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في المونديال الروسي 

بغداد - وعد الشمري:
أكدت احلكومــة االحتادية، أمس 
األربعاء، عملها مبسارين مع ملف 
احملافظات،  بعض  في  التظاهرات 
الفتة إلى استجابتها بشكل آني 
إلى قســم من املطالب، لكنها 
أفادت بأن القســم اآلخر يحتاج 
إلــى وقت وتخصيصــات مالية 
طائلة، مشــيرة إلــى امتالكها 
برنامج كامــل للنهوض بالواقع 

اخلدمي للبالد.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
للحكومــة ســعد احلديثي في 
اجلديد"،  "الصبــاح  إلى  تصريح 
أن خطة احلكومــة في التعامل 
مع ملــف التظاهرات في بعض 
مبســارين  ميضــي  احملافظــات 

متوازيني".
وأضاف احلديثي "أن املســار األول 
الفعلية  باالســتجابة  يتعلــق 
والتفاعل  للمطالــب  واجلديــة 
إيجابيــة  بخطــوات  والقيــام 

وسريعة".
وأشــار إلــى أن "جهــوداً أخرى 
جتري  املسار  هذا  على مســتوى 
مــن أجــل وضــع آليــات عمل 
بالنســبة للمطالب التي حتتاج 
إلى وقت طويل واســتراتيجيات، 

وتخصيصات مالية كبيرة".

وأورد احلديثي أن "تلك املســاعي 
جتلت مــن خالل جملــة قرارات 
وزارية، وتشــكيل جلنة حكومية 
كلفــت بالذهاب إلــى البصرة، 
وحل اإلشكاالت املتعلقة باجلانب 

اخلدمي".
ولفت إلــى أن "اجتماعات رئيس 
الوزراء حيدر العبادي مع محافظ 
البصــرة واملســؤولني احملليــني 
إثر  العشــائر هنــاك  وشــيوخ 
العاصمة  الســريعة من  عودته 
على  دليل  بروكسل  البلجيكية 
اهتمــام احلكومة االحتادية بتلك 

التظاهرات".
واســتطرد أن "املســار الثانــي 
إيجاد  للحكومة يكون من خالل 
وفق  على  للتظاهرات  آمنة  بيئة 
األطــر الدســتورية بعيــداً عن 
اخلروق، وعدم االصطدام بالقوات 
األمنية والتجاوز على املمتلكات 
العامــة أو اقتحام املؤسســات 

الرسمية".
املتحدث باســم مجلس  ونــّوه 
الوزراء إلــى أن "احلكومة تتطلع 
املتظاهرون مع  يتفاعــل  أن  الى 
تنصب من  اجلهود كونهــا  هذه 
التــي  الدســتورية  النصــوص 

تتحدث عن حق االحتجاج".
تتمة ص3

الحكومة: وضعنا برنامجًا متكاماًل للخدمات 
وتخصيصات مالية لتغطية متطلبات الشارع العراقي

حيدر العبادي يلتقي بوفد من أهالي النجف

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اإلقليم  برملان  في  أعضاء  كشف 
عن حجم الواردات املالية لتصدير 
إقليم كردستان  النفط اخلام من 
عبــر الصهاريج الــى دول اجلوار، 
والذي قــدروه بأكثر من مليار و67 

مليون دوالر سنوياً.
وقالــت مقــرر جلنــة الصناعة 

روزا  كردستان  برملان  في  والطاقة 
محمود ان حكومة االقليم تصدر 
يومياً اكثر من الفي صهريج من 
النفط اخلام مــن حقول االقليم 
واملناطق املتنــازع عليها الى دول 

اجلوار.
تصريح  فــي  محمود  واضافــت 
الكرديــة  اژانــس  لصحيفــة 

الصبــاح  تابعتــه  االســبوعية 
اجلديد، ان حكومة االقليم تصدر 
يومياً الفــي صهريج من النفط 
اخلام الــى ايران وتركيا، الف و200 
مــن محافظة  يصدر  صهريــج 
اربيــل الى تركيــا، مقدرة حجم 
و67  مليار  الســنوية ب  الواردات 

مليون دوالر.

وبدوره قــال رئيس جلنة الصناعة 
االقليم  برملــان  فــي  والطاقــة 
الدكتور شــيركو جودت، ان جلنة 
الطاقة في برملان كردســتان غير 
مطلعة باملطلــق على الية ونوع 
وشــكل وكميــات تصدير نفط 

االقليم عبر الصهاريج.
تفصيالت أوسع ص2

حكومة اإلقليم تصّدر ألفي صهريج يوميًا
من النفط الخام الى دول الجوار

عّده رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان بابًا مفتوحًا للفساد

السرّاج يدعو إلى إنهاء االنقسام
6وتنفيذ مخرجات اجتماع باريس  عمليات نينوى تنفي إحراق مساجد في 

3تلعفر وتحّذر من شائعات لبث الفتنة

أكدت أن "قسمًا من المطالب يحتاج تنفيذه إلى وقتًا وأموااًل طائلة"

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أميركية،  صحفية  تقارير  أفادت 
أمس األربعاء عن نتائج استطالع 
إبســوس  رويترز،  أجرتــه  للرأي 
عقب قّمة هلسنكي، كشف أن 
ما يقرب مــن نصف األميركيني 
أبدوا عدم  آراؤهم  املســتطلعة 
موافقتهــم على الطريقة التي 
دونالد  الرئيــس  بهــا  يتعاطى 

ترامب مع روسيا. 
وقــال 42 فــي املئة ممــن جرى 
اســتطالع آرائهم إنهم يؤيدون 
أداء ترامب فــي املنصب مقارنة 
مع متوســط يومي بني 40 و44 

في املئة منذ بداية متوز. 
ووجد االستطالع أن 55 في املئة 
يرفضــون طريقة تعاطي ترامب 
مع العالقات الروســية في حني 

أقرها 37 في املئة. 
وفي أوســاط اجلمهوريني أيد 71 
في املئــة طريقة تعامل الرئيس 
مع امللف الروسي مقابل 14 في 

املئة بني الدميقراطيني. 
أن  االســتطالع  نتائج  وأظهرت 
بدعم  يحظــى  يزال  ال  ترامــب 

واســع بني الناخبني اجلمهوريني 
على الرغــم من االنتقادات التي 
وجهها له زعماء احلزب بســبب 

كلماته وأفعالــه خالل رده على 
األسئلة في املؤمتر الصحفي مع 

بوتني. 

وعــزز الســفير الروســي لدى 
أنطونوف،  أناتولــي  واشــنطن 
امس األربعــاء، االجتاه الذي ذهب 
اليــه االميركيــون الرافضــون 
لتعاطــي ترامــب مع روســيا، 
حــني كشــف صعوبــة تنفيذ 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
االتفاقــات التي توصل إليها مع 
نظيره الروسي فالدميير بوتني، في 
قمة هلسنكي، اذ قال أنطونوف 
في مؤمتر صحفي عقده في مقر 
وتابعته  مبوسكو،  اخلارجية  وزارة 
"الصباح اجلديد"، إن "ترامب لن 
يســتطيع تنفيذ مــا مت االتفاق 
عليه، بسبب املقاومة الشديدة 
السياســية  املؤسســة  مــن 

ووسائل اإلعالم األميركية".
الســفير  تصريحــات  وتأتــي 
الروســي، بعد يومني من القمة 
التــي عقــدت اإلثنــني املاضي، 
ونظيره  الروســي  الرئيــس  بني 
الرئيس األميركي، في العاصمة 

الفنلندية هلسنكي.
مؤيديه  حتــى  ترامب  وفاجــئ 
الروسي  بالزعيم  أشــاد  عندما 
خالل املؤمتر الصحفي على نفيه 
"القوي" للتدخل في االنتخابات 

االميركية. 
االميركــي  الرئيــس  ان  اال 
انه  ليعلن  ترامب عــاد  دونالــد 
اجهزة  باســتخالصات  يقبــل 
التي  االميركية  االســتخبارات 
اكــدت بالفعل حصــول تدخل 
روســي في احلملــة االنتخابية 
2016، محاوال  العام  الرئاســية 
على ما يبــدو تهدئة اجلدل احلاد 
الــذي اعقــب تصريحاته خالل 
فالدميير  مــع  هلســنكي  قمة 

بوتني.
تراجــع في  ترامــب قــد  وكان 
قمة هلســنكي عن تصريحات 
نارية ســابقة له، واســتبدلها 
شــديدة  اعتبرت  بتصريحــات 
الليونة ازاء بوتني في هلسنكي. 

تقريـر

نصف األميركيين ال يوافقون على سياسة ترامب مع الروس
في استبيان للرأي: 

ترامب وبوتني "ارشيف"

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــوج فريق نادي الــزوراء بطالً 
للموسم  املمتاز  الكرة  لدوري 
2018/2017 بانتهاء املنافسات 
أمام  برغــم خســارته  أمس 
فــي ملعب  النفــط  فريــق 
الشــعب الدولي، بهدفني من 
كرمي  وليد  ســجلهما  رد  دون 
الزوراء  واحتفظ  فياض،  ومازن 
بالصدارة ليخطف درع الدوري 
ولــه 88 نقطة..في وقت حاز 
النفط على املركز الثالث وله 

84 نقطة.
اجلويــة وصيفاً  القــوة  وحل 
الوســط  نفط  على  بفــوزه 
من  بهدفني  النجــف،  مبلعب 
دون رد سجلهما حمادي أحمد 
وأمجد راضي، ليتمكن اجلوية 

 84 بالوصافة وله  الفــوز  من 
النفط  على  متفوقــاً  نقطة 
األهداف،  بفارق  الترتيب  ثالث 
في حني نال الشــرطة املركز 
الرابــع ولــه 83 نقطة بفوزه 
الثمني علــى الكهرباء بهدف 
التي  املبــاراة  مهند علي في 

ضيفها ملعب التاجي.
وفــي مباراة اخرى، انســحب 
فريــق النجــف قبــل نهاية 
مباراته أمام نفط ميسان في 
على  احتجاجاً  األخير،  ملعب 
وكان  التحكيمية،  القــرارات 
نفط ميســان متقدما بثالثة 
أهداف ســجل منها وســام 
وأكرم  سعدون فنجان هدفني 
رحيم، مقابــل هدف للنجف 

حمل امضاء جبار كرمي.

الزوراء يتوج بطاًل.. 
والجوية وصيفًا

بإنتهاء الموسم الكروي 2018/2017

بغداد ـ الصباح الجديد:
املدني،  الدفاع  مديرية  كشفت 
أمس األربعاء، عن قيام مندسني 
مبهاجمة سيارات إطفاء هرعت 
إلخماد احلرائــق بعدد من املنازل 
ومقرات األحزاب، مشيرة الى أن 
16 سيارة إطفاء تضررت بفعل 

ذلك.
وقــال مدير عام الدفــاع املدني 
بوهــان في مؤمتر  اللواء كاظم 

صحافي عقده مبحافظة كربالء 
ان  اجلديد"،  "الصبــاح  وتابعته 
"األحداث االخيرة في محافظات 
الفــرات االوســط، كان للدفاع 
املدنــي دور مميز وفاعــل، حيث 
واحلرائق  األحــداث  مع  تعاملنا 
التي فعلها املندسون وسيطرنا 
على العديد من احلرائق"، مبينا 
ان "هنــاك العديد من اإلصابات 
بــني صفوف منتســبي الدفاع 

املدني".
واضــاف "ســجلنا العديد من 
االحزاب  ملقــرات  احلــرق  حاالت 
املســؤولني"،  بعــض  وبيــوت 
"املندســني  ان  الــى  مشــيرا 
هاجموا ســيارات االطفاء التي 
حاولت اخماد تلك احلرائق، حيث 
تضررت تسع سيارات اطفاء في 
النجف وستة في املثنى وواحدة 

في بابل".

وتابع ان "ارتفــاع معدل احلرائق 
بســبب  االخيرة هي  اآلونة  في 
وعــدم  العشــوائيات  كثــرة 
توفر شــروط الســالمة واخلزن 
"مت  انه  الى  الفتا  العشــوائي"، 
املدني  الدفاع  تشكيل جلنة من 
للقيــام بغلــق جميــع احملالت 
واخملــازن التــي ال تتوفــر فيها 

شروط السالمة".
تتمة ص3

الدفاع المدني: مندسون هاجموا سيارات إطفاء
هرعت إلخماد الحرائق في مقرات األحزاب

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  التحالــف  رئيــس  بحث 
عمار احلكيم، خالل لقائه فاحت يلدز 
ســفير اجلمهوريــة التركية لدى 
بغداد، أمس األربعاء، شــحِة املياه 

في العراِق وسبل معاجلتها.
تلقت  بيــان  وقــال احلكيم فــي 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه، 
"اننا اســتقبلنا صباَح امس فاحت 
يلدز سفير اجلمهورية التركية لدى 
بغداد وتباحثنا في ملفاٍت عدة ذات 
استعراُض  منها  مشترك  اهتمام 
العالقــات بني البلديــن وتعزيزها 
في اجملاالِت كافة، وشحِة املياه في 

العراِق وسبل معالتجها".
وأضاف " جرى استعراُض تطوراِت 

األوضــاع فــي العــراِق واملنطقِة 
القادمــة  احلكومــة  وتشــكيل 
على  أكدنــا  حيــُث  وأولوياتهــا، 
إلى حلوٍل مرضية  التوصل  ضرورِة 
االطالقات  موضوعِة  في  للطرفني 
املائيــة للعــراِق مبا يؤمــُن حاجة 
اإلضرار  عــدم  ويضمــُن  العــراق 

مبصالِح مواطنيه ".
إلى  "التوصل  أهميَة  احلكيم  وبني 
تشكيِل حكومة األغلبية الوطنية 
تلبية  عاتقهــا  على  تأخــُذ  التي 
طموحات املواطنــني وتطلعاتهم 
التي عبــروا عنها خالَل املظاهرات 
األخيــرة التي شــهدتها أكثُر من 
محافظٍة عراقية وضرورة أْن تكوَن 

على رأِس أولوياتها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكــرت مصــادر صحفية أمس 
العسكرية  القيادة  بأن  األربعاء، 
عــززت أمــن احلــدود العراقية 
"قذائف  براجمــات  الســورية 
للجماعات  تقدم  أي  لردع  النار" 
اإلرهابية نحو األراضي العراقية.
وكالــة  وكالــة  وبحســب 
"ســبوتنيك" الروســية فــإن 
العراقية  العســكرية  القيادة 
النار"  "قذائف  راجمــات  نقلت 
إلى احلدود بالتنسيق مع اجلانب 
التام  للقضاء  وذلك  الســوري، 
التي  اإلرهابية  اجلماعــات  على 

عاودت نشــاطها فــي املناطق 
احلدودية بني البلدين.

وأشــارت الى أن راجمة "قذائف 
النــار" املعروفــة باســم "تي 
أو إس1-أ" مــن أقوى أســلحة 

القوات العراقية.
دفعات  أولــى  العراق  وتســلم 
النار  راجمــات  مــن  راجمــات 
املســماة  الصنــع  الروســية 
)لفحــة  بـ"سولنتســيبيوك" 
 ،2014 عــام  فــي  الشــمس( 
بحسب صحيفة "روسيسكايا 

غازيتا".
تتمة ص3

وكاالت ـ الصباح الجديد:
بشكل  رفضها  واشــنطن  أكدت 
الشــركات  بإعفاء  الطلبات  جازم 
ايران من  فــي  العاملة  األوروبيــة 
املتوقعة،  األميركيــة  العقوبــات 
في حني شــددت على ضرورة عدم 
تشجيع أي تعامل جتاري مع طهران.
وذكر مصــدر فــي وزارة االقتصاد 
لم  املتحدة  الواليات  ان  الفرنسية، 
تتجاوب مع طلب قدمته فرنســا 
شركاتها  إلعفاء  وأملانيا  وبريطانيا 

املفروضة  األمريكية  العقوبات  من 
على إيــران، حيث رد وزيــر اخلزانة 
ووزير  منوتشني  ستيفن  االميركي 
خطيا  بومبيــو،  مايك  اخلارجيــة 
على الدول الثالث ليوضحا بانهما 
لن مينحا اي اعفــاء من العقوبات 
للشــركات التي وقعت عقودا مع 
ايــران بعد ســريان تطبيق االتفاق 
النووي االيراني فــي حزيران 2016، 

وفق ما نقلته "فرانس برس".
تتمة ص3

الحكيم يبحث مع السفير التركي 
شحِة المياه وسبل معالجتها

استثمار "قذائف النار" لتعزيز
أمن الحدود العراقية السورية

واشنطن رفضت )خطيا( إعفاء 
شركات أوربية عاملة في إيران

من العقوبات بغداد ـ الصباح الجديد:
الســعودية  العالقــات  دخلــت 
العراقيــة مرحلــة جديــدة من 
التعاون املالي، بعد السماح للبنك 
فرع  بافتتاح  للتجــارة  العراقــي 
له باململكــة، في خطوة وصفها 

بأنها ستقوي  مسؤول ســعودي 
البنية املالية العراقية، وتســهم 
في استقرار األسعار أمام األوضاع 
وتهدئتها،  احلالية  اجليوسياسية 
باالستفادة من مميزات رابع أفضل 
نظــام مصرفي بعد كل من كندا 

وأستراليا وسنغافورة.
ونقلــت مصــادر صحفيــة عن 
أمني عــام جلنة  طلعت حافــظ 
املصرفيــة  والتوعيــة  اإلعــالم 
البنوك  باسم  الرسمي  واملتحدث 
الســعودية، قولــه إن "املوافقة 

على الترخيص للمصرف العراقي 
للتجــارة بفتــح فــرع لــه في 
لدولة  فائدة  له  ستكون  اململكة 
وللقطاع  العراقي  والبنك  العراق 
حّد  على  الســعودي،  املصرفــي 

السواء".

املصرف  "دخول  أن  وأضاف حافظ 
في الســوق السعودية، سيحقق 
عــدة مزايــا إيجابيــة للنظــام 
املصرفي العراقي في املقام األولي، 
ال ســيما أن البيئــة املصرفيــة 
الســعودية تعتبــر مــن أفضل 

البيئات املصرفية على املســتوى 
من  والدولي،  واإلقليمــي  العربي 
حيث القوة واملتانة والتنوع، سواء 
فيما يتعلق باخلدمات املصرفية أو 

أنظمة املدفوعات املصرفي".
تتمة ص3

افتتاح أول فرع لمصرف حكومي عراقي في السعودية
يؤّمن االستقرار في السوق المالية والمصرفية المحلية

لقب المونديال يفتح باب المجد أمام جريزمان

تعرَّف على مصير المالعب المضيفة لمونديال روسيا



مارك بييريني*

رجب طيب  التركــي  الرئيس  أقســم 
أردوغان اليمني لوالية رئاســية جديدة 
أولى  من خمس ســنوات، بعــد والية 
امتــّدت نحــو أربع ســنوات. ويصبح، 
يتمتــع بصالحيات  هذه املرة، رئيســاً 
تنفيذيــة خارقة. فســتترّكز معظم 
السلطات في يده، وألغى منصب رئيس 
تقريباً  كامل  بشكٍل  وستغيب  الوزراء، 
الضوابط والتوازنــات املعمول بها في 
أخرى،  بعبارة  الليبرالية.  الدميقراطيات 

ستصبح تركيا نظاماً سلطوياً.
، طوال ســنوات،  لقد عمل أردوغان بتأنٍّ
على دفع البالد بصورة منهجية في هذا 
الرغم من صالحياته  االجتاه. لكن على 
الواسعة، ســوف يجد نفسه مضطراً 
إلى التعامل مع مسألَتني غير مرغوب 
فيهما. تتمثل املســألة األبرز في أزمة 
اقتصاديــة ونقديــة تلوح فــي األفق، 
وقد تســّبَب بها بنفسه إلى حد كبير 
بسبب السياســات النقدية حلكومته 
والتي  الفائدة،  مبعّدالت  املتعّلقة  وتلك 
أثارت قلقاً شديداً في األسواق الغربية 
طوال أشــهر، ســيما حيال استقالل 
هي  األخرى  املســألة  املركزي.  املصرف 
األداء االنتخابــي القوي الــذي حّققه 
حليف أردوغان في البرملان، حزب احلركة 
القومية، الذي قد يرغب في التأثير في 
من  انطالقاً  اخلارجية  السياسة  شؤون 

ميوله املناهضة للغرب.
نتيجًة لذلك، من الصعب توقُّع طبيعة 

السياســة اخلارجيــة واألمنيــة التي 
أردوغان من تطبيقها. من  ســيتمّكن 
شــبه املؤّكد أنه ســيكون أمام فعل 
تــوازن دقيق، يحمل تداعيات واســعة 
بالنســبة إلى الواليات املتحدة وروسيا 
واالحتــاد األوروبي والشــرق األوســط. 
ستشّكل مشــاركة أردوغان في قمة 
)الناتو( في  حلف شــمال األطلســي 
بروكســل في 11 و12 متوز/يونيو اجلاري 
الفرصــة األولى أمامه للكشــف عن 
االجتــاه الذي ستســلكه السياســة 

اخلارجية التركية.
ممــا الشــك فيــه أن املســألة األكثر 
اخلارجية  السياســة  في  حساســية 
واألمنيــة فــي الوقت الراهــن تتعلق 
تركيــا بصــورة متزامنة على  بحيازة 
منظومة دفاع صاروخي روسية من طراز 
إس400-، مع نظم الرادار املصاِحبة لها، 
وعلى مئة طائرة شبح أميركية الصنع 
من طــراز إف35-. لقد أُحيــط اخلبراء 
األتــراك علماً منذ فتــرة طويلة بعدم 
التوافق بني املنظومَتني على املســتوى 
التكنولوجي، لكن رمبا لم تدرك القيادة 
السياسية سوى مؤخراً أن املنظومتني 
ال ميكن أن تعمال بصــورة متزامنة من 
دون تعريض املزايا التقنية العالية التي 
تتمتع بهــا الطائرة الشــبح للخطر، 
وهي الطائرة التي تستخدمها الواليات 
املتحــدة وإســرائيل وعــدد كبير من 
القوات األوروبيــة. إذن، بصريح العبارة، 
ســيدفع شــراء صواريخ إس400-، في 
والناتو  املتحدة  الواليــات  حال حدوثه، 

إلى التساؤل: »في أي صفٍّ تقفون؟«

احلرب  الثانية هي  احلّساســة  املسألة 
السورية والعملية السياسية الهادفة 
إلــى إنهاء النــزاع الدائر هنــاك. لقد 
أنقرة وحتركاتها  تســّببت سياســات 
العسكرية بصعوبات في العالقات مع 
التحالف املناهض للدولة اإلســالمية، 
الواليات املتحدة وروســيا  مــع  وأيضاً 
واحلــركات الثوريــة علــى األرض. وفي 
إطار هذه الصعوبات، ماتزال املســألة 
الكرديــة األكثــر حساســية إلى حد 
كبير. فالقوات األميركية والفرنســية 
تواصل  الفــرات  نهر  املتمركزة شــرق 
االعتماد على املقاتلني األكراد السوريني 
املنتمــني إلى وحدات حماية الشــعب 

التي تعدها أنقــرة فرعاً من فروع حزب 
في  تصّنفه  الذي  الكردستاني  العمال 

خانة التنظيمات اإلرهابية.
على األرض، ســوف ترتــدي التحركات 
املقبلــة للقوات التركيــة حول منبج 
وفــي محافظة إدلــب، أهميــة بارزة 
إلــى عالقــات أنقــرة مع  بالنســبة 
واشــنطن وموســكو. ففي حني بذل 
الدعم  حلشــد  جهده  قصارى  أردوغان 
في أوساط الرأي العام التركي والدولي 
لعمليَتي درع الفرات وغصن الزيتون في 
شمال ســوريا، من غير املؤّكد متاماً أن 
نشر مزيد من اجلنود )وبالتالي التسّبب 
واإلصابات  الضحايا  من  مزيد  بسقوط 
على األرجــح( في املنطقة الواقعة بني 

نهرَي الفرات ودجلة، أو في جبال قنديل 
في العراق، سيحظى بتأييد شعبي.

اإلقليمــي، ماتزال  في محيــط تركيا 
التســوية الشــاملة فــي املســألة 
القبرصية وعملية التطبيع مع أرمينيا 
متعثرتنَي بشــّدة. في حني أن من شأن 
قيام تركيــا بخطوة لتحقيق تقّدم ولو 
محدود في هاتنَي املســألتني أن يقطع 
شوطاً كبيراً نحو حتسني صورة أردوغان 
في الغــرب، إال أن وجود حــزب احلركة 
القومية في مجلس النواب ســيحول 
على األرجــح دون ظهور أي مبادرة على 

هاتنَي اجلبهتني.
أخيراً، تشــّكل العالقة متعّددة األوجه 
مع االحتــاد األوروبي عائقاً كبيراً إضافياً 

أردوغان. التسود أي شكوك  سيواجهه 
في أوروبــا )ورمبا في أنقــرة أيضاً(، بأن 
اجلســور بني تركيا واالحتاد األوروبي قد 
أُحرَِقت – في اجلوهر، نظراً إلى التدهور 
الشديد لدولة القانون في تركيا، وعلى 
املستوى الشــخصي أيضاً، على ضوء 
الهجمات املتكررة التي يشّنها أردوغان 
على قــادة االحتــاد األوروبــي منذ عام 
ونصف العام. لذا، الميكن توقُّع عناقات 
وّدية على هامش قمة الناتو األســبوع 
املقبل. فضالً عــن ذلك، غالب الظن أن 
الكلمات األولى التي تلّفظ بها أردوغان 
بعد انتخابات 24 حزيران/يونيو، ومفادها 
أن »تركيا أعطت درساً في الدميقراطية 
للعالم بأســره«، لم تُكســبه حظوًة 
لدى القادة األوروبيني الذين رمبا فّســروا 
ه جزئياً، ولو بصورة  تصريحه بأنه موجَّ

ضمنية، ضدهم.
لكن لدى تركيا واالحتاد األوروبي العديد 
من األســباب األساســية كي يواصال 
تبادل الكالم فيما بينهما. فعلى اجلبهة 
االقتصادية، يعتمــد االقتصاد التركي 
والتكنولوجيا  األســواق  على  بشــّدة 
وتدفقــات الرســاميل األوروبية، والتي 
البديل عنها بكل بســاطة. كذلك، من 
شــأن انهيار االقتصــاد التركي، الذي 
للمصّنعني  قوية  إنتاجية  قاعدة  يؤّمن 
األوروبيــني مبوجب الوحــدة اجلمركية 
واسعة  سوقاً  ويشّكل  األوروبي  لالحتاد 
ملقّدمي اخلدمات، أن ميارس تأثيراً سلبياً 
اجلبهة  وعلى  األوروبية.  الشركات  على 
 2000 1000 إلى  األمنية، فــإن وجــود 
جهادي عائد ومن احلائزين على جوازات 

السفر األوروبية على األراضي التركية، 
يفرض علــى بعض البلــدان األوروبية 
التعاون مع أنقرة في شــؤون مكافحة 
اإلرهــاب. هــذا ويشــّكل »االتفاق بني 
االحتاد األوروبي وتركيا«، الذي اســهمت 
تركيا مبوجبه في حماية أوروبا من تدّفق 
موجات أكبر من الالجئني، ســبباً قوياً 
التعاون  الطرفان  يواصــل  كي  إضافياً 

فيما بينهما.
أصبحــت عملية  أخــرى،  من جهــة 
انضمام تركيا إلى االحتاد األوروبي أقرب 
ضوء  فعلى  سياســياً.  الضمــور  إلى 
املواقــف التــي اتخذتهــا التحالفات 
النمســاوية والهولنديــة واألملانيــة، 
الفرنســي، وكذلك  الرئيس  وموقــف 
اخلالصــات التي توّصــل إليها اجتماع 
مجلس االحتــاد األوروبي في 26 حزيران/
يونيو، ليس هناك ببســاطة من سبيل 
إلنعاش العملية من جديد. وعلى الرغم 
س  من االحتجاجات الرسمية، ميكن تلمُّ
شــعور باالرتياح في أنقرة، ألن املوقف 
يُجنِّب  السياســي لالحتــاد األوروبــي 
الرئيس التركي شروطاً سياسية قوية. 
بيد أن األمور ليســت بهذه البساطة، 
فتحديث الوحدة اجلمركية واملفاوضات 
حول حترير تأشــيرات الســفر لديهما 
شــروطهما اخلاصــة. إذن، لــن يكون 
التقاط الصور مع املسؤولني األوروبيني 
ورفع حالة الطوارئ فــي تركيا كاِفَيني 

كي تُصلح أنقرة ذات البني مع أوروبا.

* ينشر هذا املقال باالتفاق مع مؤسسة 
كارنيغي للسالم الدولي ٢٠١٤   

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

اإلقليم  برملان  في  أعضاء  كشف 
عن حجم الواردات املالية لتصدير 
النفط اخلام من إقليم كردستان 
عبــر الصهاريج الــى دول اجلوار، 
و67  بأكثر من مليار  والذي قدروه 

مليون دوالر سنوياً.
وقالــت مقــرر جلنــة الصناعة 
روزا  كردستان  برملان  في  والطاقة 
محمود ان حكومة االقليم تصدر 
يومياً اكثر من الفي صهريج من 
النفط اخلام مــن حقول االقليم 
واملناطق املتنــازع عليها الى دول 

اجلوار.
تصريح  فــي  محمود  واضافــت 
الكرديــة  اژانــس  لصحيفــة 
الصبــاح  تابعتــه  االســبوعية 
اجلديد، ان حكومة االقليم تصدر 
يومياً الفــي صهريج من النفط 
اخلام الــى ايران وتركيا، الف و200 
مــن محافظة  يصدر  صهريــج 
اربيــل الى تركيــا، مقدرة حجم 
و67  مليار  الســنوية ب  الواردات 

مليون دوالر.
وتابعت حاجي، ان صادرات النفط 
اخلام مــن االقليم عبر الصهاريج 
تتــوزع على النحــو التالي: 650 
من حقول  يومياً  تصدر  صهريجا 
محافظة اربيــل و300 اخرى من 
صهريجا  و150  دهوك،  محافظة 
مــن املناطق املتنــازع عليها في 
حدود محافظة املوصل، وكميات 
اخــرى تصــدر مــن محافظــة 

السليمانية الى ايران.
وبيــع  تصديــر  واردات  وتقــدر 
النفط اخلام عبــر الصهاريج من 
محافظتــي اربيــل ودهوك وفقا 
ألســعار النفــط العاملية بنحو 
مليــار و67 مليــون دوالر، دون ان 
يســمح لبرملان االقليم باالطالع 
على تفاصيل وشكل ونوع وحجم 

الكميات املصدرة.
بدأت  االقليم قد  وكانت حكومة 
باستخراج وتصدير النفط  بنحو 
11 عاماً  مستقل عن بغداد منذ 
بعــد ان اصــدر مجلــس النواب 
والغاز عام  النفط  العراقي قانون 
باقرار  برملان كردستان  تاله   ،2007
االقليم،  في  والغاز  للنفط  قانون 
وهو مــا وضع حكومــة االقليم 
االحتاديــة على خط  واحلكومــة 
املواجهة، وتســبب الحقاً بقطع 
ميزانية االقليــم، بعد ان طالبت 

حكومــة  االحتاديــة  احلكومــة 
النفــط  بتســليمها  االقليــم 
ليتم  االقليم  املنتج من حقــول 
تصديره عبر شركة سومو، وفقا 
االقليم  لقاء حصول  للدســتور، 
على حصته من املوازنة االحتادية، 
وهو مــا رفضته حكومة االقليم 
تصدير  فــي  بحقها  ومتســكت 

النفط بنحو مستقل.
بدوره قال رئيــس جلنة الصناعة 
االقليم  برملــان  فــي  والطاقــة 
الدكتور شــيركو جودت، ان جلنة 
الطاقة في برملان كردســتان غير 
مطلعة باملطلــق على الية ونوع 
وشــكل وكميــات تصدير نفط 

االقليم عبر الصهاريج.
واضاف جودت في حديث للصباح 
اجلديد، ان جلنته ليــس لديها اي 
تصدير  لكميات  موثقــة  بيانات 
النفط من حقول االقليم اذا كان 
عبــر الصهاريــج او انبوب نفط 
االقليم الواصل الى ميناء جيهان 

التركي، الفتا الى ان ملف النفط 
ومبهم  شــائك  كردســتان  في 
واليســمح الحد باالطــالع على 

تفاصيله.
واضاف جودت، »ان النفط املصدر 
قســم  يذهب  الصهاريج  عبــر 
منه الــى االحــزاب املتنفذة في 
االقليم، واجلــزء االخر يذهب الى 
لديهم  الذين  املقاولــني  تعويض 
لــدى  وقــروض  اســتحقاقات 
احلكومة، بينما يدخل قسم اخر 
منه في خانة التبادالت الرسمية 
وغيــر الرســمية بــني حكومة 
االقليــم وشــركات النفط التي 
وقعت عقودا نفطية مع حكومة 

االقليم.
واكد جــودت، ان ملف النفط في 
االقليم يعتريه فساد كبير، نظرا 
واملســائلة  الشــفافية  لغياب 
وتــورط ادارة االقليــم وقيادتــه 
بالفســاد في هذا امللــف وادارة 

ملفات فساد اخرى كبيرة.  

وحول مدى صحة تقرير شــركة 
معها  اتفقــت  التــي  ديلويــت 
حكومــة االقليم للكشــف عن 
حجــم وكميات النفــط املصدر 
من حقول االقليم، اضاف جودت، 
ان الشركة اكتفت بإصدار تقرير 
واحد منــذ عملها فــي االقليم 
قبل عامني وحلد االن، والذي تناول 
كميــات التصدير للعــام 2016، 
مضيفــاً ان الشــركة لــم تأت 
لتحقيــق الشــفافية في ملف 
النفط كما ادعت حكومة االقليم 
ان مجيئها كان إلضفاء الشرعية 
على الفساد املستشري في ملف 

النفط باالقليم.
وتابع ان اعضاء برملان كردستان ال 
يعرفون اين يتواجــد وزير الثروات 
هورامــي،  اشــتي  الطبيعيــة 
الــذي قال انه غائب منذ اشــهر 
عــن االقليم، وال يســتطيع احد 
الوصــول اليــه او االتصــال به، 
مضيفــا ان ملــف النفط خلف 

االقليم  برملــان  بني  كبيرة  فجوة 
وحكومته.  

وتوجــد فــي اقليم كردســتان 
57 حقالً  عليها  املتنازع  واملناطق 
نفطيــاً، يتراوح عــدد ابار النفط 
فــي كل منها بني ســتة الى 15 
بئــراً نفطياً، تقــع 15 منها في 
و19 في حدود  منطقة كرميــان 
و23 في  الســليمانية  محافظة 
اربيل، اال ان حجم وكميات النفط 
املصــدر من هذه احلقــول ما زال 
مجهوال وفقــا العضاء في برملان 
كردســتان، الذين اكدوا للصباح 
اجلديد، ان وزارة الثروات الطبيعية 
في حكومة االقليــم تبيع نفط 
االقليــم للشــركات العاملية ب 
18 دوالرا اقل من اســعار النفط 

العاملية.
االقليم  حكومــة  ان  واضافــوا، 
معلوماتيــاً  تعتيمــاً  فرضــت 
ال  والتســمح  النفط  على ملف 
ألعضاء برملان االقليم، او االحزاب 

السياســية باالطالع على ملف 
النفــط وتفاصيله، حتــت ذريعة 
الوطني  االمــن  احلفــاظ علــى 
اجمللس  ان  مضيفــني  لالقليــم، 
ووزير  االقليم  في  للطاقة  االعلى 
يغيب  الذي  الطبيعيــة  الثروات 
عن االقليم منذ اشهر لهم احلق 
فقط في االطالع على هذا امللف.  
وقــال اعضاء في برملــان االقليم 
االقليم  نفط  تصدير  استمرار  ان 
بات منفذا مهما  الصهاريج  عبر 
للفساد وسرقة مستمرة لثروات 
كردســتان،  شــعب  ومقــدرات 
الذي يعانــي من ازمات اقتصادية 
مواطنوه  ويشــتري  مستفحلة، 
لم  التي  النفطيــة  املنتوجــات 
عامني  قرابــة  منذ  يتســلموها 
وفقا  مرتفعة  باسعار  مشتقاته 
لالسواق العاملية، حيث يبلغ سعر 
االبيض في اسواق  النفط  برميل 

االقليم حالياً 130 الف دينار.
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عّده رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان بابًا مفتوحًا للفساد

حكومة اإلقليم تصّدر ألفي صهريج
يومًيا من النفط الخام الى دول الجوار

د. علي شمخي 

الميكــن تقييم قدرات املســؤولني فــي الدول من 
خــالل ادارتهم ملفصل واحد  من مفاصل الدولة او 
متتعهــم مبؤهل علمي او اداري اجاز لهم اســتيزار 
وزارة او ادارة مؤسســة ما  والميكن منحهم الثقة 
من دون التمحيص بقدراتهم في شتى اجملاالت ومن 
بني اهم املشكالت التي عانى ويعاني منها العراق 
هو هذا الدخول املريع لعشرات املسؤولني في شتى 
الــوزارات العراقية من دون ان تنطبق عليهم صفة 
املسؤول او افتقدوا احلدود الدنيا التي متكنهم من 
ادارة مؤسســة صغيرة ولالســف متكن املئات من 
االنتهازيني في ظروف استثنائية سادتها الفوضى 
وحتكمــت بها نظــم احملاصصة ســيئة الصيت 
واســتطاع فيها ثلة من املنتفعــني من التحكم 
مبقاليد االمور في اعلى هرم الســلطة ومتكنوا من 
التسلل وتســلم مناصب مهمة يتطلب بعضها 
امتالك خبرات سياســية وقــدرات علمية وادارية 
ونضوج فكري النهــا ترتبط مبصالح االمة وتتعلق 
بحماية البالد  من االخطــار والتهديدات الكبيرة 
ومنذ عام 2003 بانت عيوب هؤالء الفاشــلني امام 
مرأى عيون الشــعب العراقي فــي اول مواجهة او 
اختبار بسيط وتكشفت ضحالة الكثيرين منهم 
وعدم قدرتهم على التعامل مــع امللفات اخملتلف 
حولها ومــع االزمــات السياســية واالقتصادية 
التي عصفــت وماتزال  واالمنيــة واالجتماعيــة 
تعصف بالعــراق وظهر واضحا ان هــذه )اجملاميع 
( من املســؤولني كان كثيرا عليهــم ان يقودوا او 
يديروا مدرسة او يتولون شؤون قرية من قرى العراق 
فكيف بهم احلال وقد وجدوا انفســهم بني ليلة 
وضحاها في اعلى درجات املســؤولية ملفصل من 
مفاصل دولة ســبقهم فيها قادة ورموز ومبدعون 
في شــتى االدوار التاريخية وحتدث عنهم التاريخ 
بوصفهم قــادة صنعوا حضــارات وخاضوا حروبا 
ومتتعت حتت ســلطتهم البالد باالمن واالستقرار 
وتشــهد لهم االمم بتفوقهم وقدرتهم على وضع 
العــراق في منازل عليا ..اليوم نشــفق على حالنا 
جميعا ونحن نرى البالد بني حني وحني اخر تتالطم 
فيها امواج الصراعات وتلفها االزمات املتتالية من 
دون ان نعثر على حكيم وحصيف وثابت وشــجاع 
تطمئن النفوس حلكمته وتتطابق مع شخصيته 
عناوين املسؤولية والقيادة ..وحتى النبخس احلقوق 
والنظلــم والنكذب نقول ان اغلــب افراد الطبقة 
العراقي  التي تعامل معها الشعب  السياســية 
لم تكن قادرة ومؤهلة للتعامل مع االزمات من دون 
املتمثلة بالسيد  العليا  املرجعية  االنصات لصوت 
السيستاني واالستعانة مبكانته الروحية والدينية 
فــي الوقت الذي كان فيه السيســتاني  يريد من 
املســؤولني في العراق الذين ميثلون قادات االحزاب 
والكيانات السياسية ان يتولوا هم بانفسهم ادارة 
البــالد وابعاد املرجعية الدينيــة عن ملفات االدارة 
...والبد من  والقيادة لشــؤون شــعبهم وبالدهم 
االعتراف هنا بان الكثير من هؤالء السياسيني لم 
يكن ميلك من ثقافة القيادة او االدارة او ثقافة ادارة 
االزمات واكتفى بحمله عنوانا مهلهال هو معارض 
للنظام الســابق او تابع من اتبــاع االحزاب وجزء 
من منظومة احملاصصــة ..وهذه واحدة من  كوارث 
العراق التي حلت به بعد سقوط النظام السابق .

ثقافة  إدارة األزمة !

الرئاسة المأزومة في تركيا
تقـرير

صهاريج لنقل النفط 

تقدر واردات تصدير 
وبيع النفط الخام 
عبر الصهاريج من 
محافظتي اربيل 
ودهوك وفقا ألسعار 
النفط العالمية بنحو 
مليار و67 مليون 
دوالر، دون ان يسمح 
لبرلمان االقليم 
باالطالع على تفاصيل 
وشكل ونوع وحجم 
الكميات المصدرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أمس  التخطيط،  وزارة  وّقعــت 
احتاد  مع  تعاون  اتفاقية  األربعاء، 
لتحقيق  العــرب  املهندســني 
األهداف في مجــال التخطيط 
التنموي لإلســهام فــي تطوير 

القطاعني العام واخلاص.
باسم  الرســمي  املتحدث  وقال 
الزهرة  عبــد  التخطيــط  وزارة 
الهنداوي في بيان تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه، ان " وزير 
التخطيط سلمان اجلميلي وقع، 

امس، اتفاقية تعاون مشترك مع 
احتاد املهندســني العرب برئاسة 
األمني العام لالحتاد عادل إبراهيم 
األهداف فــي مجال  لتحقيــق 
واملساهمة  التنموي  التخطيط 
الفاعلــة بدعم اجلهود الوطنية 

للقطاعني العام واخلاص".
االتفاقيــة  إن "هــذه  واضــاف 
الوزارة  تأتي انطالقا من حــرص 
علــى مد أفاق التعــاون في كل 
التطويــر املهني من  مفاصــل 
خــالل تطوير القــدرات املهنية 

واالستشارية  والفنية  القانونية 
ملنتســبيها وتطويــر أســلوب 
التحكيــم الدولــي والســعي 
األهداف فــي مجال  لتحقيــق 
وفــي  التنمــوي  التخطيــط 
تطوير  في  الفاعلة  املســاهمة 

القطاعــني العام واخلــاص ومبا 
يســهم في االرتقاء باملتطلبات 
األساسية الالزمة للتخطيط ".

واوضح الهنــداوي ان "الطرفني 
اتفقا على التعاون املشترك وفق 
مذكرة التعاون هذه ومبا ينسجم 

من  واختصاصاتهما  ومهامهما 
خالل إقامة الدورات وورش العمل 
التحكيم  والندوات في مجــال 
الوطني  الصعيد  علــى  الدولي 
محكمني  وإعــداد  واإلقليمــي 
مجال  وأي  معتمديــن  عراقيني 

آخر من مجاالت التعاون".
وأشــار إلــى أن "مدة ســريان 
املذكرة تكون سنة واحدة وجتدد 
تلقائيا ملدة ســنة واحدة ما لم 
يبد أحــد الطرفــني الرغبة في 

انهائها بصورة رسمية ".

اتفاقية تعاون بين التخطيط واتحاد المهندسين العرب لتطوير القطاعين العام والخاص

اردوغان
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مركز اإلعالم األمني عن عودة أكثر من 
)160( ألف عائلة نازحة الى مناطق محافظة 

صالح الدين.
وقــال الناطق باســم مركز اإلعــالم األمني 
العميد يحيى رسول في بيان، تلقت "الصباح 
اجلديد" امس األربعــاء، ان" قواتنا االمنية في 
قيادة عمليات صــالح الدين تواصل عملياتها 
االســتباقية، فضــال عن عمليــات التطهير 

لتأمني عودة العوائل املهجرة".
وأضاف" حيث بلغ عــدد العوائل العائدة الى 
مدينة تكريــت )٤٩٣٣٤( عائلــة والى اجملمع 
الســكني للدور ) ٢٧٥١ ( عائلــة والى قضاء 
الدور ) ٦٧٩٦ ( عائلــة، فيما كان عدد العوائل 
العائدة إلى قرى البوعجيل )٥١٦٩( وفي قضاء 
الشــرقاط )٣٢٥٠٣( عائلة وفي قضاء بيجي 
املوحــد ) ٦٢٤١٣( عائلة والى تلول الباج )٣٦٤(

عائلة والى قرية الشــيخ علــي )١٠٢( عائلة 
والى سليمان بيك ) ٧٦٢ ( عائلة فيما شهدت 

ناحية الصينية عودت )١٤٥( عائلة".
وأشــار ان" العدد الكلــي للعائدين حملافظة 
صالح الدين بلغ )160( الفاً و)339( عائلة لغاية 

يوم أمس االول الثالثاء".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت هيئة النزاهــة، أمس األربعاء، ضبط 
الزراعي  أضابير قروض زراعية فــي املصرف 
فرع العمــارة صرَفت لـ"أســماء وهمية"، 
مبينــًة أن قيمة تلك القــروض بلغت 820 

مليون دينار.
وكشــفت هيــأة النزاهة عــن متكنها من 
الزراعية  ضبط أضابيــر خاصة بالقــروض 
التي متَّ منحها خالفاً للضوابط والتعليمات 
املصرفية ضمن مشــروعي املبادرة الزراعية 
وقروض التســهيالت املصرفية في املصرف 
الزراعي فــي محافظة ميســان، مبينة أنَّ 
عملية الضبط متت مبوجــب مذكرة قبٍض 

قضائيٍة.
وقالت دائرة التحقيقــات بالهيئة في بيان 
تلقت "الصبــاح اجلديد" نســخة منه، إن 
"فريق مكتب حتقيق ميسان الذي انتقل إلى 
املصرف الزراعي - فرع العمارة في احملافظة 
متكن من ضبط )4( أضابير خاصٍة بالقروض".

وأوضحــت الدائــرة، أن "قيمــة القــروض 
ثمامنائٍة   )820,000,000( بلغــت  املضبوطة 
أن "عملية  دينار"، مبينة  وعشــرين مليون 
الصرف متت بأســماء عدد من املزارعني دون 

علمهم )أسماء وهمية(".
وأضافــت، "مت تنظيم محضر ضبط أصولي 
األوراق  وعرض  املضبوطــة،  املبرزات  بجميع 
التحقيقيــة على قاضــي محكمة حتقيق 
النزاهــة في ميســان، والتحقيق جار فيها 
وفقاً ألحكام املادتني )316( و)340( من قانون 

العقوبات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد البنك املركزي العراقــي، أمس األربعاء، 
أن صافرات اإلنــذار التي أطلقت في مجمع 
املصارف بشــارع الرشيد وســط بغداد، من 

املمارسات التدريبية وستستمر ملدة يومني.
وذكــر بيــان العــالم البنك املركــزي تلقت 
"الصباح اجلديد"، نسخة منه، ان "صافرات 
االنذار التــي اطلقت مبجمــع املصارف في 
شارع رشيد وسط بغداد، هي من املمارسات 
التدريبيــة التي يقــوم بها قســم الدفاع 
املدنــي"، مؤكــدا ان "هــذه العملية جتري 
بالتنســيق مع االجهزة االمنية وستستمر 

ملدة يومني".
يذكر ان قســم الدفــاع املدنــي اطلق في 
وقت ســابق من يوم امس، صافــرات االنذار 
في مجمع املصارف بشــارع الرشيد وسط 

العاصمة بغداد.

"160" ألف عائلة 
نازحة تعود الى

صالح الدين

ضبط أضابير قروض 
زراعية صرَفت لـ"أسماء 

وهمية" في ميسان

انطالق صافرات اإلنذار 
في مجّمع المصارف 

ممارسة تدريبية

احلكومة: وضعنا برنامجاً 
متكامالً للخدمات 

وتخصيصات مالية لتغطية 
متطلبات الشارع العراقي

تداولها  مت  "معلومــات  أن  وزاد 
الوطني  األمــن  مجلس  داخل 
في اجتماعه األخير حول وجود 
استغالل  يحاولون  أشــخاص 
اجل  من  الســلمي  االحتجاج 
اإليقاع بني املتظاهرين والقوات 
األمنية والقيام بأعمال تخريب 
وعنــف، وهذا املوضــوع محل 
متابعة مباشرة من قبل اجلهات 
اخملتصة حيــث مت التأكيد على 
اتخاذ إجــراءات رادعة بحق كل 

من يسعى إلثارة املشكالت".
أن  إلــى  احلديثــي  ومضــى 
"احلكومــة لديها برنامج عمل 
بالواقع  للنهــوض  متكامــل 
مالية  وتخصيصــات  اخلدمي، 
بتقدمي  أمالً  سوف تطلق لذلك 

ما يطلبه الشارع العراقي".
األمني  اخلبير  أفــاد  من جانبه، 
إلى  جاســم حنون في حديث 
"الصباح اجلديد"، بأن "احلكومة 
بإيجابية  تعاملــت  العراقيــة 
مع التظاهــرات، ونفذت اغلب 
املطالب التي خــرج من أجلها 
كانت  محافظات  في  احملتجون 
تعاني من نقــص في اخلدمات 

واألمور املعيشية".
وأضاف حنون أن "احلزمة األولى 

مــن محافظــة  إطالقهــا  مت 
أالف   10 عــن  باإلعالن  البصرة 
درجة وظيفيــة، ومبلغ قدره 3 
تريليون و 500 مليار دينار لسد 

النقص في اخلدمات".
وحتدث عن "عودة مطار النجف 
الدولي للخدمــة مجدداً، بعد 
إقالــة مجلــس إدارتــه الذي 
أبناء  كان مرفوضــاً من قبــل 

احملافظة".
احملافظــات  بخصــوص  أمــا 
األخرى، يؤكــد حنون أن "وعوداً 
مت إطالقها من قبــل احلكومة 
االحتادية التي قالت إن تنفيذها 
القليلة  األيام  خالل  ســيكون 

املقبلة".
أن  األمنــي  اخلبيــر  وبــني 
"االحتجاجــات خرجــت فــي 
بداية األمر بشــكل عفوي في 
اخلدمات  نقص  نتيجة  البصرة 
ولم  احلــرارة،  درجات  وارتفــاع 
يكن هناك تنســيق لها، ولكن 
سرعان ما انتشرت في عدد من 

احملافظات".
احلوارات  أن "سرعة  ويرى حنون 
جــرت  التــي  واملفاوضــات 
بــني وجهــاء تلــك احملافظات 
واحلكومة، أثمرت عن نتائج أدت 

إلى احتواء األزمة".
يشار إلى أن عدداً من احملافظات 
قد شهدت تظاهرات لالحتجاج 
فيها  اخلدمــات  تــردي  علــى 

بالتزامن مع ارتفاع حرارة اجلو.

افتتاح أول فرع ملصرف 
حكومي عراقي في 

السعودية
ونــوه بــأن تصنيــف وكالــة 
حلول  "تضمن  العاملية،  فيتش 
القطــاع املصرفي الســعودي 
كرابــع أفضل نظــام مصرفي 
في العالم، بعــد كل من كندا 
يعني  وســنغافورة،  وأستراليا 
أن النظــام املصرفــي العراقي 
املصرفي  البنك  وجود  من خالل 
العراقــي التجاري في الســوق 
من  سيســتفيد  الســعودية، 
بيئــة مالية مصرفيــة تتمتع 
من  املرحلة  أوصلتها هذه  مبزايا 

التنصيف العاملي".
وتوقــع حافــظ أن يســتفيد 
العراقي من  املصرفــي  النظام 
خالل وجود هذا البنك في بيئة 
وقوية  آمنــة  مصرفية  عمــل 
باململكــة، في خلــق حالة من 
االســتقرار في الســوق املالية 
واملصرفيــة العراقيــة، بجانب 
االســتفادة من القوة البشرية 
التي  واالستهالكية،  والشرائية 
 32 يتجــاوز قوامها أكثــر من 
مليون نســمة، والتوســع في 
شاسعة،  جغرافية  مســاحة 
مســتقبالً،  خدماته  وإيصــال 

خملتلف بقاع اململكة.

وأوضــح حافــظ، أن "االنطالق 
الســوق  في  العراقي  املصرفي 
ثمرات  إحدى  ميثل  الســعودية 
قيادتي  بني  السياسي  التفاهم 
البلدين، الــذي يقوي العالقات، 
االستراتيجية  الشراكات  ويعزز 
وبغداد،  الرياض  بني  الشــاملة 
فضالً عن مساهمته في جتويد 
مســتوى التوعية واجلودة، التي 
ستسهم بشــكل أو بآخر في 
استقرار النظام املصرفي وسعر 
الصــرف ومواجهــة تذبذباته، 
في  االضطراب  بفعــل  الناجتة 

املنطقة".
 26 أن "هناك  إلى  وأشار حافظ 
ترخيصاً حالياً لبنوك تعمل في 
12 بنكاً  ســوق اململكة، منها 
ســعودياً، والبقيــة بنوك غير 
ســعودية، وبالتالــي فإن وجود 
البنك العراقي التجاري، بجانب 
تلك البنــوك، يوفر باقة خيارات 
توفير  البنــوك من حيــث  من 
اخلدمة األفضل للعميل من بني 
هذه الباقة من البنوك من حيث 

األسعار واخلدمات واملنتجات".

استثمار "قذائف النار" لتعزيز
أمن احلدود العراقية السورية

وأظهرت جتربة استخدامها في 
الفعالية.  غاية  في  أنها  العراق 
وحصــل اجليــش العراقي على 
مجموعة جديــدة من راجمات 

املصانع  أحد  ينتجها  التي  النار 
الروسية،  أومســك  مدينة  في 

في العام التالي.
التي  النــار  راجمات  ومت وضــع 
ُصنعــت للعراق على شــاصي 
التــي  "تــي90-إس"  دبابــة 
تصل  بسرعة  السير  تستطيع 
إلى 60 كيلومترا في الســاعة. 
ويقودهــا طاقم مكــّون من 3 

أشخاص.
ماســورة   24 الراجمة  وحتــوي 
النار الصاروخية  إلطالق قذائف 
التــي يصــل مداهــا إلــى 6 

كيلومترات.

واشنطن رفضت )خطيا( 
إعفاء شركات أوربية عاملة 

في إيران
من العقوبات

وأضاف املصدر ان "الســلطات 
االميركية فــي جوابها وجهت 
نداء واضحا الــى الدول الثالث 
مفــاده، انه بدال من تشــجيع 
التجــارة مع ايــران، نطالبكم 
بعرقلة كل النشــاطات املؤذية 

لهذا البلد."
وأوضح أن " هذا الرفض الكامل 
للطلبــات االوروبيــة لــن مينع 
الشــركات من تقــدمي طلبات 
اعفاء محــددة خاصة في اجملال 
النفطــي ميكــن ان تعالج كل 

حالة على حدة".

واململكة  واملانيا  فرنسا  وكانت 
الواليات  املتحــدة طلبت مــن 
العقوبات  من  اعفاءات  املتحدة 
التي قد تتعرض لها شــركاتها 
العاملــة في ايــران، وذلك في 
رسالة وجهت بتاريخ الرابع من 
حزيران ، وموقعة من وزراء مالية 

وخارجية الدول الثالث.
جديــر بالذكر أن ايــران أعلنت 
في وقت ســابق، انهــا قدمت 
املتحدة  الواليات  ضد  شــكوى 
أمام محكمــة العدل الدولية، 
احتجاجــا علــى إعــادة فرض 
االقتصاديــة  العقوبــات 

االميركية عليها.

الدفاع املدني: مندسون 
هاجموا سيارات إطفاء 

هرعت إلخماد احلرائق مبقرات 
األحزاب

واحملافظات  املدن  بعض  وتشهد 
أيام  عــدة  منذ  العــراق،  فــي 
احتجاجية تطالب  مظاهــرات 
بتحســني اخلدمــات العامــة 
وتوفير املياه والكهرباء والقضاء 
على البطالة ومكافحة الفساد 
في دوائر الدولة، حيث تضمنت 
شــغب  اعمــال  التظاهــرات 
ســقوط  الى  ادت  واعتــداءات 
مصابني واحلاق اضرار مبمتلكات 
الدولة، فضال عن احراق مقرات 

لبعض االحزاب السياسية.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

نفيا  نينوى  عمليــات  قيادة  نفت 
قاطعــاً وجود أي اعتــداء على أي 
مسجد أو جامع في مدينة تلعفر.

وقال بيان عن قائد عمليات نينوى، 
"الصباح  مراســل  عليــه  اطلع 
اجلديد" فــي نينوى "إن ما تناولته 
بعض وسائل اإلعالم عار متاما عن 

الصحة".
وعّد ما ذكر بشــأن االعتداء على 
في  للسنة  مهملني  مســجدين 
تلعفــر "محاولــه لتأجيج صراع 
طائفــي بعــد ان افلســوا متاما 
ويأســوا فــي ان يجــدوا اي ثغرة 
ينفذون منها في وحدة العراقيني 
نينوى  وأهل محافظــة  عمومــا 

خاصة".
وفي الشأن ذاته، نفى مدير الوقف 
السني ابو بكر كنعان، الشائعات 
التي روجت علــى موقع التواصل 
االجتماعي )فيسبوك( بشأن حرق 
ثالثة مساجد في تلعفر ) 56 كلم 

غربي املوصل(.
وقال كنعان، إنه "لم يحدث احراق 
تلعفر،  في  متعمد ألي مســجد 
وإن ما حدث فقط حريق جزئي في 
قاعة مناســبات )جامع ال البيت( 
بســبب متاس كهربائي، بينما لم 
يصب اجلامــع بــأي أذى"، واصفا 
الترويــج لهذه الشــائعات بأنها 

"محاولة إلثارة الفتنة".
التي  ان "املســاجد  وتابع كنعان، 
يتحدثون عنها، قد أحرقها داعش 
قبل ان يهــرب من تلعفر اثر تقدم 

القوات العراقية لتحريرها".
وغالبا ما تنتشــر شــائعات في 
االوساط الشعبية واالعالمية في 
نينوى، تقف خلفها ابواق اعالمية 
االرهابي،  داعــش  لتنظيم  تابعة 
هدفها اثارة الفتنة وتأجيجها، بني 
املكونات الدينيــة واملذهبية تارة، 
تارة اخرى،  القومية  املكونات  وبني 
وســبق لقيادة عمليات نينوى ان 
حذرت مرارا من تداول ونشر اخبار 

هدفها  مصادرها  في  مشــكوك 
اثــارة الفتنة ال اكثــر وللتغطية 
علــى هزائــم تنظيــم داعــش 

االرهابي.
 

8 مليون طن من
األنقاض في املوصل

علــى صعيد اخر، كشــف تقرير 
صحفي، اعد مبناســبة مرور عام 
على حتريــر املوصل عن وجود نحو 
8 مليــون طن مــن االنقاض في 
املدينة، فضال عن انخفاض القدرة 
الى  للمستشفيات  االستيعابية 
التي  الفادحة  االضرار  بعد  الثلث، 
حلقت بتسع من اصل ثالث عشرة 

مستشــفى باملدينــة، على وفق 
اجلديد"  "الصباح  مراسل  متابعة 
بنينــوى. وجاء فــي التقرير، بعد 
عام من استعادة القوات العراقية 
السيطرة على مدينة املوصل من 
تنظيم "داعــش" االرهابي، تقول 
منظمات إغاثــة إن نظام الرعاية 
الصحيــة فــي املدينة مــا يزال 
معطــال واملستشــفيات مدمرة 

وحتى اخلدمات األساسية غائبة.
وقــال اجمللس النرويجــي لالجئني 
في بيــان، إن القتال خلف ثمانية 
ماليني طن من احلطام. واجمللس من 
الدولية  املنظمــات  بني كثير من 
إلى جانب حكومات  التي تساعد 

أجنبية في جهــود اإلغاثة وإعادة 
اإلعمار، بحسب "رويترز".

وقــال هيمــان ناجاراثنــام مدير 
عمليــات منظمة أطباء بال حدود 
فــي العــراق، إن تســعة من بني 
الثــالث  مستشــفيات املدينــة 
عشــرة دُمــرت وهو مــا أدى إلى 
املتوفرة  األســرة  عــدد  انخفاض 
سرير   1000 إلى  باملستشــفيات 

من 3000.
وقال "ال توجد منشــآت كافية أو 
طاقة سريرية متاحة"، مضيفا أن 
األرقام احلاليــة تعادل نصف احلد 

األدنى املقبول عامليا.
أنها اســتقبلت  املنظمة  وذكرت 

في أيــار املاضــي 3557 حالة في 
غرفــة الطــوارئ باملستشــفى 
التابعــة لها في غربي املوصل 95 
العيش  باملئة منها نتيجة ظروف 
غير اآلمنة مثل السقوط من مبان 
متضررة أو انهيار اجلدران أو املباني.
وقالت املنظمة إن معظم املرضى 
مــن جرحى احلــرب يحتاجون إلى 
جلراحات  خضوعهم  بعد  املتابعة 
أجريت علــى عجل عنــد أو وراء 
اخلطوط األمامية في أثناء القتال 
وهم يحتاجــون اآلن إلى جراحات 

إضافية.
وقــال ناجاراثنــام "كثيــر مــن 
خالل  للعالج  خضعوا  األشخاص 

الصــراع وما يزالــون بحاجة إلى 
املتابعة وجراحات أخرى أيضا".

وفي نيسان املاضي، فتحت أطباء 
بال حــدود منشــأة للرعاية بعد 
العمليات اجلراحية في مستشفى 
اخلدمات  لتقدمي  املوصل  في غربي 
ملن أصيبوا بالصدمة خالل معركة 

استعادة املدينة.
وقالــت أطباء بال حــدود في بيان 
إن املنشــأة تضم وحدة عمليات 
متنقلة وجناحا يضم 33 ســريرا 
للمتابعة بعد العمليات وخدمات 
إعادة  ووحدة  النفســية  الصحة 
تأهيل ستتم إدارتها بالشراكة مع 

منظمة هانديكاب إنترناشيونال.

نفى مدير الوقف 
السني ابو بكر 
كنعان، الشائعات 
التي روجت على 
موقع التواصل 
االجتماعي )فيسبوك( 
بشأن حرق ثالثة 
مساجد في تلعفر 
) 56 كلم غربي 
الموصل(.

عمليات نينوى تنفي إحراق مساجد في تلعفر
وتحّذر من شائعات لبث الفتنة

داعش أحرق العديد منها أّبان سيطرته على القضاء

قطعات اجليش في نينوى "ارشيف"

بغداد – تدمير مضافة 
ذكر مصــدر في قيادة عمليات بغداد 
امــس األربعــاء ان القــوات االمنية 
متكنت من تدميــر مضافة لداعش، 
فيمــا عثرت على عدد مــن العبوات 

الناسفة شمالي العاصمة.
وذكــر املصــدر ان القــوات األمنية 
تواصــل مطــاردة عصابــات داعش 
اإلرهابيــة وعناصــر اجلرمية املنظمة 
 ، العمليــات كافة"  قواطــع  ضمن 
مضيفا ضمــن تنفيذ واجب تفتيش 
ضمــن مناطق }البو بحر{ شــمالي 
بغداد، و}حصيــوة{ جنوبها نتج عنه 
تدمير مضافة للعــدو، والعثور على 
}7{عبوات ناســفة مــع }11{ قذيفة 
متنوعــة العيار، وســالح رشاشــة 
أحاديــة وحاويــات عتــاد، مخلفات 

حربية لعصابات داعش االرهابية. 

ديالى – اطالق نار 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس األربعــاء، بأن فالحا قتل 
بنيران مجهولني قرب قضاء بعقوبة.

وقــال املصدر  إن "فالحــا في العقد 
الرابع من عمره قتل بنيران مجهولني 
علــى طريــق منطقة احلديــد قرب 
بعقوبة في ساعة متأخرة من مساء 
يوم امس االول ، مضيفا أن "األجهزة 

األمنية فتحت حتقيقاً باحلادث". 

كركوك – اعتقال ارهابيني 
االحتادية  الشــرطة  قوات  قائد  اعلن 
الفريق رائد شاكر جودت امس األربعاء 
أحدهم  "إرهابيــني"  ثالثــة  اعتقال 
ينتمي إلى ما يســمى "استخبارات 

داعش" جنوب غربي كركوك.
وقــال الفريق جــودت  إن "اللواء 19 

اعتقل خــالل عملية امنية في قرية 
علي ســراي وقرية االفتخارات جنوب 
غربــي كركــوك ثالثــة ارهابيني" ، 
ينتمي  )املعتقلني(  أحــد  ان  مضيفا 
إلى ما يسمى باســتخبارات داعش 
مهمته رفد االرهابيــني باالحداثيات 
واملعلومات عن املواطنني والتخطيط 
االخران  اشــترك  فيما  الختطافهم، 
القوات  إرهابية استهدفت  بعمليات 

األمنية". 

صالح الدين – قصف جوي 
كشــف الناطق باسم مركز اإلعالم 
األمنــي امــس االربعاء عــن تدمير 
خمسة انفاق ضمن قاطع مطيبيجة 

في محافظة صالح الدين.
وقال الناطق العميد يحيى رسول إن 
"طيران اجليش بالتنســيق مع قيادة 
الدين، وضمن عملية  عمليات صالح 

ثأر الشهداء الثانية، متكن من تدمير 
عجلة نوع ســلفادور حتمــل أحادية 
ودمرها  أنفــاق   5 وقصــف  مغطاة، 

ضمن قاطع مطيبيجة".

االنبار – ضبط عبوات 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة االنبار امس االربعاء ان مفارز 
مديرية االستخبارات العسكرية في 
اســتخبارية  ومبعلومات   14 الفرقة 
دقيقة متكنت مــن الوصول الى أحد 
ومتفجرات  أســلحة  مســتودعات 
املطاري  داعش في منطقة  عصابات 

التابعة لقضاء الفلوجة .
واوضح املصدر ان مفارز االستخبارات 
ضبطــت داخل املســتودع 12 عبوة 
 20 و  األحجــام  متعــددة  ناســفة 
مســطرة تفجيــر و 4 صواريــخ مما 
يسمى صواريخ اخلالفة ، ودمرت املواد 

حتت السيطرة في مكان منتخب من 
قبل مفارز هندسة الفرقة .

النجف – ممارسة امنية 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
امس  واملنشــآت  االشــرف  النجف 
االجرام  مكافحة  مفــارز  ان  االربعاء 
وخالل ممارسة أمنية متكنت من القاء 
القبض علــى عدد مــن  املطلوبني 
مبناطق متفرقة من احملافظة ، وبينت 
املديرية ان مفارزها القت القبض على 
عدة متهمني على وفق مواد قانونية 
، مشــيرة الــى قيامهــا بإحالتهم 

للقضاء لينالوا جزاءهم العادل

ذي قار – ممارسة امنية 
امني في شــرطة  كشــف مصدر 
محافظــة ذي قار امــس االربعاء ان 
نفذ ممارســة  الرابع  الطــوارئ  فوج 

امنية بقطاع املســؤولية في قضاء 
سامراء شــملت تســيير الدوريات 
االلية ونصب الســيطرات املفاجئة 
شــملت تدقيــق الهويــات مبوجب 

قاعدة البيانات وتفتيش العجالت. 
واوضح املصدر أن فوج طوارئ ذي قار 
الرابع يســهم مبهمة قتالية ضمن 
على  ويقع  ســامراء  عمليات  قاطع 
عاتقه تأمــني احلماية ملقام االمامني 
العســكريني واملناطــق احمليطة به 
وهي عملية انتهجتها شــرطة ذي 
قار منذ انطالق عمليات حترير العراق 
للمشــاركة  االفواج  تتعاقب  حيث 

بتلك العمليات. 

نينوى – ضبط اعتدة 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
االربعاء  امــس  نينــوى  محافظــة 
ان القــوات األمنيــة متكنــت مــن 

تدمير عشــرات العبوات الناســفة 
والصواريــخ فــي عدد مــن مناطق 

احملافظة . 
القوات األمنية في  ان"  وقال املصدر 
قيــادة عمليات نينوى عثرت على 23 
حشــوة صاروخ كورنيت ورمانة ضد 
و20  األشــخاص  وأخرى ضد  الدروع 
كغــم من البــارود و9 عبوات مهيأة 
للتفجير فــي )قرية باخيــرة(، كما 
عثرت علــى عبوة ناســفة محلية 
الصنع و قنبرتي هاون خالل تفتيش 

قرية )اجلرن( واألماكن احمليطة بها". 
وأضــاف" كمــا طهــرت القــوات 
4 مدارس  األمنية في قضاء سنجار 
ومستوصف الوليد الصحي، وعثرت 
3 عبوات شــكلية فــي قرية  على 
)اعزيــل(، كما عثرت ايضاً على عبوة 
ناسفة و4 صواريخ كاتيوشا محلية 

الصنع في قرية )العباسية( ". 

تدمير مضافة لداعش وضبط عبوات شمالي بغداد * اعتقال 3 إرهابيين جنوب غربي كركوك
الطيران يدّمر 5 أنفاق في مطيبيجة بصالح الدين * تدمير عشرات العبوات والصواريخ في الموصل
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منى خضير عباس
الشــيعي  الوقف  ديوان  رئيس  كرم 
الســيد عالء املوسوي قراء وحفظة 
القــرآن الكرمي الذّيَن مّثلــوا العراق 
في املُســابقات القرآنيــة الدولّية، 
بعد حصولهم على مراكٍز ُمتقّدمة 
رئاســة  أقيم في مقر  فيها بحفل 
الديوان ببغداد . واوضح املدير اإلعالم 
والعالقــات العامة بالديــوان حيدر 
جلوخان ان احلفل ابتدأ بتالوة آي من 
الذكر احلكيم للقارئ علي حســن 
عبد علي الفائــز باملركز الثاني في 
املســابقة الدولية التي أقيمت في 

جمهورية إيران اإلسالمية .
وقال مدير االعــالم ان رئيس الديوان 
ألقى كلمة خــالل احلفل أبدى فيها 
املشاركون من  ســعادته مبا حققه 

القــراء واحلفظــة في املســابقات 
الدولية ، مثنيا على اجلهود املبذولة 
من قبل املركز الوطني لعلوم القرآن 
داعيا الباري عز وجل ان يوفق اجلميع 

من اجل الرقي بتالوة وحفظ القرآن 
الكــرمي ورفع راية العــراق عاليا في 

احملافل القرآنية الدولية, 
مــن جهتــه ألقــى مديــر املركز 

الوطنــي لعلــوم القــرآن الدكتور 
رافــع العامــري كلمة وجــه فيها 
رئيس  الســيد  لســماحة  الشكر 
الــال محدود  الدعم  علــى  الديوان 
املشاركة  في ســبيل  يقدمه  الذي 
الدولية  القرآنية  املسابقات  بجميع 
وتوفيــر كل املســتلزمات املطلوبة 
للمشــاركة ، كما أثنــى على كل 
من اســهم في حتقيق هذه النتائج 
الدوليــة , وفي ختــام كلمته قدم 
العامري شــرحا مبسطا عن اآللية 
التي يتبعهــا املركز الوطني الختيار 
فيما  التفضيل  وكيفية  املتنافسن 
بينهم ، وان هــذه االجنازات لم تكن 
وليدة املصادفة إمنا كانت نتاج عمل 
وجهد مبــذول من قبل جميع الذين 

اسهموا فيها .

بغداد - الصباح الجديد:
قال معاون مدير عام هيئة الثروة 
السمكية في وزارة الزراعة طالل 
اهتماماً  تولي  الوزارة  ان  رشــيد 
كبيراً للثروة الســمكية كونها 
أحــد روافد االقتصــاد العراقي، 
القطاعات  أهم  واحدة من  وتعد 
للســوق  األســماك  توفر  التي 
احمللية، إال أن هذه الثروة تعرضت 
قلة  أبرزها  ملشــكالت عديــدة، 
املياه والصيد اجلائر في مواســم 

التكاثر.
في  العام  املديــر  واضاف معاون 
تصريحــات صحفيــة ان الوزارة 
بدأت بتنويع مصادر األسماك من 
خالل مراكز تابعة لها ، وان الثروة 
أبرز  واحدة من  تعد  الســمكية 
العراق،  في  احليويــة  القطاعات 
بالنظام  بشــكل  ترتبط  كونها 
الغذائــي العراقي. لكــن الثروة 
الســمكية فيه تعرضت ألضرار 
عديدة، شــأنها شأن القطاعات 
ألســباب  األخرى،  االقتصاديــة 
عديــدة، أبرزها احلــروب، وغياب 
االهتمام احلكومــي، إضافة الى 
شــح املياه، والصيد العشوائي 
، الفتــا الى ان هــذا الواقع حرم 
العــراق مصــدراً مهمــا  مــن 
مصادر الدخل، إذ تســهم الثروة 
السمكية بنسبة تصل الى 25% 
من الناجت احمللي. اليوم حتتاج هذه 
الثروة إلى إعــادة تقييم خاصة 

وأنها تعد رافداً مهما للخزينة.
ويضيف معاون املدير العام وأمام 
هذا الواقع، بــدأت الوزارة بتنويع 
مصادر األسماك من خالل مراكز 
تابعــة لها منتشــرة في بغداد 
ونينوى  وكربالء  وبابــل  والبصرة 
وذلــك عن طريق  الدين،  وصالح 
تكاثر األســماك، كمــا أطلقت 
احلكومــة العراقيــة مشــروع 
دعم  لغــرض  الزراعية  املبــادرة 
القطــاع الزراعي ومنهــا الثروة 
أكثر  قدمت  حيث  الســمكية، 

من 150 قرضاً لتنفيذ مشــاريع 
بقيمة  األسماك  أحواض  تطوير 
تصل إلى 50 مليــون دينار لكل 

قرض.
وقال معاون املدير العام ان الوزارة 
قامــت بتنفيذ مشــاريع أخرى 
أبرزها  إنتاج األســماك،  لزيــادة 
وضــع أقفاص تربية األســماك 
داخل األحواض، كونها تســاعد 
فــي تكاثر األســماك، وال حتتاج 
الى مجهود كبيــر وهناك أيضاً 
حالياً  الوزارة  تســتعملها  طرق 
التكاثــر، منها عملية  من أجل 
لألسماك  االصطناعي  التلقيح 
فــي محميــة الرضوانيــة في 
التلقيح  تعــد عملية  اذ  بغداد، 
االصطناعي، من أجنح العمليات 
الثروة  زيــادة  التي تســهم في 
الســمكية بأقل وقت ، وبكلفة 

بسيطة«. 
بالثروة  اخلبيــر  يقول  جانبه  من 
السمكية العراقية عبد الرحمن 
علــي ان الثروة الســمكية في 
العراق تعد مــن أهم املوارد التي 

اصيبت  والتي  االقتصــاد  تدعم 
بسبب  االنتكاسات  من  بالكثير 
قلة املوارد املائية خاصة أن تركيا 
وســورية حاولتا خالل السنوات 
كبيرة  كميات  استثمار  املاضية 
من ميــاه نهري الدجلة والفرات، 
وصلــت الى ما يقــرب من  40% 
على  انعكس ســلباً  الذي  األمر 

الثروة في العراق«. 
ويشــير اخلبير علــي إلى أن قلة 
الذي  اجلائر  والصيد  املائية  املوارد 
يقــوم به الكثير مــن الصيادين 
وصيدهم  التكاثر  مواســم  في 
االسماك بشــكل عشوائي، أدى 
الى فقــدان العراق ما نســبته 
 ، الســمكية«  ثروته  مــن   25%
موضحا ان أن املسطحات املائية 
في األهــوار بجنوبي العراق تعد 
واحدة مــن أهم املواقــع املائية 
لبنــاء الثروة الســمكية حيث 
تأخذ ما نســبته %20 من حجم 
اإلنتاج الســمكي فــي العراق، 
مقارنه بعموم املســاحة املائية 

في العراق«. 

االهتمام  أن  اخلبير علي  ويضيف 
بالثروة الســمكية من شأنه أن 
يســهم في حتســن االقتصاد 
العراقــي، خاصــة وأنــه فــي 
الســنوات املاضية، بــدأ العراق 
اخلارج،  من  االســماك  باستيراد 
وهو أمــر خطير جداً، إذ أن الثروة 
تكفي  العراقيــة،  الســمكية 
لسد الطلب الداخلي من جهة، 
وتصديــر كميــات كبيــرة الى 
اخلــارج، فالعراق يتمتــع بوجود 
أنواع مميزة من األســماك، أبرزها 
والكطان  والزبيــدي  الشــبوط 
لكنهـا  وغيرها،  والكارب  والبني 
االهتمــام  مـن  املزيد  الى  حتتاج 

والرعايـة«. 
وأمام هذا الواقــع، يطالب علي 
حقيقي  بتقييم  القيام  بضرورة 
لهــذه الثــروة، من خــالل زيادة 
الى  إضافة  بالقطــاع،  االهتمام 
رسم خارطة طريق جديدة لرفع 
املياه  واستغالل  االنتاج  مستوى 
بطريقة مدروسة من أجل تكاثر 

األسماك وتنويع مصادرها«. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزير االعمار واالســكان 
العامة  واالشــغال  والبلديــات 
الدكتــورة آن نافــع اوســي  ان 
احد  العراقي  االســكان  صندوق 
تشكيالت الوزارة يواصل أجراءات 
عمليات الكشــف عن الوحدات 

املعامــالت  وســير  الســكنية 
االقراضية في بغداد واحملافظات.

الوزيــر ان اعــداد جلان  وذكــرت 
حزيران  شــهر  خالل  الكشــف 
املاضــي فــي بغــداد 11 جلنــة 
اقراضية  معاملــة   429 ومبعدل 
وفي احملافظــات 20 جلنة ومبعدل 

وبهذا  اقراضية  معاملــة   1060
للمعامالت  الكلي  اجملموع  يكون 
املكشــوفة خالل الشهر املاضي 
وتابعت  اقراضية.  معاملة   1489
الوزير ان عدد الدفعات االقراضية 
لشــهر حزيــران )1195( دفعــة 
، اذ بلغ عــدد الدفعات  اقراضية 

و)390(  اولــى  كدفعــة   )206(
كدفعــة ثانيــة و)599( كدفعة 
يكون  وبهــذا  ومنجــزة  ثالثــة 
لكافة  املصروفة  املبالغ  مجموع 
وموزعة  االقراضيــة  الدفعــات 
)14( مليارا  حســب احملافظــات 

و946 مليون دينار.

صندوق اإلسكان يواصل إجراءات عمليات الكشف عن الوحدات السكنية 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

اعتمــدت وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعيــة التوصيــات الدوليــة 
اخلاصة بالســالمة املهنية واحلد من 
مخاطــر الكوارث ضمــن اطار عمل 
والســالمة  للصحة  الوطني  املركز 

املهنية . 
وقــال املتحدث باســم وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية ان الوزارة حترص 
الدولية  االتفاقيــات  تطبيــق  على 
واالســتراتيجيات اخلاصة بالسالمة 
القطاعات  فــي  للعاملن  املهنيــة 
)العــام ، واخلــاص ، واخملتلط( ضمن 
للصحة  الوطني  املركــز  عمل  اطار 
والســالمة املهنيــة ، الفتــا الى ان 
املركز نظم اجتماعه نصف السنوي 
للجنــة الوزاريــة التنفيذيــة الطار 
عمل مؤمتر االمم املتحدة العاملي الذي 
اليابانية  عقد في مدينة )ســنداي( 

مبشاركة وفد ممثل عن العراق . 
واضاف املتحدث باســم الــوزارة ان 
للحد  عمل  ورقــة  تضمن  االجتماع 
من مخاطــر الكوارث وتوحيد اجلهود 
فــي رؤى واقعيــة واالســتفادة من 
لوضع  الســابقة  االســتراتيجيات 
خطة رصينة تعتمد عليها احلكومة 
العراقيــة للحد من خطــر الكوارث 
وضمــان ســالمة العاملــن فضال 
عن املطالبة بتشــريع قانون يضمن 
ســالمة املواطن والبيئــة العراقية 

بشكل عام.  
يذكر ان اطار ) سنداي( اعتمد للحد 
مؤمتر  الكوارث خــالل  من مخاطــر 
االمم املتحدة العاملــي الذي عقد في 
مدينــة ) ســنداي ( اليابانية والذي 
يعد نتاجاً للمشاورات التي جرت بن 
املهتمن بالسالمة املهنية فضال عن 
املفاوضات التي متــت بن احلكومات 
للحد من مخاطر الكوارث بدعم من 

االمم املتحدة .   
علــى صعيــد متصل نظــم املركز 
الوطني للصحة والســالمة املهنية 
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
دورة تدريبية ملدربــي مراكز التدريب 

املهني في بغداد واحملافظات. 
وقالــت املدير العــام للمركز وكالة 
قســم  ان  فاضل  ازهار  املهندســة 
املركــز  فــي  والتدريــب  التوعيــة 

وبالتنسيق مع قسم املناهج في دائرة 
التدريب والتشغيل اقام دورة تدريبية 
عن الصحة والسالمة املهنية ملدربي 
واحملافظات  بغداد  التدريب في  مراكز 
على قاعة املركــز العراقي الكوري ، 
بتوزيع  اختتمت  الــدورة  ان  مضيفة 
املرشحن  املشــاركة على  شهادات 
البالغ عددهم عشــرة مشاركن،وان 
الدورة تأتي ضمن مشــروع التطبيق 

والتي  الكفاءة  املبني على  التجريبي 
من ضمنها منهــج تطبيق اجراءات 
الصحة والســالمة املهنية ، العداد 
جيل مــن املدربــن املهنيــن ملم 
املهنية  والسالمة  الصحة  مبفاهيم 
واشــتراطاتها لنشــر ثقافة الوعي 

الوقائي بن صفوف العاملن.
من جانب آخــر، اوضحت املدير العام 
ان املركز الوطني للصحة والسالمة 

املهنية شــارك في عقد ورشة عمل 
مشــتركة ضمــت مديري اقســام 
واملعنين  الصحة  وزارة  في  االحصاء 
مبلء اســتمارة االبالغ عــن اصابات 

العمل.
ان  الى  املهندســة فاضل  واشارت 
القتها  محاضرة  تضمنت  الورشة 
مديرة قســم املعلومات في املركز 
تناولت  املهندســة متارة ســامي، 

عرضا عن اهمية رصد وتســجيل 
اصابــات العمل ودورها في رســم 
وبعض  املركز  وتوجهات  سياســة 
-2012 االحصاءات للســنوات من 
2017 ، فضال عن االشارة الى املادة 
الثالث  الفصل  )و( من  114/الفقرة 
التي اقرت التعاون مع وزارة الصحة 
37 لسنة  ضمن قانون العمل رقم 

.2015

»العمل« تعتمد التوصيات الدولية للحد من المخاطر المهنية
دورة تدريبية لرصد وتسجيل اإلصابات  

تحرص وزارة 
العمل على تطبيق 
االتفاقيات الدولية 

واالستراتيجيات 
المعنية بالسالمة 

المهنية للعاملين في 
القطاعات ضمن إطار 
عمل المركز الوطني 

للصحة والسالمة 
المهنية

جانب من الدورة التدريبية
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إكساء مليون متر مربع 
من شوارع الرصافة 

بغداد - الصباح الجديد:
اكــدت امانة بغداد اســتمرار مالكاتهــا الفنية 
بتنفيذ أعمال إكســاء مليون متــر مربع بجانب 

الرصافة ضمن خطة العام احلالي .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان دائرة املشاريع 
شــرعت بتنفيذ خطة إلكســاء مليون متر مربع 
بجانــب الرصافة إبتــداء من مطلع هــذا العام 
ضمن قواطــع بلديات )الشــعب والصدر الثانية 
والصدر االولى والغدير وبغــداد اجلديدة والكرادة 
ومركــز الرصافــة واالعظميــة ( باإلعتماد على 
اجلهود الذاتيــة من آليات تخصصية وجتهيز مادة 
االســفلت من املعامل العائدة ألمانة بغداد ومن 
االيرادات التي حتصل عليها امانة بغداد ) رســوم 
املهنة ورســوم االعالن واجــور النظافة وحتويلها 
الى خدمات ( ». واضافت ان« تلك اخلطة تشــمل 
احملالت السكنية بشــقيها االفراز اجلديد والقدمي 
والشــوارع الرئيســة والفرعية املشــخصة من 
قبل اقســام الطرق في الدوائر البلدية وتأتي في 
إطار مســاعي امانة بغداد لتطوير شبكة الطرق 
وتسهيل حركة انســيابية سير املركبات بجانب 

الرصافة من العاصمة بغداد«.

الصناعة تبحث مع 
الدفاع والداخلية تطوير 

الصناعات الحربية 
بغداد - الصباح الجديد:

 ترأس وكيــل وزارة الصناعة واملعــادن للتخطيط 
الدكتور محمد هاشم عبد اجمليد  يوم امس االربعاء 
اجتماعــا حضره عدد من الســادة املســؤولن في 
وزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى مدير عام شركة 
الصناعــات احلربيــة العامة ومدير عام الشــركة 
العامة للصناعات النحاســية وامليكانيكية ومدير 
عام الشــركة العامة للصناعات الفوالذية ومعاون 
مدير عام الدائرة الفنيــة في مركز الوزارة للتباحث 

حول واقع الصناعات احلربية وسبل تطويرها .
وتناول االجتماع مناقشة الواقع احلالي واالمكانيات 
املتوفرة لدى الشركات املذكورة مبا يتعلق بالصناعات 
احلربية واحتياجات الوزارات والتشكيالت االمنية من 
املنتجات احلربية للسنوات املقبلة ، اذ تتطلع الوزارة 
الــى اقامة معامل انتاجية ترفد القوات املســلحة 
بأحتياجاتها ليتسنى التنسيق مع وزارة التخطيط 
لغــرض ادراج تلك املشــاريع او حتويلهــا الى فرص 
اســتثمارية بالتعاون مع القطاع اخلاص ، والتطرق 
الى االمكانيات التي تتمتع بها شــركة الصناعات 
احلربية وقدرتهــا على جتهيز بعض املنتجات احلربية 
وكذلــك حتديد املشــاريع املســتقبلية واالولويات 

املطلوبة لتلك املشاريع .

Thu. 19 Jul. 2018 issue )3981(

بغداد - الصباح الجديد:
امس  الرافديــن  مصــرف  اصــدر 
توطن  بشــأن  توضيحا  االربعــاء، 
الفريدة  املالية  واخلدمــات  الرواتب 
التــي تنتظــر املوظفــن ب العراق، 

وكيــف االســتفادة منــه ماليا ، 
مبوجب قرار مجلس الوزراء شــمول 
توطن  عملية  بتنظيم  املتقاعدين 
املؤسســات  في  العاملن  رواتــب 

احلكومية .

واوضح مصرف الرافدين في بيان له 
تسلمت " الصباح اجلديد" نسخة 
منه ان عملية حتويل رواتب املوظفن 
بالقطاع اخلــاص أو العام من رواتب 
دوائرهم  يتســلمونها مــن  يدوية 

واملصارف  البنوك  من  تسلمها  إلى 
احلكومية أو األهلية وذلك من خالل 
للموظف  يفتــح  خاص  حســاب 
في املصرف ويقوم بالســحب منه 
بواسطة بطاقة الدفع االلكترونية 

أو أن يتسلمها نقدا من املصرف.
واوضــح البيان ان هــذا النظام بدأ 
باالنتشار في الكثير من دول العالم 
مع توسع أعمال وخدمات املصارف 
والبنوك ومع تزايد حجم تعامالتها 

االلكترونيــة ونتيجة ســعي هذه 
املصارف والبنــوك الختصار الوقت 
تعامالتها  فــي  والكلفة  واجلهــد 
اخملتلفة  املالية  املواطنن  وتعامالت 
ومغادرة التعامل بالنقد ومخاطره.

شمول الموظفين والمتقاعدين بتوطين الرواتب 

»الوقف الشيعي« يكّرم الفائزين
 في المسابقات الدولية القرآنية

جانب من حفل تكرمي قراء وحفظة القرآن الكرمي

الزراعة تواصل سعيها للنهوض
 بالثروة السمكية في العراق
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بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت وزارة االعمار واالســكان 
والبلديــات واالشــغال العامة 
متقدمة  اجناز  نسب  حتقيق  عن 
بلغت %85 من مشــروع طريق 
محمد القاســم  في محافظة 
البصرة , لصالــح وزارة النفط 
اجلنوب(وبكلفة  نفط  )شــركة 
اجمالية بلغت  اكثر ٨،٢ مليارين 

و800 مليون دينار.
وذكــر املركز االعالمــي للوزارة 
ان شركة اشــور العامة احدى 
تشكيالت الوزارة اجنزت %85 من 
القاسم  محمد  طريق  مشروع 
اخلدمية  املشاريع  يعد من  الذي 
املهمــة فــي احملافظــة كونه 
الشاحنات  نقل  عملية  يسهل 
واآلليات من مصفى الشــعيبة 
إلى املناطــق األخرى وبالعكس 
مما ينعكــس إيجاباً على عملية 
نقل احلموالت وانســيابية املرور 
فــي تلك املناطق التــي مير بها 

الطريق .
وتابع املركز االعالمي ان االعمال 
تشمل تنفيذ مقطع السيطرة 
االمنيــة  ضمن املشــروع بعد 
ان اكتملــت مرحلــة الصــب 
لالرضية بســمك  الكونكريتي 
25 ســم بعدها فرشت طبقة 
12 ســم  وبارتفــاع  اســفلت 
كأساس وفرش طبقة اسفلتية 
، والعمل  8 سم  رابطة بسمك 
مقاطع  جميــع  في  مســتمر 
املشــروع االخرى من اجل اجنازه 

بوقته احملدد.
ان شــركة اشــور سبق  يذكر 
املشــاريع  من  العديد  اجنزت  ان 
املهمــة فــي احملافظــة منها 

شــوارع االمن الداخلي  وطريق 
املكينــة وكذلــك عــدد مــن 
الساحات  والطرق داخل مصفى 
الطرق  وغيرها من  الشــعيبة  
التي اسهمت في تطوير الواقع 

اخلدمي والعمراني.
بتنفيذ  الــوزارة  باشــرت  كما 
احلديدي  الرفاعي  مشروع جسر 
وبكلفة  قــار  ذي  في محافظة 

مليار دينار.
وذكــر املركز االعالمــي  للوزارة 
العامة  املعتصــم  شــركة  ان 

احدى تشكيالت الوزارة  باشرت 
جسر  مشــروع  اعمال  بتنفيذ 
الرفاعــي احلديــدي بطول 96م 
وعرض 9م الذي يعد من اجلسور 
املهمة فــي احملافظة ، مبينا أن 
العمــل تضمن تنفيــذ أعمال 
أرصفة  مــع  للجســر  الركائز 
مشــاة من اجلانبــن بعرض 1م 

لكل جانب .
الى ذلك اعلنت الوزارة مواصلة  
تنفيــذ اعمالها في  مشــروع 
الواقع  النفطية  املنتجات  بناية 

في محافظة كربالء املقدســة 
وان   ، النفــط  وزارة  لصالــح  
املــالكات الهندســية والفنية 
العامة  الرشــيد  شــركة  في 
احدى  االنشــائية  للمقــاوالت 
تواصــل  الــوزارة  تشــكيالت 
املنتجات  مشروع  اعمال  تنفيذ 
النفطيــة وبكلفة تعاقديـــة 
مليارات   )6( مــن  اكثــر  بلغت 

ديـنار.
كمــا واصلــت الــوزارة العمل 
فــي مشــروع إعــادة أعمــار 

في  الصقالوية  صناعة  إعدادية 
, بكلفة بلغت  محافظة االنبار 

اكثر من مليار دينار.
وذكــر املركز االعالمــي للوزارة 
العامة احدى  الفاو  ان شــركة 
تشــكيالت الــوزارة اجنزت 75% 
من مشروع اعادة اعمار مدرسة 
من  تتكون  التــي  الصقالويــة 
صفوف  وتضم  بـطابقن  بناية 
ومختبرات ومخازن وبناية اإلدارة 
فضال عــن اإلعمــال الصحية 
والكهربائيــة كافــة , مبيناً ان 

البياض  تشمل  احلالية  اإلعمال 
واللبخ وإعمال تطبيق األرضيات 
وإعمال  والشــتايكر  بالكاشي 

املوقع اخلارجية.
يذكر ان الشــركة سبق واجنزت 
وبناء  أعمــار  اعــادة  مشــروع 
في  الشورى  إعدادية  مدرســة 
محافظة نينــوى وهي أالن في 
املراحل النهائية الجناز مشــروع 
وبناء مدرســة  أعمــار  إعــادة 
األشــاوس في محافظة صالح 

الدين. 

اإلعمار تشارف على إنجاز طريق محمد القاسم  في البصرة
حققت نسبا متقدمة بلغت 85 % من المشروع

يعد طريق محمد 
القاسم من المشاريع 
الخدمية المهمة 
في المحافظة كونه 
يسهل عملية نقل 
الشاحنات واآلليات 
من مصفى الشعيبة 
إلى المناطق األخرى 
وبالعكس

طريق محمد القاسم  في البصرة

العراق يبحث مع األردن 
التعاون في مجال الخدمات 

االستشارية والقانونية 

سايلو كركوك يواصل 
تسلمه للحنطة المحلية 

إعداد دراسة خاصة 
النشاء و توسعة المراكز 
التخصصية لطب األسنان

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير الصناعة واملعادن املهندس محمد شــياع 
الســوداني خالل لقائه مع ممثلي شركة القواسمة 
االردنيــة امكانيــة التعــاون فــي مجــال اخلدمات 

االستشارية واملالية .
واكــد الوزير خالل اللقاء علــى ان العراق يحتاج الى 
تطوير وبناء القدرات واتخاذ القرارات املهمة واحلقيقية 
لالنتقــال الى مرحلة جديدة ، مشــيرا الــى ان وزارة 
الصناعة واملعادن تسعى الى اعادة هيكلة شركاتها 
العامة كجزء من عملية االصالح االقتصادي وطرحت 
كمرحلــة اولى 10 من هذه الشــركات للبدء بأعادة 
الهيكلة واالنتقال الى مرحلــة التنفيذ الفتا الى ان 
هذه التجربــة مهمة جدا من حيــث تنظيم االمور 
القانونيــة واالقتصادية وحتقيق االربــاح اضافة الى 
توحيد بيانات العاملن ومواكبة التطور التكنلوجي 
العاملي ووجه السوداني بأستمرار التنسيق بن دائرة 
االستثمارات وقسم السياسات لغرض التوصل الى 

نتائج ايجابية تخدم عمل شركات الوزارة .
ومن جانبهم اســتعرض ممثلو شــركة القواســمة 
االردنية خبرات الشــركة في مجــال اعادة الهيكلة 
واخلدمات املالية واالستشــارية اذ ان الشركة تتواجد 
في 155 دولة بــدأت العمل عــام 1982 وفي العراق 
بدأت العمل مع البنك املركزي العراقي ونفدت اعمال 
اعادة الهيكلة فــي 30 مصرف كما لديها اخلبرة في 
تطوير الشــراكة بن القطاعن العام و اخلاص وابدى 
ممثلو الشركة استعدادهم للعمل مع وزارة الصناعة 
واملعــادن في هــذا اجملال بهــدف االرتقــاء بالقطاع 

الصناعي في البالد .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لتجــارة احلبوب في وزارة 
التجارة عن اســتمرار فرعها في كركوك تسلمه 
حملصول احلنطة املســوقة من الفالحن للموسم 

احلالي . 
وقــال مدير عام الشــركة الذي اشــار ان اجمالي 
الكمية املتســلمة مــن احلنطة املســوقة لفرع 
كركوك منذ بدء املوسم التسويقي ولغاية الثالث 

من الشهر اجلاري بلغ اكثر من 179 مليون طن . 
مــن جانب اخر لفــت املكصوصي الــى قيام فرع 
شــوكته في محافظة املثنــى بتجهيز املطاحن 
االهليــة واحلكوميــة باحلنطة اخمللوطــة ووكالء 
احملافظة بالرز املستورد االرغواي حلصة شهر نيسان 
٢٠١٨ ، حيث بلغت الكمية اجملهزة )٧٨٥٠( طنا من 
احلصة املقــررة للموقع والبالغة)٨٦٣٠( طنا فضال 
عن جتهيز الوكالء مبادة الــرز االرغواي احلصة لذات 
الشــهر والتي بلغت الكمية اجملهزة )١٩٠٨( اطنان 

من احلصة املقررة للموقع والبالغة)٢٦٤٢( طنا . 

بغداد - الصباح الجديد: 
خصص مدير عام دائرة صحــة بغداد الكرخ الدكتور 
جاسب لطيف احلجامي مبلغ )200( مليون دينار لدعم 
مركز ابن البيطار جلراحــة القلب و كذلك تخصيص 
مبلغ )100( مليون دينار لدعم مستشــفيات الدائرة 
لتأمن االحتياجات الضرورية ملعاجلة أي حالة مرضية 

يشتبه في كونها حمى نزفية .
وعلى ســياق متصل ترأس احلجامي اجتماعا موسعا 
مع مدراء املراكز التخصصية لطب األسنان ملناقشة 
الواقــع الصحي ملناقشــة الواقع الصحــي و تقدمي 
أفضل اخلدمات الصحية ملراجعي هذه املراكز بحضور 
معاون املدير العام للشــؤون الفنية ومديرة قســم 

األمور الفنية ومدير شعبة األسنان في الدائرة 
واكــد احلجامي خــالل االجتماع على ضــرورة توفير 
املســتلزمات الطبية اخلاصة بطب األســنان و أيضا 
تقــدمي خدمة طبية مميزة للمواطنن وذلك بإشــغال 
كافة وحدات وشعب األسنان في املراكز التخصصية 

كافة 
و قام احلجامي بتوجيه قســم األمــور الفنية بأعداد 
دراســة خاصة بطب األســنان حيث تتميز بإنشاء و 
توسعة املراكز التخصصية والســيما في االقضية 
واألماكن النائية تقوم بتقدمي خدمات طبية وعالجية 

لساكني هذه املناطق 
ســيما أن صحة الكرخ متيــزت وألول مرة في عملها 
الطبي بافتتاح أول مركز طبي تخصصي خاص بطب 
األســنان في اطراف بغداد ) قضاء احملمودية ( و العمل 
جاري ضمن خطتها بإنشاء و افتتاح مراكز طبية في 
إطراف بغداد ومنها التاجي , وابوغريب ومناطق أخرى 

خدمة للصالح العام .

بغداد - الصباح الجديد:
قــام فريق من دائــرة تفتيش وزارة 
الصحــة بزيــارة تفتيشــية الى 
في  العام  الشــامية  مستشفى 
لالطــالع  الديوانيــة  محافظــة 
علــى جودة  واملباشــر  امليدانــي 
والعالجيــة  الطبيــة  اخلدمــات 
التي تقدمهــا للمواطنن الكرام 
الضرورة  االحتياجــات  ومتابعــة 

الدامة زخم العمل.
والتقى الفريق مبدير املستشــفى 
الدكتور رياض جليل اخلاقاني على 
التي  الطبيــة  اخلدمات  طبيعــة 
تقدمهــا تلك املؤسســة اضافة 
الى الصعاب التي تواجه االداء من 
احللول  وايجاد  عليها  الوقوف  اجل 

واملعاجلات .
وحســب  الفريق  اعضاء  واجــرى 
علــى  التدقيــق  االختصاصــات 

والهندســية  الفنيــة  اجلوانــب 
والتكنلوجية  واملاليــة  واالداريــة 
على مختلف مفاصل املستشفى 
حيث متت متابعة تطبيق االجراءات 
اخلاصة بالســالمة والدفاع املدني 
واخلدمــات الفندقيــة والســيما 
النظافــة و دورات امليــاه ومتابعة 
اليات السيطرة على التلوث وعزل 
مياه  ومعاجلة  الطبيــة  النفايات 
الصرف الصحي واالعاشة واجهزة 
التكييف واملولدات واالشراف على 
وتأريخ  العلميــة  الصــرف  اليات 
واملســتلزمات  لالدوية  الصالحية 
الطبيــة وتســجيل احلــد االدني 
الوحدات  الدوائي في تلك  للخزين 
واجلــرد املالــي والتدقيــق علــى 
التمويل  مشــروع  بنــود  تطبيق 
الصحــي والتأكيد علــى اهمية 
والتمريضي فضال  الطبي  التوثيق 

الطبية  باملــالكات  اللقــاء  عــن 
والصحية واالســتماع الى ارائهم 
ومقترحاتهــم والتي من شــأنها 
تطويــر العمل واخلدمــة الطبية 

املقدمة للمواطنن.
اجلدير بالذكر ان السعة السريرية 
العــام  الشــامية  ملستشــفى 
تصل الى 110 اســرة وتقدم تلك 
خدماتها  الصحيــة  املؤسســة 
الطبية والعالجية ملواطني قضاء 
والنواحي  واالقضيــة  الشــامية 
القريبــة اذ تقدم خدمات الطوارئ 
والعيــون  واملفاصــل  والعيــون 
والوالدة واالطفال واجلراحة اضافة 
املتعددة  الى اخلدمــات اخملتبريــة 
والتــي  الشــعاعية  واخلدمــات 
والرنن  والسونار  االشعة  تتضمن 
احللزوني  واملفراس  املغناطيســي 

وغير ذلك.

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء  مجلــس  اطلــق 
حملافظة  املالية  التخصيصــات 
البصرة من البتــرودوالر لتنفيذ 
اتخاذ  قرر  اخلدمات، فيما  اعمال 
مجموعة من االجــراءات لزيادة 
للشــرب  الصاحلة  املياه  حصة 

في احملافظة.
لرئيس  اإلعالمي  املكتــب  وقال 
الوزراء في بيــان صحفي تلقت 
نسخة  على  اجلديد«  الصباح   «
منه إن »مجلــس الوزراء صوت 
علــى اطــالق التخصيصــات 
حملافظــة البصرة من البترودوالر 
لتنفيذ اعمال اخلدمات«، مشيرا 
الى أنه »صوت على صرف حصة 
املنافذ  ايــرادات  مــن  احملافظة 

احلدودية«.
وبــن املكتب، »في محــور املاء 

صوت اجمللس علــى زيادة اطالق 
امليــاه عبر ناظــم قلعة صالح 
مبســتوى 75 متــرا مكعبا في 
الثانية، وزيــادة اطالق املياه في 
قناة البدعة الى 7.5 متر مكعب 
في الثانية«، وتشــغيل مشروع 
الكبير نهاية شهر  البصرة  ماء 
آب املقبل تشغيال جتريبيا متهيدا 

للتشغيل الكامل«.
وتابــع املكتب، أنــه صوت على 
»تأهيل املشاريع العاملة واكمال 
مشاريع ام قصر ومحطة حتلية 
الفــاو وســيحان«، الفتــا الى 
املتوســط،  املدى  قرر »على  أنه 
وتوســيع  مشــاريع  تنفيــذ 
مشــاريع قائمة توفر 580 الف 
متر مكعب فــي اليوم من املاء 
واســتمرار  للشــرب،  الصالح 
والتنفيذ  التخطيط  في  اجلهد 

الســتراتيجية  للمشــاريع 
الكبرى باالستفادة من القروض 
التخصيصـات  الــى  اضافــة 

واملوازنـة«.
وأكــد املكتــب االعالمــي، أنه 
الكهربــاء، صوت  »في محــور 
محافظة  إعطــاء  على  اجمللس 
العمل  نقل  صالحيــة  البصرة 
بسبب  املتوقفة  املشــاريع  في 
بنقص  املرتبطــة  املشــكالت 
أو بوجود اشــكاالت  التمويــل 
بحجــب  للقضــاء  مرفوعــة 
الى  العقــد  او فســخ  العمل 
شــركات وزارة الكهربــاء مــع 
قانونية  اجراءات  اية  اســتمرار 
او ادارية ســابقة«، وأن »مجلس 
الوزراء ناقــش توفير فرص عمل 
البنــاء محافظة البصرة وبقية 

احملافظات«.

بغداد - الصباح الجديد:
 اعلنت الشركة العامة للمعارض 
في  العراقية  التجاريــة  واخلدمات 
وزارة التجــارة عن  اختتام فعاليات 
معــرض صفاقس الدولــي بدورته 
نظمته  والذي  واخلمســن  الثانية 
جمعية معــرض صفاقس الدولي 
التونســية  في مدينــة صفاقس 
ومبشــاركة عراقية متميزة بجناح 

رسمي مبساحة 50 مترا مربعا .
واوضح مدير عام الشركة  املهندس 
هاشــم محمــد حــامت ان اجلناح 
العراقي ضــم معروضات مختلفة 
ســبع  منها  جهة  عشــر  خلمس 

شــركات لوزارة الصناعة وشركة 
التجارة  وزارة  شــركات  من  واحدة 
واحتاد الصناعات العراقي وعدد من 
غرف التجــارة في احملافظات وثالثة 
من مصانــع القطاع اخلاص وواحد 

من املستثمرين العراقين .
واضــاف املديــر العــام ان تلــك 
الســجاد  شــملت  املعروضــات 
والصناعــات اجللديــة والبطاريات 
والتلفزيونات والراديوهات واالطارات 
واملــواد  والبطانيــات  والســكائر 
والصناعــات  املعلبــة  الغذائيــة 
وصناعات  والفلوكلوريــة  احلرفية 
اخرى مختلفــة والتي  القت اقباالً 

واهتمامــاً كبيراً مــن زوار املعرض 
الذيــن ابــدوا رغبتهم الشــديدة 

بشراء تلك املعروضات .
ولفت املدير العام الى ان مشاركة 
للمعــارض  العامــة  الشــركة 
العراقيــة في هذا املعرض تاتي في 
اطار جهودها احلثيثة لالسهام في 
عملية النهوض باالقتصاد العراقي 
الوطنية  والصناعة  عام  بشــكل 
بشــكل خاص من خالل التعريف 
باملنتــوج الوطنــي فــي املعارض 
الدوليــة وما يتمتع بــه من مزايا 
وجودية عالية في مســعى لفتح 

أسواق خارجية لهذه املنتجات .

بغداد - الصباح الجديد:
بغــداد وضع  بيئة  دائــرة  اكدت 
خطــة رصينــة تعتمــد عليها 
احلكومــة العراقية جملابهة خطر 
الكوارث تنظم في قانون وتشريع 
يضمن ســالمة املواطن والبيئة 

العراقية .
جاء ذلــك خالل تــرؤس الوكيل 
الفني لشــؤون البيئــة الدكتور 
حمادي  العزيــز  عبــد  جاســم 
االجتماع الثانــي للجنة الوزارية 
ســنداي  عمل  الطار  التنفيذية 
الكــوارث  للحــد مــن مخاطر 
بحضور اعضاء اللجنة  ، مشيرا 
خالل االجتماع الى ان  التحديات 
التــي تواجــه البيئــة العراقية 
عديــدة الســيما التطــرف في 

وان  احلالي  املناخيــة  التغيــرات 
عمل اللجنــة الرئيس هو حتقيق 
الســبعة  االساســية  االهداف 
الطــار عمل ســنداي للحد من 

مخاطر الكوارث
واكد الوكيــل الفني على ضرورة 
رؤى  توحيد اجلهــود جميعها في 
واقعيــة ليتــم االســتفادة من 
والية  الســابقة  االستراتيجيات 
جديدة  مفاهيم  واضافة  حتديثها 
لوضع خطة رصينة تعتمد عليها 
العراقيــة جملابهة خطر  احلكومة 
الكوارث تنظم في قانون وتشريع 
والبيئة  املواطن  ســالمة  يضمن 

العراقية .
فــي  املشــاركون  واســتعرض 
والتوصيات  القــرارات  االجتمــاع 

الســابقة وتقــدمي اوراق العمــل 
املقدمة من قبل اعضاء اللجنة من 
شتى الوزارات لوضع استراتيجية 
وطنيــة وخارطــة طريــق قابلة 
الواقع وتعزيز  ارض  للتطبيق على 
التدابيــر الوقائية وســبل االدارة 
وتوزيع  للمخاطــر  الصحيحــة  
املهام واالدوار لكل قطاع للحد من 

مخاطر الكوارث .
وكان االجتمــاع االول قــد اصدر 
اعداد  القرارات بشــأن  جملة من 
اليــه عمــل ومنهــاج لتوصيات 
اللجنــة وهي احلد مــن الكوارث 
املطلوبــة  االجــراءات  وتنفيــذ 
والضرورية والوطنية  لوضع تدابير 
متكاملــة وشــاملة للحــد من 

مخاطرها .

زيارة تفتيشية لالطالع على الخدمات 
الطبية في مستشفى الشامية 

معرض صفاقس الدولي يختتم فعاليات 
دورته الثانية والخمسين 

البيئة تعد خطة رصينة للحد من مخاطر الكوارث  

إجراءات لزيادة حصة المياه 
الصالحة للشرب في البصرة



شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقلعــت امس )االربعــاء(، اول رحلة جتارية من 
اثيوبيــا الى اريتريا منذ 20 عاماً بحســب ما 
االثيوبية«  الطيران  اعلنت شــركة »خطوط 
على موقعها االلكتروني، بعد إعالن الدولتني 
انتهاء حال احلــرب بينهما ودخولهما عملية 

سالم.
واعلنت شركة »الطيران االثيوبية« ان احتفاالً 
ســبق الرحلة »اي تي 0312« إلى أسمرة التي 
اقلعت مــن مطار »بولي الدولــي« ووصفها 
تولد جيبر مرمي  التنفيذي للشــركة  الرئيس 

بانها »حدث فريد في تاريخ إثيوبيا وإريتريا«.
ودفــع الطلــب املتزايد عمــالق النقل اجلوي 
االفريقي الى تســيير رحلة ثانيــة بفارق 15 

دقيقة.
وقال جيبر مرمي إن »تسييرنا لرحلتني في وقت 

واحد يدل على حماسة الناس«.
وقال مراسل »فرانس برس« املوجود على منت 

الرحلة الثانية انه مت توزيع الورود قبل االقالع.
اريتريا تشــكل اجلزء الســاحلي من  وكانت 
اثيوبيا مبرفأيهــا عصب ومصوع قبل أن تعلن 
اســتقاللها في العــام 1993 إثر طرد القوات 

االثيوبية من اراضيها في 1991.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
فســر الرئيس األميركي دونالــد ترامب امس 
االربعــاء دوافعــه لعدم إطــالق صفة العدو 
على روسيا في تصريحاته التي سبقت قمة 

هلسنكى.
وفي مقابلة مع قناة »فوكس نيوز« األميركية 
رد ترامب على ســؤال ما إذا كان يعتبر روسيا 
أهم عدو لبــالده بالقول: »لديهم جيش قوي، 
لكن اقتصادهم، كمــا تعلمون، أصغر بكثير 
منه فــي الصني، لذا ال أريد اســتخدام حتى 
كلمة »اخلصــم«. ميكننا جميعا العمل معا، 
ميكننا فعل ذلك بشــكل جيد جــدا، والكل 

ميكن أن يكون بخير وأن يعيش في سالم«.
وفي وقت ســابق أعلن ترامــب أنه ينظر إلى 
نظيره الروســي فالدميير بوتني باعتباره »ليس 
عدوا بل منافســا، قد يصبح صديقا في يوم 

ما«.

اول رحلة جوية بين 
إثيوبيا وإريتريا

منذ 20 عامًا

ترامب يفسر عدم وصفه 
روسيا بالعدو

متابعة ـ الصباح الجديد:

بات االســتحقاق االنتخابي في 
ليبيــا، املقّرر في كانــون األول 
محل اهتمام دولي واسع وسط 
إصرار على إجراء االنتخابات في 
اخملرج  أّنها  اعتبار  موعدها على 
الوحيد من األزمة السياســية 
خــالل  وصــدرت  والفوضــى، 
من  تأكيدات  املاضية  الساعات 
فرقــاء ليبيني علــى دعم هذا 

اخليار.
باسم  الرســمي  الناطق  وأكد 
اجمللس الرئاســي جتاوب مجلس 
األمــن بإيجابيــة وتعاطيه مع 
الرســالة التــي وجهها رئيس 
اجمللس الرئاسي فايز السراج في 
دولية  فنية  جلنة  تشكيل  شأن 
واإليرادات  املصروفــات  ملراجعة 
واملعامالت للمصرف املركزي في 
األمم  وكذلك  والبيضاء  طرابلس 
املتحدة بصفتها اجلهة الراعية.
الليبي  الرئاســي  الناطق  وقال 
محمد الســالك، خــالل مؤمتر 
التنفيــذ  آليــة  صحافــي، أن 
عمليــاً  تطبيقهــا  وكيفيــة 
ال تــزاالن قيــد التشــاور، وأّن 
اإلجراءات التي ستتخذ ستعلن 

حال االتفاق عليها.
رئيس  جتديــد  الســالك  ونقل 
دعوتــه  الرئاســي  اجمللــس 
إلــى  كافــة  األطــراف  إلــى 
واخلصومات  اخلالفــات  »جتــاوز 
االنقســام  إنهاء  على  والعمل 
السياســي إلى جانــب توحيد 
واإليفاء  الســيادية  املؤسسات 
وااللتزامــات  باالســتحقاقات 
وتهيئة الظروف املناسبة إلجراء 
والرئاسية  البرملانية  االنتخابات 

وفقاً خملرجات إعالن باريس«.
قائد  أّكــد  ذاته،  املنحــى  وفي 
اجليش الوطني املشــير خليفة 
حفتر التزامه احلل السياسي و 
مخرجات  تنفيذ  في  »انخراطه 
تنص  التــي  باريس«  اجتمــاع 
على إجراء انتخابات قبل نهاية 

العام«.
وجــاءت تأكيــدات حفتر خالل 
لقاء مع وزير اخلارجية التونسي 
خميــس اجلهيناوي الــذي أّكد 
اســتعداد بــالده لوضــع كل 

خبراتها لتســريع نسق اإلعداد 
مع  وأنها  ليبيا،  في  لالنتخابات 
»حل ليبي - ليبي بعيداً من أي 

تدخالت«.

*دعم أوروبي
املمثلة  قالــت  الســياق،  وفي 
اخلارجية  للسياســة  العليــا 
واألمــن فــي االحتــاد األوروبي 
أن العمل  فديريكا موغيرينــي 
الليبيــة  إلجــراء االنتخابــات 
أن يتم بســرعة، واالحتاد  يجب 

التوجه  هــذا  يدعم  األوروبــي 
واملفوضيــة العليا لالنتخابات. 
فــي  موغيرينــي،  وأضافــت 
اجتمــاع وزراء خارجيــة االحتاد 
األوروبــي امــس االول الثالثاء ، 
أن القاعدة الدســتورية واإلطار 
القانوني يجب أن يتم إعدادهما 
عمل  أن  مبينــة  لالنتخابــات، 
املوفــد اخلــاص لــأمم املتحدة 
غسان ســالمة »مدعوم بشدة 

من االحتاد« األوروبي.
وكان املوفــد الدولــي غســان 

ســالمة حــّذر مجلــس األمن 
اإلثنني املاضي مــن أن »حفنة« 
من أصحــاب النفــوذ الليبيني 
على اســتعداد لبــذل كل ما 
فــي وســعهم ملنــع حصول 
االنتخابات. وأبلغ سالمة اجمللس 
بأنه من دون رسالة واضحة من 
القوى الكبرى فــي العالم إلى 
إلى  الذين قد يســعون  »هؤالء 
وقف أو تعطيل االنتخابات، فإنه 
لن يتم حتقيق الظروف املالئمة 
لها«. وشــّدد على أّنه »من دون 

الصحيحة،  الظــروف  توافــر 
إجراء  احلكمــة  يكــون من  لن 

االنتخابات«.
مليــون  أن  ســالمة  وأضــاف 
ناخب ليبي ســّجلوا أنفسهم 
االنتخابات،  فــي  للمشــاركة 
الناس تتحدى  »لكن حفنة من 

هذه اإلرادة الشعبية«.
إاّل  رغم مطالبة سالمة،  وعلى 
أنهى جلسته  أن مجلس األمن 
املغلقة من دون توجيه أي حتذير 

ملعّطلي االنتخابات املفترضني.

إلنجاح االنتخابات في ليبيا

السّراج يدعو إلى إنهاء االنقسام
وتنفيذ مخرجات اجتماع باريس 

رئيس المجلس 
الرئاسي دعا األطراف 

كافة إلى »تجاوز 
الخالفات والخصومات 

والعمل على إنهاء 
االنقسام السياسي 

إلى جانب توحيد 
المؤسسات السيادية 

واإليفاء باالستحقاقات 
وااللتزامات وتهيئة 

الظروف المناسبة 
إلجراء االنتخابات 

البرلمانية والرئاسية 
وفقًا لمخرجات إعالن 

باريس
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ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 19 Jul. 2018 issue (3981اخلميس 19 متوز 2018 العدد

تعرَّف على مصير الـ12 ملعبًا التي 
ضيفت مونديال روسيا 2018

بكنباور يرحب بديشامب
في نادي المدربين األبطال

الرهان على الدفاع وسقوط الكبار
أبرز ظواهر مونديال روسيا

التخطيط الصحيح يسهم في اعداد األبطال 
والمنافسات ألغت نظيرة الالعب الواحد

انتهت النسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم التي أقيمت على 
األراضي الروسية بحسم فرنسا للقب، بعد أن تفوقت في املباراة 
النهائية على كرواتيا بنتيجــة 4-2، لتضيف النجمة الثانية في 
تاريخها.. ويســتعرض التقرير التالي أبرز 10 ظواهر سيطرت على 

املونديال الروسي....

انتهت منافســات املونديال الروسي 2018، بتتويج فرنسا باللقب 
على حساب املنتخب الكرواتي في مباراة نهائي مثير اقيم مساء 
االحد املاضي، ويعــد املونديال ومبارياته محطات مهمة للمدربني 
الباحثني عن االســتفادة الفنية من اخلطط واالساليب التدريبية 
احلديثة، كما هو مفيد لالعبني وجلميع من يتعلقون بكرة القدم...
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»أهــال بك« في النادي!« عبارة ترحيب من فرانتس بكنباور إلى ديدييه 
ديشــان، بطل العالم والذي انضم إلى حلقة ضيقة قوامها بكنباور 
والبرازيلي ماريو زاغالو، اللذين سبق لهما إحراز كأس العالم العبون 
ثم مدربــون. وكتب القيصر األملاني بكنباور في »بيلد« الثالثاء »نحن 

اآلن ثالثة فقط. ورمبا علينا أن نلتقي«، في إشارة إلى إحراز فرنسا..

ضيفت روســيا فعاليات كأس العالم 2018 لكرة القدم، التي اختتمت 
االحد  بلقاء املنتخبني الفرنســي والكرواتي فــي املباراة النهائية، على 
مالعب 12 اســتادًا، بعضها كان قد ُشيد خالل االستعدادات للبطولة، 
وبعضها اآلخر كان قد خضع لعمليات إصالح وإعادة جتهيز. ومن بني تلك 

االستادات ستستخدم 6 استادات فقط في احتضان مباريات..

لقب المونديال 
يفتح باب المجد 

أمام جريزمان
10

زيوريخ ـ وكاالت:

بعد 20 عاما من تتويجه بلقب كأس العالم 
كالعب، عــاد املدير الفني ملنتخب فرنســا 
ليحصــد اللقب كمــدرب، ليدخــل قائمة 
تاريخية ال تضم سوى األملاني فرانز بيكنباور 

والبرازيلي ماريو زاجالو.
كما صمد ديشــامب أمام موجة االنتقادات 

التــي تعــرض لها، وكســب جميع  احلادة 
الرهانات ســواء باســتبعاد جنوم بارزين مثل 
كرمي بنزميا، أو اكتشــاف وجوه شابة وجديدة 
ولوكاس  بافــارد  بنجامني  الظهيريــن  مثل 
هرنانديز.وعزز ديشامب بهذا اللقب منصبه 
ليبعد الطامعني فــي تدريب الديوك، وعلى 
رأسهم زين الدين زيدان املدير الفني السابق 

لريال مدريد.
من جانبه، كشف االحتاد الدولي لكرة القدم، 

عن قائمة جديدة إلحدى جوائز كأس العالم، 
التي اختتمت يوم األحد املاضي في روســيا، 
بتتويــج فرنســا، باللقب، بعــد الفوز على 

كرواتيا، بنتيجة 2-4.
وطرح الفيفا، عبر موقعه الرســمي، قائمة 
تضم 18 هدفا، الختيار أجمل هدف، وسيعلن 
عن الفائز باالســتفتاء الذي سيستمر ملدة 

أسبوع، في 23 متوز اجلاري.
وتضــم القائمــة، هدفي الالعب الروســي 

السعودية  دينيس تشيريشــيف في مرمى 
وزميله  رونالدو  وكرواتيا، وهدفي كريستيانو 
الســابق بريال مدريد، ناتشــو فــي مباراة 
إســبانيا والبرتغال، وكذلك هــدف ريكاردو 

كواريزما في مرمى إيران.
كما ترشــح أيضا، هدف فيليب كوتينيو في 
سويســرا، ودرايس ميرتنز وجيسي لينجارد 
في بنمــا، وخوان كينتيرو وناصر الشــاذلي 
في اليابــان، وآرتيم دزيوبا فــي مصر، ولوكا 

مودريتــش وبنجامني بافارد فــي األرجنتني، 
وأحمد موسى في آيسلندا، وليونيل ميسي 
فــي نيجيريا، وتونــي كروس في الســويد، 
وعدنان يانوزاي في إجنلتــرا، وآنخيل دي ماريا 

في فرنسا.
من جانب اخر، حكمت الســلطات الروسية 
بالسجن خلمســة عشــر يوماً على اثنتني 
من أربع قمــن باقتحام أرض امللعب في أثناء 
النهائية لبطولة كأس العالم ألفني  املباراة 

وثمانية عشر.
املقتحمات من فرقة موسيقية درجت على 
انتقاد الســلطات الروسية وقد ارتدت األربع 
زي رجــال الشــرطة وطالنب عنــد نزولهم 
مــن أرض امللعــب باإلفراج عن الســجناء 
السياســيني، هذا وعاقبت احملكمة كال من 
)فيرونيكا وأولغا) بالســجن خلمســة عشر 
يوما، كما مت حظرهن من حضور أي نشــاط 

رياضي لثالث سنوات.

ميسي ورونالدو يتنافسان على جائزة أخيرة 

ديشامب أكثر الرابحين في المونديال الروسي 



خطفت كوليندا 
جرابار، رئيسة 

كرواتيا، األضواء 
منذ الدور ربع 

النهائي، عندما 
تواجدت في 

المقصورة 
الشرفية لمباراة 

منتخب بالدها 
أمام روسيا، 

وتفاعلت مع 
أحداث المباراة 

حتى فوز الكروات 
بركالت الترجيح.
وانضم الرئيس 

الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لكوليندا 

في المباراة 
النهائية بعد حصد 

لقب المونديال، 
حيث واست رئيسة 

كرواتيا العبي 
منتخبها بعد 

الخسارة، بينما 
احتفل رئيس 

الديوك مع العبيه 
بالكأس والتقطت 
العدسات صورة له 

وهو يحتفل مع 
بول بوجبا بطريقته 

الشهيرة.

الملف 8

موسكو ـ وكاالت:

انتهت النســخة الـــ 21 مــن بطولة 
كأس العالم التــي أقيمت على األراضي 
الروسية بحسم فرنســا للقب، بعد أن 
تفوقت في املباراة النهائية على كرواتيا 
الثانية  النجمة  لتضيــف   ،2-4 بنتيجة 
في تاريخها.. ويســتعرض التقرير التالي 
املونديال  10 ظواهر ســيطرت على  أبرز 

الروسي:

تنظيم رائع
ســارت األمور في روســيا خــال فترة 
املونديال على نحو مثالي، بعدما جنحت 
اللجنــة املنظمــة فــي تهيئــة املناخ 

املناسب لهذا احلدث الكبير.
وفرت اللجنة املنظمة للمونديال جميع 
واجلمهور  باملنتخبات  اخلاصة  املطالب 
خال أيام البطولة، مما اسهم في عدم 
الكثيــر من الشــكاوى، وحدوث  تلقي 
إشادة مؤخرا من الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، الذي ستستضيف باده 
ملف  في   2026 مونديــال 

مع  مشترك 

املكسيك وكندا.
وكان قــد عانــى بعض املشــجعني في 
مونديــال البرازيــل 2014 مــن حــاالت 
الكبيرة  االحتجاجات  بجانب  الســرقة، 
من املواطنني على رئيسة الباد السابقة 

ديلما روسيف.
)VAR( تقنية الفيديو

اســتعان االحتاد الدولي لكرة القدم ألول 
مرة فــي بطــوالت كأس العالم بتقنية 
الفيديــو، ملســاعدة احلكام فــي اتخاذ 
القــرارات الصحيحــة، وتفــادي حدوث 

أخطاء.
تقليل  فــي  الفيديو  تقنية  واســهمت 
الاعبني، فقد أشهر  معدل األخطاء بني 
حــكام املونديال 4 بطاقــات حمر فقط 
طــوال 64 مباراة وهو املعــدل األقل منذ 
مونديــال 1978، إلدراك الاعبني إمكانية 

عودة احلكم ملشاهدة اإلعادة.
أدت  تقنية الفيديو لزيادة كمــا 
ضربات  ء عدد  ا جلــز ا
حملتســبة  فــي ا

ل  يا ند ملو لروسي ا ا
إلــى 29، 

ليعــد 
األكبر  الرقم 
علــى اإلطــاق 
البطولة. تاريخ  في 

التقنية  أثارت  ذلك،  ومع 
الكثير مــن اجلدل فــي عدة 
مباريات، آخرها في املباراة النهائية، 

بسبب بعض القرارت التقديرية.

نزهة عربية
تبايــن أداء املنتخبــات العربيــة األربعة 
املشــاركة في كأس العالم، ولكن كانت 
النتيجة واحدة باخلروج من الدور األول من 

دون ترك بصمة في روسيا.
وخرج منتخب مصــر خالي الوفاض من 
دون أي نقاط من املونديال، حيث خســر 
اللقاءات الثاثة فــي دور اجملموعات ولم 
يقــدم املســتوى املطلوب متامــا، بينما 
حصد املنتخب املغربي نقطة واحدة من 
التعــادل مع إســبانيا، بجانب فوز وحيد 

لكل من تونس والسعودية.

لعنة حامل اللقب
في مفاجأة كبيرة خرج منتخب أملانيا من 
دور اجملموعات في تلك النسخة، بهزميته 
أمام املكســيك وكوريــا اجلنوبية، بينما 

حقق فوزًا وحيًدا على السويد.
وعانــى املانشــافت مــن لعنــة حامل 
اللقب في النســخ األخيرة، حيث سبق 
أن خرجــت إيطاليا بطلــة العالم 2006 
مــن دور اجملموعات في مونديال 2010، ثم 
تكرر السيناريو نفسه مع إسبانيا بطلة 
العالم 2010 عندما ودعت نسخة 2014 

من دور اجملموعات.

حزن إفريقي
بدأ املنتخب الســنغالي مونديال روسيا 
بصورة رائعة، بالفوز على بولندا بنتيجة 
2-1، ثــم التعادل مع اليابان بنتيجة 2-2، 

لينتظر اجلميع صعــوده إلى الدور الثاني 
في كأس العالم.

وخســرت الســنغال في املباراة الثالثة 
من  الرغــم  وعلــى  كولومبيــا،  أمــام 
التســاوي في النقــاط مع اليابــان، إال 
البطولة،  انطــاق  الفيفــا قبل  أن قرار 
بالعــودة إلى اللعــب النظيف في حالة 
األهداف،  وفارق  واألهداف  النقاط  تساوى 
اسهم في إقصاء أسود التيراجنا، بسبب 
تلقي بطاقــات صفر أكثر من الكمبيوتر 

الياباني.

تعديل أسلوب اللعب
ركزت فرنســا في البطولة احلالية على 
االهتمام  قبــل  أواًل  الدفاعية  النواحــي 
بالتقــدم الهجومــي املنظــم إلحــراز 
األهــداف، وهي السياســة التي حققت 
في  واســهمت  للديوك  جناًحــا كبيــرًا 

حتقيقهم للقب.
لم يكــن املنتخــب الفرنســي الوحيد 
الذي فضــل االهتمام بالدفــاع أواًل في 
البطولة، ولكن هنــاك منتخبات اتبعت 
السياســة نفســها في املونديال مثل 
إجنلترا وأوروجواي وإيران ومصر، ولكن وفرة 
العناصر الهجومية في منتخب الديوك، 
هو ما منحهم األفضليــة للعبور حتى 

املباراة النهائية.

العامل البدني
اجته البعض إلى اســتعمال مبرر تراجع 
املعدل البدني، لتفســير خسارة كرواتيا 

أمام فرنســا في املبــاراة النهائية، وهو 
بالطبع ســبب منطقي، ولكن النواحي 
للديوك كانت  والتنظيــم  التكتيكيــة 

األمور األكثر حسًما في النهائي.
ووفًقــا إلحصائيات موقــع الفيفا، يعد 
املنتخــب الكرواتي من أكثــر املنتخبات 
النهائية  املبــاراة  بدنيــة، ففي  جاهزية 
ركض العبــوه 100 كــم متفوقني على 
العبي فرنســا، على الرغم من خوضهم 
أوقاتا إضافية في جميع األدوار اإلقصائية، 
كما بات إيفان بريســيتش الاعب األكثر 
ركًضا في البطولة بـ 72 كيلو مترا، فيما 
أصبح زميله مارســيلو بروزوفيتش أكثر 
العب ركض فــي مباراة واحدة بـ 16.339 

كم، وذلك أمام إجنلترا.

الرؤساء يخطفون األضواء
كرواتيا،  رئيسة  جرابار،  كوليندا  خطفت 
األضــواء منذ الدور ربــع النهائي، عندما 
تواجــدت في املقصورة الشــرفية ملباراة 
منتخب بادها أمام روسيا، وتفاعلت مع 
أحداث املبــاراة حتى فوز الكروات بركات 

الترجيح.
وانضم الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
لكوليندا في املباراة النهائية بعد حصد 
لقــب املونديال، حيث واســت رئيســة 
كرواتيــا العبي منتخبها بعد اخلســارة، 
بينما احتفل رئيس الديــوك مع العبيه 
بالكأس والتقطت العدســات صورة له 
وهو يحتفل مــع بول بوجبــا بطريقته 

الشهيرة.

ال مكان للكبار
فشل الثاثي ليونيل ميسي وكريستيانو 
رونالدو ونيمار دا سيلفا مجددًا في حتقيق 
البرتغال  املونديال، بعدمــا خرجت  لقب 
واألرجنتــني من دور الـــ 16، فيما ودعت 

البرازيل من الدور ربع النهائي.
هاتريك  بتســجيل  البطولة  رونالدو  بدأ 
أمام إســبانيا ثــم هدف أمــام املغرب، 
ولكن ســرعان ما اختفى تأثيره في بقية 
املباريات، بينما ابتعد ميسي عن مستواه 
املعهود بســبب اخلطة التــي اعتمدها 
كانت  فيما  املدرب خورخي ســامباولي، 
تســير األمور بشكل جيد للبرازيل، حتى 
اصطدمــت ببلجيكا التــي أنهت آمال 

راقصي السامبا في ربع النهائي.

أوروبا حتكم
سيطرت املنتخبات األوروبية في مونديال 
2018 علــى املربع الذهبــي، بوصول كل 
من إجنلترا وفرنسا وكرواتيا وبلجيكا إلى 

منافسات الدور قبل النهائي.
الفارق بينها  وزادت املنتخبات األوروبيــة 
وبني املنتخبــات الاتينية في عدد مرات 
الفــوز بالبطولة، حيث رفعت فرنســا 
الكأس الـ 12 ألوروبا في املونديال، بينما 
ظلت أميركا اجلنوبية بـ8 ألقاب فقط.

وكان التعــادل يســود بــني القارتني 
ألقاب لكل منهما(،   8( 2002 مبونديال 

ولكن حصدت أوروبا األربع نسخ املاضية 
لتتفوق على نظيرتها.

الصبــاح  ـ  بغــداد 
الجديد:

انتهت منافســات املونديال 
بتتويــج   ،2018 الروســي 
باللقب على حساب  فرنسا 
املنتخب الكرواتي في مباراة 
نهائــي مثير اقيم مســاء 
االحد املاضي، ويعد املونديال 
مهمة  محطات  ومبارياتــه 
عــن  الباحثــني  للمدربــني 
االستفادة الفنية من اخلطط 
احلديثة،  التدريبية  واالساليب 
كما هو مفيد لاعبني وجلميع 
مــن يتعلقــون بكــرة القدم 

ويعملون في ميدانها اجلميل.
في التقريــر التالي يتحدث عدد 
مــن املدربني عن مشــاهداتهم 
املنافســات  عــن  وانطباعهــم 
املوندياليــة في ماعب روســيا، 
اذ قال مدرب منتخبنا الشــبابي 
لكــرة القدم، قحطــان جثير، ان 
املونديــال ألغى نظريــة الاعب 
الواحد كما في اعتماد االرجنتني 
على ميسي والبرازيل على نيمار 
والبرتغال على كريستيانو، كما 
غادر املنتخب اإلسباني وأملانيا 

حاملة اللقب.
وتابــع ان النتائــج التي شــهدتها 
مباريات املونديال الروسي، تعد درساً 
للكبار، وايضــاً تأكيداً ملقدرة الفرق 
التي تعتمد مبــدأ اللعب اجلماعي 
والتنظيم  واالصرار  القتالية  والروح 
الدفاعــي مع اســتغال الهجمات 
املرتدة في الهجوم، كما في املنتخب 
االضواء  اســتقطب  الذي  الكرواتي 
ليبلغ النهائي بجــدارة ولوال بعض 

االخطاء لكان فائزاً بالكأس.
فيما قال مدرب فريــق نادي البحري 
ناصر  السابق،  الهداف  القدم،  لكرة 
طــاع، إلــى انــه كان حريصا على 
متابعــة مونديال روســيا وشــهد 
تألق الفرق األوروبيــة، مبينا ان كرة 
القــدم في القــارة األوروبية قدمت 
نفســها بقوة بفضــل التخطيط 
والتســويق  واالنضباط  الصحيــح 
للنجوم وقوة البطوالت احمللية وتوفر 
من  واالســتفادة  املقومات  جميــع 
التجــارب في كل بطولة لنشــهد 
احراز املنتخب الفرنسي اللقب وحل 

كرواتيا وصيفا.
وبــني ان دروس املونديــال العاملــي 
كبيرة جدا، فا مكان للكبار بفضل 
التي  للمنتخبات  الواضحــة  القوة 
حترص علــى العمل من دون ضجيج، 

لتؤكــد مقدرتها بوجــود مقومات 
النجاح وأولها التخطيط الصحيح، 
احمللية  لبطوالتها  املثالي  والتنظيم 
من أجــل احلصول علــى منتخبات 
كبيرة  بطولة  في  باملنافسة  جديرة 
كما في كأس العالــم، ولعل جتربة 
فرنسا واضحة فهي اهتمت بالدوري 
آلليات  وفقا  النجوم  واســتقطبت 
أحتــراف متقدمة وتســويق مثالي 
للنجوم واالهتمــام باالعام وجميع 
اجلوانــب التي تســهم فــي تطور 

الدوري الفرنسي.

في حني اشــار املدرب حبيب كاظم، 
انه تابع منافســات مونديال روسيا 
الذي توج بلقبه املنتخب الفرنسي، 
منوهــا إلى ان املنتخبــات األوروبية 
كانت علــى موعد مــع النجاحات 
بســبب العديد من النقاط والركائز 
منهــا، التخطيــط الصحيح وقوة 
الدوريات كما في الدوري الفرنســي 
الذي بات وجهة للعديد من النجوم، 
كما فــي جتربة فريق باريس ســان 
على  االعتماد  فان  وكذلك،  جيرمان، 
املدارس الكروية في دول اوروبية كان 

له االثر الواضح فــي تدرج الاعبني 
إلى  والوصول  الصحيح  بالشــكل 
فهنالك  بسرعة،  النجومية  مراحل 
دول تعمل على دعم املواهب ودعمها 
وايضا  واملنتخبات،  باألندية  وأحلاقها 
فان من النقــاط املهمة هو اإلعام 
ومشاركته احلقيقية في النجاحات 
وايضا التســويق الصحيح لاعبني 
البنى  األحتــراف، فيمــا  دنيــا  في 
التحتيــة مــن ماعب ومنشــأت 
العالم  دول  تتوفــر فــي  عماقــة 

املتطور كروياً.
واوضــح كاظم الــذي يعمل مدربا 
املركز  في  العاملــة  املاكات  ضمن 
الرياضية،  املوهبــة  لرعاية  الوطني 
الكرواتــي تعامل مع  املنتخــب  ان 
املباريــات باحترافيــة عاليــة جدا، 
بدرجة  الفريــق  ظهــرت صفــوف 
فعاليــة متقدمــة، وكان مودريتش 
القلب النابض استحق جائزة أفضل 
العب فــي نهائيــات كأس العالم، 
وايضا شــاهدت لياقة بدنية عالية 
املدرب  بقيادة  لاعبي كرواتيــا  جداً 
لعبوا  داليتش، حيث  زاالتكو  املتميز 
أكثر مــن مباراة بالتمديــد وبوتيرة 
متصاعدة، وهذا نابــع من االعتماد 
على مقــدرة، مدرب الليقة البدنية، 

لوكا ميانوفيتش.

وقــال ان الاعب الكرواتي دوماجوف 
فريــق  بصفــوف  احملتــرف  فيــدا، 
مجهودات  قدم  التركي،  بيشكتاش 
فنية عالية في املباريات، وبرأيي كان 
متميزا جداً فــي اخلطوط الدفاعية 
طيلــة مباريات منتخــب باده في 

نهائيات كأس العالم.
واكد ان كــرة القدم فــي مونديال 
روسيا، اكدت انها ال تعترف بالنجوم 
واالســماء واملنتخبــات املدججــة 
الكبــار، حيث  والاعبني  باأللقــاب 
إلى  الكبيــرة  املنتخبات  تعرضــت 
هزائــم وودعت املونديــال من األدوار 
االولى كمــا في أملانيا حاملة اللقب 
والبرتغــال  وإســبانيا  واألرجنتــني 
االرجنتني  كانــت  فيما  والبرازيــل، 
تضع العبها ميســي حتت الضغط، 
تطالبه باستعادة ألق التاجنو املفقود 
وان يكون على خطى مارادونا عندما 

توج مبونديال مكسيكو 86.
واختتم ان املشــاركة العربية كانت 
فقيرة جدا، في مونديال روسيا 2018، 
باســتثناء  فقط،  شــرفية  وكانت 
املنتخب املغربي الذي وقف نداً لفرق 
مجموعته إسبانيا والبرتغال وإيران، 
املونديال  مباريات  اكدت  الواقع  وفي 
ان الكــرة العربية متأخرة مبســافة 

طويلة عن اللحاق بالعالم املتطور.

الرهان على الدفاع وسقوط الكبار
أبرز ظواهر مونديال روسيا

التخطيط الصحيح يسهم في اعداد األبطال 
والمنافسات ألغت نظرية الالعب الواحد

أوروبا تحكم قبضتها 

اراء فنية تتحدث عن مونديال روسيا 2018

)Thu. 19 Jul. 2018 issue )3981اخلميس 19 متوز 2018 العدد

حضور غير مسبوق جملموعة من املسؤولني خالل املونديال

حبيب كاظم ناصر طالع



9 الملف 

نشرت صحيفة 
)ديلي ريكورد( 
البريطانية القائمة 
كاملة، حيث 
يتصدرها يواكيم 
لوف المدير الفني 
أللمانيا براتب 
سنوي )3.31 مليون 
إسترليني(، ثم 
تيتي مدرب البرازيل 
وديديه ديشامب 
قائد أبطال العالم 
)3.02 مليون 
إسترليني(، وجولين 
لوبيتيجي الذي تمت 
إقالته من تدريب 
إسبانيا قبل ساعات 
قليلة من انطالق 
المونديال )2.58 
مليون إسترليني(، 
وستانيسالف 
تشيرشيسوف 
مدرب روسيا )2.21 
مليون إسترليني(.

وفي المركز 
السادس يحل 
فرناندو سانتوس 
مدرب البرتغال )1.91 
مليون إسترليني( 
ثم الثنائي كارلوس 
كيروش مدرب إيران 
وجاريث ساوثجيت 
مدرب إنجلترا )1.69 
مليون إسترليني(، 
خلفهما خورخي 
سامباولي الذي 
تمت إقالته مؤخرا 
من تدريب األرجنتين 
)1.55 مليون 
إسترليني(، أوسكار 
تاباريز مدرب 
أوروجواي )1.47 
مليون إسترليني(.

العواصم ـ وكاالت:

»أهال بك« في النادي!« عبارة ترحيب من 
ديدييه ديشامب،  إلى  فرانتس بكنباور 
بطل العالم والــذي انضم إلى حلقة 
ضيقة قوامها بكنباور والبرازيلي ماريو 
زاغالو، اللذين ســبق لهما إحراز كأس 

العالم العبون ثم مدربون.
وكتــب القيصر األملانــي بكنباور في 
»بيلــد« الثالثاء »نحن اآلن ثالثة فقط. 
ورمبــا علينــا أن نلتقي«، في إشــارة 
إلى إحراز فرنســا حتت قيــادة املدرب 
ديدييه ديشــامب كأس العالم الـ 21 
بفوزها على كرواتيا األحد على ملعب 
الروســية  العاصمة  فــي  لوجنيكي 

موسكو 2-4.
وأضاف بكنباور »كان )ديشامب( قائدا 
لفرنسا يوم فوزها بلقبها العاملي األول 
فــي 1998. وهذا يســاعد على جعل 
الالعب قــادرا على إدارة اي فريق يتولى 
اإلشــراف عليه الحقا. وهذا ما حصل 

معي مدربا«. 
وســبق لبكنباور إحراز اللقب العاملي 
الغربية في  أملانيــا  ملنتخــب  قائــدا 
البطولــة التــي اســتضافتها على 
أرضهــا فــي 1974. ثم قــاد املنتخب 
الثالث في  إلى لقبــه  الغربي  األملاني 
مونديال إيطاليا 1990، بعدما ســبق 
له أن حل وصيفا حتــت قيادة بكنباور 
أمــام األرجنتــن في مونديــال 1986 

فــي حــن متكن باملكســيك. 

ديشــان أيضا من إحــراز اللقب األول 
لفرنسا قائدا للمنتخب في 1998.

ورأى القيصــر األملاني أنه »من املدهش 
أن يحدث ذلك مرات قليلة في التاريخ 

يل  لطو منذ ا العالم  لكأس 
)تاريــخ   1930
ق  نطــال ا
لنسخة  ا
األولى 

للمســابقة في األوروغــواي(. كثيرون 
حاولــوا حتقيــق األمر ولــم ينجحوا 

وبينهم )األرجنتيني دييغو( مارادونا«.
إليذلك، يعد قرار يواخيم لوف، بالبقاء 
في منصــب املدير الفنــي للمنتخب 
األملاني، برغم اخلــروج املفاجئ ألبطال 
العالم من دور اجملموعات في املونديال، 

قد يكون استثناء.
24 منتخبــا املونديال،  وحتى اآلن ودع 
ومــن بن هــذه املنتخبــات هناك 15 
مديــرا فنيا بات مصيرهــم مجهوال.

وقرر احتاد الكرة اإلســباني اتخاذ قراره 
بشأن املدرب فيرناندو هييرو في غضون 
ثالثة أسابيع، كما يظل مصير خورخي 
ســامباولي مدرب األرجنتــن معلقا، 
في الوقت الذي يؤكد فيه األســطورة 
دييجــو مارادونا رغبته فــي العودة 
ملنصــب املديــر الفني مــن دون 

مقابل.
اليابــان دخلت فــي الصورة 

حيــث ذكــرت صحيفة 
»سبونيشــي« 

نية  با ليا ا

ن  أ
األملاني  يورجــن املدرب 

ملنصب  مرشــح  كلينســمان 
يتم  الفني، حيــث لم  املديــر 
جتديد الثقة في اكيرا نيشينو 
عقب اخلروج من دور الســتة 

عشر للمونديال.

لوف الذي كان مســاعدا لكلينسمان 
في املنتخب األملاني في 2006، سيبقى 
في منصبه ألربعة أعــوام أخرى.وقال 
لــوف الذي ميتــد عقده حتــى 2022:  
»خيبة أملي مازالت هائلة، لكني أريد 
أن أصمم عملية إعــادة البناء بإبداع 

كامل«.
مسيرة املاتادور اإلسباني بطل نسخة 
2010 لم تدم طويال في املونديال حيث 
خرج الفريق من دور الســتة عشر عبر 
الترجيحية على  اجلزاء  بركالت  هزميته 

يد روسيا الدولة املضيفة.
الفني  املديــر  منصب  هييــرو  وتولى 
ملنتخب إسبانيا بعد اإلطاحة بجوليان 
لوبتيجي قبل أيام من انطالق املونديال، 
بعد اإلعالن عن 
توليه منصب 
الفني  املدير 
ريــال  فــي 

مدريد.
إسبانيا  شمس 
لــم تســطع في 
وافق  ما  وهو  املونديال، 
عليه هييــرو »أتقبل 
كمدير  املســؤولية 
خاطرت  لقــد  الفني، 
بسمعتي ألن املنصب يحتاج 

لذلك«.
ومــع قــرب انطــالق دوري األمم، مــن 
املستبعد أن يســتمر هييرو، ويبدو أن 
قائمة املرشــحن خلالفته بدأت تظهر 
مالمحها حيث تضــم لويس إنريكي 
وكيكــي فلوريس وميتشــيل، وحتى 
صانع لعب برشــلونة السابق تشافي 

تردد اسمه بن املرشحن.
األوضاع تبدو شائكة أيضا في صفوف 

أن عقد  األرجنتيني فبرغــم  التاجنــو 
ولكن   ،2022 حتــى  ميتد  ســامباولي 
ليونيل  النجــم  وكذلك  مســتقبله 
ميسي يبدو مجهوال.. ولكن سامباولي 
يبــدو أنــه ال يرغب فــي الرحيل كما 
ال يوجد حاليا شــخص مناســب كي 
يخلفه في املنصــب، برغم تصريحات 
مارادونا بأنه مستعد لتولي املهمة من 

دون مقابل.
األرجنتيني جوزيه بيكرمان، الذي صعد 
مبنتخب كولومبيا لدور الســتة عشر، 
لم يشــأ احلديث عن مســتقبله بعد 

ستة أعوام قضاها مع الفريق.
منتخبات  تطــال  قد  أيضا  التغييرات 
املكسيك وصربيا وكوريا اجلنوبية فيما 
يبدو أن جيرنوت رور مدرب نيجيريا وأليو 
سيسيه مدرب السنغال وهيرفي رينار 

مدرب املغرب سيبقون في مناصبهم.
وفــي ســياق متصــل، أعلــن االحتاد 
أول أمس، استقالة هاميير  األيسلندي، 
هاجلرميسون، من تدريب املنتخب األول، 
وذلك بعد 3 أسابيع فقط من املشاركة 
األولى أليســلندا، فــي نهائيات كأس 
الفريق  بخروج  انتهــت  والتي  العالم، 

من دور اجملموعات.
وذكر االحتاد، عبر موقع شبكة التواصل 
االجتماعي تويتــر، أن املدرب البالغ من 
العمر 51 عاما ترك املنصب، بناء على 
طلبه بعد أن قضى 7 أعوام مع الفريق.

وكان هاجلرميســون، قد بدأ العمل مع 
2011 كمدرب  منتخب أيســلندا عام 
مساعد لالرس الجرباك، قبل أن يصبح 
مديرا فنيــا ثانيا للفريق، وبعدها انفرد 

باملنصب مع نهاية يورو 2016.
ويعتزم هاجلرميســون اآلن التركيز على 
عمله كطبيب أســنان، علما بأنه كان 

قد جمع ســابقا بن العملن في وقت 
شــاركت  قد  أيســلندا  واحد.وكانت 
للمرة األولى في نهائيات بطولة كبيرة، 
عبر يــورو 2016، وبعد نهاية مشــوار 
الفريق في البطولة، انفرد هاجلرميسون 
مبهام منصب املدير الفني مع استقالة 

الجرباك.
من جهة اخرى، كشفت تقارير صحفية 
عن أجــور مدربــي منتخبــات كأس 
العالم، التي اختتمت منافساتها يوم 
األحد املاضي بفوز فرنسا على كرواتيا 

في املباراة النهائية.
ونشــرت صحيفــة )ديلــي ريكــورد( 
حيث  كاملة،  القائمــة  البريطانيــة 
يتصدرهــا يواكيم لــوف املدير الفني 
ألملانيــا براتــب ســنوي )3.31 مليون 
إســترليني(، ثم تيتي مــدرب البرازيل 
العالم  أبطال  قائد  ديشــامب  وديديه 
)3.02 مليــون إســترليني(، وجولــن 
لوبيتيجــي الذي متت إقالته من تدريب 
إسبانيا قبل ساعات قليلة من انطالق 
إســترليني(،  مليون   2.58( املونديــال 
مدرب  تشيرشيسوف  وستانيســالف 

روسيا )2.21 مليون إسترليني(.
وفــي املركز الســادس يحــل فرناندو 
مليون   1.91( البرتغال  مدرب  سانتوس 
إسترليني( ثم الثنائي كارلوس كيروش 
مدرب إيران وجاريث ســاوثجيت مدرب 
إســترليني(،  مليــون   1.69( إجنلتــرا 
خلفهما خورخي سامباولي الذي متت 
األرجنتن  تدريــب  إقالته مؤخــرا من 
)1.55 مليــون إســترليني(، أوســكار 
تاباريــز مدرب أوروجــواي )1.47 مليون 

إسترليني(.
الفني  املدير  كوبر  ويتســاوى هيكتور 
الســابق ملصر مع خوســيه بيكرمان 
 1.30( ســنوي  براتب  كولومبيا  مدرب 
بيتزي  مليون إســترليني(، ثم خــوان 
مليــون   1.23( الســعودية  مــدرب 

إسترليني(.
وفــي املركــز 14 يحــل بيــرت فــان 
مارفيك مدرب أســتراليا )1.03 مليون 
إســترليني(، ثم ريكاردو جاريكا مدرب 
بيــرو )960 ألــف إســترليني(، خوان 
ألف   880( املكســيك  أوسوريو مدرب 
إســترليني(، ويتســاوى الثالثي أوجه 
نيشــينو  وأكيرا  »الدمنــارك«  هاريدي 
»بلجيكا«  مارتينيز  وروبرتــو  »اليابان« 
براتب ســنوي )810 ألف إســترليني(، 
»سويســرا«  بيتكوفيتش  فالدميير  ثم 
)740 ألف إســترليني(، وهيرفي رينارد 
»املغرب« )681 ألف إسترليني(، هيلمر 
ألف   611( »أيســلندا«  هاجلرميســون 

إسترليني(.
وفي املركــز 23 يحل زالتكــو داليتش 
مــدرب كرواتيا وصيــف العالم براتب 
إســترليني(، خلفه  ألف   478( سنوي 
جيرنــوت رور »نيجيريــا« )436 ألــف 
أندرسون  ياني  ويتســاوى  إسترليني(، 
»الســويد« مع شــن تاي يوجن »كوريا 

اجلنوبية« )392.5 ألف إسترليني(.
املراكز اخلمســة األخيــرة، يحل  وفي 
كل من هرنــان جوميز »بنمــا« )349 
ألف إسترليني(، نبيل معلول »تونس« 
وأوسكار راميريز »كوستاريكا« )305.5 
ألف إســترليني(، مالدن كرستاييتش 
»صربيــا« )261.4 ألــف إســترليني(، 
ألــف   235.6( »بولنــدا«  نوالــكا  آدم 
إسترليني(، وأخيرا آليو سيسيه مدرب 

السنغال )174 ألف إسترليني(.

موسكو ـ وكاالت:

ضيفت روســيا فعاليــات كأس العالم 
2018 لكرة القــدم، التي اختتمت االحد  
والكرواتي في  الفرنسي  املنتخبن  بلقاء 
12 استادًا،  املباراة النهائية، على مالعب 
بعضها كان قد ُشيد خالل االستعدادات 
للبطولــة، وبعضها اآلخر كان قد خضع 

لعمليات إصالح وإعادة جتهيز.
ومن بن تلك االســتادات ستستخدم 6 
استادات فقط في احتضان مباريات فرق 
الدوري الروســي املمتاز. وقدرت التكلفة 
االســتادات  للحفــاظ على  الســنوية 
بنحو 6 مليارات روبل روســي )94 مليون 
يأتي حملة عن االســتادات  دوالر(. وفيمــا 
الـ12 ومصيرها مع إســدال الستار على 

منافسات املونديال:
استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو: هو 
االستاد األكثر أهمية واألكبر في السعة؛ 
إذ يستوعب 78 ألف متفرج، ويعد امللعب 

الرئيسي للمنتخب الروسي
وفي ظــل حقيقة أن املنتخب الروســي 
لن يخوض أكثر مــن 5 أو 6 مباريات على 
أرضه في كل عام، سُيســتعمل االستاد 
على األرجح في إقامة حفالت وفعاليات 

أخرى.
استاد ســبارتاك في العاصمة موسكو: 

يقع في شــمال العاصمة، ويســع لـ45 
ألف متفرج، ويتوقع أن ميتلئ باملشجعن 
الرئيسي  امللعب  إنه  إذ  بشــكل متكرر؛ 
لنادي سبارتاك موســكو األكثر تتويًجا 
بالدوري الروســي وصاحــب اجلماهيرية 

الكبيرة.
اســتاد كازان: يقع على ضفة نهر فوجلا، 
45 ألف مقعــد، وقد ُصمم  ويتضمــن 
كمســرح متعدد الوظائف؛ إذ استضاف 
بالفعل أحداثًا أخــرى، من بينها بطولة 

العالم 2015 للسباحة.
ويعد استاد كازان امللعب الرئيسي لفريق 
روبن كازان املنافس في الدوري الروســي 
املمتاز، الذي يحضر له متوسط 10 آالف 

مشجع في املباراة.
استاد »فيشــت« األوملبي في سوتشي: 
يقع هذا االســتاد في منتجع سوتشي 
جنوب غرب البالد. وُشــيد هذا االســتاد 
من أجل دورة األلعاب األوملبية الشــتوية 
املاضية )سوتشــي 2014(، وســيصبح 

امللعب اجلديد لنادي إف كيه سوتشــي 
املنافس بدوري الدرجة الثانية.

استاد سان بطرسبرج: يقع هذا االستاد 
املدن  )ثاني كبرى  مبدينة سان بطرسبرج 
الروسية(، واستضاف املباراتن االفتتاحية 
والنهائية لبطولــة كأس القارات 2017. 
وسيبقى امللعب على حاله؛ إذ إنه معقل 

فريق زينيت سان بطرسبرج.
اســتاد يكاترينبــورج آرينــا: يقــع هذا 
االستاد مبدينة يكاترينبورج وسط روسيا. 

وميثل هذا االســتاد معقــالً لفريق أورال 
يكاترينبــورج؛ إذ يحضر فــي كل مباراة 

للفريق نحو 10 آالف مشجع.
اســتاد كاليننجراد: ُشــيد هذا االستاد 
الروســي اســتعدادًا  الغرب  في أقصى 
لكأس العالــم. ويخطط مجلس املدينة 
الســتغالل منطقة االســتاد إلنشــاء 
رياضية ومكاتــب للمنظمات  مــدارس 

الرياضية حول امللعب.
استاد نيجني نوفجرود: يقع هذا االستاد 

مبدينة نوفجرود بوســط روســيا. وُشيد 
هذا االستاد من أجل كأس العالم، ولكن 
الســلطات تبحث عن مستثمر أجنبي 
للملعب من أجل االستفادة من العملة 

الصعبة.
استاد روستوف آرينا: يقع مبدينة روستوف 
في جنوب غرب روسيا. وشيد هذا االستاد 
أيًضا من أجل املونديال الروســي. وتبلغ 
ســعته 45 ألف مقعد، كما ســيكون 
الفريق  لكــن  روســتوف،  لفريق  معقالً 
الروسي قد يجد صعوبة في ملء مقاعد 

االستاد الذي يتسع لـ45 ألف مشجع.
استاد ســمارا آرينا: يقع هذا االستاد في 
مدينة سمارا بوسط روسيا. وُشيد هذا 
االســتاد من أجل كأس العالــم، وتبلغ 
ســعته 45 ألف مقعد، وسيكون معقالً 
يعني  الــذي  كريليا ســوفيتوف  لفريق 

اسمه »أجنحة السوفييت«.
ُشيد  آرينا:  موردوفيا  سارانســك  استاد 
مــن أجــل كأس العالم، وتبلغ ســعته 
45 ألف مقعد أيًضــا، وكان من املقرر أن 
يصبح معقالً لفريق موردوفيا سارانسك 
الصاعــد للــدوري املمتاز مــع تقليص 
سعته بعد املونديال إلى 25 ألف مقعد.

45 ألف  اســتاد فوجلوجراد: تبلغ سعته 
مقعــد، ومن املقــرر أن يصبــح معقالً 
لفريق روتور مبدينة فوجلوجراد الواقعة في 

اجلنوب الغربي بروسيا.

لوف يتقاضى أعلى أجر في المونديال

بكنباور يرحب بديشامب في نادي المدربين األبطال

تعرَّف على مصير الـ12 ملعبًا التي ضيفت مونديال روسيا 2018
من بين تلك 
االستادات ستستخدم 
6 استادات فقط 
في احتضان مباريات 
فرق الدوري الروسي 
الممتاز. وقدرت 
التكلفة السنوية 
للحفاظ على 
االستادات بنحو 6 
مليارات روبل روسي 
)94 مليون دوالر(.
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الملف 10

العواصم ـ وكاالت:

املديح  تكيل  الفرنســية  الصحافة 
لنجــوم املنتخــب الفرنســي بعد 
للمرة  العالم  تتويجهم بلقب كأس 

الثانية في التاريخ.
»الســعادة األبديــة«، »لقد جاء يوم 
اجملد«، »رأسنا في النجوم«: عينة من 
الصادرة  الفرنسية  عناوين الصحف 
والتي حيت  الفرنســي  الفوز  عقب 
العبــي املنتخب املتوجــن ببطولة 
العالــم لكرة القدم للمــرة الثانية 
في تاريخ فرنسا بعد 1998، بفوزهم 
على كرواتيا 4-2 في موسكو األحد.

نحــن فخورون  اليــوم وغداً  »أمس، 
كوننا فرنسين، من خالل هذا الفريق 
الــذي يجمعنا وميثلنــا«، عبارة هلل 
بها دانيا ميراز في صحيفة »كورييه 
بيكار«. أما في »ليبيراســيون«، فقد 
ديدييه  املــدرب  جوفران  لــوران  حيا 
ديشان »صاحب السياسة العظيمة 
في كــرة القــدم على املســتطيل 

األخضر وخارجه«، الذي »أعد الفريق 
جيــداً، وقاده بحنكــة، ومكن االحتاد 
القدم من االحتفال،  الفرنسي لكرة 
وال ســيما في يوم العيــد الوطني 
الفرنسي في 14 متوز، بإطالق األلعاب 

النارية بألوان العلم الفرنسي«.
»لقد  محتفــالً  الكاتــب  وأضــاف 
جلــب اجمللس الدســتوري للتو اجلزء 
األخوة  الوطنية،  الثالثية  من  الثالث 
فــي القانون الوضعـــي. لقد فهم 
القدم  كرة  وباتت  الرسالة.  الالعبون 
تشــكل اجلمهورية، وهـــذا خبـــر 

سـار«.
أما بالنسبة إلى سيباستيان جورج، 
فقد كتب في »إيســت ريبوبليكان« 
عن »جنــاح العبي املنتخب األزرق، في 
اجلمع بن أبناء البالد وقد ســاعدت 
احملن الذين تعرض لها الفرنسيون في 
السنوات األخيرة في تأمن اللحمة«.

أمــا روبيــر فيليبن فقــد أمل في 
صحيفــة »ال مانش« فــي أن يؤدي 
انتصــار املنتخــب األزرق »الذي يتم 
االحتفــال به بــكل بســاطة، إلى 

ترجمة احلاجة إلى اللقاء، وأن نعيش 
اخلروج  وبالتالي  جميعنــا،  االنتصار 
من االنغالق وأن نلتقي كفرنســين 

متساوين وفخورين بهويتنا«.
أما باسكال كونكي فرأى في مقالة 
في »آخر أخبار األلــزاس« أن  قاهري 
كرواتيا »يأتون من األشــياء املتجذرة 
فــي تربة هذا البلــد، أو في جذورها 
املمتدة في توغــو والكاميرون، وكل 
مميزاً،  الفرنسي  الشــعب  يجعل  ما 
ويغني فرنسا وثروتها. سواء أعجبنا 
ذلــك أم ال، فــإن هــذا الفريــق هو 
املتحدة  اجملموعة  وصــورة  انعكاس، 

التي يرسلها الينا ممتعة«.
في حــن أمل إيــف تريرا فــي »لو 
فيغارو«، انه » إذا كان لكأس العالم 
نطــاق مثالــي، فمن هنــا يجب أن 
نبحــث عنه. نــود أن نــرى االمنوذج 
معممــاً فــي كل اجملــاالت ، جلميع 
األطفال ، في جميــع أنحاء اإلقليم. 
نود أن تنتشــر هذه احلالة الذهنية ، 
الطوعيــة ،  وحتــى النخبوية، عند 

جميع  السكان«.

أن  الفرنســيون  أراد  »إذا  أنــه  ورأى 
يؤمنوا بالغــد، فعليهم أخذ العبرة 
من األبطــال الذين زحزحــوا اجلبال 
الروســية«..  أما فرنســوا أرمينوين 
فكتــب فــي »ال كــروا: »الفرحــة 
والطاقة اللتــان بذلتا لتحقيق هذا 
االجناز، تشــكالن أصوالً ثمينة يجب 

احلفاظ عليها«.
وأضــاف »نحــن متحدون فــي هذا 
االنتصار. وقد بلــغ منتخبنا مصاف 
املالئكة مساء األحد، ونحن مدعوون 
إلبراز هذا املســار. املسألة ال تتعلق 

فقط باملبادئ، بل بالكفاءة«.
أما لوران بودين فرأى في »األلزاس« أنه 
»على الدولة أن حتذو حذو العبي رجال 
املدرب ديدييه ديشان الذين متكنوا من 
»أن  واقترح  الروسية«.  اجلبال  زحزحة 
التي سترصع  الثانية  النجمة  تكون 
قميص املنتخب الفرنسي في إشارة 
إلى اللقب املونديالــي الثاني، تكون 

قدوة للمجتمع الوطني«.
»ال  أملــت في  فلورانس شــيدوتال 
مونتاين« أن تتمكن فرنسا من اخلروج 

التي تشــهدها،  االنقســامات  من 
وتأخذ الطاقة من الفوز الذي حتقق، 

لالنطالق إلى األمام«.
وذكرت »بــأن التحول إلى االنهزامية 

مدمر«.  ســم  هو 
مولو  لــوران 

في  كتب 

»لومانيتيــه« عن االســتقبال الذي 
خصصــه الرئيس إميانويــل ماكرون 
لالعبــن بعد ظهر اليــوم في قصر 
اإلليزيه، وقال: »ال يحمل الالعبون في 
إيديهم إال كأس العالم وجنمة ثانية 
علــى القميص. لكن ذلك يشــكل 
السياسية  للسلطة  رمزيا  مؤشراً 
لالقتــداء به، ولتعيــش ملحمة 
السنة  الذي حتقق هذه  االنتصار 

خارج املستطيل األخضر«.
الصحف  حّيــت  جانبهــا،  من 
املباراة  أبطــال  بفخر  الكرواتية 
النهائية بعد جنــاح هذه الدولة 
الصغيرة في حتقيق االجناز وخوض 
لقــاء قمة مونديال روســيا 2018 
الذي انتهى بخســارتها أمام فرنسا 

.4-2
»شــكراً، أيهــا األبطــال! 
لقــد بذلتم قصارى 
 ،» جهودكم!
ن  كا
ن  ا عنو

نوفوستي«  »سبورتسكي  صحيفة 
)لقب  »فاتريني  الكرواتية..  الرياضية 
منتخب كرواتيا ويعني الشجعان(«، 
أنتم األبطال، أنتم الفخر، ســتبقى 
إلى  ذهبية  بأحرف  مدونة  أسماؤكم 

األبد!«.
وأظهــرت الصحيفة صــورة لقائد 
املنتخب لــوكا مودريتش الذي اختير 
أفضــل العب فــي البطولــة وهو 
احلزن  لكن  املرموقــة،  اجلائزة  يحمل 
صحيفة  وجهه.أّما  على  واضحاً  بدا 
»يوتارنيي ليســت« فأضافت »قلوب 
فخورين  جعلتمونا  لقد  شــجاعة- 
»فيسيرنيي  حال  لسان  بكم«.وكان 
ليست« مماثالً بقولها »كرواتيا حتتفل 

معكم، أنتم ذهبنا«.
ونّوهت الصحيفــة أيضاً بأّن كتيبة 
املدرب زالتكو داليتش »جعلت كرواتيا 
املاضي.  الشــهر  أفضل« على مدى 
وقالت »أعادوا الكبرياء إلينا وأزاحـوا 
البطولة«،  بدايــة  التشــاؤم قبــل 
فــي دولة يعتبر فيهــا االقتصاد هو 
األضعف في االحتاد األوروبي »يويفا«.
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الكرواتية فخورة بمنتخبها.. »شكرًا أيها األبطال«
الصحف الفرنسية تحّيي األبطال »الذين وحدوا البالد«

باريس ـ وكاالت:
بات املهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مرشحا جلائزة 
أفضل العب في العالم للعام احلالي، بعد تتويجه مع 
منتخب بالده بلقب مونديال روســيا بعد أن حصد مع 

فريقه أتلتيكو مدريد اإلسباني لقب الدوري األوروبي.
ويقام حفل توزيع جوائز األفضــل في العالم من قبل 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في 24 سبتمبر املقبل 
في لندن، ومن املتوقــع أن يكون جريزمان متواجدا في 

قائمة املرشحن للجوائز.
وفاز منتخب فرنســا على نظيــره الكرواتي 4ـ  2، في 
نهائي املونديال مســاء األحد حيث ســجل جريزمان 
الهدف الثاني من ضربــة جزاء.وحل جريزمان ثانيا في 
قائمة هدافي املونديال التــي تصدرها اإلجنليزي هاري 
كن بســتة أهداف، إذ ســجل مهاجم أتلتيكو أربعة 

أهداف وصنع هدفن.
كما جاء جريزمان في املركــز الثالث في قائمة الكرة 
الذهبية ألفضل العب في كأس العالم خلف الكرواتي 

لوكا مودريتش واجلناح البلجيكي إيدين هازارد.
وقد يعــزز كأس الســوبر األوروبي، الــذي يجمع بن 
أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد، الذي يضم مودريتش 
بــن صفوفه، فرصــة جريزمان فــي أن يصبح الرجل 
الــذي أنهى هيمنــة البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 

واألرجنتيني ليونيل ميســي على جائزة أفضل العب 
في العالم.

ويــدرك جريزمــان أن لديه فرصة في املنافســة على 
اجلائزة، لكنــه علق بالقول: "جائــزة أفضل العب في 

العالم ليست في ذهني".
وأشــار: "الناس التي ستصوت، سنرى ما سيحدث، ما 
يزال أمامي كأس السوبر األوروبي، أمتنى أن أقدم مباراة 

رائعة مع فريقي".
وســجل جريزمان هدفن خالل املباراة النهائية للدوري 
األوروبي التي فاز خاللها أتلتيكو على أوملبيك مارسيليا 
3ـ  0 ليحصد أولى ألقابه الدولية، كما نال استحسان 
وسائل اإلعالم بعدما قرر البقاء مع أتلتيكو حيث رفض 

عرضا سخيا من برشلونة.
وكانت إحدى الشركات التابعة ملدافع برشلونة جيرارد 
بيكيه، تولت إنتاج فيلم وثائقي حتت اســم "القرار"، 
وعرض خالله تســلل زمني لألحداث التي شــهدتها 
املفاوضات بن برشلونة وجريزمان الذي قرر في النهاية 

البقاء في أتلتيكو مدريد.
وأكد جريزمان أنه يتطلع للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
للمرة األولى مع أتلتيكو بعدما خسر الفريق اإلسباني 
املباراة النهائية للبطولة فــي 2014 و2016 أمام ريال 

مدريد.

جريزمان  وتوج 
س بلقــب  كأ

 2018 مــع العالــم 
بعدمــا  خســر فرنســا 

أمــام املبــاراة النهائية ليورو   2016
البرتغال.وقال جريزمــان: "حقيقة وبصراحة 
لم أدرك بعد ما حــدث، كأس العالم بطولة 
كبرى، فخور للغاية بالالعبن واجلهاز الفني، 
نحن نلعــب بــروح الفريق".وأضاف "حققنا 

شيئا مذهال، سنرى عائالتنا ونحتفل".
ويعد جريزمان أحد الالعبن الكبار في الفريق 
الفرنسي الشاب، وأشاد جنم أتلتيكو بالالعبن 
الشــباب في فريقه وعلى رأســهم كيليان 
مبابي الذي اســهم في تتويج الديوك بلقب 
كأس العالم للمرة الثانيــة بعد 20 عاما من 
التتويج األول.وأشــار جريزمان: "حدثت الكثير 
من التغيرات بعد يــورو 2016، إنه أمر إيجابي 
للغاية وقيمــة مضافة، كل اجملموعة تتعايش 
بشــكل جيد معا، والالعبون االحتياطيون لم 
يتذمروا أبدا".وختم بالقول: "هذه فرنسا التي 
نحبهــا، لدينا أصول مختلفــة لكننا جميعا 

متحدون".

لقب المونديال يفتح باب 
المجد أمام جريزمان
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الصباح الجديد - وكاالت: 

غاز«  »حــروب  لتفادي  ســعياً 
األوروبي  االحتــاد  دعــا  جديدة، 
برلني  إلى  واألوكرانيــني  الروس 
الطرفان  يتوصــل  أن  أمل  على 
إلــى اتفــاق حول مســتقبل 
إمدادات الغاز الروســية ألوروبا 
عبر أوكرانيا، قبــل انتهاء مدة 

االتفاق احلالي في نهاية 2019.
وقال املفــوض األوروبي املكلف 
ماروس  الســلوفاكي  بالطاقة 
صدر  بيان  في  ســيفكوفيتش 
قبل االجتماع، إن »من الواضح أن 
الوقت ينفد وإن املفاوضات التي 
وســيجري   ، معقدة«  تنتظرنا 
مع  مباحثات  ســيفكوفيتش 
ألكسندر  الروسي  الطاقة  وزير 
األوكراني  اخلارجية  ووزير  نوفاك 
بافلــو كليمكــني فضــا عن 
الغاز  ممثلني عــن مجموعتــي 
واألوكرانية  »غازبروم«  الروسية 
»نافتوغاز« اللتني تتواجهان في 

احملاكم منذ سنوات.
وتعتزم »غازبروم«، التي خفضت 
إلى حد كبير كميات الغاز التي 
تصدرهــا عبــر أوكرانيــا على 
خلفيــة اخلــاف بــني البلدين 
القرم عام  منذ ضم موســكو 
2014 واندالع النزاع في شــرق 
الكميات  هذه  خفض  أوكرانيا، 
بشكل أكبر بعد إمتام مشروعي 
أنابيب الغاز اللذين ســيلتفان 
على أوكرانيــا، وهما »توركيش 
سترمي« الذي سيمد أوروبا بالغاز 
عبر تركيا، و »نورد سترمي2« الذي 
عمله  بدء  فــي  اجملموعة  تأمل 

بحلول نهاية 2019.
سترمي2«  »نورد  مشروع  ويهدف 
 1200 نحــو  طولــه  البالــغ 
قدرات  مضاعفة  إلى  كيلومتر، 
خط »نورد ســترمي 1« والسماح 
بنقل املزيد من الغاز مباشــرة 

إلى أملانيا عبر بحر البلطيق.
1« في  »نــورد ســترمي  وأصبح 
الفصل األول من السنة اجلارية، 
الغاز  لنقــل  الرئيــس  اخلــط 
الروســي إلى االحتاد األوروبي، إذ 

مير من خالــه 36 في املئة من 
مجمل صادرات الغاز في مقابل 
34 في املئــة عبر أوكرانيا، وفقاً 

ملا أكدته املفوضية األوروبية.

وبعدمــا أكــدت برلــني لفترة 
طويلــة أن هــذا اخلط محض 
»جتــاري«، ورفعــت فــي نهاية 
في  العقبات  آخــر  )مارس(  آذار 
وجه بنائه، ســددت املستشارة 
أنغيــا مركل ضربــة مفاجئة 
إلى املشروع في نيسان )أبريل(، 
وطالبت بتكريــس دور أوكرانيا 
في نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقالــت املستشــارة إن »هناك 
علينا  سياســية  عوامل  أيضاً 
أخذها باالعتبــار«، مضيفة أن 
»مشــروعاً يفتقر إلى الوضوح 
حول دور أوكرانيا في نقل )الغاز( 

أمر غير ممكن«.
األوكرانــي  الرئيــس  ويؤكــد 
»املشروع  أن  بوروشــنكو  بيترو 
»ملاذا  متسائاً:  متاماً«  سياسي 
تنفق عشــرات بايني الدوالرات 
جلعــل االقتصــاد األوروبي أقل 
وسياسة  وتنافســية،  فاعلية 
ارتهاناً  أكثر  األوروبيــة  الطاقة 

لروسيا؟«.
األميركي  الرئيس  ينتقــد  كما 
دونالــد ترامب املشــروع، إذ من 
مصلحة الواليات املتحدة أن متد 
أوروبا بالغاز الطبيعي املســال 
بواســطة بواخر، ولــو أن هذه 
الوسيلة هي في الوقت احلاضر 
أكثر كلفــة بكثير مــن الغاز 

الروسي.
وقال ترامب أول من أمس، خال 
لقائــه مــع الرئيس الروســي 

هلســنكي:  في  بوتني  فادميير 
الطبيعــي  الغــاز  »ســنبيع 
املســال وننافس خــط أنابيب 
الغاز )نورد سترمي 1(. أعتقد أننا 
سننافســه بنجاح، حتى لو أن 
هناك أفضلية صغيرة من جهة 

املوقع« للغاز الروسي.
الروســي  الرئيــس  وســعى 
اســتعداد  مؤكداً  للطمأنــة، 
بلــده لإلبقاء علــى اإلمدادات 
عمل  بــدء  بعد  أوكرانيا  عبــر 
ومتديد  ســترمي1«  »نــورد  خط 
عقد نقــل الغاز عبر هذا البلد. 
لكنه اشــترط مــن أجل ذلك 
تســوية اخلاف بني »نافتوغاز« 
و »غازبــروم« أمــام محكمــة 
التحكيم في ستوكهولم التي 
تتواجه اجملموعتان أمامها حول 
مســائل عدة منها رسوم عبور 

الغاز.
والطلــب األوروبي علــى الغاز 
 ،2015 تزايد منذ  الروســي في 
اإلنتاج  تراجــع  وال ســيما مع 
الهولنــدي. وحققت »غازبروم« 
أرقاماً   2018-2017 شــتاء  في 
قياســية لصــادرات الغاز إلى 
أوروبا. وفي بعض الفترات كانت 
منشآت نقل الغاز تعمل بـ 99 

في املئة من طاقتها.
ورأى الباحــث جاك شــاربلز في 
»أوكسفورد  معهد  أصدره  بحث 
لدراســات الطاقــة« أخيــراً، أن 
»النظــام وصل إلى مــلء قدرته 
أن اإلمدادات عبر  عملياً«، معتبراً 
أوكرانيا هــي الوحيدة التي متلك 
»قدرات متاحة في فترات الطلب 
الشــديد في الشتاء«، وال سيما 
على ضوء التوقعات بأن يســتمر 

الطلب األوروبي في التزايد.
وأوضــح أن »من الضــروري نقل 
الغــاز عبــر أوكرانيا حتــى بدء 
عمل نــورد ســترمي 2 وتوركيش 
ســترمي«، لكن بعد ذلك لن يكون 
ســوى حل تكميلي »ما لم يتم 
اتفــاق خاص مع  إلــى  التوصل 
لم  »ما  أو  األوروبيــة«  املفوضية 
يطلــب الزبائن أن يســتمر نقل 
الغاز عبــر أوكرانيا«. وأضاف: »إذا 
اســتعداد  غازبروم على  كانــت 
لإلبقــاء علــى عمليــات نقــل 
سنوية محدودة عبر أوكرانيا، فإن 
نظيرتها األوكرانية قد تشــكك 
في اجلــدوى التجارية من اإلبقاء 
على نظام واســع لنقــل الغاز« 
فقط،  محدودة  كميات  لتسليم 
»إال إذا ازدادت نفقــات عبور الغاز 

بشكل كبير«.

أوروبا تدعو روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق إلمدادات الغاز
قبل انتهاء مدة االتفاق الحالي نهاية 2019

تعتزم »غازبروم«، 
التي خفضت إلى حد 
كبير كميات الغاز 
التي تصدرها عبر 
أوكرانيا على خلفية 
الخالف بين البلدين 
منذ ضم موسكو 
القرم عام 2014 
واندالع النزاع في 
شرق أوكرانيا

الصباح الجديد – وكاالت 
توقعت شــركة »بوينغ« ارتفــاع إنتاج طائرات 
املســافرين والشــحن خال الســنوات الـ20 
املقبلــة، وذلك فــي اليوم الثانــي لـ »معرض 
وتوقع  اجلوية«.  والصناعــات  للطيران  فارنبورو 
نائب رئيس الشــركة لشــؤون املبيعات راندي 
تينســيث، خال مؤمتر صحافــي على هامش 
املعرض، أن »تنتج الشكرة 42700 طائرة خال 
العقديــن املقبلني، بدالً مــن 41030 التي كان 
متوقعــاً إنتاجها العام املاضــي، على أن تبلغ 
قيمة اإلنتــاج 6.3 تريليون دوالر بــدالً من 6.1 

تريليون«.
وقال تينســيث إن »الزيادة األكبر ستكون من 
طائرات بوينغ 737 وإرباص إي 320 خلدمة سوق 
تنمو 4.7 في املئة«، متوقعاً إنتاج 31360 طائرة 
من هــذا النوع. وأضاف أن »الصني ســتتجاوز 
الواليات املتحدة كأكبر مســتخدم للطائرات 
رافضاً  املقبلة«،  الـ10  الســنوات  احمللية خال 
اخلوض في اخلافات بني واشــنطن وبكني التي 
في حال تصاعدت ســتتحول إلى حرب جتارية 
وســتكون ملصلحة  البلديــن  بــني  حقيقية 
»إرباص« املنافس األول لـ »بوينغ« في الســوق 
الصينيــة. وقــال: »ســنركز على مــا ميكننا 

التحكم به«.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفط العراقية أمــس األربعاء 
إن العــراق مد املوعد النهائي أمام الشــركات 
واملســتثمرين األجانــب لتقــدمي عــروض في 
مناقصة لتشييد مصفاة في الديوانية تعمل 

بطاقة إنتاج 70 ألف برميل يوميا.
وقالــت الوزارة فــي بيان تســلمت » الصباح 
اجلديد« نسخة منه إن أوراق املناقصة ستكون 
متاحة حتى موعد أقصاه الثاني من ســبتمبر 
أيلول بينما سيكون آخر موعد لتلقي الطلبات 
الراغبــة في االســتثمار في  من الشــركات 
مشــروع املصفاة 31 أكتوبر تشرين األول بدال 
من 31 يوليو متوز ، وأشارت إلى أن أوراق املناقصة 
تطرح منوذجني لاستثمار، منوذج البناء والتملك 

والتشغيل، ومنوذج البناء والتشغيل والنقل.
ومشروع املصفاة أحد مشروعات تكرير النفط 
املتعددة التي طرحهــا العراق في إطار خطته 

لتحقيق االكتفاء الذاتي من منتجات النفط. 

43 ألف طائرة إنتاج 
بوينغ خالل 20 سنة

تمديد الموعد النهائي 
لتقديم عروض مناقصة 
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ومع تقّدم أزمتها أصبحــت حربًا انفجر 
من مســامها الدم وماليــن املهاجرين. 

أضيء ليل حربها بنجوم من دم.
ماذا على املثّقف السوري أن يفعل؟

أن يُبدع، أن يحّول أســوأ ما في احلرب، أي 
تلك الظــالل القامتة التي تلــوح منذرة 
باخلراب، إلى شــعر ونثر، سينما ومسرح، 
موسيقى وأغاٍن، ويشهرها ضّد األصولين 

والدكتاتورين املستبّدين.
ماذا على املثّقف السوري أن يفعل؟

أن يواجه احلــرب، بالصلوات القدســّية 
والثرثــرة والعربدة والرقــص بن األلغام، 
أن يزّين مفاتن “ســوريا” العذراء املتمّنعة 
عن األعداء، في مدينة املقاهي واخلّمارات 
والالفتــات والتماثيــل البرونزيــة، وهي 
مهجورة كسفينة هجرها بّحارتُها أمام 

عاصفة فاجأتهم.
ماذا على املثّقف السوري أن يفعل؟

أن يحّطــم مبعــول وفأس إن لــزم األمر؛ 
والعروبية  املاركســية  األدبيــات  هذيان 
والقومّية، التي تبرّر احلرب والعدوان، حتت 
طائلة مكافحة اإلرهــاب، أن يقّدم الفّن 
بوصفه إدانة وفضًحا لألنظمة القمعّية، 

أن يســتخرج من أغوار احلرب وردة يضيء 
بنبراســها درب الســورين للحيــاة، أن 
يســتنجد باألحالم والشــعر، من أغالل 
الوجــع والوحشــة، والبؤس اجلنســّي، 
وحاجة اجلســد إلى الدفء.. أشياء يجب 
أن تبحث لها عــن تعويضات، أو إرجاءات 

وتأجيالت داخل أعماق نفسه.
مّرة أخرى، ماذا على املثّقف الســوري أن 

يفعل؟
أن يثير املغامرة، من مخّيلة شــيطانية 
أو إلهيــة، فال فرق فــي النهاية. أن يقول 
احلقيقــة، واحلقيقة وحدهــا، فلئن كان 
الشــاعر الدمناركي نيلس هاو قد صدح، 
عندمــا تصرخ احلقيقة يكون الشــعراء 
أول من يُرمى في الســجون؛ فإن الوضع 
في ســورية يختلــف، فعندمــا يصرخ 
املثّقف، يكون أّول من يُزّج بِه في السجن. 
أن يتحــّدث عن إيالن الكــردي، عن املرأة 
الســورية، عن الســورّي املطّوق باألعداء 
مــن كل جهات، عن احلصار الذي يســّد 
املنافذ من كل اجلهات، وعبر كّل األصقاع 

يُستباح.
هنالك أطروحة في مجــال النقد األدبي 
تقول إّن اجملتمعات العربية رافعة لإلبداع 
جّراء احلروب التي تخوضها، هذه األطروحة 
رســخت في ذهني، حن أجريت حوارًا مع 
األديب العراقي محّمد احلياوي الذي حاول 
في روايته كْشــف ذات املواطن العراقي 
التي تبّددت مالمحها بعد احلرب وسقوط 
الديكتاتوريــة، حينها قال لي حرفًيا، في 
حوار قمت بنشــره في مؤسســة احلوار 
املتمدن: تبقــى اجملتمعــات الغربية من 
وجهة نظــري مجتمعــات ال روائية من 
فرط استقرارها، لهذا لم تخرج عندهم 
روايــات عظيمة مبســتوى روايات أميركا 
الالتينية املليئــة بالتناقضات اجملتمعية، 
في الغرب ميكنك أن حتصل على السعادة 
الشــخصية واألمان والكرامة، لكّنك لن 
أبًدا على صعقة اإلبداع املطلوبة  حتصل 
لكتابــة روايــة، هذه هــي املعضلة في 
الواقع. وقــد جنحت ســورية، في تقدمي 
شهادة عن عصرها، كانت إدانة للجميع، 
فمن جحيم احلرب الروسية، أطلق العديد 
من فوهة مخّيلتهــم وجادت قريحتهم 

ببعض األعمال.
في الرواية:

نشرت رواية )حتت سرة القمر( لـ جهينة 
العــّوام عــن دار العــوام 2014، وكذلك 
رواية )طبــول احلّب( لـ مها حســن عن 
الكواكب- رياض الريس للكتب والنشــر، 

2013، و)مدن اليمام(، لـ ابتسام تريسي، 
عن مكتبة الــدار العربية للكتاب 2014، 
و)قهــوة اجلنــرال( للمســرحي والروائي 
غّسان اجلباعي، عن دار نون للنشر 2014. 
وكذلك لعبقري األدب الســوري، الروائي 
حيــدر حيدر، حيث إّنه كان قد وّضح منذ 
بدايــة األلفّية أّن مشــروعه الروائي قد 
بـ  رواية، عنونها  انتهى، ليعود وينســج 
)مفقــود(، قائاًل إن ضــروب احلرب أجبرته 
على الكتابــة، متحدثًا عــن الطائفية، 
الرواية قصة جندي شيعي  تتناول  حيث 
فــي اجليــش النظامــي، وهــو يحارب 
الدواعش، فيهرب وينجو من عملية قتل، 

ذاهًبا إلى بيت صديق له ســّني املذهب، 
كي يختبئ ويأوي، إلى أن يصل إلى منزله 

بعد قرابة سنة من اختبائه.
يتناول حيدر حيدر، في هذه الرواية قّصة 
للطائفية  واحلب، وكيف  املمّزقة،  سورية 
أن تغتال كّل شــيء جميــل في الوطن، 
ذاكــرًا أن أحداث الرواية مســتوحاة من 
قّصة حقيقّية، وأّن بطل الرواية حقيقي. 
هكذا تناول املبدعون السوريون املوت، وقد 
كانت باكــورة أعمال لبعضهم، وتكملة 

ملسار معارض للنظام للبعض اآلخر.
في السينما:

أّما بالنســبة للســينما، فقــد تكّثف 

املضمون اإلنســاني والفّني في األعمال 
السينمائية السورية، وأظهرت وجًها آخر 
للحرب، طاملا أراد أعداء ســورية إخفاءه، 
وجه الطائفية الذي يكّشر عن أنيابه أمام 
أحالم السورّين بالتحّرر واالنعتاق، ففيلم 
)سلم إلى دمشق( للمبدع محمد ملص، 
يترجم أحالم الشعب السوري وتطّلعاته 
إلى احلرّيــة، أّما فيلم )آخــر رجال حلب( 
للمخرج فراس فّياض، فقد قّدم تراجيديا 
مؤملة عن املوت السوري، بقصص مشّتتة 
وحكايــات مرتبكة، كذلــك )ذاكرة بلون 
الكاكي(  لـ الفوز طنطور، فقد كان مثااًل 
رائًعا الستغالل احلرب الدائرة رحاها على 
الوضع الســوري، وتوضيح نــزاع الدوائر 
للمشــاهد، حيث كان بشــهادة الناقد 
محمد رضا “مثااًل رائًعا في كيفية حتقيق 
فيلم يفي باملطلوب طرحــه فكريًا، من 
دون خلل فني يعوق متّيز العمل وانتسابه 
إلى السينما وليس إلى املنشور اخلطابي.

الطرح  يأتي  الكاكي(  باللون  )ذاكرة  ففي 
السياســي واإلنســاني فــي مضمونه 
وأبعــاده، فهو يقوم بومضــة ورائية إلى 
النزاع في الثمانينات، حن أقدم الطاغية 
حافظ األسد على ارتكاب، مجزرة حماة، 
الناقد  يوّضــح  الســياق نفســه،  وفي 
محمد رضا أســباب جناح الفيلم، بعيًدا 
عــن خطابه املعادي للنظــام: “لكن هذا 
املوقف لم يكن ليتبــدى بهذا القدر من 
القــّوة والتأثير، لوال جنــاح اخملرج في رفع 
أدواته الفنية وقدرته على متابعة ما يرد 
على ألســنة شــهود عيان، بالتوازي مع 
شهادات بصرية صامتة، وجماليات باهرة 

يستنتجها حتى من دكانة الواقع”.
معنى،  ذات  الســورية حكايــة  احلــرب 
وحكاية خاوية ســوى من الهراء، حكاية 
ملتبسة في مجازاتها، غامضة ومشّعة 
في آن، على املثّقف السوري الذي كان في 

عصر الشتات.
ما يقوله املسرح واملوســيقى، ال يبتعد 
كثيــرًا عن املشــهد املأســوي للعصر 

السوري.
ولكن، أتســاءل فــي النهايــة، وإن كان 
التساؤل غير مشروع في “سوريا األسد”: 
ملاذا حدث هذا التشّوه في عالقة السوري 
بأخيه الســوري؟ هل الزمن املوضوعي مبا 
هو وقائع خارجية وتاريخ هو املسؤول، أم 
أّن األسباب تكمن في التكوين النفسي 
الداخلــي لكليهما.. على  التوازن  وخلل 

حّد وصف حيدر حيدر؟
• عن موقع االوان

الذي وقع علــى عدد من لوحاته من على 
سرير الشــفاء، كما كشف أن الغالبية 
العظمــى لألعمــال التي تشــارك في 
سلسلة املعارض االستعادية تعرض في 

فلسطن للمرة األولى.
وأضاف: »معــرض الوفاء« هــذا ينتظم 
بالتوالي بــن أربع قاعات فــي أربع مدن 
فلسطينية، ويضم لوحات في غالبيتها 
العظمــى تعــرض للمــرة األولــى في 
فلســطن، وأجنزها الفنان القدير سمير 
سالمة، أحد أيقونات الفن الفلسطيني، 
ومؤسســي الفن الفلسطيني املعاصر، 
على مدار عقود، وحملت إلى فلســطن 
من درعا السورية، وبيروت، وباريس، وغيرها 

من املنافي.
واألعمال التي تستضاف في غاليري »ون« 
في رام اهلل، وغاليــري »زاوية« في البيرة، 
و«حوش الفن الفلسطيني« في القدس، 
وغاليري »بــاب الدير« في بيت حلم، تضم 
أعمــااًل فنيــة متنوعة تعــرض لتجربة 
سالمة على مدار السنوات الطويلة، منذ 

أن أقام معرضه األول عام 1963 في مدينة 
درعا السورية، وكان وقتها طالًبا للفنون، 
ثم فنانًا بات يجوب العالم، إلى أن حطت 
به الرحال في فرنسا ثم فلسطن كزائر 

ال يكل وال ميل.
ســالمة، الذي أغنت جتربته مدونة الفن 
العاملي،  وحتى  الفلسطيني  التشكيلي 
متيــز بلغة خاصة وأســلوب عــرف فيه 
من دون غيره في الرســم والتلوين، وهو 
الــذي صاغه مــع الوقت، بإصــرار ودأب، 
احمللي، ومنفتًحا على  إرثه  مستفيًدا من 
فضاء العالم وتنوعه الثقافي، حيث قدم 
أكثر من سبعن معرًضا فرديًا وجماعًيا، 
وعاملية،  عربيــة  عواصم  اســتضافتها 
وتنوعــت أعماله فيها مــا بن الواقعية 
أنيق  باســتعمال  معمدة  والتجريديــة 
للخط العربي والثيمات الشــرقية، وبن 
والطباعة،  املائي  والرسم  التخطيطيات 

وغير ذلك.
سلســلة املعارض هذه حتاول استعراض 
هــذه التجــارب التي مــر بهــا الفنان 

ســالمة، والتطورات التــي حدثت على 
ممارساته الفنية منذ املنفى األول كالجئ 
فلســطيني في ســورية، وحتى منفاه 
االختيــاري الطويل في باريــس، وعوداته 

املتقطعة إلى فلسطن.
يرصد املعرض املقسم إلى أربعة أجنحة 
هذه االنعكاســات على فنه وحياته في 
رحلة استمرت وما تزال أكثر من خمسن 
عاًما، يروي قصًصا عنه، وعن شعبه، وعن 
الناس واملدن التي عاشــها، وعن التيارات 
الفنيــة التي تؤثر في الفنــان والظروف 
التي تصوغ  السياســية واالجتماعيــة 

جتربته على هذا النحو أو ذاك.
سلســلة املعارض االســتعادية للفنان 
الفلســطيني القدير ســمير ســالمة 
تشكل تاريًخا كاماًل حلياة فنان تقفز لغته 
الفنية، كما شــغفه إلى قماش اللوحة 
وقصاصات الورق التي يلفها على الدوام 
خيط شــفيف غامض كبصمة وعالمة 
ال يحتاج ليمهرها بتوقيعه الشهير في 
الزاوية: ملون، بارع، أنيق، تنساب خطوطه 
وألوانه بعذوبــة منقطعة النظير، تلعن 
العتمــة، وحتتفي بالضــوء وظالله على 

األشياء.
في املعارض االستعادية لسالمة لوحات 
وأعمال تشــكيلية متتد على مدار الفترة 
ما بن عــام 1961، حيث لوحة بالرصاص 
بعنــوان »درعــا« ترصــد مشــهًدا من 
شوارعها في ذلك الوقت، تلتها في العام 
التالي لوحة بذات العنوان، وبذات األدوات، 
ورمبا في الشارع نفسه، وما بن عام 2018 
بلوحات جتريدية جتريبية عبر عنها سالمة 
في حفل االفتتاح بروح الفكاهة، وبعمق 
أيًضــا، حن أشــار إلى اللــون األزرق في 
إحداها، وهو يخاطب اجلموع »هذا أحمر«!
وقام الكتــاب املرافق للمعــرض، وحمل 
على  واشتمل  عنوان »سمير ســالمة«، 
حوارات مســتعادة معه أيًضــا، وقراءات 
فــي أعماله، بترتيب األعمال املشــاركة 
من األقــدم فاألحدث، ما مينــح الباحث 
واملهتــم فرصة كبيرة فــي حتليل تطور 
أســاليب التعبير البصــري عبر اللوحة 
لدى الفنان الفلسطيني، كما لم يغفل 
عرض مجموعة من ملصقات الثورة التي 

صممها في عقود مختلفة.

أسامة سليم
 

ملــاذا أقتل اآلخرين؟ وملــاذا يقتلونني؟ ملاذا 
أكرههم وملاذا يكرهونني؟ هذه التداعيات 
احلّرة واألســئلة العبثّيــة يطرحها اجملند 
الفرنســي )فرديناند باردامــو أو أناه اآلخر 
مبعنى من املعاني( بطل رواية )ســفر إلى 
آخر الليــل( للكاتب الفرنســي )لويس – 
فرديناند سيلن(. هذا اجملند بعد غوصه في 
الذات اإلنسانية، ونبشه في تفاصيل حياة 
املوت واكتشــاف عبثية احلرب التي تقوم 
على القتل والقتل املضــاد وانتزاع احلياة 
مــن اآلخرين، يفر من اجلبهــة ويتولى يوم 
الزحف، خالل حرب الفرنسين ضد األملان 
)احلرب العاملية األولى(، كتب سيلن روايته 
العشرين  القرن  الثالثينيات من  أواســط 
الثانية، مســتلهًما  العاملية  احلرب  قبيل 
بعض تفاصيل احلرب العاملية األولى، حيث 
إّنــه كان طبيًبا إضافة إلــى كونه روائيًّا، 
وكّون من جتاربــه في اإلغاثة على جبهات 
احلــروب زادًا برز في روايتــه، خاصة بعد أن 
اكتشــف عبثيتها التي ســيطرت على 

جيل أوروبي بأكمله.
طاملــا مّثلت احلرب هاجًســا للمآســي 
والكوارث والبكاء والدموع، ومّثلت -أيًضا- 
ماّدة روائية يُكتــب عنها لألجيال املقبلة، 
سعًيا إلنقاذهم من ويالت اإلرهاب واحلرب، 
املآســي،  إنتاج  إعادة  وحرًصا على عــدم 
وباعتبــار أّن األعمال الفنيــة واإلبداعية، 
كانت احلرب رأس مالها الرمزّي، أّي النقطة 
الفارقة التي يتم َمأَسَسُة العمل اإلبداعي 
عليها،  فقــد جنحت ســورية في حتويل 
املســاحة الســريالية للحرب إلى أعمال 
إبداعية، طرحت مشكالت سورّية بامتياز، 
إن لم نقل أممية باســتحقاق، تغوص في 
أزمة املواطن الســوري، ذلك الذي يكتوي 
بنار اإلرهاب أو االســتبداد، مخّلًفا حطاًما 
آدمًيا، قطع النظــام أوصاله، ذلك النظام 
ليضفي  اإلرهاب  بفّزاعة  اســتنجد  الذي 
مشروعّية على وجوده املبتور، منتهًجا في 
سياق احلرب، دموية تطحن اإلنسان والبالد 
على حد ســواء، تلك البــالد العذراء التي 
تختزن احلّب والشــعر والبرتقال والشمع 
في رحمهــا، كانــت تلوح بــالدًا جارحة 
املدية، فكما تختزن اجلمال وعذوبة  كحّد 
الطبيعــة، على حّد عبــارة الروائي حيدر 
حيدر، كانت تختزن الزالزل واألعاصير ونُُذر 
احلرب، ورصاصات تُطلق مســّبحة باسم 
اهلل أو الديكتاتور، ُمنذرة بحرب سحيقة. 

يوسف الشايب

من ســريره في مستشفى الهالل األحمر 
الفلســطيني، وفي سيارة إسعاف، توجه 
الفنان سمير سالمة، أحد مؤسسي الفن 
التشــكيلي الفلســطيني املعاصر، إلى 
حيث أقيم معرضه االســتعادي األول في 
مقــر غاليري »ون« مبدينــة رام اهلل، بينما 
بأنفه  املتنقل مربوًطا  التنفس  كان جهاز 
على الدوام، هو الذي لم تســعفه حالته 
الصحية الصعبة في إمتام مراسم افتتاح 
هذا املعرض وقوًفا، وهو األول من بن أربعة 
في مدن هي القــدس وبيت حلم ورام اهلل 

والبيرة، فطلب كرسًيا، وحتدث باقتضاب.
قال وهو يلهث: ردت لي احلياة حن وجدت 
نفســي في فلسطن.. أيها املوت هزمتك 
السرطان  الفنون كلها.. لم أخضع ملرض 
ولم أعطه أي اهتمام، ورفضته باستمرار، 
لكن القدر أقوى مّنا جميًعا، وبالنسبة لي 
فإن وجودي ســيتواصل عبر أعمالي، وهذا 
ما يهمنــي.. علينا أن نفتخــر، برغم كل 

آالمنا كشعب، بأننا فلسطينيون.
وختم: مســتعد لتقدمي أي شيء مقابل 
محبة فلســطن لي، ومن دون منة على 
أحــد، فكل مــا قدمته فــي حياتي على 
وإنتاجات  السياســي،  العمل  مســتوى 
»األفيــش« في بيــروت، وكل أعمالي جزء 
يسير أقدمه تعبيرًا عن حبي لفلسطن.. 
لم يكن يهمني أن أكون فنانًا بارزًا، أو كبيرًا 
كما يقولــون، وكل ما قدمته واجب ليس 
أكثر، ومحاولة للتعبير عن حب فلسطن 

وعن نفسي أيًضا من خالل أعمالي.
واملعرض، كما أشــار قّيمــه الفنان خالد 
حوراني، افتتح مببــادرة نخبة من الفنانن 
التشكيلين الفلســطينين، وإدارات دور 
العــرض )الغاليريات( في عــدة مدن من 
فلســطن، ومؤسســات ثقافية وفنية، 
الفلســطينية  الثقافــة  وزارة  أبرزهــا 
واملتحف الفلســطيني، ومهتمون أيًضا، 
واشــتمل على لوحات لسالمة تتراوح ما 

بن ثمانينيات القرن املاضي والعام 2018.
وكشــف الفنــان خالــد حورانــي، قّيم 
املعرض، أن سالمة، الذي يعاني من توعك 
صحــي كان باديًا عليه في افتتاح املعرض 
جلوًســا وباالســتعانة بجهاز تنفس، هو 
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دراسة

اصدارتشكيل

عن الرواية، السينما.. والموت السوري

يتناول حيدر حيدر، في 
هذه الرواية قصة سوريا 
الممزّقة، والحب، وكيف 

للطائفية أن تغتال كّل شيء 
جميل في الوطن، ذاكرًا أن 

أحداث الرواية مستوحاة من 
قصّة حقيقيّة، وأّن بطل 

الرواية حقيقي. هكذا تناول 
المبدعون السوريون الموت، 

وقد كانت باكورة أعمال 
لبعضهم، وتكملة لمسار 

معارض للنظام للبعض اآلخر

غالف الرواية

أربعة معارض بفلسطين: 
استعادة رحلة سمير سالمة منذ الستينيات

المرأة صورة مختلفة  
من وجهة نظر الرجل

صــدر للناقــد عبــد الغفــار العطوي 
كتابه الثالث عشــر بعنوان ) املرأة صورة 
مختلفة ( إعادة إنتاج اإلشكالية االنثوية  
عن دار نشــر أمل اجلديدة – دمشق 2018 
يتناول في مقدمته و فصوله اخلمســة 
املرأة من وجهــة نظر الرجــل )الكاتب( 
حيــث يوضح في املقدمة : منظر عام  ان 
املرأة إشــكالية إنثوية، لهذا وضع عنواناً 
فرعياً حتت العنوان الرئيسي ) إعادة إنتاج 
اإلشكالية االنثوية( ويقصد به إن األنثى 
هي مقياس املــرأة، ألنه لن يتبادر ألذهاننا 
ســوى هذا االنطباع االقرب لتصورنا في 
حاضر اجلســد االنثوي، أي فــي االلفية 
الثانية مــن العيش مع تاريخ اجلســد و 
متركزه في ظــل الهيمنة اإلعالمية التي 

سلطت االضواء على مميزاته.

جاءت فصول الكتاب اخلمسة لتبحث في 
االنثوية  إنتاج اإلشــكالية  إعادة  كيفية 
:االولى :يظل النظر  للمرأة عبر طريقتن 
الى املرأة على إنها إشــكالية إنثوية من 
وجهة نظر الرجل ، وهذا ليس بخساً بها 
وال طعنــاً بكيانها، إمنــا بحكم طبيعة 
االضطهاد و االخضاع ، فالنساء في كل 
مكان في – حالة يرثى لها، ألنه للحفاظ 
على براءتهــن – يجري اخفــاء احلقيقة 
عنهن ألن العنوان االساســي لها الدمج 
بن متبنيات اجلسد االنثوي وفكرة العزلة 
التي تنشدها فرجينيا وولف في كتابها، 
لهذا جلأ الى حركة ظريفة أن اســتعمل 
الثنائيات التي تستعملها ادبيات احلداثة، 
في وضع املرأة في مواجهة اســتهدافات 

االنثوية في تصور إشكالياتها.

سمير سالمة



متابعة الصباح الجديد: 
الشيب  يعتريه  أنَّ شعركم  حقيقة 
ويتحــوَّل لونه إلى الرمادي، بســبب 
ليست  واإلجهاد،  العصبي  الضغط 
أنَّ  ســوى خرافــٍة قدمية صحيــٌح 
الضغــط ليس جيداً لكــم، ولكنه 
ال يحوِّل لون شــعركم إلى الرمادي! 
في الواقع تكمن إجابة هذا السؤال 
في الصبغات املوجــودة داخل خاليا 
د لون الشعر،  الشــعر. هي التي حتدِّ
وحتوِّله إلى اللــون الرمادي في نهاية 

املطاف.
يبــدأ معظمنا فــي مالحظة أولى 
الشــعيرات الرمادية، مبجرَّد أن نصل 
إلى الثالثينيات مــن عمرنا ، وهناك 
ـه، مبجرد بلوغ  إنّـَ قاعدة عامة تقول 

سنِّ اخلمســن، يفقد نصف تعداد 
بنسبة  لون شعرهم  العالم  سكان 
%50. بشــكٍل عام، يتحوَّل لون شعر 
أكبر  بصــورٍة  الرمادي  إلــى  الرجال 

وأسرع من النساء. 
ذوي األصــول  األمــر علــى  ويؤثــر 
اآلســيوية واإلفريقية، أكثر من ذوي 
األصول القوقازيــة. لكن ملاذا يحدث 
إلــى فهم كيفية  ذلك؟ نحتاج أوالً 

اكتساب الشعر للونه؟
ما الذي يُكسب الشعر لونه؟

يتكــوَّن شــعرنا من خاليــا تُدعى 
التي  )امليالنينية(  الصباغيــة  اخلاليا 
تنمو  بينما  اللونية،  الصبغات  تنتج 
فــي ألياف الشــعر. وهنــاك نوعان 
مختلفــان مــن امليالنــن: امليالنن 

الســوّي، والفيوميالنن. النوع األول 
ينتــج الصبغات اللونية الســوداء 
والبنيــة، بينما يقوم النــوع الثاني 
بإنتاج الصبغــات احلمراء والصفراء. 
وحتــّدد النســبة الدقيقــة لهــذه 
الصبغــات، مــا إذا كان الشــخص 
يتمتع بشعٍر أسود، أو بنّي، أو أشقر، 

أو أحمر اللون.
ملاذا يتحوَّل إلى اللون الرمادي؟

منا في العمر، تتضاءل قدرة  مع تقدُّ
اخلاليا الصباغية على إنتاج املزيد من 
الصبغات فــي النهاية؛ وذلك ألنَّ منّو 
الشعر هو عملية دورية. تدوم مرحلة 
منّو الشــعر بن 3 و5 سنوات. بعدها 
ثالثة  لنحو  الشعر،  تتوقف بصيالت 
لنمّو  واالســتعداد  للراحة  أشــهر، 

املزيد منها. تستمّر هذه املرحلة دورياً، 
وبعد مرور الوقت ال تكون أجســامنا 
بالقــدرة ذاتهــا على منّو شــعيراٍت 
جديدة. أســتاذ األمراض اجللدية في 
ملبورن  بجامعة  إبوورث  مستشفى 
أوضح  سينكلير،  رودني  األسترالية، 
في هذا اإلطــار: "يعلم األطباء منذ 
وقٍت طويل أنَّه، ملنع حتّول الشعر إلى 
فإنَّهم ســيحتاجون  الرمادي.  اللون 
إلى، إما إطالة عمر اخلاليا الصباغية 
فــي بصيــالت الشــعر مــن خالل 
زيادة  وإمــا  اإلصابة،  مــن  حمايتها 
الصباغية  اجلذعية  اخلاليا  احتياطي 
العليا مــن بصيالت  املنطقــة  في 
الشعر وبالتالي تستمّر في استبدال 

اخلاليا الصباغية املفقودة".

بغداد ـ فالح الناصر:
فازت رئيســة مؤسسة ســما بغداد 
اخليريــة لإلغاثة والتنميــة، الدكتورة 
منظمات  احتاد  بــإدارة  احملمداوي  افراح 
الشرق األوسط للحرية والشعوب/ فرع 
العراق، على هامش املشاركة في املؤمتر 
الذي عقد في جمهورية مصر العربية 

مؤخراً برئاسة د. محمد عبد املنعم.
واوضحــت انها ســتغادر يــوم 8 آب 
املقبل إلى القاهرة من أجل استكمال 
إجــراءات العمــل اجلديــد وإدارة احتاد 
للحرية  االوســط  الشــرق  منظمات 
والشــعوب/ فرع العراق، مشيرة إلى ان 
املنصب اجلديد هــو للعراق، وليس لها 
شخصياً، فالقيادة تتطلب ثباتاً وعمالً 
صحيحاً وتأكيد صــورة املرأة العراقية 
على أمكان تولــي ابرز املناصب محليا 

وخارجياً.
وجاء اختيــار احملمداوي للفوز باملنصب، 
في ضــوء ما تقدمه مؤسســتها من 
اجملتمع  اطــار منظمــات  عمل ضمن 
الوزراء،  رئاسة  باشراف مجلس  املدني 
وهو يسهم في التخفيف عن معاناة 
ونشاطها  املتعففة  االسر  من  املئات 

الدؤوب على استحصال موافقات وزارة 
العمل والرعاية االجتماعية رسمياً في 
صرف رواتب شــهرية لنحو 582 أسرة 
متعففــة، إلى جانب املســاهمة في 
إجراء 302 عمليــة معقدة، وتزويد ذوي 

180 كرســياً متحركا،  بـ  االحتياجات 
إقامة دورات فن اخلياطة للنســاء  مع 
التقويــة  ودروس  العلميــة  والــورش 

للطلبة مجاناً.
وحصلت احملمداوي، على لقب ســفيرة 

الســالم عام 2017، كما حــازت على 
شــهادة الدكتــوراه الفخريــة مــن 
اجلامعة العربية، واشتركت مؤخراً في 
املؤمتر العربي الثاني للســالم واألزدهار 
مبشاركة واســعة لسفراء دول العرب، 

وحضــرت إلــى املؤمتر الــذي اقيم في 
بيروت ملدة 3 ايام ضمن وفد عراقي ضم 

34 شخصية.
بدعوة سفير  افراح،  الدكتورة  واشادت 
اللبناني، علي  النوايا احلسنة، الدكتور 
برو، موضحة ان، بــرو، حاضر في اليوم 
األول للمشــاركني باملؤمتر، فيما ألقى 
الصاحلــي محاضرة  الدكتــور خضير 
ثانية ضمن البرنامج التثقيفي الذي مت 

اعداده في املؤمتر العربي.
وبينت ان مؤسسة سما بغداد اخليرية 
أول  بافتتاح  والتنمية، قامــت  لإلغاثة 
مقر لها، ومقره بيروت، بإدارة السفيرة، 
ابتسام العوام، مطلع شهر متوز اجلاري، 
الفرع اجلديد استكماالً  حيث سيكون 
ملشروع املؤسســة اخليري الذي يهدف 
إلــى منــح األيتــام واألرامل واالســر 
املتعففة منافذ جديدة للحياة وبواقع 
أفضل، وذلك بافتتاح مشاريع ميكن ان 
توفر دخالً لهذه الشــرائح التي عانت 
وضنك  واألرهاب  احلروب  بسبب  الكثير 
العيــش، منوهة إلــى ان الفرع اجلديد 
في بيروت، هو األول من نوعه ملؤسسة 

سما بغداد اخليرية لإلغاثة والتنمية. 
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عن طريق شرائها من مواقع التواصل

خبراء ومتخصصون يحّذرون من أدوية التنحيف ويعّدونها سمومًا تفتك بالجسم 
بغداد - زينب الحسني: 

الكثيــر من النســاء يســعن وراء 
والرشــاقة  النحافــة  منتجــات 
اجملهولة، من دون إشراف طبي، أو من 
دون عدم معرفــة باألخطار املترتبة 
من اســتعمالها ما جعــل جتارتها 
رائجة داخل اإلنترنــت، وعبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
 وبالرغم من كل التحذيرات باألضرار 
التــي ميكــن أن تســببها بعــض 
املنتجــات التي تباع من أشــخاص 
مجهولن مــن دون اخلضوع للرقابة 
إال أن حلم الرشاقة جعل الكثير من 

النساء يلجؤون إليها.
 وزارة الصحــة بدورها اصدرت بياناً 
حــذرت فيه مــن مخاطر انتشــار 
ملنتجات  اإللكتروني  الترويج  ظاهرة 
التنحيف وذلك عن طريق صفحات 

الفيس بوك.
وجاء في بيان الوزارة، انه لوحظ في 
االلكتروني  الترويــج  االخيرة  اآلونة 
ملنتجــات تنحيف وذلــك عن طريق 
مت  بــوك( حيث  )الفيس  صفحــات 
 )magic herb( االعــالن عــن مــادة

ماجك هيرب .
واكــدت الوزارة فــي بيانها، ان هذه 
املادة املنحفة املذكــورة، غير مقرة 
وغير مســجلة في الــوزارة وتدخل 
خالفــاً للتعليمات ومــن دون اجازة 
اســتيراد، كمــا ولها آثــار جانبية 
خطرة جــداً على اجلســم والقلب 
وقد تســببت  والبنكرياس،  والكبد 

بحاالت وفاة مفاجئة الن هذه االدوية 
غير مرخصــة ومفحوصة من قبل 
الوزارة، كما وتنصح الوزارة باالبتعاد 
عن هذه األدويــة والعقاقير حفاظاً 

على السالمة.
وقد ارســلت دائرة التفتيش قسم 
تفتيش املؤسسات الصحية اخلاصة 
في وزارة الصحة اعماماً الى جميع 
دوائر الصحــة في بغداد واحملافظات 
مبتابعــة هذه املادة املذكــورة اعاله 
وتوعية املواطنن بعدم التعامل مع 
مواقع الكترونية تــروج لهذه املادة 
ومــواد منحفة اخــرى حفاظاً على 

الصحة العامة.
لنا:  قالــت  الســيدة عبير هــادي 
إن ابنتهــا كانت تلهــث وراء أدوية 
فيه،  مبالــغ  بنحــو  التخســيس 
عن  تســمع من صديقاتها  وكانت 
أي منتج وتسعى إلى شرائه بعد أن 

تستعمله صديقاتها. 
وتابعت: كنت أوافقها في استعمال 
القهوة التي تســاعد على النحافة 
الكثير  رأيــت  إذ  أخــرى؛  ومنتجات 
يســتعملها، وال ضرر منها، وأخذت 
سنوات  املنتجات  تلك  تتناول  ابنتي 
أن  إلى  حفاظــاً علــى جســمها، 
وجدت أنها تفقد التركيز يوماً بعد 
يوم، وبدأ مســتواها الدراســي في 
النزول، وعندما ذهبت بها للطبيبة، 
وحذرتني  املنتجــات،  كل  أوقفــت 
تظهر  بــدأت  التي  من خطورتهــا 
على ابنتــي، واضطرت الطبيبة إلى 

أن تكتــب لها أدوية تســاعد على 
التركيز واخلروج من االكتئاب.

وحذر مختصون  من االنسياق خلف 
مواد التخســيس مــن دون معرفة 
مكونات املــادة ، إذ ُوجــد أن بعض 
األمفيتامن  عقــار  فيها  املنتجات 
املعــروف بـــ »الكبتاجــون«، الذي 
تســبب فــي دخــول حــاالت إلى 

اإلدمان،  للعالج مــن  املستشــفى 
وهناك آخــرون يعانون بعض أعراض 
االكتئاب بســبب اســتعمال تلك 

املنتجات.
الدكتــور  التغذيــة  استشــاري 
وائــل احلســيني : حذر مــن مادة 
»األمفيتامــن« املوجودة في بعض 
منتجات تخفيف الــوزن قائالً: هذه 

املادة متثل خطورة على صحة وحياة 
اإلنســان، وتفوق خطورتها خطورة 
الســمنة، فهي تؤدي إلى اإلدمان، إذ 
يعتمد اجلســم عليها، ويؤدي عدم 

تناولها إلى ظهور أعراض خطيرة.
وتابع احلسيني : ان هذه االدوية تؤدي 
إلى الهلوســة، وتظهــر في صورة 
ألفاظ وســلوكيات غير مســؤولة 

تصدر مــن الفرد نتيجــة تعاطيه 
لهذه املادة املنبهة التي قد تؤدي إلى 

الوفاة.
 وتعليقاً على حتذيــر وزارة الصحة 
قــال احلســيني : هــذا يعني عدم 
املصرح  األماكن  في  املنتجات  توافر 
لها لصــرف الــدواء كالصيدليات، 
ويتــم الترويــج لهــا عــن طريق 
املواقع اإللكترونيــة، أو بالطرق غير 

املشروعة.
 مشــيراً إلى خطورة املنتجات غير 
املصرح بها من اجلهات الصحية؛ إذ 
تؤدي إلى ظهور مشــكالت صحية، 

وقد تؤدي إلى الوفاة.
 وأضــاف : إن اجلهــات الرقابيــة ال 
توافق على تداول أي أدوية حتى يتم 
التأكد من أنها آمنة وفّعالة، وقياس 

تفاعلها مع األدوية األخرى.
 وبعد التأكد من اخلطوات السابقة 
يطرح الدواء في السوق حتت املراقبة 
واملتابعة ألي آثــار جانبية قد تظهر 

بعد فترة طويلة.
 ونصح خبيــر التغذية الراغبن في 
تخفيف الوزن بالتقليل من كميات 
الســعرات احلرارية من خالل اإلكثار 
من اخلضــروات والفاكهة، والتغيير 
الغذائية  والسلوكيات  العادات  من 

اخلاطئة، وزيادة النشاط احلركي. 
واكد على ضــرورة أن يتم تخفيف 
األدوية  وقال:  بإشــراف طبي،  الوزن 
عامــل مســاعد، فهــي وحدها ال 
تخفف الوزن إال بعد اتباع اخلطوات 

السابقة.
وشــدد في ختام حديثه على عدم 
االنســياق ملا تروجه مواقع التواصل 

من منتجات التخسيس.
التميمي  أحمد خيري  الدكتور  وبن 
اختصاصي طب األسرة : ان معظم 
أدويــة التنحيف حتتــوي على مواد 
تقلل الشــهية للطعــام, أو تقلل 
امتصاص املواد الدهنية من األمعاء، 
مشيراً الى أن الكثير من هذه األدوية 
حتتوي على مواد عشــبية مجهولة 
املصــدر يدعي أصحابهــا بقدرتها 
على تقليــل الوزن مــن دون أضرار 
على اجلســم ، األمر الذي ال ميكننا 
دراســات  إجراء  دون  تصديقه مــن 

علمية رصينة عليه.
االجتماعية  الباحثــة  بينت  في حن 
زمن القيســي : ان النحافة أصبحت 
هوســاً يقلق الكثير من أفراد اجملتمع 
وخاصًة النساء، وقد يدفع هذا الهوس 
كثيــراً منهــم للجوء الى وســائل 
متعددة للوصول الى جســم رشيق, 
ومن هذه الوســائل جلوء البعض إلى 
استعمال األدوية أو الوصفات اخملتلفة 
والتي ميكن أن ينصــح بها بعض ممن 
استعملوها ولكنها بالقطع ال تصلح 
الوســائل  الناس. فهذه  مــن  لكثير 
محفوفة باخملاطر وقد تصيب البعض 
بأضرار كثيــرة، وقد دفع البعض اآلخر 
حياته ثمناً لالستعمال اخلاطئ لهذه 
الوســائل من دون نصح أو مشــورة 

اخملتصن بهذا املوضوع.

أدوية التنحيف سموم قاتلة

مؤسسة سما بغداد تفتتح مقرها األول في بيروت

المحمداوي تترأس اتحاد منظمات الشرق 
األوسط للحرية والشعوب/ فرع العراق 

افراح احملمداوي
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استغلي فاكهة الصيف بعمل 
ماسكات طبيعية لبشرِتك

  حتتاج بشــرتِك بــني احلني واحلني 
اآلخر إلى ترطيب وعناية، بخاصة 
العالية،  الصيــف  حــرارة  مــع 
فقد يتســبب ذلــك بالكثير من 
املشكالت لبشــرتِك، من جفاف، 
وظهور احلبوب والبثور، وبأســهل 
على  االعتمــاد  ميكنــِك  طريقة 
فاكهــة الصيــف ذات الفوائــد 
العاليــة، الســتغاللها في عمل 
اخللطات الطبيعية، ومن بني هذه 

اخللطات:
خلطة املوز والعســل : حبة موزة 
مهروسة ،  ملعقة صغيرة عسل 
الطريقة :  اخلطي العســل مع 
املاسك على بشرتِك،  املوز، ضعي 
بحيث يكون ذا طبقة ســميكة، 
20 دقيقة  واتركيــه يجف ملــدة 
تقريًبا، ثم اغســلي وجهِك باملاء 
مرة  العمليــة  وكــرري  الفاتــر، 

أسبوعيًّا لبشرة رطبة ونقية.

خلطة العسل مع السكر 
البني : عصير العنب الطازج ، 

ملعقة صغيرة سكر بني .
الطريقة : اخلطــي املكونات مع 
بعضها، وضعيها على بشــرتِك 
10 دقائق، واغســلي وجهِك  ملدة 
باملــاء الفاتر، إلزالة املاســك، مع 
من  للتخّلــص  بلطــف  فركــه 
األوســاخ، كرري اســتعمال  هذا 
اخلليط مرة أســبوعيًّا، إذ يساعد 
العنب علــى إزالة البقع الداكنة، 

والوقاية من ظهور حّب الشباب.
اخلطــي املكونات مــع بعضها، 
وضعيهــا على بشــرتِك ملدة 10 
باملاء  دقائق، ثم اغســلي اخلليط 
مرة  العمليــة  وكــرري  الفاتــر، 
بحاجة  شــعرِت  كلما  أسبوعيًّا، 
لتهدئة بشــرتِك بســبب حرارة 

الصيف.

زيت الليمون والنعناع ملقاومة 
حب الشباب

خاصة  الدهنية  بالبشرة  العناية 
مــع ارتفــاع درجات احلــرارة ومنو 

وتراكمها البكتيريــا 

والرطوبة، يجعل  األتربة  بســبب 
الكثيــر من الفتيــات تبحث عن 
وصفــات طبيعيــة وماســكات 
والتخلص  بجمالهــن،  لالهتمام 
من حب الشــباب لتجنب ظهوره 
ملوقع  وفقــاً  وذلك  الوجــه،  على 

.beautymunsta

ويعــد حب الشــباب مــن أكثر 
املزعجــة  البشــرة  مشــكالت 
بســبب  والفتيــات  للســيدات 
ملســتحضرات  وضعهمن  إعاقة 
التجميــل، واضطرارهن لشــراء 
أنــواع معينــة معاجلة تناســب 
البشرة بشكل  في  الزيوت  إفراط 
كبير، ووفقا ملوقع ميكنك االهتمام 
ببشــرتك والتخلــص مــن هذه 

احلبوب.

زيت النعناع : 
زيت النعناع من أكثر الزيوت التي 
البشــرة ألنه  تفيد فــي تطهير 
يحتوي على مــواد طبيعية تفيد 
في القضاء علــى البكتيريا، كما 
أنه يزيــل الدهــون املتراكمة في 

مسام البشرة.
الطريقــة: اخلطــي 3 قطــرات 
من زيت النعنــاع مع ملعقة من 
الصبار وامزجيهم جيدا ًثم رطبي 
بهم البشــرة وترك املاسك على 
الوجه ملدة 10 دقائق ثم شــطف 
وجهك باملاء الفاتــر جيداً، وميكن 
تكرار هذا املاسك مرة في األسبوع 
للعناية بالبشــرة بنحو مستمر، 

ولتحصلي على نتيجة جيدة.
زيت الليمون :  يفيد زيت الليمون 
البكتيريا  مــن  التخلــص  فــي 
املوجــودة علــى البشــرة بنحو 
كبير، كما أنه يحتوى على بعض 
عناصر مضادات األكســدة، وهي 
التي حتافظ على شباب  العناصر 
البشرة وحتد من ظهور التجاعيد 
واخلطــوط الدقيقة حــول الفم 

والعيون.
الطريقة: قومي بعمل ماسك من 
زيت الليمون ببعض من العســل 
النقي، وترطيب البشرة به، وتركه 
على وجهك حتــى يجف او حتى 
نحــو ربع ســاعة ثم 
قومي بشــطفه 

باملاء جيداً.

لجمالك سيدتي

حقيقة علمية تكشف لماذا يكسو الشيب شعرنا؟

متابعة الصباح الجديد : 
تعد ابرة او حقنة الرئــة من العقاقير 
املهمــة والضرورية في فترة الشــهور 
األخيــرة في احلمل، فهــي تعد عوامل 
مســاعدة في حالة احتياج األجنة إلى 
عملية اكتمال منــو رئتي اجلنن لينمو 

بشكل سليم.

ابرة الرئة :
وهي عبارة عن ابــرة كورتيزون، ينصح 
بها األم احلامل فــي حالة توقع الوالدة 
املبكرة أو إذا كان احلمل قبل األســبوع 
ال 34، وميكن أخذها حتى األسبوع 36، 
ويفضل أخذها في الشــهر السابع أو 
الثامن، ممــا يعطي الفرصة لرئة اجلنن 
القــدرة علــى االنتفاخ بالهــواء بعد 

الوالدة مباشرة.

أهمية ابرة الرئة:
1 -تؤخــذ حقنــة الرئة بســبب عدم 
رئتي اجلنــن، وهي حالة  اكتمال منــو 
شائعة بن األطفال ذوي الوالدة املبكرة.

-2تعمل هذه احلقنة على سرعة تكوين 
الرئتن واكتمال منوها.

3 -تســاعد أيضا على تســلل الهواء 
إلى رئتي اجلنن، وجتنــب حدوث قصور 
في التنفس أو اإلصابــة بعدوى اجلهاز 
وقد تسبب  التنفس،  التنفسي وضيق 
احلقنــة في خطورة علــى األم مما يؤدي 
إلى حدوث تســمم الدم عند التعرض 

اللتهاب شديد في اجلسم.
4 -ويتــم أخــذ احلقنة علــى 3 مرات 
متتاليــة في العضــل يفصلهما عدد 
ســاعات معينــة يحددهــا الطبيب 

املعالج للحالة.
5 -وتزيد احتمالية التعرض ألخذ حقنة 
الرئة في حالــة احلمل في توأم، مما يزيد 
فرص الــوالدة املبكرة قبل الوصول إلى 

األسبوع الـ 37.
6 -وتعد الرئتان من األعضاء التي تنمو 
متأخراً عند اكتمال منو اجلنن، مما يدفع 
الطبيــب إلى وصف حقنــة الرئة لألم 
احلامل للمساعدة في منو الرئتن بصورة 
كاملة وجتنب حــدوث قصور في اجلهاز 

التنفسي.
7 -لذلك ينصح األم بعدم بذل مجهود 

أو عناء في الفترة األخيرة في احلمل.
8 -ويجب احلصول على قسط كبير من 
الراحة، بهدف احلفاظ على اجلنن حتى 
متام األسبوع 37، وعدم حدوث مشكالت 
في اكتمال األجنة من دون قلق أو خوف.

أهمية إبرة الرئة للحامل
 واآلثار الجانبية لها

برغم من كل الظروف القاهرة وما مر علينا 
العراقية شامخة  من ويالت ومآسي ظلت 
كنخلة معطاء، صابرة مجاهدة، لم تثنها 
هذه املصاعب عن اعــالن واهمية وجودها، 
كانــت االم والزوجة واالخت التي احتضنت 
كل آالمنا واحزاننا، متسح بكفها املعجون 
باحلنان والطيبــة على جباهنا وتفتح ابوابا 
لألمل ولقادم أفضل، في هذه الزاوية نحاول 
وبالتعــاون مع )العراقية هنا( والناشــطة 
شــيماء بهزاد ان نسلط الضوء على بعض 
نسائنا العراقيات الشجاعات املتميزات في 
شــتى  مناحي احلياة، واليوم اخترنا مبدعة 

عراقية هي شيماء احلميداوي.
هي شــيماء خيري محمــد احلميداوي من 
مواليد بغــداد، ناشــطة وإعالمية مدنية 
وحربيــه، خريجة معهد الفنــون اجلميلة 
قســم الســمعية واملرئية، مراسلة إعالم 
حربــي كتائب اإلمــام الغائب)عــج( فرقة 

اإلمام الغائب مديرة التعبئة.
عملت ناشطة في منظمات اجملتمع املدني 
ألكثر من جهة، عملت في وكاالت اخبارية 

عديدة منهــا: وكالة املرأة احليــاة الدولية 
ووكالة صوت العراق اإلخبارية ووكالة سمر 
نيــوز اإلخبارية، لها مشــاركات ألكثر من 

تغطية ملؤمترات سياسية ومدنية.
*كرمت بأكثر من شــهادة تقديرية وقالئد 
التميــز ودروع االبداع، وفــازت باملركز األول 
لإلعالم اإللكتروني بإرضاء اجلمهور، اصبحت 
مؤخراً رئيسة مراسلن وكالة صوت العراق 
اإلخبارية ومسؤولة الســكرتارية في احتاد 

االعالمين العرب امانة العراق.

عراقيات مبدعات
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وداعا.. عزيزتنا: نضال 
وصفي طاهر 

في ذات الوقت الذي كنا نـأمل ونترقب وجودها 
معنا، ومشاركتها في امللتقى العراقي االخير 
ببــراغ، وردنا النبأ املؤلم عن وفاة الشــخصية 
الوطنية العراقية زميلتنا نضال وصفي طاهر 
) ام بشار ( ورحيلها املفاجئ بتاريخ 2018.7.12 
بنوبة قلبية، لم متهلها ســوى ساعات فقط 
. شــاركت الفقيدة في العديد من نشــاطات 
املنتدى في براغ لسنوات طويلة، قبل ان تستقر، 
مضطرة، في السويد،مع زوجها الزميل العزيز  
نــزار البياتي، نائب رئيس املنتــدى العراقي في 

تسعينات القرن املاضي .
         ان منتدانا العراقي ال يستطيع ان يضيف 
شــيئا جديدا عن العزيزة ام بشــار، الى جانب 
ماكتــب – ويكتب- عنها، من ســمات وميزات 
انســانية ووطنية ..وهكذا فال يســعنا سوى 
ان نتشــارك مــع عائلتها الكرميــة، واحبائها 
ومعارفها احلزن البالغ،واألليم، بفقدانها راجني 
لروحها الرحمة والســكينة، وستبقى ذكراها 

الطيبة في نفوسنا جميعا.

وإنا هلل وانا إليه لراجعون
املنتدى العراقي في اجلمهورية التشيكية     

 ماذا تفعــل ..لو أكتشــفت أن 
الوضع السياســي فــي البالد .. 

مصاب بانفصام سياسي حاد !
ماذا تفعــل .. لو أكتشــفت أن 
الكثير من القضايا التي تثار في 
وسائل االعالم ظاهرها قضية رأي 
مؤامرة سياســية   وباطنها  عام 
مدبرة من اخلصوم واالخوة األعداء 

!
ماذا تفعل ..لو اكتشفت أن الكثير 
من اجلهات والكتل السياســية 
ُتلل "العهر السياسي "  بهدف 
تقيق طموحاتها في االستحواذ 
أهدافها  الى  والوصول  على شئ 

الغير املشروعة ؟
مــاذا تفعــل ..لو أكتشــفت أن 
عــددا من السياســني  مصابون 
باضطــراب  في وظيفــة مركز 

السيطرةالدماغية ؟
مــاذا تفعل .. لو أكتشــفت ..أن 
واالفتــراء  التســقيط  ثقافــة 
أصبحت جزء مــن عادات وطبائع 
وأخالقيــات عدد  من احملســوبني 
السياســية  الطبقــة  علــى 
حد  على  واالعالمية  والثقافيــة 

سواء ؟
املال  أن  ..لوأكتشفت  تفعل  ماذا 
السياســي ...قد قتل الكثير من 
كانت  التي  االعالميــة  الضمائر 

توصف سابقاُ .. باحلية !
أكتشــفت  لو  تفعل  ماذا 
العادات  مــن  الكثير  أن   ..
االصيلــة  والتقاليــد  

أصبحــت فــي خبــر كان 
وأخواتها ؟ 

أن   .. لوأكتشــفت  مــاذا 
طفولة   في  النفسي  الصراع 

اخرى  مرة  ينشــط  السياسي 
السياسية  املراهقة  مرحلة  في 

؟
 مــاذا تفعل لو اكتشــفت ..  ان 
اكثــر التصريحات العشــوائية 
تطفــو على مســتنقع   التــي 
نتيجة   هي  السياســي  املشهد 
الوطنية   طبيعة لفقدان احلواس 
مــا يؤدي بــدوره الــى اضطراب 
التفكيــر واألوهام والهلوســات 

السياسية ؟
مــاذا تفعل لــو اكتشــفت ان  
املسؤولة  غير  التصريحات  كثرة 
اصحابها  اصابــة  بســبب  هي 

باالسهال الكالمي ؟.             
 مــاذا تفعل لــو اكتشــفت .. 
ان الكثيــر ممــن يظهــرون على 
على   اللعب  يجيدون  الشاشــة 

"احلبلني " او اكثر ؟ 
مــاذا تفعل لــو اكتشــفت ان 
العداء السياســي بني اجلماعات  
والكتــل السياســية ســببها  
انشطارالشــخصية  )للمومــا 
اليهــم ( مايؤدي الى الســلوك 
العدوانــي ، و فقــدان عالقــات 
الصداقة وعدم التآلف مع الغير 

؟ 
ماذا تفعل لو اكتشفت ان سبب 
تناقــص وزنك وقلة شــهيتهك 
للطعــام وعزوفك عــن مباهج 
احليــاة ..هي بســبب  متابعتك 
حلورات السياسني في الفضائيات 

التسقيطية الطائرة !             
                         

•ضوء
..لو اكتشــفت   مــاذا تفعــل 
ان  "التكنوقــراط" حلــم بعيد 

املنال؟

عاصم جهاد

انفصام.. سياسي!                                   

شاكر  فضل  الفنان  أّكد 
أن رهانه على العدالة لم 
الرغم  على  يوًما  يتوقف 
من كل حمــالت الظلم 
التي واجهته، و شككت 
واقحمــت  بوطنيتــه، 
اسمه في زواريب اخلالفات 
السياســية و االتهامات 
التي  الشــائكة  األمنية 
في  للمكــوث  دفعتــه 
مخيم عني احللوة، كي ال 

يكون كبش فداء ألحد 
الحد  شــاكر  وكشــف 
املواقــع الفنية أن احلكم 
في  الهيئة  عــن  الصادر 
بشــأن  لبنــان  جنــوب 
الدعــوى املقامــة ضده 
عصابة  تأليــف  بجــرم 

وأعمــال  مســلحة، 
أموال  وســلب  إرهابية، 
الناس، جــاء  بعد تبرأته 
فــي  املشــاركة  مــن 
معارك منطقة عبرا مع 
وقال:  اللبنانــي،  اجليش 
و  اتكلــت علــى اهلل   "
آمنــت بالعدالة، وجاءت 
النتيجة أنني بريء و غير 
متــورط بكل ما نســب 

اللبناني  الفنــان  أحيــا 
مهرجانًا   ، زيــان  عامــر 
مبناســبة عيد مارشربل 
"حيــداب"  قريــة  فــي 
الواقعة في قضاء جزين، 
بحضور  لبنــان،  جنوبي 
املئــات من محبــي فنه 
وإطاللتــه اخلاصة، حيث 
مــن  مجموعــة  قــدم 
التي  اخلاصــة  أغنياتــه 
ومنها  احلاضــرون،  رددها 
"عم اســس حالي "، و" 
مستهونا "، و " العقلية 
الشــرقية "، وغيرها من 

اشــعلت  التي  األعمال 
واحدة،  دفعــة  األجــواء 
مــن  ملســة  وأضافــت 
في  التفاعل  و  احلماسة 
املشــار  البلدة  ســاحة 

اليها .

أعلنت إدارة الدورة األولى 
"منارات  مهرجــان  من 
الســينما املتوسطية" 
ومديــرة  بتونــس 
الشــركة  عمليــات 
املنفــذة ملهرجان اجلونة 
الســينمائي أن الفنانة 
ستكون  بشرى  املصرية 
أحد أعضاء جلنة تكيم 
الرســمية  املســابقة 
يقام  والذي  باملهرجــان، 
من  متوز/يوليو  شهر  في 

كل عام.
بشرى  النجمة  أن  يذكر 
شــاركت فــي املاراثون 

املاضــي  الرمضانــي 
"عوالــم  مبسلســل 
خفية" مع النجم عادل 
على  عرض  والذي  أمام، 
فضائيات cbc، وحققت 
من خاللــه جناًحا كبيرًا 
بتجسيدها دور احملامية.

فضل شاكر

بشرى

عامر زيان 

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أحالم يوسف
الفوضى في  يعانــي  الكثيــر منــا 
ناحية ســواء  مــن  وبأكثر  حياتــه، 
كانــت الدراســية ام االجتماعية او 
االقتصادية، اذ جند ان هؤالء ال يضعون 
ميزانيــة وجدوال لتنظيــم حياتهم، 
لذلك فغالبا ما يعانون من ازمة مالية 
ألنهم ال يضعــون ميزانيــة للبيت، 
الواجبات  ألداء  وال يضعــون جــدوال 
الفوضى  تنجر  االجتماعية، وهكــذا 

الى بقية تفاصيل احلياة.
هناك اشــخاص في اجملتمع، وضعوا 
لكل تفصيلة بحياتهم قانونا وجدوال، 
لذا فهم يقومون بنشاطات عدة قد 
يعجــز عنها من هــم أفضل منهم 
حــاال اقتصاديا، لكنهم مــن الفئة 
األولى غيــر املنظمة، يقول حســن 
اجلبوري الباحث بعلم االجتماع: هناك 
ممارســات يواظب عليهــا املنظمون 
بحياتهم، فاإلنســان ال يولد فوضويا 
او منظما، بل هناك عادات مكتسبة 
بعضها يحتاج الى الصبر واملمارسة.

وتابع اجلبــوري: غالبا ما التقي بأناس 
يتحدثــون بانبهار عــن أحدهم ألنه 
ال ينسى أي مناســبة تخص عائلته 
وأصدقائــه، هؤالء غالبــا ما يضعون 
جدوال، او من خــالل التقومي يجدولون 
تلك املناســبات فهم بذا سيتذكرون 
املناســبات ويقومــون بواجبهم جتاه 
صاحبهــا حتى وان كانــت ذاكرتهم 

ضعيفة وال تسعفهم بذلك.
موضوع القائمة متارســه بعض ربات 
البيوت عند توجههن الى السوق، كي 
تشــتري كل ما يلزمها فاألمر يتعدى 
تخص  التي  الشــخصية  املناسبات 
االعــراس او أعيــاد، أوضــح اجلبوري: 
يكونون  عادة  املنظمون  األشــخاص 
منتجني، النهم يضعون خطط ملهام 
بتأجيل  يؤمنون  وال  إجنازهــا،  عليهم 
عمل اليوم الى الغد، وال يتركون شيئا 
للمصادفــة، وأيضــا ال يســتخفون 

بالوقــت حتــى وان كان أطــول من 
حاجتهم إلجناز عمل ما، كذلك جندهم 
يضعون خططا طويلة األمد، أي ميكن 
ان يخطط إلجناز شيء ما بعد سنة او 
ســنتني على عكس غير املنظمني ان 
جندهم يستسهلون تأجيل أعمالهم 
طاملا ســمح لهم الوقــت ومن اجل 
وقت فراغ إضافــي فهم ال يؤجلونها 
للقيام بعمل اخر، بل النهم يعتقدون 
ان امامهم وقت طويل يســتطيعون 

به إمتام مهماتهم.
تأجيل أي عمل، ال ينتج اال عن تراكم 
زيادة  وبالتالي  إضافيــة  أخرى  اعمال 
احلاجة الى الوقت الذي يبدأ مع زيادة 
االرتباك  يزيد  ممــا  بالتقلص،  االعمال 
ضرورة  علــى  اجلبوري  أكــد  والقلق، 

االحتفاظ باألشــياء التي تســاعدنا 
بحياتنــا اليوميــة والتخلص من أي 
زيادة، فكثرة األشياء تولد الفوضى ال 
محالة، وما نحتفظ به نقوم بترتيبه 
حسب احلاجة مثال ان كان لدينا حزمة 
أقالم، نضــع ما نســتعمله مبتناول 
اليد وامام اعيننــا، وميكن االحتفاظ 
بعدد قليل اخر منها مبكان مخصص 
نســتطيع عند احلاجة العثور عليها، 
خاصة ونحــن اليوم في العراق نعاني 
البيوتات  فغالبيــة  املكان،  من ضيق 
صغيرة  مبساحات  أصبحت  العراقية 
ال تتمــل غرضــا واحــدا فائضا عن 
احلاجة، وقد جتبر تلك املساحات بعض 
من  التخلص  علــى  املنظمــني  غير 
الفائضة  او  الضروريــة  غير  احلاجات 

عن احلاجة، مما يســاعدهم مستقبال 
على الترتيب.

التي تســاعدنا على  األمــور  ضمن 
وقت  تخصيــص  حياتنــا  تنظيــم 
لتنظيــم  شــهريا،  او  أســبوعيا 
دوري،  بنحو  ترتيبها  وإعادة  األشــياء 
الن الفوضــى تولــد مبــرور الوقــت 
فوضــى اكبــر، ميكــن ان تتســبب 
بكســل صاحبها عن ترتيبها. وميكن 
مكان  تخصيص  املهمة  لتســهيل 
ســواء كان غرفة "اخلزن: ان وجدت او 
ميكن بناء مخزن على ســطح املنزل 
مبواد اقل تكلفة من الطابوق، ووضع 
األشــياء التي نحتاجها فيه وبصورة 
منظمة. وأخيرا فــان التنظيم يولد 

راحة نفسية وجسدية دائمني.

الصباح الجديد-وكاالت:
عثــر علماء اآلثار خــالل عمليات احلفر 
والتنقيــب فــي مجمع ســقارة تت 
األرض، على ورشة تنيط للموتى وقناع 

فضي مذهب.
وتقع الورشــة فوق بئر لدفن املومياوات 
والتوابيت، تضم كمية كبيرة من األثاث 

اجلنائزي، مبنطقة مقابر العصر الصاوي 
جنوبي هرم أوناس بسقارة. 

ويضــم االكتشــاف ورشــة كاملــة 
مخصصــة لتحنيط املوتى، أحلقت بها 
تعود  للدفن، فيهــا مومياوات  حجرات 
إلى عهد األســرتني 26 و27 )404-664 

قبل امليالد(.

كما عثــر العلماء على قنــاع مومياء 
فضي مذهب ومزين بأحجار شبه كرمية، 
كان يغطــي وجه موميــاء في إحدى 
حجرات الدفن. ومــن بني اللقى األثرية 
أخرى، ومجموعة  ثالث مومياوات  أيضا 
من األوانــي الكانوبيــة املصنوعة من 
 ، لسيت لكا ا

وعدد من متاثيل األوشابتي املصنوعة من 
الفاينس األزرق )نوع من الســيراميك(، 
وأواني زيوت التحنيط، وغيرها من املواد 
التي كانت تســتعمل فــي التحنيط، 
مكتوب عليها باللغة املصرية القدمية. 
كما عثر علــى حوضني كبيرين، يعتقد 

أنهما استعمال لتجفيف جثث املوتى.

اكتشاف ورشة أثرية للتحنيط

التنظيم..فسحة مفتوحة لترتيب حياتنا

جمال جصاني

مشــاهد وجتليات بؤس احلــال واألحوال التي نعيشــها ال 
حــدود لها، وكل املؤشــرات تشــير الى أنهــا وعلى املدى 
املنظور )باقيــة وتتمدد(، وميكن التأكد مــن أكثر جتلياتها 
بؤساً، مع من يفترض نفسه منتســباً لشريحة املثقفني 
"االنتلجينسيا"، وجتده ومن دون أدنى وجع من عقل وضمير؛ 
يراهن علــى "احتجاجــات واقتحامات" تقودهــا القبائل 
واجلماعات املدججة بكل أشــكال وأنواع السالح اخلارج عن 
الشرعية والقانون، تت ذريعة محاربة الفساد واملفسدين. 
عندما يتم التعويل على مؤسســات ما قبل الدولة، والتي 
تغولت على حســاب املشــروع الوطني واحلضــاري )دولة 
الوطــن واملواطنة( ومن قبل من يفترض بهم؛ أن ميثلوا رأس 
رمح ذلك املشــروع، فذلك مؤشــر واضح على الذرى التي 
وصل اليها ذلك البؤس املزمن. لقد تطرقنا مراراً وتكراراً الى 
ما نواجهه من مخاطر وتديات، والــى إمكاناتنا الواقعية 
في اإلصالح والتغييــر، والى خطــورة االندفاعات املتهورة 
والبعيدة عن احلكمة واملسؤولية، والتي يصر على الترويج 
لها البعض ممن تلبســتهم "روح الثــورة والتمرد" في مثل 
األوضاع واملناخات الغارقة بالتشرذم والهلوسات. مثل هذه 
اخمللوقــات ال تريد التعاطي حتى مع البديهيات؛ فالفشــل 
والفساد وتفشي قيم اللصوصية والشعوذة واإلجرام، غير 
كافية لوحدها كي تكون سبيالً للثورة أو التغيير واإلصالح، 
فلمثــل تلك التحوالت في حياة الشــعوب واألمم، مقومات 
ومســتلزمات وشــروط تخضع لها، واألمثلــة ال تعد وال 
تصى على ذلك، إذ العشرات من اجملتمعات والدول الغارقة 
بالفشــل والفساد من دون أية إشــارة على بوادر عافية أو 
تسن على املدى املنظور. كان يفترض باملتنطعني لقضايا 
الثقافة والفكر، ان يلتفتوا لعلل كل هذا العجز والفشــل 
الذي رافقنا )قبل التغيير وبعده( وميعنوا بتمحيصه ودراسة 
جذوره وأسبابه والعلل التي تقف خلفه، ال تسفيه كل ما 
جرى واملرور به بكل خفة واســتهتار، عبر تهييج "شــارع" 
تهيمن عليه القبائل وامليليشيات وهذيانات ما قبل املغفور 

له كوبرنيكوس..!
 ان الرهــان على مثل هذا "الشــارع" املثقــل بكل ما هو 
متنافــر، والقيــم والهمــوم واالهتمامــات التي نهضت 
بسالالت بني آدم في العصر احلديث، يعني اإلجهاز على ما 
تبقى من أمل باسترداد العراق لعافيته واستقراره ومكانته 
بني األمم. شــارع ال ميتلك من مقومات وتشــكيالت احليوية 
السياسية واالجتماعية ســوى حطام األحزاب والنقابات 
واملنظمات، القابعة تت نفوذ معايير ومخلوقات ال تشــذ 
عن منظومة الفســاد والفشــل املهيمنــة على مفاصل 
املشهد الراهن. حطام البشر واحلجر هذا، هو نتاج طبيعي 
لعقود مــن الهيمنة املطلقــة لنظام توليتــاري عصف 
بكل ما له صلة باحليوية والتعدديــة والتنوع والثراء املادي 
والقيمي )ســر قوة العراق وتقدمه علــى مدى التاريخ(. ان 
هذا التورم الهائل لنفوذ العشــائر وامليليشيات والفصائل 
املســلحة لألحــزاب والتنظيمات احلالية، لــم يكن ممكناً 
لوال احلالة املزرية للشــارع العراقي، حيث تنسجم حاجاته 
وذائقته وممارساته ووعيه مع ما تنهض به تلك املؤسسات 
التقليدية )القبائل والسالح اخلارج عن سلطة الدولة( من 
غايات وأطماع وتطلعات شــرهة ومتخلفة. كما ان جتربة 
أربع دورات انتخابية نيابية وغيرهــا من انتخابات مجالس 
احملافظــات، وما جرى فــي النقابات واجلمعيــات، جميعها 
تؤكد صحة ما أشــرنا اليه حول قدراتنا الذاتية املتواضعة 
واملعطوبة في غير مكان من جســدها وعقلها ووجدانها. 
نعم، الطبقة السياســية التي تلقفت مقاليد أمور عراق 
ما بعد "التغيير" فاشلة وفاسدة و)متصير إلها جاره( لكن 
االســتجارة بالقبائل وامليليشــيات والعصابات املسلحة، 
يعني التحاقنا كوطن وشعوب الى قافلة )املستجيرون من 

الرمضاء بالنار(..  

ومضــة

المستجيرون بالقبائل والميليشيات

الصباح الجديد - وكاالت:
وقع اختيــار اخملرج الياباني هيــروكازو كوري 
علــى النجمة الفرنســية جولييت بينوش 
واملمثل األميركــى إيثان هوك لبطولة فيلم 

"احلقيقة".
وصرح كــوري بــأن الفيلم ســيضم أيضا 
النجمة الفرنســية كاترين دينوف، ولودفني 

سانيير. 
ومن املقرر أن يتم إنتاج وتصوير الفيلم خالل 
املقبلني،  وايلول/نوفمبر  األول/أكتوبر  تشرين 
ومت استلهام الســيناريو من عمل مسرحي 
للكاتب كــرا إيدا ُقّدم منــذ 15 عاما، وتدور 
أحداثه عن زوجني يعودان إلى فرنسا، قادمني 

من الواليات املتحدة.
 جولييــت بينوش ممثلة فرنســية، حصلت 
على جائزة األوسكار عن دورها الثانوي بفيلم 
"املريض اإلجنليزي"، كما رشــحت لألوسكار 

عن دورها الرئيس بفيلم "شــوكوال" والذي 
شاركها في بطولته أيقونة السينما جوني 

ديب.
في سنها الرابع والعشرين حصلت جولييت 
على فرصتها األولى للمشــاركة في فيلم 
كبيــر عندما حصلــت علــى دور في فيلم 
"خفة الوجود التي ال تطاق" عام 1988 الذي 
أخرجه فيليب كوفمان، وقد أظهرت بينوش 
أداء رائعــا فــي هذا الفيلم كانــت نتيجته 
حصولها على املديــح من النقاد، إلى جانب 
العروض للعب األدوار الرئيسة في مجموعة 
من األفالم األخرى، مبا في ذلك اجلزء األول من 
ثالثية اخملرج كريســتوف كييسلوفســكي 
 Three Colors: Blue "الشهيرة "ثالثة ألوان
عــام1993 الذي نالت عن دورهــا فيه جائزة 

سيزر ألفضل ممثلة.
وشــهد العام 1996 حدثا مميزا بالنسبة إلى 

جولييت بينوش فقد فازت 
بجائزة األوســكار ألفضل 
دورها  عــن  ثانوية  ممثلــة 
تدعى  كندية  كممرضــة 
غريب  بإنسان  تعتني  هانا 
في أثنــاء احلــرب العاملية 
املريض  فيلم  فــي  الثانية 
اإلجنليزي، وفي العام 2000 
لنيل  بينــوش  ترشــحت 
جائــزة األوســكار ألفضل 

دورها في  رئيســة عن  ممثلة 
"املقتبس عن  فيلم "شــوكوال 

روايــة الكاتبة جــوان هاريس، وهو 
من إخراج السي هالستروم، لكن اجلائزة 

كانت من نصيب جوليا روبرتس.
وتعد جولييت بينوش املمثلة األغلى ثمنا 

في تاريخ فرنسا.

جولييت بينوش و إيثان هوك في الحقيقة

الصباح الجديد - وكاالت:
الوطنية  كشــف تقرير حديــث لإلذاعــة 
العامة في أميركا أن مدينة "إغا" اليابانية، 

النينجا،  مهــد  متثــل  التــي 
إيراداتها  لزيادة  تسعى 

بتنشــيط 
السيـــاحــة، 

اعتــمــــادا 
إرث  عـلــى 
 ، لنينجــا ا
لكنهــا  و

فــي 
حلـقيقة  ا
ال متلـــك 
د  لعــــد ا

فـــي  لكا ا
مــن مقاتلي 

لنـيــنـــجـا  ا
هــذا  لتحقيــق 

الهدف.
وتقيم املدينة، التي يسكنها 

100 ألف شخص تقريبا، مهرجانا سنويا في 
شهري نيسان وايار من كل عام، إال أن عمدة 
املدينــة يؤكد أنه لم يعــد كافيا لتحقيق 
املزيد من الفوائــد االقتصادية من النينجا، 
علما أن عدد زوار املهرجان يصل إلى 30 ألف 
شــخص تقريبا. وبرغم أن وظيفة النينجا 
قد تســاعد الشــخص على جني دخل قد 

يصل إلى 85 ألف دوالر أميركي سنويا، إال 
أن املدينــة اليابانية تواجه تديات كثيرة 
للتغلب على أزمتها، بحســب ما نقله 
موقع "بيزنس إنســايدر" عن التقرير 

اإلذاعي.
التي  التحديــات  وأبــرز 
تواجه "إغا"، تواجدها 
في منطقة ريفية، 
مــا يجعلها غير 
مســتفيدة من 

ة  لطفــر ا
التي  الســياحية 
اليابان  تشــهدها 
زارها  التــي  حاليا، 
29 مليون ســائح 
فــي 2017، بزيادة 
مــا  علــى   20%
اليابان  ســجلته 

في 2016.

الدخل السنوي للنينجا 85 ألف دوالر
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