
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

615
مجلس الشورى اإليراني 
يضع روحاني في الخانق 

ويرفض اجاباته

جعفر عبد الرضا يـالقي 
األندونيسي سونام اليوم
في ربع نهائي المالكمة

27
االتحاد والديمقراطي 

يتفقان على إرسال وفد
رفيع المستوى الى بغداد 

الحريري يستأنف مشاوراته 
على اساس مشاركة كل 

القوى األساسية 

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

بغداد - الصباح الجديد:
خصــص مجلــس الــوزراء قرابة 
)البصرة،  حملافظات  دينار  التريليون 
ذي قــار، النجف، املثنى، ميســان، 
بابل،  واســط،  بغداد،  الديوانيــة، 
لتلبيــة  املقدســة(  وكربــاء 

احتياجاتها.
جاء هــذا في بيان خلليــة اإلعام 
اجلديد  الصباح  تلقــت  احلكومي، 
نسخة منه امس وقالت اخللية في 
البيان: "تنفيــذا لتوجيهات رئيس 
مجلــس الــوزراء خصص مجلس 
دينار  977 مليــار  الــوزراء مبلــغ 
حملافظات )البصرة، ذي قار، النجف، 
املثنى، ميســان، الديوانية، بغداد، 
واســط، بابل، وكرباء املقدســة( 

لتلبية احتياجاتها".
واضافــت، أن "التخصيــص ضم 
قطاعــات  مشــكات  معاجلــة 
)املاء، الكهربــاء، الصرف الصحي، 
البلديات/ الطرق واجلسور، الصحة، 
الصناعة،  املائيــة،  املوارد  التربية، 
ومشــاريع  ســايلوات،  خــزن/ 
التخفيــف مــن الفقــر، وبرامج 
التي نسب إجنازها  األقاليم  تنمية 

أكثر من 75%(".
على  التأكيد  "كذلــك  وتابعــت 
حل مشــكلة تلــوث امليــاه في 
محافظة البصرة واإلسراع بتلبية 
االحتياجات لتوفير أفضل اخلدمات 
مت  اذ  احملافظــة،  مناطــق  ألبنــاء 
تخصيص ثاثة مايني دوالر لدعم 

مشاريع املياه ضمن موازنة تنمية 
االقاليم".

ووجه رئيس مجلس الوزراء في وقت 
سابق بضرورة تلبية مطالب أهالي 
مشــكات  ومعاجلة  احملافظــات 
املياه فــي محافظة البصرة بنحو 
الوظيفية،  الدرجات  واعان  عاجل 
وشمول خريجي املبادرة التعليمية 
العليا  الشــهادات  مــن حملــة 
وتأليف  احملافظــات،  في  بالتعيني 
جلنة ملعاجلة االندثارات في املشاريع 
املتوقفــة، إضافة الــى توجيهات 
أخرى تهدف الى تقدمي األفضل الى 

أبناء احملافظات العراقية كافة.
وفي الســياق ذاته تلقت الصباح 
الاثاء من  امــس  بيانا آخر  اجلديد 
اخللية ذاتها أورد ان وزير النفط وجه 
بأستنفار  النفطية  التشــكيات 
اجلهود والطاقــات املتاحة إليصال 
املياه الصاحلة للشــرب عن طريق 
احلوضيات  من  العشــرات  تسيير 
يوميــاً مــن قبــل التشــكيات 
النفطية الى عدد من املناطق في 

محافظة البصرة.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي ان " 
هذه احلملة  تأتي  ضمن  سلسلة 
الوزارة  التي تقوم بها  من احلمات 
لتعزيز  النفطيــة  وتشــكياتها 
اجلهــد احلكومــي بتوفيــر املياه 
الصاحلة للشرب ملواطني عدد من 
البصرة".  محافظة  ومناطق  مدن 
وأضاف اللعيبي ان "هذه العملية 

تتــم بإشــراف من خليــة االزمة 
املشكلة في الوزارة ". 

 وتابــع وزيــر النفط بــإن "الوزارة 

ســتقوم بنصب عدد من محطات 
حتلية امليــاه في محافظة البصرة 
بالتعاون مع احدى شــركات وزارة 

الصناعة ".
وأكد اللعيبي بإن "الوزارة ستقوم 
احلمات  بإســناد جميــع  ايضــا 

واملبــادرات وذلك من خــال توفير 
الوقود والدعم الازم " .
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ترليون دينار لـ 10 محافظات والنفط توّجه
بحملة كبرى لتأمين المياه الصالحة في البصرة
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بغداد - الصباح الجديد:
قال اخلبيــر القانوني طارق حرب 
البرملانية ال حتتاج  التكتــات  ان 
الــى التســجيل باملفوضية ألن 
قانون االحزاب اشترط التسجيل 
البرملانية  للكتل  وليس  لألحزاب 
يشــترط  لــم  الدســتور  وألن 
التحالف بــني االحزاب لتحقيق 
الكتلــة االكبــر وامنا اشــترط 
البرملانية  الكتــل  بــني  التكتل 
لتشكيل الكتلة النيابية أي بني 
نواب لذا فأن بيان املفوضية الذي 
أصدرته امس يبتعد عن الدستور 

والقانون
للصباح  تصريــح  فــي  وأضاف 
اجلديــد امس الثاثــاء أن: " بيان 
صدر  الذي  االنتخابات  مفوضية 
امس االول االثنني  املســتند الى 

أحــكام املــادة  )29( مــن قانون 
االحزاب  االحزاب ومتضمنا دعوة 
الذين  واملرشــحني  واالئتافــات 
يرومون تشكيل  حتالفات برملانية 
لغرض  املفوضية  مراجعــة  الى 
تســجيلها ابتعــد كثيــراً عن 
أحكام الدســتور ذلــك ان املادة 
)76( من الدســتور لم تشــترط 
الكتل  بني  والتحالــف  االندماج 
وألن  االكبر  الكتلــة  لتحقيــق 
الكتلــة االكبر تكــون بني نواب 
في حقيقتها الدستورية عندما 
حدد الدستور اسم هذه الكتلة 
بشــكل دقيــق بأنهــا الكتلة 
النيابيه أي التي تتألف من النواب 
وليس التي تتألــف من القوائم 
أو مــن االحــزاب أو االئتافات أو 
التحالفــات فالكتله النيابيه ال 

عاقة لها باالحزاب اذ قد ال تكون 
من احزاب وامنا من نواب انسحبوا 
من أحزابهم وحتالفاتهم والكثير 
من النواب املوجودين في القوائم 
االنتخابية الفائزين وغير الفائزين 
هم مستقلون ال يقبلون العمل 

احلزبي"
وأضاف:" بل ان الكثير في النصر 
هذه  في  هم  والفتح  وســائرون 
القوائــم لكنهم ال ينتســبون 
او الكتله  الى احــزاب الدعــوة 
الصدريه او منظمة بدر وال ميكن 
لاحزاب  باالنتســاب  الزامهــم 
ذلك ان الدســتور في املادة )39( 
منــع االجبــار علــى االنضمام 
أية جهة  أو  السياسية  لاحزاب 

سياسية..
تتمة ص3

تقريـر
الخبير القانوني طارق حرب لـ"           ":

دعوة المفوضية الى تسجيل التحالفات البرلمانية
فيها مغلوطة ومخالفة للدستور

مؤمتر صحفي سابق ملفوضية االنتخابات "ارشيف"

متابعة الصباح الجديد:
نفــت وزارة الزراعة، االثنــني، اتهام 
احلكومــة االيرانيــة بعمليــة حرق 
اهوار احلويــزة جنوبي العراق، مبينة 
ان العراق يحافظ على العاقات مع 

دول اجلوار ومنها اجلارة ايران.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الصباح 
"الوزارة  إن  اجلديد" نســخة منــه، 
تنفــي اخلبر الذي نشــرته صحيفة 
الشــرق االوســط بخصوص اتهام 
الــوزارة جلمهورية ايران االســامية 
بعملية حرق أهــوار احلويزة"، مبينة 
ان "الوزارة ليس لهــا عاقة بهكذا 
اتهام وانها دائما في موقع االيضاح 

اجلانب  مــع  تعاملها  عــن  فضــا 
الفني في القطاع الزراعي بشــقيه 
النباتي واحليواني بعيدا عن الشؤون 

السياسية التي تخص الدول".
واضافــت الــوزارة فــي بيانهــا أن 
"الــوزارة تعد االهــوار ضمن الئحة 
التــراث العاملــي والتي حتتــاج الى 
تغذيتهــا باملياه وهي من مهام وزارة 
املوارد املائية والتــي تعاني من ازمة 
انخفاض مناســيب امليــاه من دول 
املنبع"، موضحــة أن "عملية احلرق 
قد تكــون نتيجة احلرارة العالية في 

هذه االيام".
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بغداد- الصباح الجديد:
وّجــه رئيــس مجلــس الــوزراء 
حيــدر العبــادي، أمــس الثاثاء، 
اجلهــات احلكوميــة ذات العاقة 
بدعم املبادرات واحلمات إلســناد 
جتاوز  فــي  البصــرة  محافظــة 
أزمة املياه، أبرزهــا مبادرة العتبة 

احلسينية وحملة أمانة بغداد.
االعــام  خلليــة  بيــان  ولفــت 
احلكومي، الــى ان " العبادي وجه 
وزارتــي الدفــاع والنقــل بتأمني 
مجموعــة من احلوضيــات لنقل 

املاء الصالح للشــرب، كما وجه 
وزارة النفــط بتوفير الوقود الازم 
ايضاً  املعنية  اجلهــات  وقيام  لها 
بتقــدمي الدعم الــى خلية اجلهد 
التي شــكلتها العتبة احلسينية 
للمباشرة في أعمال كري األنهار، 
وصيانة محطات حتلية املياه وإنارة 
الشــوارع وتأمــني ) 40( حوضية 
للشــرب  الصالح  املــاء  لنقــل 
وتوزيعهــا على املناطــق املتأثرة 

وبحسب االولويات.
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بغداد- الصباح الجديد:
اعلن عدد مــن احملافظات العراقية، 
أمــس الثاثــاء، تعطيــل الــدوام 

الرسمي يوم غد اخلميس.
وقال عضو مجلس البصرة مرتضى 
الشــحماني ، ان "مجلس احملافظة 
قــرر، تعطيل الدوام الرســمي في 
دوائر احملافظة يــوم اخلميس املقبل 
املوافق الـ 30 من اب احلالي"، مبينا 
ان "ذلــك جاء مبناســبة حلول عيد 

الغدير االغر".
كمــا أكــد نائــب رئيــس مجلس 
محافظة ميســان جواد رحيم ، ان 
اجمللس قــرر ايضا، تعطيــل الدوام 
الرسمي في دوائر احملافظة اخلميس 

، للمناسبة نفسها االغر.
كما قرر مجلس محافظة واســط، 
ومجلس كرباء و مجلس محافظة 

بابل  الديوانية ومجلــس محافظة 
النجف االشــرف مجلس  ومجلس 
املثنى تعطيل الدوام الرســمي يوم 
ذاته، وصرحت  للسبب  اخلميس  غد 
مجالس احملافظات ان تعطيل الدوام 
الرسمي يشمل كل دوائر وقطاعات 
الدولة ما عــدا الدوائر ذات العاقة 
باملناسبة الدينية والدوائر املشمولة 

باخلطة اخلدمية واألمنية".
يحتفلون  املسلمني  أن مايني  يذكر 
يصادف  الذي  الغدير  بعيد  ســنويا 
الثامن عشر من شــهر ذي احلجة، 
والذي يعتبرونه اليــوم الذي أوصى 
فيه النبي محمد )ص( باإلمام علي 
)ع( خليفــة من بعده بعــد إنهائه 
حجة الوداع ســنة 10 هجرية، وان 
الوصية جرت في منطقة قرب مكة 

تسمى غدير.

الزراعة تنفي أنها اتهمت إيران 
بعمليات حرق أهوار الحويزة

العبادي يوّجه بتأمين متطلبات نقل 
الماء الصالح للشرب الى البصرة

ثماني محافظات تعطل الدوام 
الرسمي يوم غد الخميس لالحتفاء 

بعيد الغدير األغر

بغداد - الصباح الجديد: 
أكــد رئيــس التحالــف الوطني 
الســيد عمار احلكيم ضرورة إبعاد 
املناكفاِت  عــن  القادمة  احلكومة 

والتدافِع السياسي .
ونقل بيان ملكبته تلقت " الصباح 
اجلديد " نســخة منــه اليوم ان" 
اســتقبل  احلكيم  عمار  الســيد 
مبكتبه امــس األربعاء وفد اجلبهة 

التركمانية برئاسِة أرشد الصاحلي 
، وبحث معه مســتجداِت الوضع 
تشــكيل  وملــف  السياســّي 
احلكومة القادمة والكتلة األكبر".

وبنّي السيد عمار احلكيم بحسب 
البيــان " أهميَة األغلبية الوطنية 
قادرٍ  القادمــة كخيارٍ  املرحلِة  في 
الشــعب  تطلعاِت  حتقيــِق  على 
وتقدمي اخلدمات ، كما جدد التأكيَد 

على ضرورِة إبعاد احلكومة القادمة 
عن املناكفاِت والتدافِع السياسي، 
وأْن تكــوَن احلكومــُة علــى وفِق 
الشــروط التي وضعتها املرجعيُة 

الدينيُة العليا ".
واشاد بـ " دورِ املكون التركماني في 
بناِء التجربة العراقية الدميقراطية 
اإلرهاب  مكافحــِة  فــي  ودورهم 

والتصدي لعصاباِت داعش ".

بغداد - الصباح الجديد:
أمس  السياحة،  هيئة  كشفت 
الثاثاء، عــن انخفاض حاد في 
أعداد الــزوار اإليرانيني الداخلني 
أن  أكدت  وفيمــا  العــراق،  إلى 
انخفض من خمســة  العــدد 
االف زائــر يوميا الــى 400 زائر 
فقط، عــزت ذلك الى العقوبات 

األميركية املفروضة على إيران.

وقــال مدير العاقــات واإلعام 
الرفيعــي  محمــد  بالهيئــة 
الصباح  تابعتــه  تصريــح  في 
األميركية  “العقوبات  إن  اجلديد 
املفروضة علــى إيران وانخفاض 
العملة اإليرانية )الريال( اسهما 
باعداد  انخفاض حاد  في حدوث 
الــزوار اإليرانيــني الداخلني الى 

العراق”.

وأضاف الرفيعي، أن “اعداد الزوار 
انخفض من خمســة االف زائر 

يوميا الى 400 زائر فقط”. 
وحــذر الرفيعــي مــن أن “ذلك 
يشــكل كارثــة حقيقية على 
الوضع االقتصــادي”، مؤكدا أن 
“قطاع السياحة في محافظتي 
تأثر بشــكل  النجــف وكرباء 
كبير السيما الفنادق واملطاعم 

كونها تعتمد بشكل كبير على 
الزوار االيرانيني”.

اللجنة  اعلنــت  ومــن جانبها 
االقتصاديــة في مجلس كرباء 
عن تاثــر احملافظــة بالعقوبات 
مشــيرة  أيران،  على  األميركية 
الــى تســريح االف العمال من 

الفنادق واالسواق.
تتمة ص3

انخفاض حاد بأعداد الزوار اإليرانيين للعتبات المقدسة
عمار الحكيم لوفد التركمانية: األغلبية الوطنية فيتأثرت بفعل العقوبات األميركية

المرحلِة المقبلة خيار قادر على تحقيِق تطلعاِت الشعب

بغداد - وعد الشمري:
أكــد ائتــاف احملــور الوطني، 
أمس الثاثاء، عزمه على تقدمي 
مرشــح واحد ملنصــب رئيس 
مجلس النــواب خال اليومني 
املقبلني، الفتاً إلى شبه تطابق 

الكردية  األحزاب  مع  الرؤى  في 
الرئيسة بشأن املرحلة املقبلة، 
مبينــاً أن انضمامــه مــع اي 
طرف ســواء قائمة ســائرون 
واملتحالفــني معها أم قائمتي 
دولة القانون والفتح لتشكيل 

الكتلة االكبر مرهون بالبرنامج 
"ضمانات  وتقدمي  السياســي 

حقيقية" لتنفيذ املطالب.
احملور خالد  فــي  القيادي  وقال 
إلى  املفرجــي فــي تصريــح 
"الصباح اجلديــد"، إن "احلراك 

السياســي اصبــح قويا جداً 
اجلمهورية  رئيـــس  دعوة  بعد 
مجلس النواب اجلديد لعقـــد 
االثنيـن  يـوم  االولـى  جلسته 

املقبـل".
وأضاف املفرجي أن "الوقت قد 

حان لاتفــاق على جملة امور 
من اهمها موضوع مرشــحي 

الرئاسات الثاث".
وأشار إلى أن "احملور الوطني هو 
املســؤول عن ترشيح شخص 
ملنصب رئيس مجلس النواب"، 

مبينــاً ان "املرشــح االبرز هو 
اســامة النجيفي الذي يلقى 
قبوالً من 40 نائباً في التحالف، 
وهناك جهات اخرى داخل احملور 

اعلنت عن مرشحني".
تتمة ص3

المحور يعتزم تقديم مرشح واحد لرئاسة البرلمان خالل يومين
رهن تحالفه مع أي طرف بـ" ضمانات حقيقية" لتنفيذ مطالبه
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت وزارة التربية أمس 
الثاثاء، الثاثني من شــهر 
أيلــول املقبــل موعد بدء 
اجلديد،  الدراســي  العــام 
في حني وّجــه وزير التربية 
مبباشــرة  إقبال،  محمــد 
التعليميــة  الهيئــات 
والتدريسية للعام الدراسي 
للدوام   2019/2018 القادم 
يوم االثنني املوافق 10 أيلول 

املقبل.
بيان  فــي  التربية  وقالــت 
تلقــت "الصبــاح اجلديد" 
"موعد  ان  منــه  نســخة 
اجلديد  الدراسي  العام  بدء 
املوافق  االحد  يوم  سيكون 

الـ30 من ايلول املقبل".

الوزير  بيان آخر لكتب  وأورد 
تلقتــه الصبــاح اجلديــد 
امس ان "املباشرة ستكون 
باملهام  املكلفني  باستثناء 
واملــــراقبات االمتحانيــة 
وستكـــون مباشرتهـــم 
مســبقاً  احملددة  باملواعيد 
من قبل املديريـــة العامة 
للتقـويـــم واالمتحانــات 
باملراكـــز  والتحاقهــــم 

االمتحانية".
وأضــاف ان "اعتمــاد هذا 
بهــدف  جــاء  التوقيــت 
للكــوادر  اجملــال  فســح 
التربويــة التمتــع بعطلة 
لدورهم  وتقديــرا  العيــد 
املســيرة  في  واملؤثر  املهم 

التعليمية والتربوية".

30 أيلول بدء العام 
الدراسي الجديد والهيئات 
التدريسية تباشر دوامها 

في العاشر منه



الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

الدميقراطــي  احلــزب  عقــد 
الوطني  واالحتاد  الكردســتاني 
اكبــر االحزاب السياســية في 
امس  مهما  اجتماعــا  االقليم 
التي  املقترحات  لدراسة  الثالثاء 
االكبر،  الكتلــة  نــواة  قدمتها 
التي زارت االقليم خالل اليومني 
الكرد  مشاركة  بهدف  املاضيني 
في تشكيل الكتلة االكبر التي 
احلكومة  بتشــكيل  ستكلف 

املقبلة.
االجتماع  عقــب  احلزبــان  وقرر 
رفيع  مشــترك  وفــد  ارســال 
املســتوى خالل االيــام القليلة 
املقبلة الــى بغداد، للبدء بحوار 
فاعل مــع القوى السياســية 
بهدف تقدمي املشروع الذي اتفقا 
عليــه والذي يضــم 27 نقطة 
والذي يلخص مطالب الكرد في 

احلكومة املقبلة.
املتحدة  الواليــات  حثت  وبينما 
التــي دخلت مجددا  االميركية 
املبذولة  اجلهــود  خــط  علــى 
لتشــكيل الكتلة االكبر الكرد 
املبذولة  اجلهــود  دعــم  علــى 
لالســراع في تشكيل احلكومة 
العراقية، شدد سكرتير اللجنة 
املركزيــة للحــزب الشــيوعي 
العراقــي، القيادي فــي حتالف 
سائرون رائد فهمي، على أهمية 
زيارة وفد نواة الكتلة األكبر إلى 
أربيل، موضحاً أن مطالب إقليم 
كردستان ســتكون من أولويات 

احلكومة االحتادية املقبلة. 
أدلى  تصريح  فــي  فهمي  وقال 
إن مشــروع  روداو،  ملوقــع  بــه 
التحالف الذي انبثق عن اجتماع 
فندق بابل في بغــداد قادر على 
املهمــات  لــكل  االســتجابة 
تواجه  التي  الكبيرة  والتحديات 
البالد، مبا فيهــا تلك املعضالت 
املتعلقة بوضع إقليم كردستان 
االحتادية،  احلكومة  مع  وعالقاته 
ســواء كانت متعلقة باملناطق 
املتنــازع عليهــا وقضايا قوات 

البيشمركة.
وأضاف فهمي، أن الوفد الذي زار 
إقليم كردســتان اعطي تصوراً 
رمبا يكون مختلفاً عن الســابق 

احلكومة  تشــكيل  طريقة  في 
وكيفية تأدية مهامها.

وأردف، »الطــرف الكردســتاني 
ســيكون شــريكاً مهمــاً في 
برنامج احلكومة املقبلة، مبا فيه 
تلك الفقــرات املتعلقة بإقليم 
كردستان، لذا فأن القضايا التي 
تعد أولويات بالنســبة لألحزاب 
الكردســتانية، ســتكون مــن 
أولويات احلكومة االحتادية أيضاً.

بــدوره قال السياســي الكردي 
املســتقل عضو مجلس النواب 
السابق الدكتور محمود عثمان، 
اجلديد،  للصبــاح  حديــث  في 
ان العامــل االيرانــي االميركي، 
زالت  ما  االقليمية  والتدخــالت 
مؤثرة على نوع وشكل احلكومة 
املقبلة في العــراق، مضيفا، ان 
في  االميركي  االيرانــي  الصراع 
العراق منى وظهر بنحو جلي بعد 
وصول ترامب الى احلكم وهو لم 
يكن بهذا الشكل خالل املراحل 
التــي رافقــت تســمية رئيس 

الدورات  فــي  العراقي  الــوزراء 
السابقة.

وحول مطالبة االحزاب العراقية 
اغلبيــة  بتشــكيل حكومــة 
منها،  الكرد  وموقف  سياسية، 
اكد عثمان ان تشكيل حكومة 
اغلبيــة سياســية امر صحي 
واقليم  للعراق  افضل  وسيكون 
السياسية  والعملية  كردستان 
على حد ســواء، وانه ســيكون 
من اخلطــأ االبقاء علــى نظام 
احملاصصة، القائم، وتدارك الى ان 
الواقع الراهن ووجود ميليشيات 
مســلحة لدى بعــض االحزاب 
املتنفذة قد يعوق ويقوض جهود 
تشــكيل حكومة االغلبية، وان 
االصــرار على اســتبعاد بعض 
اشــراكها في  وعدم  االحــزاب 
احلكــم قد يــؤدي الــى حدوث 
مــا  اذا  مواجهــات مســلحة 
رفضت بعــض االحزاب الذهاب 

الى خانة املعارضة.   
واستبعد عثمان ان توافق القوى 

السياســية العراقية التي تزور 
االقليم على االستجابة ملطالب 
بعودة  تتمثــل  التــي  الكــرد، 
البيشمركة الى كركوك واعادة 
تخصيــص %17 مــن املوازنــة 
حلكومة  كميزانيــة  االحتاديــة 
االقليــم، متوقعــا ان يؤثر ذلك 
على نــوع وشــكل التحالفات 
التــي ســينضم اليهــا الكرد 

الحقاً.
واضــاف عثمــان، ان الكرد حلد 
اية  لــم يحصلــوا علــى  االن 
ضمانــات بتنفيــذ مطالبهم، 
فــي احلكومة املقبلــة، من اية 
جهة كانت، مشيرا الى ان عدم 
وجــود الضامن الدولــي واقرار 
الواليات املتحدة بانه على الكرد 
وفقا  حقوقهــم  اســتحصال 
ينعكس  قد  العراقي،  للدستور 
ســلبا على موقف من الكتلة 

التي ميكن ان يتحالفون معها.
الكــرد مبنصب  وحــول مطالبة 
رئيس اجلمهوريــة اوضح عثمان، 

ان متســك الكرد بهــذا املنصب 
غير مجــد، وان عليهم املطالبة 
مبنصــب رئيس البرملــان بدال من 
رئاســة اجلمهوريــة، نظــرا الن 
منصب رئيس اجلمهورية تشريفي 
ولم يجِن الكرد منه شــيئاً خالل 
الفترة  ســوى  السابقة  الدورات 
التي حكم بها الرئيس مام جالل 
والــذي متكن بحكمتــه وتاريخه 
النضالــي ان يجعــل مــن هذا 
املنصب محــورا لتالقي مختلف 

املكونات العراقية. 
فــي غضون ذلك وصــل مبعوث 
الرئيس االميركــي في التحالف 
الدولــي للحرب ضد داعش، بريت 
كردســتان  اقليم  الى  مكغورك 
والتقى برئيــس حكومة االقليم 
نيجيرفان بارزاني، في اطار جهود 
بــالده حلشــد الدعــم املطلوب 
التحالف االكبر، بعيدا  لتشكيل 

عن النفوذ االيراني. 
حكومة  لرئاســة  بيــان  وقــال 
اجلديد  الصباح  تسلمت  االقليم 

نســخة منه، ان اجلانبــني بحثا 
خالل اللقاء الذي حضره دوغالس 
في  االميركي  السفير  سيليمان 
العراق وســتيفن فيغن القنصل 
العــام االميركــي فــي اقليــم 
في  املستجدات  آخر  كردســتان، 
اجلارية بني  املنطقــة واحلــوارات 
العراق  السياســية في  االطراف 
واقليم كردســتان بغية تشكيل 
للحكومة  اجلديــدة  الكابينــة 
العراقية، التــي يراد لها ان تكون 
الصدد  وبهــذا  وطنية،  حكومة 
قال البيــان ان مكغورك ثمن دور 
اقليم كردستان في هذه احلوارات 

ووصفه بانه مهم وفعال.
اللقاء، متت  وفي محور آخر مــن 
اجتماعــات  نتائــج  مناقشــة 
ولقاءات وفود التحالفات العراقية 
السياسية  االطراف  مع  املتنوعة 
في كردستان التي زارت اربيل، الى 
جانب مناقشــة االوضاع الراهنة 
االمنية  واالوضاع  واملســتجدات 

في املنطقة.

شؤون عراقية

االتحاد والديمقراطي يتفقان على إرسال
 وفد رفيع المستوى الى بغداد 

أكدا أنهما سيتدارسان المقترحات التي قدمتها نواة الكتلة األكبر 
د. علي شمخي 

يحظــى موضــوع تشــكيل الكتلــة 
في  وشعبي  باهتمام سياســي  االكبر 
ان واحد النه يشــكل احللقة االهم في 
النواب  االولى جمللــس  انعقاد اجللســة 
وفــي الوقــت نفســه البوابــة االهم 
في تســمية رئيس الــوزراء للحكومة 
املقبلة وفي الوقت نفســه تتحدد من 
احلكومة  معالم  االستحقاق  هذا  خالل 
السياســية وتوجهاتها  برمتها وغني 
عــن القــول ان مثل هــذا املوضوع هو 
اليــوم محور اهتمام الــدول االقليمية 
اجملــاورة للعــراق والدول الكبــرى ايضا 
حيث ينتظر اجلميــع هوية هذه الكتلة 
وتوجهاتهــا لتقرير حاضر ومســتقبل 
العراق وحتديد خارطة العالقات اخلارجية 
مع احلكومــة املقبلة وكان من املفروض 
ان جتري مشاورات تشكيل هذه الكتلة 
في مســارها الطبيعي مــن دون جتاوز 
احلدود الزمنية  املعقولة اال ان اخلروقات 
واالنتهــاكات التــي صاحبــت عمــل 
املفوضية املســتقلة العليا لالنتخابات 
ومن ثم اعــالن النتائج النهائية وتدخل 
النواب في اصدار قرارات العادة  مجلس 
تدقيق نتائــج االنتخابــات والتجاذبات 
بني  العميقة  واخلالفــات  السياســية 
هذه  الى  افضت  والتحالفــات  االحزاب 
املساحة من القلق والترقب والتعثر في 
هذا املســار مما اثر كثيرا على مصداقية 
بالتأكيد  االنتخابية وســيؤثر  العملية 
على االستحقاقات املقبلة مع استمرار 
حمالت التشكيك باخلطوات السياسية 
لتشكيل احلكومة املقبلة وخالفا ملا هو 
متوقع تعمد احزاب وكتل سياسية على 
تعميق هوة اخلالف مع اطراف اخرى من 
اجل احلصول على املزيد من املكاســب 
بعض  زعمــاء  ويســتمر  السياســية 
التحالفات في ممارسة االبتزاز السياسي 
ووضع االســتحقاقات الدســتورية في 
زاوية حرجة مبا يهــدد موضوعة انعقاد 
النواب وموضوعة  االولى جمللس  اجللسة 
واليتوانى  املقبلــة  احلكومة  تشــكيل 
بعض ممثلي هذه التحالفات من اخلروج 
امام عدســات االعــالم والتصريح بان 
حتالفــه اليهتم ابدا بســرعة اجناز هذا 
امللــف والتبجح والتفاخــر بعدم اعالن 
املوقــف النهائــي لتحالفــه في هذا 
املزيد  بانتظار تقــدمي  الوقت الصعــب 
من التنــازالت للتحالفات املبدئية التي 
اعلن عنها وافضت الى تشكيل كتلتني 
متنافستني هما محور سائرون واحلكمة 
دولة  وائتــالف  الفتح  ومحــور  والنصر 
القانون مــن دون ان يولي هــؤالء الذين 
يقفون على التل اية اعتبارات للمصلحة 
الوطنية او للمنزلقات اخلطيرة التي قد 
تقود البلد الى املزيد من االنحدار ونحن 
هنا النتخــوف من القول ان ممارســات 
حتالف احملور الوطني الــذي ميثل االخوة 
الســنة واحزاب التحالف الكردستاني 
الذين ميثلــون االخوة االكراد يضطلعون 
بهذا الدور االبتزازي ويصرون على ممارسة 
الضغوط حتى اخر حلظة من اجل كسب 
املزيد من النقاط لصالح احزابهم وليس 
لصالــح ناخبيهــم ووطنهم من خالل 
عدم االفصــاح عن مواقفهم احلقيقية 

او االعالن عن توجهاتهم املقبلة .      

ابتزاز سياسي..!!

تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

اصدر مجلس القضاء االعلى تقريرا 
موجزا عن دوره في تطبيق قانون 

انتخابات  لقانــون  الثالث  التعديل 
مجلس النواب رقم 45 لسنه 2013 
النواب  مجلس  انتخابات  بخصوص 
2018، وجاء في التقرير الذي  لسنة 
تســلمت الصباح اجلديد نســخة 
منه امس، ان عمليـــة الفرز والعد 
اليدوي للمراكز واحملطات االنتخابية 
لعموم محافظات العراق والتي جرى 
الطعن بها، اســفرت عن متغيرات 
محــدودة، غيرت فــي نتائج بعض 
األسماء ولقوائم مختلفة من قوائم 
الكتل السياسية التي شاركت في 

االتخابات، وفي ادناه التقرير املوجز
الثالث  التعديــل  قانــون  بصدور   *
لســنه   45 رقم  االنتخابات  لقانون 
2013 والذي اصبــح نافذاً من تاريخ 
التصويــت عليه مــن قبل مجلس 
النــواب بتاريخ 6/ 6/ 2018 شــكل 
مجلس القضاء االعلى جلنة انتقلت 
املســتقلة  العليا  املفوضيــة  الى 
لالنتخابات لالطالع على تفاصيــل 

عمل املفوضية .
-   بعــد االعتــراض علــى قانــون 
التعديــل املذكــور وتقــدمي دعاوى 
بذلك الى احملكمــة االحتادية العليا 
وطلب نقض القانــون مت التأني في 

املباشرة باإلجراءات العملية لتنفيذ 
عملية الفــرز والعد اليدوي بانتظار 
االحتاديــة بخصوص  قــرار احملكمة 
ذلك ومت خالل هــذه الفترة اجتماع 
جمللــس القضــاء االعلــى النتداب 
املفوضني  القضاة اعضــاء مجلس 
إلدارة املفوضيــة العليا املســتقلة 
مدراء  القضاة  وتسمية  لالنتخابات 
املكاتــب االنتخابيــة للمحافظات 
ألجراء  املطروحة  اخليارات  ودراســة 

عملية الفرز والعد اليدوي .
-   بعــد صدور قرار احملكمة االحتادية 
العليا املتضمــن رد االعتراض على 
اجتمع  االنتخابــات  تعديل  قانــون 
مجلــس املفوضني وقــرر تنفيذ ما 
ورد بقــرار احملكمــة االحتادية العليا 
بــان يتم اجراء الفــرز والعد اليدوي 
قدمت  التي  للمحطات  بالنســبة 
بخصوصهــا الشــكاوى وان تتــم 
هذه العملية بأشــراف مراقبي االمم 
املتحــدة والكيانــات السياســية 

ووسائل االعالم.
-   باشــر مجلس املفوضني املنتدب 
باإلجراءات العمليــة ألجراء عملية 
الفرز والعد اليــدوي ومت توزيع املهام 
بني اعضــاء مجلس املفوضني حيث 
انتقل قســم منهم الى احملافظات 
التي وجد من االفضل اجراء عملية 
العــد والفــرز ميدانيــا فــي تلك 
احملافظات  في حني مت جلب احملطات 
من  الشكاوى  بخصوصها  املقدمة 

محافظــات اخرى الــى بغداد ومتت 
املباشرة بأجراء عمليات الفرز والعد 
اليــدوي باشــتراك عــدد كبير من 
من  وموظفني  املفوضيــة  موظفي 
وبحضور  االعلــى  القضاء  مجلس 
مراقبي االمم املتحدة وفي مقدمتهم 
لألمم  العــام  اخلــاص لألمني  املمثل 
املتحدة ) يان كوبيتش ( ومساعدته 
) اليس وولبول( وعدد من الســفراء 
وممثلي الســلك الدبلوماســي في 

العراق ومراقبي الكيانات السياسية  
.

-   بخصــوص انتخابــات اخلارج مت 
االخذ بالتقارير الرسمية الواردة من 
اللجنة املشــكلة من قبل مجلس 
الــوزراء ومت االنتقال الــى ثالث دول 
هــي االردن وايــران وتركيــا ألجراء 
عملية الفرز والعد اليدوي بالنسبة 
للمحطات املقدمة بشأنها شكاوى 

.

-   بلــغ عــدد الطعون التــي وردت 
املنتدب  املفوضني  قرار مجلس  على 
بخصوص نتائج الفرز والعد اليدوي 
)248( طعــن مت تدقيقهــا من قبل 
الهيئــة القضائية لالنتخابات التي 
تتكون من ثالث قضاة في محكمة 
التمييــز ومت قبــول عــدد منها ورد 
البقية وبحسب االدلة التي قدمها 

كل طاعن .
* بنتيجة عمليـــــة الفــرز والعد 

اليدوي للمراكز واحملطات االنتخابية 
لعموم محافظات العراق اســفرت 

عن متغيرات بالنتائج وكاالتي :-
أوالً : التغيــرات التــي طــرأت على 

املرشحني ضمن نفس القائمة .
1 – بغداد )سائرون( املرشحة نسرين 
فاضل رحم علي  بدال من املرشــح 

ازاد حميد شفي روس محمد .
-2 بغداد )ائتالف الوطنية( املرشــح 
يحيــى احمد فرج حمــادي بدال من 
املرشح حسن خضير عباس شويرد .
3– االنبــار )االنبار هويتنا( املرشــح 
فالح يونس حســن جدوع بدال من 
املرشــحة زينب عبد احلميد صالح 

مبارك .
ابتسام  املرشحة  )عابرون(  االنبار   –4
محمد درب خلف بدال من املرشــح 

نوري غافل حمادي طعمة .
الدميقراطــي  )احلــزب  نينــوى   –5
الكوردستاني( املرشح صفوان بشير 
يونس بدال من املرشحة خالدة خليل 

رشو سمو .
اجلماهيــــــر(  )حــزب  نينــوى   –6
املرشحة سهام عباس علي حمادة 
بدال من املرشح محمد فرمان شاهر 

سلمان .
7– ذي قار )سائرون( املرشح حمد اهلل 
مزهر جول حمدان بدال من املرشحة 

وسن عبد احلسني فليح حسن .
8– ذي قــار )تيار احلكمة( املرشــحة 
اجيال كرمي ســلمان محي بدال من 

املرشح ستار جبار عباس طاهـــر .
القرار  )حتالــف  الديــن  9– صــالح 
العراقي( املرشــحة شمائل سحاب 
مطر بــدال مــن املرشــحة خالدة 

ابراهيم .
-10 البصــــــرة )النصر( املرشــح 
مزاحم مصطفــى منصور بدال من 

املرشح فاروق هالل جمعه .
ثانيــاً : التغيرات التي طرأت بانتقال 

مقعد من قائمة الى أخرى .
1 – بغــداد )حتالف الفتح( املرشــح 
محمد صاحب خلف غالي بدال من 
مرشح حتالف بغداد محمود حسني 

مطلك شلش .
الناشــي( املرشح  )نوفل  2 – بغداد 
نوفل شــريف جودة ســهر بدال من 
املرشحة ملياء شــاوي فنجان مهنا 

بسبب تزوير شهادتها .
انتهى عمل السادة القضاة املنتدبني 
املفوضني  مجلــس  مبهــام  للقيام 
ومــدراء املكاتــب االنتخابيــة في 
احملافظات مبصادقة احملكمة االحتادية 
العليا على نتائج االنتخابات بتاريخ 
12/ 8/ 2018 استنادا ألحكام املادة ) 
5 ( من قانون التعديل الثالث لقانون 
انتخابــات مجلس النــواب رقم 45 
, وبذلك يكون مجلس   2013 لسنه 
املهمـــــة  ادى  قد  االعلى  القضاء 
املوكلــة اليه مبوجب قانون التعديل 
الثالــث لقانــون انتخابات مجلس 

النواب .

مجلس القضاء األعلى:المتغيرات في عملية العد والفرز اليدوي محدودة 

احلزب الدميقراطي الكردستاني

قرر الحزبان عقب 
االجتماع ارسال 
وفد مشترك رفيع 
المستوى خالل االيام 
القليلة المقبلة الى 
بغداد، للبدء بحوار 
فاعل مع القوى 
السياسية بهدف 
تقديم المشروع الذي 
اتفقا عليه والذي 
يضم 27 نقطة والذي 
يلخص مطالب الكرد 
في الحكومة المقبلة
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بغداد - الصباح الجديد:
الـــمرور  مديريـــة  اعلنـــت 
العـــامة امــس الثالثــاء، عن 
اعادة فتح طريــق غربي بغداد، 
مبينة ان الطريق سيسهم في 
احلاصل  املروري  الزخم  تخفيف 

مبحيط الطريق.
السيطـــرة  مديـــر  وقـــال 
واخملابـــرة في املديريــة العميد 
حيــدر رشــيد القصــاب، في 

بيــان تلقت "الصبــاح اجلديد"  
نســخة منــه انه "بنــاًء على 
العالي  والتنســيق  املناشدات 
مــن قبل مديــر املرور العاـــم 
اللـواء عامـــر خضيـر العزاوي 
مــع قيــادة عمليــات بغــداد 
مــن  الكثيــر  فتــح  لغــرض 
في  املغلقة  والشــوارع  الطرق 
مدينــة بغــداد لالســهام في 
احلاصل  املروري  الزخم  تخفيف 

فــي فتــرات االزدحــام املروري 
فـــي  واملسائــــي  الصباحي 
املدينـــة احلبيبـة، باشـرت قوة 
قيادة عمليات  مشتـــركة من 
بغــداد ومديريــة مــرور بغداد 
والقوة  بغــداد  وامانة  الكــرخ 
جانب  ضمن  لالرض  املاســكة 
واالربعني  الواحد  املرحلة  الكرخ 
املغلقة  الشــوارع  فتح  حلملة 
علــى حرمة  التجاوزات  ورفــع 

الطريق".
واضـاف انـــه "باشـراف مـدير 
مـــرور بغداد الكـــرخ العميد 
احمـــد جمـال احمـــد وامـر 
اللــواء 54 والعقيــد محمــد 
مـــرور  قاطـــع  امر  محمــود 
وعــدد من  اجلنوبــي  الكـــرخ 
بفتح  املباشــرة  متت  الضباط، 
الشــارع الذي يربط بني مخرج 
منطقــة البيجيــه وســاحة 

تقاطـع  بأجتـاه  العربي  الفارس 
ان  الى  املهندســني"، مشــيرا 
"الشارع يقع خلف بناية معهد 
الفنــون اجلميلــة وبأجتاه واحد 

فقط".
العمـــل  "هــذا  ان  واكــد 
سيسهـم في تخفيف وتقليل 
الزخـــم املــروري الصباحـــي 
ساحـــة  ضمـــن  واملســائي 
الفـارس"، الفتا  بأجتـاه  دمشـق 

الـــى ان "احلملـــة مستمـرة 
بفتـح بقيـة الطـرق والشـوارع 

خدمـة للصـالح العـام".
يذكر أن بغداد تشــهد بني فترة 
من  العديد  افتتاح  اعادة  واخرى 
الشــوارع املغلقة منذ سنوات 
لــدواع أمنيــة ورفــع احلواجز 
الذي  األمر   ، الكونكريتية عنها 
بات ينعكس إيجاباً على حركة 

السير.

المرور تعلن اعادة فتح طريق غربي بغداد



بغداد - الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين عــن صرف وجبة جديدة 
من سلفة ضعف وضعفني للمتقاعدين املدنيني 

والعسكريني عن طريق أدوات الدفع االلكتروني.
وقال املكتــب االعالمي للمصرف في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، انه "مت صرف دفعة 
جديدة من سلفة ضعف وضعفني للمتقاعدين 
املدنيــني والعســكريني ألكثر من عشــرة آالف 

متقاعد".
وأشــار الى، ان "ســلفة ضعف وضعفني تكون 
حســب تقدير راتب املتقاعد وتتــراوح ما بني 3 

ماليني و7 ماليني دينار".
وأوضــح البيان، ان "صرف تلك الســلفة مت عن 
طريق إبالغ املتقاعد عبر إرســاله رسالة نصية 
تخطره مبنحة الســلفة وذلك بعد ان استكمل 
كافة اإلجــراءات القانونية ملنحه إياها وصرفها 
عن طريــق أدوات الدفع االلكترونــي والتي متت 

تعبئة الرصيد املالي اليها".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن املفتش العــام لوزارة العــدل عن اصدار 
احملاكم اخملتصــة عددا من االحكام بحق موظف 
في التسجيل العقاري، ســاهم ضمن عصابة 
بســرقة نحو 20 مليــار دينار بعمليــات تزوير 
طالت العقارات املرهونة كضمانات لقروض من 

املصارف احلكومية.
وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منه، ان "املوظــف }م.س{ ويعمل مّســاحاً في 
احدى دوائر التســجيل العقــاري، أحدث ضرراً 
جســيماً مبصالــح اجلهة التي يعمــل بها من 
خالل مشــاركته مــع عناصر عصابــة تتكون 
من موظفــني ومواطنني تتــم االن مالحقتهم 
قضائيا، اذ قاموا باالحتيال على عدد من املصارف 
السيارات  لصناعة  العامة  والشركة  احلكومية 

واملعدات".
وبنّي، ان "التحقيقات التي أجراها مكتب املفتش 
العــام أكــدت ان دور املدان هو الكشــف غير 
الدقيق وغير االصوالي واملغاالة في تقدير قيمة 
قروض  املستخدمة كضمانات مقابل  العقارات 
منحها مصرف الرشــيد بقيمة اجمالية لثالث 
معامالت وصلت الى 13 مليار و500 مليون دينار، 
اضافة الى تزوير قيمة عقــار مرهون للمصرف 
الزراعي بخمس مليارات دينار، واملغاالة في تقدير 
قيمة عقار اســتخدم كضمان لعقد مبرم مع 
الشــركة العامة لصناعة الســيارات واملعدات 
بقيمة خمس مليــارات و250 مليون دينار فيما 
تبلغ القيمــة احلقيقية لهذا العقار 202 مليون 

دينار فقط".

الرافدين يصرف دفعة 
جديدة من سلفة "ضعف 

وضعفين" للمتقاعدين

العدل: السجن لموظف 
أسهم ضمن عصابة تزوير 

وسرقة 20 مليار دينار

احملور يعتزم تقدمي مرشح واحد 
لرئاسة البرملان خالل يومني

وأورد املفرجي أن "االتفاق على مرشح 
واحد ســيكون خالل يومني من أجل 
عرضه للتصويت في اجللسة االولى 

جمللس النواب".
وحتدث عــن "جملة نقــاط وضعها 
فريقنا التفاوضي مبنية على اساس 
احترام الدستور وجتاوز االخطاء التي 

حصلت في املاضي".
وأكد املفرجي أن "سلســلة لقاءات 
جمعت احملور مع قيادات من شــتى 
الكتل حولنا االستفهام منها حول 

رأيها ببرنامجنا االنتخابي".
واســتطرد أن "احملــور الوطني ميثل 
من  تعاني  التــي  احملــررة  احملافظات 
مشكالت جمة اهمها ازمة النازحني، 
واالحيــاء والقرى املهدمــة، وحقوق 

االنسان، واملناطق املتنازع عليها".
احملور  أن "اقتــراب  املفرجــي  ويــرى 
الوطنــي مــن اي حتالف ســواء مع 
قائمة سائرون واملؤتلفني معها أو مع 
مرهون  القانون  ودولة  الفتح  كتلتي 
مبــدى القبول ببرنامجنــا للمرحلة 

املقبلة".
شــدد على "وجود اجماع داخل احملور 
بأن اتفقنــا على تشــكيل الكتلة 
أو احلكومة  االكثر عــدداً  النيابيــة 

املقبلة يجب أن يرتبط بضامن وليس 
فقط وثيقة مكتوبة، بل من جهات 
لها تأثير علــى الوضع العراقي مثل 

االمم املتحدة".
وأكمل املفرجــي بالقول إن "الوضع 
السياســي خطيــر جــداً وحتالفنا 
يتعرض لهجمة شرسة وان احلديث 
عن تفككه غير صحيح كون هناك 
فريــق تفاوضــي يعمل باســتمرار 
من أجــل االتفاق مع بقيــة الكتل 
السياســي علــى شــكل املرحلة 

املقبلة".
من جانبها، ذكــرت القيادية االخرى 
في حتالف احملور اال طالباني أن "هناك 
شــبه تطابق في الرؤى مع االحزاب 
الذي  التيــار  فــي موضوع  الكردية 
ســوف نتحالف لتشــكيل الكتلة 

االكبر".
إلى  "انضمامنا  طالبانــي  واضافت 
اي حتالف مرهــون بتطبيق املطالب 
الكردي  الشارعني  التي متثل جمهور 

والسني".
ونبهت إلــى ان "احلــوارات ما زالت 
مســتمرة لم تتضح رسمياً مالمح 
والســبب  االن  لغاية  االكبر  الكتلة 
يعود إلى البرنامج السياسي وكذلك 
شــخصية املرشــحني للرئاســات 

الثالث".

وشددت طالباني على أن "الوقت بدأ 
يداهمنا وعلى اجلميع حسم امرهم 
قبل اجللســة االولى التي سوف يتم 
فيها االعــالن عمن هي الكتلة التي 

لها اكثر عدد من النواب".
يشار إلى أن حتالف احملور شكل وفداً 
وهم خميس  قياداتــه  من  تفاوضياً 
النجيفي، وجمال  اخلنجز، واســامة 
الزيدان،  حســن  وفالح  الكربولــي، 

وسليم اجلبوري.

العبادي يوّجه بتأمني متطلبات 
نقل املاء الصالح للشرب الى 

البصرة
يشــار الى ان امانة بغــداد جمعت 
إلرســالها  املعبأة  املياه  من  كميات 
الى مناطق محافظة البصرة نهاية 
األسبوع اجلاري، اسهاماً منها لتجاوز 
الوضع الراهــن الذي متر به احملافظة، 
بواقع )52( شــاحنة للمياه املعبأة و 
)45( حوضية بسعة 1600 لتر، فضالً 
عن ارســال عدد مــن اجهزة فحص 
نّقالــة معها لفحــص الكلور قبل 

تسليمها رسمياً الى احملافظة.

الزراعة تنفي أنها اتهمت إيران 
بعمليات حرق أهوار احلويزة

وتابعــت، أن "الــوزارة تنفــي احلرق 

املتعمد من قبل اجلانب العراقي ولم 
نتطرق الى اتهام ايران بهذا الشــأن، 
ســيما وان العــراق يحافــظ على 
العالقات بني دول اجلوار وفي املقدمة 

منها اجلارة ايران".
ولفتت الوزارة الى ان "هور احلويزة من 
االهوار املهمة واملشتركة بني العراق 
تقع  ثلثي مســاحته  وايران حيــث 
ضمن االراضي العراقية والثلث االخر 

ضمن االراضي االيرانية".
وكانت صحيفة الشــرق االوســط 
نقلت عن مســؤول في وزارة الزراعة 
العراقية االثنــني، قوله إن "معظم 
التصريحات اإليرانية التي صدرت في 
األخيرة بشــأن حرائق  األيام  غضون 
تصريحات  ومنهــا  العظيــم،  هور 
تأتي  األخيرة،  روحاني  حسن  الرئيس 
فــي ســياق الضغط علــى العراق 
العقوبات  مــن  موقفــه  لتعديــل 

األميركية ضد هذا البلد".
وعد الرئيس االيراني حســن روحاني 
أن هناك "تعمدا" في استمرار حرائق 
االهــوار داخــل االراضــي العراقية، 
داعيا وزارة اخلارجية اإليرانية مبتابعة 
املوضوع وتوجيه رسالة احتجاج الى 

احلكومة العراقية.
وقال مديرعام دائرة حماية البيئة في 
محافظة خوزستان جنوب ايران، في 

تصريح صحفي، اوردته وكالة "مهر" 
اإليراني  "الرئيس  ان  لألنباء،  االيرانية 
حسن روحاني أوعز إلى وزارة اخلارجية 
العظيم  مبتابعة حريق هور  اإليرانية 

داخل االراضي العراقية".
واضاف احمــد رضا الهيجــان زاده، 
ان الرئيس روحاني "قال في رســالة 
وجهها الــى اخلارجية ان اســتمرار 
يثير  بــات  احلريق فــي هورالعظيم 
فيه،  التعمد  بشأن  الشكوك  بعض 
داعيا الى توجيه رسالة احتجاج الى 

احلكومة العراقية بهذا الشأن". 
واوضــح ان "رئيــس اجلمهورية اوعز 
باملشــاركة في  احلرس  لقوات  ايضا 
العظيــم داخل  اطفاء حريــق هور 
أن  الى  العراقية"، مشــيرا  االراضي 
الــف هكتار   20 اتــى على  "احلريق 
مــن هــور العظيم داخــل االراضي 

العراقية".

انخفاض حاد بأعداد الزوار 
اإليرانيني للعتبات املقدسة

وقــال رئيس اللجنــة ناصر اخلزعلي  
ان "كربــالء تعتمد على الســياحة 
الدينيــة، وبعد فرض العقوبات على 
أيــران وتدهــور الوضــع األقتصادي 
الزائر  وصــول  الصعب  مــن  اصبح 
األيراني الى كربالء" ، الفتا الى اغالق 

العشــرات من الفنادق في احملافظة 
وتسريح االف العمال".

وكان ترامب قد انسحب من االتفاق 
النووي املبــرم عــام 2015 بني إيران 
والدول الكبــرى، باعتبار أنه يتضمن 
عيوبا، وأعلن بعــد ذلك خططا من 
جانب واحد إلعــادة فرض العقوبات 
على إيران، ما ادى الى تدهور العملة 

االيرانية.

دعوة املفوضية الى تسجيل 
التحالفات البرملانية

فيها مغلوطة ومخالفة للدستور
كما ان املفوضية لــم تالحظ املادة 
)29( من قانون االحزاب السياســيه 
رقم )36( لسنة 2015 التي استندت 
املادة  عليها في نشــر بيانها فهذه 
تبحث في حتالــف واندماج االحزاب 
التي حتصل بني  التكتالت  وليس في 
الكتل البرملانية اذ تقول هذه املادة ) 
بينها  فيما  التحالف  حرية  لألحزاب 
لتشــكيل حتالف سياســي( والذي 
يحصل في البرملــان تكتل لتحقيق 
حتالف  وليــس حتقيق  برملانية  كتله 
برملاني وليس حزبــا جديدا او حتالفا 
سياســيا جديــدا، وعلى بيــان فأن 
دخول احلزب الدميقراطي الكردستاني 
يوجب اســما جديدا وشعارا جديدا 

فماذا نسمي تكتل حزب الدعوه مع 
والصدريني  الكردستاني  الدميقراطي 

واحلكمة"
واردف:" ثم لــم تنظر املفوضيه الى 
الزام اعضاء احلزب من غير النواب ما 
هو مصيرهم اذ ان املعدودين من كل 
وهنالك عشرات  نوابا  اصبحوا  حزب 
االالف من االعضاء خارج البرملان فهل 
يدخلون التكتل. اجلديد أم ال فاحلزب 
 25 مثال  الكردســتاني  الدميقراطي 
نائبا فقــط وهنالك مئات االالف من 
احلزبيني خارج البرملان وليســوا نوابا 
فهل تلزمهــم املفوضيه أن يدخلوا 
التحالــف اجلديد الــذي تدعو اليه 

مفوضية االنتخابات؟"
التكتــالت  أن  بالقــول:"  واختتــم 
وتكتالت  نــواب  بني  هــي  البرملانيه 
الذين  واحزاب  حزبيني  وليس  برملانية 
ينطبق عليهــم قانون االحزاب الذي 
اعتمدتــه املفوضيه في بيانها الذي 

يخالف الدستور وقانون األحزاب " .
وكانت املفوضية العليا املســتقلة 
لالنتخابــات قــد دعت امــس األول 
االثنــني جميع االحــزاب واالئتالفات 
يرومون  الذين  الفائزين  واملرشــحني 
تشــكيل حتالفــات برملانيــة الــى 
مراجعــة مقرها ابتــداء من الثالثاء 

لتسجيلها. .

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

كشــف مصــدر امنــي عراقي 
فــي محافظة نينــوى، على ان 
تنظيــم داعــش االرهابــي بات 
االعالمي  التضخيــم  الى  يلجأ 
وبقاياه يزعمــون تنفيذ عمليات 
في نينوى لم حتصــل ابدا، فيما 
تقوم وكالة اعمــاق بتبني تلك 
العمليات الوهمية، بضمنها 13 
عملية ارهابية لم حتصل اساسا 
اال فــي مخيلة بقايــا الدواعش 

وابواقه االعالمية.
وقــال املصــدر في حديــث الى 
"الصباح اجلديــد"، والذي طلب 
عدم االفصاح عن هويته النه غير 
مخول في احلديث لوسائل االعالم 
انه "منذ االعالن الرسمي لتحرير 
مدينة املوصــل مركز محافظة 
نينوى في يوليــو/ متوز من العام 
املاضــي 2017، كنــا نتابع االداء 
االعالمي لبقايــا تنظيم داعش 
الفترة  هــذه  وخالل  االرهابــي، 
البالغة 13 شهرا، زعم التنظيم 
22 عمليةارهابيــة في  تنفيــذ 

عموم محافظة نينوى".
واضــاف "احلقيقة التي يجب ان 
يطلع عليها الرأي العام العراقي 
عمومــا وفي نينــوى خصوصا، 
التنظيم  زعــم  13 عمليــة  ان 
تنفيذهــا هي عمليــات وهمية 
كاذبة %100 ولم تقع ولم حتصل 
اال فــي مخيلــة بقايــا عناصر 
داعش الذيــن يختبئون كاجلرذان 
في كهوف او انفاق او في مناطق 
من  االمرين  ويعانــون  صحراوية 

البقاء فيها".
وبحسب املصدر نفسه ان "بقايا 
التنظيــم لم ينفذوا ســوى 4 
مناطق  فــي  ارهابية  عمليــات 
تقع جنوبي املوصل، اثنتان منها 
كانت عبر زرع عبوتني ناســفتني 
فــي طــرق زراعيــة، واالثنتــني 
اخريــني كانت عمليات اطالق نار 
على منــزل احد الشــخصيات 
واالخرى  املوصل،  جنوبي  مبناطق 
اســتهدفت ســيارة شخصية 

 17 اجملموع  يصبح  وهكذا  اخرى، 
عملية )بضمنهــا العمليات الـ 
13 الوهميــة( ويضــاف اليها 5 
احداث ناجمة عن انفجار عبوات 
ناســفة قدمية، باوقات متفرقة، 
من  تفكيكها  عمليات  اثناء  في 
قبل الفرق الهندسية اخملتصة".

وتابع بالقول "ان وقوع 4 عمليات 
بسيطة على مدار اكثر من عام، 
في محافظــة مترامية االطراف 
مثل نينوى تضم مناطق جبلية 
وصحراويــة شاســعة، يؤكــد 
التي  الهزمية  وحجــم  الضعف 

اصابت داعش".
وحــول ســبب جلــوء التنظيم 
الــى تضخيــم هــذه االعمال 
اعالميــا، افاد املتحــدث بالقول 
التنظيم  بقايــا  ان  ندرك  "نحن 
مــن اخملتبئني في الصحــاري او 

حتى في املــدن والقرى باملوصل 
واقعــون حتت ضغط  واطرافها، 
شديد من قبل قياداتهم اخملتفية 
في العراق او في ســوريا، والذين 
اية اعمال  بتنفيــذ  يطالبونهم 
الثبــات الوجود ال اكثــر، وهكذا 
يضطــر بقايــا داعش الرســال 
معلومات عن اعمال ارهابية لم 
حتصل، واملضحك ان وكالة ابواق 
الداعشية تسارع الى تبني تلك 
االعمال التي لم حتصل اساسا".

مبينــا ان "العامــل الرئيس في 
رصد حتــركات داعش هو املواطن 
الــذي ادرك ان هؤالء االرهابيني ال 
يريدون سوى بث الرعب والفوضى 
محض  مزاعمهم  وكل  واخلراب، 
هــراء واكاذيب، وهــم مجاميع 
ارهابية متعطشــة للقتل، وفد 
الكثيــر منهم مــن دول بعد ان 

سقطوا بالفخ االعالمي لداعش 
الذي كان في اوج قوته قبل اكثر 

من 4 سنوات".
ودعا املتحدث "الى عدم تصديق 
ما تبثه ابــواق داعش من اعمال 
وهمية، هدفها التشــويش على 
الــرأي العــام، ورفــع املعنويات 
اغلبها  التي  عناصرهــم  لبقايا 
هاربة ومتوارية عــن االنظار في 

الصحاري وغيرها".

استمرار مالحقة بقايا داعش 
بنينوى

متكنــت القــوات االمنيــة من 
القاء القبض على االرهابي عبد 
في  حميش  جاســم  اسماعيل 
وهو من  باالميــن  العريبــي  حي 
سكنة قرية االبير قرب الكسك 
ســنة  ملــدة  مســجونا  وكان 

وشــهرين في بادوش وشهر في 
الســجن من  وخرج من  القيارة 
محكمة الفيصلية علما ان احد 
اخوته كان داعشــيا وقتل قرب 
اســكي موصل واالخــر مفقود 

حسب اعترافاته.
كما القت  شرطة نينوى القبض 
على 4 عناصر مــن داعش كانوا 
باحلســبة  يســمى  مبا  يعملون 
في اثنــاء تواجدهم في منطقة 

الدركزلية باملوصل.
فيمــا اعلن اللــواء الركن حمد 
نامس اجلبوري قائد شرطة نينوى 
عن ان فوج طوارئ الشرطة الرابع 
التابع لقيادة شرطة نينوى القى 
من  اثنني  عنصرين  على  القبض 
الصادرة  اإلرهابية  داعش  عناصر 
بحقهم أوامر قبــض على وفق 
املــادة ٤ \ ١ إرهــاب أحدهم كان 

يدعو الــى بيعة عصابات داعش 
اجملرمة ضد  والقتال مع صفوفه 
قواتنا االمنية ويقوم باإلخبار عن 
دور املنتســبني في فترة سيطرة 
االرهابية على  داعــش  عصابات 
مدينة املوصل والثاني كان يعمل 
فيما يســمى )أشــبال اخلالفة( 
أحــد اصدارات  ولديه صورة في 

داعش اإلرهابية.
الداعشــي  القبض على  وقد مت 
األول في منطقــة حي الرفاعي 
والثاني في منطقة حي اإلصالح 
الزراعــي في اجلانــب األمين من 

مدينة املوصل.
كما متكنت قوة من قوات سوات 
من محاصرة وقتل 10 من عناصر 
داعش في نفق في قرية املغر في 
ناحية الشــوره جنوبي املوصل، 

وطمرت جثثهم داخل النفق.

مصدر أمني: الحقيقة التي 
يجب ان يطلع عليها الرأي 
العام العراقي عموما 
وفي نينوى خصوصا، ان 
13 عملية زعم التنظيم 
تنفيذها هي عمليات 
وهمية كاذبة %100 ولم 
تقع ولم تحصل اال في 
مخيلة بقايا عناصر داعش 
الذين يختبئون كالجرذان 
في كهوف او انفاق او في 
مناطق صحراوية ويعانون 
االمرين من البقاء فيها

داعش يلجأ للتضخيم اإلعالمي في نينوى
وعناصره يزعمون تنفيذ عمليات لم تقع

زعم تنفيذ 13 عملية خالل عام كامل

بغداد – عملية اختطاف 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
أن مسلحني مجهولني  الثالثاء،  امس 
اختطفوا مدنيا في منطقة النهروان 

جنوب شرقي بغداد. 
وقال املصدر  إن "مسلحني مجهولني 
أقدموا، ظهر يوم امس على اختطاف 
الكراغول  قريــة  من  بالقــرب  مدني 
ضمن منطقة النهروان، جنوب شــرق 
الســالح  تهديد  واقتادوه حتت  بغداد، 
الــى جهــة مجهولــة"، موضحا أن 
"قــوة امنية حضرت الى مكان احلادث 
ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثا عن 

املسلحني .

ديالى – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس الثالثاء ان قوة أمنية القت 

القبــض على ســبعة مطلوبني في 
محافظة ديالى.

وذكــر املصدر ان "دوريــات ومفارز من 
ومكافحة  بعقوبة  شــرطة  قســم 
ألقت  ديالــى  شــرطة  في  االجــرام 
القبض على ســبعة مطلوبني على 
العديد من القضايا اجلنائية والصادرة 
بحقهم أوامــر قضائية" ، مضيفا ان 
املطلوبني ارســلوا الى مركز االحتجاز 

التخاذ االجراءات القانونية بحقهم".

كركوك – تدمير مضافات 
اعلن مصدر امني في قيادة الشرطة 
االحتادية امس الثالثاء تدمير مضافات 
وانفــاق للدواعــش وتفكيك عدد من 
محافظة  فــي  واالفخــاخ  االلغــام 

كركوك.
وذكــر املصــدر ان "قطعــات الفرقة 
االحتادية  الشــرطة  مــن  اخلامســة 

اجرت عمليات بحث وحتر واســعة عن 
في  ومخلفاتهم  االرهابيــة  العناصر 
مناطق وقــرى قوتان الكبيــر وقوتان 
الصغير وهربت، وسلسلة تالل هربت 
واملناطق احمليطة الواقعة في محافظة 
"العمليات  ان  ، مضيفــا  كركــوك" 
وانفاق  تدمير مضافات  عن  اســفرت 
االلغام  وتفكيك عــدد من  للدواعش 

واالفخاخ".

صالح الدين – عمليات تطهير 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة صالح الديــن امس الثالثاء 
ان قوة من احلشــد الشــعبي اجرت 
عمليات مسح وتطهير ميداني بحثاً 
عن خاليا داعــش اإلجرامي في جزيرة 

الصينية.
وذكر املصدر ان "فوج املهمات اخلاصة 
في  الوطني  الدفــاع  لســرايا  التابع 

احلشد الشــعبي نفذ عملية تفتيش 
في جزيــرة الصينية فــي محافظة 
العثور على  الدين، اسفرت عن  صالح 
١٢ صاروخا نوع گراد و١٥ عبوة ناسفة 
و ١١ جلكانا متفجرا إضافة إلى مواد 
 ، املتفجرات"  أخرى تدخل في صناعة 
وان "قوة احلشد عاجلت املتفجرات دون 

أية أضرار".

االنبار – ضبط اسلحة وذخائر 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس الثالثاء ان قوات من احلشد 
الشــعبي في محافظة االنبار، عثرت 
على أســلحة وذخائر ومستمسكات 
مــزورة تعود لعناصــر تنظيم داعش 
االجرامي بعملية أمنية لتطهير قرى 

غرب االنبار.
وقال املصدر ان، "قوات احلشــد انهت 
عمليــة دهم وتفتيش لقــرى: نهاش 

وســراب وعكلة البو شــهاب والتومي 
للبحث  االنبار،  غربي  الشرجي،  ومانع 
عن خاليا داعش النائمة في املنطقة" 
، مبينــا ان "القوات عثــرت على عدد 
من االسلحة والذخائر وأجهزة مناداة 
ومستمســكات مزورة تعود لعناصر 
التنظيــم االجرامــي"، مشــيرا الى 
كان  للتنظيم  مقــرات  على  "العثور 

يستخدمها في عدد من القرى".

كربالء – عمليات امنية 
كشــف مصــدر امنــي في قســم  
اجرام شــرطة محافظة  مكافحــة 
كربالء امــس الثالثاء متكن مفارزه من 
تنفيذ 16 مذكرة امر قبض وحتري بحق 
عدد من املتهمــني املطلوبني للقضاء 
قانونية  وفــق مــواد  العراقــي على 

وجنائية مختلفة.
وبــني املصــدر ان مفــارز  املكاتــب 

والشــعب التابعة له املنتشــرة في 
عموم احملافظة  القــت القبض على 
16 متهمــا بقضايا تنوعت بني جرائم 
والنصب  والتزويــر  والســرقة  القتل 
واالحتيــال فضال عــن ضبط عجالت 
ودراجات نارية غيــر اصولية والقبض 

على مخالفني ومشتبه بهم،

نينوى – اعتقال ارهابيني 
االعالم  باســم مركز  الناطق  كشف 
االمني امس الثالثاء ان القوات االمنية 
متكنت من القاء القبض على خمسة 

دواعش في مدينة املوصل .
وذكــر الناطق العميد يحيى رســول 
ان" مفــارز جهاز األمــن الوطني في 
وبنــاًء على معلومات  املوصل  مدينة 
اســتخبارية دقيقة متكنت من القاء 
القبــض علــى خمســة عناصر من 
اإلرهابية شاركوا في  داعش  عصابات 

والقتل ومواجهة  التهجيــر  عمليات 
القوات األمنية خالل سيطرة عصابات 
داعش االرهابية على مدينة املوصل " ، 
مضيفا ان" االرهابيني صادرة بحقهم 
مذكرات علــى وفق أحــكام املادة ٤/ 
ارهاب والقبــض عليهم خالل عملية 
تفتيش وتدقيق لالسماء في مخيمي 

النمرود وحمام العليل للنازحني .

البصرة – اندالع حريق 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الثالثاء، بأن حريقا اندلع 

في دائرة الضريبة وسط احملافظة .
وقــال املصدر إن "حريقــا اندلع، فجر 
يوم امس فــي الطابق الثاني من دائرة 
الضريبة بالقرب من ســاحة ســعد 
مبحافظــة البصرة" ، مضيفا ان "فرق 
الدفــاع املدنــي توجهت الــى مكان 

احلريق إلخماده . 

القبض على سبعة مطلوبين في محافظة ديالى * تدمير مضافات وأنفاق وألغام للدواعش في كركوك 
القبض على 16 متهما بقضايا شتى في كربالء * القوات األمنية تعتقل خمسة دواعش في مدينة الموصل
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قوات اجليش في نينوى "ارشيف"
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  تواصــل 
النحاســية  للصناعــات 
وامليكانيكية إحدى تشــكيالت 
وزارة الصناعــة واملعــادن زيادة 
 / النفــط  وزارة  مــع  التعــاون 
الغاز  العامة لتعبئة  الشــركة 
للوصــول إلى صيــغ تفاهمات 
مشتركة لتجهيز منتجاتها من 

أسطوانات الغاز وملحقاتها .
وقــال مديــر عــام الشــركة 
اهلل  عطــا  مثنــى  املهنــدس 
وهيب فــي تصريح بثــه مركز 
في  العامة  والعالقــات  اإلعالم 
الوزارة إن هــذا التعاون جاء عن 
واللقاءات  اجلهود  تكثيف  طريق 
والزيــارات املتبادلــة مــن قبل 
الزيارة  إن  ، موضحــا«  الطرفني 
مع  بتنســيق مشــترك  كانت 
التابع  الفني  والوفد  الشــركة 
إلى وزارة النفط ، اذ اطلع الوفد 
للخطوط  امليدانية  زيارته  خالل 
اإلنتاجيــة ملصنــع صمامــات 
الغاز ومصنع إنتاج أســطوانات 
املنتجــة  والكميــات  الغــاز 
واجلاهزة للشــحن والية العمل 
والتصنيع الفنــي املطابق متاما 
مبوجب  الغاز  تعبئــة  ملتطلبات 
املواصفــات العامليــة املعتمدة 
كما تدارس آلية جتهيز وتســلم 
الكميات املصنعة واســتكمال 
عقد تصنيــع القواعد واألطواق 
الســطوانات الغاز لغرض تعزيز 

التعاون املشترك بني الطرفني .
واكــد املديــر العام اســتمرار 
واللجــان  الشــركة  مــالكات 
املشــكلة إلعمال جــرد مخازن 
املنتجــات النحاســية واملــواد 
الشــهيد  مصنع  فــي  األولية 
ضمــن مخــازن الشــركة في 
مرحلتهــا السادســة واألخيرة 
إن  موضحا«  احملددة،  بإمكانيتها 
الكميــات املتبقيــة للجرد هي 
قوالب نحــاس انكوت مجمعة 

بأكداس تصل إلى )12( الفا و20 
طنــا تقريبا حتتــاج إلى معدات 
لتسهيل جردها  وإنتاج سبائك 
النحــاس بكميــة تصــل إلى 
)2500( طن حتتاج ملعدات وآليات 

إلعمال جردها . 
العامة  الشــركة  واصلت  كما 
البتروكيمياويــة  للصناعــات 
وزارة  تشــكيالت  إحدى  العامة 
تنفيــذ  واملعــادن  الصناعــة 
هذا   خالل  التدريبــي  برنامجها 
العام  داخل الشركة وخارجها .

الشــركة خالد  وقال مدير عام 
كاظم ناجي إن الشركة تسعى 
إلى تطويــر مالكاتها من خالل 
نفذت   ، تقدمها  التــي  الدورات 

منها ست دورات تدريبية مع )22( 
فعاليــة موقعيه شــارك فيها 
الشركة  داخل  منتســبا   )347(
وخارجها ، مضيفا« إن الشركة 
مستمرة في تنفيذ خططها من 
دورات ، اذ نفذت أيضا في مصنع 
 )107( مبشاركة  البتروكيمياوية 
منتســبني اطلعوا خاللها على 
تعليمــات اإلســعافات األولية 
ودورتني فــي مصنع  واإلطفــاء 
ورق البصرة شــارك فيها )224( 
في  محاضرات  شملت  منتسبا 
الســالمة الصناعية ودورها في 
واحلاســوب  اإلنتاجية  العملية 
ومبادئ عملــه ودورة في جداول 
مصنــع  ملنتســبي   EXCEI

املستلزمات املدرسية في بغداد 
شارك فيها )8( منتسبني إضافة 
منتســبا   )16( مشــاركة  إلى 
مــن مصنع ورق ميســان ودورة 
واحــدة ملادة احلاســوب ومبادئ 
عمله الفتا« الى اهتمام وحرص 
الشــركة على تطوير مالكاتها 
من خالل ما تقدمــه من دورات 

وندوات .  
واصلت  على صعيــد متصــل 
للتنميــة  العامــة  املديريــة 
تشــكيالت  احدى  الصناعيــة 
واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
تقــدمي خدماتهــا التخصصية 
قطع  وتخصيص  للصناعيــني 
أراضي إلقامة مشاريع صناعية 

عليها خالل شهر حزيران املاضي 
وقال مدير عام الشركة املهندس 
سالم ســعيد احمد ان املديرية 
تســعى لالرتقاء بواقع القطاع 
الصناعي اخلاص من خالل تقدمي 
للصناعيني  امليســرة  اخلدمات 
, مضيفــا« ان املديريــة منحت 
)19( اجــازة وثالث قطــع اراض 
إلقامة مشاريع صناعية جديدة 
تأسيس  اكمال  شــهادات  و)7( 
، مبينا«  للمشــاريع الصناعية 
ان املديرية حريصة على مجريات 
املشــاريع  داخل  العمل  ســير 
مــن خــالل عمل  الصناعيــة 
الكشــوفات الدورية التي تقوم 
املتخصصة  الفنية  اللجان  بها 

وبشكل مكثف وجلميع املشاريع 
الصناعية في محافظات العراق 
)30( مشروعا  كافة كاشفا عن 
صناعيا ومنح )18( هوية جديدة 

للمشاريع الصناعية .
من جهة اخرى لفت املدير العام 
الــى دور الكشــوفات في دعم 
املنتج الوطني ، اذ ان الكشــف 
لشــتى  صناعي  مشــروع  عن 
الصناعــات يعــد مبنزلة حلقة 
صاحب  الصناعــي  بــني  وصل 
املشروع وبني التنمية الصناعية 
من جهة وبني اجلهة ذات العالقة 
التي تقــوم املديرية مبخاطبتها 
لتوفيــر املــواد االوليــة التــي 

يحتاجها املشروع الصناعي . 

»الميكانيكية« تواصل تجهيز وزارة 
النفط باسطوانات الغاز وملحقاتها

»التنمية« تقدم خدماتها التخصصية للصناعيين 

 اطلع وفد وزارة 
النفط على الكميات 

المنتجة والجاهزة 
للشحن وآلية العمل 

والتصنيع الفني 
المطابق تماما 

لمتطلبات تعبئة الغاز 
بموجب المواصفات 

العالمية المعتمدة 

اسطوانات الغاز
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متضررو انفلونزا الطيور 
في واسط يتسلمون 

تعويضاتهم المادية 
بغداد - الصباح الجديد:

ســلم وزير الزراعة املهندس فالح حسن زيدان 
اللهيبي الوجبــة االولى من التعويضات املادية 
ألصحاب حقــول الدواجن التــي تضررت جراء 

مرض انفلونزا الطيور في محافظة واسط .
اللهيبي اكد على استعداد وزارة الزراعة لتقدمي 
الدعــم الالزم للمربــني ورفع اجــور التعريفة 
اجلمركية على مستوردي الدواجن ومشتقاتها 

من اجل النهوض باملنتج احمللي.
واشار سيادته الى توجيه الدوائر التابعة للوزارة 
بتقدمي الدعــم للمربني من اعــالف ولقاحات 
مدعومــة من الدولــة وتشــجيع املربني على 
تطوير مشــاريعهم لسد حاجة السوق احمللية 

من املنتج احمللي.

السكك تواصل نقل 
المشتقات النفطية من 
مصفى الدورة الى أم قصر

أسطول التجارة يناقل 
أكثر من 30 ألف طن 

من الرز األرغواني

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشركة العامة لسكك احلديد العراقية 
امــس الثالثاء عن مواصلــة مهمتها اليومية 
بنقل املشــتقات النفطية من مصفى )الدورة( 

الى )ميناء ام قصر اجلنوبي(.
وبني معاون مديــر عام الشــركة طالب جواد 
احلسيني ان قطاراتنا مستمرة بنقل املشتقات 
النفطية الــى املوانئ العراقيــة ضمن العقد 
املبرم مع وزارة النفط ، مشــيراً الى ان الشركة 
تســتعمل عشــرين عربة حوضية لنقل هذه 
الكميات بالوقت املطلوب ، مضيفا ان قطارات 
البضائع تواصل حركتها اليومية ايضا ، حيث 
قامت بنقــل )58( حاوية مختلفة االحجام من 

)أم قصر( الى )بغداد( خالل االيام املاضية .
وكانت الشركة قد اعلنت االسبوع املاضي نقل 
1000م٣ من املشــتقات النفطية من مصفى 
)الدورة( الى ميناء )ام قصر اجلنوبي( بواســطة 

عشرين عربة حوضية.
 وقال مدير عام الشــركة املهندس سالم جبر 
سلوم ان الشــركة ملتزمة بتنفيذ عقود نقل 
البضائــع والســلع باالوقات احملــددة . مؤكدا 
ان اســعار نقل البضائع واحلاويــات عن طريق 
قطارات الشــركة باســعار تنافســية وتوفر 
خاصية النقل االمن ، مضيفا ان قطار البضائع 
نقل )49( حاويــة حجم 40 قدمــا ، من ميناء 
)ام قصر الشــمالي( الى بغداد حلساب شركة 

)اجملرة( للخدمات البحرية والعمل .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت دائــرة التخطيط واملتابعــة في وزارة 
التجارة عن اســتنفار اســطول نقلها ملناقلة 

كمية  30920 طنا من الرز االرغواني .
واوعزت مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط 
الى قســم النقل املركزي فــي الدائرة بضرورة 
توجيه اقســام النقل في شركات الوزارة كافة 
باستنفار كامل اجلهد ، وتوجيه شاحناتهم الى 
مينــاء ام قصر من اجل مناقلة حمولة الباخرة 
البالغــة 30920 طنا من الــرز وتوزيعها على 
احملافظات كافه وحســب اخلطة التســويقية 
املعدة من قبل الشركة العامة لتجارة احلبوب 
، وااليعــاز كذلك الى اجلهــات املعنية مبتابعة 
حركة االسطول لضمان وصول املادة الى جميع 

احملافظات وبالسرعة املمكنة .
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بغداد - الصباح الجديد:

واإلســكان  األعمــار  وزارة  اعلنــت 
والبلديــات واألشــغال العامــة عن 
املباشــرة مبنح أجازات البنــاء للدور 
املدينة  ضمــن  الواقعة  الســكنية 

القدمية مبحافظة النجف االشرف .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان 
في  والفنية  الهندســية  املــالكات 
األشــرف  النجف  بلديــة  مديريــة 
العامة  البلديــات  ملديرية  التابعــة 
إحــدى تشــكيالت الوزارة باشــرت 
مبنح إجازات البناء للدور الســكنية 
اجلغرافية  الرقعــة  ضمــن  الواقعة 
للقســم البلــدي األول ضمن قاطع 
)املدينة القدمية( بعد وضع املقترحات 
من قبل جلنة أعــدت لذلك للحفاظ 
على هوية وتراث املعالم األســالمية 

في املدينة القدمية.
وبني املركز االعالمي أن جلنة دراســة 
تشــكيلها  مت  التــي  املقترحــات 
باحملافظة أصــدرت توصياتها بإصدار 
إجــازات البناء الســكنية كمرحلة 
أولى حلني اســتكمال بقية اإلجراءات 
ومن دون استثناء كمرحلة أولى حيث 
متت املوافقة علــى أدخال مواد البناء 

املدينة  الواقعة ضمــن  للمشــاريع 
القدمية ، يذكر أن هذه اخلطوات جاءت 
الواقــع العمراني  من أجل حتســني 
بواقع  واألرتقــاء  القدمية  للمدينــة 

اخلدمات .
على صعيــد اخر اعلنت وزارة االعمار 
تنفيذ اعمال حمــالت خدمية كبرى 

في مركز املدينة مبحافظة كركوك.
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان 
املالكات الفنية واخلدمية العاملة في 
مديرية بلدية كركوك التابعة ملديرية 
البلديــات العامة إحدى تشــكيالت 
الــوزارة نفذت حمــالت خدمية في 
العديد من االحياء والساحات وشوارع 
املدينة في مركز احملافظة ضمن خطة 
معدة مســبقاً من أجل حتسني واقع 
مشيراً  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 
إلــى أن هــذه احلمالت جــاءت دعماً 
وإســناداً للحمالت اخلدمية اليومية 

من أجل تقدمي أفضل اخلدمات .
وبــني املركــز االعالمــي أن احلمالت 
اخلدمية شــملت رفع النفايات بواقع 
) 16.913 ( طنــا و ) 6.776 ( م3 مــن 
األنقاض و ) 60 ( طنا من الســكراب 
اضافة الى  كنس وغســل وتنظيف 
م.ط   )  442.250  ( بواقــع  شــوارع 
وردم مســتنقعات وتسوية ساحات 

فضالً عن توزيع حاويات بالســتيكية 
كبيرة علــى االحياء بعدد )37( حاوية 

للنفايات .

بلدية كركوك مستمرة في  ان  يذكر 
املواطنني كافة  الــى  اخلدمات  تقدمي 
داعياً إلى ضرورة التعاون مع املالكات 

أفضل  تقــدمي  أجــل  من  اخلدميــة 
العمراني  بالواقع  والنهوض  اخلدمات 
محافظــة  و  للمدينــة  واخلدمــي 

كركوك .
كما واصلــت الــوزارة تنفيذ اعمال 
في  احلديدي  هيت  مشــروع جســر 
محافظــة االنبــار , بتمويل من قبل 
صندوق إعادة إعمــار املناطق احملررة , 
بكلفة بلغت اكثر مــن ١،٤ مليارات 

دينار .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان شركة 
اشور العامة وبأشــراف دائرة الطرق 
واجلســور التابعتني للوزارة  تواصالن  
أعمالهما في تنفيذ مشــروع جسر 
, مبينــآ ان االعمال  هيت احلديــدي 
شــملت التنظيــف وقلــع الركائز 
القدمية الطوليــة والعرضية لغرض 
التهيئة ألعمــال دق الركائز اجلديدة 
وباالجتاهني الطولي والعرضي  , وايضآ 
اعمال التكتيف والتسقيف للفضاء 
من احملطة 120 إلى m 132  واالنتهاء 
والتســقيف  احلــدادة  اعمــال  من 
 m 120 للفضاء من احملطــة 108 إلى
من جهة حي البكــر باجتاه الفتحة 

املالحية وبطول بلغ نحو ٢٤٣ مترا  .
يذكر ان شركة اشور العامة التابعة 
للــوزارة اجنزت في وقت ســابق عددآ 
من مشــاريع الطرق واجلسور ضمن 
احملافظات احملررة منها )جسر احملمدي 
من  وعــدد  االنبــار(  فــي محافظة 

املشاريع االخرى .
مبشروع  اعمالها  الوزارة  باشرت  كما 
صيانة اضرار 6.8 كم من طريق ناحية 
امرلــي في محافظة صــالح الدين , 
بكلفة بلغــت 731,650 الف دوالر  , 
بتمويــل من قــرض البنــك الدولي  

العادة اعمار املناطق احملررة.  
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان  
مديرية طرق وجسور كركوك التابعة 
لدائرة الطرق واجلسور باشرت بأعمال 
االشراف على مشــروع صيانة اضرار 
6.8 كم من طريــق ناحية امرلي في 
محافظة صالح الدين لكون املشروع 

يقع على طريق بغداد - كركوك.
وبــني املركــز االعالمــي ان اعمــال 
املشــروع تضمنــت تكســير وازالة 
وقطعها  املتضررة  االسفلت  مناطق 
بشــكل نظامي وترقيعها، ومعاجلة 
الشقوق واحلفر وفرش طبقة اسفلت 
للمناطــق املقلوعة واعــادة تهذيب 
االنحدارات اجلانبية للطريق بشــكل 
جيد, مشــيرا الى ان االعمال تشمل 
املوجودة  القناطــر  تطويــل  ايضــا 
وتنفيذ ســاقية جانبية كونكريتية 
بطــول 300 متر ومن ثــم تخطيط 
مرورية  ونصــب عالمــات  الطريــق 
حتذيرية وارشادية اثناء مدة التنفيذ . 

تقرير

»اإلعمار« تمنح إجازات بناء ضمن المدينة القديمة بالنجف 
واصلت العمل في مشروع جسر هيت الحديدي 

املدينة القدمية بالنجف 

بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  اعلنــت 
االجتماعيــة عــن انطــالق التقدمي 
للشــمول ببرنامج صندوق االقراض 

لذوي الشهداء خالل الشهر اجلاري .
وقــال املتحدث باســم وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية عمار منعم ان 
والتشغيل استكملت  التدريب  دائرة 
اجراءات منح القروض لذوي الشهداء 
االقراض خالل  برنامج صندوق  ضمن 
آب اجلــاري وبــدء التقدمي للشــمول 
ببرنامج صندوق االقراض الفتا الى ان 
التقدمي يتم عبر منافذ دائرة التدريب 

والتشغيل في بغداد واحملافظات. 
اعتمدت شــروطا  الدائرة  ان  واضاف 
للمنــح منهــا ان يكــون املتقــدم 
للشمول من ذوي الشهداء  )الدرجة 

االولــى( وال يتقاضــى راتبــا من اي 
مؤسســة حكوميــة ســواء اكان 
موظفا او متقاعدا او من املشمولني 
ضمــن منحة احلمايــة االجتماعية 
فضال عن كون عمر املتقدم ال يقل عن 
18 سنة وال يزيد على 50 سنة ، مبينا 
ان التقدمي للشمول يكون عبر منافذ 
دائرة التدريب والتشــغيل في بغداد 
واحملافظات ، مشيرا الى ضرورة تقدمي 
الطلبات مرفقة بتأييد من مؤسسة 
الشــهداء معنون الى دائرة التدريب 
والتشغيل يثبت ان املتقدم للشمول 
مــن الدرجة االولى لذوي الشــهداء 
فضال عن املستمســكات االصولية 

وصورة شخصية للمستفيد. 
دائرة احلماية  افتتحت  من جانب اخر 
االجتماعية في وزارة العمل ســوقا 

خيريــا لعــرض منتجات عــدد من 
اإلنســانية  املدني  اجملتمع  منظمات 
يعود ريعه إلى يتامى احلشد الشعبي 

على أرض املركز العراقي - الكوري. 
وذكر منعم إن افتتاح السوق اخليري 
مت بالتعــاون والتنســيق مع قســم 
املرأة  اخلدمــات االجتماعية لدائــرة 
مــع منظمــات اجملتمــع املدني عن 
طريــق إقامة عدد مــن االجتماعات 
وإجناح  إقامة  لتحضير مســتلزمات 
الســوق اخليري وعرض منتجات عدد 
من منظمات اجملتمع املدني املشاركة 
التي قام بصناعتها عدد  في السوق 
من املســتفيدات ممن لديهن مهارات 
في اخلياطة واإلكسســوارات واحلرف 
اليدوية والتراثية وكذلك بعمل مناذج 

مختلفة مبا يتناسب وذوق الزبون. 

بغداد - خاص: 
دخلت  اســتثمارية  تبنت شــركات 
الســوق العراقي مؤخــرا، تعزيز روح 
في حقلها  العاملني  بني  املنافســة 
اخلدمي، للخروج بنتائج ايجابية ترفع 
من خدمات النقل املقدمة للمواطن.

الشــركات  احــدى  اعلنــت  وقــد 
االســتثمارية وهي شــركة »كرمي«، 
الرائــدة في خدمة حجز الســيارات 
عبر التطبيقات الذكية في منطقة 
أفريقيا  وشــمال  األوســط  الشرق 
إضافــة إلى تركيــا، والباكســتان، 
عن إطــالق جائزة فريــدة من نوعها 
لكباتنها املتميزين الذين ستهديهم 
رحالت ســياحية مجانيــة مدفوعة 
مع  وإياباً  ذهابــاً  بالكامل  التكاليف 
من  العالي  ألدائهــم  تقديراً  اإلقامة 
حيث اســتقطاب كباتن جدد، وعدد 
الرحالت التــي يتم إجنازها مع أفضل 

تقييم ونسبة قبول.
وقال املدير العام لألســواق الناشئة 
فــي الشــركة إبراهيم منــاع تعد 
هذه اخلطــوة، األولى من نوعها على 
املســتوى احمللي، كمــا أنها تعكس 
اهتمــام الشــركة برعايــة وتقدير 
التي  الكبيرة  عائلتهــا  أفراد  وحتفيز 
ال تقتصــر على كباتنهــا فقط، بل 
متتد لتشــمل أيضاً أفراد أســرهم. 
تســلم مدفوعاتهم من  ولتسهيل 
املكافئات واحلوافــز من أي مكان في 

بغداد.
وقامت هذه الشركة بعقد شراكات 
استراتيجية عديدة ومنها، مع شركة 
اإللكترونية  للمدفوعــات  ســويتج 
بإصدار بطاقات نوعية »ماستر كارد« 
الشــركة  وحصلت  الكباتن،  جلميع 
على عروض خاصة بهم من شــركة 
زين لتوفر لهــم باقات مخفضة من 

االنترنــت ومئات الدقائق والرســائل 
اجملانية. 

واضــاف »إن هــذه اخلطــوة تعكس 
جهودنا املستمرة في سبيل دعمهم 
بأدائهم  االرتقــاء  علــى  وحتفيزهم 
يقدمونها  التــي  اخلدمات  وبجــودة 
باستمرار، وهذا ما نتميز به ونسعى 
إليه ســواء فــي الســوق العراقية 
أو األســواق األخــرى التــي تعمــل 
بهــا، كما أنه ينعكــس إيجاباً على 
التجربة معنا وعلى القيمة املضافة 
التــي نقدمها ليس فقــط لزبائننا 
لكباتننا  إمنا  تطبيقنا،  ومستخدمي 
أيضــاً.. وال بد من اإلشــارة هنا إلى 
أننا نحرص علــى منحهم املكافآت 
واحلوافز املاديــة واملعنوية طيلة أيام 
السنة وفي شــتى املناسبات، وذلك 
في إطار سياستنا اخلاصة بالطاقات 

البشرية.« 

بدء التقديم للشمول ببرنامج 
صندوق اإلقراض لذوي الشهداء

شركات استثمارية تسعى للنهوض 
بواقع قطاع النقل في العراق 

افتتحت سوقا خيريا لدعم يتامى الحشد الشعبي



5 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي من  املركــزي  البنك  تراجعت مبيعات 
العملــة األجنبيــة، إلى اكثر مــن مئة وواحد 
وعشــرين مليون دوالر، في مقابل مبيعات تزيد 
عن ـمئة واربعني مليون دوالر في املزاد السابق.

وأوضح بيان للبنك، أن ســعر الصرف بلغ الف 
ومئة وتسعني ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد 
مبشاركة تســعة وعشــرين مصرفاً، وشركة 

واحدة فقط للتحويل املالي .
موضحاً أن إجمالــي البيع الكلي بلغ اكثر من 

مئة واثنني وخمسني مليون دوالر.
وتابع ان حجــم املبالغ املباعــة لتعزيز أرصدة 
املصارف فــي اخلارج بلــغ ما يزيــد على مئة 
وعشــرين مليون دوالر، في حني ُقــدر إجمالي 
النقد املبيع بأكثر من اثنني ثالثني مليون مليون 

دوالر.
وأشــار الى أن »بيــع املبالغ احملولة حلســابات 
املصارف في اخلــارج يكون بســعر الف ومئة 
وتســعني ديناراً لكل دوالر، أمــا البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لسوق العراق لألوراق املالية 
%0.03، عند  تعامالت أمس الثالثاء، متراجعاً 
0.19 نقطة،  مستوى 558.86 نقطة، خاسراً 

مقارنة مبستوى إغالقه يوم االثنني.
وتأثر أداء البورصة، بتراجع 5 أسهم، تقدمها 
مصرف زين بنســبة %18، تاله مصرف بغداد 
%2.38، واخلياطــة احلديثة بـــ%2.06، وبغداد 

للمشروبات الغازية 0.77%.
في املقابل، ارتفع 6 أسهم، بصدارة املصرف 
واملفروشــات  الســجاد  تاله   ،7.69% املتحد 

%3.67، ومصرف االستثمار 3.03%.
وتراجــع حجم التداوالت أمــس إلى 529.18 
مليون ســهم، فــي مقابــل 836.27 مليون 
ســهم باجللســة املاضية، كما انخفضت 
قيمة التداوالت إلى 609.63 مليون دينار، في 
مقابل 680.8 مليون دينار باجللسة السابقة.

وتصدر ســهم مصــرف بغــداد التعامالت 
حجماً، من خالل تداول 145.23 مليون سهم، 
فــي حني تقدم ســهم بغداد للمشــروبات 

الغازية السيولة بـ 399.75 مليون دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املستهلكني  القياسي ألســعار  الرقم  ارتفع 
»التضخم« في اململكة العربية الســعودية 
لشهر متوز بنســبة %2.3 على أساس سنوي، 
واملشــروبات  األغذية  أســعار  بزيادة  مدفوعا 
بنســبة %6.7، والتي متثــل %18.87 من الوزن 
النســبي للمؤشــر، حســب بيانات الهيئة 

العامة لإلحصاء.
وقالت هيئة اإلحصاء السعودية إن التضخم 
في اململكة لشهر متوز املاضي، سجل ارتفاعا 
بـ%0.1 على أســاس شــهري، ليبلغ املؤشــر 
107.5 نقطــة، مقابــل 107.4 نقطة بنهاية 

حزيران 2018.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة النقل 
بـ%10.4، وميثل هذا القطاع %9.95 من املؤشر، 
كما زادت املطاعم والفنادق بنسبة %7.6 ومتثل 
%6.07 من املؤشــر، في حني ارتفعت أســعار 
الكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى بنســبة 

%2 مقارنة بشهر متوز 2017.
في املقابل انخفضت تكلفة املالبس واألحذية 
بـ%8.3 على أساس ســنوي، ومتثل %6.23 من 

املؤشر.

تراجع مبيعات
البنك المركزي 

5 أسهم تتراجع
بمؤشر العراق

ارتفاع التضخم
السعودي في تموز

بغداد ـ الصباح الجديد: 

أعلنــت خلية اإلعــالم احلكومي، 
أمس الثالثاء، عن تخصيص قرابة 
)البصرة،  حملافظات  دينار  التريليون 
ميســان،  املثنى،  النجف،  قار،  ذي 
بابل،  الديوانيــة، بغداد، واســط، 

وكربالء( لتلبية احتياجاتها.
بيــان صحافي:  في  اخللية  وقالت 
رئيــس  لتوجيهــات  »تنفيــذا 
مجلس  خصص  الــوزراء  مجلس 
الوزراء مبلــغ 977 مليار دينار دينار 
حملافظات )البصرة، ذي قار، النجف، 
املثنى، ميســان، الديوانية، بغداد، 
واســط، بابل، وكربالء املقدســة( 

لتلبية احتياجاتها«.
واضافــت، أن »التخصيــص ضم 
قطاعــات  مشــكالت  معاجلــة 
)املــاء، الكهرباء، الصرف الصحي، 
واجلســور،  الطــرق  البلديــات/ 
الصحــة، التربية، املــوارد املائية، 
ســايلوات،  خــزن/  الصناعــة، 
ومشــاريع التخفيف مــن الفقر، 
وبرامج تنمية األقاليم التي نسب 

إجنازها أكثر من 75%(«.
على  التأكيــد  »كذلــك  وتابــع، 
حل مشــكلة تلــوث امليــاه في 
محافظة البصرة واإلسراع بتلبية 
االحتياجات لتوفير أفضل اخلدمات 
مت  اذ  احملافظــة،  مناطــق  ألبنــاء 
تخصيص ثالثة ماليني دوالر لدعم 
مشاريع املياه ضمن موازنة تنمية 

االقاليم«.
ووجــه رئيــس مجلــس الــوزراء 
تلبية  بضــرورة  ســابق  وقت  في 
احملافظات ومعاجلة  أهالي  مطالب 
محافظة  فــي  املياه  مشــكالت 
واعالن  عاجــل  بنحــو  البصــرة 
الدرجــات الوظيفيــة، وشــمول 
خريجــي املبــادرة التعليمية من 
بالتعيني  العليا  الشهادات  حملة 
في احملافظات، وتأليف جلنة ملعاجلة 
االندثارات في املشــاريع املتوقفة، 
إضافة الى توجيهات أخرى تهدف 
أبناء  الــى  األفضــل  تقــدمي  الى 

احملافظات العراقية كافة.
وفي الســياق ذاته تلقت الصباح 
اجلديد بيانا آخر امــس الالثاء من 
اخللية ذاتها أورد ان وزير النفط وجه 
بأستنفار  النفطية  التشــكيالت 
اجلهود والطاقــات املتاحة إليصال 
املياه الصاحلة للشــرب عن طريق 

احلوضيات  من  العشــرات  تسيير 
يوميــاً مــن قبــل التشــكيالت 
النفطية الى عدد من املناطق في 

محافظة البصرة.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي ان » 
هذه احلملة  تأتي  ضمن  سلسلة 
من احلمالت التي تقوم بها الوزارة 
لتعزيز  النفطيــة  وتشــكيالتها 
اجلهــد احلكومــي بتوفيــر املياه 
الصاحلة للشرب ملواطني عدد من 
البصرة«.  محافظة  ومناطق  مدن 
وأضاف اللعيبي ان »هذه العملية 
تتــم بإشــراف من خليــة االزمة 

املشكلة في الوزارة ». 
 وتابــع وزيــر النفط بــإن »الوزارة 
عدد من محطات  بنصب  ستقوم 
حتلية امليــاه في محافظة البصرة 
بالتعاون مع احدى شــركات وزارة 

الصناعة ».
وأكد اللعيبي بإن »الوزارة ستقوم 
ايضــا بإســناد جميــع احلمالت 
واملبــادرات وذلك من خــالل توفير 

الوقود والدعم الالزم » .
ويذكر ان الوزارة تقوم بتمويل عدد 
من املشاريع اخلدمية في احملافظة 
تاهيل  ،منهــا  عليها  واإلشــراف 
وتطوير نهر العشار واخلندق وكري 
األنهار فضال عن مشــاريع تاهيل 
واملدارس  املستشــفيات  من  عدد 
وإكســاء الطرق وانشــاء اجلسور 

بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
ومن جانبها اكدت وزارة التخطيط 
مصادقــة مجلــس الــوزراء على 
إطالق التخصصات املالية اخلاصة 
مبحافظات ”البصرة، ذي قار، املثنى 

والنجف”.
وقــال وزيــر التخطيط ســلمان 
اجلميلــي خــالل مؤمتــر صحافي 
مشــترك مع وزارة املالية, نظمته 
أن  احلكومــي,  اإلعــالم  خليــة 
”وزارتــه والــوزارات األخــرى تبذل 
جهودا حثيثة ســواء باملناقالت أم 
باســتثمار ما تبقى مــن ميزانية 
الطــوارئ حلل اإلشــكاالت املالية 

التــي تعتــرض تنفيذ القــرارات 
اخلدمية”.

واضــاف اجلميلــي, إن ”مخرجات 
التخصصية  اخلدميــة  الورشــة 
ســتترجم إلــى قرارات ســريعة 
احملافظــات  ســكان  وســيلمس 
األســابيع  خالل  أثرها  اجلنوبيــة 

املقبلة«.
”اخلطة  ان  الــى  اجلميلي  وأشــار 
املقبــل  للعــام  االســتثمارية 
)طموحة( كونها تســتوعب إدراج  
مشــاريع جديدة وتتضمــن اجناز 
املتلكئة  املشاريع  من  األكبر  اجلزء 
التــي ســتلبي جــزء مهــم من 
احتياجات املواطنــني مع االرتفاع 
امللموس ألســعار النفــط وتوفر 
األموال الالزمة وهي األسباب التي 
كانت تعيق تنفيذ ومتويل املشاريع.

وأوضح اجلميلي, ان ”قطاعات املاء 
ذلك  في  األولوية  لهــا  والكهرباء 
املشــكالت  معاجلة  إلــى  إضافة 
املشــاريع سواء  بتنفيذ  املتعلقة 

املتلكئة مؤكدا  او  املتوقفة  كانت 
اســتمرار العمل بهذا األســلوب 
للمحافظــات األخرى فيما يتعلق 
وتســهيل  املشــكالت  مبعاجلــة 

اإلجراءات.
من جهتها أكدت وزارة املالية أنها 
تعمل بإطارات مرنة جدا لتغطية 
التي متثل  التفاصيــل  الكثير من 
طلبات اجملتمعات احمللية واملواطنني 
توفيــر اخلدمات  وفيمــا يخــص 
قانوني  انها مقيدة بسقف  برغم 

تتعامل به وفق قانون املوازنة.
من جانبه قــال وكيل وزارة املالية, 
ماهر حماد, ان ”الوزارة تعمل على 
جميع أنواع التبويبات لتوفير اجلزء 
االكبــر من متويل املشــاريع وانها 
ماضية بتمويل املشــاريع اخلاصة 
بتلــك القرارات بســقف زمني ال 

يتجاوز األسبوع«.
»ماضية  وزارته  ان  حمــاد  واضاف 
بتمويل وتنفيذ القرارات بســرعة 
البصرة  كمــا حصــل حملافظــة 

البترودوالر  مبالــغ  باطالق  ومتثلت 
وايضا اطالق مصاريف تشــغيلية 
تصــل الــى 100 مليــار  دينار«، 
مؤكدا اســتمرار العمل مع بقية 

احملافظات بالوتيرة نفسها.
وأوضح الوكيل, ان وزارته »اتخذت 
محددة  بنســب  بالتمويل  قــرارا 
جيــدة جــدا جلميــع القطاعات 
يتمثــل بإطــالق التخصيصــات 
واملستشفيات  الصحية  للجهات 
وبغداد  احملافظــات  فــي  واإلدارات 
بنســب ال تقــل عــن %80 مــن 
فيها  مبــا  التشــغيلية  موازنتها 
والتنظيف   واجملــاري  املــاء  األدوية 
والرعايــة االجتماعية كما تصرف 
لها نفقاتها التشــغيلية بنسبة 
%100 امــا فيمــا يخــص وزارتي 
التربيــة والتعليم العالي فال تقل 
نســبة الصرف عن %80، موضحا 
ان جميع الوزارات واجلهات اخلدمية 
لديهم متويل ال تقل نســبته  عن 

%60 من النفقات التشغيلية.

ترليون دينار لـ 10 محافظات عراقية
لرفع مستوى الخدمات والموارد المائية والصناعة

التخصيص ضم 
معالجة مشكالت 
قطاعات )الماء، 
الكهرباء، الصرف 
الصحي، البلديات/ 
الطرق والجسور، 
الصحة، التربية، الموارد 
المائية، الصناعة، خزن/ 
سايلوات، ومشاريع 
التخفيف من الفقر، 
وبرامج تنمية األقاليم 
التي نسب إنجازها أكثر 
من 75%(

جانب من مدينة البصرة »ارشيف«

متابعة الصباح الجديد:
تتجــه صــادرات إيران مــن النفط 
اخلــام واملكثفات إلى التراجع في آب 
دون 70 مليون برميــل للمرة األولى 
منذ نيســان 2017، وذلك قبيل بدء 
ســريان جولة ثانية مــن العقوبات 
االقتصادية األميركية في الرابع من 

تشرين الثاني.
وطلبت الواليات املتحدة من مشتري 
النفط اإليراني خفض وارداتهم منه 
إلى الصفر اعتبارا من تشرين الثاني 
التفاوض على  إلجبار طهران علــى 
نووي جديد وكبح نفوذها في  اتفاق 

منطقة الشرق األوسط.
لتدفقات  مبدئية  بيانــات  وأظهرت 
ايكون  رويترز  تومسون  على  التجارة 

أن إجمالــي حجــم النفــط اخلام 
جداً  خــام خفيف  وهي  واملكثفات، 
ينتج مــن حقول الغــاز الطبيعي، 
احململ فــي إيران هذا الشــهر يقدر 
بنحو 64 مليــون برميل، أو ما يعادل 
2.06 مليون برميل يوميا مقارنة مع 
92.8 مليون برميــل، أو 3.09 مليون 

برميل يوميا، في نيسان.
الوطنية  النفط  وخفضت شــركة 
اإليرانيــة أســعار البيــع خلاماتها 
مع  املشترين  اهتمام  على  للحفاظ 
هبوط صــادرات آب. وحددت ســعر 
البيع الرسمي للخام اإليراني الثقيل 
للتحميــل في أيلــول بأكبر خصم 
رويترز وبيانات  2004، بحســب  منذ 

جتارية.

وإيران هي ثالــث أكبر منتج للنفط 
اخلام في منظمــة البلدان املصدرة 
للبتــرول )أوبــك( حاليــا. وارتفعت 
العقود اآلجلــة للخامات النفطية 
القياســية املتداولة فــي لندن إلى 
يونيو حزيران  منذ  أعلى مستوياتها 

حتسبا لتقلص اإلمدادات اإليرانية.
للنفط  الرئيسيون  العمالء  وخفض 
اإليرانــي جميعا وارداتهــم في آب، 
بعدما أوقف بالفعل بعض املشترين 
وبنوك وشركات تأمني التعامالت في 

النفط اإليراني.
وأظهــرت البيانات أن مــن املنتظر 
إلى  املتجهة  الشــحنات  انخفاض 
اإليراني،  الصني، أكبر مشتر للنفط 
إلى 18.4 مليــون برميل في آب، من 

24 مليــون برميل في متــوز، حينما 
سجلت أكبر حجم شهري لها منذ 

بداية العام.
ناقالت  الســتخدام  الصني  وحتولت 
إيرانية في نقل اخلام اإليراني املتجه 
إليهــا منذ متــوز، لاللتفــاف على 
النفط  العقوبات ومواصلة استيراد 
اإليراني حتى تشرين األول على األقل.

اإليراني  النفط  وبلغ حجم شحنات 
املتجهة إلى الهند 8.2 مليون برميل، 
انخفاضــا من أكثر مــن 20 مليون 

برميل في كل شهر منذ نيسان.
ورمبا ترتفــع الصادرات إلــى الهند، 
حيث لم يتم بعد حتديد وجهة نحو 
11 مليون برميل مــن اخلام اإليراني 

يتم حتميلها هذا الشهر.

إلى  املتجهة  الشــحنات  وتراجعت 
اليابــان إلى 3.4 مليــون برميل في 
انخفاضا  مســجلة  آب،  أغسطس 
للشــهر الثاني علــى التوالي. ومن 
من  شــحنات  آخر  حتميــل  املتوقع 
النفط اإليراني املتجه إلى شــركات 
تكريــر يابانية فــي منتصف أيلول، 
حيث ســتصل إلــى اليابــان قبل 

تشرين الثاني.
ولم حُتمل إيران أي كميات من النفط 

املتجه إلى كوريا اجلنوبية منذ متوز.
وأظهــرت البيانــات أن الشــحنات 
املتجهــة إلــى أوروبــا تراجعت من 
ذروتهــا فــي آذار عنــد 22.2 مليون 
برميــل، إلى نحــو 12 مليون برميل 

في آب.

وانســحبت شــركات أوروبية، مثل 
إيران خشية  الفرنســية، من  توتال 
الوقــوع حتــت طائلــة العقوبــات 
األميركيــة، بالرغم مــن أن الرئيس 
اإليرانــي حث بقيــة املوقعني على 

اتفاقية 2015 النووية على إنقاذها.
من  املتحدة  الواليــات  وانســحبت 
تلك االتفاقية في أيار، وأعادت فرض 
العقوبات التي بدأ ســريان اجملموعة 

األولى منها في السابع من آب.
النفط  ارتفع ســعر  الســياق،  في 
صوب أعلى مستوياته منذ أوائل متوز 
أمس الثالثاء بفعل أدلة على زيادات 
إنتاج أوبك  ما زالت متواضعة فــي 
وحتســن في طلب مصافي التكرير 

الصينية.

تراجع الصادرات اإليرانية متأثرة بقرار العقوبات األميركية
أعلى مستوى لـ »برنت« في 7 أسابيع

األربعاء 29 آب 2018 العدد )4006(

Wed. 29 Aug. 2018 issue )4006(

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عن  األوروبية  املفوضيــة  أعربــت 
اســتعدادها للــرد فــورا على أي 
رســوم جمركية إضافية تفرضها 
الواليــات املتحدة علــى منتجات 

االحتاد األوروبي.
وقــال املتحدث باســم املفوضية 
األوروبية، دانيــال روزاريو، في مؤمتر 
صحافي أمس الثالثاء: "إذا طبقت 
تعريفــة  أي  املتحــدة  الواليــات 
إضافية علــى الســلع األوروبية، 
فإن االحتاد األوروبي مســتعد للرد 

بسرعة".
األوروبي  الدبلوماسي  أشار  كذلك 
إلــى أن االحتاد األوروبــي والواليات 
الراهن  الوقت  املتحدة يعمالن في 
نحو "شــراكة اقتصاديــة أوثق"، 

وذلــك في إطــار اتفاقيــات متت 
الشهر  وواشــنطن  بروكسل  بني 

املاضي.
واتفــق االحتاد األوروبــي والواليات 
املتحــدة في متــوز املاضــي على 
تبادل فرض  واالمتناع عن  التهدئة 
الرســوم اجلمركية على منتجات 
البلدين خالل املفاوضات التجارية، 
وفقا ملــا أعلنه رئيــس املفوضية 

األوروبية، جان كلود يونكر.
والواليات  األوروبــي  االحتــاد  وكان 
املتحدة قد اتفقا الشــهر املاضي 
عمل  مجموعــة  إنشــاء  علــى 
تنفيذية من مستشــارين مقربني 
لرئيــس املفوضيــة األوروبي، جان 
األميركي  والرئيــس  يونكر،  كلود 
دونالــد ترامب، لتعزيــز االتفاقات 

التجارية بني اجلانبني.
صعــدت  آخــر،  صعيــد  علــى 
األســهم األوروبية أمــس الثالثاء 
بعد أن توصلــت الواليات املتحدة 
واملكسيك إلى اتفاق جتارة لترتفع 
يوم  السيارات مجددا في  شركات 
هادئ بوجه عام على صعيد أخبار 

الشركات.
وارتفــع املؤشــر ســتوكس 600 
األوروبي 0.3 باملئة مســجال أعلى 
مســتوياته فــي أســبوعني وزاد 
املؤشــر داكــس األملانــي، الغني 
بشركات التصدير، 0.3 باملئة أيضا.
 100 تاميز  وتقدم املؤشر فايننشال 
البريطاني 0.6 باملئة إثر عطلة يوم 
أداء ضعيف  من  االثنني مستفيدا 

للجنيه االسترليني.

»اليورو« يؤكد استعداده
للرد على رسوم واشنطن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت وزيرة التخطيط واملتابعة 
الدكتورة  في مصر،  اإلداري  واإلصالح 
بالدها خصصت  أن  الســعيد،  هالة 
)15.5 مليار  275 مليار جنيــه  مبلغ 
في  تنموية  مشروعات  إلقامة  دوالر(، 
شــبه جزيرة سيناء، حتى عام 2022، 

وفقا لبيان أصدرته الوزارة، الثالثاء.
املشروعات  تتضمن  البيان،  وبحسب 
املزمع إنشــاؤها في ســيناء، مزارع 
ســمكية علي مســاحة 15.6 ألف 
فدان ضمن املشــروع القومي بقناة 
طرق   10 إنشــاء  وأيضا  الســويس، 

بطــول 1339 كــم، بتكلفــة 26.6 
مليار جنيه، ووحدات ســكنية، و15 
مستشــفى ووحدة صحية بتكلفة 
1.2 مليار جنيه، إضافــة إلى تنفيذ 
53 مدرسة وجامعة ومعهد  وتطوير 
وإدارة تعليميــة بتكلفــة 5.5 مليار 
التخطيط  وزيــرة  وقالــت  جنيــه. 
املصريــة، إن الدولــة تتبني خططا 
طفرة  إحــداث  تســتهدف  تنموية، 
في أقاليــم ومناطق بعينها، لم تنل 
القدر املناســب من االهتمام، برغم 
ما بها مــن خيرات وثروات وإمكانيات 
تنموية، مشــيرة إلى أن هناك أولوية 

لتنمية شبه جزيرة سيناء  متقدمة 
والصعيــد وإعــداد برنامج متكامل 

للتوجه التنموي نحوهما.
االســتثمارات  خطة  أن  وأوضحــت 
 2.982 نحــو  وجهــت  احلكوميــة 
 2019/2018 عــام  جنيه خالل  مليار 
وجنوب  شــمال  محافظتي  لتنمية 
سيناء تشــكل نسبة %3 من جملة 
االســتثمارات احلكوميــة، ومولــت 
اخلزانــة العامة نســبة %86 منها، 
بقيمــة 2.553 مليار جنيه، محققة 
بعام  %32 مقارنة  بنســبة  ارتفــاع 

.2018/2017

مصر: 15.5 مليار دوالر لتنمية سيناء
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت بعثة خبراء مفوضة من قبل 
مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
امس الثالثــاء ان كل أطراف النزاع 
في اليمن يحتمل ان يكونوا ارتكبوا 

»جرائم حرب«.
التي  اخلبــراء  مجموعة  وأشــارت 
كامل جندوبي  التونســي  يرأسها 
فــي تقريرها الذي يشــمل الفترة 
املمتدة من أيلول 2014 تاريخ اندالع 
القتال في اليمن، إلى حزيران 2018، 
اجلوية  التحالــف  »غــارات  أن  إلى 
قد أسفرت عن الســقوط املباشر 

ملعظم الضحايا املدنّيني«.
وأضافــت أن هذه الغــارات »طالت 
، املناطــق الســكنّية واألســواق 
الزفاف ومرافق  واجلنازات وحفــالت 
وحتى  املدنّية  والقــوارب  االحتجاز 

املرافق الطبّية.
وكان هذا التحالف العسكري الذي 
تقوده الســعودية تدخــل في آذار 
2015 في اليمن ملساعدة السلطة 
املعتــرف بها دوليا علــى التصدي 
للحوثيــني الذيــن ســيطروا على 
مناطق واســعة مبا فيها العاصمة 

صنعاء.
وقتــل 26 طفال اخلميــس املاضي 
فــي ضربات للتحالــف، كما أعلن 

مسؤولون من األمم املتحدة.
وفي التاسع من آب استهدفت غارة 
جوية نســبت إلى التحالف نفسه 
علــى محافظــة صعــدة معقل 
املتمردين، حافلة كانت تقل أطفاال 

ما أدى إلى مقتل أربعني منهم.
وقال فريق اخلبراء في بيان أنه »تتوفر 
لديــه أســباب وجيهــة لالعتقاد 
اليمنية  بأن أفــرادًا من احلكومــة 
والتحالف ، يُحتمــل أن يكونوا قد 
ملبادئ  انتهاٍك  فــي  نّفذوا هجماٍت 
التمييز والتناســب واالحتياط، قد 

ترقى إلى جرائم حرب«.
كما  املنســي«  »النزاع  هــذا  وفي 
يصفه جندوبي يدفع األطفال ثمنا 
باهظا نظرا لتجنيدهم للقتال في 

صفوف مختلف األطراف.
»تلقى  أنــه  اخلبراء  فريــق  وأوضح 
بــأن  تفيــد  مهمــة  معلومــات 
والقــوات  اليمنّيــة  احلكومــة 
املدعومــة مــن التحالــف وقوات 
احلوثيــني ، تقوم بتعبئــة األطفال 
أو جتنيدهم فــي صفوف القوات أو 
واستخدامهم  املسلحة  اجملموعات 
للمشــاركة بشــكٍل فاعــٍل في 

األعمال القتالّية«.
وأضاف أن »أعمــار األطفال تتراوح 
11 و17  بــني  في معظــم احلاالت 
متماسكة  تقارير  أّن  علًما  ســنة، 
تشير إلى جتنيد أو استخدام أطفاٍل 

حتى الثامنة من العمر«.

ويؤكــد اخلبــراء أن احلصــار الذي 
يفرضــه التحالــف علــى املرافئ 
اليمينة ومطار صنعاء »من املمكن 
أن يرقى ، في حــال توافر النّية إلى 

جرائم دولية«.
وقــال جندوبي إنه يحــث »جميع 
األطــراف علــى اتخــاذ التدابيــر 
املتناسبة  غير  القيود  لرفع  الالزمة 
الدخــول اآلمن  املفروضــة علــى 
والســريع لإلمــدادات اإلنســانية 
الضرورّية  الســلع  مــن  وغيرهــا 
وعلى  اليمن،  إلى  املدنيني  للسكان 
حركة األشــخاص مبا في ذلك عبر 
مطار صنعاء الدولي مبوجب القانون 

الدولي اإلنساني«.

محادثات  إلــى  املتحدة  األمم  ودعت 
حول اليمن في 06 ايلول في جنيف 
بينما فشلت كل محاوالت التوصل 

إلى تسوية سياسية حتى اآلن.
و أســفر النزاع في اليمن منذ آذار 
2015،عن ســقوط أكثر من عشرة 
آالف قتيــل وأدى إلــى أســوأ أزمة 

إنسانية في العالم.
اســتهدفت ضربات جوية مكثفة 
مواقــع للحوثيــني مبطــار صنعاء 
شــمالي  الديلمي  وقاعدة  الدولي 
موقع  أعلــن  العاصمة، حســبما 
»ســبتمبر نــت« التابــع للجيش 
اليمني في حســابه علــى موقع 
امس  متأخر  وقــت  فــي  »تلغرام« 

االول االثنــني . وكان احلوثيــون قد 
أعلنوا ســابقا أن التحالف بقيادة 
سلســلة  شــن  قد  الســعودية 
من الضربــات اجلوية علــى املطار 

والقاعدة.
»املسيرة«  تلفزيون  ذكر  جهته،  من 
التابع للحوثيني في وقت ســابق أن 
شن  الســعودية  بقيادة  التحالف 
سلســلة من الضربات اجلوية على 

املطار وقاعدة الديلمي.
وقال أحد سكان صنعاء إن الضربات 
بدأت نحو منتصف الليل بالتوقيت 
احمللي واستمرت نصف الساعة من 
امس االول االثنــني. وحتدث عن »15 
غارة على األقل«. ويستهدف طيران 

باســتمرار مطار صنعاء  التحالف 
وقاعــدة الديلمي. وأكــد عدد من 
الغارات  أن هذه  العاصمة  ســكان 

كانت مكثفة.
من جهتها، حتدثت قناة املسيرة عن 
»سلسلة غارات مكثفة على مطار 
صنعاء الدولــي وقاعدة الديلمي«. 
وقالت إن »طيران العدوان شن أكثر 
من عشر غارات على مطار صنعاء 
وقاعــدة الديلمــي وســط حتليق 

مستمر«.
وأضافت أن هذا القصف جاء »عقب 
ملطار  املسير  اجلو  سالح  استهداف 
دبي الدولي«، وهي معلومات نفتها 

اإلمارات العربية املتحدة.

خبراء في االمم المتحدة اعدوا تقاريرهم 

أطراف النزاع اليمني متهمة جميعها بارتكاب »جرائم حرب«

أوضح فريق الخبراء أنه 
»تلقى معلومات مهمة 

تفيد بأن الحكومة 
اليمنية والقوات 

المدعومة من التحالف 
وقوات الحوثيين ، 

تقوم بتعبئة األطفال أو 
تجنيدهم في صفوف 
القوات أو المجموعات 

المسلحة واستخدامهم 
للمشاركة بشكٍل فاعٍل 

في األعمال القتاليّة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير الدفاع الروســي سيرغي 
شــويغو امس الثالثاء أن السلطات 
لعودة  الســورية ســتكون جاهزة 
مليون الجئ في أعقاب أعمال إعادة 

اإلعمار التي تدعمها موسكو.
وقال سيرغي شويغو في تصريحات 
نشرتها وكاالت األنباء الروسية إنه 
»منــذ 2015، عندما بدأ حترير بلدات 
وقرى تدريجيا، عــاد أكثر من مليون 

شخص إلى ديارهم«.

االن خلق  »مت  للصحافيــني  وأضاف 
كل فرصــة لعودة حوالــى مليون 

الجئ آخرين«.
البنية  بناء  وتابع »إن أعمال إعــادة 
التحتية مســتمرة، إعادة بناء طرق 
النقــل ونقاط أمنية كــي تتمكن 
ســوريا من البــدء في اســتقبال 

الجئني«.
الرئيسي  احلليف  روســيا  وتدخلت 
لنظام بشــار االســد عسكريا في 
ســوريا منذ ايلول 2015 األمر الذي 

أراض استولى عليها  أتاح استعادة 
تنظيم » داعش« وإضعاف اجملموعات 

املسلحة الى حد كبير.
واحلرب التي اندلعت في 2011 وتعد 
من األكثــر دمارا منذ احلرب العاملية 
الثانية، أدت إلى نزوح أكثر من نصف 
الشعب الســوري بينهم أكثر من 

نصف مليون خارج أراضيها.
وناقش الرئيســان الروسي فالدميير 
بوتــني واألميركــي دونالــد ترامب 
في  قمــة  فــي  الالجئــني  عــودة 

وقالت  املاضي.  الشــهر  هلسنكي 
موســكو فيما بعد إنهــا اقترحت 
على واشــنطن خطة للتعاون في 
مســألة عودتهم إلى سوريا، لكن 
التفاصيل لم تؤكــد بعد. باملقابل 
إلى  اخلــاص  األممي  املبعــوث  دعــا 
سوريا ســتيفان دي ميستورا كبار 
بلدان  من  عدد  من  الدبلوماســيني 
العالم إلى جنيف ملناقشة اللجنة 
الدستورية الســورية في الـ14 من 
املركز  رئيسة  القادم.وقالت  الشهر 

الصحفي ملكتــب األمم املتحدة في 
جنيف، ألســارندا فيلوتشــي، في 
مؤمتر صحفــي، امس  الثالثاء: »دعا 
املبعــوث األممي اخلاص إلى ســوريا 
كال من مصر وفرنسا وأملانيا واألردن 
والواليات  وبريطانيــا  والســعودية 
مشتركة  مشاورات  إلجراء  املتحدة 
في جنيف في الـ14 من ســبتمبر 
اخلاص  املبعــوث  وينــوي  القــادم. 
اســتخدام هذه الفرصــة ملواصلة 
الـ25  فــي  التي جرت  النقاشــات 

من يونيو املاضي ومناقشــة حتريك 
العمليــة السياســية، مبا في ذلك 
اجلهــود األممية لتشــكيل اللجنة 
هذه  ممثلي  كبــار  مع  الدســتورية 

الدول«.
ومن املتوقع أن تتم في الـ11 والـ12 
من ســبتمبر في جنيف مشاورات 
أخرى حول إنشاء اللجنة الدستورية 
الســورية مبشــاركة دي ميستورا 
الدول الضامنة، وهي روسيا  وممثلي 

وإيران وتركيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
صرحــت وزارة الدفــاع األميركية 
بــأن التقارير الروســية حول زيادة 
الواليــات املتحدة عــدد حامالتها 
للصواريــخ اجملنحــة في الشــرق 
األوســط متهيدا لشن ضربة على 

سوريا »ال تتوافق مع احلقيقة«.
البنتاغون،  باســم  املتحدث  وقال 
إريك باهون، في تعليق على بيانات 
بخصوص  الروســية  الدفاع  وزارة 
لوكالة  متحدثــا  املوضــوع،  هذا 

»تــاس«: »مــا ميكننــي أن أقوله 
لهــم هــو أن التقارير الروســية 
حــول تعزيز القدرات العســكرية 
األبيض  البحر  األمريكية في شرق 
املتوسط ليست إال دعاية وهي غير 

صحيحة«.
وشدد باهون مع ذلك على أن »هذا 
األمر ال يعنــي أن الواليات املتحدة 
غير مســتعدة للعمل حال إعطاء 
الرئيس األميركــي )دونالد ترامب( 
أمــرا مباشــرا باتخــاذ مثل هذه 

اإلجراءات«.
وعلــى مدار األيــام املاضية حذرت 
الروســية مــرارا من  الدفاع  وزارة 
محافظــة  فــي  املســلحني  أن 
باملئة من   70 التي تخضــع  إدلب، 
غير  جماعات  لســيطرة  أراضيها 
شرعية، تعمل بالتعاون مع عناصر 
مــن منظمــة »اخلــوذ البيضاء« 
على  البريطانية،  واالســتخبارات 
إعــداد اســتفزاز كيميائي بغرض 
بشن  دمشق  في  السلطات  اتهام 

هجوم باســتخدام مواد ســامة، 
مشيرة إلى أن هذا احلادث سيوظف 
أميركية  ذريعة لضربة  الستغالله 

بريطانية فرنسية على سوريا.
واعتبرت وزارة الدفاع الروســية أن 
هــذه العملية قد جتــري لتغطية 
إدلب  في  للمسلحني  كبير  هجوم 
علــى مواقع اجليش الســوري في 

محافظتي حماة وحلب اجملاورتني.
كما أفــادت الدفاع الروســية في 
هذا الســياق بأن الواليات املتحدة 

عززت في الفترة املاضية مجموعة 
قواتهــا الضاربة في ميــاه البحر 
األبيض املتوســط استعدادا لشن 

ضربتها الصاروخية على سوريا.
أن  الثالثاء  امــس  الــوزارة  وذكرت 
مدمــرة »ROSS« األمريكية التي 
حتمل على متنهــا 28 صاروخا من 
طــراز »توماهــوك«، دخلــت مياه 
البحــر األبيض املتوســط في 25 
أغسطس، مشــددة على أن مدى 
هــذه الصواريــخ يتيــح للواليات 

األراضــي  اســتهداف  املتحــدة 
السورية كافة.

وقبل ذلك أفادت الدفاع الروســية 
 »SULLIVANS« مدمــرة  بــأن 
األميركيــة التي حتمل على متنها 
56 صاروخــا مجنحــا دخلت مياه 
نقل  إلى  باإلضافة  وذلــك  اخلليج، 
من  أميركية  اســتراتيجية  قاذفة 
24 صاروخ  طــراز »B-1B« حتمــل 
جو-أرض من طــراز »JASSM« إلى 

قاعدة العديد اجلوية في قطر.

سوريا جاهزة لعودة مليون الجئ 

البنتاغون: تقارير روسيا عن زيادة قواتنا لعدد حامالت الصواريخ غير صحيحة

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن معظم أعضاء مجلس الشــورى 
اإليرانــي عن عــدم اقتناعهــم بردود 
الرئيس حســن روحاني امــس الثالثاء 
بعدما استجوبوه بشأن االقتصاد الذي 

يشهد تراجعا.
التي يستدعي  األولى  املرة  وكانت هذه 
اجمللس روحاني منذ تولى السلطة قبل 
خمسة أعوام. وطالب النواب باحلصول 
على إجابات بشــأن البطالــة وارتفاع 
األســعار وتراجع الريال الذي فقد أكثر 

من نصف قيمته منذ نيسان.
ولم ترِض ردوده النواب الذين ســحبوا 
الثقة مــن وزيري العمل واالقتصاد هذا 

الشهر.
وخالل عمليــة تصويت جرت في نهاية 
اجللســة، أعربوا عن عــدم اقتناعهم 
بأربعــة مــن إجابــات روحانــي على 
أسئلتهم اخلمسة املرتبطة باالقتصاد.

وبــدا روحاني في موقــف صعب إذ أقر 
باملشكالت التي يعاني منها املواطنون 
اإليرانيون لكن من دون االعتراف بوجود 

أزمة.

وقال للبرملان »ال يجب القول إننا نواجه 
أزمــة. ال توجد أزمــة. إذا قلنا أن هناك 
أزمة، فســيتحول األمر إلى مشــكلة 
بالنســبة للمجتمــع ومــن ثــم إلى 

تهديد«.
اآلن  البرملان، ســتتم  ومبوجب قواعــد 
إحالة القضايا التــي أعرب النواب عن 
القضاء لينظر  إلى  عدم رضاهم عنها 

فيها.
وكعادته، لم يقــدم روحاني مقترحات 
ملموســة تتعلق بسياسة حكومته، 
بالتأكيد مراراً على أن اإلجابة  مكتفياً 
تكمن في اإلظهار للناس بأن املؤسسة 
تتحدثون  وقــال »قد  احلاكمة متحدة. 
عــن التوظيــف والعمــالت األجنبية 
والركود والتهريب ، أعتقد أن املشكلة 

هي في رؤية الناس للمستقبل«.
وأضاف »الناس ال يشــعرون باخلوف من 
الواليات املتحدة، بــل هم خائفون من 
خالفاتنا. إذا رأى الشــعب أننا متحدون 

فسيدرك أن املشكالت سُتَحل«.
لكــن حكومــة روحاني التــي اتبعت 
نهجا »معتدال« لتحسني العالقات مع 
الغرب، أضعفت بشكل كبير جراء قرار 
واشنطن في أيار االنسحاب من االتفاق 

النووي التاريخــي الذي أبرم بني طهران 
العقوبات  فرض  وإعادة  الكبرى  والقوى 

على اجلمهورية اإلسالمية.
وتخلــت معظم الشــركات األجنبية 
إيران في  عن املشاريع االستثمارية في 
حني ســيتم فرض الدفعة الثانية من 
العقوبات األميركية في تشرين الثاني 
لتســتهدف قطاع النفــط الذي يعد 

غاية في األهمية بالنسبة للبالد.

*قصر من التمنيات
حاول روحاني رمي املسؤولية على إدارة 
قائال  ترامب  دونالــد  األميركي  الرئيس 
»لن نســمح جملموعة من األشــخاص 
البيت  الذين جتمعوا في  املعادين إليران 

األبيض بأن يتآمروا علينا«.
لكــن معظــم اإليرانيــني يحملــون 
في  الفشــل  مســؤولية  حكومتهم 
اســتغالل االتفاق النووي عندما كانت 
لديها فرصــة للقيام بذلك ويتهمونها 
برفع منســوب األمل لدى الشعب من 

دون حتقيق شيء على أرض الواقع.
وفي هذا الســياق، قال مجتبى ذوالنور 
النائب عن مدينة قم »بنيتم قصراً من 
التمنيات يدعى خطة العمل الشاملة 

املشــتركة«، وهــو االســم التقنــي 
لالتفاق النــووي. وأضاف »بركلة واحدة 
من ترامب، دَُمر هــذا القصر ولم يكن 

لديكم أي بديل له«.
ورغم سحب الثقة من اثنني من وزرائه، 
إال أن روحاني يحظى بحماية املرشــد 
آية  اإلســالمية  للجمهورية  األعلــى 
اهلل علي خامنئي الــذي قال مؤخرا إن 

اإلطاحة بالرئيس ستخدم »العدو«.
وقد يفســر ذلك املوقف األكثر تساهال 
الــذي اتخــذه عدة نــواب علــى غرار 
احملافظ حســني جنفي حســيني الذي 
أكد »ســنقف إلى جانب حكومتنا من 
أجل حماية املنظومــة في اجلمهورية 

اإلسالمية«.
اإلجابة  التصويت، كانــت  لكن عنــد 
الوحيــدة التــي وافق عليهــا النواب 
بالتعامالت  املرتبطــة  العقوبــات  عن 
اتفقوا على  والتــي  الدولية  املصرفية 

أنها خارج سيطرة حكومته.
وحتــى بعــد االتفاق النــووي، واصلت 
التعامل مع  األجنبية رفضها  املصارف 
إيران خشــية التورط مبشاكل قانونية 
الشفافية في قطاع  ناجمة عن غياب 

اجلمهورية اإلسالمية املالي.

بعدما استجوبوه بشأن تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته واالقتصاد

مجلس الشورى اإليراني يضع روحاني في الخانق ويرفض اجاباته

تقـرير

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن وزير البيئة الفرنســي نيكوال اولو امس 
الثالثاء استقالته من احلكومة التي كان أحد 
أعضائها األكثر شــعبية، في خطوة تشكل 

ضربة قاسية للرئيس اميانويل ماكرون.
وقــال الوزير الفرنســي إلذاعــة فرانس انتر 
أنه  »اتخذت قرار مغــادرة احلكومة« موضحا 
شــعر »أنه يعمل مبفرده« بشــأن التحديات 
البيئية، داخل احلكومة. وأضاف اولو )62 عاما( 
»إنــه أصعب قــرار أتخذه في حياتــي. ال أريد 
الكذب بعد اآلن وال أريد أن أوحي بأن وجودي في 

احلكومة يعني أننا مبستوى هذه التحديات«.
وهي ضربة قاسية للرئيس ماكرون الذي كان 
قــد حقق جناحا فــي إقناع أولو الــذي يتمتع 
بشعبية كبيرة بدخول احلكومة في أيار 2017.

وأوضــح اولو أنه لــم يبلغ بعــد ماكرون وال 
رئيس احلكومة ادوار فيليب باســتقالته. وقال 
»أعــرف أنه ليس أمرا يتناســب مع األعراف«، 
لكنه أوضح أنه يخشى أن يقوما »مرة أخرى ، 

بردعه« عن االستقالة.
وقال أولو أن »رئيــس الوزراء ورئيس اجلمهورية 
أبديا خالل األشــهر الـ14 حيالي عطفا ووالء 
ووفــاء كبيرا«، لكن على الرغــم من ذلك لم 
تعرف احلكومة كيف تعطي األولوية للرهانات 
البيئــة، موضحا أنه لــم يتمكن من احلصول 

سوى على »خطوات صغيرة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كتبــت صحيفــة »Yeni Safak« التركيــة أن 
اجليش التركي يخطط إلنشاء قاعدة عسكرية 
بحرية في »جمهورية شــمال قبرص« بسرعة 
وذلك حلماية مصالح أنقرة في البحر املتوسط.

وذكرت الصحيفة، امس الثالثاء، أن تركيا كانت 
تــدرس أيضا احتمال اســتئناف عمل القاعدة 
اجلوية »غيجيت قلعة« في شمال قبرص، التي 
التركي يستخدمها  العســكري  الطيران  كان 

في املاضي.
ومت تقسيم جزيرة قبرص عام 1974 بعد التدخل 
العســكري التركي فيها، والذي جاء ردا تركيا 
على محاولة انقالب الدولة في قبرص مبشاركة 

العسكريني اليونانيني.
ودخلت القوات املسلحة التركية في الـ21 من 
يونيو عام 1974 إلى شمال قبرص واحتلت 37% 

من أراضي البالد.
وعام 1983 مت في األراضــي القبرصية »احملتلة« 
إعالن إنشاء »جمهورية شمال قبرص« التركية 
التي ال تعترف بها أي دولة، إال تركيا. واستأنفت 
احملادثات حول توحيد قبرص في فبراير عام 2014 

بعد وقفة استمرت عامني.
وهــرب 8 عســكريني أتــراك إلــى اليونان في 
يوليو عام 2016 خوفا مــن املالحقة من جانب 
الفاشــلة  احملاولة  بعــد  التركية  الســلطات 
لالنقالب. وتســبب رفض اليونان تســليمهم 
للسلطات التركية في تصعيد حدة التوتر في 

العالقات التركية اليونانية.

الصباح اجلديد ــ وكاالت :
نقلــت وكاالت أنباء روســية عن وزيــر الدفاع 
ســيرغي شــويغو قوله امس الثالثاءإن روسيا 
ستجري الشهر املقبل أكبر تدريبات عسكرية 

منذ حوالى 40 عاماً.
وقال الوزير الروســي إن التدريبــات التي يطلق 
عليها اسم » فوســتوك2018-« )شرق2018-( 
ستجرى في مناطق عسكرية روسية في وسط 
وشــرق البالد، مشــيراً إلى أنه سيشارك فيها 
حوالى 300 ألف عسكري وأكثر من ألف طائرة 
عسكرية وأســطوالن روسيان وجميع وحداتها 

احملمولة جواً.
وأوضح شويغو أن هذه ســتكون أكبر تدريبات 

عسكرية جتريها روسيا منذ العام 1981.

استقالة وزير البيئة 
الفرنسي نيكوال اولو

تركيا تعتزم انشاء قاعدة 
عسكرية في شمال قبرص

روسيا تجري أكبر تدريبات 
عسكرية منذ 40 عامًا
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن نائب وزير اخلارجية الروســي، ســيرغي 
ريابكوف، امس الثالثاء، أن بالده دعت إلى عقد 
الدولــي إلجراء  جلســة عاجلة جمللس األمن 

مشاورات حول األوضاع في إدلب السورية،.
وشدد الدبلوماسي الروسي للصحفيني امس 
الثالثاء  ، على أن تنظيم »هيئة حترير الشــام« 
الذي تشكل »جبهة النصرة« اإلرهابية عموده 
الفقري، بصدد القيام باستفزاز كيميائي بالغ 
اخلطورة في املنطقة، حيث ســيصور عناصر 
»اخلوذ البيضاء« فيديوهات ليتم استخدامها 
كذريعة لشن هجوم عســكري مكثف على 

سوريا من اخلارج.
وحــذر ريابكوف من أن هذا الســيناريو واضح 
متاما، وتبذل موســكو امس الثالثــاء كل ما 
بوســعها من أجل منع حتقيقه، وقال: »طلبنا 
إجــراء مشــاورات عاجلة فــي مجلس األمن 
الدولي، ومن املقرر أن جترى اليوم.. حيث سننظر 
)الواليات  الغربيــة  الثالثية  في عيون ممثلــي 
املتحدة وبريطانيا وفرنســا( مع التركيز على 

هذه املسألة«.
وأعرب نائــب وزير اخلارجية الروســي عن ريب 
موســكو في أن تتصــدى الواليــات املتحدة 
وأملانيــا بجديــة لهذا »اخملطط االســتفزازي 
واملدمر بالنسبة لعملية التسوية السورية«، 
داعيا واشــنطن وبرلني الســتخدام نفوذهما 
على الفصائــل املعارضــة املدعومة منهما 
والتنظيمــات اإلرهابية التي حتظى بدعم من 
الواليــات املتحدة بغية احليلولــة دون تطبيق 

سيناريو االستفزاز الكيميائي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حظر موقع »فايســبوك« حســاب قائد اجليش 
فــي ميامنار، وحــذف صفحات أخــرى مرتبطة 
باملؤسسة العســكرية في بالده، بعدما دعت 
بعثة حتقيق لألمم املتحدة إلى مالحقته قضائياً، 
التهامــه بوجود نيــة »اإلبــادة اجلماعية«، في 
ظل حملة أمنية اســتهدفت مســلمي أقلية 

الروهينغا.
ودعــا محققــون مــن املنظمــة الدولية إلى 
فتح حتقيق دولــي حول ميامنار، في شــأن أبرز 
جنراالت اجليش، بينهــم قائده مني أونغ هلينغ، 
ضد  جرائم  الرتكابهم  قضائيــاً  و«مالحقتهم 
اإلنســانية وجرائم حــرب، في واليــات راخني 

وكاشني وشان«.
ونفت الســلطات في ميامنار بشــدة اتهامات 
بتطهيــر عرقي، مصّرة على أن مــا فعلته هو 
مجــّرد رّد علــى هجمات شــّنها متمردون من 
الروهينغا. لكن بعثــة األمم املتحدة أصّرت على 
أن تكتيكات اجليش كانــت »غير متكافئة في 

شكل واضح مع تهديدات أمنية فعلية«.
وتوصلت البعثة التي شــّكلها مجلس حقوق 
اإلنســان في آذار 2017، إلى »معلومات كافية 
تبّرر التحقيق ومالحقة أبرز مســؤولي اجليش« 
في ميامنار. ووَرَدَ في تقريــر أعّدته بعثة تقصي 
احلقائق أن »اجلرائم التي وقعت في والية راخني، 
وطريقة تنفيذها، تؤكد في طابعها وفداحتها 

وجود نية إبادة جماعية«.
وذكر احملققون اســم مني أونغ هلينغ وخمسة 
قادة عســكريني آخرين، مشــيرين إلى إمكان 
مشاركة الئحة أطول من األسماء مع »أي هيئة 
مؤهلة وذات صدقية، تســعى إلى احملاسبة في 

شكل يتوافق مع نظم ومعايير دولية«.
وتطّرق التقريــر إلى زعيمة ميامنار أونغ ســان 
ســو تشــي، احلائزة جائزة نوبل للسالم، والتي 
تعّرضت النتقادات نتيجة فشــلها في الدفاع 
عــن الروهينغــا احملرومني من اجلنســية. وأفاد 
التقرير بأنها »لم تســتخدم منصبها رئيسة 
للحكومة، وال سلطتها األخالقية، ملنع األحداث 

أو وقفها« في البالد.

مشاورات عاجلة في 
مجلس األمن عن إدلب 

بطلب روسي

جنراالت ميانمار متهمون 
بالتخطيط لـ«إبادة 
جماعية« للروهينغا

متابعة ـ الصباح الجديد:

فيمــا أزمة التشــكيلة احلكومية 
اللبنانيــة تــراوح مكانهــا، مــن 
دون تســجيل أي حلحلــة للعقد 
فإن  السياســية،  القوى  ومطالب 
باب االستحقاق احلكومي في أيلول 
بات مفتوحــاً، بانتظار املوقف الذي 
سيطلقه رئيس اجلمهورية ميشال 

عون حول عملية التأليف.
السياسي  املشهد  دخل  وقت  وفي 
اجتاهات  أن يرسم  في أسبوع ميكن 
املســار احلكومي، استأنف الرئيس 
املكلف ســعد احلريري مشــاوراته 
احلكوميــة، والتقى لهــذه الغاية 
أمــس االول االثنــني  وزيــر اإلعالم 

ملحم الرياشي.
فيمــا اجتمــع ، رئيــس »احلــزب 
التقدمي االشتراكي« وليد جنبالط 
وجنله رئيــس »اللقاء الدميوقراطي« 
النائــب تيمور جنبــالط، مع رئيس 

اجمللس النيابي نبيه بري.
وعّلقت مصادر في »تيار املستقبل« 
علــى كالم األمني العــام لـ »حزب 
اهلل«  حســن نصــراهلل وعبارة »ال 
تلعبوا بالنار«، معتبرًة أنها لم تكن 
موفقة ألنها أعــادت اللبنانيني إلى 

أجواء السابع من أيار 
وأضافت املصادر لـ »أل بي ســي«: 
»ملعب تيار املســتقبل هو ملعب 
ملعب  وليــس  والقانون  العدالــة 
احلرب األهلية وليس لدى هذا التيار 
سوى عبارة من ثالث كلمات يتوجه 
بها للسيد نصراهلل وهي »ال تلعبوا 

بالعدالة«.
أما في ما يخــص تأليف احلكومة، 
فأشــارت مصادر الرئيــس املكلف 
إلــى أن »احلريري معنــي باملواقف 
التي يســمعها مباشرة من رئيس 
وهناك  اجلمهورية ميشــال عــون 
يجب  للحكومة  موجــودة  صيــغ 
البناء عليها وعدم البحث عن صيغ 
جديدة«: مضيفة: »لن يكون هناك 
اعتذار أو حكومــة أكثرية واحلريري 
يصر على أن تكــون هناك حكومة 
وفــاق وطنــي معيارها مشــاركة 
كل القوى األساســية املوجودة في 

مجلس النواب«.
وكانت احملكمة الدولية حضرت في 

كلمة نصــراهلل، موجهاً حتذيراً إلى 
املراهنــني عليها بالقول: »ال تلعبوا 
بالنــار«، وإن أردف داعياً إلى »تأليف 
من  نريد  »ال  وأوضــح  احلكومــة«. 
أحد أن يضع عقبــات  جديدة أمام 
احلكومــة، واحلديث عن العالقة مع 
سورية والبيان الوزاري فلنؤجله إلى 
ما بعد التشــكيل«، وقال: »الوقت 
يضيق تفضلوا وشكلوا احلكومة«.

واســتغربت مصادر لبنانية معنية 
باحملكمــة الدولية تنــاول نصراهلل 
أحكامــاً قال إنها ســتصدر عنها 
في أيلــول، نافية أن يكــون هناك 
إصدار ألي حكــم. وقالت: »كل ما 
هنالك أن احملكمة ستعقد جلسات 
ختامية يدلي فيها األطراف الثالثة 
األدلة  عــن  اخلتامية  مبرافعاتهــم 
والقرائن التــي اعتمدت خالل فترة 
التشــكيك بهذه  احملاكمــة، وعن 
وأن احلكم  الدفاع،  القرائن من قبل 

لن يصــدر إال بعد أن تقــوم غرفة 
الدرجة األولــى مبداوالتها التي متتد 
أشهراً بعد أيلول، لتصدر في نهاية 
هذه املداوالت احلكم، والعقوبات إذا 

كان من عقوبات«.
وفي املواقــف احلكومية، غرد رئيس 
حــزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجع عبر »تويتر« قائالً: »حرام أن 
يستمر البعض في عرقلة تشكيل 
احلكومة، ومصالــح البالد والعباد، 
ليــس لســبب إال حملاولــة حتجيم 

القوات اللبنانية«.

*ال حّل إال باعتراف باسيل
وأكد الوزير مروان حمادة أن »املواقف 
ال تزال على حالها، خصوصاً في ما 
خــص حصة اللقــاء الدميوقراطي 
والقــوات اللبنانية«، الفتــاً إلى أن 
»املوضوع يتوقف على اعتراف الوزير 
جبران باســيل بأن احلصص ليست 

حصــة معركــة رئاســية بل هي 
متوازنة  حكومة  تشــكيل  قضية 
فــي لبنان ال تقطع العالقات مع أي 

طرف«.
وإذ اســتبعد حصول »أي تطور في 
األول من أيلــول«، اعتبر »أنه مجرد 
موعد على طريق مسار طويل ومن 
املمكن فقــط أن يحصل لقاء بني 
رئيس اجلمــهورية والرئيس املكلف 
للبحث مجدداً فــي املعايير وتوزيع 
احلصــص واحلقائــب«، داعيــاً إلى 
»عدم استقدام مزيد من املشكالت 
لعرقلــة التأليــف، كالتطبيع مع 

سورية واحملكمة الدولية«.
وشدد الوزير محمد فنيش على أنه 
»لم يعد مقبوالً أن تستمر املراوحة 
وهدر الوقت في ما يتعلق بتشكيل 
احلكومة، ألننــا ال منلك هذا الترف، 
وبلدنا يعاني من مشــكالت كثيرة، 
وبالتالي فإن االستمرار في املراوحة 

وقضــاء الوقت وعــدم النجاح في 
أننا لم نكن على  التشكيل، تعني 
أدوا  الذيــن  الناس  آمال  مســتوى 
واجبهم من خالل مشاركتهم في 
االنتخابــات النيابيــة، واختاروا من 

ميثلهم«.
ودعا إلى »تأجيل أي بحث في نقاط 
خالفية سياسية وتركها للحكومة 
الوزاري«،  وللبيان  ستشــكل  التي 
وقال: »بإمكاننا أن نشكل احلكومة 
مــن خالل احلوار الداخلــي، وأن جند 
يعاني  التــي  للمشــكالت  احللول 
الرئيس  البلد، وهــذه مهمة  منها 
املكلف باإلضافة إلى سائر الفرقاء 
أن  البعض منهم  الذين يجب على 
ال يبالغوا بأحجامهــم، وأن يعودوا 
إلــى اعتمــاد معيار واحــد، أال هو 
اعتماد نتائــج االنتخابات النيابية، 

وهذا يزيل الكثير من العقبات«. 

*تأليف احلكومة غير مرتبط بقرار 
احملكمة

ولفــت النائب جــورج عقيص إلى 
أن ال معطيــات لديه وال إشــارات 
إلى أن ســبب التأجيل هو احملكمة 
أن »املوضوعني  الدوليــة، معتبــراً 
الدولية  فاحملكمة  مترابطــني،  غير 
أنشئت منذ سنوات وتشكلت في 
هذا الوقت حكومات عدة«، مشيراً 
إلى أن »التمثيــل احلكومي مرتبط 
النيابية وليس  االنتخابــات  بنتائج 

بقرارات على هذا املستوى املهم«.
واعتبر النائب في تكتل »اجلمهورية 
القويــة« ماجد إدي أبــي اللمع، أن 
»العهد، الذي هــو عهدنا ونحرص 
عليــه، يجــب أن يعتمــد علــى 
الشراكة مع القوات« وعلى جديتها 
وشفافيتها ونزاهتها إلنقاذ الوضع 
ولنجاحــه، وهذا ال ميكن أن يتحقق 
إال بوجود وزراء قواتيني في احلكومة«

فيما أزمة التشكيلة الحكومية اللبنانية تراوح مكانها

الحريري يستأنف مشاوراته على اساس
مشاركة كل القوى األساسية 

لن يكون هناك 
اعتذار أو حكومة 
أكثرية والحريري 

يصر على أن تكون 
هناك حكومة وفاق 

وطني معيارها 
مشاركة كل القوى 
األساسية الموجودة 

في مجلس النواب

متابعة ـ الصباح الجديد:
الكندية امس  اخلارجية  وزيرة  تصل 
الثالثاء إلى واشــنطن في محاولة 
الواليات  اتفــاق جتاري مــن  النتزاع 
املتحــدة التي تفاهمــت للتو مع 
املكســيك، من أجــل إنقاذ صيغة 
محدثة مــن اتفاقيــة التبادل احلر 
لدول أميركا الشمالية )نافتا( التي 
جمعــت االقتصــادات الثالثة منذ 

.1994
املكلفة  فريالند  كريســتيا  وقطع 
هــذا امللف االســتراتيجي جدا، بال 
تردد جولة كانت تقوم بها في أوروبا 
لبــدء املفاوضات بعد إعالن الرئيس 
املتحدة  الواليات  أن  ترامــب  دونالد 
واملكسيك توصلتا إلى »اتفاق جيد 

جدا«.
واســتمرت املفاوضات أسابيع قبل 
أن يتوصــل مفاوضــو البلدين إلى 
اتفــاق على نــص يشــمل قطاع 
الســيارات الذي يعد مــن ملفات 

وحق  والزراعة  األساســية،  اخلالف 
العمل وكذلك امللكية الفكرية.

االتفاقيــة  اعتبــر  ترامــب  وكان 
السابقة »كارثية« للواليات املتحدة 
ومســؤولة عن زوال عدد كبير من 
نقل  بســبب  األميركية  الوظائف 
حيث  املكســيك  إلى  الشــركات 

كلفة العمل أقل.
ولم تشارك كندا املوقعة التفاقية 
1994 أيضــا، في هــذه املرحلة من 
املكسيك  ترك  وفضلت  املفاوضات 
والواليات املتحدة تســوية اخلالفات 

بينهما.
لكن رئيس الوزراء الكندي جاســن 
االثنني  ترامــب  مــع  أجرى  تــرودو 
»محادثات بنــاءة« بعد اإلعالن عن 
التفاهم بني واشنطن ومكسيكو، 

كما قال مكتب رئيس احلكومة.
ولم تسرب أي معلومات من اجلانب 
الكندي حــول تفاصيل االتفاق بني 

يعرف  ولم  ومكســيكو  واشنطن 
ما إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة 

ألوتاوا.
وقــال آدم أوســن الناطق باســم 
فريالنــد إن كندا لــن توقع االتفاق 
ما لم يكن »جيدا لكندا وللطبقة 

الوسطى«.

مع كندا أو بدونها
أثار ترامب بعض القلق عندما حتدث 
عن اتفاق ثنائــي فقط مع كندا ما 

يعني عمليا انتهاء »نافتا«.
وقــال أفيــري شــينفيلد اخلبيــر 
االقتصادي في مصرف »سي آي بي 
سي«، إن بداية األمور ليست مثالية 
ألوتــاوا ألن »كنــدا ســتكون أمام 
اقتراح عليها أن تقبل به أو ترفضه، 
املتحدة  الواليــات  بــأن  مع تهديد 
مستعدة لترك كندا جانبا والعمل 

على أساس ثنائي مع املكسيك«.

أما باتريك لوبلون اخلبير في التجارة 
أوتــاوا فيرى  الدولية فــي جامعة 
أن »ترامــب يريــد حتقيــق انتصار 
ســريع« قبل انتخابــات منتصف 
الوالية في منتصف تشرين الثاني/
نوفمبــر و«يعتقد أن ذلك )التفاهم 
واملكســيك(  املتحدة  الواليات  بني 
إلبرام  سيشكل ضغطا على كندا 

اتفاق«.
من جهته، أكد الرئيس املكسيكي 
املنتخــب أندريــس مانويــل لوبيز 
أوبرادور الذي ســيتولى مهامه في 
األول من كانون األول أنه »من املهم 
أن تدعــى حكومة كنــدا وهو ما 
حدث«، مؤكــدا للصحافيني »نحن 
مهتمــون للغاية بأن تبقى اتفاقية 

بني الدول الثالث«.
ورأت املنظمــة الصناعيــة اجمللس 
الوطنــي للتجــارة اخلارجية، التي 
تضم 300 شــركة كبيــرة أن »أي 

اتفــاق محــدث يجب أن يشــمل 
دائما الشــركاء الثالثة في أميركا 

الشمالية«.
وجلأ الري كادلو كبير املستشــارين 
االقتصاديــني للرئيــس ترامب إلى 
التهديــد املبطن. وقــال »نأمل أن 
املفاوضات  تدرس كندا بعناية هذه 
اجليــدة«، مذكرا ضمنــا بأن ترامب 
ينــوي أن يفرض رســوما جمركية 
في حــال حدثت  الســيارات  على 
خالفات. لكن الواليات املتحدة قدما 
بتخليهــا عن فكرة  تنازال كبيــرا 
التفاوض حــول االتفاق كل خمس 
ســنوات، ملصلحة صيغــة جديدة 

تنص على فترة أطول.

مشكلة سيارات 
تتعلق إحدى أهم نقاط االتفاق بني 
الواليات املتحدة واملكسيك بقطاع 

السيارات.

وقد قام البلــدان بتحديث القواعد 
»قطــاع  لتشــجيع  األصليــة 
 ، األميركي  التحويليــة  الصناعات 
على أن يكــون حوالى 75 باملئة من 
مكونات السيارات مصدره الواليات 

املتحدة أو املكسيك«.
وفي االتفاق الســابق كانت نسبة 
يكون  أن  يجــب  التــي  املكونــات 
مصدرهــا أميركيا شــماليا 62,5 

باملئة.
كما يشترط االتفاق أن يكون ما بني 
45 باملئــة من مكونات  أربعني الى 
الســيارات أنتجه عمال ينالون 16 

دوالرا في الساعة على األقل.
املكســيكيون  املمثلــون  وكان 
االتفاقية  توقيــع  إلــى  يســعون 
اجلديدة قبل نهاية الشهر اجلاري أي 
يريدون  اجلاري ألنهم  االسبوع  خالل 
قبل  التشريعية  السلطة  موافقة 

أن يتسلم الرئيس اجلديد مهامه.

كندا تعتزم انتزاع اتفاق تجاري من واشنطن بعد تفاهم بينها ومكسيكو

متابعة ـ الصباح الجديد:

وقع أكثر من مئة من كبار املراســلني 
ورؤساء حترير وســائل إعالم في 27 من 
دول االحتاد األوروبي بيانا وضعه زميلهم 
مــن وكالة فرانس برس ســامي كيتز، 
يدعو النواب األوروبيني إلى فرض رسوم 
األنترنت  الكبــرى على  تلزم اجملموعات 

باملساهمة في متويل الصحافة.
103 صحافيني،  الــذي وقعــه  والبيان 
تنشــره فرانــس برس علــى موقعها 
االلكترونــي وعدد من وســائل اإلعالم 
األوروبيــة بينها الصحف الفرنســية 
»لومونــد« و«لوفيغــارو« و«جورنال دو 
بلجيك«  ليبر  »ال  والبلجيكبة  دميانش« 

واألملانية »تاغيسشبيغل«.
البرملان األوروبي رفض مطلع متوز  وكان 
تعديال حلقــوق املؤلف ينص على فرض 

رسم من هذا النوع.
لألنترنت  العمالقة  اجملموعات  وخاضت 

التي يرمز إليهــا بكلمة »غافا« )احلرف 
األول من أسماء غوغل وآبل وفيسبوك 
على  غير مســبوقة  وأمــازون( حملة 
مســتوى الهيئات األوروبيــة ضد هذا 
أن  أنــه ميكن  اإلصالح، مشــددة على 

يقوض مجانية االنترنت.
وكتب سامي كيتز مدير مكتب فرانس 
برس في بغــداد الذي قام بتغطية عدد 
الوكالة  النزاعات حلســاب  كبير مــن 
»خالل أكثر من أربعني عاما من العمل، 
شــهدُت تراجــع عــدد الصحافيــني 
امليدانيني بشكل متواصل بينما تتزايد 
اخملاطــر بال توقــف. أصبحنــا أهدافا 

وأصبحت كلفة التحقيقات أكبر«.
وأضاف »ولى الزمن الــذي كنت أذهب 
فيــه إلى احلــرب بســترة او بقميص 
بســيط ومفكرة في جيبي إلى جانب 
مصــور فوتوغرافي أو مصــور فيديو«. 
وتابع »اليوم نحتاج إلى ســترات واقية 
مصفحة  وسيارات  وخوذ  الرصاص  من 
أن  لتجنب  شــخصيني  حراس  وأحيانا 

النص  فــي  كيتز  وتســاءل  نخطف«. 
»من يدفع مثل هذه النفقات؟ وســائل 

اإلعالم وهي )النفقات( كبيرة«.
ومن موقعي البيان صحافيون معروفون 
مثل الفرنسية فلورانس اوبينا واألملاني 
فولفغانــغ بوير والبريطاني جيســون 

بورك واملصور السويدي بول هانسن .
التي تنتج  وقال إن »وســائل اإلعــالم 
ليجازفوا  صحافييها  وترسل  املضامني 
بحياتهم مــن أجل تقــدمي معلومات 
جديرة بالثقــة ومتعددة الرؤى وكاملة 
لقاء كلفــة تتزايد، ليســت هي التي 
حتصــل على األرباح بــل املنصات التي 

تستخدمها بدون أن تدفع أمواال«.
وأضاف أن »األمر يشبه العمل لشخص 
آخــر يقطف بال رادع وفــي العلن ثمرة 
العمل«. وأوضحت الوثيقة أن وســائل 
اإلعــالم »باتــت تريــد التأكيــد على 
حقوقهــا لتتمكن مــن مواصلة نقل 
املعلومــات وتطلــب أن يتم تقاســم 
العائدات التجاريــة لهذه احملتويات مع 

املنتجني ســواء كانت وسائل إعالم أو 
فنانني. هذا ما يسمى ،الرسوم اجملاورة«.
ورفــض البيــان »الكذب الــذي ينقله 
غوغــل أو فيســبوك ويفيــد أن قرار، 
الرسوم اجملاورة يهدد مجانية األنترنت«.

وأكد البيان أن »األمر يتعلق بالدفاع عن 
حرية الصحافة، ألنه إذا لم يعد هناك 
صحافيــون لدى وســائل اإلعالم، فلن 
تكــون هناك تلك احلريــة التي يحرص 
عليهــا النواب أيــا تكــن انتماءاتهم 

السياسية«.
ويدعــو البيــان النــواب األوروبيني إلى 
»التصويت بكثافة مع تطبيق الرسوم 
اجملاورة علــى املؤسســات الصحافية 
لتعيش الدميوقراطية وأحد أبرز رموزها 

الصحافة«.
وســيناقش النواب األوروبيــون تعديل 
قانون حقوق املؤلف في االحتاد األوروبي 
الذي يثير انقســاما كبيرا حتى داخل 
كتلهم السياســية، في جلسة عامة 

في ايلول.

بعد ان احرجها طوال سنوات بحجة الدفاع عن مجانيته

الصحافة تحاصر مجموعات االنترنت بمشروع
 قانون يلزمها بدفع الرسوم المجاورة لدوام تمويلها

تقـرير
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ميلفين سانيكاس

ان من االهــداف االكثــر طموحا ألهداف 
االلتزام  املتحدة،  لألمم  املستدامة  التنمية 
مبنــع وفيات حديثــي الــوالدة، واألطفال، 
والتــي ميكن جتنبها خــال العقد املقبل، 
ولو مت حتقيق هذا الهدف فإنه بحلول سنة 
2030 لن يكون هناك بلد يصل فيه معدل 
وفيات االطفال حديثي الوالدة الى أكثر من 
12 وفاه لكل الف والده –ربع املعدل احلالي 
في بعــض اجزاء منطقة جنوب الصحراء 

األفريقية الكبرى.
نظرا حلجــم التحدي فإن هنــاك حاجة 
التحتية،  البنيه  في  الستثمارات ضخمة 
والتخطيط في مجــال الرعاية الصحية 
الطرق فعالية لتخفيض  ورمبا فإن افضل 
وفيات الرضع، تشــجيع زيادة اســتعمال  
اثنني مــن املوارد املتوفرة بســهولة، وهي 

لقاحات األمهات، والرضاعة الطبيعية .
إن حماية االطفال من الوفاة املبكرة، تبدأ 
قبل والدتهم، فعندمــا يتم تطعيم املرأة 
ضد االمراض الشــائعة مثــل االنفلونزا، 
فإن جسمها يخلق األجسام املضادة التي 
تتعرف على الفيروســات، وتعزز الدفاعات 
الطبيعية ضد طرق تطور املرض، وعندما 
البروتينات  تلــك  املرأة حاما، فإن  تصبح 
احلمائيــة تنتقــل لطفلهــا مــن خال 

املشيمة.
إن مــن املاحظ ان تلك الفوائد تســتمر 
بعد الوالدة، فعلى ســبيل املثال بينما ال 
ميكن اعطاء جرعة االنفلونزا للرضع الذين 
تبلغ اعمارهم اقل من ســتة اشهر، فإن 
التجارب الســريرية اظهــرت ان االطفال 
املولــودون ألمهات تلقــني جرعات اللقاح 
يتمتعــون بحمايه افضل ضــد االمراض، 
وفي احدى الدراســات املتعلقة باألمهات 
واطفالهن في بنغاديش، سجل الباحثون 
انخفــاض كبير يصل الــى %63 في عدد 
حــاالت االنفلونــزا بني الرضــع املولودين 
ألمهات تلقني جرعــات اللقاح وانخفاض 
التنفســية  االمراض  مبقدار%36 في عدد 
اخلطيرة بالنســبة لألمهــات، وانخفاض 
بنسبة %29 في تلك االمراض عند الرضع.

ان تطعيم االمهات ضد االنفلونزا يساعد 
كذلك في احلماية ضــد االلتهاب الرئوي 
وهو ســبب شــائع وراء الوفيــات خال 
مرحلة الطفولة، وفي حتليل جرى ســنة 
2018 لتجــارب لقاح االنفلونــزا والتي مت 
اجراؤها في نيبــال ومالي وجنوب افريقيا، 
مت اكتشاف ان هناك احتمالية اقل مبقدار 
20 % ان يصاب الشخص بااللتهاب الرئوي 

بشرط ان تكون امه قد مت تطعيمها.
الذين ال تســمح اعمارهم  ان االطفــال 
بإكمــال تطعيماتهــم ضد  الصغيــرة 
العقدية الرئويــة، واالنفلونزا، كانوا أكبر 

املستفيدين. 
ان بإمكان احلكومات في البلدان منخفضة 
الدخل على ضوء تلك املعلومات من تلك 
ان تخطط حلمات  الدراســات وغيرهــا، 
تطعيــم اذكى، وان تخفــض بنحو كبير 
من معدالت وفيات الرضع واالمراض التي 

تصيبهم.
ان الطريقــة الثانيــة لتخفيــض وفيات 

وهي  الطبيعية،  الرضاعــة  هــي  الرضع 
طريقة تتمتع بتأثير أكبر فحليب االمهات 
تزوده  التغذية الكاملة للطفل، حيث  هو 
البروتينات والدهون والفيتامينات  بجميع 
واملعــادن واالنزميات التي يحتاجها الطفل 
الصغير للبقاء بصحــة جيدة، واالفضل 
من ذلك كله ان االمهات يخلقن اجســام 
مضادة جديــدة في الوقــت الفعلي، مما 
يساعد على تقوية انظمة املناعة الشابة.

لألسف فإن معدالت الرضاعة الطبيعية، 
واستهاك حليب األمهات، اقل بكثير من 
املســتويات املطلوبــة. ان %40 فقط من 
الرضع حول العالم يحصلون على حليب 
امهاتهم بنحو حصري حتى بلوغهم عمر 

الستة أشــهر في اقل تقدير، كما توصي 
بذلك منظمة الصحة العاملية. 

العديد  ان االســباب معقده ولكن فــي 
من البلــدان فإن نقــص التعليم، إضافة 
والهجومي من  املكثــف  التســويق  الى 
قبل مصنعي حليــب االطفال الصناعي، 
يســهم فــي انخفاض نســب الرضاعة 
الطبيعيــة، ومؤخرا جــرى اتهام الواليات 
املتحدة األميركيــة بدعم صناعة احلليب 
وذلك من خــال معارضتها  الصناعــي، 
لقــرار منظمة الصحــة العاملية الداعم 

للرضاعة الطبيعية.
ان اقنــاع االمهــات باللجــوء للرضاعة 
الطبيعية هو أســهل، فبادئ ذي بدء فإن 
اطفــال الرضاعة الطبيعيــة اقل عرضه 
لإلصابة بالتهابات االذن والتهاب السحايا، 
او التعــرض ألمــراض اجلهــاز الهضمي 
واالســهال. ان تلك املزايا ستستمر طاملا 

استمرت الرضاعة الطبيعية للطفل.
تســتفيد االمهــات ايضا مــن الرضاعة 
الطبيعية، حيث تظهر االبحاث ان النساء 
الاتي ارضعن اطفالهن خال حياتهن هم 
اقل عرضه لإلصابــة بأمراض غير معدية 
مثل امــراض القلب، واألوعيــة الدموية، 
وسرطان الثدي، ومرض السكري من النوع 
2 . إن العديــد مــن تلك املكاســب تعود 
الطبيعية  الرضاعة  ان  مفادهــا  حلقيقه 
تساعد في تكسير الدهون اإلضافية التي 
تتجمع في جســد املرأة خال احلمل، وفي 
واقع األمــر فإن انتاج احلليب لطفل رضيع 
واحــد يحرق مــا ال يقل عن 500 ســعره 

حرارية باليوم.
علــى الرغــم مــن ان معظــم االمهات 
فإنه  الطبيعية  الرضاعــة  قادرات علــى 
ليس باســتطاعة جميع النساء انتاج ما 
يكفي من احلليب وذلك بســبب اإلرهاق، 
أو االكتئــاب، او الضعف اجلســدي الحقا 

جلراحة ما بعد الوالدة.
 ان بعــض االمهات غير قادرات على تلبية 
احتياجــات اطفالهــن، في حــني تفتقد 
اخريات الى الدعــم الطبي او االجتماعي 
من اجل التعامل مع مستلزمات الرضاعة 
الطبيعيــة، ولكــن مهما يكــن من امر 
بالنسبة لاتي يستطعن تزويد اطفالهن 
مبا ال يقل عن ســتة أشــهر من الرضاعة 

الطبيعية، فإن الفوائد كبيره للغاية.
لــو كان اجملتمع الدولي جديــا في حتقيق 
االهــداف الصحية التــي حددتها اهداف 
التنمية املســتدامة، فإنــه يتوجب على 
هذا اجملتمــع مضاعفة اجلهــود من اجل 
تشجيع املزيد من االمهات على التطعيم 
ضد االمــراض التي ميكــن الوقاية، منها 
واللجــوء للرضاعة الطبيعيــة من اجل 
اطعام اطفالهن حديثــي الوالدة. إن تأثير 
هاتني الطريقتني فقط ميكن ان يكون أكبر 

بكثير من اي مبادرة صحية عاملية.

ميلفني سانيكاس: طبيب صحة عامة، 
وعالم مختــص في تطويــر اللقاحات. 
يعمل كخبير طبي اقليمي في سانوفي 

باستور .

بروجيكت 

النهائيــة من  املرحلــة  اقتــراب  بســبب 
املفاوضات بني اسرائيل والفلسطينيني من 
اجلدير تســجيل هنا االبعاد التي سيذهب 
اليها اجلناح اليمنــي الصهيوني في تعزيز 
ادعاءاتــه في كل فلســطني ضــد هؤالء 
الســكان الفلســطينيني االصليني الذين 
طردوا كأمــة كاملة في عــام 1948 لهذه 

الغاية بالذات.
من املدهش انه استحوذ على متويل ملشروعه 
برغم انه لم يذكر ببراعة السبب، او مقدار 
املــال، او املمــول، او ملن املشــروع، الفضل 
البريطانية  تلغــراف  الديلــي  لصحيفــة 
مقالته  اثارت  للصهيونية.  املؤيدة  احملافظة 
اهتمام الصحافة العاملية التي كانت تطلب 
برد وتعليق انه جزء من القدر الفلســطيني 
الذي يحتاج فيه املرء دائماً الى اثبات وجوده 

وتاريخية.
في بادئ االمر تكمن املشــكلة الوحيدة في 
الضوضــاء الراهنة التي اثارهــا بحث وينر 
الذي استمر ثاث سنوات في انه لم يتصل 
بي ابداً بأي طريقة ولم يتكلم معي، مهمة 
غريبة لرجل يتظاهــر بأنه باحث وصحفي، 
الباحث وال  لكنه لم يســتعمل اســلوب 
اســلوب الصحفي، وحقيقة اخرى بشــأن 
أســلوبه، وهي انه لم يراجع مذكراتي بدقة 
في كتابــي خارج املكان الــذي اكملته في 
ايلــول 1998 ليظهــر في الشــهر التالي 
)ستظهر منه مقتطفات قريبا في نيويورك 
ريفيو بوكس وفي االبزورفير وهاربر و غرانتا( .
لقد دونــت فيه وقائع حياتــي املبكرة التي 
امضيتهــا بني القــدس والقاهــرة ولبنان، 
واوضحت انني تفاديت اســوأ اضرار النكبة 
لكوني فرد مــن الطبقــة ذات االمتيازات. 
لم ازعم اننــي اصبحت الجئاً، لكن عائلتي 
املمتدة كلها من اعمامي واخوالي وعماتي 
وخاالتي واجــدادي وجداتي، كانوا كذلك في 
احلقيقة في ربيع 1948 لم يبق لي أي قريب 
في فلســطني، لقد طهرمت عرقيــاً القوات 
الصهيونية. لم يذكر وينر ذلك في تعليقه 
وسمح لنفسه باالدعاء احملتال بأن مذكراتي 

)بدأت في عام 1994 وانتهت في عام 1999(
ما زاد االمر ســوءاً وقــوض الدقة االكادميية 
لعرض وينــر املتحمس، االخطــاء الكثيرة 
بحق الواقع، قد وصف بولص ســعيد بأنه 
شــقيق والدي، في حينهو ابــن عم والدي، 
والدي.  اخــت  زوجة بولص  نبيهــة  وكانت 
وينــر ال يعرف ذلك لم يدرك ان القوتشــان 
او الطابــو نــادرا ما يكون كامــا، وان بيت 
العائلة في املفهوم العربي، هو بيت للعائلة 
ويعنــي ان عائاتنا كانت واحدة في امللكية. 
كان بولص ســعيد ووديع ســعيد اوالد عم 
وشــركاء واصدقاء حميمني معــاً، وميلكان 
الشركة الفلســطينية للتعليم، بفرعيها 
فــي القدس وحيفا. ضــاع كل ذلك ،اضافة 
الــى بيت العائلة في االحتال االســرائيلي 
عام 1948 يقول وينر اننا لم نحاول املطالبة 
ابي  ان  بتعويضات وبذلك يخفي حقيقتني: 
فــي الواقع لم يحــاول ان يقاضي احلكومة 
االســرائيلية من اجل تعويضاته، وثانياً انه 
في عام 1950 اقرت اســرائيل قانون امللكية 
الغائب، وحولت كل امللكية الفلســطينية 

الى ملكية اســرائيلية بنحــو غير قانوني 
طبعاً، لذلك ال عجب ان لم تثمر محاوالتنا.

 يقــول انني لم أكــن طالباً في مدرســة 
القديس جورج، هــذه كذبة مفضوحة، هو 
ال يعترف ان ســجات املدرســة انتهت في 
عام 1946 وكنت انا هناك في عام 1947 وان 
ابي وابن عمه قد كانا في هذه املدرســة في 
عام 1906 لو كان باحثاً محترماً لسعي الى 
احد زمائي في الدراسة هيغ بوياجيان )الذي 
يعيش االن في الواليات املتحدة وباملصادفة 
زارنــي منذ اســبوع( واســتاذي فــي مادة 
الرياضيات ميشــيل مرموره استاذ جامعي 
متقاعد في جامعــة تورنتو، للتأكيد يقول 
وينر ان امي لبنانية في حني هي في احلقيقة 
نصــف لبنانيــة، كان والدها فلســطيني 
لديها جواز سفر فلسطيني وفي عام 1948 
اصبحت الجئة بيت الطالبية، بني لعائلتي 
فــي عام 1932 وبناه صعب ســماحة، وهنا 
اخطأ وينــر ايضاً. الفروع التجارية في مصر 
التي للعائلة لم تؤمم، لكنها بيعت حلكومة 
الثائرة،  عبد الناصر، ولم حترقهــا اجلماهير 

وامنا االخوان املسلمني وهكذا.
كل هذا من شــخص يدعي بأني شــوهت 
املاضي ألتظاهر بأنني ضحية، ال يســتطيع 
ان يفهــم ولن يقدر ان يفهــم من كتاباتي 
انني رحلت ألدافع عن كارثة الاجئني، ألنني 
لم اعان مثلهم لذلك شــعرت بأنني ملزم 
بأن اريح االم شــعبي االقل حظاً مني حاول 
وينر كأي بوق دعائي قبله، ان يصور حقيقة 
طرد الفلسطينيني بأنها قصة ايديولوجية: 
وهذا موضــوع ثابت ودائــم للـ)معلومات( 
الصهيونية منذ ثاثينيات القرن العشرين. 
لم تقــدم أي مصادر فعلية واســتعملت 

تلميحات فقط.
لم يسم االشخاص بأسمائهم الذين زعم 
التحدث معهم في )القارات االربع( او الوثائق 
التي رجع اليها، ماهي بالضبط وماذا قالت 
ومتــى. ابن عمي روبرت مثــا، اخبرني حني 
رفــض، اوال ان يتحدث الى وينــر، وألنه غير 

معروف نسبياً، حاول وينر ان يصنع لنفسه 
اسماً مبهاجمة ســمعة شخص مشهور. 
لقد تصديت ملثل هــذه الهجمات املوجهة 
ضدي ســابقاً وبنجاح، محاولة وينر مفيدة 
كأسلوب لتشــويه املطالب الفلسطينية 
في العودة والتعويض، وهي القضية املركزية 
في الطور النهائي من عملية السام. كما 
الاهوتي عنصرية قانون  وينر  يغطي جدول 
العودة االسرائيلي الذي يسمح لليهودي في 
اماكن من العالم بالهجرة الى اسرائيل من 
دون ان يســمح بذلك للفلسطينيني، حتى 
الذين ولدوا فيها. ان كان شخصاً مشهوراً 
مثل ادوارد ســعيد كاذبــاً، يتابع في جداله 
فكيف ميكــن تصديق هؤالء الفاحني الذين 
يقولون بانهم طردوا مــن اراضيهم؟ حجة 
الليكــود )حجــة وينــر( ان االرض تعود الى 
شــعب اســرائيل مبا ان الرب اعطاها لهم. 
لذلك املطالبون االخرون بحقوقهم مراوغون 

ومدعون، زائفون كلهم. 
حلسن احلظ ان بعض افراد عائلتي ما يزالون 
احيــاء وبصحة جيــدة. ابن عمــي االكبر، 
الشــخص االخير الذي رحل مــن بيتنا في 
طيبة، في الثمانني مــن عمره االن، ويعيش 

في تورنتو. ملاذا لم يتصلوا به؟
 جني ابن عمتــي االكبــر كان يتفاوض مع 
مارتــن بوبر واخذه الــى القضاء حني رفض 
مغــادرة البيت بعد ان انتهــى عقد ايجاره، 
وعــادت عائلتي من القاهرة بعد ســنة من 

اطاق سراحه. 
ماذا عن جيراننا واقربائنا واصدقائنا واعضاء 
جتمع الكنيســة؟ لم يتصل بأي منهم. ما 
يزال عدداً من اوالد القس الذي عمدني احياء 
ايضاً: كان بإمكانه االتصال بهم. كا: ان ما 
يريده التعليق، وليــس احلقيقة، بل الكذبة 

الصهيونية الكبرى. 
الســخرية انه منذ اسابيع قليلة خصصت 
صحيفة اميركية صفحتها االولى ملراجعة 
التاريخ االســرائيلي في الكتب املدرســية، 
الفضل فــي ذلك يعــود جلهــود املؤرخني 
اإلســرائيليني اجلدد وللفلسطينيني طبعاً، 
وهذا بداية لاعتراف بأحداث عام 1948 كما 
حدثت فعلًيــا، بالتطهيــر العرقي وتدمير 
القــرى واملذابح الخ، التــي ظلت مرفوضة 
وغيــر معترف بهــا وقتا طويــا. ليس من 
املدهش كثيراً ان تثبت الصحيفة االميركية 
االســرائيلية انفســهم، واقل صدقاً واقل 
رغبة للتعامــل مع احلقائــق، ومتيان اكثر 
الى الدعايــة والتكتيك املشــوهان اللذان 
ال ميكن لهما ان يفهمــا التاريخ او كيف ان 
منظورهما املنحرف ال ينتج ســوى االفتراء 

والكذب.
لقــد ايدت دائماً اعتراف كل من الشــعبني 
الفلســطيني واليهــودي مبعانــاة االخــر 
املاضية. ال ميكنهما التعايش في سام في 
املســتقبل اال بهذه الطريقــة. وينر مهتم 
اكثر في استغال املاضي-اما املاضي الفردي 
او اجلماعي- ليمنع الفهــم واملصاحلة. من 
احملزن انه لم يستعمل الوقت الطويل والغل 

الذي استهلكه ألغراض إيجابية.

من كتاب خيانة املثقفني إلدوارد سعيد

في  امليدانية  التطــورات  تكتســب 
مدينة إدلب الســورية أهمية خاصة 
خال املــدة احلالية، باعتبار أنها باتت 
املنطقــة املركزية املتبقية في نطاق 
بشــار  نظام  بني  املســتمر  الصراع 
األسد من جهة، واملعارضة املسلحة 
والتنظيمات اإلرهابية وفي مقدمتها 
»جبهة النصــرة« وتنظيم »داعش« 

من جهة أخرى. 
وتشــير عدة تقارير إلــى أن النظام 
حشد طواقم عســكرية عديدة من 
قواته في محيط املنطقة خال املدة 
املاضية، إال أنه قام مع نهاية األسبوع 
بســحبها من جديد، وهو ما تواكب 
مع حملة تشــنها تركيــا من أجل 
منع التدخل العســكري في املدينة، 
العســكرية  قواعدها  تنشــر  التي 
على مقربــة منها، على نحو يضفي 
مزيًدا من الغموض على مســتقبل 
تلك التطورات خال املرحلة القادمة، 
ال ســيما أن ذلك مرتبط بحسابات 
ومصالح لقوى أخرى معنية بالصراع 

في سوريا.

سيناريوهات مختلفة: 
   رمبا ميكن القول إن ثمة مسارات ثاثة 
رئيسة ميكن أن تتجه إليها التطورات 
التي تشهدها إدلب في الوقت احلالي. 
يتمثل املســار األول، فــي التصعيد 
العسكري، الذي يرى النظام السوري 
أنه األداة األساســية التي متكنه من 
توســيع نطاق ســيطرته على مزيد 
من األراضي، على غــرار ما حدث في 
الرئيس  صــرح  وقد  أخــرى.  مناطق 
بشار األســد بأن »معركة إدلب باتت 
وشــيكة«، وهو ما دعمته تصريحات 
أخــرى أدلــى بها بعض املســؤولني 
السياسيني والعسكريني في النظام 

السوري في املدة األخيرة.

   والافــت أن هذه التصريحات بدأت 
تتزايــد بعــد الوصول إلــى ترتيبات 
أمن احلدود في اجلنوب مع إســرائيل 
واألردن، ومبواكبة ترحيل قوات موالية 
لـ«اجليش الســوري احلر«، إلى جانب 
نقلها  أخــرى، مت  إرهابية  مجموعات 
فــي املدة األخيرة إلــى إدلب، أغلبها 
من العناصر التي تنتمي إلى »جبهة 

النصرة«.
   فيمــا قال وزير اخلارجية الروســي 
ســيرجي الفروف، في مؤمتر صحفي 
مع نظيــرة التركي مولود شــاويش 
أوغلو في 14 اب أغســطس املاضي، 
أن »اجليش الســوري له كل احلق في 
قمع نشــاط اإلرهابيني في ســوريا، 
مبا فيهــم جبهة النصرة«، مشــيرًا 
في هذا الســياق إلى أن »الوضع في 
العدد  بســبب  األصعب،  هــو  إدلب 
الكبير ملسلحي النصرة« الذي يصل، 
حسب بعض التقديرات، إلى عشرات 
على  املســلحني. مشددًا  من  اآلالف 
على  يتواجد  الســوري  »اجليــش  أن 
أرضه ويحارب ألجل اســتقال باده 
القرار  يتوافق مع  اإلرهابيني، ومبا  ضد 

.»2254
   ويبــدو أن ذلك ال ينفصل عن اجلدل 
املستمر بني روســيا والقوى الدولية 
الصراع  بتطورات  املعنية  واإلقليمية 
في سوريا ومســتقبل املواجهة في 
إدلــب، خاصة بعــد التحذيرات التي 
أطلقتهــا األخيــرة مــن التداعيات 
احملتملــة التي قــد يفرضها التدخل 
النظــام  العســكري مــن جانــب 

للسيطرة على املدينة.
   لكن هذا املسار رمبا يرتبط مبتغيرات 
عديــدة، يتمثل أبرزها في مســتوى 
التفاهمــات التــي ميكــن أن تصل 
إليها روسيا وإيران وتركيا خال املدة 
املقبلــة، خاصة بعد اإلعان عن لقاء 
سيعقد بني الرؤساء الروسي فادميير 

روحاني،  حســن  واإليرانــي  بوتــني، 
والتركي رجب طيب أردوغان في بداية 
أيلول سبتمبر املقبل، حيث سيكون 
الوضــع في إدلــب محــور احملادثات 

بينهــم. ويتعلــق املســار الثانــي، 
باستمرار الوضع على ما هو عليه. 

وقــد كان الفًتا أن تركيا بدت حريصة 
على توجيه إشــارات ملتبسة حيال 

إدلب.  التطورات فــي  إزاء  موقفهــا 
ففــي الوقت الــذي أحملــت فيه إلى 
عــدم معارضتهــا للمواجهــة مع 
»التنظيمــات اإلرهابية«، فقد عدت 

أن »خوض حرب في إدلب مبنزلة خط 
أحمر«. 

لكــن اجتاهــات عديــدة رجحت أن 
إلى  أنقرة على عدم االســتناد  تصر 
اخليار العســكري فــي التعامل مع 
إدلب، حتى لــو كان ضد التنظيمات 

اإلرهابية.
   ويواجــه هذا املســار بدوره عقبات 
عديــدة، أهمهــا الضغــوط التــي 
متارســها إيران والنظام السوري من 
أجــل إنهاء تواجد تلــك التنظيمات 
فــي إدلب وتعزيز قــدرة النظام على 
اســتعادتها من جديد. ويبدو أن هذه 
الضغــوط ســوف تتزايد فــي املدة 
احملتمل  التصعيد  على ضوء  املقبلة، 
بني إيران والواليات املتحدة األميركية 
مع بداية تفعيل العقوبات األميركية 

املفروضة على األولى.
   فيما ينصرف املسار الثالث، إلى اجتاه 
كل طرف نحو تبني آلية شتى. إذ قد 
تتجه روسيا، ومعها النظام السوري، 
إلى خوض معركة عسكرية رمبا تكون 
هي األعنف في إدلب، بدعوى محاربة 
اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية خاصة 
»داعــش« و«جبهــة النصــرة«، في 
حني تعمل تركيا علــى تعزيز مواقع 
السوري  و«اجليش  السورية  املعارضة 
احلر« عند نقاط التماس احلدودية ومع 
داخل مناطق  قواتها  انتشار  خطوط 

خفض التصعيد.
   وقــد مت بالفعل اإلعان عن نشــر 
مضادات طيران في تلك املناطق وفًقا 
لوكالة األنباء التركيــة، في حني أن 
تركيا تنشر في األســاس 12 قاعدة 
تقريًبا في تلك املناطق. لكن يبدو أنه 
سيكون من الصعب أن تقبل روسيا 
بخروج أو »شــرعنة« وجود »جيوب« 
لتنظيمــات تعدهــا إرهابية وتضم 
عناصــر أجنبية مطلوبــة في تلك 

املنطقة.

   وقــد تدعــم بعــض التكتيكات 
امليدانية التي تظهر حتركات عسكرية 
من جميع األطراف في محيط إدلب، 
هذا املســار أيًضا، خاصة بعد ظهور 
مؤشــرات عديدة تكشف أن تنظيم 
»داعش« يتحرك في مســار واحد في 
ريف إدلب الشــمالي باجتــاه احلدود 
التركية، اذ كان الفًتا أنه بدأ في إبرام 
صفقات مع »جبهة النصرة« لتجنب 

التصادم بينهما.
   وفى هذا الســياق، مــن املرجح أن 
تتجــه كل مــن تركيا وروســيا إلى 
باتفاق األخيرة مع  اتفاق شبيه  عقد 
إسرائيل في الشــهر املاضي، إلعادة 
صياغة ترتيبــات أمن احلدود في تلك 
املنطقة، ما ميكن أن يعزز من احتمال 
حترك قوافل من املدنيني باجتاه احلدود 
التركية. ومن املتصور أن موسكو قد 
توافق على تلــك اخلطوات العتبارات 
ترتبط بتطور عاقاتها مع أنقرة. وقد 
يتم توســيع هذا اإلطار، خاصة بعد 
اإلعان عــن احتمال عقد لقاء رباعي 
بني روســيا وفرنســا وتركيا وأملانيا 

خال املدة املقبلة.
   وفي النهاية، ميكن القول إن النظام 
السوري وحلفائه باتوا معنيني بإنهاء 
معركة إدلب، وذلــك عبر توافقات ال 
الذي  التحالف  تشــكل تصدًعا في 
تقوده روسيا. لكن يبدو أن ذلك سوف 
يرتبط مبتغيرات أخرى مهمة، يتمثل 
أبرزها في التفاهمــات التي ما زالت 
روســيا حريصة على الوصول إليها 
مع القوى األخــرى املعنية بتطورات 
الصراع في ســوريا بنحو عام وإدلب 
خاصــة، التي باتت اختبارًا حاســًما 
تداعيات  نتائجــه  تفــرض  ســوف 

مباشرة على مستقبل هذا الصراع.

املســتقبل لألبحــاث والدراســات 
املتقدمة
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المسارات المحتملة للصراع على إدلب
المرحلة األخيرة:

تشويه السمعة أسلوب صهيونيأفضل طريقتين لتخفيض وفيات الرضع
األهرام ويكلي 29 أب 1999

بإمكان الحكومات 
في البلدان منخفضة 
الدخل على ضوء تلك 
المعلومات من تلك 
الدراسات وغيرها، 
ان تخطط لحمالت 
تطعيم اذكى، وان 
تخفض بنحو كبير 
من معدالت وفيات 
الرضع واالمراض 

التي تصيبهم.

لقد ايدت دائمًا 
اعتراف كل من 

الشعبين الفلسطيني 
واليهودي بمعاناة 
االخر الماضية. ال 

يمكنهما التعايش 
في سالم في 

المستقبل اال بهذه 
الطريقة ميلفني سانيكاس

ادلب



ثقافة10
دراسة

اصدار

متابعة

مقال

هي شــيئية متاماً وال هي معنى لفظياً 
وحســب , وهذا نوع معني من فلســفة 

)عفوية االحساس باملعنى(. 
2 ـ لوم ـ امحاء معتزلي

أشعر باألسف ..
عندما أتذكر

إن جسدي اشتاقك كثيراً
ويداي سعت اليك
لكن صوتا بداخلي

سحبني إلى اخللف
أشعر باألسف

ألني عندما كنت معك
لم أكن أنا .   ـ القصائد , ص19

في قصيدة )لوم( جتريد حقيقي , يخالف 
التذكر يخالف الرغبة احلميمية للوفاء , 
يخالف التوق الى التأســف على املضاع 

من اللحظة احلميمة .
اللــوم هنا ليــس للمعنــى اخلبيء بني 
الذات التي تتأسى وتتأسف , امنا للنفس 
األخرى , الذات )الند( املنشطرة بني القرار 
والنكوص , بني ان يعطى فرصة للظاهر 
االنســاني ليعبر عن , مظانه امللموسة 
الراغبة , عبر اليــد , والصوت العقالني 
ان تكتمل  تــوق احلاجــة  الــذي يختبر 

مبوجبها املظهري )الرجل او الوطن( .    
مــن التعليق اعــاله , )أي حالــة التردد 
واحليرة واالســف / مبقابــل / الواقع الذي 
يفرض التخلي( يتقرر القدر النهائي الذي 
يصير امليل العاطفي فيه جتاوزا على ِملل 
وقوانني الوجود , فيتالشى الفرد ألنه لم 

ر عليه ..    يكن مكافئ متاماً ملا ُقدِّ
واحلصيلة أن اللوم يقع على القدر ال على 
النفس أو اجلسد . وفي هذا امحاء لكيان 
احملــب بذوبانه بكيان احملبــوب , على حد 

التفكير املعتزلي , و)الصوفي( احلديث.
3 ـ بسم احلب , والوجد بالوجود

يا اهلل ..
ما بال خطواتي تغفو !

وأنا أركض ..
ما بالي بإسمي أتعثر؟

خطواتي تتعثر أكثر
وأميل على ظلي األسمر

فأراني  ..
أرسم  ..
أرقص  ..

أتبختر  ..
وأطير إليه بندائي

أن يقترب من غصني األخضر
أن يسبق خطواتي .. حلنه

ألصلي على عشب خيالي
وأصلي وأتلو آياتي

يا اهلل ..
قربه أكثر ..  ـ القصائد , ص21

في غنائية هذه القصيدة شــدو من نوع 
طريــف , فالتطــورات احلركية لم حتاول 
التعلق باالزاحات الشــعرية , ولم تتعلق 
بالترنيم اللحني لوحــده , امنا اجترحت 
لها ترنيماً فكرياً لــه امتدادات متنقلة 
من األُصول الى الفروع ففروع الفروع , إذ 

أن :
ـ اخلطوات تتالحق بسرعة فتولد الركض 

/ هي حركة أولى.    
ـ الركض يولد التعثر باســم احلب الذي 
هو )الشــاعرة او القصيدة( / وهي حركة 
ثانيــة , متصلــة منفصلة بـــ , و , عن 

سابقتها . 
ـ العثرة تصطدم بالظل )الشكل الثالث 
للحب( الذي ينقذ العثرة لتصير رســماً 
/ وهــي احلركة الثالثة بــذات الصفات , 

)متصل منفصلة( . 
ـ )ظــل( احلب الذي أنقــذ العثرة دفعها 
املتبختر  والرقــص   , والتبختر  للرقــص 
سعادة أحالت كل االشياء الى محبوبات 
الرابعة في  / وهــي احلركــة  ومحبــني 

القصيدة . 
ـ التبختــر صيــر احملبني نــداءات تطير 
نحو االغصان املفعمــة بخضرة اجلمال 
والعطــاء / وهي احلركة اخلامســة في 

القصيدة. 
ـ احلياة احملتفلة باجلمال والعطاء تصلي 
لواهــب النعم ليدنــو كل اجلمال واحلب 
وغضاضة العشق , من القلوب املفتوحة 

له مثل سماء . 
مــاذا تؤكد القصيدة بعد هــذا التعلق 

كله باملطلق اجلمالي؟
انها تريد ان تخلق فضاء للتنغيم املبهج 
, املعمق للترنيم االيقاعي , من ثم اسباغ 

املنطق الوجدي الوجودي عليه . 
4ـ  يوسف طاهر وعرفانية الفخر االسري

هل لي بروح مثل روحك؟
يا سيد الكرماء ..

يا طاهر الروح  ..
وطاهر أسمك

هل لي بلحظة .. هي حلمي
أبوح فيها ما تأخر من حروفي

يا شذى الطيبة
على كل من سار معك

ومن تبعك
هل يشبهونك؟

ميثلونك؟
هل ميلكون عتبة كرمك؟

أو لون عيونك؟
أخلد عزيزا .. فقد تاهت حروفي

وتاه طيفي .. علــى أجنمك .  ـ القصائد 
, ص22

فــي القصيدة بــادرة جديدة فــي )أدب 
النعــي( , تلك هي العــودة الى خصائل 
اجلمال للذات املرثية, عبر عرفانية االسم 
بتبيــان منجزاته وأثرها على املســتوى 
اخللقي واجلمالي والثوري للذات الشاعرة 
, وتقطع طرافته كذلك في اســتنهاض 
اجلســدي  واجلمال  والكرم  الثورية  الروح 
والســلوكي برؤية محايدة , كأن النعي 
رســاله لتحديد واظهار الشكل النبيل 
العاطفي  الرثــاء مبعنــاه  احلــب ال  من 

واالسري .

5 ـ سر الهي , ايكلوجيا قرابة
أنبأتني زهرة النرجس

بأني سأكون هناك
حّملتني سرا

لن أبوح به .. إال لفجره
فمنذ حلول الربيع

وأنا أرقب األزهار
منذ تفتحها .. وأنا أرقب حلمي

منذ أحالم بعيدة
وأنا أنوي االقتراب
منذ اقترابي منه

وأنا حافظة للسر
سر حملتني إياه نرجسه

لن أبوح به
إال على شفتيه
سأطبعه هناك

ألســتيقظ فأجدني غارقــة في حروفه 
ص26

في وحدة الوجــود عناصر مخلوقة الداء 
وظيفــة محددة , فلن جند يوماً شــجرة 
حتكي أو حيواناً يكتب الشعر , أو صخرة 
تبكي , وال ماء يرفض ما يرمى اليه , ولن 

جند هواء ميتنع على غيمة .. الخ ..   
تلك الوظائف لن تتغير للعناصر البيئية 
مطلقاً إاّل بقدر محدود من صنع التطور 

احلضاري التقني واملعرفي .          
والفنــان لهم  والفيلســوف  الشــاعر 
وحدهــم قــدرة علــى تغييــر وظائف 
, فيصير للشــجرة لســان  الكائنــات 
فتحكي , ويجوزوا للحيوان يكتب الشعر 
ويغنيه , وللصخور ان تبكي من فارقوها , 
واملاء يرفض األوساخ امللقاة اليه , والهواء 

يخالف غيمته !   
والشــاعرة تتحدث ـ في القصيدة أعاله 
ـ مع النرجس بأســراها , وتروي حلمها 
للربيــع بعد أن يراقبهــا منذ الفجر الى 
تفتح الزهور , منذ مرحلة العشق حتى 
مرحلة احللــم , بل أن الربيع يصير حبيباً 
النرجس بني شفتي  يقدم للحلم ســر 

احلرفني )ح , ب( .   
ان التجسيد البيئي سيبلغ مدى متطوراً 
حني يذوب الربيع بـــ )النرجس , بالندى( 
ليغرقــوا جميعاً بلوحة فــيء الطبيعة 
, )للطبيعة  املُْمِحية للــذوات املغلقة   ,
/ البيئة ( املتعاضــدة , التي حتترم النبل 
واجلمــال ونعمة الوجــود املرطب باحلب 

اجلليل . 
ايكلوجي من  نبــل  الى  القصيدة تدعو 
نوع وجداني يدعو  الــى القرابة البيئية 

ملكونات الضمير احلضاري اجلديد .

اسماعيل ابراهيم عبد 
 

حذام يوسف طاهر في بوحها الصادق حد 
االنعكاس املباشر لذاتها كنفس , يؤرقها 

كل خلل, ويحتويها كل أمل . 
في )احلب وأشــاؤه األخرى( ) ( , تبعث لنا 
رســائَل عدة عن ظرفها االنساني , ضمن 
عائلة, وأب مناضل , ومجتمع متحضر في 

عالقاته .    
تلك املثابات وظفتها الكاتبة لتستكمل 
هيئة األشياء عبر حبها لها , سواء كانت 
هــذه :   حكايــة عن الغائب , او تأســي 
لشــهيد او مناضــل , أو عــن وجع تراب 
الوطن , أو ذبول زهرة في حديقة , أو وجود 

أشياء مهملة على الرصيف ..
باختصار شديد )هذه اجملموعة( تؤاخي بني 
املوجودات كلها كونها من أصل واحد هو 
الوجود  , وباحلب احلقيقي املطلق اجلمالي 

تشكل هويته ! 
أود أن ألفت النظر الــى الزوايا التي قد ال 
تبني عبــر مظهر الكتابة الشــعرية , أو 

دالالتها املباشرة . 
التي ســأنتقيها  القصائــد  أن  اقصــد 
لــذا  وفكريــة  فنيــة  خصوصيــة  
                                                                                                                : اآلتــي  النحــو  علــى  ســأُتابعها 
1ـ  لم يحن الوقت بعد وعفوية االحساس 

باملعنى 
إلى أي درب تدير وجهك؟

كم انتظرَت أيها املعذب روحا؟
كثيرون وصفوك .. نبيا للمحبة

نبي الطفولة.
هل كنت تعلم يوم رحيلك؟

هل كنت تخطط لرزم أحالمك؟
ولكن إلى أين؟ كيف ترحل هكذا

دون أن نلّوح لك .. أن انتظر
ليــس هذا أوان الرحيــل !!!   ـ القصائد , 

ص16.   
في هــذه القصيــدة )املقطع( تباشــير 
الشــاعرة حركة تخلط فنياً بني الشعر 
كمشــاعر والنثر كموضوعــات عقلية. 
ومنها تنطلق الى فلســفة مبســطة، 
)العناصر  باملوجــودات    تعمــق احلــس 

العشرة( اآلتية :       
)الدرب , االجتاه , الــروح , الكثيرون , احملبة 
, الطفولة , الرحيــل , االحالم , التلويح ,  

االنتظار(. 
ومــن الواضح انهــا جميعــاً )موجودات 
هالميــة( ال هــي محسوســة وتلمس , 
وال هــي مجردة من املالمــح فتمحى , ال 

العربي احلديث«، و«أيقونــات الوهم، الناقد 
العربي وإشكاليات النقد احلديث«.

جاء كتــاب »كافكا والكافكويــة والرواية 
فتناول  وقســمني،  متهيــد  في  العربيــة« 
التمهيد معرفة العرب لآلداب األجنبية وتأثر 
روائييهــم وقاّصيهم بهــا، خصوًصا خالل 
النصــف الثاني من القرن العشــرين، كما 
متّثل ذلك، بشكل خاص، في تيارات ومذاهب 
الفردية أو الفردانية والذاتية، مثل الوجودية 
بها  وتعّلًقا  والفانتازيا،  والالمعقول  والعبث 
األول  وتناولت فصول القســم  الوعي.  تيار 
فرانــز كافكا وأدبــه، والكافكوية بوصفها 
تيارًا، إذ يتمركز حول كافكا وأعماله، لكنه 
ال يقتصــر عليه. أما القســم الثاني، فقد 
تناول من وجدهم املؤلف أهم وأبرز من نزعوا 
في رواياتهم نزوًعــا كافكويًا، تأثروا بكافكا 
أم لم يتأثروا التأّثر املباشــر به، من الروائيني 

العــرب، ومنهم: الســوري جورج ســالم، 
والعراقي محي الدين زنكنه، واملصري صنع 
اهلل إبراهيم، والفلســطيني جبرا إبراهيم 
جبرا، واألردني إبراهيــم نصر اهلل، واملصري 

يحيى الطاهر عبد اهلل.
أتبع املؤلــف التمهيد والقســمني بخامتة 
ومالحــق وقائمة مصادر. فقــدم للباحثني، 
فــي ملحــق أول، قائمــة مبا يقــارب املائة 
كاتب عربي يراهم تأثــروا بالنزعات الفردية 
والذاتية. أما فــي امللحق الثاني، ولتداخلها 
ببعض، فقد عرف بأهم تلك النزعات، إضافة 
إلى العبث والالمعقــول الذي اهتم به منت 
الكتاب، ومنهــا: الوجودية، واألدب الوجودي، 
والواقعية السحرية، والفانتازيا والعجائبية، 

والتعبيرية والرمزية وغيرها.
يقع الكتاب فــي 304 صفحات من القطع 

الكبير.

 
عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر في 
بيروت، صدر حديثاً كتاب »كافكا والكافكوية 
والرواية العربية والبحث عن اخلالص«، للناقد 
واألكادميــي العراقي املتخصص فــي الرواية 
العربية واألدب املقارن، الدكتور جنم عبد اهلل 

كاظم.
ويأتــي الكتاب بعد ما يقــارب الثالثني كتابًا 
ســبق للمؤلف إصدارها، منهــا »مقدمات 
وأبحاث تطبيقية حديثــة في األدب املقارن«، 
و«أميركا  العربيــة«،  الروايــة  و«جماليــات 
واألميركــي في الروايــة العربيــة«، و«رواية 
الفتيان، خصائص الفن واملوضوعات«، و«نحن 
و«الرواية في  العربيــة«،  الروايــة  واآلخر في 
العراق وتأثير الرواية العربية«، و«هومســيك، 
الوطن في غبار املبدعني«، و«اآلخر في الشعر 

من الفصل االول عن حياة الشــاعر عمر بن 
ابي ربيعة، بالتعريف عن شــخصيته، ومن 
ثم فرقت بني الغزل العذري والغزل الصريح، 
مستدلة بابيات شعرية لفارسي الغزل عمر 

بن ابي ربيعة وجميل بثينة.
وحمــل املبحث الثالث مــن الكتاب عنوان 
)ما اشــبه اليوم بالبارحة( مــن خالل قراءة 

لدواوين بن ابي ربيعــة وابن قباني، وايضاح 
التشــابه في االفكار واملواضع وحتى ظروف 
معيشــتهما، وأن كانت نســبة كبيرة من 

التشابه ال التطابق.
وجعلت الكاتبــة الفصل الثاني حكراً على 
النســاء حيث عّرجت على بعــض اللواتي 
تغــزل بهن الشــاعر في شــعره، واعطت 

صفاتهن.
ومن ثَّم، وّضحت ســمات املــرأة التي يؤكد 
عليهــا عمر فــي أكثر االحايــني من خالل 
االبيات والقراءة لها، ووضعت خامتة للكتاب 
وضحــت فيها خالصة املوضــوع عن الغزل 
وخصوصــاً الصريح، وفارســه عمر بن ابي 

ربيعة.

بغداد - الصباح الجديد:
  

صدر عــن دار احلالج في بغــداد، كتاب )وهل 
يخفى القمر.. قراءة في حياة وشــعر عمر بن 
ابي ربيعة(، للكاتبة كرامة حسام الساموك.

وتتحدث الكاتبة فــي املبحثني االول والثاني 

املترجم صالح السعيد.
وبعدها رحب الشاعر باحلضور وبدأ في قراءة 

بعض نصوصه 
الزبيدي  .. وحتدث الدكتــور احمد مهــدي 
بورقة نقدية عن جتربة الشاعر عمر السراي، 
ومشــاركة من قبل الشــاعر جبار الكواز 
والباحث رئيــس احتاد ادباء وكتــاب العراق 

ناجح املعموري. 
ختمت اجللســة بقراءات شعرية للضيف 

السراي وسط مباركة من احلضور.

بابل ـ الصباح الجديد:
 

في امسية بابلية مختلفة استضاف املنتدى 
االدبي االبداعي / احتاد ادباء وكتاب بابل الناطق 
ادباء وكتاب العراق الشاعر  الرســمي الحتاد 
عمر الســراي للحديث عن جتربته اإلبداعية، 
حيث استهلت اجللسة التي قدمها الشاعر 
امنار مــردان في منتــدى ومؤسســة ابجد 
الثقافية بكلمة ترحيبيــة لرئيس فرع بابل 

كافكا والكافكوية والرواية العربية والبحث عن الخالص

كرامة الساموك.. عن حياة وشعر عمر بن ابي ربيعة

بابل تحتفي بالشاعر عمر السراي

غالف االصدار

تلك المثابات وظفتها 
الكاتبة لتستكمل هيئة 

األشياء عبر حبها لها , سواء 
كانت هذه:   حكاية عن 

الغائب , او تأسي لشهيد 
او مناضل , أو عن وجع تراب 

الوطن , أو ذبول زهرة في 
حديقة , أو وجود أشياء 
مهملة على الرصيف ..

خمسة من أشيائها في..
)الحب وأشياؤه األخرى(
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روي عن أحدهم أنه قــال »إن اللغة لم 
تخترع للتعبير عن النفس، ولكن إلخفاء 
ما في النفس، ولم تخلــق إال للتمويه 
على الناس حتــى ال يدركوا حقيقة ما 

في داخلهم من نزعات«!
قول صادم غيــر متوقــع، وكالم مؤلم 
غير مألــوف. فقد كان اإلميان الســائد  
أن اللغة هي أداة التعبير عن املشــاعر، 
وســبيل اإلفصاح عن الرغبات، فإذا هي 

عكس ذلك متاماً.
أي أن القصائد التي أنشــأها الشعراء، 
والكتب التي وضعها املؤلفون، واألغاني 
التــي رددهــا  املغنون، لم تكن ســوى 
وسائل للتعتيم على ما يشعر به هؤالء 
من خيبة أمل، أو مرارة فشــل، أو نزعة 
عدوان، أو كراهة غير، أو ســوى ذلك من 

األمور.
وقــد أدرك العــرب هــذه احلقيقة منذ 
قــرون طويلة فقالوا إن أصدق الشــعر 
أكذبه! فليس هناك  ما هو أسهل على 
اإلنسان من التالعب باأللفاظ، أو املناورة 
بالكلمات، حتى لو مس ذلك أرق جوانب 

العاطفة لديه. 
إن االزدواجية التي يعيشها لم تأت من 
فراغ، ولــم حتدث هكذا فجــأة. بل هي 
حقيقة من حقائق احليــاة اليومية. وال 
يتقنها إال هو، مــن بني جميع الكائنات 

احلية، وغير احلية!
ولعل هذا هو بالضبط ما جعل العلماء 
يلجئون للتجربــة، وال يكتفون بالتأمل. 
فالتجربــة ال تكــذب وال تخفي وال تزور 
احلقائــق. ولوالها ملا حتولــت النظريات 
بحثاً،   وأشبعوها  العباقرة  أنتجها  التي 
إلى مكائن وآالت ومصادر رزق. ورغم ذلك 
فإن هنــاك الكثير مــن النظريات التي 
ماتزال حبيسة الصدور، أو رهينة الكتب 

واألوراق.
ورمبــا كان عالم السياســة من أصدق 
األمثلة على االختــالف بني ما يؤمن به 
املــرء وما يفعله في العلــن. فاألهداف 
والبرامج والوعود والطموحات، تتغير بني 

آونة وأخرى. وال يتحقق منها إال القليل، 
وقد ال يتحقق أبداً. ولو كان السياســي 
صادقاً ملا رضي أن يفعل خالف ما يقوله، 
وال أن يســير عكس ما يصرح به. ويجد 
األتبــاع حرجاً بســبب هــذا االنفصال 
الكبيــر بني الفكر والعمــل، والنظرية 
والتطبيــق. فال يحصلون من أحالمهم، 

إال على النزر اليسير.
ورمبا كانت هذه هي العلة في أن األفكار 
املثاليــة التي يؤمن بهــا اجلميع، ال جتد 
ســبيلها إلى الواقع أبداً، وال تنجح في 
إنقاذ اجملتمع من الرذائل. فلإلنسان قدرة 
كبيرة على أن يغرم بشئ، ويأتي بخالفه. 
وال يأنف أن تفترق مقدماته عن نتائجه، 
أو يتناقض تفكيره مع تدبيره. ومثل هذا 
السلوك ال ميكن أن يكون له مردود على 

اإلطالق.
إنــه غرس عقيم ال ثمر لــه وال أوراق وال 
أغصان. وليس من اليســير اكتشــاف 
زيفه وبالدته وقلة نفعه. ولكن اإلنسان 
قــادر على إقناع اآلخريــن بلغة جميلة 
سلسة أنه ال يعجز عن حتويل حياتهم 
إلى فردوس، ومعاناتهم إلى نعيم، فهذه 

هي في الغالب وظيفة اللغة لديه.

وظيفة اللغة !
محمد زكي ابراهيم

محمد زكي ابراهيم
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كتب 12

شبلي مّلط:

امــا العاطلــون عن العمــل فهم 
الشــريحة االجتماعية التي احلقت 
بها الثــورة املعلوماتية اكبر االضرار  
والتكنلوجية   العلميــة   والتغيرات 
غالبا ما يشــكل الســبب املباشر  
مناصبهــم  مــن  لتســريحهم 
معقدة   الصــورة  لكن  واعمالهــم 
واميركا مدينة  فــي ازدهار ال مثيل 
له على مدى خمســن عاما للفرص 
اجلدية التي خلقتها الثورة  املعلومات  
هــذا ال ينفــي حقيقــه البطالــة  
الناجتــة عن االندماجــات العمالقة 
واالتصاالت  املعلومات  الشركات  في 
والشــبكات األثيريــة وكلها مقدم  
على اخلفض  من اليــد العاملة ، مبا 
ال يســمح بالركون فقط الى فرض 
املعلوماتي  العهد  في  املســتحدثة 
ملعاجلة العزلة التي تعنيها البطالة.

لكن سياسة التدخل من قبل الدولة 
غير متوفرة في هذا اجملال  بشــكل 
واضح  وليــس لدى احلكومات خطة 
كينيزيه جاهزة ميكن تطبيقها ومع  
تراجــع العمل  النقابــي كما عرفه 
القرن العشرين  حان الوقت للتفكير 
بشــكل جدي في االجتاهــن اللذين 
االول يقضي   روبير فوسار   رسمهما 
على حســاب  بالتركيــز مجــددا  
اوقــات الرجال والنســاء  واالطفال  
مبا ينتــج  معايير رياضيــة  علمية  
لإلحاطــة بنوعيه العيش . وســبل 
البسيطة   األمثلة  ومن  حتســينها  
في التطبيقات الراهنة لهذا البحث  
مــا يوفره  اســبوع العمل  املقتصر  

على اربعة ايام مــن قاعدة  يتبعها 
عدد البأس به  من الشركات  الكبيرة  
وهــذا االجتــاه  قــد يكــون تطويره  
مفيدا في مجتمع يبحث عن معنى 
حقيقي لطبقه الرفاه  املســتوحاة  

من نظريه فيبلن .
واالجتاه الثاني هــو البحث عن فهم 
االقتصادية  للحقيقــة  ومعمق  واع 
العاملية واليات القرار فيها  وانشــاء 
التنظيم املناسب الذي ال  يعتمد على 
جتمعات صاخبة  تكتفي بالتظاهرات 
مبناسبة  اجتماعات منظمة التجارة 
العاملية او البنك  الدولي بل يؤسس  
قوى معاكسة تقف قباله الشركات 
العاملية العمالقة في عالم املصارف 
والتكنلوجيا  املتقدمة  . فبتأسيس 
منظمات جديــة وقوى متنفذة على 
املســتوى احلكومــي  وفــي اجملتمع 

املدني .
تتحــول املعارضة للعوملة ســلطة 
بنــاءه وفعالــة وتبتعد عــن حركة 
الشغب املتقطعة االوصال بشكلها 
احلاضــر . واذا كان مفيدا العمل ضد 
العوملــة القاســية التــي تفرضها 
االســواق  العاملية ، فــان رمي مدير 
الصنــدوق املالي الدولــي  بالبيض 
والطماطــم  ال يفيــد  فــي هــذا 
السياق  وعلى املعارضة العاملية  ان 
املرايا   املؤسسات  تبني شــبكه من 
فــي مقابــل مؤسســات  العاملية 
كصندوق النقد  الدولي وجميع هذه 
املؤسسات  الرسمية  منها واخلاصة  
قابلــة  للتغير  والتكيف  ومثل هذه 
املؤسســات املرايا  حتتــاج الى جهد 
ومعقد   متواصل  وتطبيقــي  نظري 

لكــن االمكانيات التي  تقدمها ثورة 
الى  والوصول الســهل  االتصــاالت 
املعلومات  بفضلهــا  هي ايضا من 
حســنات العوملة  وتسمح الول مرة 
في التاريــخ  بان يتســاوى  احلاكم 
كما  الدولي  التواصــل  في  واحملكوم 
والتنظيم عبر  الشاملة  املعرفة  في 

احلدود .
اما اذا فشــلت هــذه املعارضة فال 
بــد من ترك االمور للســوق ومنطق 
السوق قاس وطاغ . اال اننا بتنا نعرف 
، بعــد اربعه قرون من الرأســمالية 
ان احلاكمــن في عالــم املواطن ذي 
تلطيف  على  ،قادرون  الكلي  احلضور 
وطــاه الرأســمالية العامليــة على 
بتســهيل  ومهتمون  مجتمعاتهم 
وقعهــا  على اضعــف احللقات  في 
املعادلة  الــى  واذا عدنــا   . دولهــم 
املوصوفة ب القرن احلادي والعشرين 
الرأســمالي = االنترنيت  فال بد لهذا 
اجملهول  ان يعني املهمشن واحملرومن 
منه فتصبــح املعادلة ان القرن 21= 
االنترنيت + شــمول املهمــش . وما 
فائــدة احلكومة اصــال  اذا تخلفت 
عن مد اليد الــى اضعف مواطنيها 
التواصل الفعال مع اهل  وعن توفير 

الهامش في مجتمعها ؟

العملية  البحث عن املساواة في   6-
السياسية

ان ازمه التمثيل الشعبي عميقة في 
الواليات املتحدة . واذا ما كان للحملة 
االنتخابية األميركية في العام 2000  
ان تذكر يوميا ، فالسبب االول لذلك 
هو استحداثها النقاش حول  تقويض 

املــال للعملية السياســية عموما 
وللمســار االنتخابي فبها بشــكل 
خاصص . وفتح باب النقاش في هذا 
اجملال ميثل اهم ما استقر في الساحة 
العامة مبناسبه احلملة ، الن احلديث 
املركز عن نفوذ املال في السياســة  
يشــكل ردة فعل ســليمة ملا شهد 
التنافــس  من ازدياد ضخ املال اخلاص 
لصالح املرشــحن للرئاسة . فتزداد 
تأثيــر املال السياســي ال يعرف حدا  
االنتخابات  على  تنفق  التي  واالموال 
تتضاعف في كل دورة انتخابية كما 
يســتفاد  من االرقام  علــى امتداد 
200 مليون   :مــن  املاضين  العقدين 
دوالر سنه 1988 الى 400 مليون  في 
1992 ومن 800 مليون ســنة 1996 
الى ما فوق املليار والنصف مليار دوالر 
األخيرة  الرئاسية  احلملة  في  املقدرة 
ومقابل  هذا التضخيم جاءت أسئلة 
الســناتور واملرشــح الرئاسي جون 
ماككن  تطرح على املال موقع املال 
من احليــاة السياســة ، بعدما كان 
ماككن قد اثاره القضية  مع زميله 
روس فاينغولد  في مجلس  الشيوخ 
لكن مبادراتهــا  اصطدمت  بزمالء 
ماككن اجلمهورين اذا عطل مجلس 
املعتدل  القانون  الشيوخ  مشــروع 
اعاده  ،فاحيا ضــرورة  املقدم منهــا 
النظر فــي الطبيعة املقلقة للنادي 
الذي يشــكله هذا اجمللس وتلك هي 
الظاهرة التــي نتناولها  قبل النظر 
في دور املال في السياســة وســبل 

معاجلته في النقاش الدائر .
على  املســتعصية  املشكالت  فمن 
تكون  اميــركا  فــي  الدميقراطيــة 

مجلس شــيوخ مشابه في مجمله 
ملا كان عليه هــذا اجمللس في القرن 
التاســع عشــر من طغيان الطابع 
الثري االبيض املتقدم في ســن على 
اكثــر اعضائه ونظرا لهــذا الطابع 
للمجتمــع  التمثيــل  الضعيــف 
االميركــي اكتســبت التمويهــات 
االشــتراعيه فــي مجــال االصالح  
اعمال اجمللس ملنع  والتي طغت على 
اقرار مشــروع ماككن وزميله  بعدا 
ســلبيا مميزا  ال ســيما في ســياق 
التركيز الــدؤوب  فــي املقابل على 
زالت الرئيــس كلينتــون مــن خالل 
مالحقته القضائية الطويلة . ويأتي 
تعلــق النــواب والشــيوخ مبصالح 
ماليــة ضيقة  في وجــه  محاوالت 
احلد من نفــوذ املال على الســاحة 
االنتخابيــة ليؤكد  ضــرورة تعديل  
دستوري  يضع ســقفا للمده التي 
يجــوز  للمثل النيابي ان ميضيها في  
الذي  الدستوري  فالتعديل   . منصبه 
اقر التحديد  مدة الرئاســة بثماني 
ســنوات  يعود الى نصف قرن ، وهو 
يوفر الســابقة الصحيحة لتطبيق 
مبدأ احلد من جتديد اولى االمر الى ما 
نهاية ويسمح للذين يطلبون الوالية  
من اخلــارج وقد اصبــح تطبيق هذا 
املبدأ على جميــع املراكز الفيدرالية 
العليــا ســنة عقديــة يحتذى في 
الرئاســة كما في النيابة  والقضاء 
في الســنة العقدية مصلح  يعبر 
قانون غير مدون يقضي بضرورة  عن 
االقتصاد فــي اي منصب قيادي عام  
على عشر ســنوات على االكثر  ملن 
تبوأه حفظا ملبدا التــداول والتناوب 

املرادف للدميقراطية في احلياة العامة  
حتى لــو كان القانــون الوضعي او 
االنتخابي يســمح باالســتمرار في 

املنصب فتره اطول .
ايضا  األســئلة  هــذه  تطــال  نعم 
القضاء في قمــه النظام الفيدرالي 
وبالتحديد قضاة احملكمة الدستورية 
العليــا فاذا كان العديــد ممن يكنون 
احتراما خاصا للمحكمة العليا  وهو 
احترام تســتحقه قد رفضوا بشكل 
لوالية   زمنــي  حتديد ســقف  قاطع 
القاضــي فيها على اســاس ان هذا 
التحديد يعرض استقالليتها للخطر 
واذا وجب االقــرار  بــان التدريج في 
القضاء يشكل مهنه  تختلف جذريا 
الذي  السياسي  الســلم  ارتقاء  عن 
يؤدي الى الرئاسة او النيابة  الن والية 
تتطلــب  معايير مختلفة  القاضي 
يلعب فيهــا الوقــت دورا خاصا من 
حيث انضاج العمل القضائي باملراس 
املســتقر والتجربــة الطويلة ؛ فمع 
هذا كلــه  يجب ان تخضــع  املراكز 
الفيدراليــة العليا  مبــا فيها املراكز 
القضائية  الى سنة التغيير العقدي 
ملا يعتــري املنصب  العام  اي منصب 
عام من وهن ورتابة مع الزمن فعشر 
او اثنتا عشــرة سنة كافية للقضاة 
في نهاية حياتهم املهنية ليسجلوا 
مواقفهم  من احلياة العامة  فاما ان 
يذكر التاريخ تفوقهم  بذكر عدلهم 
املتألــق  واما ان يجعلهــم في عداد 

املنسين.
اما املــال ونفوذ املال فهــذه قضية 
اكثر احلاحا وللموضوع تاريخ  بعضه 
ان جلنة االنتخــاب الفيدرالية  لعبت 

دورا رائدا في الشفافية التي ادخلتها  
الى العملية الدميقراطية لكن عمل 
اللجنة ليــس كافيا  وكانت احملكمة 
العليا  فــي قضيه  باكلي ضد فايلو 
ســنه 1976 قــد اوقفــت دينامية 
االصالح املالي  في هذا اجملال احلساس.

ففي هذه القضيــة ادخلت احملكمة 
العليا وهي املؤسســة الدســتورية  
الفاصلــة  في اميــركا تاويال كرس 
الطابع االنفصامي  في الدميقراطية  
االنتخابيــة  فترة ربع قــرن  وفي قرار 
ميتــد علــى 150 صفحــة  قضــت 
احملكمــة  ان يجوز للقانــون ان يحد 
من  املســاهمة املالية التي يقدمها 
الناخب  الى املرشــح لكنه ال يجوز 
للقانون  ان يحد من حجم املصاريف 
التي يختارها املرشــح   او منظومة 
احلملة التي  تسانده ان يبذلونها فاذا 
كان بذل املال مرادفا للتعبير  احلر في 
منطقه القضاء  فان التشريح الذي 
مينع املرشح  من التعبير عن مشيئته  
وقناعته عن طريق صرف االموال هوه 
تشــريع ينقــض احلريــة   املقرة في 
الدســتور .  واســتندت احملكمة الى 
هــذا التفريق في حجــه  مفادها ان 
من احملظور دستوريا  وضع سقف  ملا 
يصرف املرشــح من مال  الذي يشاؤه  
هوه التشريع ال يتناقض مع الدستور  
وبعبــارة مرادفة  قضــت احملكمة ان 
القانون الذي يحدد  حجم مساهمه  
الناخب  املالية  هو دستوري  ال شائبة  
فيه  فيما  رأت  ان القانون  الذي  يضع  
حدا  لصرف املال  من جانب املرشــح  
غير دســتوري وال يصلح  قانونيا  في 

املقام .

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

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

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

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

للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.

الديمقراطية في أميركا
الحلقة 8

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

ال أجــرأ على القول بأن مــا كتب عن 
)قاســم( يجانب الصــواب ففي هذا 
غلو وتنطع واســتكبار اجوف. كلهم 
الذين حلقنا بهم  قاطبة زودونا نحــن 
مبادة مشــردة أو بأحجار زاوية ميكن ان 
يقام فوقها بناء او مبجرد منطلق اال ان 
مأتى هذا التذبــذب الكبير في حتليل 
اعماله على ضوء شــخصيته وحتديد 
مكانته  في التاريــخ متأت في نظري 
من التركيــز أو االعتماد محوراً مركزياً 
اوليا للحكم على قاســم تاريخياً مبا 
يصدر عنه من اعال واجراءات ومبادرات 
سياسية في حن كان االقوام بنظري 
أن تعطي االولويــة او املركزية لألقوال 
غير املعدة سلفاً واخلطب املرجتلة التي 
تصدرعنــه واغلبها بــل كلها عفوي 
بعثر به لســانه بوعد فجائي يقطعه 
علــى نفســه أو عمل سياســي لم 
يخطــر بباله قبلها دائمــاً دفعه اليه 
تصفيــق حاد من اجلمهــور متحمس 
يســتقبله بهتاف يشق عنان السماء 
فيجد نفســه في مواقف ارضاء متلي 
عليه التصريح أو الوعد بشيء يؤمله 
اجلمهــور فيكون من وحي الســاعة 
كما يقال واذ ذاك فقط يجد نفســه 
مرتبطا وملزماً بتحقيــق  ما وعد به 
في حلظه عجز عن التحكم بلســانه 
واال خاطر مبكانــة مصداقية توهمها 
لنفســه عند النــاس والدكتاتور هذا 
شــأنه ووســيلته الى قلوب اجلمهور 
وتلــك طريقته املألوفــة في تصريف 
الشــؤون العامة و)قاسم( لم يقنعه 

ثورة شــعبية فحسب  أن يكون قائد 
بــل حكم على نفســه باجلانب االخر 
من شخصيته ان ينزل  في التاريخ عن 
ذلك منزلة احلاكم الطاغية املســتبد 
وكان مال ثورة  الرابع عشر من متوز بعد 
اشــهر قالئل _دكتاتورية عســكرية 
بكل مظاهرها يقوم عبد كرمي قاسم 

على رأسها واحداً الشريك له 
س:هــل لكــم ان تفســروا قصدكم 
بعبــارة اجلانب االخر من شــخصيته 

أتعنون انه كان يعمل بوجهن؟
كال بالضبط فالعمل بوجهن و عمل 
مقصود من شخص واحد وال يفترض 
الفرد  في  شــخصيتن  وجود  مطلقاً 
فالزدواجية هو مرض عقلي الشــفاء 
لــه وال عالج تواجد شــخصيتن معاً 
في االنســان تتنازعان السيطرة على 
تصرفاتــه بوقت واحد وليس بشــرط 
مطلقاً ان تكون واحدة منها نزوعاً الى 

اخلير واالخرى نزوعاً نحو الشر 
أو ان يكون طابع واحد الفضيلة وطابع 
خطب  تعقبت  ولقــد  الرذيلة  االخرى 
)قاسم(ثم ماخرج من وعده وتعهداته 
خاللها الى ميــدان التطبيق العملي 
توصالً الى معرفته بالشكل الذي فات 
غيري الجد بالنتيجــة ماقنعني بأني 
اتعقب شــخصاً لو لم يكن في مركز 
تلك املســؤولية التي قلد نفسه بها 
لو كان بشــراً عاديــاً كاألخرين لوجد 
نفســه أو لوجــوده االخــرون بحاجه 
الى استشــارة طبيب نفساني وعالج 
منتظم لــم يكن االمر يبــدو لي في 
األول بشــكل واضح وكان اول حكمي 
أن )قاسم ( اليختلف عمن سبقه من 
ضباط االنقالبات العسكرية في العراق 

ومااكثرهم وهــو الفريق الطموح غير 
القانع فقبل حلول الرابع عشر من متوز 
ودعك في عمليه التخطيط لالنقالب 
كان )قاســم (كغيــره مــن الضباط 
حريصاً على ضمان الترقيات لنفســه 
دائما  احملــدد مصحوبــاً  الوقــت  في 
بذلك اخلوف املزمــن من نهاية املطاف 
أي الوصــول الى ســن تقاعد واخلروج 
من ميدان احلياة النشــيطة الفعالة 
ابداً  اللحظة املنشــودة  تلــك  فتأتي 
يتحول دوالب احلظ الى االجتاه املعاكس 
من  متاماً  الرجل متحــرراً  وليغدو هذا 
متابعة  ومــن  املســتقبل  من  اخلوف 
الترقيات وليجد نفسه كما صمم هو 
ملكاً سلطاناً ال حدود له على مصائر 
مالين البشر وقليل جداً من البشر من 
وفق الســيطرة على زمام هذا احلصان 
اجلامح أي السلطة املطلقة واستطاع 
كبــح الرغبة في احتثاثــه أحياناً الى 

اقصى حد. 
عندا ظهــر ألول مرة بطالً كان يتهيب 
)عبد  كزميلــه  واليحــاول  اجلمهــور 
الســالم ( التأثير بقوه عارضة لم يبد 
لي وال لغيري فيه عالئم تدل على وجود 
مؤشــر لظهور مــرض البارانويا و نوع 
من االزدواج العصابــي وامنا بدأ يظهر 
بالتدريج عندما أقنع من قبل بعضهم 
بوجوب الظهــور للجماهير واخلطابة 

فيها
س: حتديــداً بالفترة ؟أو بواقعه معينه 

ان امكن 
الأســتطيع ذلك لكني اذكر جيداً اول 
خطبــه له رمبا كانت فــي أواخر آب او 
التظاهرة  تلــك  ايلــول وحتديداً  اوائل 
الكبرى التي مثلت كل قطاعات اجملتمع 

املليونية  باملظاهــرة  وعرفت  العراقي 
كنت مع طائفة مــن احملامن في تلك 
املظاهرة امام وزارة الدفاع وكنت قريباً 
من الشــرفة وقد خرج اليها بطل متوز 
يحف به بعــض الوزراء الذين انتقاهم 
وتبينت بقربه )محمد حديد( وخيل لي 
انه يدفع به دفعــاً لتحية املتظاهرين 
فتقــدم وفد ظهر عليــك ارتباك ولم 
تخــرج من فمــه غير تلــك العبارات 
املقتضبة التــي اقتضت من دقيقتن 
)السالم عليكم يا أبناء الشعب ياابناء 
الوطن أبناء الشعب هذه ثورتكم انني 
ابن الشــعب ســأضحى بحياتي من 
أجل الشــعب _ انني في خدمتكم ( 
وأشفعها بأمثالها ثم انسحب وسط 

هتافات تشق عنان السماء .
في اليــوم الثاني كان لــي موعد مع 
املرحــوم ســليم الفخــري وكان بن 
الواقفن على املنصة مع قاســم في 
تلك مناســبة فايد انهم ومببادرة من 
)محمد علي ( دفعوا )قاســماً( دفاعاً 
الــى الكالم  فعل ولــم يجد ما يقول 
غير هذا الذي سمعناه وارجت فانسحب 

مهتاجاً  .
والى حــن مــن الزمن بقي ســاكتاً 
واليخرج للجمهور مقتصراً في لقاءات 

خاصة لوفود.
 تــاركاً مليدان مؤقتــاً لربيبه ميأل الدنيا 
واهلل يعلم كما دلت  وزعيقــاً  صراخاً 
مواقفه فيما بعد كــم كان يتوق الى 
بــدأ فيما بعد  اخملاطبة اجلمهور وكم 
وكأنه اليريد ان يتــرك منصة اخلطابة 
اال أن الشــخص االخر  فيه قاوم تلك 
الرغبة بشده واراه للعامة وللمأل ذلك 
الصابر الكاظم  الوقور تاركا منافسه  

الثرثــار الصاخبــة يفتــل احلبل الذي 
ســيخمد انفاســه به في حينه كان 
التفسير عام ملوقفه  يتفق متاما ً كما 
احب انه ان يبدو به وامت بسكوته املطلق 
عن تصرفات هذا الذي وقع عليه العبء 
االكبر لعملية الرابع عســر من متوز _
فصله عن انصاره القومين والناصرين 
الذين وجــدوا في عبث عبد الســالم 
الصبيانــي خطــراً يهدد رســالتهم 
ونواياهــم فلــم يرفعوا صوتــاً أو يداً 
واحده لنصرته عندا امســك القاسم 
ودفعه الى  الهاوية وبعدها فجأة خرج 
خطاباته  وصارت  للجمهور  )قاســم( 
للجمهــور تطــول وتطــول وبعضها 
كان ميتد ســاعتن وبضع ساعات وزاد 
عباراتها  وحتليل  بتعقيبهــا  اهتمامي 
وكثير منها كان يرســم به سياسته 
اخلاصة فــي ادارة امور البالد وثير منها 
كان يفضــح تلك االزدواجية الســيما 
تلك اخلطب والتصريحات التي سمعت 
منه عقــب احباط محاوله الشــواف 
االنقالبيــة فهنا كنت جتد )قاســماً( 
العســكري الذي يلذ له االســتمتاع 
بحق النصر حن يستخدم ضمير )اننا( 
قمنا الثــورة بدالً من )اني ( قاصداً تفه 
وليش الضابط االخرين ثم جتد )قاسماً( 
قمنــا بالثورة بــدالً من )انــي( قاصداً 
نفسه وليس االضباط االخرين ثم جتد 
)قاسماً( في عن الوقت )اي قاسم رقم 
أثنان( يؤكد للسامعن بأن ))هذه الثورة 
ثورتكم ( وانه خادم الشعب ودميقراطي 
حريص على املبادئ الدميقراطية محاوالً 
أولئك  القلق وعوامل اخليبة عند  ازاله 
الذين توقعوا عودة احلياة الدســتورية 
فيه  وينهض  دميقراطــي  نظام  واحلل 

قاســم رقم واحد وقد شعر بالضغط 
ليدرء عنه شــبهة الديكتاتورية ليردد 
مــرارا عديدة هذه اجلملــة فان اجليش 
والشــعب قد احتدا معا واصبحا واحدا 
وقاســم رقم واحد يكره احلزبية بينما 
قاسم رقم اثنن يرى من اخلطورة مبكان 
ان يعرف اجلمهور ذلك منه فتســمعه 
يقول: ان حزبه هو حزب جميع الشعب 
وانا من حزب الشــعب العراقي، ورقم 
واحد في قاســم يكره احليــاة احلزبية 
باعتقــاد ان الشــعب العراقــي الذي 
يقصــده لــم ينضــج بعــد للحياة 
الدميقراطية وانه يجب ان يعتاض عنها 
الى حن بلوغ مرحلة النضج باإلميان به 
وتتسلل عبارا في خطيه أحيانا مبنزلة 
رد او جــواب على هتاف من مســتمع 
وكلهــا يدور حول فــوزه الكامل بوالء 
الشعب وان هذا الوالء يشجب ويغطي 
الــوالء احلزبي الذي هــو والء مصطنع 
لشؤون  بتصريف  وحده  اضطالعه  وان 
البــالد ومقدراتها امر ضروري الن ثورته 
كانت ضــد الدكتاتورية وقد خدم بها 
املعارضــة الوطنية. وهــي فريدة من 
نوعهــا بن الثــورات وتختلف اختالفا 
بينا عــن ثورة 23يوليوفــي مصر التي 
األولى ضــد األحزاب  بالدرجة  كانــت 
وليســت ضد النظــام امللكي ولذلك 
نراهــا متيل الــى نظام احلــزب الواحد 
ومع ان قاســم رقم اثنــان كان يلذ له 
دائما ان يبعث بالدميقراطي ويتســلح 
بوجه لها حن يشــدد بانه فوق امليول 
واالجتاهــات فقد بدأ العســكري رقم 
واحــد وهو ال ميلــك أيديولوجية نظام 
حكم خاص بل كانــت جتول في ذهنه 
وأســاليب  مؤقتة،  إصالحية  عمليات 

معاجلة ذات طابع روائي خالب استمده 
بال ريب من مطالعات في جرائد وادبيات 
أحزاب املعارضة فــي العهد امللكي ال 
جتمعهــا عقيدة سياســية او برنامج 
واضــح. فمثال وجد أحــزاب املعارضة 
مجمعــة على انه حالــة االقطاع في 
البالد فاســرع يســن قانــون اإلصالح 
 . الزراعي الذي حدد امللكيــة الزراعية 
واغفل بطبيعــة احلال معاجلة امللكية 
بالنسبة  اخلطورة  بعن  وهي  العقارية 
الى مجتمع املدينة الســوفياتي ووجد 
األحزاب مجمعة على إزالة اخر مظهر 
مــن ماهر النفــوذ اإلنكليــزي باخالء 
قاعــدة احلبانية مــن جنودهم ففعل 
ووجد األحزاب جتمع على وجوب انشاء 
عالقــات اوثقمع العالم االشــتراكي 
و.ج.ع.م فبــادر الى عقــد اتفاق تعاون 
جتاري –اقتصادي- عســكري مع االحتاد 
الســوفياتي واتفاقات مماثلة مع بعض 
الــدول الدائرة في فلكــه ليفتح افقا 
جديدا في التعامل مع اليسار والفكر 
االشتراكي يرفع احلضر عن ادبياتها اال 
ان قاســما رقم اثنان كان نشطا أيضا 
القرارات  تلــك  يتدخل ويتســلل عبر 
ليفوض نفسه فابقى عالقاته الطيبة 
مع الغرب بالنأي الواضح عن سياسية 
اجلمهورية العربيــة املتحدة اخلارجية، 
وباإلقــرار بحــق النظيم السياســي 
النقابــي باصــداره قانــون اجلمعيات 

واجازة األحزاب.

*اجرى احلوارات الســيدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012

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

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

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

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
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بغداد ـ وداد ابراهيم :

متى غادر ايوب هذا الزقاق وترك بيته 
وحمامه الكبير ومحالته غير مبال 
بأسطورة الكنز الذي أودعته جدته 
التراثي  البيــت  في مكان مــا في 
الكبير الذي يقع مقابل حمام أيوب، 
بيوت تراثية ومحالت تنتســب الى 
التــراث البغدادي، فــي زقاق صغير 
يقع في منطقة الكرخ قرب ساحة 

الشهداء.
دخلته في صبيحة يوم من ايام اب 
احلارة لكــن الغريب ان الزقاق ينعم 
بأجــواء مظللــة تقلل مــن حرارة 
اجلو، وصلت الــى حمام ايوب حيث 
كنت اريــد الكتابة عــن حمامات 
بغداد التراثية ومــا هو حالها االن، 
وبنصيحة العاملني في دائرة التراث 
ان تكون محطتي أمام حمام أيوب، 
بوصفــه األكبر واألجمــل واألكثر 
أهمية لدى اهالــي بغداد في ذلك 

الوقت.

آخر من ارتاد احلمام 
 باب مفتــوح وأصوات وصخب يأتي 
من داخــل بناء تراثــي جميل جدا 
نظرت الى األســفل فكان ســلم 
صغير يؤدي الــى الداخل، تطلعت 
الــى داخل احلمام فــكان عبارة عن  
ورشة كبيرة لألخشاب،  طرق الباب 
ال ينفع فشــغلت نفسي بالتقاط 
الصور ملدخــل احلمام، فكان أمامي 
انه  الشــاب، وعرفت منــه  ذلــك 
اســتأجر احلمام محال للنجارة من 
دون ان يعرف أي شــيء عنه اال انه 
حمام قدمي. واشار علي باحلديث مع 

اقدم ساكن في الزقاق.

عمر هذا احلمام 209 سنوات  ويعود 
لعائلة املتيــم التي بنت هذا البناء 
البغدادي اجلميــل على هيكل من 
الطابوق فقط اي من دون حديد، وقد 
لسنوات  املتيم،  اسم  احلمام  حمل 
ومتيــز بانه مــن أفضــل احلمامات 
واوســعها ويرتاده الناس من إنحاء 

بغداد.
هذا ما حتدث به ميثم عبد احلسني 
أحــد رواد احلمــام وصاحب معمل 

جنارة في  الزقاق ذاته .
 وأضاف اشــترت عائلة أيوب الزقاق 
كله فصــار الزقاق واحملــال واحلمام 
كلها حتمل اســم ايــوب وظل هذا 
االســم حتى اليوم، أنــا كنت ارتاد 
احلمــام في اخلامســة مــن عمري 
حتى أغلق وحتول الى مكان موحش 
من  التســعينيات  منتصــف  في 
القرن املاضــي. أتذكر قطعة احلجر 
كانت شــديدة  والتي  الوســطية 

التي  الوســطية  والباحة  احلــرارة 
كانــت ملتقى اجتماعــي ألهالي 
الزقــاق وكبــار الشــخصيات في 
اجملتمع مثل بهجت العطية وتوفيق 
الســويدي وعمــو بابــا. وألني من 
ســكنة املنطقة فاشتريت البيت 
املقابل للحمام وبعــد فترة عرفت 
من احد ورثة الزقاق ان احدى سيدات 
عائلة ايوب كانت قــد اخفت كنزاً 
في البيــت، اعتقد انها اســطورة 

فالبناء متهالك ومهدد بالسقوط.

نعلن تراثيتها ونوقف
أي تغيير او بناء عليها

ســعد حمزة صغير رئيس قســم 
التحريــات التراثية فــي دائرة اآلثار 
والتــراث قال: احلديث  عن احلمامات 
يعني احلديث عــن مباٍن لها عالقة 
شــديدة بتراث بغــداد من املفهوم 
والتقاليــد  والعــادات  املعمــاري 

البغدادية، وأنشــئت  احلمامات الن 
تفتقر  كانــت  البغدادية  البيــوت 
الــى وجود حمــام وان وجد فيكون 
صغيرا جــًدا، لذا فقد اكتســبت 
واجتماعية  وفنية  معمارية  أهمية 
ومواصفات  ميــزات  لها  واصبحت 
خاصــة فــي التصميــم اخلارجي 
والداخلي، بعــد ان اصبحت  مكانا 
لتجمع اهــل احمللة لتبادل األحاديث 
بــل صارت جزء من احليــاة اليومية 
التراثيــة في العــراق باألخص بعد 
ان صــار يرتادها كبار السياســيني  
والوزراء وكل الشــخصيات املهمة  
في العصــر امللكي، لــذا دورنا هو 
تراثيتها مبوجب  نوثقها ونعلــن  ان 
،والذي يؤكد   2002 55 عــام  قانون 
احلفاظ على صفتــه الوظيفية وال 
نوافق على هدم احلمــام او تغييره 
وامنا مبوجب القانون نسعى جاهدين 
الســتمالك حمامني وآخر مســح 
قامــت به الدائرة اكــد على ان في 
بغداد ســتة حمامات ابرزها حمام 
ايوب الذي يقع في محلة  الشــيخ 
بشــار ويطل على زقاقــني ويتميز 
بجمال بنائــه ووجود الزخارف داخل 

البناء.
اما عــن احلمامات االخرى فقال: في 
شــارع النهر لدينا حمام حيدر وهو 
ذو منوذج بنائي نــادر اال انه مهجور 
ومهدم فــي كثير من اجزائه ولدينا 
ايضاً حمام الصفا وحمام الباشــا  
الذي يعــد من احلمامات اجلميلة اال 
انه مهدم ولم يبــق منه اال القبة  

التي بنيت من االجر واجلص.
الدائرة  اتخذتها  التي  االجراءات  اما 
وهي اعالنها اماكــن تراثية لكن ال 
نســتطيع ادامتها او تأهيلها ألنها 

تعد امالكاً خاصة.

حمامات بغدادية تراثية  مهجورة
  من يزيح األنقاض عنها ؟

جلد الضفدع عالج لجروح بال ندوب
اكتشــف علماء صينيون مادة في جلد الضفدع، ميكنها 
أن تســاعد في جتديد أنسجة اجللد وإصالحها، األمر الذي 

يساعد على التئام اجلروح من دون ندوب.
وقال علمــاء من معهد كومنينــغ لعلم احليــوان التابع 
لألكادميية الصينية للعلوم في مقاطعة يوننان في جنوب 
غربي الصني، أن “بروتني تشــكيل املسام في جلد نوع من 
الضفادع التي تعيش في جنوب غربي الصني، باستطاعته 

حتفيز إصالح اجللد وتعزيز التئام اجلروح بدون ندوب”.
واضاف العلماء، أن ” تشــكيل النسيج الندبي هو منتج 
ثانوي شــائع لعالج اجلرح، ويؤدي إلى خلل وظيفي سريري 
خطير ومشــكالت جمالية. ويســعي العلماء إلى إيجاد 
ســبل للتجنب واحلــد من تشــكيل ندوب أثنــاء جتديد 

األنسجة.”
واشــار العلماء الــى أن “جلد احليوانــات البرمائية ميكن 
أن يتنفــس ويحقق التوازن بني املــاء وامللح، ويجب أن يتم 
إصالحــات اجلــروح بدون نــدوب، حتى ال تتأثــر الوظائف 
الفيســيولوجية للحيــوان، األمــر الذي قد يــؤدي إلى 

مضاعفات مميتة”.
وبني العلماء ان »املــادة ال تعزز فقط التئام اجلروح، لكنها 
تســاعد في احلد من االستقساء في اجلروح وجتنب ظهور 
ندوب، وحماية جروح اجللد من العدوى البكتيرية املقاومة 

للمضادات احليوية«.

علماء ينتجون »أنقى قطرة ماء« في العالم
متكن علماء منساويون من احلصول على ما أسموه ” أنظف 
قطــرة ماء”، معتمدين في ذلك على زراعة اجلليد في بيئة 

خاصة.
واعتمد العلماء فــي جتربتهم على طريقة “زراعة اجلليد” 
في فراغ تام وبطريقة مجهرية، بحســب ما نشــر موقع 

.”Science“
فبحســب املوقع فإن العلماء قاموا بإنتاج قطرة املاء في 
ظروف خاصة مــن أجل احلصول على مــاء نقي خال من 
الشــوائب، وال يوجد فيها أي شكل من أشكال االحتكاك 

بالهواء.
وذلك باإلعتماد على ســطح من ثاني أكسيد التيتانيوم، 
مصقول ومنظف على املســتوى الذري، بحســب ما قال 
أولريــك ديبوليد أحد أعضاء اجملموعــة التي قامت بإجراء 

البحث.
وبحســب ديبوليد فإنه حتى أنقى أنواع املياه حتتوي على 
الشوائب، واســتعمال العلماء في دراســتهم عددا من 
املكونــات الكيميائيــة من أجل احلصــول على تفاعالت 
نظيفــة لتكوين املاء بعيدة عن أي احتكاك مع االنســان 

أو الهواء.
ليتم بعد ذلك تعريض القطرة الى ضوء خاص يتيح إظهار 

كمية الشوائب املوجودة في حال وجدت.
ونتيجة لذلك أنشأ العلماء غرفة خاصة مغلقة بشكل 
محكم وعلق بسقف الغرفة إبرة معدنية سميكة، ليتم 
بعدهــا تبريد الغرفة وليضع العلماء بعضا من املاء داخل 

اإلبرة لتتشكل رقاقات من الثلج على رأس اإلبرة.
وليرفــع بعدها العلماء من درجة حــرارة الغرفة تدريجياً، 
لتتحــول قطرة اجلليد الى ماء ولتســقط على ســطح 
وضع حتتها مت حتضيره من ثاني أكسيد التيتانيوم، ملعرفة 

التغيرات التي من املمكن أن تطرأ على تكوين القطرة.

ملونشريط

جانب من حمامات بغداد املهجورة

تقرير

  

البصرة ـ سعدي السند:

شباب من عدة مناطق في البصرة ، درسوا فن 
الديكور وخبروا هندســته وأتقنوا النجاحات 
التــي ميكن حتقيقهــا بهذا الفــن اجلميل ... 
اتفقــوا على أن تكــون احملبة عنوانــا لهم ... 
وعقــدوا العزم عبر هذه احملبــة على أن يجدواّ 
ويجتهدوا  ، وأن يحتضن قابلياتهم وخبرتهم 
مكان يجمعهــم لينطلقوا منــه الى عالم 
الديكور الواســع بعمل حر يحقق طموحهم 
بالعمل بعد أن وجدوا عندهم الرغبة باألبداع 
وخدمة مدينتهم وأيجاد فرص عمل للعشرات 

من الشباب العاطلني عن العمل  التقيتهم.
احملبة والصدق

زرتهم في مكتبهم الذي أفتتحوه في منطقة 
العباســية وســط البصرة، وبعد كالم مفرح 
وثناء جميل يليــق باحملبة التي بنــوا آمالهم 
عليها ليبدعــوا في خدمة من هو بحاجة الى 

خبرتهم في هندسة الديكور.
 حدثني نيابة عنهم املهندس ســيف توفيق 
الكعبي قائاًل: قررنا نحن مجموعة من الشباب 
الذين أتقّنا أوليات هندســة وفــن الديكور أن 
نفتتح مكتبا لنا في هذا املكان وأطلقنا عليه 
أسم )فينيســيا( وكما تعلمون ان هذا األسم 
هو أحد األســماء التي أطلقــت على مدينة 
البصــرة عندما أســموها في يــوم من األيام 
)فينيسيا الشرق( وقررنا أن نتميز بهذا العمل 
احلر وبشــكل اليشــوبه الغش او التحايل وأن 
نتجاوز البطالــة ونخفف العبء عن احلكومة 

في املطالبة بالتعيني.
وأضاف سيف: لدينا خبرة دقيقة في التعامل 
واإلنارة  الداخلية واخلارجيــة  الديكــورات  مع 
الكهربائية. والتعامل مع مادة اجلبســن بورد 
وأحدث األصباغ العاملية وتنســيق ورق اجلدران 
وهو من أحــدث الصناعات في العالم وكذلك 
التعامل مع الفــوم التركــي وكل ما يتعلق 
والتنفيذ.  التصميــم  وبأعمال  بالديكــورات، 
ونحن نفهم ونعي جيدا إن الديكور، عالٌم من 
األســرار، واحملاط بالكثير مــن األذواق اخملتلفة، 
ومهما كانــت فخامة البيت أو املــكان املراد 
تنظيــم الديكور اخلــاص فيه، تبقى ملســة 
الديكور هي اللمســة األساســية التي تؤثر 
كثيراً فــي املظهر العام للمــكان كما ان فنُّ 
الديكور هو أحُد الفنون التي تُعنى بالتصميم 
الداخلــّي للمنــزل وترتيب األثــاث، والقطع، 

واملقتنيات، واألجهزة اخملتلفة وجتميله وإخراجه 
بأحســِن هيئة، فهو فنٌّ يعتمــُد على اجلماِل 
واالنســجام في  والتناســِق  الرفيع  والــذوق 

عناصره.
 وإبــرازُ اجلمال والرفاهية فــي املنزل من خالل 
أشــياٍء بســيطة والتفّن في اســتخداِمها 
باألناقِة واجلمال وحتقيق  إلعطاِء مظهٍر يوحي 
التناسق والتناغم بني محتوياِت املنزل واملنزل 
نفِســه، فهــذه النقطــة من أهــّم النقاط 
التي يجــب مراعاتُهــا عند عمــِل الديكور ، 
مع ترتيــب وتوزيع األثاث في املنــزل مبا يوافُق 
الراحة الشــخصّية ومتطّلبــات احلركة في 
املنزل، فمن غير املنطقــيّ عمُل ديكور جميل 
ومرّتب، لكّنه في الوقِت نفِســه يعوق بشكٍل 
كبير حركــَة األفراد فيه كمــا اننا نعي جيدا 
األخطاء الشــائعة في ديكورات املنازل ومنها 
اإلضاءة غيُر املناسبة، حيُث يتّم اختيارها مبا ال 
ينســجم مع أثاث املنزل أو اختيار املكان اخلطأ 
لوضعها، أو كونَها غير مريحة للنظر وتعطي 
شعوراً بالضيق ملن يجلس في املكان ..اذن ليس 
كل شــخٍص ميتلك موهبــة تنظيم الديكور، 
وابتكار األشــكال واملوديالت اخلاصة فيه ميكن 
له أن ينجح فهناك علم ودراسة وأن البساطة 
هي أســاس اجلمال، وليس من الضــروري أبداً 
اســتعمال  القطع الفخمــة للحصول على 
ديكور جميل فطريقة ترتيب قطع األثاث مثال 
يعد أساســاً من أساســيات الراحة واجلمال، 
الترتيب احلفــاظ على  أثنــاء  يراعــى  بحيث 

املساحات، وســهولة احلركة، وتنسيق األلوان 
ولهــذا يؤكد املهتمــون بهندســة الديكور 
بأنها  تُشّكل تخّصصاً مهنّياً ُمتعّدد اجلوانب 
وتهدف هندسة الّديكور خللق بيئات باالعتماد 
على قاعدة املبنى وتنسيقه وموقعه الفعلي 
واالجتماعي، إلظهاره بصــورة جمالّية جّذابة 
وُمالئمة ويعتمد الّنجاح في مجال هندســة 

الّديكور على التطوير واالبداع .
وتابع املهندس ســيف الكعبــي قائالً : تهتم 
علوم هندســة الديكور عامة بإبراز الشــكل 
اجلمالي بوجود موهبة حقيقية، ويد ســحرية 
تتلخص  حيــث  الديكــور،  مهنــدس  لــدى 
مواصفات مهنــدس الديكور املبدع في الذوق 
العالي بالدرجة األولــى، ويظهر هذا األمر في 
اهتمامه بالتفاصيــل الصغيرة، وحبه لأللوان 
وطريقة تنســيقها، إلبراز الشــكل اجلمالي 
لألشــياء ، وأن يكون مبدعــاً وخالقاً والديكور 
ايضا هو العلم الذي يطّوع الثقافات، والقدرات 
اخملتلفة ويعتمد على تقنيات اإلبداع واالبتكار 
من خالل إملامه باألســس واألساليب  املتنوعة 
وتقنياتهــا اخملتلفة، ومعرفتــه بجميع املواد 
واألدوات التي سيتعامل معها في أثناء تنفيذ 
العمل، وكيفّية استعمال  األلوان ودمجها مع 
بعضها البعض،لذلــك يجب أن ميتلك الذكاًء 
واملهارة إالبداعية وقررنا نحن في )فينيسيا( ان 
جنسد روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد 
فهذا من أهم أساسيات ومتطلبات الوظيفة 

وجناحها . 

شباب من البصرة تخصصوا في هندسة وفن 
الديكور وأصّروا على زّج طموحهم في ميدان العمل

بمناسبة اليوم العالمي للشباب

متابعة الصباح الجديد : 
  دراســة ثورية تكشف فرًقا بني 
والكســالى،  اجملتهدين  أدمغــة 
تتعلق باللوزة الدماغية التي تؤثر 

على مشاعر اإلنسان.
والنفس  انشغل علماء األعصاب 
منذ عقود باألســباب التي جتعل 
مجتهدين  األشــخاص  بعــض 
وبارعــني مقابل آخرين كســالى 

دراســة حديثة  لكن  ومماطلــني، 
كشــفت ســبباً عضويــاً لهذا 

التمايز العقلي بني الناس.
منشــورة  دراســة  وبحســب 
فــي مجلــة »ســيكولوجيكال 
ســاينس«، اخملتصــة فــي علم 
النفس، فــإن منطقة محددة من 
الدماغ تؤثر على مشاعر اإلنسان 
ومخاوفــه وتــؤدي دورا كبيرا في 

االجتهاد والتفوق.
املثير  الطبــي  البحث  واعتمــد 
علــى عينة مــن 264 شــخًصا 
يضمــون رجــااًل ونســاء وقامت 
الدماغ  بإخضاعهــم لفحــوص 
باستعمال تقنية التصوير بالرنني 

املغناطيسي.
اجتاز  الفحوص  هــذه  إجراء  وإثر 
املشاركون اختبار معرفياً، وعندئذ 

ظهــرت املفاجــأة، إذ كشــفت 
النتائج أن ذوي األداء الســيء ممن 
تعثروا في اإلجابــة لديهم »لوزة 
أكبــر   )Amygdala( دماغيــة« 

حجماً.
»اللوزة  ذوي  أن  العلمــاء  ووجــد 
كانوا  املتضخمــة  الدماغيــة« 
على  اإلجابــة  فــي  تــردداً  أكثر 
مواد االختبار بخــالف ذوي اللوزة 

الدماغية األصغــر، وهو ما يعني 
أن »التماطــل« قد ال يكون مجرد 

حالة نفسية أو تقاعساً فردياً.
دوراً  الدماغيــة«  »اللــوزة  وتؤدي 
كبيراً فــي عمل اإلنســان فهي 
إليه  جتعل بعض األعمال محببة 
كما قــد جتعله ينفــر من بعض 
األشياء وميقتها كما أنها متصلة 
بالذاكــرة وتســتحضر ما خبره 

اإلنسان في وقت سابق.
ومبــا أن هذه املنطقــة الدماغية 
مرتبطــة بالذاكرة، فمــن الوارد 
بحســب أحــد املشــاركني في 
الدراسة أن يكون تضخم »اللوزة« 
ناجمــاً عــن مراكمــة التجارب، 
وبالتالي فــإن الدماغ يفكر كثيرا 
في العواقب ويخمــن في املآالت 

قبل اتخاذ القرار.
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دراسة تكشف فرًقا بين أدمغة المجتهدين والكسالى

الشاب املهندس سيف توفيق الكعبي يتحدث ملراسل )الصباح اجلديد( في البصرة

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. شاعر فلسطيني راحل.

2. شاعر سوري راحل.
3. شاعر مصري راحل.

4. مرض يصيب العيون o بحر.
5. في القميص تربط أطرافه.

6. أواخر ابيات الشعر o عكس 
حربا.

7. لؤلؤ o نوع قــدمي من اخلط 
العربي.

8. ضــوء o اميركي الف قصة 
العجوز والبحر.

9. كسر o أواخر.
10. رئيس )التجار مثال(.

 o نفس o 1. للسؤال عن شــخص
حد السيف.

2. يرفع به البنطال o محب.
3. تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
4. انتفاخ o مساعدة وإمداد.

5. أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه.
 o 6. جهــاز العروس )فــي اخلليج( 

حيثما تهب الريح.
7. حترك في محله بدون تقدم o ثالثة 

حروف من فنان.
8. أناث اجلمل )مبعثرة( o من اسماء 

اهلل احلسنى.
9. اربعة حروف متشابهة.

10. رحلة بالدراجة o جمع ميقات.

كلمات متقاطعة
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العواصم ـ وكاالت:

الهزمية  يونايتد  تلقى مانشســتر 
مباريــات   3 أول  فــي  الثانيــة، 
املوسم، أمس،   بالبرميييرليج، لهذا 
بالســقوط أمام توتنهــام )0-3(.. 
سبورتس«  »سكاي  شبكة  وقالت 
لإلحصائيات، إنَّ مانشستر يونايتد 
لــم يخســر مباراتني، مــن أول 3 
الدوري، منذ موســم  مباريات في 
»-1992 1993«، الــذي حقــق فيه 
اللقب، بفــارق 10 نقاط عن أقرب 

مالحقيه، أستون فيال.
من جانبها، قالت شــبكة »أوبتا« 
مورينيو،  جوزيــه  إن  لإلحصائيات، 
خســر  احلمر،  الشــياطني  مدرب 
تاريخه  فــي  األكبــر  بالنتيجــة 
التي  املباريــات  خــالل  كمــدرب، 

خاضها على أرضه مع األندية.
إلى  »ســكواكا«  شبكة  وأشارت 
أنَّ الدوري اإلجنليزي، هذا املوســم، 
سجل رقًما تاريخًيا، بانتصار 4 فرق، 
في أول 3 مباريات بالبطولة، وهي: 
وتوتنهام،  وليفربول،  تشيلســي، 

وواتفورد.
من جانبه، أشــاد الدولي اإلجنليزي 
هاري كني، بتطــور فريقه توتنهام، 
الذي هزم مانشستر يونايتد )0-3(، 
للبرميييرليج..  الثالثــة  اجلولة  في 
وقال كني، في تصريحات لشــبكة 
املباراة  »سكاي ســبورتس« عقب 
التي جرت على ملعب أولد ترافورد: 
»نحاول خلق تاريخنــا اخلاص.. لم 
نتصدر الــدوري عاًما بعد عام، ولم 
نحصد األلقاب مثــل اليونايتد، أو 

تشيلسي«.
وتابع: »لذلك فإن الطريقة الوحيدة 
لفعل هذا األمر هي إثبات أنَّ اجلميع 
مخطئون ومواصلة التحدي للفوز 

باأللقاب«.

وأضــاف: »لدينا هذا الدافع واجلوع، 
ألخذ النادي إلى املســتوى التالي، 
بالنســبة لنا فــإن األمــر يتعلق 
بالبنــاء، الــذي قمنــا بــه خالل 
السنوات األربع أو اخلمس املاضية«.

واختتــم صاحــب الهــدف األول: 
لن  إنه  قــال  )بوكيتينو(  »املــدرب 
يجلــب العبــني جدد؛ ألنــه يؤمن 
بالفريق الــذي لدينا.. هذه مكافأة 
ضخمة بالنســبة لنــا، وعلينا أن 

نبرهن أنه على حق«.
األرجنتينــي  فــي حــني، حقــق 
ماوريســيو بوكيتينو، املدير الفني 
لنادي توتنهام، رقًمــا مميزًا، بعدما 
في  يونايتد،  مانشســتر  ســحق 
عقــر داره »أولد ترافــورد« بثالثية 
الثالثة  اجلولة  نظيفة، في ختــام 

من منافسات البرميييرليج.
وقالت شبكة »سكواكا« اإلجنليزية 
حقق  بوكيتينو  إن  لإلحصائيــات، 

االنتصــار رقم 200 في مســيرته 
التي عمل  األنديــة  مــع  كمدرب 

معها منذ بداية مشواره.
وأضافــت أن بوكيتينــو حقق 23 
اإلسباني،  إســبانيول  مع  انتصارًا 
اإلجنليزي،  و53 مع ســاوثهامبتون 
ووصــل اليوم للفــوز رقم 124 مع 

توتنهام.
إلــى ذلك، تعادل رومــا مع ضيفه 
أتالنتــا، بثالثة أهــداف لكل فريق، 

في مباراة مثيرة جمعت الفريقني، 
علــى ملعــب األوملبيكــو، ضمن 
منافسات اجلولة الثانية من الدوري 

اإليطالي.
خافيير  رومــا،  أهــداف  وســجل 
 »60« فلورينــزي   ،»2« باســتوري 
وكوستاس مانوالس »82«، في حني 
 ،»19« كاســتانيي  ألتالنتا  سجل 

ريجوني هدفني »22 و38«.
وتقاسم روما وأتالنتا، نقاط املباراة، 

ليحصل كل فريق على نقطة جراء 
 4 رصيد  في  ويتســاويان  التعادل، 

نقاط.
مــن جانــب اخــر، أهــدر أتلتيك 
برشــلونة  مزاحمة  فرصة  بيلباو، 
الدوري  مدريد، على صــدارة  وريال 
اإلســباني،  بعدمــا ســقط في 
فخ التعــادل )2-2(، مع أويســكا، 
الصاعد لدوري الدرجة األولى، هذا 
املوســم، في ختام املرحلة الثانية 
من املسابقة.. ورفع كل من بيلباو، 

وأويسكا، رصيده إلى 4 نقاط.
انتهى الشــوط األول مــن املباراة 
بالتعادل السلبي، ثم سجل بيلباو 
هدفني متتاليني بالشــوط الثاني، 
بتوقيع مارســيل سوسايتا، ويوري 
بيرشــيتش، في )ق 47، 63(.. لكن 
الفريق الباســكي، فرَّط في الفوز، 
هدفني،  شباكه  استقبلت  عندما 
من خورخــي ميرامون، وكوتشــو 

هيرنانديز، في )ق 71، 87(.
وتذوق ســيلتا فيجو، أمس طعم 
االنتصار للمــرة األولى في الليجا 
هذا املوســم، بفوزه على مضيفه 
ليفانتــي )2-1(، في ختــام اجلولة 

الثانية من عمر املسابقة.
دي  )ســيوتات  ملعــب  وعلــى 
مبكرا  الضيوف  تقدم  فالنســيا(، 
سيستو  بيوني  بواســطة  )ق10(، 
جوميز  ماكســيمليانو  أضاف  ثم 
ومتكــن  )ق35(..  الثانــي  الهــدف 
تســجيل  مــن  األرض  أصحــاب 
هدفهم الشــرفي ق78، بواسطة 
خوسيه لويس موراليس، من  ركلة 

جزاء.
وبهذا الفوز، الذي جاء بعد تعادله 
في اجلولة األولى مع إسبانيول، بات 
لســيلتا فيجو 4 نقاط في املركز 
رصيد  جتمد  ناحيته  من  السادس.. 
املركز  3 نقــاط، في  ليفانتي عند 

العاشر

في البطوالت األوروبية بكرة القدم

رقم سلبي تاريخي لمورينيو في البريمييرليج
و ذئاب روما تنجو في الكاليشيو

لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

باريس ـ وكاالت:
)يويفا(  القــدم  األوروبي لكرة  فرض االحتــاد 
عقوبة علــى نادي أوملبيك ليون الفرنســي، 
باللعب مباراة بدون جمهور في املنافســات 
األوروبية، من املمكن أن تزيد إلى مباراتني في 
حالــة تكرار األمر، إضافة إلــى غرامة قدرها 
100 ألف يــورو، وذلك علــى خلفية أحداث 
مباراة الفريق أمام سيســكا موســكو في 

الدوري األوروبي.
وأوضــح اليويفا في بيان نُشــر أمس أن تلك 
العقوبــة جاءت بســبب »ســماح« النادي 
للجماهير باستخدام الشماريخ التي أحدثت 
شغبا في املدرجات، وإطالق هتافات عنصرية 

وغلق أجزاء من مدرجات امللعب.
وكان الفريق الفرنســي قد أعلن في بيان له 
يوم السبت املاضي - قبل علمه بقرار العقوبة 
- أنه »سيحتفظ بحقه« في االستئناف على 

القرار أيا كان.
وأضــاف اليويفا أنه ســيتم تطبيق عقوبة 
املبــاراة الثانيــة إذا قامت جماهيــر الفريق 

بتكرار ذلك األمر خالل العامني القادمني.

مدريد ـ وكاالت:
نادي فالنسيا اإلســباني، مساء أمس  أعلن 
البرتغالي جونزالــو جويديس،  مــع  تعاقده 

جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشــار النادي اإلســباني عبر صفحته على 
موقــع التواصــل االجتماعي »تويتــر«، إلى 
توصله التفاق مع إدارة بي إس جي، على شراء 
جويديس بشكل نهائي، بعدما قضى الالعب 

الشاب املوسم املاضي معارا إلى اخلفافيش.
ومــن املنتظــر أن تنعــش صفقــة الالعب 
البرتغالي، خزينة العمالق الباريســي، مببلغ 
مالي قــدره 40 مليون يــورو، إضافة إلى 10 
ماليــني يورو حوافــز مالية إضافيــة.. وكان 
جويديس )21 عاما(، مرتبطا بعقد مع باريس 

سان جيرمان ينتهي في صيف 2021.

تونس ـ وكاالت:
منح االحتاد الدولي للكرة الطائرة مبدينة لوزان 
العالم  بسويســرا، تونس حق تنظيم بطولة 
للناشــئني، والتي مــن املقــرر إقامتها في آب 
2019.. وحصلــت تونــس على شــرف تنظيم 
املونديال للمرة األولى، وذلك بعد منافســة مع 

قطر وأملانيا.
يذكر أن املونديال سيســجل مشاركة 20 دولة 
من جميع القارات، كما أن البطولة ستشــهد 
3 منتخبات إفريقيــة، وهي تونس  مشــاركة 

)املنظم( ونيجيريا ومصر.

اليويفا يعاقب 
ليون الفرنسي

فالنسيا يتعاقد 
مع جويديس

تونس تنظم مونديال 
الطائرة للناشئين
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نيويورك ـ وكاالت:
فازت فينوس وليامز، بطلة أمريكا 
املفتوحــة مرتني، على ســفيتالنا 
كوزنتســوفا، بعــد صــراع مثير، 
بنتيجة 6-3 و5-7 و6-3، في ملعب 
آرثــر آش، لتبلغ الــدور الثاني في 

البطولة، أمس.
وقدمت فينوس املصنفة 16 عرضا 
قويا، في اجملموعة األولى، وتقدمت 
إلى الشبكة لتفرض الضغط على 
الالعبة الروســية، الفائزة باللقب 

في 2004.. وبدا أن فينوس ستحقق 
الفوز بعد التقدم 5-2، في اجملموعة 
الثانية، لكنهــا تأثرت باإلرهاق مع 
وصول درجة احلرارة إلى 38، وارتفاع 

نسبة الرطوبة.
وقاتلت كوزنتسوفا لتفوز باجملموعة 
الثانية، وطلبت احلصول على راحة 
احلرارة، قبل  دقائق بســبب  لعشر 
خوض اجملموعة احلاسمة.. ويبدو أن 
الراحة صبت في صالح فينوس، إذ 

عادت قوية وتقدمت 0-3.

لكــن الالعبة الروســية كافحت، 
وحققــت انتفاضة جديدة، قبل أن 
منافستها،  إرسال  فينوس  تكسر 
للمرة الثامنة في املباراة، وحتســم 

اللقاء في حوالي ثالث ساعات.
املباراة  تكــن  "لم  فينوس  وقالت 
ســهلة، عنــد مواجهــة بطلة 
ســابقة ألمريــكا املفتوحة، في 
األول.. وستلعب فينوس في  الدور 
الدور الثاني، مع اإليطالية كاميال 

جيورجي.

موسكو ـ وكاالت:
خــرج احلــارس إيجــور أكينفييف، 
من  ســمولوف،  فيودور  واملهاجــم 
قائمــة املنتخب الروســي ملواجهة 
دوري األمم أمام تركيا، وودية التشيك، 
الروسي  االحتاد  أمس،  أعلن  حسبما 

لكرة القدم.
األساسي  احلارس  أكينفييف،  وكان 
أحد   ،2005 منذ  الروسي  للمنتخب 
أفضل الالعبني بالفريق في املونديال، 
بدور  ترجيح  لركلتــي  حيث تصدى 

الستة عشر أمام إسبانيا.
في املقابل، ظهر سمولوف مبستوى 
متواضع فــي البطولة، وبعد املباراة 
األولى، فقد مكانه في التشــكيل 
األساســي ليحل بدال منــه دزيوبا، 
إحدى مفاجآت الدب الروســي، إلى 

جانب تشيريشيف وجولوفني.
وشــارك الالعبان كأساســيني مع 
فريقيهمــا، األحد املاضــي، فلعب 
روبن  أمام  أكينفييف مع سســكا 
(1-1(، وســمولوف مع لوكوموتيف، 

الذي ســجل معــه أول أهدافه في 
املوسم.

الروسي ألول مرة،  املدرب  واستدعى 
موســكو،  دينامو  حارس  شــونني، 
باإلضافــة إلى لونيــوف من زينيت، 
وجيليرمي مــن لوكوموتيف.. وعاد 
ســبارتاك  مدافع  املنتخــب  إلــى 
غاب عن  الــذي  دزيكيا،  موســكو، 
الركبة،  إصابــة  بســبب  املونديال 
واألملانيني اجملنسني في روسيا، راوش 

ونوشتادتر.

فينوس تتقدم في أميركا 
المفتوحة بعد صراع مثير

نجم المونديال خارج قائمة
 روسيا لمواجهة تركيا



بغداد  ـ الصباح الجديد:
ميلك املوهوب مســلم ســعد 
مؤهــات فنية جيدة في رياضة 
في  بدأ  منذ ســنتني  املبــارزة، 
التدريب باملركز التدريبي لاحتاد، 
اقيمت  بطولــة  واشــترك في 
بتركيا باشــراف املــدرب احمد 

جعفر.
يلعــب بفئة الســيف العربي، 
ومؤخراً كان ضمن وفد املوهوبني 
الذين اشــتركوا في معســكر 
محافظة  فــي  اقيم  تدريبــي 

أربيل.
الصف  2007، في  تولد  مسلم، 
انه  يقــول  االبتدائي،  اخلامــس 
بفضل  املبــارزة  رياضــة  اختار 
اســرته التــي أدت دورا مهمــا 
اللعبة  في  تعزيز حضــوره  في 
فوالده  بالتدريبــات،  واأللتــزام 
بنيان،  ســعد  السابق،  الاعب 
حاليــاً يعمــل إدارياً فــي احتاد 
واشقائه حسن  املركزي،  املبارزة 

بطل آسيا وحسني احد العناصر 
املتميزة في فئة الشــباب وتوج 
مؤخــراً بكأس بطولــة بغداد، 
فيما شــقيقه عبــاس ما زال 

ضمن الفئة الواعدة.
وشــارك مســلم فــي بطولة 
الفئات العمرية لفئة األشــبال 
التي اقامها احتاد املبارزة املركزي 
وحصــل فيهــا على الوســام 
الفضي، ويقدم شكره إلى إدارة 
زياد حسن  برئاسة  اللعبة  احتاد 
االحتاد  فــي  العاملني  وجميــع 
الذيــن يحرصون على  واملدربني 
تطويــر املواهــب وتقدمها في 

رياضة السيوف.
يتابــع مســلم، جنــوم املبارزة 
على الصعيــد العربي الكويتي 
يوســف الشــمان الذي ميلك 
الصعيد  على  متقدماً  تصنيفا 
العاملي، وأبطال آسيا من الصني 
وكوريا اجلنوبيــة، وجنوم العالم 

في منتخبات أملانيا وروسيا.

جاكارتا ـ قصي حسن*

العراقية  البعثــة  رئيــس  اكــد 
لدورة االلعاب االســيوية الثامنة 
عشــرة فاح حســن ان الرياضة 
العراقية بحاجــة الى عمل كبير 
حتى نلحــق بدول القارة الصفراء  
التي تطورت بشــكل واضح، وهو 
الواقع من  ارض  ما ملســناه على 
خال متابعتنــا لفعاليات الدورة 
االســيوية املقامة فــي جاكارتا 
وباملبيانغ وتستمر حتى الثاني من 

شهر ايلول املقبل.
امكانيات  لدينا  ان  حسن  واضاف 
ومواهــب، ويتوجــب توظيفهــا 
خال  مــن  الصحيح  بالشــكل 
ودراسات  برامج مستقبلية  وضع 
تعزز  ايجابية  نتائــج  الى  تضفي 
حضــور الرياضــة العراقية على 

صعيد اخلارطة االسيوية.
وبني حســن ان اللجنــة االوملبية 
ســتكرم  العراقيــة  الوطنيــة 
اصحاب االجناز وفق الضوابط التي 
مت اقرارهــا، ومبا يــوازي ما حققوه 
للعــراق ورفع رايــة اهلل اكبر في 
احملافــل الدوليــة، وان االوملبيــة 
واســنادها  دعمهــا  ســتواصل 
لاحتادات الرياضية حتى تصل الى 

ناصية النجاح.
ودعــت العــداءة دانــة حســني 
للنساء  متر   200 تصفيات سباق 
في  الثاثاء،  أمــس  حلولها،  بعد 
الترتيب الرابــع على مجموعتها 
واخلامس عشر بالترتيب العام في 
زمن قــدره 24،31 ثانية، وخاضت 
اجملموعة  في  السباق  دانة حسني 
الرابعة الى جانب سبعة عداءات 
الهنــد والصني وســريانكا  من 
واندونيسيا وهونك كونك واليمن 

والسعودية.
وجاء في املركز االول في تصفيات 
العــداءة  الرابعــة  اجملموعــة 
الهنديــة دوتي جانــت وقطعت 
200 متر بزمن  مســافة ســباق 
قــدره 23،37 ثانيــة، وحلت ثانية 
العــداءة الصينية تــي الن بزمن 

ثانية ثــم في املركز  قدره 23،72 
روميشكا  الســريانكية  الثالث 
ثانية..   23،79 قدره  بزمن  كوماري 
ومت تقســيم العــداءات الثاثني 
على اربــع مجموعــات، على ان 
الثاث  املراكــز  اصحــاب  تتأهل 
في اجملموعــات االربعة الى جانب 

افضل االرقام في التصفيات.
وبلغ العــداء احمد عصام نصف 
نهائي ســباق 200 متــر للرجال 
الرابع في  املركــز  احتالــه  بعد 
الرابــع  والترتيــب  مجموعتــه 
عشــر، وقطع عصام السباق في 
اجملموعة الرابعة بزمن قدره 21،31 
العداء  االول  املركــز  واحرز  ثانية، 
تايكون  بــارك  اجلنوبي  الكــوري 

بزمــن قــدره 20،77 ثانية ثم جاء 
في املركــز الثاني العداء القطري 
بزمن قدره 20،78  اوكندي  توسني 
ثانيــة ثم الصيني بــي جي ثالث 
بزمن قدره 20،81 ثانية. وشــارك 
فــي تصفيات اجملموعــة الرابعة 
في سباق 200 متر للرجال ثمانية 
عداءين من العــراق وقطر وكوريا 
واندونيســيا  والصني  اجلنوبيــة 
وهونك كونــك وايــران والنيبال، 

واالخيران مت استبعادهما.
وودع العــداء ايهــاب جبار نصف 
نهائي ســباق 800 متر رجال بعد 
ان جاء في املركــز 11 في الترتيب 
العام، واملركز الثالث في اجملموعة 

الثالثة بزمن قدره 1،48،87 ثانية.

وانطلق ايهاب جبار بســرعة في 
الـــ400 متــر االولــى ومتكن من 
التقدم على بقية العداءين غير ان 
تفوق  االخيرة شهدت  متر  الـ200 
القطري ابو بكر عبد اهلل والهندي 
سنغ ماجنت اللذين قطعا املسافة 
ثانية   1،48،25 قدرهمــا  بزمنــني 

و1،48،64 ثانية على التوالي.
العاب  الحتــاد  املالي  االمــني  ذكر 
في  العراقي  املنتخب  اداري  القوى 
زيدون  الدكتور  اندونيســا  آسياد 
جواد ان برنامــج اليوم في رياضة 
العــاب القوى بالنســبة للعراق 
يتضمن اقامة نهائي ســباق 200 
متر للرجــال في حال تاهل العداء 
احمــد عصام وتصفيات ســباق 

1500 متر للرجــال وميثلنا العداء 
عدنــان طعيــس، ونهائــي رمي 
الرياضي  القرص ويشــارك فيــه 
وتصفيات  داغر،  مصطفى كاظم 
سباق x 400  4 متر بريد ويشارك 
فيه العداءين جسام محمد وطه 
حسني واحمد فاضل وياسر علي، 
والوثب العالي ومتثلنا الاعبة مرمي 

عبد احلميد.
في  رضا  الاعــب محمــود  خرج 
وزن فــوق 90 كغم من الدور الـ32 
في لعبة الكوراش بعد خســارته 
امام الاعب عبد البصير رحماني 
من افغانســتان بنتيجة عشــرة 
مقابل الشي في النزال الذي اقيم، 
اليوم الثاثــاء، في اجملمع الرياضي 

الرئيسي في العاصمة جاكارتا.
العراقي  املنتخــب  مــدرب  وقال 
للكوارش حيدر حســن ان الاعب 
ظهر عليه االرتباك بشكل واضح 
الســيما وانه اول مرة يشترك في 
بطــوالت بهذا احلجــم، مبينا ان 
رهبة البســاط منعته من القيام 
التــي من  املطلوبــة  باحلــركات 
خالها يســتطيع حصد النقاط 
امــام خصمه االثقل منــه وزنا اذ 
يبلغ وزن االفغاني 99 كغم بزيادة 
تســع كيلوغرامات عــن الاعب 
محمــود رضا.. واضاف حســن ان 
الاعب مجتبى احمد ســيخوض 
اليــوم االربعاء نزالــه في وزن اقل 
مــن 81 كغم في الدور الـ32 امام 
سلطان  الكازاخســتاني  الاعب 

زهانبيك.
يخوض املاكمان جعفر عبد الرضا 
في وزن 56 كغم وكرار كاظم في 
وزن 64 كغم اليــوم االربعاء الدور 
ربــع النهائي في لعبــة املاكمة 
في دورة االلعاب االسيوية الثامنة 
عشــرة فــي جاكارتــا وباملبيانغ 
وتســتمر حتى الثاني من شــهر 

ايلول .
وســيواجه عبد الرضا في اللقاء 
الذي ســيقام في قاعة املاكمة 
في مجمــع جي اكس بــو، بطل 
اندونيســيا امــور كام ســونام، 
وســبق لبطلنا ان ازاح من امامه 
الفلبيني  الـ 32 املاكم  الدور  في 
القاضية،  بالضربة  ماريو  فرنانديز 
وفــي الدور الـــ16 هــزم ماكم 
أسرور  فوكهيدف  طاجكســتان 

بالنقاط بنتيجة 2-3 .
اما املاكم كرار كاظم فسيقابل 
املاكــم الياباني نارميا تســو في 
الدور ربــع النهائــي، وكان تغلب 
في الــدور الـ32 على على املاكم 
محميــت  التركمانســتاني 
بيرداباييف بنتيجة 5-0 وفي الدور 
فان  الفيتنامي  املاكم  الـ16 هزم 

جونك بنتيجة 0-5.

* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

جعفـر عبـد الرضـا يـالقي األندونيـسي
 سونـام اليـوم فـي ربـع نهائـي المالكمـة 

دانة تحل رابعة .. وسباقات متنوعة أللعاب القوى في اآلسياد

جعفر عبد الرضا في نزال سابق

مسلم سعد

القوة الجوية يغادر 
اليوم إلى تركيا

كرة الكهرباء 
تعسكر في أربيل

عماد هاشم مدربا 
لحراس مرمى الطلبة

مصطفى حسين ينتقل 
إلى نفط ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
يُغادر فريق القــوة اجلوية اليوم األربعــاء، إلى مدينة 
أسطنبول التركية للدخول في معسكر حتضيرًا إلياب 
دور الـــ32 من بطولة األندية العربيــة، مبواجهة احتاد 
العاصمة اجلزائري، وكذلك حتضيرًا ملنافســات الدوري 
احمللي.وقال جاسم محمد غام، إنَّ الفريق سُيغادر غًدا 
إلى أســطنبول؛ للدخول في معسكر ميتد حتى 6 من 

الشهر املقبل.
وأشــار إلى أنَّ الفريق، سيتوجه بشــكل مباشر من 
أســطنبول إلى اجلزائر، خلوض مباراة اإلياب أمام احتاد 
العاصمــة اجلزائري، ضمن منافســات بطولة األندية 
العربية. وأكد أنَّ املعسكر، يتضمن مباراتني جتريبيتني 
من بني اخليــارات التي مت االتفاق عليهــا نادٍ قبرصي، 
يُعســكر هناك ونادٍ هندي أيًضا، باإلضافة إلى خيارات 

أخرى طرحتها الشركة املتعهدة باملعسكر.
وأشــار إلى أنَّ اجلهــاز الفني، يعول على املعســكر 
لتحضير الفريــق ملواجهة اإلياب أمام احتاد العاصمة، 
ال سيما وأن الفريق خســر مباراة الذهاب في ملعب 

كرباء، بهدف نظيف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
غادرت صباح أمس بعثــة الكهرباء، إلى مدينة أربيل، 
للدخول مبعســكر تدريبي داخلي، حتضيرا ملنافسات 

املوسم املقبل.
وقال مدرب الكهرباء، خالد محمد صبار، إن املعسكر 
سيستمر ملدة عشــرة أيام، وســيكون فرصة طيبة 
إلعداد الفريق بشــكل مثالي للموسم املقبل.وأشار 
إلى ان الفريق سيخضح ملران مكثف، وسيخوض ثاث 
مباريات جتريبية مع منتخب الشــباب املتواجد هناك، 
واحلدود الذي سيعســكر هو اآلخر فــي أربيل، ونفط 
ميسان.وأوضح أن احملترفني الثاث الذين مثلوا الفريق 

املوسم املاضي، انخرطا بالتدريبات في بغداد.
يشــار إلى أن إدارة الكهرباء أعلنت بوقت ســابق، أن 
الفريق لن يعســكر خارج العراق، لقلة املوازنة املالية 

اخملصصة من وزارة الكهرباء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد الطلبة مع مدرب حراس املرمى عماد هاشــم، 
لانضمام إلى اجلهاز التدريبي الذي سيقود الفريق في 
املوسم املقبل. وقال مدير الفريق حيدر عبد الرزاق، إن 
املدرب السابق أحمد جاسم اعتذر عن عدم االستمرار، 
لظرف عائلــي، ومت تقبل اعتــذاره، والتعاقد مع عماد 

هاشم، وهو واحد من الكفاءات التدريبية.
وبني أن إدارة ناديه ساعية بكل ثقلها ألن تعيد الطلبة 
لوضعه الطبيعي كفريــق منافس على اللقب، الفتا 
إلــى أن التعاقدات اجلديــدة جيدة وتعــد مزيجا بني 

الشباب واخلبرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جنح نادي نفط ميســان في التعاقــد مع مصطفى 
حســني، قادًما من صفوف القوة اجلوية.. وقال حسن 
ســالم، عضو املكتب اإلعامي لنادي نفط ميسان،: 
»اإلدارة انتهت مــن التعاقد مع العــب القوة اجلوية 
الســابق مصطفى حسني، وســينضم إلى تدريبات 

الفريق اعتبارًا من اليوم«.
وأضاف: »النادي اســتعار حارس نفط الوسط السابق 
علي كاظم، لينضم إلى الفريق خال الفترة املقبلة«.

وأشار ســالم إلى أن اإلدارة تســعى لتامني معسكر 
تدريبي للفريق في أربيل، موضًحا أن في حالة فشــله 

سيتم إقامة معسكر بديل في بغداد أو النجف.
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الديوانية / إعالم دائرة شــؤون 
األقاليم والمحافظات:

برعايــة وزيــر الشــباب والرياضة عبد 
دائرة شؤون  واشــراف  احلسني عبطان، 
املركز  واحملافظــات/ قســم  االقاليــم 
الوطنــي لرعايــة املوهبــة الرياضية، 
اختتمت عصر أول أمس بطولة األلعاب 
الرياضية  املوهبــة  لفــرق  الصيفيــة 
بكرة الســلة التي اقيمــت في قاعة 
املوهبة الرياضية املغلقة في محافظة 
الديوانيــة، حيــث أحــرز فريــق املركز 
الوطني للموهبة الرياضية بكرة السلة 
فرع بابــل لقب البطولــة بعد تفوقه 
على فريق النجــف في املباراة النهائية 

بنتيجة 44 نقطة مقابل 30 نقطة.
في حني أحــرز فريق بغداد املركز الثالث 
بفوزه على فريــق الديوانية بنتيجة 61 
نقطة مقابل 50 نقطة في مباراة حتديد 

املركزين الثالث والرابع.
والبطولــة شــهدت مشــاركة 6 فرق 
قسمت إلى مجموعتني، ضمت األولى، 
بغداد والنجــف وديالى، والثانية تألفت 

من، الديوانية وكرباء وبابل.
وشهدت مراسيم اخلتام تقدمي دروع إلى 
احلكومة احمللية ممثلة باالســتاذ مصدق 

التميمي ممثاً عن عضو جلنة الشــباب 
والرياضة في مجلس احملافظة، حســني 
الرياضي  النشــاط  ومديرية  الكارضي، 
وإدارة االحتاد الفرعي لكرة الســلة في 
الديوانيــة وممثليــة اللجنــة األوملبية 
واملدرب احســان عبد الهــادي واخلبراء 
واخلبير  ظاهــر  واحمــد  جنم  ســهيل 
اآلســيوي حميــد مخيــف، ومت اختيار 
حســني حيدر من الديوانيــة كأفضل 
العــب فــي البطولة، ومنحــت جائزة 
أفضل مســجل لاعب بغداد حســني 

عليم.
من جانبه، قدم معــاون مدير عام دائرة 
شــؤون االقاليم واحملافظــات، في وزارة 
الشــباب والرياضة، ســوالف حســن، 
شــكره إلى جميع اجلهات الساندة ملا 
قدمته من دور كبير في إجناح البطولة، 
مشــيرا إلى جهــود اللجــان العاملة 
الفرعي في  الرياضية  املوهبة  وقســم 
الديوانيــة ملا قدمه مــن حرص واضح 
والعمل بشكل متواصل لتهيئة جميع 

النقاط التي تعزز الوصول إلى النجاح.
وبني ان توجيهات وزير الشباب والرياضة 
عبد احلسني عبطان، تهدف إلى تفعيل 
النشــاط الرياضي والشبابي في شتى 
احملافظات، مؤكــداً أن املتابعة امليدانية 
وحضور مدير عام دائرة شــؤون االقاليم 
واحملافظات طالب املوســوي منافسات 

البطولة إلى جانب مدير قسم املوهبة 
الرياضيــة الكابنت بســام رؤوف ومدير 
الرياضية، أسهم في  املنشــأت  قسم 
تعزيز عناصر النجاح تنظيمياً وفنيا في 

البطولة اخلاصة مبواهب كرة السلة.
الرياضية في  املوهبة  اما مدير قســم 

ان  فاكد  القريشي،  الديوانية، حســني 
جهودها  اســتنفرت  املــاكات  جميع 
لتأمني النجــاح للبطولة التي حققت 
أهدافها ومتكنت الفرق املشــاركة من 
تقدمي مســتويات فنية عاليــة، وايضا 

حرص اجلميع على االنضباط وااللتزام.

فيما، اثنى االســتاذ مصدق التميمي، 
على جهــود وزارة الشــباب والرياضة 
واالهتمام باجليــل الواعد، حيث هنالك 
العبني برزوا ســيكون لهم شــأن في 
املســتقبل، مؤكداً ان تقدمي الدعم في 
جميــع جوانبه لاعبــني الصغار يعد 

ركزية أساسية للبناء الصحيح.
الرأي ذاته، اخلبير اآلســيوي،  شــاطره، 
حميد مخيف، مشدداً على الدور املؤثر 
الــذي تؤديــه وزارة الشــباب والرياضة 
للحصول على طاقات متميزة من خال 
االعتمــاد على الواعدين في مشــروع 
املوهبة الرياضة، مشيراً إلى ان املوهبة 
تواصــل اقامة أنشــطتها في شــتى 
البطوالت وجلميع األلعاب على الصعيد 
احمللي، في حــني كانت اخر مشــاركة 
الرياضية  القــدم للموهبة  لفريق كرة 
في بطولة اكادمييات العرب االولى التي 
اقيمت فــي قطر فعالة بعد فوز بكاس 

الفئتني 2004 و2006/2005.
وابدى مديــر املوهبة الرياضية في بابل، 
احمــد العميــدي، ســعادته بالتفوق 
لاعبــي فريقــه بكرة الســلة والفوز 
باللقب بعد منافســة قوية مع الفرق 
فرص  تتوفــر  ان  متمنيــاً  املشــاركة، 
متواصلة لدعم فئــة املوهوبني واقامة 
أنشطة متواصلة لتطوير اجلانب الفني 
وتعزيــزه بالشــكل املطلــوب، كما ان 
البطوالت متنح املدربني الفرصة لاطاع 

اكثر على املستويات الفنية.
في حني قال اخلبير السلوي، سهيل جنم 
عبيــد، انه حضر فــي البطولة للعمل 
تطوعيا مع زميله احمد ظاهر شعان، 
من أجل تقدمي املاحظات عن اســاليب 

اللعب والاعبني االفضل وجميع النقاط 
االخــرى، مؤكا ان جلنة اخلبــراء اختارت 
التشكيلة املثالية في البطولة وضمت 
( حسني حيدر واحمد علي من الديوانية 
وحسني عليم من بغداد وحيدر حسني 

من النجف ومصطفى ميثم من بابل).
كمــا حضر إلــى البطولــة تطوعيا، 
معالج نــادي الديوانية بكــرة القدم، 
ليقدم االســعافات  حمزة عبد حماد، 
واملتابعة  املصابــني  الفوريــة لاعبني 
الدقيقة حلاالت اإلصابات الت حتدث في 

املباريات. 
وقدمــت اللجنــة الفنيــة واملاكات 
جهود  البطولــة  فــي  التحكيميــة 
كبيــرة، حيث ضمت اللجنــة الفنية 
الدكتور لؤي ســامي رئيسا، الذي كان 
حريصــا على املتابعة وتقــدمي الدعم 
املعنــوي للجميع حرصــا على إجناح 
فاضل  احلكام  املباريات  املنافسات،وادار 
عبد الرضا وعمار حسني وليث محمد 
من بغــداد، وظافر يونــس وزيد صباح 

وباسم محمد عباس من الديوانية.
اما اللجان التي شكلتها وزارة الشباب 
والرياضــة/ دائــرة شــؤون االقاليــم 
واحملافظــات، فكانــت حريصــة على 
التعاون مع منتسبي املوهبة الرياضية 
في الديوانية من أجل ايصال البطولة 

الى ضفة النجاح.

ضيفتها قاعة الموهبة الرياضية المغلقة في الديوانية

بابل يحرز كأس بطولة األلعاب الصيفية للموهوبين بكرة السلة 

تقرير

جانب من التتويج

إعالم اتحاد الكرة
حددت جلنة املسابقات الثاني عشر 
من الشــهر املقبل موعدا النطاق 
بطولة الكاس مبشــاركة ٢٥ فريقا 
ميثلــون انديــة الدرجتــني االولــى 

والثانية.
املومتــر الفني الــذي اقيم امس في 
مقر احتاد الكرة تراســه عضو احتاد 
الكرة يحيى كرمي والذي اشــار الى 
عدد من النقاط املهمة التي يجب ان 
تطبق اولها اجراء البطولة بطريقة 
بتقدمي  االندية  والزام  املغلوب  خروج 

كشوفات الاعبني لغاية يوم الثاثاء 
املقبل وتتكــون قائمة الاعبني من 
١٨ الى ٣٠ العبــا، مبينا ان اللجنة 
قررت ان يتحمل صاحب االرض اجور 

احلكام وقدرها ٥٠٠ الف دينار.
جرت بعد ذلك قرعة الدور االول، حيث 
واحملمودية  سامراء  فريقي  سيلتقي 
في ملعب االول وفريق قلعة صالح 
الناصرية في ملعب  بلديــة  يواجه 
امليمونــة واجلنســية يضيــف في 
ملعبه فريق بــادي ويلتقي فريقي 
الصادق والهنديــة في ملعب االول 

وبلد يســتضيف املشــروع مبلعبه 
وسيحل فريق بدر العراق ضيفا على 
فريق املثنى وفريق النجمة يُستقبل 
اخلطوط واملصافــي يواجه الكوفة 
في ملعب االول وفي ملعب التاجي 
يلتقي فريقا األثيــر والتاجي ويحل 
ثقيا على  برايتي ضيفــا  فريقــي 
فريق حيفا فــي ملعب حيفا وفريق 
احللة يواجه فريق احلسينية ويلتقي 
فريقي غاز الشمل مع فريق الكفل 
فيما حصل فريق املهندســني على 

ميزة االنتظار.

القاهرة ـ عالء الساعدي*
خاض فريق نادي الشرطة لكرة القدم 
اولى وحداته التدريبية في معسكره 
األعدادي املقام في العاصمة املصرية 
املعســكر  اجواء  وبــدأت  القاهــرة. 

مبعنويات وروحيــة عالية وركز الكادر 
الفني على اجلانب البدني لرفع لياقة 
اليوم  الفريــق  الاعبني وســيخوض 
مباراة اولى قوية امام متصدر الدوري 
املصري احلالي فريق االنتاج احلربي عند 

الســاعة السادسة مســاء بتوقيت 
بغــداد على امللعب الرئيســي لنادي 

حرس احلدود.

* إعالم نادي الشرطة

12 المقبل.. بدء بطولة كأس العراق بكرة القدم

الشرطة يواجه »األنتاج الحربي« 

مسلم سعد.. موهبة قادمة برياضة المبارزة
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الصباح الجديد - وكاالت:
جنحــت عارضة ومصممة أزياء تايوانيــة في جذب انتباه 
مئــات آالف األشــخاص حول العالم بفضــل مظهرها 
الشــبابي، الذي ال يدل أبدا على ان سنها يبلغ 43 عاما، 
وقامت مؤخرا بالكشف عن روتينها اليومي، ومنط حياتها 

الذين منحاها هذه النضارة.
وأوضحت لوري هســو جمللة "فرايــداي" التايوانية، أنها 
تعتني ببشرتها من خالل روتني يومي، يعتمد على تناول 
األطعمــة الصحية، وممارســة الرياضــة، ووضع كرميات 

مرطبة للبشرة.
وتبدأ العارضة يومها بشرب فنجان من القهوة السوداء 
من دون إضافة الســكر، ثم حترص على تناول اخلضروات 
والفواكه علــى مدار اليــوم، وتناول األطعمــة الغنية 
باأللياف والبروتني، الفتة إلى أنه أمر سهل ألنها "نباتية".
كما شــددت على أنها ال تتناول السكريات أو األطعمة 

السريعة أو الدسمة، حفاظا على نضارة بشرتها.
وفيما يتعلق باملســتحضرات التي تستعملها، أوضحت 
هســو أنها ال تغــادر منزلها من دون وضــع كرمي واق من 
أشــعة الشمس، إضافة إلى كرميات الترطيب التي يجب 

وضعها بنحو يومي.
كما حترص على متضية بعض الوقت حتت أشعة الشمس 
من حــني آلخر، وتتناول أقــراص فيتامينات مثل فيتامني 

سي وحبوب الكوالجني.

الصباح الجديد - وكاالت:
أصبح األلبوم الغنائي الذي يضم أفضل أعمال فريق إيغلز 
الشــهير، أكثر األلبومات مبيعا على اإلطالق في الواليات 

املتحدة.
وتغلــب األلبوم على ألبــوم "ثريلر" ملغني البــوب الراحل 

مايكل جاكسون.
وأفادت رابطة صناعة التســجيالت األميركية بأن مبيعات 
ألبــوم "ذير جريتســت هيتــس 1971-1975" لفريق إيغلز 

جتاوزت 38 مليونا منذ إطالقه في شباط/فبراير 1976.
ويتضمــن ألبوم إيغلــز أغنيــات تعد من كالســيكيات 

موســيقى الروك مثــل "تيك إيــت إيزي"، 
و"ويتشي وومان".

وبذلك حل ألبوم "ثريلر" الذي 
عام  جاكســون  أصــدره 

1982 في املركز الثاني إذ 
حقــق مبيعات جتاوزت 

33 مليونا.
وجــاء فــي املركــز 
آخر  ألبــوم  الثالث 
إيغلــز  لفريــق 
"هوتيــل  هــو 
 " نيــا ر ليفو كا
بلغت  مببيعــات 

26 مليونا.

عارضة أزياء تكشف 
سر "ينبوع الشباب"

ألبوم لـ 'إيغلز' يصبح 
األكثر مبيعًا على اإلطالق

تعرض النجــم بن أفليك 
إلى جرعة  املاضيــة  املدة 
كبيرة من اخلمر، األمر الذي 
إلى مصحات  جعله يلجأ 
على  اإلدمان  مــن  العالج 
الفور، وذلك حسب ما جاء 

.foxnews مبوقع
وسامته  من  الرغم  وعلى 
كبير  عدد  على  وحصوله 
واملعجبات،  املعجبني  من 
إال أن األمر لم يكن معروًفا 
علــى اإلطالق، فليســت 
تلك املرة األولى للنجم بن 

أفليك التي يلجأ بها إلى 
العالج مــن اإلدمان. وعاد 
لشرب اخلمر بعد انفصال 
هوليوود  جنمــة  زوجتــه 

"جينيفر جارنر". 

حاز جنــوم هوليوود ماليني 
الدوالرات، خالل عام 2018 
بفعل أفالمهم التي لفت 

العالم.
العاملي  الفنــان  وتصــدر 
جورج كلوني، بدخل وصل 
إلى 238 مليــون دوالر، ثم 
"ذا  جونســون  دواين  جاء 
روك" فــي املركــز الثاني 

بدخل 124 مليون دوالر.
داوني  روبــرت  حــل  كما 
جونيور فــي املركز الثالث 
بدخــل 81 مليــون دوالر، 
هيمسورث  كريس  واحتل 
املركز الرابــع بدخل وصل 
إلى 64.5 ماليني دوالر، فيما 
جاء جاكي شان في املركز 
اخلامس بدخل 45.5 ماليني 

ســميث  ويل  وجاء  دوالر. 
بدخل  السادس  املركز  في 
42 مليــون دوالر، واحتــل 
املركز الســابع أكشــاي 
ماليني   40.5 بدخل  كومار 
دوالر، كمــا حل في املركز 
بدخل  ساندلر  آدم  الثامن 
39.5 مليون دوالر، وسلمان 
خان جاء في املركز التاسع 

بدخل 38.5 مليون دوالر.

العاملية  الفنانــة  رافق 
أجنلينــا جولي، في لوس 
اجنليــس ابنها "باكس" 
الذي يبلغ من العمر )14 

عاماً(.
الكاميــرات  والحقــت 
)43 عاماً( وهي  أجنلينــا 
تســتمتع مع ابنها في 
الغداء  تناولهمــا  أثناء 
معاً في أحــد املطاعم. 
جولة  في  توجها  بعدها 
تسوق شملت مجموعة 
التجارية في  احملــال  من 

لوس اجنليس.
اجنلينا  ويأتــي ظهــور   
في ظــل االخبــار التي 

بشأن  مؤخراً  انتشــرت 
توصلها الــى اتفاق مع 
زوجها الســابق النجم 
براد بيــت حول حضانة 
اوالدهما الســتة. يذكر 
اثناء  ان صورا جلولي في 
مراهقتها انتشرت على 

مواقع التواصل.

بن افليك

أنجلينا جولي

جورج كلوني

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

كثيرا ما نســمع جملة مفادها ان 
الزواج مقبــرة احلب، وبناء على هذا 
العديد من الشــباب  املنطق عزف 
ومن كال اجلنســني عن الــزواج، اذ 
بات مصدر قلــق وخوف بدال من ان 
يكون موطن استقرار. لكن، ما الذي 

دفعنا الى هذا االعتقاد؟
حسن اجلبوري الباحث بعلم النفس 
يقــول: الزواج ليــس مقبرة للحب 
ابدا، لكــن ظروفا عديدة تســهم 
بالقضاء على احلــب الذي تولد بني 
الزواج.  اقبالهما على  قبل  الزوجني 
يتعرض  التــي  بالصدمة  نبدأهــا 
اكتشــافهما  بعد  الطرفان  اليها 
بها،  املرغوب  غيــر  الصفات  بعض 
والتي اخفاها الشريك بقصد او من 
دون قصد، وبعدها تبدأ املشــكالت 
بالظهور بينهما ومبرور الوقت ميكن 
ان تصبح احلياة بينهما صعبة، وهنا 
فالــزواج لم يكن ســببا بالقضاء 
على احلب امنا االبتعاد عن العفوية 
وتقدمي أنفســنا كما هــي من دون 
ادعــاءات، او متثيل، فــان تولد احلب 
ساعتها سيكون أعمق وأنضج، الن 
الواحد منهما أحــب االخر بعيوبه 

وحسناته التي اكتشفها به.
في احــدى املــرات حتدثــت فنانة 
مصرية عــن عالقتها بزوجها الذي 
كان صديقــا لها، فذكرت ان عالقة 
اختالفــا جذريا عن  الزواج تختلف 
أي عالقــة أخرى، فمــع انها كانت 
وتعرف  لزوجهــا  مقربة  صديقــة 
عنه الكثير من تفاصيل احلياة الى 
وجدت  لكنها  واملميــزات،  العيوب 
بعض االختــالف بزوجها بعد ذلك، 
اذن فكيــف ميكــن ان نتعامل مع 
هذا املوضوع؟ وهــل هناك اتيكيت 
الزوجني  يســاعد  ان  ميكــن  معني 
الصعوبات كي  على تخطي بعض 
يكون زواجهما مجددا للحب وليس 

مقبرة؟
الباحثــة االجتماعية مها العبودي 
تقول في هــذا املوضوع: ال ميكن ان 
مع  للتعامل  معينــا  نظاما  نحدد 
ولكل  عاداته  فلكل مجتمع  الزوج، 
فهناك  اخلاصــة،  بيئتــه  مجتمع 
بعــض التصرفــات مقبولــة في 
مجتمــع ال يقبلهــا مجتمع اخر، 
فما يعّد رقيا وســموا في مجتمع 
بالتعامل مع الزوجة قد يطلق عليه 
ضعف شخصية مبجتمع اخر، لكن 
يجــب ان نفهــم انه يجــب وضع 
خطوط حمر بني الزوجني، على كل 
واحد منهما ان ال يتخطاها، فلكل 
منــا خصوصية يجــب احترامها، 

ســواء بني االخوة واالخــوات او بني 
األزواج، فان اتفــق االثنان على ذلك 
اعتقد ميكن لذلك ان يساعد بعض 
الشــيء لإلبقاء على االحترام، احد 

اساسيات احلب.
وأضافــت: هنــاك نقطــة مهمة 
تؤثر تأثيرا مباشــرا علــى العالقة 
الزوجية، وهــي االهتمام بتفاصيل 
االخر، ومشــاركته بهــا حتى وان 
منقــت بعضهــا، حتــى هواياتــه 
ميكــن للشــريك ان يطلــب منه 
تعليمــه إياها وعليــه باملقابل ان 
التي  الرغبة  لتلك  يبدي ســعادته 
أساســها الســعي للحفاظ على 
التواصل واحلب. نقطة أخرى تضاف 

الى عشــرات النقاط، تتعلق بعدم 
كنا  وان  الشــريك، حتــى  تكذيب 
نشــكك مبصداقيته، فهناك أكثر 
من طريقة للتأكد من صحة كالمه 
من عدمها غير التكذيب املباشــر 

الذي يدل على عدم احترام.
الزوجني ال تشــبهها  العالقة بني   
تكوين  أســاس  فهما  عالقــة،  أي 
عائلة جديــدة باجملتمع، لذلك فإلى 
جانب اخلطوط احلمر هناك خطوط 
أخــرى ملونة، تتعلق بالتســامح، 
والتغاضــي عــن بعــض املواقف، 
واالبتعاد عن النديــة، الن غايتهما 
واحــدة، وهي تكوين اســرة محبة 

مستقرة.

الصباح الجديد - وكاالت:
 542 أوروبا  يواجه مهاجر في 
حتقيقا جنائيــا مبا في ذلك 
ومخدرات،  ســرقة  جرائم 
لــم  الســلطات  لكــن 
تتمكن من ترحيله ألنها 
من  تعرف  "ال  ببساطة 

أين أتى".
البريطانية  "ديلي ميل"  وقالت صحيفة 
إن الرجل، الذي حط الرحال في أملانيا عام 
1998 من دون جواز سفر، استغل ثغرات 

قانونية للبقاء في البلد.
وبعــد أن اعتقلته الســلطات األمنية، 
ادعى املهاجر أنه ينحــدر من إحدى دول 

شمال أفريقيا، رافضا اإلفصاح عن وطنه 
األم.

كما أن العناصر األمنيــة لم تنجح في 
حاولت  حيــث  الشــخص،  هوية  حتديد 
استخدام بصمات أصبعه ملعرفة اسمه 
والبلد الذي جاء منه، لكن من دون جدوى.

ويعيش املهاجر، الذي يعتقد أنه يبلغ من 

العمر 59 عاما، في شــوارع فرانكفورت، 
وتواجهه الشرطة بأكثر من 542 شكوى 

جنائية.
وكشــت الصحيفــة البريطانية أن من 
بني التحقيقات املشــتبه به فيها، وقائع 
سرقة وإجتار في اخملدرات واعتداءات وتهرب 

من دفع أموال ملؤسسات عمومية.

أوروبا ال تستطيع إبعاد مهاجر ّحيرها

الزواج إحياٌء للحب فال تجعلوه مقبرًة

الزواج إحياٌء للحب

الصباح الجديد - وكاالت:
أثارت الفنانــة اللبنانية ديانا حداد، 
جداًل واسًعا مبجموعة صور وتعليق 
عبر حســاباتها اخلاصة على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وأطلت الفنانــة اللبنانية في الصورة 

مبالبــس بيض أنيقة، ووضعــت قبعة على 
رأســها ونظارة شمســية علــى عينيها، 
وأرفقتها بتعليــق، قالت فيه، "دعواتكم"، 
مــع صورة خلــامت، وهو مــا أثار تســاؤالت 
جمهورها حــول إن كانت تزوجت مرة ثانية 

أم ال، إال أن ديانا لم توضح األمر بعد.

يذكر أن ديانا حداد، تزوجت من اخملرج سهيل 
العبدول في ســن صغير، اذ أنها لم تتجاوز 
وقتها الـ 19 عاًما، وقــد أجنبت منه ابنتني 
هما "صوفي وميرا"، إال أنه قد وقع الطالق 
بينهما في العام 2009، ويبدو أنها قد قررت 
إنهاء حياة العزوبية بعد تســع سنوات من 

طالقها.
وأطلقت ديانا حداد في شهر أبريل املاضي، 
أحدث أعمالها الغنائية التي حملت عنوان 
"بنت أبويه"، وهي من أشعار الدكتور مانع 
ســعيد العتيبة، وأحلان نغم الوطن، وتوزيع 

شركة قنوات.

صور تثير جداًل بشأن زواج الفنانة ديانا حداد

الصباح الجديد - وكاالت:
أبدى ســاميون كاول قطب التلفزيون واملوسيقى 
البريطاني ســعادته البالغة حلصوله على جنمة 

مبمر املشاهير في هوليوود.
وتذكــر كاول مســيرته كمحكــم للمواهب، 
ومنتج تســجيالت، ومؤسس مسابقات املواهب 
املتواصلة "ذا إكــس فاكتــور"، و"أميركا غوت 

تالنت"، و"برينت غوت تالنت".
ونشر حســاب "أميركا غوت تالنت" على تويتر 

فيديو خالل حصول كاول على جنمته.
وقــال كاول البالغ من العمر 58 عاما "كم كانت 

الســنوات الـ18 املاضية عظيمة، إذا كان هناك 
من يقول إن الشــهرة أمر سيء، فال أعرف عن أي 

شيء يتحدث، إنها أفضل شيء في العالم".
وأصبح كاول اسما مألوفا كمحكم في برنامج 
اكتشاف املواهب "أميركان أيدول" خالل املدة بني 
عامي 2001 و2010 بفضل انتقاداته القاســية 
للمتســابقني، وغالبا ما كان يســتهل حديثه 

بعبارة "ال أقصد أن أكون فظا ولكن".
وأطلــق كاول برنامــج "ذا إكــس فاكتور" في 
بريطانيــا وأميــركا والنســختني البريطانيــة 

واألميركية من برنامج "غوت تالنت".

الصباح الجديد - وكاالت:
كاميراتها  نيكون سلســلة  أطلقت شركة 
 Z -Full Frame Mirror اجلديدة من باقــة
less، والتي تشــكل نقلــة نوعية في 

التصويــر، من خالل  مجال 
إصدارين Z6 و Z7 ذات 

الكامل  اإلطــار 
واخلاليــة من 

املرايا.
لــى  إ و
نــب  جا
و   Z6
Z7، فقد 
علنــت  أ
كة  لشر ا

إطالق  عن 
ت  ســا عد

 N I K K O R
التــي متتــاز   Z

تركيبها  بإمكانية 
على قطر أكبر.

نيكون  ويبلغ ســعر طرح كاميرا 
Z7  نحو 3400 دوالر أميركي، فيما 
يبلغ ســعر كاميرا Z6 نحو 1950 
دوالر، األمر الذي يشكل  منافسة  
حامية لشركة سوني العمالقة 

في مجال الكاميرات اخلالية من املرايا.
ويتميــز نظام Z من كاميرات عاكســة بتركيب 
جديد ذو قطر أكبر، إلى جانب عدسات وملحقات 

متوافقة مع نيكور.
ويتيح النظام اجلديد ذو القطر 
إضافية  إمكانيات  األكبر، 
العدســات،  لتصميم 
مما يزيــد من القدرات 
األداء  فــي  الكبيرة 

البصري.
 Z اإلصدارة  ومتتاز 
7 بوحدات بكسل 
تبلــغ 45.7 ميغا 
بكســل، وتدعم 
احلساسية  نطاق 
-ISO 64 القياسي
وباالقتران   ،  .25600
 ،Z نيكور  مع عدسات 
مستوى  الكاميرا  حتقق 
وصواًل  الوضوح،  من  متقدم 

إلى حواف الصورة.
أمــا Z6 فهي عبارة عــن كاميــرا FX متعددة 
األغــراض ذات كثافة تبلغ 24.5 ميغا بكســل، 
وتلبي مجموعة مــن االحتياجات، مثل التصوير 
فــي البيئات ذات اإلضــاءة اخلافتة، وتســجيل 

األفالم.

نجمة بممر المشاهير لسايمون كاول

نيكون تطلق "وحش التصوير"

الصباح الجديد - وكاالت:
يتجنب الكثيرون تناول الشكوالتة 
بسبب اخلوف من تسببها في زيادة 
الوزن، إال أن دراسة علمية جديدة 
أكــدت أن لهذه احللــوى صاحبة 
الشــعبية الكبيرة على مستوى 
معروفة  تكن  لــم  فائدة  العالم، 

سابقا.
ووجــد العلماء أن االســتهالك 

املعتدل للشــوكوالتة، مبعدل نحو ثالث 
قطع شهريا، يقلل نسبة اإلصابة بقصور 
القلــب بنســبة 13 في املئة، حســب 

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويصيــب قصــور القلب أكثــر من 900 
ألف شــخص في بريطانيا، وميوت ثلثهم 
تقريبا بعد عام من التشخيص، على وفق 

املصدر ذاته.
والقصــور القلبي حالــة مرضية حتدث 

نتيجــة خلل عضوي يؤثــر على وظيفة 
القلـــب الرئيســـة، وهـــي استقبـال 
أعضـاء  جميـــع  إلـــى  الـــدم  وضـخ 

اجلسـم.
مــادة  أن  إلــى  الدراســة  وتوصلــت 
"الفالفونويــد" املوجــودة بنحو طبيعي 
في الشوكوالتة، قادرة على تعزيز صحة 
االلتهاب،  وتقليــل  الدمويــة  األوعيــة 
وتقلل مـن احتمـاالت اإلصابـة بقصـور 

القلـب.
لكن الدراســة حتث علــى االعتدال في 
تنــاول الشــوكوالتة، التــي تتوفر على 
نسبة عالية من الســكر والدهون، إذ أن 
استهالكها بكثرة ميكن أن يضر باجلسم 

أكثر مما ينفعه.
وقال الباحثون إن من يتناولون الشوكوالتة 
يوميا يرفعون نسبة احتماالت إصابتهم 

بقصور القلب إلى 17 في املئة.

ثالث قطع شوكوالتة شهريًا لها فائدة كبيرة
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