
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

15

5
الصادرات العراقية ترفع 

إنتاج أوبك”لمستويات 
قياسية

العراق يحتل الترتيب 27 
في اختتام دورة األلعاب 

اآلسيوية

10

6
الفصائل المسلحة في إدلب 
تتمسك بالخيار العسكري 
وتتوعد الروس بـ »جحيم«

إمبرتو إيكو..
آراء عن صنعة الرواية

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

Mon. 3 Sep. 2018 issue (4009)االثنني 3 أيلول 2018 العدد )4009(

بغداد- الصباح الجديد
أملح رئيــس الوزراء حيــدر العبادي، 
أمس األحد، الى أن يــدا خفية وراء 
التســمم الذي حدث فــي البصرة 
آلالف املواطنــني، من املياه، في حني 
أكد أنه لن يجازف بالعراق من أجل 
فالح  وأنه ســيقاضي  إيران،  إرضاء 
ائتالف  باســم  إذا حتدث  الفيــاض 

النصر.
وقال العبادي انه سيحضر اجللسة 
التي ســتنعقد اليوم وهي اجللسة 
األولــى جمللس النــواب فــي دورته 
رئيسا  الرســمية  الرابعة، بصفته 

جمللس الوزراء.
وقال العبادي في حديث مع سكاي 
نيوز، نقلته "الغد بــرس"، انه "لن 
يجازف ببالده من أجل إرضاء إيران"، 
موضحا ان "األمانــة التي نحملها 
تســتدعي منا عدم اجملازفة مبصير 
شــعبنا لصالح إرضاء إيــران أو أي 

دولة جارة أخرى".
واشــار الــى أن "مستشــار األمن 
الوطني ورئيس احلشــد الشــعبي 
ائتالف  املقال، فالح الفياض ال ميثل 
النصر وســنقاضيه إن حتدث باسم 
"ائتــالف  ان  موكــداً  االئتــالف"، 
البرملان،  جلســة  سيحضر  النصر 
وأنا كذلــك بصفتي رئيس مجلس 
وزراء وفائز فــي االنتخابات، لكنني 

لــن أؤدي اليمــني الدســتورية ألن 
ذلك ســيمنعني مــن أداء مهامي 

التنفيذية".
العبادي  البصرة ذكر  وبشأن احداث 
ان "التســمم الــذي حصــل في 
البصرة سنجري بخصوصه حتقيقا، 
ألنه حدث بشكل مفاجئ ولم تثبت 
املوجودة  البكتريا  أن  التحليالت  لنا 
في املاء تسببت في كل هذه احلاالت 

من التسمم".
ولفت الى انــه "ليس من حق دولة 
جــارة أن تقطع مياه نهــر الكارون 
عن شط العرب وتسبب أزمة مياه، 
وسنتحدث معهم بخصوص ذلك".

وكانت جريدة الصباح اجلديد ذكرت 
في عددها 4007 الذي نشر اخلميس 
املنصرم  الشــهر  مــن   30 املاضي 
ان ان نقيب أطبــاء العراق الدكتور 
عبد االمير محسن، طالب منظمة 
الصحــة العامليــة بالتدخــل في 
قضية تسمم اعداد كبيرة من أبناء 
البصــرة بعد ان أورد ســببا صادما 
رأى انه قد يكون وراء تسممهم من 

املياه.
وقال محســن ان "مواداً كيمياوية 
في مياه البصرة قد تكون املســبب 
حلاالت االصابة باالســهال واملغص 

االمعائي".
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العبادي: لن نجازف بالعراق
إلرضاء إيران أو أية دولة جارة أخرى

رئيس الوزراء حيدر العبادي

هيرو إبراهيم احمد تطيح بآمال برهم صالح 
داعش يعدم 9 من عناصره العراقيين في 2في تولي منصب رئيس الجمهورية 

3سوريا وعشرات منهم تحت الرقابة المشددة

ألمح الى أن يدا خفية وراء تسمم مواطنين من البصرة

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  أعلنــت 
التجارية  واخلدمات  للمعارض 
التجارة عن  وزارة  العراقية في 
مشــاركة العراق فــي الدورة 
)87( ملعــرض ازميــر الدولــي 
املزمــع اقامته فــي تركيا في 
اجلاري  الشــهر  من  الســابع 

ويستمر خمسة ايام .
الشــركة  عام  مديــر  وقــال 
املهندس هاشم محمد حامت ان 
االستعدادات املطلوبة اتخذت 
للمشاركة في املعرض للفترة 
والــذي   )  2018 )7-11ايلــول 
تنظمه شــركة معرض ازمير 
للخدمات والتجارة والشــؤون 
الثقافية والفنية ، مضيفا ان 
هذه املشــاركة تاتي في إطار 
اجلهود احلثيثة لالســهام في 
عمليــة النهــوض باالقتصاد 
العراقي بشكل عام والصناعة 
الوطنيــة بشــكل خاص من 

خالل التعريف باملنتج الوطني 
ومزاياه  الدولية  املعــارض  في 
العالية في مســعى  وجودته 
لهذه  خارجية  اســواق  لفتح 

املنتجات .
واضاف املدير العام ان املشاركة 
ســتكون بجناح رسمي ميثل 
جمهوريــة العــراق اذ وجهت 

احلكومية  اجلهات  الى  الدعوة 
احمللية املعنية املتمثلة بوزارات 
والنفط  واملعــادن  الصناعــة 
والزراعــة والثقافة اضافة الى 

االحتادات املهنية املنضوية حتت 
لواء جلنة تطوير القطاع اخلاص 
واملتمثلــة باحتــاد الصناعات 
العراقي واحتاد الغرف التجارية 
العراقيــة وكذلــك مت توجيه 
الدعــوة الكثر من )100( جهة 
من القطاعني اخملتلط واخلاص .

 ذاكــرا بأن العراق شــارك في 
السابقة  بدوراته  املعرض  هذا 
العراقي  اجلنــاح  حيث ضــم 
شــتى  في  متنوعة  منتجات 
الصناعات  ابرزهــا  الصناعات 
النســيجية والسجاد اليدوي 
واالدوية  اجللديــة  والصناعات 
ولوحات من تراث العراق متثلت 
اضافة  االثرية  بالنحاســيات 
الى منتوجات شــركة التمور 
العراقية واخــرى متثل واجهة 
بالد الرافديــن احلضارية والتي 
الزائرين  استحســان  القــت 
عرضه  مــا  علــى  وثنائهــم 
العراقــي من منتجات  اجلناح 

االرث  تعكــس  وصناعــات 
احلضاري والصناعي. 

كما اعلنت الشــركة اجرائها 
املطلوبــة  االســتعدادات 
للمشاركة في معرض دمشق 
الدولي بدورته الســتني املقرر 
اقامته في مدينه دمشــق في 
الســادس من الشــهر اجلاري 
ويســتمر 10 ايــام مــن قبل 
للمعارض  العامة  املؤسســة 

واالسواق الدولية السورية .
وقــال املديــر العــام ان هذه 
اطاراحملضر  في  تاتي  املشاركة 
التنفيذي االول ملذكرة التفاهم 
املوقعة بني الشــركة العامة 
التجارية  واخلدمات  للمعارض 
العامة  واملؤسســة  العراقية 
الدولية  واالســواق  للمعارض 
الســورية املتعلق بالنشــاط 
املعــرض بني اجلانبني وســبل 

التعاون املشترك بينهما .
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تقريـر

العراق يشارك في معرضي أزمير ودمشق الدوليين

مدينة املعارض في دمشق

بغداد - الصباح الجديد:
تنعقد اليوم اجللســة األولى جمللس 
النــواب في دورتــه الرابعــة، بعد 
االحتادية على  مصادقــة احملكمــة 
أسماء الفائزين بعضوية اجمللس في 
التي جرت في  البرملانية  االنتخابات 
الثاني عشر من أيار املاضي وإصدار 
معصوم  فــؤاد  اجلمهورية  رئيــس 
مرســوما جمهوريــا بعقــد هذه 

اجللسة.
يقضي  اجللســة كما  وســيترأس 
النواب،  جمللــس  الداخلي  النظــام 
احلاضرين،   من  ســناً  أعضائه  أكبر 
وتنحصر مهمته في إدارة اجللســة 
األولى وإجراء انتخابات رئيس اجمللس 

ونائبيه.

اذ ينبغــي ان يعلن الرئيس املؤقت – 
رئيس الســن - فتح باب الترشيح 
ملناصب رئيس اجمللس ونائبيه، وبعد 
ينتخب مجلس  الترشيح  باب  غلق 
النواب رئيســاً له ثــم نائباً أول ثم 
نائباً ثانيــاً باألغلبية املطلقة لعدد 
أعضــاء اجمللس باالنتخاب الســري 

املباشر.
ويصار بعد هذا الــى اعالن الرئيس 
ويدعو  االقتــراع  نتيجــة  املؤقــت 
الرئيــس الفائــز ونائبيــه إلى تبوأ 

املكان اخملصص لهيأة الرئاسة.
وفي اجللسة ســيؤدي الفائزون في 
التي  الدستورية  اليمني  االنتخابات 

ستؤهلهم ان يصيروا نوابا. 
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بغداد - الصباح الجديد: 
كشــفت وزارة التخطيــط، عــن 
تقدميهــا دراســة تتضمــن إقامة 
إدارية جديدة فــي مدينة  مدينــة 
بغــداد ضمــن محــور }املدائــن– 
تتراوح ما بني  بسماية{ ومبســاحة 
ليتم  -30 50 كيلــو مترا مربعــا، 
فيما  اليها،  والدوائــر  الوزارات  نقل 
يتم حتويل االماكن التي تشــغلها 
الوزارات حاليــا إلى مركز مدني في 

قلب مدينة بغداد.
للوزارة  الرســمي  املتحــدث  وقال 
عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقت 
" الصباح اجلديد "نســخة منه ان 

"إقامة هذا املشروع احليوي جاء بناء 
الوزارة وجرت  اعدتها  دراســة  على 
مناقشــتها باســتفاضة من قبل 
الكثير من اجلهات ذات العالقة ومن 
بينها االمانــة العامة جمللس الوزراء 
واإلعمار  العليا لالستثمار  واللجنة 
ووزارة االعمار واالســكان والبلديات 
ومحافظــة بغــداد وأمانــة بغداد 
والهيأة الوطنية لالستثمار والبنك 
املركــزي العراقي ومركز التخطيط 
جامعة  فــي  واحلضري  االقليمــي 
بغداد وكليــة التخطيط العمراني 

في جامعة الكوفة".
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بغداد - الصباح الجديد:
ضاعفت شــركة توزيع املنتجات 
الكمية  األحــد،  أمس  النفطية، 
منتوج  من  اخملصصة  الشــهرية 
املولدات  بها  التي جتّهز  الغاز  زيت 
مخيمــات  فــي  املســتخدمة 

النازحني الى أكثر من الضعف.
وقال مدير الشركة كاظم مسير 
ياســني في بيان تلقــت الصباح 
على  "بناًء  منه:  نســخة  اجلديد، 
توجيهات وزيــر النفط، تقرر زيادة 
منتوج  مــن  الشــهرية  الكمية 

زيت الغاز لغرض توفير احتياجات 
ان  مبينــا  النازحــة"،  العوائــل 
)216.000( لتر  إزدادت من  "احلصة 

الى )500.000( لتر".
ومــن جهته طالب وكيــل املدير 
العام حســني طالب ممثل شركة 
التوزيــع فــي اللجنــة العليا بـ 
النازحة  العوائــل  وإيــواء  "أغاثة 
وتزويــد النازحني بالزيــادة املقررة 
والتي يتم جتهيزهــا من مصفى 

كار".
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اليوم.. انعقاد الجلسة األولى
من دورة مجلس النواب الرابعة

دراسة إلنشاء مدينة إدارية
تضم معظم الوزارات في بغداد

المنتجات النفطية تضاعف 
الكميات الشهرية من زيت الغاز 

لمولدات النازحين

الصباح الجديد - متابعة:
املدنيــة  احلريــات  احتــاد  رفــع 
االميريكي، دعوى ضد مســؤولي 
الواليات  فــي  والكمارك  الهجرة 
املتحدة بســبب استمرارهم في 
احتجــاز مواطنــني عراقيني الى 
اجل غير مســمى حيث ينتظرون 

عمليات ترحيل قد الحتدث ابدا.
ميل  الديلــي  صحيفة  وذكــرت 

البريطانيــة فــي تقريــر تابعته 
“احتاد احلريات  أن  الصباح اجلديــد 
والكمارك  الهجــرة  دائــرة  اتهم 
االمريكيــة بالكــذب بزعمهــم 
وافق على اســتعادة  العــراق  ان 
الذي  1000 شخص من مواطنيه 
يواجهون اوامــر نهائية بالترحيل 

عن الواليات املتحدة”.
“احتاد  أن  الصحيفــة،  واضافــت 

احلريــات املدنية ادعــى ان العراق 
قبول  عــدم  بسياســة  يحتفظ 
عودة املواطنني الذين مت ترحيلهم 
السباب  غالبا  قســري  بشــكل 
الدعوى  تتهــم  فيما  انســانية، 
القضائيــة التي رفعها االحتاد في 
الهجرة  دائــرة  والية ميشــيغان 
والكمــارك بحجز اكثــر من 100 
عراقي داعيا الى اطالق سراحهم، 

وفرض عقوبات على دائرة الهجرة 
لكونها مخادعة “.

احتاد  من جانبها قالــت محامية 
احلريات املدنيــة ميريام اوكيرمان 
إن “املروع حقــا ليس فقط حبس 
املفتاح  ورمي  االشــخاص  اولئك 
فحسب بل ايضا انهم فعلوا ذلك 

عن طريق تضليل احملكمة”.
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بغداد - الصباح الجديد:
أبــدى الســفير التركــي في 
العراق فاحت يلــدز، امس األحد، 
رغبــة بالده في اعــادة تصدير 
النفط مــن محافظة كركوك 
وفتح معبر حدودي مباشر مع 
العراق، فيما أكــد التزام انقرة 
واهمية  الكويت  مؤمتر  مبقررات 

اعادة إعمار العراق.

وذكر بيان لألمانة العامة جمللس 
الوزراء تلقت " الصباح اجلديد" 
نســخة منه، أن “األمني العام 
جمللس الــوزراء مهــدي العالق 
السفير  استقباله  بحث خالل 
يلدز  فاحت  العــراق،  في  التركي 
املشترك  االهتمام  ذات  امللفات 
والتي تخدم مصلحة الشعبني 
اجلارين، مؤكداً أهمية العالقات 

بغـــداد  بيـــن  املشتركـــة 
وانقـرة”.

وأضاف البيــان أنه “جرى خالل 
اللقاء متابعة اهم ما مت تنفيذه 
من إجراءات عقــب زيارة رئيس 
ألنقرة،  العبــادي  حيدر  الوزراء 
وإمكانيــة الوصول آللية عمل 
اجلانبني  بني  للتعاون  مشتركة 
الطرفني،  مصلحــة  يخدم  مبا 

واملتعلقــة بتعزيــز التعــاون 
بقضايا الطاقة واالقتصاد عبر 
توســعة مشــاريع االستثمار 
املقبلة  الفتــرة  التركيــة في 
املوصل  مطــارات  في  وخاصة 
احلدودية  واملنافــذ  وكركــوك 
مســتحقات  ملف  وحســم 

الشركات التركية”.
تتمة ص3

تركيا تؤكد التزامها بمقررات مؤتمر الكويت
وإعادة إعمار العراق واقتصاده

اتحاد الحريات المدنية يقاضي مسؤولي
الهجرة والكمارك في أميركا جّراء احتجاز عراقيين

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اإلدارة احمللية في البصرة، 
أمــس األحــد، عزمهــا معاجلة 
ملــف املياه خالل العــام احلالي، 
الشركات  مع  اتفاقها  إلى  الفتة 
النفطية العاملــة في احملافظة 
على نصــب محطات حتلية على 
شــط العرب، في حــني أرجعت 

أهمها  عدة  أســباب  إلى  األزمة 
وقلــة  الســكاني  التضخــم 
اإلطالقــات الواصلــة عبر نهري 

دجلة والفرات.
وقال احملافظ اسعد العيداني في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، إن 
"الشركات النفطية العاملة في 
البصرة ابدت استعدادها الكامل 

في العمل من أجل القضاء على 
ازمة مياه احملافظة".

وتابع العيدانــي ان "االمر اصبح 
بانشــاء محطــات حتلية  ممكناً 
كافية على شط العرب مبا ميكننا 
من ايصال املاء الصالح للشــرب 

إلى املواطنني".
وأشار إلى ان "هذ االجراء سيكون 

تطبيقاً ملشروع املقّر من مجلس 
الــوزراء االحتــادي الــذي يقضي 
بإيصال انبوب مياه إلى احملافظة".

ولفت العيداني أن "العمل سوف 
يأتي على جميع احملطات املوجودة 
ايضاً من اجل اصالحها واعادتها 

إلى اخلدمة مجدداً".
وأكــد أن "الشــركات النفطية 

أكــدت أنها ســوف توفر الدعم 
املطلوب بجميع الطرق اذ جمعنا 
التباحث فيه حول  لقاء معها مت 

مشكالت احملافظة اخلدمية".
وكشــف احملافظ عن "دراســات 
يجري العمــل على اعدادها منذ 
مطلع االســبوع اجلاري من أجل 
وضع اخلطــط الكفيلة مبواجهة 

ازمة املياه".
"التزام  العيداني علــى  وشــدد 
مجلس  رئيــس  امــام  قطعناه 
الوزراء بأن العام احلالي هو االخير 
الذي ســتعاني منه البصرة من 
ازمــة مياه، فاملشــاريع ســوف 

تنطلق خالل ايام قليلة".
تتمة ص3

نصب محطات للماء العذب في شط العرب.. والعيداني يعد: 2018 العام األخير ألزمة المياه 
بالتعاون مع شركات النفط

بغدادـ  الصباح الجديد:
قال قائممقام قضاء الرمادي 
ابراهيم العوسج، إن مدينة 
مبحافظة  فقــط  الرمــادي 
 ٤٠ من  أكثر  األنبار ضمــت 
جّراء  متضــرر  منــزل  ألف 

العمليات اإلرهابية.
وقال العوســج في تصريح 
إن  اجلديد  الصبــاح  تابعته 
فرزت  التعويضــات  “جلــان 
نحو أكثر من ٤٠ ألف منزل 
العمليات  جــراء  متضــرر 
االرهابية في مدينة الرمادي، 
بنســب دمــار تتــراوح بني 
الكلــي واجلزئي جــراء قيام 
االجرامية  داعــش  عصابات 
ســيطرتها  ابان  بتفجيرها 

على املدينة”.

وأضاف أن “جلان التدقيق في 
املركزية  التعويضــات  جلنة 
في بغداد اجنزت ٣٦٠ معاملة 
فقط، بوشــر بتوزيعها في 
كل  قيمة  تتــراوح  صكوك 
صك ما بني خمســة ماليني 
الى خمســني مليــون دينار 

بحسب نسب االضرار”.
أن  العوســج،  وأكــد 
“املعامــالت املنجــزة قليلة 
جدا وال تتناســب مع العدد 
الكلــي ممــا يتطلــب زيادة 
موظفي اللجان متهيدا الجناز 
اخلاصة  املعامــالت  كافــة 
باملتضررين”, مبيناً أن “أحياٍء 
مدمرة  املدينة  من  مختلفة 
وان معاناة االهالي  بالكامل 

كبيرة جدا”.

أكثر من ٤٠ ألف منزل 
متضرر في مدينة الرمادي 

فقط جّراء العمليات 
اإلرهابية



الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

ابراهيــم احمد  قطعت هيــرو 
عضو املكتب السياسي زعيمة 
جنــاح االغلبيــة فــي االحتــاد 
الوطنــي الكردســتاني عقيلة 
مام  الســابق  اجلمهورية  رئيس 
جالل، الشــك باليقــن معلنة 
رفضهــا القاطــع لتولي برهم 
صالح منصب رئيس اجلمهورية، 
في اطار اتفــاق يتم الترتيب له 
من قبل جناح نائب االمن العام 

كوسرت رسول علي.
وقالت هيــرو ابراهيم احمد في 
بيــان عاجل صدر عــن مكتبها 
تسلمت الصباح اجلديد نسخة 
منه، ان منصب رئيس اجلمهورية 
الذي يشــغله االحتــاد الوطني 
منذ عــدة دورات، يجب ان يبقى 
لدى االحتاد كاســتحقاق قومي، 
مؤكــدة ضرورة ان تشــغل هذا 
املنصب شخصية من ذوي اخلبرة 
من غير املنشــقن عن صفوف 
االحتاد ملتزمة بنهج الرئيس مام 
جالل، وهو ما فســر بأنه رفض 
منح  عن  الدائر  للحديث  مبطن 
حل  لقاء  صالح  لبرهم  املنصب 
الذي شــكله مؤخرا،  التحالف 
بعد ان انشق عن صفوف االحتاد، 
قبل ان يستقيل ويؤسس حتالف 

الدميقراطية والعدالة.
وبينما شــددت هيــرو ابراهيم 
احمد على ضرورة، ان يتمســك 
االحتاد الوطني ببقاء هذا املنصب 
بعد  وطني،  كاســتحقاق  لديه 
الدميقراطي،  احلــزب  مع  االتفاق 
حلزبها  القيــادي  اجمللس  طالبت 
باالصرار علــى االبقاء على هذا 
املنصب، الذي عّدته رمزا لنجاح 
الرئيس مام جــالل، لدى االحتاد، 
وان يتواله شخص كفوء من ذوي 
اخلبرة ملتــزم بتوجيهات االحتاد، 
مستمر بالنضال السياسي غير 
الرئيس مام  منقطع عن نهــج 

جالل، وذلك وفقا للبيان.
وتضمــن البيــان علــى صعيد 
منفصل ضــرورة، ان يعمل وفد 
االحتــاد والدميقراطــي الذي يزور 
اســتحصال  على  االن  بغــداد 
الدســتورية  الكــرد  حقــوق 
واالســراع في تشكيل احلكومة 

املقبلة.  
وكانت مصادر سياسية مطلعة 
اجلديد،  للصبــاح  ذكــرت  قــد 
ان رئيــس حتالــف الدميقراطية 
الذي  صالــح  برهم  والعدالــة 
كان يشــغل قبــل انشــقاقه 
منصــب النائــب الثاني لالمن 
العام لالحتاد الوطني، وافق على 
مقتــرح بتخليه عــن التحالف 
لقاء حصوله على منصب رئيس 

اجلمهورية.
وتابعت املصــادر، ان نائب االمن 
العام كوسرت رسول علي الذي 
 2016 عــام  مع صالح  شــكل 
مركز القرار داخل االحتاد الوطني، 
وفــي خطوة منهمــا لتقليص 
نفوذ وصالحيات الســيدة هيرو 
مؤسسات  داخل  احمد  ابراهيم 
ومراكز القرار داخل احلزب، اتفقا 
على تبادل االدوار، وان كوســرت 
رســول يعمل االن بجــد العادة 
صالــح الــى الواجهــة، عقب 
فشــل االخيــر فــي انتخابات 

العراقي االخيرة،  النواب  مجلس 
االن  يعمل  رســول  ان  مبينــة، 
السياســي  املكتب  اقناع  على 
القيادات  وبعض  الوطني  لالحتاد 
الكرديــة باملوافقــة على تولي 
برهــم صالــح منصــب رئيس 
اجلمهورية، كمرشح تسوية بن 
االحزاب الكردية التي تعاني من 

تشتت وانشقاقات حادة.
وتابعت املصــادر، ان البيان الذي 
اصــدره مكتب الســيدة هيرو 
الشــك  قطع  احمد  ابراهيــم 
االمل  بذلــك  ناهيــا  باليقــن 
امــام صالــح باحلصــول على 
هذا املنصب الــذي يعده االحتاد 
الوطني ضمن استحقاقه الكرد 

القومي واالنتخابي.
املصادر قد حتدثت  وكانت بعض 
عن اتفاق جرى بن بافل طالباني 
اجلمهورية  لرئيس  االكبر  النجل 
ورئيس  الســابق جالل طالباني 
حتالــف الدميقراطيــة والعدالة 
عودة  يتضمــن  صالــح،  برهم 

األخيــر إلــى صفــوف االحتــاد 
ملنصب  ترشيحه  لقاء  الوطني، 
الذي  العراق  جمهورية  رئاســة 

يعده الكرد استحقاقاً قومياً.
وتابعت املصــادر، ان جنل الرئيس 
طالبانــي توصــل بعد اشــهر 
من اجلهود واجللســات السرية، 
الــى اتفاق مع صالــح، يقضي 
بعــودة األخيــر إلــى صفــوف 
االحتــاد الوطني، وعــدم خوضه 
كردســتان  برملــان  انتخابــات 
بقائمة منفصلة، لقاء ترشيحه 
من جانب االحتــاد ملنصب رئيس 

جمهورية العراق.
وقالت املصــادر ان أغلب أعضاء 
املكتب السياســي للحزب غير 
مطلعن على هــذا االتفاق ولم 

يؤخذ برأيهم حتى اآلن.
وكان عضو املكتب السياســي 
املتحدث باســم االحتاد الوطني 
سعدي بيرة قد اعلن في تصريح 
االحتاد  ان  اجلديد،  للصباح  سابق 
الوطني متمسك بحصوله على 

منصــب رئيــس اجلمهورية في 
التشكيلة املقبلة.

واضاف بيــرة، ان االحتاد الوطني 
ســيقدم مرشــحا لشغل هذا 
املنصــب مــن داخــل صفوفه 
اروقة  اتفاق خارج  اي  نافيا وجود 
املنصب  ملنح  السياسي  املكتب 
لشخص، من خارج احلزب مقابل 
صفقة سياســية او اتفاق غير 

معلن. 
وكان كل مــن الدكتــور لطيف 
لرئيس  االقدم  املستشــار  رشيد 
املائية  املــوارد  ووزير  اجلمهوريــة 
السابق، وســفير العراق السابق 
املركزي  اجمللس  عضو  الصن  لدى 
الدكتــور محمد صابــر قد قدما 
سيرهما الذاتية واوراق اعتمادهما 
الى املكتب السياسي لالحتاد، بعد 
ان حصال على تأييد ودعم قيادات 
وشخصيات داخل احلزب وخارجه.

املكتــب  يناقــش  ان  ويتوقــع 
السياسي في اقرب فرصة اسماء 
املنصب  هذا  لشــغل  املرشحن 

ويختــار احدهــا، ليكــون بذلك 
مرشــح االحتاد الوطني لشــغل 

منصب رئيس اجلمهورية.
وكان الدكتور لطيف رشــيد قد 
اكد في تصريح ســابق للصباح 
اجلديد صحة ترشــحه لشــغل 
منصب رئيــس جمهورية العراق، 
شــخصيات  رغبة  عنــد  نــزوالً 
سياســية وحزبيــة واكادمييــة، 
السياسي  تاريخه  الى  باالستناد 
العمليــة  بنــاء  فــي  ودوره 
النظام  الدميقراطية بعد سقوط 
واالكادميية  املهنية  وخبرته  املباد، 
الدولــة،  ادارة مؤسســات  فــي 
دفعة  اطار ســعيه العطاء  وفي 
جديدة لتمتــن الوحدة الوطنية 
والتعايش والتآلــف بن مكونات 

البالد.
الدكتور محمد صابر  اعلن  بينما 
حصوله على دعم اجمللس املركزي 
السياســي  املكتب  في  واعضاء 
لالحتاد الوطني لترشــحه لشغل 

هذا املنصب. 

شؤون عراقية

هيرو إبراهيم احمد تطيح بآمال برهم صالح 
في تولي منصب رئيس الجمهورية 

رفضت أن يتواله شخص انشق عن االتحاد الوطني 

احلديث عن تشكيل احلكومة املقبلة مرتبط 
الى حد كبير بتسمية او اختيار رئيس الوزراء 
و)كابينتــه( الوزارية ولكن االمر االهم برأينا 
هو ان هذا احلدث يشــكل في العراق مصير 
نظام سياســي برمته ومســتقبل شعب 
وبالد بعد سلسلة من التجارب السياسية 
لــم يكتب لهــا النجاح وصمــت بعناوين 
الفشل من شــتى االطراف داخليا وخارجيا 
فسياقات تشكيل احلكومات املتعاقبة في 
العراق وآليات اختيار الوزراء واملدراء العامن 
وتوزيع املناصب االخــرى كانت على الدوام 
جتري وتنظم بطريقة الصفقات السياسية 
وخالل اخلمســة عشــر عاما املاضية تفرد 
العــراق بابتــكار نظــام سياســي ال ميت 
للقواعد السياســية والدميقراطية بصلة 
اقل ما يقال عنه انه نظام مشــوه جعلت 
منــه احملاصصات احلزبية بشــتى عناوينها 
نظامــا منحرفا ال تتطابق فيــه املدخالت 
ولطاملا  اخملرجات  االنتخابية مع  واالختيارات 
اصيــب ماليــن العراقيــن فــي كل دورة 
انتخابية بالصدمة وهم يطالعون القوائم 
الفائــزة في االنتخابات او قوائم االســماء 
للمناصب  اختيارهــا  مت  التــي  املرشــحة 
التنفيذية بشــكل آمنت فيــه املالين ان 
الكلمة االخيرة في هذا احملفل السياســي 
الكبير هي ليســت لصناديــق االقتراع بل 
وتأثير مجموعات  إلرادات االحزاب ولسطوة 
الضغط داخل قبة البرملان او تلك املرتبطة 
بجهات اقليمية ودوليــة واذا كانت اجلهود 
احلالية تنصب على محاولة انتشال العراق 
من هذه الصــورة املهزوزة ومن هذا التقليد 
السيء في اختيار احلكومة او تسمية رئيس 
الوزراء فأن الســعي والتصريحات ال تكفي 
وحدهــا لتغيير االوضــاع وحتقيق االصالح 
الكبير وهنا ميكننــا القول اننا نتفق مع ما 
به تغريدات الســيد مقتدى الصدر  جاءت 
االخيرة التي تعهد فيها بان ال يكون تشكيل 
املقبلــة على طريقة  العراقية  احلكومــة 
خلطة العطار وان اختيار الوزراء ســيكون 
بعيدا عن احملاصصــة احلزبية ورفض كذلك 
اعادة تشكيل الهيئات االقتصادية لألحزاب 
مبا يجعل الفســاد احلكومي مستشريا في 
املؤسســات العامة وبالتالي فان تأكيدات 
الصدر في تغريداته  تعني بشــكل قاطع 
بأن املرحلــة املاضية هي مرحلة الفشــل 
الذي يجب ان يغــادره العراقيون بالتكاتف 
والتعاضد والتعاهد على رفض اتباع اآلليات 
في تشكيل  املنحرفة  واالســاليب  البالية 
احلكومة املقبلة وفســح اجملــال للكفاءات 

النزيهة بتولي مقاليد االمور في البالد .    

ال عودة للفشل..!!

تقـرير

فاضل الدلوي 

يومــا بعد يــوم تزداد ســخونة الســباق 
الرئاســي في العــراق مع إقتــراب موعد 
عقد اجللســة البرملانية والشروع بإنتخاب 
رئيس  إنتخاب  ثم  للبرملان  الرئاسية  الهيئة 
اجلمهورية للدورة القادمة . وفي خضم هذا 
السباق احملموم تزداد أيضا األسماء املرشحة 
لشــغل املنصب الذي يفترض أن يكون من 
حصة االحتاد الوطني الكردستاني كما في 
الدورات السابقة وفقا لتفاهمات وإتفاقات 
الدميقراطي  احلــزب  وبــن  بينه  مســبقة 
الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني ، حيث 
هناك إتفاق مت التوقيع عليه منذ عام 2005 
عند إنتخــاب الرئيس الراحل جالل طالباني 
يقضي مبقايضــة منصب رئيس اجلمهورية 
مبنصب رئيس إقليم كردســتان الذي ذهب 

الى مسعود البرزاني لثالث دورات متتالية .
كثرت في اآلونة أألخيرة املداوالت ومعظمها 
جتري من وراء الكواليس وفي الغرف املغلقة 
لترشيح أسماء لشغل املنصب على الرغم 
من أنه يفترض أن تنحصر الترشيحات داخل 
االحتاد الوطنــي بإعتبار املنصب من حصته 
، ولكــن يبــدو أن هناك أطرافا سياســية 
تلعــب لعبة املصالح واإلمتيــازات من وراء 
الســتار، وفي مقدمتها احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني الذي يريد االســتحواذ على 
هذا املنصب بشــكل أو بآخــر ، رغم أن هذا 
احلزب وزعيمه قاد قبل ســنة تقريبا عملية 
 ، العراق  إســتفتاء لفصل كردســتان عن 

ولكن الضغوطات الدولية واإلقليمية حالت 
دون حتقيــق هذا الهدف ، ما دفع بهذا احلزب 

الى العودة للصف الوطني .
بحســب تصريحات صدرت عن قيادات في 
الدميقراطي الكردســتاني يبــدو أنه وضع 
عينــه علــى املنصــب . ففــي تصريحات 
منسوبة لقيادات هذا احلزب خرجوا بالقول 
أن منصــب رئيس اجلمهوريــة يخضع ملبدأ 
إحتســاب النقاط ، وأن حزبهم حاصل على 
أكبــر عدد من النقاط وعليــه فإن املنصب 
يجــب أن يكون من نصيبهــم ، غافلن بأن 
هناك إتفاقات ســابقة حتتــم عليهم ترك 
املنصــب لالحتاد الوطني مقابل شــغلهم 
للمناصب الســيادية فــي اإلقليم ) رئيس 
اإلقليم ورئيس احلكومــة ( ، خصوصا وأنه 
حســب الواقع الراهن لم تبــق لدى االحتاد 
الوطنــي وهو القوة الثانية في كردســتان 
أية مناصــب مهمة بعد إســتحواذ احلزب 
الدميقراطي على مناصــب ) رئيس اإلقليم 
أربيل ودهوك  ورئيس احلكومة ومحافظــي 
، ومحافظة الســليمانية حاليا بيد حركة 
التغييــر، وهنــاك محــاوالت مــن برزاني 
لإلســتحواذ على منصب محافظ كركوك 
رئيس اجلمهورية  أيضا  ومقايضته مبنصب 
، وبذلك ال يبقى أمام االحتاد الوطني ســوى 
منصب رئيس اجلمهورية الذي يبدو أن احلزب 

الدميقراطي يضع عينه عليه أيضا !.
 وفي هذا االطار يجرى احلديث عن أســماء 
معينــة من قيــادات الدميقؤاطي لشــغل 
املنصب منها هوشــيار زيباري وفؤاد حسن 
وروز نــوري شــاويس ، ولكن زيبــاري متهم 

بالفســاد ومن الصعب قبول ترشيحه من 
قبــل هيئة النزاهة، وهنــاك خوف من جناح 
الباقيــن لنيــل املنصب بســبب املوقفن 
الشيعي والسني  من طموحات اإلنفصال 
لــدى زعيم هذا احلزب ، ولذلــك تلجأ قيادة 
برزاني الى ســلوك طريق آخــر ، وهو تقدمي 
أسماء بديلة عن مرشــحي االحتاد الوطني 
على شــرط أن تكــون موالية لهــا وتأمتر 

بأوامرها .
 فالدميقراطي يعلم جيدا بأنه اليســتطيع 
طرح أسماء مرشحيه املذكورين للمنصب 
، ألن منافســة مرشــحي االحتــاد الوطني 
على املنصب من شــأنها أن تخرب العالقة 
بن احلزبــن ، ويطيح كذلك بالتوازن القائم 
فــي إدارة حكم إقليم كردســتان ، ولذلك 
يبحث في أسماء مرشحن بدالء عن االحتاد 
الوطني لكي يضمن لنفســه موطيء قدم 
في احلكومة االحتاديــة القادمة ، مبعنى أنه 
مادام عاجزا عن التقدم بأســماء مرشحيه 
، فعلــى األقل ميكنه أن يفــرض من يتوافق 
مع خططه أو يديــن بالوالء لهذا احلزب من 
قيادات االحتاد الوطني أو حتى خارجه ،  ويرد 
إســم برهم صالح رئيس حــزب التحالف 
الدميقراطــي املنشــق عن االحتــاد الوطني 
لشغل املنصب . ومن هنا يسعى صالح الى 
العودة لصفوف االحتاد الوطني لكي يضمن 
الدميقراطي.  تأييد  الى جانــب  أيضا  تأييده 
لكن الســؤال الذي يطرح نفسه هو » هل 
برهم صالح مؤهل لشــغل هــذا املنصب 
الذي يتصارع عليه منــذ فترة طويلة حتى 
في ظل وجود الرئيس طالباني على الساحة 

حن كان مريضا وطريح الفراش ؟.
فيما يتعلق مبوقع برهم صالح داخل االحتاد 
الوطنــي وإمكانية ترشــحه ممثال عن هذا 
احلزب ، هناك العديد من احلقائق التي يجب 

أن ال نغفل عنها وهي:
-1 كان برهــم صالح يحتــل موقعا قيادايا 
بارزا فــي صفوف االحتاد الوطني ، وشــغل 
موقعا حساســا فــي القيادة مــن خالل 
تعيينه بتزكية طالباني نائبا له في زعامة 
احلزب ، لكــن برهم مع مرض طالباني حاول 
الســيطرة على احلزب ، فأســس بعد فترة 
قصيرة من مرض أمينــه العام ما عرف بـ« 
مركز القرار » داخل قيادة احلزب في محاولة 
منه جلر البســاط مــن حتت أقــدام عائلة 
، وكانت هذه  طالباني واإلطاحة بنفوذهــا 
ضربة موجعة جلســد االحتاد الوطني مازال 

يعاني من تبعاتها الى اليوم.
-2 قدم برهم صالح إستقالته الرسمية من 
احلزب في محاولة منه لشق صفوف االحتاد 

الوطني .
-3 أسس قبل عدة أشهر كيانه السياسي 
املعــروف بالتحالف من أجــل الدميقراطية 
وخــاض به االنتخابــات البرملانيــة األخيرة 
، ومارس شــتى أســاليب الدعاية املضادة 
إلسقاط االحتاد الوطني ولكنه في احملصلة 
، وإســتعاد االحتاد الوطني  خسر املنافسة 
موقعــه املتميز على اخلارطة السياســية 

العراقية.
-4 يحــاول برهــم صالــح منــذ إنتهــاء 
العراقي  النواب  جمللــس  األخيرة  االنتخابات 
أن يتزعم جبهة املعارضــة احمللية املتمثله 

بحزبــه وحركة التغيير واالحتاد االســالمي 
واجلماعة االســالمية ، وهذه أحزاب فشلت 
في حتقيق فوز مهم في االنتخابات األخيرة 
، ويســعى أن يروج لنفسه كقائد بديل عن 
الراحل نوشــيروان مصطفــى لقيادة هذه 
اجلبهة ، ويســتغل املواقف املعارضة لهذه 
اجلبهة من احلزبن االحتــاد والدميقراطي من 
أجل تسويق نفسه مرشــحا للجبهة في 

منافسات السباق الرئاسي القادم بالعراق.
-5 لقــد فشــل برهــم صالــح وكيانه 
السياســي في انتخابات مجلس النواب 
العراقي ولم يحصل سوى على مقعدين 
، واحــد في أربيل وآخر في الســليمانية ، 
وهذا دليل على نفور الشعب الكردي منه 
ومن كيانه السياسي ، وعليه الميكن بأي 
حال من األحوال أن يدعي بأنه ميثل املكون 
الكردي لشــغل هــذا املنصــب الكبير . 
واألهم مــن ذلك ، أنه قانونيا وعرفيا أيضا 
الميكن قبول ترشح شخص لم يستطع أن 
يقنع شــعبه ليكون ممثال عنهم ، وال أدري 
كيف يقبل أعضاء مجلس النواب تنصيب 
رئيس الميثل إال نفسه ، وهل يستقيم ذلك 
مع التوافقات التي تقوم على أساســها 

العملية السياسية في العراق ؟.
دعونا نتتظر ما ستســفر عنه املناقشات 
والصفقات السياسية بن القوى العراقية 
في األيــام املقبلة ، وهــل أن املنصب من 
حصــة املكون الكردي ســيذهب الى من 
يستحقه، أم أن األمر سيجري عكس ذلك 
لتتخرب أوضاع كردستان والعراق أكثر مما 

هي عليه  اليوم ..

وهل يصلح برهم صالح رئيسا لجمهورية العراق ؟

هيرو ابراهيم احمد

أن يتمسك االتحاد 
الوطني ببقاء هذا 
المنصب لديه 
كاستحقاق وطني، 
بعد االتفاق مع الحزب 
الديمقراطي، طالبت 
المجلس القيادي لحزبها 
باإلصرار على اإلبقاء 
على هذا المنصب، الذي 
عدّته رمزا لنجاح الرئيس 
مام جالل، لدى االتحاد
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التــراث الثقافــي 
البريطانيــة، عــن املصادقة على 
مشــروع حلمايــة آثــار منطقة 
إطــار مشــاريع  كرميــان فــي 
الصنــدوق البريطانــي حلمايــة 
التراث في أنحاء العالم، واملشروع 
غالســكو  جامعة  مــن  مقترح 

االسكتلندية.
وحســب تقريــر ملوقــع جامعة 
غالســكو، فإن مشــروع كرميان 
جزء من تســعة مشــاريع تراثية 

وآثاريــة أخرى ينفذهــا الصندوق 
البريطانــي حلمايــة التــراث في 
املناطــق القريبة مــن احلروب في 
الشرق األوســط وشمال أفريقيا، 
وامليزانية اخملصصة لهذه املشاريع 
30 مليون باون سترليني }38  هي 

مليون دوالر{.
وافق  السابق،  األسبوع  نهاية  في 
البريطاني،  الثقافــي  التراث  وزير 
مايــكل إيليس، علــى تخصيص 
دوالر ضمن   380000 مــن  أكثــر 
التراث،  مشــاريع صندوق حماية 

حلمايــة آثار كرميــان التي تقول 
إن  غالســكو  جامعــة  بيانــات 
تاريخهــا يعود إلى عشــرة آالف 

سنة من اآلن.
وتعمــل جامعة غالســكو على 
تشــكيل فريق يحــدد من خالل 
التصوير اجلــوي مدى الضرر الذي 
تعانيه هذه اآلثــار، ويقوم الفريق 
أيضــاً بتدريب عدد مــن اآلثارين 
مدارس  مع  وســيتحدث  احمللين، 
باحلديــث  إلقناعهــا  املنطقــة 
ضمن دروســها عن أهمية التراث 

الثقافي.
وأعلنت املشــرفة علــى الفريق، 
أن  غالتــز،  كالوديــا  الدكتــورة 
“مشــروعنا في العراق والشــرق 
األوســط فريد من حيث أسلوب 
العمــل علــى حمايــة التــراث 

الثقافي”.
وفي خطاب له، أشــار وزير التراث 
الثقافــي البريطاني إلى أن »هذه 
اآلثــار تروي لنــا قصــة التاريخ 
فــإن حمايتها  لــذا  اإلنســاني، 
إلى  بالنســبة  هامــة  ليســت 

كردستان وحدها، بل بالنسبة إلى 
اإلنسانية كلها«

لصندوق  آخــر  مشــروع  وهناك 
مبدينة  خــاص  التــراث  حمايــة 
العماديــة في إقليم كردســتان، 
»التخطيــط  مشــروع  هــو 
ملســتقبل العمادية« ويتم خالله 
ولإلدارين  للنــاس  التدريب  تقدمي 
املدينة،  آثــار  حماية  بخصــوص 
وقد مت تخصيــص 100 ألف باون 
ســترليني }128 الف دوالر{ لهذا 

املشروع.

بريطانيا تخصص 500 ألف دوالر للمواقع األثرية في إقليم كردستان

بغداد - الصباح الجديد:
انه  القانوني، طارق حرب،  اخلبير  قال 
يجوز »جمللس النواب اجلديد صالحية 
متديد اجللســة االولى ملــدة 15 يوما 

بعد ترديد اليمن الدستورية«.
وذكر حرب في بيان له تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه ان التمديد »ال 
يجوز من رئاسة اجلمهورية الن رئاسة 
اجلمهورية صالحيتها الدستورية في 
الدعوة لعقد اجللسة وليس متديدها 

حتــى ولو لــم يتم انتخــاب رئيس 
البرملان اجلديد ألن الدعوة للجلســة 

شيء ومتديد اجللسة شيء آخر«.
وبن ان »لرئاســة اجلمهورية الدعوة 
للجلســة وليس لها متديد اجللسة 
للتمديد جمللس  تكون ســلطة  وامنا 
النواب اذ على الرئيس األكبر ســناً 
فتــح بــاب التصويت علــى متديد 
الدستور  قررها  التي  للمدة  اجللسة 
وهي 15 يومــا فإذا وافــق أكثر من 

نصف احلاضرين على التمديد لهذه 
املدة يقوم الرئيس االكبر ســناً برفع 
15 يوما  الى نهاية مــدة  اجللســة 
حيث يتم اســتئناف اجللسة االولى 
طبقا الحــكام املادتن }54 و55{ من 

الدستور«.
وكان رئيس اجلمهورية، فؤاد معصوم، 
دعا في وقت سابق، النعقاد اجللسة 
األولى للبرملان يوم غد االثنن الثالث 

من أيلول اجلاري.

خبير قانوني: يجوز للبرلمان الجديد 
تمديد الجلسة األولى لمدة 15 يومًا

يتقــدم رئيــس وأســرة 
تحريــر صحيفة الصباح 
التهاني  بأزكــى  الجديد 
وأحــر التبريــكات الــى 
األســتاذ رائد محمد عبد 
الرزاق الحيدري، لمناسبة 
مديــر  منصــب  توليــه 
واإلعالم  العالقات  قسم 
في شــركة المشــاريع 
لــه  متمنيــن  النفطيــة، 

النجاح والموفقية...

تهنئة



بغداد - الصباح الجديد:
افتتح قائد عمليات بغــداد الفريق الركن جليل 
الربيعي، صبــاح اليوم األحد، عــدداً من الطرق 

املغلقة في العاصمة بغداد.
وذكر بيان إلعالم عمليــات بغداد تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، ان الربيعي "أشــرف على 
افتتاح أربعــة طرق مغلقة فــي مناطق، }علي 
الصالح، وحي العامل، وشــارع الســفارات في 
املنصور{، كما أمر برفع ســيطرتي، }حي العامل، 
وعلي الصالح{ وسط حضور اعالمي وممثلني عن 

وجهاء وشيوخ عشائر املناطق".
وأكد قائد عمليات بغداد "على اســتمرار نهج 
القيادة في فتــح الطرق املغلقــة، ورفع الكتل 
الكونكريتيــة، وإزالــة التجــاوزات، وفق خطة 
مســبقة أعدتها قيــادة عمليات بغــداد بهذا 

الشأن".

بغداد- الصباح الجديد:
أعلن مكتب املفتش العام في وزارة التجارة عن 
صدور حكم قضائي بالسجن ملدة سبع سنوات 
بحق موظف يعمل في الشركة العامة لتجارة 

احلبوب.
ونقل بيان للوزارة تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منه عن املفتــش العام مؤيد علي الســاعدي 
قوله انه "مــن خالل اجلهــود الرقابية املبذولة 
مــن قبل مكتب املفتش العام مت الكشــف عن 
حــاالت التالعب والتزوير التــي قام بها املوظف 
الذي يعمل أمني صندوق في شركة جتارة احلبوب 

باختالس مبلغ جتاوز الـ 500 مليون دينار".
وأكد انه "بعــد إحالة املوضوع للتحقيق االداري 
وبجهــود حثيثــة من قبــل موظفــي املكتب 
اســتكملت االجراءات التحقيقيــة والقانونية 
حيث رفعت الى هيأة النزاهة واحملاكم اخملتصة".

وأشار الى ان "محكمة اجلنايات اخملتصة بقضايا 
النزاهة وعلى ضوء تلك االجراءات والتحقيقات 
القانونية اصدرت حكما بالســجن ملدة ســبع 
سنوات بحق املوظف املتهم بقضية االختالس".

ولفت البيان الى ان "مكتب املفتش العام لوزارة 
التجارة مســتمر في رصد اخملالفات ومحاسبة 
املقصرين واحالتهم الــى احملاكم اخملتصة الخذ 
اجلــزاء العادل" داعيــا املواطنني الــى "التعاون 
مع مكتب املفتــش العام للتبليــغ عن حاالت 
الفســاد والتالعب باملــال العام علــى االرقام 
الساخنة للمكت العاملة على مدار الساعة } 

."}7713006450-0790626556

بغداد- الصباح الجديد:
أطلق مصرف الرافدين بالتعاون مع شركة ]كي[ 
قرض جديد للمتقاعدين الذي يسمح باحلصول 

على مبلغ ٣ ، ٥ ، ٨ ، ١٠ ماليني دينار .
وقال املدير التجاري لشركة ]كي[ احمد كاظم 
ان "الشــراكة بــني املصرف والشــركة قدمت 
أفضل نظام لتمويل املتقاعدين بســلف مالية 
ميســرة، الفتا الى ان السلف تقدم الى حاملي 

بطاقة كي وماستر كارد".
وأشار كاظم الى ان "فترة التسديد متتد الى ٦٠ 
شــهراً،" مبينا ان "التعدد باملنتجات وسهولة 
احلصــول عليها يعكس مدى تطــور املدفوعات 
في البالد، باعتماد تكنلوجيــا متطورة تتناغم 
وتعليمــات البنــك املركــزي التــي يحث على 
اعتمادها للنهــوض بواقع املدفوعات في عموم 
مناطق العراق وتوســيع مســاحة الشــمول 

املالي".
ولفت الى "إمكانية احلصول على الســلفة عن 
طريق فروع مصرف الرافدين املنتشرة في عموم 
مناطــق البالد، وتوثيق طلب القرض بســهولة 
عبر البصمة وتخويل املصرف باستقطاع مبلغ 
التســديد" منوها الى ان "القــرض يقدم الى 
املســتفيدين من حاملي بطاقة كي وماســتر 

كارد".
وبني ان "الشركة قامت بتعديل بعض العمليات 
االجرائية لشمول بطاقات ماستركارد املعتمدة 
على الرقم الســري ال البصمة ليتم التاكد من 
حامل البطاقة وشــمولة مببــادرة االقراض من 
الرافدين ]بصمتي تكفلني[ بعد اجراء عمليات 
العنايــة الواجبة وتطمح الشــركة جلعل خيار 
البصمــة متاح ايضا على بطاقات ماســتركار 

ضمن خطط املنتجات اجلديدة لعام ٢٠١٩".

فتح عدد من الطرق 
المغلقة في بغداد

سبع سنوات سجن لموظف 
مختلس في التجارة

الرافدين وشركة "كي" 
يطلقان قرضًا جديدًا ضمن 
برنامج "بصمتي تكفلني"

العبادي: لن جنازف بالعراق
إلرضاء إيران أو أية دولة جارة أخرى

وطالــب "بتدخــل منظمة الصحة 
العاملية للمساعدة في حتديد نوعية 
امللوثات واملعاجلات، اذ قد تكون هناك 
تأثيــرات مســتقبلية علــى صحة 

املواطنني ال ميكن التكهن بها اآلن".
وكان رواد مواقع التواصل االجتماعي 
أيــام مقاطــع فيديو  نشــروا قبل 
"صادمة" لألنهــار في مناطق داخل 
أبو  مدينة  ومنهــا  البصــرة،  وجوار 
اخلصيب، التــي حتول النهر فيها إلى 
اللون األحمر، بســبب التشبع باملواد 

امللوثة.
وانتشــرت صور مليــاه األنهــار في 
البصرة، ومياه االســتخدام اليومي، 
وهي ملوثة بشــكل واضح، وظاهرة 

بلون يقارب البني.
كمــا أظهرت صــور ومقاطع فيديو 
التواصــل  انتشــرت فــي مواقــع 
االجتماعي اكتظاظ املستشــفيات 

باملواطنني املصابني بالتسمم.
وجتدر اإلشــارة أيضا الــى ان رئيس 
مجلس الوزراء، حيــدر العبادي، كان 
ديوانيا،  امــرا  املاضي  اخلميس  اصدر 
يقضــي باعفــاء فالــح الفيــاض 
مــن منصبيــه األمنيــني، النخراط 
الســيد فالــح الفيــاض مبزاولــة 
ورغبته  واحلزبي  السياســي  العمل 
السياسية،  للشــؤون  التصدي  في 
و"هذا ما يتعارض مع املهام االمنية 
احلساسة التي يتوالها"، حسب بيان 
الصباح  تلقت  العبــادي  من مكتب 
اجلديد نســخة منه وجــاء فيه ما 
يعنــي ان جمع الفيــاض بني العمل 
السياســي واملهام األمنية يتعارض 

مع الدستور.

نصب محطات للماء العذب في 
شط العرب.. والعيداني يعد: 2018 

العام األخير ألزمة املياه
ويــرى أن "االزمة التــي عانت منها 
اليوم، بل  نتــاج  احملافظة لــم تكن 
هــي تراكمات بداية مــن التضخم 
الســكاني، وقلة االطالقــات املائية 
التي تصــل إلى البصــرة من نهري 
دجلة والفرات، ورداءة شبكة الصرف 

الصحي للمحافظة".
ومضى العيداني إلــى أن "احلكومة 
من  امــواالً  لنا  االحتاديــة خصصت 
املوازنة، حيث ســنعمل ما بوسعنا 
من اجل اجناز هذا امللف بأسرع وقت".

من جانبه، ذكر اخلبير املائي عون ذياب 
في حديــث إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"احدى املشكالت املائية في البصرة 

هو صعود اللسان امللحي".
واضــاف ذياب ان "ســبب ذلك يعود 
إلى وصول مد عــال من البحر باجتاه 
شط العرب وذلك يحصل سنوياً في 
البصرة خالل شهري متوز واب، يقابله 
ضعف في االطالقات املائية الواصلة 
إلى احملافظة من املياه العذبة لنهري 

دجلة والفرات".
ولفت إلى أن "هــذا التبيان بني قوة 
مياه موج البحر واالنهر العذبة خلف 
كميــة كبيــرة من امللح في شــط 

العرب".
وأكــد ذياب أن "احملافظــة بنحو عام 
حتتاج إلى 50 مترا مكعب في الثانية 
كحد ادنى وذلك في منطقة العشار، 
لكــن هــذه املعدالت لــم جتهز بها 

لغاية االن".
واستطرد اخلبير املائي ان "وزارة املوارد 
املائيــة ولغاية قبل عيــد االضحى 
املبارك كانت تطلق 685 مترا مكعبا 

في الثانية من خزانتها وسدودها".
وأورد أن "االطالقات تكون بـ 300 متر 
مكعب من ســد املوصل، و200 متر 
مكعب من ســد دوكان، و150 مترا 
مكعبا من ســد حمريــن، و 35 مترا 

مكعبا من سد العظيم".
ومضى ذياب إلــى ان "هذه املعدالت 
ليســت قليلــة ســيما وأن العراق 
يعاني حاليــاً من ازمة جفاف واصدر 
قرارات مبنع الزراعة الصيفية واعطى 
األولويــة في اســتهالك امليــاه إلى 
الشــرب وسقي البســاتني املعمرة 
وبعــض اخلضــراوات التــي يعتاش 
عليها املواطن، لكننا نعاني من عدم 
عدالة في توزيع املياه بني احملافظات".

يشــار إلى أن البصرة تعاني من ازمة 
مياه ادت إلى حصول حاالت تســمم 
طالت مئات االشخاص، يأتي بالتزامن 
املواطنني في احملافظة في  مع خروج 

تظاهرات تطالب بتحسني اخلدمات.

اليوم.. انعقاد اجللسة األولى
من دورة مجلس النواب الرابعة

وميكــن ان تنعقــد اجللســة االولى 
حتى لو تغيب ما يقــرب من نصف 
من  متديدها  ميكــن  كمــا  األعضاء، 
دون انتخاب رئيــس البرملان او حتديد 
الكتلة األكبــر، وفي هذا الصدد قال 
اخلبير القانونــي طارق حرب في بيان 
منه  اجلديد نســخة  الصباح  تلقت 
امس، انه "يجوز عقد اجللســة حتى 
لو غاب 163 نائبا الن حضور 165 أكثر 
من نصف االعضــاء يحقق النصاب 
طاملا ان اجملموع الكلــي 328"، الفتا 
الى ان "استحقاق االمتيازات واملنافع 
وحمايات  ومخصصــات  راتــب  من 
احلضور  علــى  موقوفة  وحصانــات 
في اجللســة االولى وترديــد اليمني 
الدســتورية حيث يتحــول الفائزون 

باالنتخابات الى نواب".
وأشــار الــى ان "بعد ذلــك يصوت 
النــواب على متديد اجللســة االولى 
15 يومــا ويتــم رفع اجللســة حلني 
انتهاء هذه املدة حيث يتم استئناف 
اجللســة األولــى"، مســتدركا "مبا 

ان اجللســة االولى ســيتم متديدها 
بأغلبيــة احلضــور فأنــه ليس من 
الالزم انتخاب رئيس البرملان أو حتديد 

الكتلة األكبر".
وختم ان " الدســتور لــم يخول أية 
رئيس  ســلطة مبا فيهــا فخامــة 
اجللسة  تأجيل  ســلطة  اجلمهورية 

األولى".

دراسة إلنشاء مدينة إدارية
تضم معظم الوزارات في بغداد

وبــني ان "الدراســة مت رفعهــا إلى 
مجلــس الوزراء بهدف مناقشــتها 
املقبلة،  اجللســات  فــي  واقرارهــا 
وتتضمــن انشــاء املدينــة االدارية 
اجلديــدة واملركز املدني في العاصمة 

بغداد".
"وزارة  ان  إلــى،  الهنــداوي  ولفــت 
التخطيــط ســتتولى العمل على 
حتديــد املوقع التفصيلــي للمدينة 
30 50- كيلو متر  االدارية مبســاحة 
مربــع بالتنســيق مع اجلهــات ذات 
العالقة واكمــال اجراءات تخصيص 

االرض للمشروع".
ان "املشروع يتطلب قيام  إلى  وأشار 
وزارة التخطيــط بالعمل على اعداد 
التصاميم االساســية والتفصيلية 
االدارية في ضــوء حاجة  للمدينــة 
الــوزارات ومؤسســاتها، فضال عن 
القيام بتطويــر املنطقة املمتدة من 
نصب الشــهيد إلى نصــب اجلندي 
الوزارات  والتي تضم معظم  اجملهول 
في الوقت الراهن ممــا يؤهلها في ان 
تكون مركزا مدنيا جديدا في مدينة 
بغداد يشتمل على اجلوانب الثقافية 

واالجتماعية والسياحية".
وبني ان "هذا املشــروع ســيكون له 
اهميــة كبيــرة في حتســني الواقع 
احلضري واالداري للعاصمة بغداد من 
خالل انفتاح العاصمة على االطراف 

املركز،  في  احلاصل  الزخم  وســحب 
وفي ذات الوقت يتحول مركز املدينة 

إلى مركز مدني مهم".

املنتجات النفطية تضاعف 
الكميات الشهرية من زيت الغاز 

ملولدات النازحني
، موعــزا الــى ممثلــي فــروع نينوى 
وكركــوك فــي اللجان املشــتركة 
بـ"تنفيذ عملية التجهيز بعد إجراء 

الكشف املوقعي على اخمليمات".
واضــاف أن "وزارة النفــط واملتمثلة 
بشــركة التوزيع ماضيــة بنهجها 
الذي إنتهجته مبتابعة ملف النازحني 
وإيالئِه االهمية الكبيرة عبر تغطية 
إحتياجاتهــم من أنواع املشــتقات 
النفطية نظراً للظروف اإلستثنائية 

التي يعانوها".

تركيا تؤكد التزامها مبقررات 
مؤمتر الكويت وإعادة إعمار العراق 

واقتصاده
مــن جانبه أكــد يلدز علــى “عمق 
والتــزام  البلديــن  العالقــات بــني 
احلكومــة التركيــة مبقــررات مؤمتر 
الكويت واهمية اعادة إعمار العراق”، 
مبدياً رغبة بالده فــي “اعادة تصدير 
النفط من محافظــة كركوك وعبر 
حدودي  معبر  وفتح  العراقية،  احلدود 

مباشر بينها وبني العراق”.

احتاد احلريات املدنية يقاضي 
مسؤولي الهجرة والكمارك في 

أميركا جّراء احتجاز عراقيني
واضافت أن “مسألة ما إذا كان العراق 
يرغب فــي قبول عودة مواطنيه أم ال 
أمر بالغ األهمية ألن ذلك هو األساس 
القانوني الذي متكنــت مبوجبه دائرة 
الهجرة من مواصلة احتجاز أكثر من 
100 عراقي – فــي بعض احلاالت ملدة 

14 شهراً أو أكثر”.

العراق يشارك في معرضي أزمير 
ودمشق الدوليني

املشــاركة  ان  العام  املديــر  واضاف 
في معرض دمشــق الدولي ستكون 
العام بعد مشــاركتها  الثالثة هذا 
فــي معــرض القاهــرة الدولي في 
جمهوريــة مصر العربيــة ومعرض 
صفاقــس الدولــي فــي اجلمهورية 
التونســية والتي تأتي ضمن اجلهود 
احلثيثة لالسهام في عملية النهوض 
باالقتصــاد العراقــي بشــكل عام 
خاص  بشــكل  الوطنية  والصناعة 
من خالل التعريــف باملنتج الوطني 
وجودته  ومزاياه  الدولية  املعارض  في 
العالية في مســعى لفتح اســواق 

خارجية لهذه املنتجات .
الشركة حريصة  بان  البيان  واشــار 
على توسيع مشاركتها في املعارض 
الدولية حيث قــررت ان يكون اجلناح 
في  العــراق  جلمهوريــة  الرســمي 
معــرض دمشــق الدولــي بضعف 
السابقني  املعرضني  في  مســاحته 
من خالل توجيه الدعوة للمشــاركة 
الى اجلهات احلكومية احمللية املعنية 
واملعادن  الصناعة  بــوزارات  املتمثلة 
والنفط والزراعة والثقافة اضافة الى 
االحتــادات املهنية املنضوية حتت لواء 
جلنة تطوير القطاع اخلاص واملتمثلة 
باحتــاد الصناعــات العراقــي واحتاد 
الغرف التجاريــة العراقية باالضافة 
الى توجيه الدعــوة الكثر من )100( 
جهة مــن القطاعني اخملتلط واخلاص 
. مؤكدا بان املشــاركة العراقية في 
متميزاً  الدولية حتقق جناحاً  املعارض 
من خالل االقبال الكبير التي حتضي 
به االجنحــة العراقية من قبل الزوار 
واالهتمــام باملعروضــات واملنتجات 

واملقتنيات التي تشملها .

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

أقــدم تنظيم داعــش اإلرهابي على 
إعدام 9 من عناصــره العراقيني في 
سوريا بتهمة "الغلو" في الدين، في 
حني قال مصدر أمني عراقي إن الرقم 
أكبر من ذلك وهنالك العشــرات من 
العراقيني الدواعش في ســوريا قيد 
الرقابة املشــددة خشية هربهم من 

مناطق سيطرة التنظيم املتطرف.
وقالــت مصادر إعالميــة مقربة من 
التنظيــم أن األخيــر أعــدم 9 من 
عناصــره مــن اجلنســية العراقية 
“اتباع نهج  بالرصاص، بتهمــة  رمياً 
القتلى  ان، بــني  اخلــوارج”، مبينــة 
عنصرين من “األمنيــني” و ثالثة من 
“الشرطة اإلسالمية” وآخر من “جهاز 

احلسبة”.
وبحسب املصادر نفسها فان عملية 
االعــدام متت فــي بلدة الشــعفة 
بريف محافظــة دير الــزور اجلنوبي 
الشــرقي بعــد فشــل محاولتهم 
باالنشــقاق عن التنظيــم االرهابي، 
علما ان حــوادث اإلعدام في صفوف 
منتســبي التنظيم مــن العراقيني 
على يد ارهابيــني عرب واجانب بدأت 
االعالم  الى وسائل  وتتســرب  تتكرر 
السورية والعراقية عبر ذوي الضحايا 
املوجودين في ســوريا مبناطق يسطر 

عليها داعش.
وقال مصــدر امني عراقي مطلع في 
محافظة نينوى الى "الصباح اجلديد" 
العشــرات  اعدم  داعش  "تنظيم  ان 
مــن عناصره العراقيــني املتواجدين 
في سوريا بتهم مختلفة، الغلو في 
الدين او السرقات والفساد واللواطة 
بدأ  التنظيم  ان  وغيرها، لكن االصل 
يصب جام غضبه على العراقيني من 
عناصره عقب هزميتهــم في العراق 
وهربهــم الى مناطقه بســوريا مع 
عائلتهم قبل او في اثناء معارك طرد 

فلوله من محافظة نينوى".

واضاف "نحن ال منلك الرقم احلقيقي 
لعدد العراقيني من املنتمني للتنظيم 
والذيــن مت اعدامهــم علــى ايــدي 
ارهابيني عرب واجانب في سوريا، لكن 
الرقم اكبر مما مت تســريبه، فضال عن 
ان العشرات من االرهابيني العراقيني 
هم قيد الرقابة املشــددة في سوريا، 
وعائالتهــم تتحــرك بهامش ضيق 
جيد، وميكن القول انهم قيد االقامة 
اجلبرية في مناطق داعش في سوريا".

وحول سبب هذا التشدد في تعامل 
العراقيني،  عناصــره  مــع  التنظيم 
افــاد املتحــدث بالقــول "التنظيم 
بات يشــكك بوالء اغلــب عناصره، 

وخاصــة بعد الهزائــم املتتالية في 
العراق وســوريا وهرب العشرات من 
االرهابيــني االجانــب بعضهم كان 
يحمل صفــات قيادية فــي اجلانبني 
االداري وامليدانــي، وبعضهم اختفى 

ومعه امواال طائلة".
بخصــوص  "امــا  بالقــول  وتابــع 
التنظيم  فــان  الدواعش،  العراقيني 
يشــكك بنواياهم، خاصة مع كثرة 
احلديث عن اعتــزام بعضهم العودة 
للعراق او ارسال عائالتهم في االقل، 
فيما هم سيسعون للهرب الى دول 
باتوا  اوروبيــة، النهم  اوروبية وغيــر 
يدركون ان مســألة هزمية التنظيم 

بشــكل نهائي باتت مسألة وقت ال 
اكثر".

وبحسب املصدر ذاته فان "العراقيني 
الدواعش في ســوريا باتوا يخسرون 
القيادية  ومناصبهــم  مواقعهــم 
التي كانوا  االمتيــازات  اما  تدريجيا، 
يحظون بها بدأت تتالشى يوما بعد 
يوم اخر، لصالح دواعش من ســوريا 
ومن وســط اسيا، ويبقى التشكيك 
بالوالء للتنظيم هــو املعيار الرئيس 
لتحجيــم دور الدواعــش العراقيني، 
خاصــة ان الكثيرين منهــم أعلنوا 
ما ســمي حينها )بيعــة املوت( ابان 
معركة حترير املوصل، لكنهم فضلوا 

الهــرب من امــام القــوات االمنية 
العراقية على املوت".

وكانت "الصباح اجلديد" قد كشفت 
فــي االســبوع املاضــي عــن ورود 
معلومــات تفيد باســتعدادات لدى 
مئات العائالت الداعشــية العراقية 
نينوى  محافظــات  من  غالبيتهــم 
واالنبــار، للهرب من  الديــن  وصالح 
باجتاه شــمال شرق  ادلب  محافظة 
ســوريا، وصــوال للحــدود العراقية 
فــي محافظة نينوى، بعد اشــتداد 
اخلنــاق عليهــم مــن قبــل اجليش 
الســوري وحلفائه، محذرا من انهم 
قد يحملون مستمســكات وهويات 

مزورة، ويزعموا انهم كانوا نازحني في 
اجلانب السوري.

علما ان اغلب هــذه العائالت هربت 
مع ابنائها املتورطني بجرائم تنظيم 
داعــش االرهابــي من اعمــال قتل 
وذبــح وخطــف وســرقات وتفجير 
بيوت مواطنــني وغيرها من االعمال 
االرهابيــة، وذلــك خالل الســنتني 
املاضيتــني عقــب تقــدم القــوات 
العراقيــة وبقيــة القــوات االمنية 
االنبــار وصالح  لتحريــر محافظات 
ونينــوى وكركوك.  وديالــى  الديــن 
بحســب ما ذكره مصــدر امني لـ 

"الصباح اجلديد" حينها.

قالت مصادر إعالمية 
مقربة من التنظيم 
أن األخير أعدم 9 
من عناصره من 
الجنسية العراقية رميًا 
بالرصاص، بتهمة 
“اتباع نهج الخوارج”، 
مبينة ان، بين القتلى 
عنصرين من “األمنيين” 
و ثالثة من “الشرطة 
اإلسالمية” وآخر من 
“جهاز الحسبة”

داعش يعدم 9 من عناصره العراقيين في سوريا 
وعشرات منهم تحت الرقابة المشددة

بغداد – سطو مسلح 
الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث  اعلن 
امس األحد، إلقاء القبض على أربعة 
متهمني في أثناء محاولتهم سرقة 
12 مليون دينار من أحدى الشــركات 

السياحية ببغداد.
اللواء  الوزارة  باســم  املتحدث  وقال 
ســعد معن  إن "مفــارز مكافحة 
العاملة ضمن  واســتخبارات بغداد 
والتحقيقات  االســتخبارات  وكالة 
االحتاديــة فــي وزارة الداخلية ألقت 
متهمــني خالل   4 علــى  القبــض 
محاولتهم سرقة 12 مليون دينار من 
أحدى الشركات السياحية ببغداد".

على صعيد متصل اعلن إعالم قيادة 
القبض  القاء  االحد،  بغداد،  عمليات 
على متهمــني باإلرهاب والســرقة 
والتهديــد ، وإن "القوات األمنية في 
قيادة عمليات بغداد متكنت من إلقاء 

القبض على ثالثة متهمني باإلرهاب 
وسيطرة  الراشــدية،  منطقتي  في 

اجلزيرة السياحية". 

ديالى – استهداف نقطة تفتيش 
في شــرطة  امني  اعلــن مصــدر 
محافظــة ديالــى امــس االحد ان 
اعتداء  اثر  استشــهدا  شــخصني 
ارهابي استهدف نقطة تفتيش في 

قضاء بعقوبة مركز احملافظة .
وذكــر املصــدر ان " ارهابيــني اثنني 
استهدفوا مســاء يوم امس نقطة 
أمنية في منطقــة زهرة  تفتيــش 
التابعــة لناحية العبــارة في قضاء 
بعقوبة ما اســفر عن استشــهاد 

شخصني " .

بابل – عمليات حتري 
امني فــي مديرية  كشــف مصدر 
شــرطة محافظة بابل امس االحد 

عن متكن مفارزها من تنفيذ سلسلة 
عمليات حتــري وتفتيش في مناطق 
متفرقــة مــن احملافظــة  لتعقب 
مطلوبني أســفرت عن القبض على 
عدد منهم ، مشــيرة الــى قيامها 
بإحالة جميــع املتهمني الى اجلهات 
اخملتصة لغــرض اكمــال االجراءات 

القانونية بحقهم.
الى ذلك متكنت قوة مشــتركة من 
فوج طوارئ بابل السادس بالتنسيق 
اســتخبارات  مكتب  من  مفرزة  مع 
الشــهيد ســالم ســنون ومفــارز 
اســتخبارات بابل مــن العثور على 
ثالثة مقذوفات سالح مدفعية عيار 
١٥٥ملــم فضال عن صــاروخ طائرة 
ســمتية ، أثر عملية تفتيش اهداف 
معلومــة ضمن منطقــة مويلحة 
االولــى – منطقة اجلزيرة شــمالي 

احملافظة.

كركوك – هجوم مسلح 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة كركوك امــس االحد ان 
عددا من املواطنــني اصيبوا بهجوم 
مســلح اســتهدف ســوق اخليمة 

جنوبي احملافظة. 
وقال املصدر ان "مسلحني مجهولني 
اطلقوا النار، مســاء يوم امس االول 
على ســوق اخليمة في حــي النداء 
جنوبي كركوك، مــا ادى الى اصابة 
واحلاق  بجــروح  املواطنني  عدد مــن 
اضرار مادية في محل للمشــروبات 
الكحولية" ، مضيفا ان "قوة امنية 
طوقت مكان احلادث، ونقلت املصابني 
الــى مستشــفى قريــب لتلقــي 

العالج".

االنبار – عملية تفتيش 
امني في شــرطة  كشــف مصدر 
محافظة االنبار امس االحد ان مفرزة 

امنيــة عثرت على حزام ناســف و3 
قواعد ملدافع تابعة لعصابات داعش 

االرهابية في احملافظة.
وذكر املصدر ان" قوة مشتركة ضمن 
قيادة اجلزيــرة وخالل عملية تفتيش 
منطقة اجلمعيات في قضاء القائم 
عثرت علــى حزام ناســف وختمني 
لعصابات داعش وعجلة متروكة في 
الفارغة عائدة لعناصر  املنازل  إحدى 

االرهابية وقد مت التحفظ عليها ".

نينوى – ضبط اسلحة 
في شــرطة  امني  اعلــن مصــدر 
محافظة نينــوى امس االحد العثور 
على اســلحة واعتدة مدفونة حتت 

االرض في ايسر املوصل.
وقال ان "فوج الطوارئ الثاني عشــر 
التابع لقيادة شــرطة نينــوى وبناًء 
على  عثر  دقيقــة  معلومــات  على 
أسلحة وأعتدة مدفونة حتت االرض" 

، مضيفا ان "االسلحة واالعتدة هي 
عبارة عــن )بندقيــة M16 مع 150 
و10  كالشــنكوف  وبندقية  إطالقه 
مخازن عتاد M16 و300 اطالقة عتاد 
GC وصندوقــي عتاد فارغ مع جعبة 

جتهيزات عسكرية(".

الديوانية – اعتقال مطلوب 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة الديوانية امس االحد القاء 
القبض على متهم يســتقل عجلة 
اوبتما من قبل دوريات شــرطة  نوع 
النجدة اثناء ممارسة امنية قامت بها 

للبحث عن اخلارجني عن القانون .
وبني املصدر ان مفارزها القت القبض 
على احد املتهمني بعد قيامه بعدم 
االمتثــال الوامر احدى الســيطرات 
وبعد  والهرب  املنتسبني  احد  ودهس 
مطاردتــه القي القبــض عليه في 
أحد شــوارع احملافظة وأثناء تفتيش 

العجلة تبني بأنه يحمل كميات من 
املشروبات الكحولية.

البصرة – اشتباكات مسلحة 
كشف مصدر في مكتب مفوضية 
حقوق االنسان في محافظة البصرة 
امس االحــد إصابة متظاهرين اثنني 
اجليش  قوات  استعمال  جراء  بجروح 
العراقــي للرصــاص احلــي لتفريق 

احملتجني.
تشــهد  احملافظة  ان  املصــدر  وقال 
تظاهــرات "كبيــرة" وصــل عــدد 
 ، اآلالف  إلــى  فيهــا  املشــاركني 
موضحــا ان االحداث قد تطورت إلى 
حــرق بوابــة احملافظــة والكرفانات 
التي في مقدمتها، مشــيرا الى ان 
اجليش اســتعمل اإلطــالق العنيف 
للنــار بالهواء مع الغازات املســيلة 
للدموع ممــا أدى الى إصابة اثنني من 

املتظاهرين بجروح.

اعتقال 4 متهمين حاولوا سرقة شركة سياحية في بغداد * استشهاد شخصين بحادث إرهابي استهدف سيطرة في بعقوبة 
ضبط حزام ناسف و3 قواعد لداعش اإلرهابي باألنبار * العثور على أسلحة مدفونة تحت األرض أيسر الموصل

3 شؤون عراقية

عناصر داعش في سوريا "ارشيف"
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

حمورابــي  شــركة  اعلنــت 
االنشــائية  للمقاوالت  العامة 
االعمار  وزارة  احدى تشــكيالت 
واالشغال  والبلديات  واالسكان 
الجناز  عــن ســعيها  العامــة 
عــدد مــن الطــرق املهمة في 
محافظــات الديوانية والنجف 
االشــرف و صالح الدين وواسط 

وديالى نهاية العام احلالي .
ادارة  مجلــس  رئيــس  واشــار 
الشــركة املهندس سعد الدين 
محمــد امني الى ان الشــركة 
باشرت باكمال عدد من مشاريع 
الطــرق املهمة فــي احملافظات 
املوازنة  تخصيصات  اطالق  بعد 
، مشــددا   2018 لعام  االحتادية 
على ان الشــركة حريصة على 
تلك املشــاريع قبل نهاية  اجناز 
وبوجبــات عمل  احلالي  العــام 
الشوارع  تلك  متواصلة الهمية 
لكثرة احلوادث املرورية وتسهيل 
بني  واملواطنني  السيارات  حركة 
احملافظــات ومنها املمــر الثاني 
لطريق مفرق غماس الرابط بني 
محافظتــي الديوانية والنجف 
االشــرف حيــث مت تخصيص 3 
مليارات دينار للمشــروع البالغ 
طوله 40 كــم ويتواصل العمل 
ليــال ونهارا الجنــازه قبل نهاية 

العام احلالي ،
باعمال  الشــركة  باشرت  كما 
املرحلة االولى مــن املمر الثاني 
لطريــق ديوانية عفــك ال بدير 
املوت  طريــق  عليــه  ويطلــق 
املؤسفة  املرورية  احلوادث  لكثرة 
20 كم واجناز  يبلغ  وبطول كلي 
15 منه نهاية العــام املاضي و 
االعمار واالسكان  وزير  افتتحته 
ومتت  احلالــي  العــام  مطلــع 
املتبقي  اجلزء  بكمال  املباشــرة 
مــن املرحلة االولى بطول 5 كم 
بعد تخصيــص مبلغ 3مليارات 
ونصف املليــار ويتضمن العمل 
واعمال  وقناطر  جســور  اقامة 
اجنازه قبل نهاية  ترابية وسيتم 
العــام احلالــي بوجبــات عمل 

متواصلــه اما املرحلــة الثانية 
من املشــروع و البالغة 32 كم 
حققت الشــركة نســب اجناز 
20الى%30بعد  بنسبة  متفاوتة 
تخصيــص 5 مليــارات دينــار 

الكمال املشروع  .
وقامت الشــركة ايضا باعمال 
لطريق  الثانــي  املمر  مشــروع 
املرور الســريع بــني محافظتي 
الديوانيــة والناصرية بعد ايعاز 
مكتب رئيس الوزراء بتخصيص 
للمشــروع  دينــار  مليــار   20
واالعمال مناصفة مع شــركة 
االنشــائية  للمقاوالت  اشــور 
بطــول 35 كم ، فيما باشــرت 
الشركة باعمال مشروع الطرق 
واســط  محافظة  في  الريفية 
دينار  بعــد تخصيص مليــاري 
وطريــق كوت بــدرة الى مهران 

40 كــم بعد تخصيص  بطول 
4 مليــارات دينــار ، واجناز 70% 
من طريــق ســامراء دور العلم 

مبواصفات عالية .
واشــار املدير العام الى ان ادارة 
تشغيل  على  حريصة  الشركة 
االيــدي العامــة فــي املناطق 
مساهمة  باملشاريع  املشمولة 
منها في القضاء على البطالة 

وتشغيل الشباب .
املهندس  اوضح  اخرى  من جهه 
بليــغ صاحب مهــدي الربيعي 
ان  الشــركة   معاون مدير عام 
الشركات  من  حمورابي  شركة 
الرائدة التــي لها باع طويل في 
واجلسور  الطرق  مشاريع  تنفيذ 
باالعتمــاد علــى إمكانياتهــا 
في  املنتشرة  ومالكاتها  الذاتية 
مستمرة  وهي  احملافظات  أغلب 

على نهجهــا في خدمة العراق 
وأبنــاء شــعبنا الكــرمي حيث 
متتلك الشــركة حاليا 4 معمل 
لالســفلت بطاقــة 1500 طن 
من  لديها  الشــركة  وان  يوميا 
املادية  االمكانيــات  و  اخلبــرات 
والبشــرية لتنفيــذ مشــاريع 
الطرق مبواصفــات عالية اجلودة 

في بغداد واحملافظات   
من جهــة اخرى بــني املهندس  
رمزي حسام بهاء الدين العبيدي 
مديــر املعامــل اإلنتاجيــة ان 
الشركة تواصل   اعمار وتأهيل 
مشروع  طريق سامراء _الدور_
صالح  محافظــة  فــي  العلم 
قرض  مشــاريع  ضمــن  الدين 
البنك الدولــي للمناطق احملرره 
مــن عصابات داعــش االرهابي 
حيث احيل الى الشــركة على 

وفق نظام التكليف لشــركات 
الوزارة  ويتكون املشروع من ثالثة 
مقاطع  صيانة طريق ســامراء   
و صيانــة طريق مدخــل  الدور  
العلم وبكلفه  وصيانة طريــق 
10  مليارات دينار مبدة 14 شهرا 
ويتضمــن العمل قلــع طبقة 
أجزائه  لبعض  القدمي  اإلسفلت 
مع فرش وحــدل طبقة حصى 
خابط و تنفيذ  أعمال االكساء 
والتــي تشــمل ثــالث طبقات 
اســاس ورابطــة وســطحية 
اضافــة إلــى أعمــال االكتاف 
جلانبــي الطريــق  ويؤمن املزيج 
القيرى من معمل أســفلت في 
ونقل  تفكيك  كذلك  الطارميه 
ونصب وتشغيل معمل أسفلت 
نوع باركر 250 طنا بساعه  الذي 
كان منصوبا فــي خانقني بعد 

إجناز العمل هناك  الذي مت نصبه  
من قبل مالك الشــركه مبدة 3 

اشهر بوجبات عمل متواصلة .
مــن جهتــه اوضــح املهندس 
عقيــل داخــل مدير مشــروع 
سامراء الدور العلم  ان املشروع 
في مراحله االخيرة حيث حترص 
الشركة على اجنازه قبل موعده 
متواصله  عمــل  بوجبات  احملدد 
في ايــام العطل و االعياد برغم 
الصعبــة  االمنيــة  الظــروف 
كونهــا من املناطــق احملررة من 
الية   60 داعش وتعمل اكثر من 
في املشــروع وعن جودة العمل 
اكد مدير املشــروع فتح مختبر 
حقلي في موقع املشروع واجراء 
القيري  للمزيــج  الفحوصــات 
وهي ضمن مواصفات التقييس 

والسيطرة النوعية. 

شركة حمورابي تنجز عددا من الطرق المهمة نهاية العام الحالي
بعد إطالق تخصيصات الموازنة االتحادية لعام 2018 

باشرت شركة 
حمورابي العامة 

للمقاوالت اإلنشائية 
بإكمال عدد من 
مشاريع الطرق 

المهمة في 
المحافظات بعد 

إطالق تخصيصات 
الموازنة االتحادية 

لعام 2018 

اجناز عدد من الطرق املهمة
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تربية نينوى تواصل 
ترميم األبنية المدرسية 

في المدينة القديمة

صحة بغداد تبحث 
زيادة تقديم الخدمات 
العالجية للمواطنين 

العراق يبحث مع 
الجزائر وروسيا تعزيز 

التعاون المشترك

نينوى - الصباح الجديد:
أعلنــت املديرية العامــة لتربية نينــوى تواصل 
املدرســية في  االبنية  وتأهيل  لترميــم  االعمال 
املدينــة القدمية ضمن التمويل املباشــر من قبل 
وزارة التربيــة بالتعــاون مع املنظمــات الدولية 
إلعادة استقرار العملية التربوية والتعليمية في 

احملافظة. 
وبــني املكتــب االعالمي  بــأن اعمــال التأهيل 
والترميم وإعادة البناء يشــمل أكثر من ١٧ بناية 
مدرســية في املوصل القدمية وتأتي هذه اجلهود 
الكبيــرة إلعادة احلياة التربوية في املدينة القدمية 
ومن اجل اســتقرار العملية التربوية والتعليمية 

في احملافظة .
وأوضحت املديرية استمرارها بالعمل على تهيئة 
املؤسســات التربوية من خالل أعمــال الترميم 
والتأهيل فــي املدينة القدمية وعمــوم احملافظة 
مقدمة الشــكر لوزير التربيــة الدكتور محمد 
إقبال الصيدلي وتواصله املســتمر والتعاون مع 
املنظمــات الدولية واحمللية وضمن اســتعدادات 

تربية نينوى لبدء العام الدراسي اجلديد. 

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش الدكتور عبد الغني ســعدون الســاعدي 
مدير عام دائرة صحة بغداد / الرصافة مع الدكتور 
جاســب لطيف احلجامي تعاون العمل املشترك 
فــي اخلدمات الطبية والصحيــة للمواطنني في 

مدينة بغداد .
وبني املدير العام ان صحــة بغداد الرصافة تعمل 
في فتح افاق التعاون املشــترك مع دوائر الصحة 
وباخلصوص صحة الكرخ من اجل تقدمي اخلدمات 
الطبيــة الى اهالــي مدينة بغــداد ، اضافة الى 
مناقشة العديد من املواضيع ، سيما فتح املراكز 
التخصصية في الرصافة الكرخ وكذلك مناقشة 
ردهات العناية التنفســية اخلاصة باألطفال من 
اجل تقدمي اخلدمــات الطبية الــى اهالي مدينة 

بغداد. 
وفي مجــال عمل املالكات الطبيــة والصحية مت 
مناقشة اجراء التنسيبات والنقل وحسب اهمية 
اخلدمــة التي تقدم الى املواطــن واثنى مدير عام 
صحــة الكرخ علــى اجلهود التي تبــذل من قبل 
الدائرة ومبينا ان التعاون املشــترك اســهم في 
تقدمي اخلدمات الطبية الــى املواطنني في مدينة 

بغداد .

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير النفط جبار علي حســني اللعيبي مع 
القائــم باالعمال الســفارة اجلزائريــة في بغداد 
مخلوف بورزق ووفد من شركة سونطراق اجلزائرية 
تعزيز افاق التعاون املشترك بني البلدين في قطاع 

النفط والغاز.
وأكد الوزير على اهمية تعزيز العالقات وتطويرها 
فــي جميع اجملاالت الســيما في قطــاع صناعة 
النفــط والغاز. من جهته اكــد القائم باالعمال  
على رغبــة بالده  في تعزيز التعــاون بني البلدين 
في قطاع صناعة النفط والغاز ، وابدت شــركة 
سونطراق استعدادها للدخول في مشاريع عمل 
مشــتركة مع وزارة النفط لتطوير قطاع النفط 

والغازفي العراق.  
علــى صعيد متصــل بحث الوزير مــع نائب وزير 
الطاقــة الروســي بافيل ســوروكني  ومدير عام 
شــركة غازبروم  ســيرغي كارافاف توسيع افاق 
التعاون املشترك في تطوير  قطاع النفط والغاز.
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البصرة - سعدي السند:

كرنفــال من الفرح حّل في مســرح 
تامي بصرة ســكوير فــي أحتفال من 
طراز خاص أقامته مدارس األدريسي 
فــي البصرة لتكــرمي متفوقيها من 
املرحلتني األبتدائيــة والثانوية الذين 
حصلوا على معدالت عالية تنافسوا 
بهــا مــع اآلالف مــن زمالئهم في 
أحدهم  وكان  العزيــز  الوطن  عموم 
من العشــرة األوائل على العراق في 
الســادس العلمي التطبيقي للعام 
الدراســي ) 2017 – 2018 ( وليكون 

ترتيبه الثاني على البصرة .

مدير عام تربية البصرة يشكر 
املتفوقني وأساتذتهم

األحتفال الذي قام بعرافته االعالمي 
طارق صالح بدأ بتــالوة معطرة في 
كتاب اهلل العزيز تالها القارئ أحمد 
جاسم احللفي وقف بعدها احلاضرون 
لقــراءة ســورة الفاحتة علــى أرواح 
واألستماع  امليامني  العراق  شــهداء 
القى  ثــم  الوطني  النشــيد  الــى 
الدكتور  البصــرة  تربية  مدير عــام 

العيداني كلمة  عبداحلسني سلمان 
أشاد فيها باملسيرة التربوية املتميزة 
لها  انتهجتهــا وخططــت  التــي 
مدارس األدريسي في البصرة لتحقق 
أروع النتائج من خالل حصول العديد 
من طلبتها على معدالت تبعث على 
األبتدائية  وللمراحل  والسرور  الفخر 
واملتوســطة واألعدادية والبّد لنا من 
أن نسجل شكرنا وتقديرنا لكل من 
عمل وأبدع للوصول الى هذه النتائج 
املشــرفة املبهجة مــن ادارة ومالك 
تدريسي وأولياء أمور وطلبة ، ونشّد 
على أيدي اجلميــع للمحافظة على 

هذا األبداع التربوي والعلمي .

شعارنا دائما: صناعة املتفوقني 
مهنتنا

أعقبــه رئيــس الهيئة املؤسســة 
ملدارس األدريســي شــريف سلمان 
كلنا  فيهــا  أكد  بكلمة  العبيــدي 
فخر باحلضــور البهي ونحن نحتفل 
بتكرمي الدفعة التاســعة من طلبة 
ثانوية األدريسي والدفعة الثامنة من 
تالميذ األدريسي الذين حققوا مراتب 
متقدمة على مستوى تربية البصرة 
وقائمة الشــرف الوزارية على العراق 

للعام الدراســي املاضي والتي جاءت 
بفضل اهلل ســبحانه وهمة طلبتنا 
الذين جدوا واجتهــدوا وتفاعلوا مع 
االداء  وروعــة  الدراســي  منهجهم 

التربــوي ألســاتذتهم اضافــة الى 
اهتمام اولياء امورهم وحبهم للتفوق 
نفخر  التي  النتائــج  هذه  فحصدوا 
بها جميعا ألنها ستكون في خدمة 

الوطن العزيز العراق وأستحقوا على 
هذه النتائــج  الكبيــرة أن نحتفي 
بأن  ونوصيهم  ونكرمهم  اليوم  بهم 
يثابروا اكثر ويكونوا اكثر اجتهادا  وأن 

التأخذهم مغريــات الدنيا وملهيات 
احليــاة العصريــة واأللكترونية عن 
دروســهم في مســيرتهم التربوية 
والعلمية القادمة في كلياتهم فقد 
أسسوا بتفوقهم هذا اساسا متينا 

ليكونوا قادة املستقبل .
القى  األدريســي  ونيابة عــن طلبة 
الطالب علي جبــار كاظم جار اهلل 
األدريسي  اساتذة  فيها  كلمة شكر 
وزمــالءه الطلبــة الذين تســابقوا 
لتحقيق هذا التفوق واشــار الى ان 
هذا التكرمي الــذي حصلنا عليه من 
ادارة األدريســي يشدنا الى املزيد من 
التفوق في دراستنا اجلامعية ان شاء 

اهلل . 

فنان الشعب جنم مشاري ينشد 
للمتفوقني

وتكرميــا ملبدعي األدريســي وأعتزازا 
بتفوقهم أنشــد فنان الشعب جنم 
مدارس  كــورال  مبصاحبة  مشــاري 
اوالهما  احلانه  أغنيتني من  األدريسي 
من كلمات الشــاعر عزيز عبداجلبار 
والثانية  الســماوة  محافظــة  من 
)بصرتنــة مي اخليــر يانخلــة برحية( 
من كلمات الشــاعر مهــدي عبود 

الســوداني أعقبــه فيلــم وثائقي 
قصير عن املســيرة التربوية ملدارس 

األدريسي.

بيكانتو موديل 2018 الى الطالب 
املتفوق ذو الفقار 

جرت بعد ذلك مراسيم التكرمي وبدأت 
بتكــرمي التالميذ  املتفوقــني األوائل 
فــي االمتحانــات الوزاريــة للصف 
الطلبة  االبتدائي وكذلك  الســادس 
الذين تفوقوا في األمتحانات الوزارية 
للدراسة املتوسطة ثم تكرمي الطلبة 
املتفوقني  جلميع املراحل الدراســية 
وبعدهــا تكــرمي الطلبــة املتفوقني 
ملرحلة الســادس األعدادي وبعد ذلك 
جرى تكرمي اساتذة واداريي األدريسي .

وفي اخلتام قّدم مدير عام تربية البصرة 
هدية  العيداني  عبداحلسني  الدكتور 
الهيئة املؤسســة ملدارس األدريسي 
وهي عبارة عن سيارة صالون نوع كّيا 
بيكانتــو موديــل 2018 الى الطالب 
املتفوق ذو الفقار راغب نبيل احلاصل 
على معدل 98،71 ليكون الثاني على 
مســتوى العراق بالفــرع التطبيقي 
والثاني على محافظة البصرة واالول 

على مدارس االدريسي.

تقرير

مدارس اإلدريسي في البصرة احتفلت بتكريم طلبتها المتفوقين
بحضور مدير عام تربية البصرة 

مدير عام تربية البصرة يسلم هدية مدارس األدريسي للطالب املتفوق  ذو الفقار راغب

بغداد - الصباح الجديد:
الهندســية  املــالكات  تواصــل 
والفنيــة في فرع توزيــع كهرباء 
الكــرخ التابع للشــركة العامة 
اعمال  بغــداد  لتوزيــع كهربــاء 
حتسني الشــبكة الكهربائية في 

جانب الكرخ.
وتضمنت االعمــال ربط مقاييس 
 (٤١١ ، بوكس في محلتــي )٤٠٩ 
لغرض ترشــيد استهالك الطاقة 
الكهربائيــة واحلد من االســراف 
ودميومة استمرار التيار الكهربائي 
وبالتالــي تعظيــم جبايــة أجور 
فواتير الكهرباء, الى جانب صيانة 
االسحاقي  معسكر  تاجي  مغذي 
(٣٣ ك.ف( وذلــك من خالل نصب 
اعمــدة عــدد )٢( ورفع اســالك 
املتدليــة في موقــع العمل جرد 

البوحميد قــرب معمل االصواف, 
فضالً عن إعــادة مغذي )٦( كومية 
بعد ســقوط أسالك  العمل  إلى 
الضغط العالي في منطقة جسر 

املصابيح نتيجة حادث حريق.
كما تواصل املالكات الهندســية 
والفنيــة في فرع توزيــع كهرباء 
ديالــى حمالتها برفــع التجاوزات 
احلاصلة على الشبكة الكهربائية 
في اخلالص وبعقوبــة واملقدادية, 
وكذلــك قطع التيــار الكهربائي 
املدانة  الزراعيــة  املضخــات  عن 
الشــبكة  علــى  املتجــاوزة  و 

الكهربائية.
كما تواصل املالكات الهندســية 
والفنيــة في فرع توزيــع كهرباء 
الرصافة التابع للشــركة العامة 
لتوزيــع كهرباء بغــداد حمالتها 

على  احلاصلة  التجــاوزات  برفــع 
جانب  في  الكهربائية  الشــبكة 

الرصافة.
 (92( رفــع  احلمــالت  وتضمنــت 
مصباحــا هالوجينــي فــي مركز 
قضاء املدائــن واملناطق التابعة له, 
الى جانب رفــع التجاوزات في حي 
العروبة وقرية فنجان على مغذيات 
(٢ و ٥ مدائــن( ورفــع التجــاوزات 
عن )٨٠( طباشــة عائدة الصحاب 
بحيــرات االســماك,  وكذلك رفع 
تبادل تغذية بني مغذيات )٣ سلمان 
( خلف منطقة التجارة وبني مغذي 
(٥ مدائن, فضالً عن رفع التجاوزات 
احلاصلة فــي محلتي) ٩٦٠ و ٩٥٨(, 
وكذلك رفع التجاوزات احلاصلة من 
قبــل املولدات االهليــة في احملالت 

 .(٩٧٧، ٩٦٩، ٩٥٤)

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة للصناعات 
إحدى  وامليكانيكيــة  النحاســية 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
عن جهودها ومســاعيها للتعاون 
والتنســيق مع وزارات ودوائر الدولة 

األخرى لغرض تسويق منتجاتها.
وقال مدير عام الشــركة املهندس 
مثنــى عطــااهلل وهيب باشــرت 
الشركة بتشــكيل جلان فورية من 
ومدراء  فيهــا  املتقدمة  املــالكات 
لغرض  الساندة  واألقسام  املصانع 
الوزارات  والتنســيق مــع  املتابعة 
والشــركات املعنية واملســتفيدة 
مــن  الشــركة  منتجــات  مــن 
لتعبئة  العامــة  الشــركة  بينها 
النفــط  لــوزارة  التابعــة  الغــاز 
فيمايخــص إنتاج اســطوانة غاز 

الطبخ وملحقاتهــا وإنتاج صمام 
وتوقيع  وتســويقها  االســطوانة 

عقود جديدة معهم .
واشــار املدير العام إلى مســاعي 
الشركة وجهودها من أجل اكمال 
واملباشرة  البراميل  إنتاج  مشــروع 
بإنتــاج البراميل وتســويقها إلى 
الســوق احمللية وكذلك فتح منافذ 
تســويقية في االنبــار واحملافظات 
اجلنوبية لغرض تســويق منتجات 
املعدنية  األنابيــب  من  الشــركة 

اخملتلفة االحجام والقياسات.
الشركة  جهود  عن  وهيب  وافصح 
املبذولــة لغــرض إنهــاء إجراءات 
ملنتجات  والــوزن  الفــرز  عمليــة 
اخلزين  وكميات  الشــهيد  مصانع 
الراكــد وبالتنســيق مــع جميع 
أقسام الشركة واستكمال اعمال 

األسالك  ملصنع  والتأهيل  الصيانة 
بعد  باإلنتاج  للشــروع  النحاسية 
إكمال اجــراءات توقيع العقود مع 
اجلهات ذات العالقــة ، مضيفا بأن 
الشــركة متوجهة ايضا لتسخير 
الشرطة  لدعم  إمكانياتها  جميع 
االحتاديــة ووزارة الدفــاع من خالل 
تزويدهــم مبنتجاتهــا احلربية من 
مدفعية ثقيلة ومتوسطة وهاونات 
وراجمات بعد توقيع عقود رسمية 
بذلك وإمكانياتها في مجال إصالح 

وإعادة تأهيل املعدات احلربية. 
من جانبها تواصل الشركة العامة 
للصناعات الفوالذية احدى شركات 
وزارة الصناعة واملعادن تنفيذ اعمال 
امانة بغداد  املبرمني مــع  عقديها 
العالمات  ونصب  وتطويــر  لتأهيل 
املرورية في مناطق العاصمة بغداد.

توزيع بغداد تواصل أعمال تحسين 
الشبكة الكهربائية في الكرخ  

الميكانيكية تسّوق منتجاتها المدنية 
والحربية لوزارات ودوائر الدولة 

الفوالذية تواصل تصنيع ونصب اللوحات المرورية في مناطق بغدادأطلقت حمالتها برفع التجاوزات في جانب الرصافة



5 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التونسية أسعار الوقود بنحو  رفعت احلكومة 
4 فــي املئة وهي املرة الرابعــة التي ترفع فيها 
األســعار هذا العام في محاولــة لكبح عجز 
املوازنة واالستجابة ملطالب املقرضني الدوليني 

بإجراء إصالحات.
وقالــت وزارة الصناعــة في بيــان صحافي إن 
»ســعر لتر البنزين ســيرتفع إلى 1.985 دينار 

تونسي من 1.925 دينار بدءا من يوم األحد«. 
وكانت املرات الثالث السابقة التي رفعت فيها 
احلكومة أســعار الوقود هــذا العام في كانون 

الثاني وآذار وحزيران.
وقال مســؤولون إن »مخصصــات دعم الوقود 
املتوقعة هذا العام سترتفع من 1.5 مليار دينار 
إلى 4.3 مليار دينار مع ارتفاع أسعار النفط في 

األسواق العاملية«.
ويضغط صنــدوق النقد الدولــي على تونس 
خلفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود 
والكهرباء لتعويض االرتفاع في أسعار النفط.

عدن ـ رويترز:
احملتجــني على  املتظاهرين  قطــع عشــرات 
تدهور الوضع االقتصــادي في اليمن وضعف 
العملة طرقا رئيسة وأشعلوا النار في إطارات 
الســيارات في مدينــة عدن بجنــوب البالد 
يوم األحــد في حني أُغلقــت املتاجر واملكاتب 

احلكومية.
وفقــد الريال اليمني أكثر مــن نصف قيمته 
في مقابل الــدوالر منذ اندالع احلرب في 2015 
بني احلكومــة املعترف بها دوليا واملدعومة من 
الســعودية في جنوب البالد، وجماعة احلوثي 
التي تدعمها إيران وتســيطر على الشمال مبا 

في ذلك العاصمة صنعاء.
وجعلت قفزة األسعار بعض السلع األساسية 
فــي غير متناول كثير مــن اليمنيني، ويكافح 
العاملني في  رواتــب  املركــزي لدفــع  البنك 
احلكومة التي يعتمد عليها الكثيرون، في ظل 

تضاؤل احتياطيات النقد األجنبي.
وتسعى السلطات لتعزيز السيولة من خالل 
طباعة النقود، لكن الريال تراجع من 250 رياال 
للــدوالر إلى 350 رياال بعد طرح الدفعة األولى 
من أوراق النقد اجلديدة العــام املاضي. وجرى 
تداول العملة عند 440 رياال في مقابل الدوالر 
بنهاية العام املاضي، ثم انهارت إلى نحو 500 
ريال في مقابل العملــة األميركية في كانون 

الثاني.
التي تقود حتالفا عسكريا  وقامت السعودية، 
ضد احلوثيني، حينئذ بإيــداع ملياري دوالر في 
البنــك املركــزي اليمني لدعم الريــال، لكن 
العملة شــهدت منــذ ذلك احلــني مزيدا من 

الضعف إلى نحو 550 ريال للدوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفاد تقرير حديث بأن %61 من املتســوقني عبر 
شــبكة اإلنترنت في دولة اإلمارات قد اشتروا 

بضائع ومنتجات من مواقع شبكية أجنبية.
وتضمن تقرير صدر بصفة مشتركة عن موقع 
بال« الشبكي األميركي املتخصص في  »باي 
خدمات متويل األموال عبر اإلنترنت، وشــركة 
أبحاث  املتخصصة في  الفرنسية  »أبسوس« 
السوق، رصداً لعادات التسوق الشبكي احمللية 
والعاملية لدى 34.000 شــخص يعيشون في 

31 دولة. 
وكشــف التقرير أن اإلنفاق في الشــراء عبر 
اإلنترنت يشــهد منواً متزايداً، ومن املتوقع أن 
تبلغ قيمته 36 مليار درهم )9.8 مليارات دوالر(.

كمــا بنّي التقريــر أن %81 مــن البالغني في 
اإلمارات قد تســّوقوا عبر اإلنترنت خالل عام 

2017، بنمو %68 باملقارنة مع 2016.

تونس ترفع أسعار 
الوقود للمرة الرابعة

احتجاجات على ضعف 
الريال في اليمن

اإلمارات: انتعاش 
التسوق اإللكتروني

بغداد ـ الصباح الجديد:

ارتفــع إنتاج منظمــة البلدان 
من  )أوبك(  للبتــرول  املصــدرة 
النفط في شهر آب املاضي إلى 
 ،2018 أعلى مســتوى في عام 
مع تعافــي إنتاج ليبيــا وبلوغ 
صادرات جنوب العراق مســتوى 
قياســيا، وذلــك بالرغم من أن 
اإليرانية  الشــحنات  تقلــص 
بســبب العقوبــات األميركية 

كبح الزيادة.
ارتفاع  النفــط  وزارة  واعلنــت 
وااليــرادات  الصــادرات  معدل 
املتحققــة لشــهر آب املاضي 
مقارنة بشــهر متوز املاضي في 
احصائيــة أولية الصــادرة عن 
شركة تسويق النفط العراقية 

»سومو«.
بيــان على  الــوزارة في  وقالت 
موقعهــا اإللكتروني، إن كمية 
الصادرات من النفط اخلام بلغت 
برميل،  مليون   111.61 أكثر من 
بايرادات جتاوزت 7.73 مليار دوالر.

وقــال املتحدث باســم الوزارة 
املعلنة عن  األرقــام  إن  النفط، 
صــادرات آب تخــص احلقــول 
النفطيــة في وســط وجنوب 
العــراق، في حني لم تســجل 
االحصائية صــادرات من حقول 

كركوك.
أن  إلى  واشــار عاصم جهــاد، 
بلغ  للصادرات  اليومــي  املعدل 
)3( ماليــني و)583( الف برميل، 
للبرميل  دوالرا   69,593 مبعــدل 

الواحد .
دول  أن  لـ»رويترز«  وأظهر مسح 
دولة   15 عددها  البالغ  املنظمة 
ضخــت 32.79 مليــون برميل 
يوميــا فــي آب، بارتفــاع قدره 
220 ألف برميــل يوميا مقارنة 
مع القراءة املعدلة لشــهر متوز 

املاضي.
واتفقــت أوبك مــع حلفاء في 
زيادة  علــى  املاضــي  حزيــران 
اإلنتــاج، في الوقــت الذي حث 
دونالد  األميركي  الرئيــس  فيه 
ترمــب املنتجني علــى تعويض 
اخلسائر التي تسبب فيها جتدد 
إيــران، وخفض  العقوبات على 
األســعار التي بلغت هذا العام 
80 دوالرا للبرميــل للمرة األولى 

منذ عام 2014.
وفي حزيران، اتفقت أوبك وروسيا 
ودول أخرى من خــارج املنظمة 

على العودة إلى مستوى امتثال 
التي  النفط  إنتاج  لتخفيضات 
 ،2017 الثاني  بدأت في كانــون 
عند 100 في املائة، بعد استمرار 
اإلنتاج دون املســتهدف ألشهر 
في فنزويال ودول أخــرى، ما قاد 
مســتوى االلتزام إلى أكثر من 

160 في املائة.
وبالرغم من ذلك، ارتفع مستوى 
اإلنتاج  أوبك بتخفيضات  التزام 
إلــى 120 فــي املائة فــي آب، 
117 في املائــة في القراءة  من 
ملا  وفقا  متــوز  املعدلة لشــهر 

أظهــره املســح، وذلــك نظرا 
من  اإلضافيــة  اإلمــدادات  ألن 
الســعودية وغيرها لم تبدد أثر 
اخلسائر في إيران وتراجع اإلنتاج 

في فنزويال وأنغوال بالكامل.
وجــاءت ثانــي أكبر زيــادة من 
العراق، إذ بلغت صادرات اجلنوب 

مستوى قياسيا.
ويهــدف املســح إلــى تتبــع 
ضخها  يجري  التــي  اإلمدادات 
بيانات  إلى  ويستند  السوق  في 
مصــادر  تقدمهــا  مالحيــة 
خارجية، وبيانات تومسون رويترز 

في  مصادر  تقدمها  ومعلومات 
شركات النفط وأوبك وشركات 

استشارات.
في الســياق، جتمــع نحو 150 
محتجــاً، أمــس األحــد، عند 
املدخــل الرئيس حلقــل نهر بن 
 ، البصرة  فــي  النفطــي  عمر 
اخلدمات  ســوء  على  محتجني 

العامة والفساد.
وقال مسؤولون في احلقل الذي 
البصرة،  نفــط  تديره شــركة 
اإلنتاج  إن عمليات  لـ«رويتــرز«، 

تسير بنحو طبيعي.

يذكــر أن حقل نهر بن عمر يعد 
من احلقــول الواعدة في جنوب 
النفط  من  إنتاجه  ويبلغ  البالد؛ 
40 ألف برميل  اخلام اكثر مــن 
يوميــاً، و25 مليون قدم مكعب 

قياس يومياً من الغاز اخلام.
وتوصلــت وزارة النفــط، خالل 
كانون الثانــي من العام احلالي، 
إلــى اتفــاق مع شــركة أورين 
االميركيــة الســتثمار الغــاز 
املصاحــب للعمليات النفطية 
في حقــل بن عمــر مبحافظة 

البصرة.

الصادرات العراقية ترفع إنتاج أوبك”لمستويات قياسية
بلغت 111.6 مليون برميل بإيرادات 7.73 مليار دوالر

اعلنت وزارة النفط 
ارتفاع معدل 
الصادرات وااليرادات 
المتحققة لشهر 
آب الماضي مقارنة 
بشهر تموز الماضي 
في احصائية أولية 
الصادرة عن شركة 
تسويق النفط 
العراقية »سومو«

منشأة نفطية جنوبي البالد »ارشيف«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات مــن وزارة الطاقة 
إنتاج  أن  الروســية أمس األحــد 
روســيا مــن النفط بلــغ 11.21 
مليــون برميل يوميــا في آب من 
دون تغيــر يذكر عن متــوز ليبقى 
مســتقرا قرب أعلى مســتوياته 
ملا بعــد احلقبة الســوفيتية مع 

تخفيف القيود على اإلمدادات.
وباألطنــان، يكون إنتــاج النفط 
الروســي بلــغ 47.41 مليون طن 
مقارنــة مــع 47.429 مليون في 

الشهر السابق.
وكانت منظمــة البلدان املصدرة 
للبتــرول ومنتجو نفــط عامليون 
اتفقوا في  بقيادة روســيا  آخرون 
حزيران على تخفيف قيود اإلنتاج 

املعمــول بهــا منذ أوائــل 2017 
األولي  التزامهــم  إلــى  والعودة 
بخفض اإلنتاج وذلك مع استقرار 

األسعار وتوازن السوق.
ووافقــت روســيا فــي االتفــاق 
األصلي علــى خفض إنتاجها من 
11.247 مليــون برميل يوميا، وهو 
احلقبة  بعد  ملا  أعلى مســتوياته 
تشرين  في  واملسجل  السوفيتية 
األساس  وهو شــهر   ،2016 األول 

التفاق فيينا العاملي.
وتبــني للجنــة مراقبــة تضــم 
منتجــني من أوبــك وخارجها أن 
اتفاق  فــي  املشــاركني  املنتجني 
إنتاجهم  كبح اإلمدادات خفضوا 
في متوز بنسبة تسعة باملئة فوق 

املستهدف.

وأظهــرت بيانات أمــس األحد أن 
جميع شــركات النفط الروسية 
روســنفت  بينها  ومن  الكبــرى، 
ولوك أويــل، زادت إنتاجها في آب 

مقارنة مع متوز.
ونال من تأثير تلــك الزيادة هبوط 
اإلنتاج لــدى منتجني أصغر ومن 
مشروعات تديرها شركات أجنبية 
كبيــرة مبوجب اتفاقات تقاســم 
اإلنتاج مثل سخالني 1 الذي تديره 

إكسون موبيل.
ولم تتوافر أرقــام تفصيلية لكل 

مشروع على حدة.
الروســي  النفط  وبلغت صادرات 
عبر خطوط األنابيب في آب 4.343 
من  ارتفاعا  يوميــا  برميل  مليون 
4.179 مليون برميل يوميا في متوز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املالية،  لألوراق  العراق  سوق  اعلن 
أمس االحد، عــن تداول نحو ١٣٧ 
مليــار ســهم خالل شــهر اب 
شــركة   ٥٦ مبشــاركة  املنصرم 

مساهمة.
وقال املدير التنفيذي للسوق طه 
احمد عبد السالم، في بيان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد«  »الصباح 
ان »الســوق نظم خالل شهر اب 
لألوراق  تداول  املنصرم ١٨ جلسة 
الشهر  املالية حيث صادف خالل 

عطلة عيد األضحى«.
وبني ان »الســوق ســجل تداول 
أسهم ٥٦ شركة مساهمة، بلغ 
عدد أسهمها املتداولة ١٣٧ مليار 
و٤٠٥ مليون سهم بقيمة بلغت 

51 مليــارا و433 مليون دينار من 
خالل تنفيذ ٥٣٩٧ عقد«.

ان »مؤشر  الســالم  واضاف عبد 
 60( املتداولة  األســهم  أســعار 
ISX( اغلق في اول جلســة تداول 
في شهر اب على ٥٧٤.٦٨ نقطة، 
في حــني اغلق في اخر جلســة 
ومقارنة  نقطــة،   ٥٦١.٤٤٠ على 
مع اغــالق في اخر جلســة من 
شهر متوز الذي بلغ ٥٨٢.٤٤ نقطة 
منخفضا بذلك املؤشر في شهر 

اب بنسبة ٣.٦%«.
على صعيد آخر، ارتفعت مبيعات 
البنك املركزي العراقي من العملة 
األجنبية، أمس األحد، إلى 182.67 
مليون دوالر، فــي مقابل مبيعات 
قيمتهــا 144.85 مليون دوالر يوم 

اخلميس، بنحو 37.82 مليون دوالر.
وذكر البنك في بيان، أن »املبيعات 
مــن العملة األجنبيــة، ارتفعت 
اليوم )أمس( األحــد، إلى 182.67 
مليون دوالر، فــي مقابل مبيعات 
قيمتهــا 144.85 مليون دوالر يوم 
مليون   37.82 بنحــو  اخلميــس، 
دوالر«، مبيناً ان »سعر الصرف بلغ 
1190 ديناراً لــكل دوالر، في املزاد 
املنعقــد مبشــاركة 34 مصرفاً، 
للتحويل  فقط  واحدة  وشــركة 

املالي«.
وأضاف البيــان، أن »تلك املبيعات 
)اليوم(  غــداً  مــزاد  نتائــج  هي 
االثنــني«، موضحــاً أن »إجمالي 
البيع الكلي بلــغ 219.67 مليون 

دوالر«.

  بغداد ـ الصباح الجديد:
التجارة  غرفــة  رئيــس  أعلــن 
آل  يحيى  العراقيــة  اإليرانيــة 
إسحاق، إيقاف التعامل بالدوالر 
األميركي فيما يتعلق باملبادالت 
التجارية التي جتري بني البلدين.

اإليرانية:  »مهــر«  وكالة  ذكرت 
»مت إلغــاء عملــة الــدوالر في 
املبــادالت التجارية بــني العراق 

»سيجـــري  انه  مبينة  وإيران«، 
الــدوالر  عــن  االســتعاضة 
األميركـــي بعمالت أخرى مثل 
الدينار العراقي واليـورو، والريـال 

اإليرانـي«.
التجارة  غرفــة  رئيــس  وقــال 
االيرانيــة العراقية، إن »معظم 
ســتجري  التجارية  التبــادالت 
بعمالت بديلة«، مشــيرا الى ان 

»قســما آخر من املبــادالت بني 
التجار  اإليرانيــني مع  املصدرين 
العراقيــني، ســيجري بنظــام 
املقايضة التجارية، أو بأشــكال 

توافقية بني الطرفني«.
وتابع ان »حجــم انتقال األموال 
بني بغــداد وطهــران عن طريق 
وجود  برغم  قليل جدا،  املصارف 
 8 قيمتها  البلدين  بني  تعامالت 

مليارات دوالر«.
ولفت آل إســحاق الى إن »حل 
القضايــا املصرفية بني البلدين 
يجــب أن يكــون مــن أولويات 
االقتصاد اإليراني الرئيسة، وذلك 
إلزالة العقبات اخلاصة بإنشــاء 

مصرف إيران عراقي مشترك«.
وذكر آل إسحاق إن »العراق يعد 
ثاني أكبر شريك جتاري إليران بعد 

الصني«، مشيرا إلى أن »صادرات 
إيران إلى العــراق تختلف كثيرا 
عــن الصــادرات اإليرانيــة إلى 

الصني«.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
في آب املاضــي، إن بغداد ترفض 
أية  على  اقتصادية  عقوبات  أية 
دولة خاصة دول اجلوار، في حني 
اكد التزام العراق بعدم التعامل 

بالدوالر األميركي مع إيران.
وكانت واشنطن فرضت عقوبات 
ضد إيران تشــمل عدة مجاالت 
البنكية  التحويــالت  بينها  من 
ومجال  األميركيــة،  بالعملــة 
والصلب،  واألملنيــوم،  املعــادن 
وغيرهــا، بينما تطــال مجاالت 
والنفط في تشــرين  الطاقــة 

الثاني املقبل.

51 مليار دينار قيمة تداوالت »األوراق المالية« الشهرية11.21 مليون برميل يوميًا إنتاج النفط الروسي

الدينار واليورو والريال بدياًل عن الدوالر في التبادالت التجارية العراقية اإليرانية
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متابعة الصباح الجديد:

كشف الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، أمس األحد، أن بالده ستبدأ 
باســتعمال العمــالت احمللية في 
التبادل التجــاري مع إيران والصني، 
وأنهــا تبحث األمر نفســه حاليا 
مع روسيا للتعامل بالروبل والليرة 
األنباء  لوكالــة  وفقــا  التركيــة، 

التركية »األناضول«.
وشدد الرئيس التركي، على ضرورة 
لهيمنة  تدريجي  وبنحو  حد،  وضع 
الدوالر على التبادالت التجارية، من 
خــالل التعامل بالعمــالت احمللية، 
مضيفــا »أصبح ارتبــاط التجارة 
اخلصوص  وجــه  علــى  العامليــة 
بالدوالر مشــكلة كبيرة يوًما بعد 

يوم«.
وأوضــح أن البلــدان والشــركات 
ملواجهــة  يضطــرون  والتجــار، 
االرتباط  يفرضهــا  التي  املصاعب 
بالدوالر، وضغوط أســعار الصرف، 
عالوة علــى املصاعب الناجمة عن 

طبيعة التجارة نفسها.
وأشار أردوغان إلى أن النظام القائم 
على ادعاء »تسهيل التجارة«، آخذ 
فــي التحول إلى عائــق كبير أمام 
أن  إلى  العاملية، الفتا  احلرة  التجارة 
البلدان الصاعــدة تعاني من هذه 
املشــكلة، وأكبر مثــال على ذلك 
هــو الهجمــات االقتصادية التي 
األســابيع  في  تركيا  لها  تعرضت 

األخيرة.
وقال أردوغان، إن الغاية من التالعب 
بأســعار صرف العمالت األجنبية، 
هي إثارة الشكوك بشأن االقتصاد 
مضيفا  واملتــني،  القــوي  التركي 
تقدم عليها  التــي  اخلطوات  »كل 
مؤسســات التصنيــف االئتماني 
املؤسسات  العاملي مسيسة، هذه 
ال تتحلى باألمانة والصدق، بل هي 

محتالة فال تصدقوها«.
التركي،  الرئيس  تصريحات  وجاءت 
في كلمة ألقاهــا أمس األحد، في 
القرغيزي،  التركي  األعمال  منتدى 
املنعقد في العاصمــة القرغيزية 

بيشكك.
وأوضح أردوغان أن احلروب التجارية 

وضع  تفرض  احلمائية  والسياسات 
ســتراتيجيات جديــدة، مؤكدا أن 
بالده عازمة على حتقيق استقاللها 
الكامل فــي االقتصاد، ال ســيما 
الصناعات الدفاعية، وأن اقتصادها 
ويخرج  احلالية  املرحلة  ســيتجاوز 
منهــا أقــوى ممــا كان عليــه في 

السابق.
وهاجــم الرئيــس التركــي رجب 
طيب أردوغان شــركات التصنيف 
االئتماني، ووصــف العاملني فيها 
بأنهم »محتالون«، وذلك على وقع 
انهيار الليرة التركية، الذي أدى إلى 
االئتماني  تركيــا  تصنيف  خفض 

بسبب أداء اقتصادها السيئ.   
وقال أردوغان في خطاب جماهيري 
»يقولون  باليكسير:  مقاطعة  في 
االئتمانــي  التصنيــف  إن وكاالت 
تقول هذا أو ذاك.. دعكم من هؤالء 
احملتالني. هذه )أزمة عابرة( ويجب أن 
متر«، في إشــارة إلى تقلبات سعر 

صرف الليرة مؤخرا.
وأضــاف الرئيس التركــي أن »هذه 
الشــركات هي التي ترفع تصنيف 
4 درجــات دفعة  املفلســة  الدول 

واحــدة«، علــى وفــق مــا ذكرت 
تصريحات  في  »حرييت«،  صحيفة 

نقلتها.
وتأتــي تصريحات أردوغــان بعد أن 
خفضت وكالة »فيتش« للتصنيف 
االئتمانــي، تصنيف 24 بنكا تركيا 
الشــهر املاضي، قائلــة في 30 آب 
الليرة بنســبة  انخفاض قيمة  إن 
25 باملئة زاد من اخملاطر االقتصادية 

للبالد.
بيرات  التركــي  املالية  وزيــر  وكان 
البيرق، قد قال في وقت ســابق إن 
وكاالت التصنيــف االئتماني تبذل 
وجهة  لتشــكيل  مكثفة  جهودا 
نظر متشائمة بشــأن أداء البنوك 
التركية، في ظل تراجع الليرة أمام 

الدوالر األميركي.
وجاء حتذير فيتــش بعد يومني من 
قيــام وكالة »موديــز« للتصنيف 
 20 تصنيف  بخفــض  االئتمانــي 
مؤسسة مالية تركية، مشيرة إلى 

زيادة خطر التدهور في التمويل.
وأضافــت أن بيئة التشــغيل اآلن 
أصبحت أســوأ مما كان متوقعا من 

قبل.

تقـرير

إردوغان: يجب وضع حد لهيمنة الدوالر على التجارة العالمية
فتح النار على »محتالي التصنيف االئتماني«

جانب من خطاب أردوغان اجلماهيري في مقاطعة باليكسير
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
امس )األحد( التمســك بخطتها في شأن 
االحتاد  املســتقبلية مع  التجارية  العالقات 
األوروبي بعد »بريكزيت«، مبواجهة معارضة 

شديدة من أنصار االنفصال.
وكانــت ماي عرضت في متــوز خطة نصت 
على خروج بريطانيا من السوق املوحدة مع 
إنشاء »منطقة تبادل حر« جديدة للبضائع 
ومنتجــات الصناعات الزراعيــة مع االحتاد 
األوروبي تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة 

من القواعد املشتركة .
بـ«خطة  عــرف  الــذي  املشــروع  وواجــه 
لرئاسة  الصيفي  املقر  اســم  تشــيكرز«، 
التوصل  البريطانيــة حيــث مت  احلكومــة 
إليه، علــى الفور معارضة قويــة من دعاة 
»بريكزيــت« متشــدد في صفــوف حزبها 
احملافظ نفســه إذ اعتبروا أنــه ينحرف عن 
نتيجة االســتفتاء الذي أفضى في حزيران 

2016 إلى اخلروج من االحتاد.
وعلى اإلثر اســتقال وزيــر اخلارجية بوريس 
ديفيد  »بريكزيت«  املكلف  والوزير  جونسون 
ديفيس في خطوة كان له وقع شــديد، في 
ما شــكك قادة االحتاد األوروبــي في إمكان 

تطبيق اخلطة.
وكتبت ماي في صحيفــة »ديلي تلغراف«: 
»لن أكون مرغمة بالقبول بتســويات على 
في  ليســت  تشــيكرز  مقترحــات خطة 

مصلحتنا الوطنية«.
ومــن املقرر أن تخــرج بريطانيــا من االحتاد 
األوروبي فــي 30 آذار 2019، على أن تتوصل 
لندن وبروكيسل إلى اتفاق في حلول تشرين 
األول لترتيب شــروط الطالق وإرساء قواعد 
أمام  عالقتهما املســتقبلية، بحيث يكون 
البرملانات الوطنية مهلة كافية للمصادقة 

على االتفاق.
وفي مواجهة معارضة شــديدة من مؤيدي 
»بريكزيــت« خلطتها، رددت ماي أنها تفضل 
عدم التوصل إلى اتفــاق بدل تقدمي تنازالت 

إضافية لبروكسيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن وزيــر اخلارجية في حكومــة تصريف 
االعمــال اللبنانيــة جبران باســيل أنه ملس 
الســامية  املفوضية  في موقــف  »تطــوراً 
لشــؤون الالجئــن التابعة لــالمم املتحدة«، 
بعد لقائه املفوض الســامي فيليبو غراندي 
ليل أول من أمس االول الســبت ، في منزله 
في اللقلــوق، جلهة »عدم العمل على عرقلة 
عودة النازحن، والبدء بإزالة العراقيل من أمام 

العودة الطوعية«.
وقال املكتب االعالمي لباســيل أن الوزير ملس 
أيضاً »البــدء بوضع آلية مشــتركة لتوفير 
شروط العودة اآلمنة والكرمية وخطة شاملة 
ممرحلــة للعودة في ضوء تطــور األحداث في 
سورية«، وأن غراندي »ابدى تفهماً أكبر ملوقف 

لبنان من مسألة العودة«.
وأشار مكتب باسيل الى انه التقى السيناتور 
االميركي ريتشــارد بالك، وبحثا االوضاع في 
دينامية سياســية  إيجاد  وكيفية  ســورية 
لتأييــد عــودة النازحن الى ســورية وتأمن 
مستلزماتها، وابدى بالك تأييداً ملوقف لبنان«.
يذكر ان باســيل جمد عملية جتديد االقامات 
للعاملن االجانب في املفوضية في النصف 
االول من حزيــران املاضي بحجة ان املفوضية 
»متارس سياسة تخويفية للراغبن في العودة 

الى بلدهم الى سورية«.

تيريزا ماي لن تقدم أي 
تنازل حول »بريكزيت«

باسيل: مفوضية 
الالجئين لم تعد تعرقل 

عودة السوريين

متابعة ـ الصباح الجديد:
تركيا »هيئة حترير  إدراج  عشــية 
النصرة سابقاً(  )جبهة  الشــام« 
أنقرة  خلطت  إرهابيــة،  منظمة 
األوراق مجدداً، وساد غموض حول 
مصيــر معركة إدلــب التي بدت 
وشيكة، في وقت التزمت دمشق 
وإن أكدت  أنقــرة،  التهدئة حيال 
بالتزامن،  متسكها بحسم امللف. 
اخلاص  موفدها  واشنطن  أرسلت 
اجلديد في شأن ســورية جيمس 
جيفري في جولة بدأها أمس من 
إسرائيل، وتقوده إلى األردن وتركيا، 
على وقع استمرار السجال بينها 

وبن موسكو.
في غضــون ذلك، ُكشــف أمس 
 4 مقتــل  عــن  الســبت   االول 
عناصر بينهم قيــادي من »حزب 
لقوات  مواجهــات  خــالل  اهلل«، 
النظام السوري وتنظيم »داعش« 
اإلرهابــي فــي بادية الســويداء. 
ونقلــت مواقع قريبــة من احلزب 
عن مصدر عســكري، أن القيادي 
القتيل هو طــارق إبراهيم حيدر، 
البقاعية،  كفــردان  قريــة  مــن 

وسيتم تشييع جثمانه اليوم.
وفيما أكــدت اخلارجية األميركية 
في بيــان أن جيفري ســيؤكد أن 
أي  على  ســتُرد  املتحدة  الواليات 
الكيماوية  باألســلحة  هجــوم 
اتهمت  الســوري،  النظام  يشنه 
وزارة الدفــاع الروســية اجليــش 
»إرهابين«  بتدريــب  األميركــي 
غربي  )جنوب  التنــف  قاعدة  في 
ســورية( لـ »تنفيذ سلسلة من 
العمليــات اإلرهابيــة في مدينة 
تدمــر األثرية وضمــان دخول قوة 
رئيسة من اإلرهابين تضم حوالى 
300 عنصــرا لالســتيالء علــى 
املدينة التاريخية خالل األســابيع 
املقبلة«. في غضون ذلك، قال وزير 
اخلارجية الســوري وليد املعلم إن 

»ســورية ال تتطلع إلى مواجهة 
مــع تركيا، لكن علــى األخيرة أن 
تفهم أن إدلب محافظة سورية«. 
لقناة  تصريحــات  فــي  وشــدد 
أولوية »حترير  اليوم« على  »روسيا 
إدلب، سواء باملصاحلات أو بالعمل 
العســكري... وال يحق لآلخرين أن 

مينعوا ذلك«. 
»تنظيــم جبهة  أن  الــى  ولفت 
النصرة اإلرهابــي في إدلب مدرج 
على لوائح اإلرهاب، مبوجب قرارات 
مجلس األمــن، وهناك إجماع بن 
ضرورة  على  وأصدقائها  ســورية 

حترير املدينة«. 
األكــراد،  ملــف  إلــى  وتطــرق 
مؤكداً »أنهم جزء من النســيج 
واحلكومة  الســوري،  االجتماعي 
السورية مستعدة ملواصلة احلوار 
رهان بعضهم على  معهم، لكن 
»ال  مضيفاً:  واهــم«،  األميركين 
والفيديرالية،  باالنفصال  نسمح 

واألولوية للحوار والتفاهم«.
مصير  عقــدة  اســتمرت  وفيما 
مــع  الشــام«  حتريــر  »هيئــة 
فشــل مفاوضات حللهــا قادتْها 
أظهرت  التركية،  االســتخبارات 

الفصائــل املســلحة فــي إدلب 
وأكد  العسكري.  باخليار  متســكاً 
أحرار  »حركــة  لـ  العــام  القائد 
الشام« جابر علي باشا، استعداد 
فصيلــه ألي معركة فــي إدلب، 

متوعداً الروس بـ »اجلحيم«. 
وحتّدث في كلمة مسجلة نُشرت 
عبــر »يوتيوب«، عن اســتعدادت 
وصفها بـــ »الكبيــرة« لصد أي 
الروس  إن  وقال  عسكرية.  عملية 
ال ميكن الوثوق بهم، فمشروعهم 
لم يتغير منذ اليوم األول للتدخل 
تأهيــل  العســكري، ويتضمــن 

النظام السوري. وأكد أن »معركة 
على  جحيماً  ســتكون  الشمال 
الروس، ولن تكون كبقية املناطق«.
اجليش  فــي  مصــادر  ورجحــت 
السوري احلر أن »األمور تتجه إلى 
حــل بالقوة مللف حترير الشــام«. 
بارز مطلع على ملفات  ورأى قائد 
أن  حساسة،  وأمنية  عســكرية 
»تصنيف تركيــا الهيئة منظمة 
تفاهمات  نتيجــة  جــاء  إرهابية 
واتفاقات مع الــروس في الدرجة 
تصريحات  فــي  متوقعاً  األولى«، 
اعالمية أن »تتبعها خطوات أخرى 

عسكرية وسياســية ضمن حل 
معقد ســيفضي إلى عزل التيار 
وإعادة رسم  الهيئة،  املتشدد في 
في  لسيطرتها  اخلاضعة  املناطق 

إدلب«. 
ولم يستبعد الضابط الذي انشق 
تدوير  »إعادة  النظــام،  عن جيش 
عناصر من النصــرة في صراعات 
أخرى بتنســيق أمني بن أطراف 
عــدة، كمــا جــرى التعامل مع 
عندما  والقاعدة  داعش  تنظيمي 
العراق،  إلى  أفغانستان  من  نُقلوا 

والحقاً إلى سورية«.

األمور في سوريا تمضي صوب حل القوة

الفصائل المسلحة في إدلب تتمسك
بالخيار العسكري وتتوعد الروس بـ »جحيم«

تنفيذ سلسلة من 
العمليات اإلرهابية 

في مدينة تدمر 
األثرية وضمان 

دخول قوة رئيسة 
من اإلرهابيين تضم 

حوالى 300 عنصر 
لالستيالء على 

المدينة التاريخية 
خالل األسابيع 

المقبلة«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل ما ال يقل عن ســتة أشخاص 
انتحاري  هجوم  اســتهدف  عندما 
حكومياً  مكتباً  ملغومة  بســيارة 
في العاصمة الصومالية مقديشو 
امس )األحد(، ما أســفر عن تدمير 

املبنى ومدرسة في اجلهة املقابلة.
الشــباب«  »حركــة  وأعلنــت 
الصومالية املتشــددة مسؤوليتها 
مديرية  علــى مكتب  الهجوم  عن 
أيضاً ســقف  أطاح  الذي  هولوداغ 

مسجد وأحلق أضراراً مببان قريبة.

وقــال ضابط في الشــرطة يدعى 
محمد حســن إن »مــا ال يقل عن 
جنود  بينهــم  أشــخاص،  ســتة 
ومدنيون واملفجــر االنتحاري، قتلوا 

وأصيب عشرات«.
وكانت املدرسة مفتوحة لكن وقت 

الطالب  غالبية  كان  االنفجار  وقوع 
في فترة راحة بعيداً من املبنى.

وقــال املدير اخلدمة اإلســعاف في 
وقت ســابقإ أن مــا ال يقل عن 14 
شــخصاً أصيبــوا بينهم ســتة 
أطفال. ورأي مراسل من »رويترز« في 

بشرية وبقع دماء وسط  يداً  املكان 
األنقــاض بينما كان الناس يبحثون 

عن ناجن.
مــن جهته قــال الناطق باســم 
»حركة  لدى  العسكرية  العمليات 
الشــباب« عبد العزيز أبو مصعب 

إن »احلركة نفذت الهجوم«. وأضاف: 
»نقــف وراء الهجــوم االنتحــاري. 
اســتهدفنا مكتــب املديرية الذي 
قتلنا عشرة  فيه.  كانوا مجتمعن 
أشخاص حتى اآلن وسنكشف عن 

التفاصيل الحقاً«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نشــرت وكالة »مهر« اإليرانية نص 
معاهدة الصداقة املبرمة بن إيران 
والواليات املتحدة عام 1955، والتي 
استندت إليها طهران في شكواها 
املقدمة ضد واشنطن إلى محكمة 

العدل الدولية في الهاي.
وفــي شــكواها اعتبرت إيــران أن 
واشــنطن  تعيد  التي  العقوبــات 
فرضهــا عليها، متثــل خرقا لهذه 

التي حتدثــت عن ضرورة  املعاهدة، 
»االلتــزام بالثوابت العليا لتنظيم 
العالقــات اإلنســانية وتشــجيع 
التجــارة وتأســيس اســتثمارات 
بشــكل  أقرب  اقتصادية  وعالقات 

عام بن الشعبن واحلكومتن«.
وفــي مادتهــا الرابعــة، توجــب 
»رعاية  الطرفــن  علــى  املعاهدة 
العــدل واإلنصــاف فــي مختلف 
الظــروف أثناء التعامــل مع رعايا 

وشــركات الطرف اآلخر وممتلكاته 
ومؤسســاته، وعدم القيام بتدابير 
تلحق  وعنصريــة  منطقيــة  غير 
القانونية  الضرر باحلقوق واملصالح 

املكتسبة للطرف اآلخر«.
واملادة الســابعة متنع أي طرف من 
فرض قيــود على إجــراء الدفعات 
والتحويالت املالية والبنكية األخرى 
لألموال إلى أو مــن أراضي الطرف 
اآلخــر، بينما تنص املــادة الثامنة 

علــى أنــه »ال ينبغي بأي شــكل 
من األشــكال أن تعامــل األطراف 
من  لــكل  التابعــة  والشــركات 
طرفي املعاهدة في جميع القضايا 
واالســتيراد  بالتصدير  املتعلقــة 
بشكل غير مناســب يختلف عن 
أتباع وشــركات الطرف املتعاقد أو 

أتباع وشركات أي بلد ثالث«.
وتســعى طهــران من خــالل رفع 
الدعــوى إلى محكمــة الهاي إلى 

إلغاء العقوبات األمريكية، في حن 
اعتبر وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيــو دخول احملكمــة على خط 
لالنتقاص  القضيــة محاولة  هذه 
التي  املتحدة  الواليات  من ســيادة 
الالزمة  املشروعة  باإلجراءات  تقوم 
حلمايــة أمنها القومــي، مبا فيها 

فرض عقوبات.
وحســب مراقبــن، فــإن ممثلــي 
واشــنطن في احملكمة قد يلجؤون 

إلــى حجتــن إحداهمــا تقول إن 
معاهــدة 1955 لــم تعد ســارية 
بن  صداقــة«  »معاهــدة  ألنهــا 
بلديــن أصبحا خصمــن وقطعا 
عالقاتهمــا الدبلوماســية منــذ 
قرابة 40 عاما. أمــا احلجة الثانية 
فترتكز على أن الشــكوى املقدمة 
ال تتعلق باملعاهدة وإمنا بالعقوبات 
وباألنشــطة اإلرهابيــة املفترضة 

إليران.

هجوم بسيارة ملغومة على مكتب حكومي يتسبب بقتلى وجرحى في مقديشو

طهران تشهر سالح »الصداقة« في وجه واشنطن

متابعة ـ الصباح الجديد: 

بعد ثالث سنوات على قرار املستشارة 
أنغيال ميركل في 4 أيلول 2015 إبقاء 
أبواب أملانيا مشرعة أمام مئات اآلالف 
اللجــوء، معظمهم من  من طالبي 
الفارين من سوريا والعراق، في خطوة 
مفاجئة لقيت الكثير من اإلشادات، 
الســبت  االول  امس  العالــم  صدم 
مبشــاهد املتظاهريــن مــن اليمن 
املتطرف وهم يهاجمون األجانب في 

إحدى املدن األملانية.
وباتت بريطانيا حاليا على بعد أشهر 
االحتاد  فقط عن موعــد مغادرتهــا 
اليمن  يشــارك  وقت  فــي  األوروبي 
املتطــرف في الســلطة في كل من 
»البديل  وأما حزب  والنمسا.  إيطاليا 
ألملانيــا« اليمينــي املتطرف فأصبح 
أكبر حزب معارض في البرملان األملاني.
وإن كان هناك عامل مشترك بن هذه 
التحوالت في السياســات األوروبية، 
فهو أزمــة الهجرة التي اســتغلها 
اليمينية  والقوى  بريكســت  مؤيدو 
باتت  أوروبا حيث  أنحاء  املتطرفة في 

العدو العلني في حمالتهم.
ورغم اســتخدامها شعار »بإمكاننا 
القيام بذلك« للدفــاع عن موقفها، 
وافقت ميركل على تشــديد القيود 
ملنع دخول مهاجريــن جدد في وقت 

يسعى االحتاد األوروبي ملنع املهاجرين 
من الوصول إلى دوله.

ففــي أملانيا التي ســجلت 745545 
طلب جلوء في 2016، لم يتم تسجيل 
إال 93316 خــالل النصــف األول من 
باملقارنة مع تســجيل  اجلاريا،  العام 

745545 طلب جلوء في 2016.
ومت كذلك حتقيق بعــض التقدم في 
ما يتعلــق باالندماج وهو ما تشــير 
إليــه معلومات صدرت فــي أيار عن 
مركز أبحاث »آي ايه بي« التابع لوزارة 
التوظيف إذ تفيد أن واحدا من أربعة 
طالبــي جلوء وصلوا إلــى أملانيا منذ 

العام 2015 عثر على وظيفة.
لكــن االســتاذ الزائــر فــي معهد 
»كارنيغي أوروبا« شتيفان ليني أشار 
إلى أن »الهجرة ال تزال تشــكل أكبر 

حتد«.
وأضاف »انخفضــت أعداد الواصلن 
لكن مستوى الهســتيريا يرتفع في 
وقت تبني احلركات الشــعبوية وعدد 
متزايد من السياســين من التيارات 
الرئيسية مناذج عملها على املشاعر 

املعادية للهجرة«.
وفــي آخــر مؤشــر على االســتياء 
مــن الوافدين اجلــدد، جتمــع املئات 
معظمهــم من الرجــال البيض في 
مدينة كيمنتس في شرق أملانيا حيث 
هاجــم بعضهم األشــخاص الذين 
يبــدو عليهم أنهم أجانــب، بعدما 
انتشــرت معلومات األسبوع املاضي 

أفادت أن عراقيا وســوريا قاما بطعن 
أملاني حتى املوت.

وعبــر األطلســي، صــب الرئيــس 
ترامــب في حزيران  دونالد  األميركي 
الزيــت علــى النار فقال فــي إحدى 
تصريحاتــه »مت ارتــكاب خطأ كبير 
في كافة أنحاء أوروبا عبر الســماح 

بدخول مالين األشخاص الذين غيروا 
)لألوروبين( ثقافتهم بشدة وعنف«.

خطر تفكيك االحتاد األوروبي 
أزمة  أن  احملللن مــن  ويحذر بعــض 
الهجرة فــي أوروبا لم تنته وقد تؤدي 
األوروبي  االحتــاد  تفكيك  إلى  كذلك 

نفسه.
وفــي قراءة مشــائمة للوضع، كتب 
فيرغوســن  نيال  البريطاني  املــؤرخ 
»لن تؤدي أزمة الهجرة في أوروبا إلى 

اندماج بل إلى تشظ«.
وأضاف االستاذ في جامعة »هارفارد« 
»إنني على قناعة متزايدة بأن املؤرخن 

مستقبال سيرون أن أزمة الهجرة هي 
العامــل املفكك الــذي قضى على 

االحتاد األوروبي«.
وتابع بالقول إن »بريكســت سيبدو 
مبكر  عارض  في سجالتهم كمجرد 

لألزمة«.
وتباينت ردود أفعال دول االحتاد األوروبي 
عــى أزمــة تدفق الالجئن بشــكل 
كبير عن ردود أفعالهــا حيال األزمة 
املالية حــن ضحت الــدول بالقيود 
على النظام املصرفــي إلنقاذ اليورو، 

بحسب ليني.
وقــال »منطق العودة إلــى القومية 
هذا املترافق مع تزايد العداء لألجانب 
وسياسات الهوية في الكثير من دول 
االحتاد األوروبي يعرقــل حاليا تطوير 
أدوات جماعية فعالــة للتعامل مع 

حتديات الهجرة«.

»القومية الدولية« 
عن  كذلك  الهجرة  أزمة  وكشــفت 
فجوة رئيســية بن الــدول األوروبية 
السابق،  الشيوعي  والتكتل  الغربية 
حيث قــاد رئيس الوزراء اجملري فيكتور 
أوربان شرق أوروبا في رفض استقبال 

الالجئن.
وقال اخلبير السياسي البلغاري إيفان 
كراســتيف في مقابلة مع صحفية 
»دي فيلت« »قبل عشرة أعوام، كانت 
املشــكلة األكبر في أوروبا هي عدم 
رضا األوروبين الغربين عن توســيع 

االحتــاد األوروبي خشــية أن يفقدوا 
وظائفهم«.

الشــرقين  األوروبين  »لكن  وأضاف 
األكبر«.  أنهم اخلاسر  اليوم  يشعرون 
لكنه أعــرب مع ذلك عن دعمه لقرار 
ميركل املصيــري حيث أن ترك الدول 
التــي اعتبــرت في واجهــة األزمة ، 
إيطاليــا واليونــان ، للتعامل معها 
وحدها عــام 2015 »كان بإمكانه أن 

يشكل نهاية االحتاد األوروبي«.
البرملــان  النتخابــات  واســتعدادا 
الوزير  املقبــل، حتالف  العام  األوروبي 
مجموعة  دول  مع  املتشدد  اإليطالي 
وبولندا  )اجملر  اليمينية  »فيســغراد« 
لتأسيس  وتشــيكيا(  وســلوفاكيا 

معسكر مناهض للهجرة.
وأعــرب ليني عــن أمله بــأن يؤدي 
إلى حراك  الدولية،  ،القومية  »ظهور 
مضاد مــن قبل القوى السياســية 
املؤيــدة ألوروبا« مشــيرا إلى أن ذلك 
بإمكانه فتح أبواب النقاش الصحي 
والضروري بشــأن مســتقبل االحتاد 

األوروبي.
لكنــه حذر مــن أن »نقاشــا كهذا 
يحمل مخاطر حيث ستبقى شرائح 
واســعة من الرأي العام تشعر بأنها 
مهمشــة من االحتــاد األوروبي، لكن 
أن يتحــول إلى حافز  بإمكان ذلــك 
للتغيير اإليجابــي. بعض العواصف 
ضرورية لتنظيــف الهواء وتقدمي حملة 

أفضل عما يحمله املستقبل«.

بعد ثالث سنوات من فتح ميركل الحدود

أوروبا تواجه تحديات أزمة الهجرة

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاوالت:
أعــرب رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي عن 
أمله فــي إجــراء »مباحثــات معمقة« مع 
الرئيس فادميير بوتني، خــال لقائهما الـ22 
الذي ســيجمعهما في الـــ11 من ايلول في 

روسيا.
وأكــد شــينزو آبي فــي حديــث لصحيفة 
»ســانكي«، رغبة بــاده فــي التوقيع على 
معاهدة الســام مع روســيا، وقــال: »إبرام 
معاهدة الســام يتم بتســوية مشــكلة 
عائدية املناطق الشمالية وهي جزر الكوريل 
األربع اجلنوبية كوناشير، وأيتوروب، وشيكوتان 

وهابوماي.
وعلى الصعيد الكوري، شدد آبي على ضرورة 
التخلــص من حالــة عدم الثقة بــني كوريا 
الشــمالية واليابان، والتحرك إلى األمام في 

العاقات الثنائية.
وأضــاف: »يجــب أن ألتقي الزعيــم الكوري 
الشــمالي وأن تســهم هــذه احملادثات في 
حل مشــكلة املواطنــني اليابانيــني الذين 
في  الشمالية  الكورية  اخملابرات  اختطفتهم 

السبعينات والثمانينات من القرن املاضي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
عبر رئيس الــوزراء الياباني شــينزو آبي عن 
ثقته في حتســن العاقات مــع الصني وقال 
في مقابلة مع صحيفة نشــرت امس األحد 
إن العاقات بني البلدين عادت إلى »مســارها 

الطبيعي«.
ونقلت الصحيفة عن آبــي قوله إنه يتطلع 
إلى دعوة الرئيس الصيني شي جني بينغ إلى 
زيارة اليابان في املستقبل. ومن املتوقع أن يزور 

آبي الصني في نهاية تشرين األول.
وتأتــي تعليقات آبي وســط ضغط أميركي 
جتاري مكثف على بكني وطوكيو أثار مخاوف 
بشأن احلماية التجارية وأثرها على االقتصاد 

العاملي.
وقال آبي لصحيفة سانكي »رئيس الوزراء لي 
كه تشيانغ زار اليابان في مايو وعادت العاقة 
بــني اليابان والصني إلى مســارها الطبيعي 

متاما«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صادق البرملان اإليراني امــس األحد، بالقراءة 
األولى على مشروعي قانونني يلزمان احلكومة 
بتأمني الســلع االســتهاكية األساســية 

بأسعار مدعومة للمستهلكني.
وأوضحت مصادر في طهران أن البرملان صادق 
باإلجمــاع على مشــروعي القانونني، اللذين 
ســيلتزم مبوجبهما البنك املركــزي اإليراني 
ببيع الدوالر للمستوردين بسعر 4200 تومان، 
في حني جتاوز سعره في السوق احلرة 11 ألف 

تومان.
وحصل املشــروعان املقدمان مــن احلكومة 
على موافقــة 159 عضوا، فيما رفضهما 24 
وامتنــع 4 عن التصويت مــن أصل 221 نائبا 
حضروا التصويت. وقال رئيس البرملان اإليراني 
إرسال مشروعي  إنه ســيتم  علي الريجاني 
واملوازنة في  التخطيــط  إلى جلنة  القانونني 
التفاصيل،  ملناقشــة  عاجل  بشكل  البرملان 
اجتماع  التصويت عليهما فــي  وســيجري 

البرملان الثاثاء أو األربعاء من هذا األسبوع.
وتهدف مشــاريع القوانني املطروحة بشكل 
أساســي إلى إلزام احلكومة بتوفير الســلع 
األساســية باألســعار املقررة في مؤسسة 

دعم املستهلكني واملنتجني.

آبي يأمل في مباحثات 
معمقة مع بوتين

رئيس وزراء اليابان: 
العالقات مع الصين عادت 

الى مسارها الطبيعي

البرلمان اإليراني يلزم 
الحكومة بتأمين السلع 
األساسية بأسعار مخّفضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد مســؤولون مينيــون لوكالة 
فرانــس بــرس امــس األحــد ان 
عقدها  املقرر  الســام  محادثات 
فــي جنيف بــدءا مــن اخلميس 
ســتكون غير مباشرة اال انها قد 
تتحول الى مفاوضات مباشرة في 
متوقعني  ما«،  »تقدم  حال حصل 
حتقيق اختراق فــي موضوع تبادل 

األسرى.
وقال وزيــر اخلارجية خالد اليماني 
في تصريح لوكالــة فرانس برس 
»املشــاورات ، لن تكون مباشــرة 
املبعوث  إدارة  علــى  وســتعتمد 

األممي بتنقله بني الطرفني«.
عبداهلل  جهتــه  مــن  وأوضــح 
الرئاســة  مكتب  مدير  العليمي 
اليمنيــة وعضو الوفــد املفاوض 
»ستكون املشاورات غير مباشرة، 
إال إذا حصــل تقــدم ما وســريع 
باإلمكان أن تتحول إلى مباشرة«.

آخرون  وذكر مسؤولون حكوميون 
لفرانــس بــرس ان املبعوث االممي 
»خال  ســيعمد  غريفيث  مارتن 
األراء  إدارته للمشاورات على نقل 
بني  املتبادلة  والــردود  واملواقــف 
طرفي املشاورات بطريقة مكتوبة 

وليست شفهية«.
أمام مجلس  أعلن  غريفيث  وكان 
االمــن الدولي فــي آب املاضي أّن 
األمم املتحدة سترعى محادثات في 
جنيف بدءا مــن 6 أيلول  للبحث 
في »إطار عمل ملفاوضات سام«.

فــي جدية  الطرفــان  وشــكك 
هذه احملادثات، لكــن اليماني قال 
بــرس »توقعاتنا تقتصر  لفرانس 
على إمكانية إحراز تقدم في ملف 
موضحا  واملعتقلــني«،  األســرى 
»أعتقــد ان الفرصــة كبيرة اآلن 

لتحقيق جناح باإلفراج عن األسرى، 
والطرف اآلخر عنده استعداد«.

ان  حكومــي  مصــدر  وأوضــح 
احلكومة ســتطالب باالفراج عن 
مقاتليها  من  أسير  آالف  خمسة 
واملؤيديــن لهــا، بينما يســعى 
املتمردون الطاق سراح ثاثة آالف 

من مقاتليهم ومؤيديهم.
والى جانب موضوع االســرى، قال 
اليمانــي ان وضع مينــاء مدينة 
امللفات  أبرز  أحد  احلديدة سيكون 

على طاولة البحث.
وتدخــل عبر املينــاء الواقع على 
املساعدات  غالبية  االحمر  البحر 
والغذائيــة  التجاريــة  واملــواد 
الســكان.  إلى مايني  املوّجهــة 
بقيادة  العسكري  التحالف  لكن 
املتمردين،  يقاتل  الذي  السعودية 
يعتبر امليناء ممرا لتهريب األسلحة 
البحر  فــي  ومهاجمــة ســفن 

األحمر.
ومنذ 2014، يشــهد اليمن حربًا 

بــني املتمردين احلوثيــني والقوات 
تصاعدت  للحكومــة،  املواليــة 
رأس  على  الســعودية  تدخل  مع 
التحالف العسكري في آذار 2015 
بها  املعتــرف  للحكومة  دعمــا 
املتمردين على  بعد سيطرة  دولياً 

مناطق واسعة بينها صنعاء.
اســتئناف  املتحدة  األمم  وحتــاول 
محادثــات الســام منــذ اطاق 
التحالف فــي 13 حزيران هجوما 
باجتاه مدينــة احلديدة على البحر 

االحمر، بقيادة اإلمارات الشــريك 
الرئيسي في التحالف.

وفي مطلــع متوز ، أعلنت اإلمارات 
تعليــق الهجــوم علــى مدينة 
احلديدة نفســها إلفســاح اجملال 
املتحدة،  لــأمم  وســاطة  أمــام 
مطالبة بانســحاب احلوثيني من 

املدينة وامليناء.
هذا وشــهدت العاصمة اليمنية 
إغاق  األحد،  امــس  عدن  املؤقتة 
عــدد مــن الشــوارع باحلجــارة 

احتجاجا  املشــتعلة،  واإلطارات 
واألوضاع  العملــة  انهيــار  على 

االقتصادية املتردية في الباد.
بأن  عــدن  في  مراســلنا  وأفــاد 
احملتجني قطعوا الشارع الرئيسي 
فــي املعا أهــم وأقدم شــوارع 
شــوارع  إلى  باإلضافة  املدينــة، 
للتعبير  وذلك  املدينــة  في  أخرى 
عن غضبهــم من االرتفاع الكبير 
وانهيار  الغذائية  املواد  أسعار  في 

العملة.

في »إطار عمل لمفاوضات سالم«

محادثات جنيف بشأن اليمن غير
 مباشرة وستركز على تبادل االسرى 

غريفيث سيعمد 
»خالل إدارته 

للمشاورات 
على نقل االراء 

والمواقف والردود 
المتبادلة بين طرفي 
المشاورات بطريقة 

مكتوبة وليست 
شفهية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل عنصران وأصيب 11 من القوات 
النظاميــة الســورية على األقل  
امس االحد، إثر سلسلة انفجارات 
وقعت في مطار املزة العســكري 
غرب العاصمة الســورية دمشق، 
وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق 

االنسان  امس االحد .
وقوع  الرســمي  اإلعــام  واكــد 
املزة من دون  االنفجارات في مطار 
أن يورد أي معلومات حول اخلسائر 

البشرية.

رامي  املرصد الســوري  وقال مدير 
عبد الرحمن إّن هناك .« استهدافاً 
صاروخيــاً يُرّجــح أنه إســرائيلي 
على مطار املزة العســكري أصاب 
األمر  املطار،  في  ذخائر  مســتودع 
الــذي أدى إلى انفجــارات عنيفة 

متتالية«.
وذكــر املرصد أن »مــا ال يقل عن 
عنصرين من العسكريني العاملني 
العســكري، قتلوا  املزة  في مطار 
وأصيب أكثر مــن 11 آخرين، جراء 

االنفجارات التي هزت املطار«.

وأضــاف أنه »ال يزال عــدد القتلى 
قاباً لازدياد بســبب وجود جرحى 

في حاالت خطرة«.
ويقع مطار املزة العســكري غرب 
دمشــق، ويُعّد مقراً لاستخبارات 

اجلّوية السورية.
اجليش  باســم  ناطقــة  وقالــت 
االســرائيلي: »اننــا ال نعلق على 
املعلومــات الــواردة فــي اإلعام 

األجنبي«.
مــن جهتها نقلت وكالــة األنباء 
الرسمية الســورية »سانا« امس 

االول  السبت عن مصدر عسكري 
نفيــه »تعّرض مطار املــزة إلى أّي 

عدوان إسرائيلي«.
وقال املصــدر إّن مطــار املزة »لم 
يتعّرض إلى أي عدوان إســرائيلي، 
التي ُســمعت تعود  وإّن األصوات 
النفجــار مســتودع ذخيــرة قرب 

املطار بسبب متاس كهربائي«.
ومنذ بدء النزاع في ســورية العام 
2011، قصفــت إســرائيل مــراراً 
أهدافاً عسكرية للجيش السوري 
وأخرى لـ«حزب اهلل« في ســورية. 

اإلسرائيلي  القصف  واســتهدف 
أخيراً أهدفاً إيرانية.

واتهمــت دمشــق إســرائيل في 
مطار  بقصــف  متوز  مــن  الثامن 
وســط  في  العســكري  التيفور 
الباد، وتكرر األمــر في الـ12 منه 
وأعلنــت اســرائيل وقتهــا أنها 
ضربت ثاثة مواقع عســكرية في 
جنوب سورية. وأعلنت دمشق في 
احلادثني أن دفاعاتها اجلوية تصّدت 

إلى الصواريخ اإلسرائيلية.
املاضي   األربعاء  إســرائيل  وكّررت 

أهــداف  مبهاجمــة  تهديداتهــا 
عســكرية إيرانيــة في ســورية 
بعد  الســوري،  للجيش  ومواقــع 
للتعــاون  اتفــاق  عــن  اإلعــان 
العســكري بني نظام بشار األسد 

وطهران.
اإلســرائيلي  الوزراء  رئيــس  وقال 
»جيــش  إّن  نتانياهــو  بنيامــني 
إسرائيل ســُيواصل القيام بعمل 
قوي وحازم ضّد أّي محاوالت إيرانية 
لتمركــز قوات وأنظمة أســلحة 

متطورة في سورية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تولــى اجلنرال األميركي ســكوت 
ميلر قيــادة قوات حلف شــمال 
امس  أفغانستان  في  األطلســي 
تواجه فيه  الذي  الوقت  األحد في 
إزاء  متزايدة  تســاؤالت  واشنطن 
استراتيجيتها حلمل طالبان على 
إجراء محادثات تهــدف إلى انهاء 

الصراع املندلع منذ 17 عاما.

ويتولى ميلر القائد السابق لقيادة 
العمليــات اخلاصــة املشــتركة 
باجليــش األميركــي منصبه في 
وقت ميتزج فيه األمل باخلوف لدى 
في  الغرب  املدعومة من  احلكومة 

كابول.
وقــال ميلر خال مراســم تغيير 
القيادة مبقــر مهمة الدعم احلازم 
بقيادة حلف شــمال األطلســي 

»كي تكــون ناجحا عليك التعلم 
العدو  مــع  والتكيف  باســتمرار 
واألجــواء... ليــس هنــاك مجال 
للركون إلى األمــر الواقع. ال ميكن 
الرضا عن  أن نستسلم ملشــاعر 

الذات«.
ومر عــام اآلن على اســتراتيجية 
الواليــات املتحــدة الراميــة إلى 
حركة  علــى  الضغط  تصعيــد 

طالبــان بتكثيف الضربات اجلوية 
وإرسال آالف من القوات اإلضافية 
لتدريب القــوات األفغانية وتقدمي 
النصح لها، إال أنه ليســت هناك 

مؤشرات حتى اآلن على جناحها.
ويســجل عــدد الضحايــا مــن 
املدنيــني أرقاما قياســية كما أن 
هنــاك هجمات متكررة على مدن 
رئيســية مثل كابــول وجال اباد 

ورغم أن حركة طالبان لم تتمكن 
مــن الســيطرة علــى أي مراكز 
حضرية رئيســية إال أنها تسيطر 

على مناطق كبيرة في الريف.
وأفاد تقريــر للمفتش العام بوزارة 
)البنتاجون(  األميركيــة  الدفــاع 
في حزيران أنه ليســت هناك أدلة 
لزيادة  »اإلجراءات  أن  على  واضحة 
الضغــط علــى طالبــان لها أثر 

كبير«.
وفــي الوقت ذاتــه تتراجع قدرات 
اخلسائر  بسبب  األفغانية  القوات 
الكبيرة في األرواح وزيادة معدالت 
العســكرية  اخلدمة  من  التهرب 
اللوجيستية  املشاكل  واستمرار 
وتلــك املتعلقــة بالتنظيم التي 
تعرقل منذ فتــرة طويلة فاعلية 

القوات.

انفجارات عنيفة في مطار المزة العسكري وقتيالن من قوات النظام السوري

قائد جديد لقوات الناتو بأفغانستان وآمال السالم ما زالت بعيدة

متابعة ـ الصباح الجديد:

في  بجــروح خطرة  أميركيان  أصيب 
هجوم بسكني نّفذه شاب أفغاني في 
اجلمعة  أمســتردام  قطارات  محطة 
السلطات  أعلنت  املاضية في هجوم 
امس االول السبت أّن »دافعه إرهابي«.
وقالت بلدية العاصمة الهولندية في 
بيان »تبنّي أّن دوافــع الرجل إرهابّية«، 
وذلك غداة الهجوم الذي وقع اجلمعة 
املاضيــة فــي محّطــة القطــارات 
الرئيسية في أمســتردام حني طعن 
شاب أفغاني يبلغ من العمر 19 عاماً 
بجروح  فأصابهما  بسّكني  شخصني 
بالغــة قبل أن تطلق الشــرطة النار 

عليه وتصيبه بجروح بدوره.
وأتى بيان البلدية بعيد إعان ســفير 
الواليــات املتحــدة لــدى هولندا أن 

اجلريحني هما مواطنان أميركيان.
وقال الســفير بيت هويكســترا في 
بيان »نحن علــى علم بأن الضحيتني 
مواطنــان أميركيــان ومت التواصــل 

معهما ومع عائلتيهما«.
ولــم تكشــف الســلطات هويــة 

املهاجــم، لكنها قالت إنــه أفغاني 
يبلغ 19 عاما ولديه تصريح إقامة في 
أملانيا، مشــيرة إلى أنه يتلقى العاج 
في املستشفى حتت حراسة الشرطة 
وحياتــه ليســت في خطــر وقد مت 

استجوابه.
وكشــفت التحقيقــات األوليــة أن 
املهاجم لم يكن يعرف الضحايا ولم 
يستهدفهما بالتحديد، وفق ما أفادت 
الشرطة وهو ما يشــي بأن الهجوم 

كان عشوائيا.
وكان الناطق باسم شرطة أمستردام 
فرانس  لوكالة  قــال  زيدرهويك  فرانز 
»نأخذ على  املاضيــة  اجلمعــة  برس 
دافع  وجــود  فرضيــة  اجلــد  محمل 

إرهابي«.
وأفاد متحدث آخر باســم الشــرطة 
يدعــى روب فان دير فــني امس االول 
الســبت أن »التحقيق جار على قدم 
وساق وننظر )إلى القضية( من جميع 

الزوايا«.
وأكــد الســفير األميركــي أّن باده 
النحو  على  »للمســاعدة  مستعدة 
املناســب، علمــاً أّن أولوّيتنــا تبقى 
في  األميركيني  املواطنــني  ســامة 

ونُّفذ االعتداء غــداة إعان  البــاد«. 
اليمينــي  الهولنــدي  السياســي 
املتشــدد غيرت فيلدرز أنه ســيلغي 
متّثل  كاريكاتورية  لرســوم  مسابقة 
النبــي محمد كان ينــوي تنظيمها 

وأغضبت العديد من املسلمني.
والسبت وصف رئيس الوزراء الهولندي 
مارك روتي الهجوم بأنه »عمل جبان« 
»البقاء يقظني  املواطنني على  وحّض 

في كل األوقات«.

مشاهد هلع
وحتدث شــهود عيان في وقت سابق 
التي عمت املكان  الهلع  عن مشاهد 
اجلمعــة املاضيــة لدى ســماع دوّي 
إطاق النار حيث مت إجاء آالف الركاب 

والسياح من محطة القطارات.
وقال فان دير فني إّن الضحيتني »أصيبا 
بجروح خطرة ونقا إلى املستشفى«. 
لكــن الشــرطة أكدت امــس االول 
السبت أنهما بحال صحية مطمئنة.

وأفاد شــاهد يدعى ريتشارد سنيلدز 
يعمــل في متجــر لبيــع الزهور في 
احملطة أنه رأى شــاباً يدخل »متعثراً« 
إلى محله والدم يســيل من جرح في 

يده.
وتابع لوكالــة »ايه إن بي« »بعد وقت 
وأدركت  نارية  قصير سمعت طلقات 
أنه شــاهد  األمر خطير«. وأضاف  أن 
رجا آخر طريح األرض في مكان قريب.

وأضاف »أول مــا يتبادر إلى ذهنك هو 
هجــوم إرهابــي. فأنت فــي محطة 
قطارات أمســتردام الرئيسية. َعّمت 

حالة من الذعر املكان«.
ورفضــت الشــرطة التعليــق لدى 
ســؤالها بشــأن إمكان وجود عاقة 
بني اعتداء اجلمعة ومسابقة الرسوم 

الكاريكاتورية.
وأدى إعان فيلــدرز املثير للجدل إلى 
خروج تظاهرات غاضبة، وال سّيما في 

باكستان وأفغانستان.

طالبان وفيلدرز
املتحدث باسم حركة طالبان  وأصدر 
دعا  األفغانية ذبيح اهلل مجاهد بياناً 
املسلمني فيه إلى شّن هجمات على 
القوات الهولندية، واصفاً املســابقة 
التي كان فيلدرز يعتزم إجراءها بأنها 
»تصّرف عدائي من هذا البلد )هولندا( 

ضد جميع املسلمني«.

إجالء آالف الركاب والسياح من محطة القطارات

أميركيان أصيبا طعنًا بسّكين شاب أفغاني في أمستردام في هجوم »إرهابي«

تقـرير
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داني رودريك

مؤخرا  فيرجينيا  جامعــة  واجهت 
عاصفــة من االحتجاجــات بعد أن 
قام مركــز ميلر للشــؤون العامة 
التابع لهــا بتعيني مارك شــورت، 
مدير الشــؤون التشريعية السابق 
في حكومــة الرئيس دونالد ترامب، 
في منصب لعام واحد ككبير زمالء. 
وعقب ذلــك، قطع اثنان من أعضاء 
املركز،  مع  العالقات  التدريس  هيئة 
وجمع التماس إللغاء القرار ما يقرب 
احتجاج  واندلع  توقيــع.   4000 من 
األصلية في  مماثل في مؤسســتي 
العــام املاضي، عندمــا جرى تعيني 
كــوري ليفاندوفســكي، الذي كان 
مديــرا حلملــة ترامــب االنتخابية 
ذات يوم، زميال فــي معهد هارفارد 

للسياسة.
الواقع أن إدارة ترامب تضع اجلامعات 
ناحية،  فمن  خطيرة.  معضلة  أمام 
البــد أن تكون اجلامعــات مفتوحة 
لوجهــات نظــر متنوعــة، مبا في 
ذلــك تلك التي تتعــارض مع الرأي 
السائد أو التي قد تبدو وكأنها متثل 
تهديدا جملموعــات بعينها. وينبغي 
للطــالب وأعضاء هيئــة التدريس 
الذين يشاركون ترامب وجهة نظره 
أن يتمتعوا بحريــة الكالم من دون 
رقابــة. ويتعني علــى اجلامعات أن 
تبقــى منتديات لالستفســار احلر 
واملناقشة واملناظرة. فضال عن ذلك، 
يتعني على املدارس ومعاهد الشؤون 
وأعضاء  للطالب  تقــدم  أن  العامة 
هيئة التدريس الفرص للتواصل مع 

صانعي السياسات احلاليني.
من ناحية أخرى، هناك خطر تطبيع 
ما ال ميكن وصفه إال بوصفه رئاسة 
عليه.  الشــرعية  وإضفاء  بغيضة 
الواقع أن ترامب ينتهك على أساس 

يومــي املعايير التي تقــوم عليها 
الدميقراطية الليبرالية. وهو يقوض 
حريــة اإلعالم واســتقالل القضاء، 
ويدعــم العنصريــة والطائفيــة، 
ويشجع التحيز. وهو يشعر بالسرور 
واالبتهاج عندمــا ينطق بالتصريح 

الكاذب تلو اآلخر.
معه،  يخدمــون  الذيــن  وأولئــك 
ملوثــون بالتجربــة بالضــرورة. إذ 
املقربون  ترامــب  يعمــل شــركاء 
واملعينون السياسيون على متكينه 
ــــ بصــرف النظر عــن مناقبهم 
الشــخصية وإلى أي مدى يحاولون 
تصريحات  عــن  أنفســهم  فصل 
ترامــب. ويبــدو أن صفــات مثــل 
و«النزاهة«،  و«الفعالية«،  »الذكاء«، 
و«الزمالة« ــ وهــي الكلمات التي 
استعملها ويليام جيه. أنثولز، مدير 
مركز ميلر، لتبرير تعيني شــورت ــ 
ال حتكم تصرفاتهم إال قليال عندما 
يُسَتخَدمون لتعزيز أجندة سياسية 

غير ليبرالية.
متتد الوصمة إلى مــا هو أبعد من 
وتغطي  السياســيني  النشــطاء 
صناع السياسات االقتصادية أيضا. 
إذ يتقاســم أعضاء مجلــس وزراء 
ترامــب واملعينون رفيعو املســتوى 
املســؤولية اجلمعية عن دعم هذه 
يستحقون  وهم  املشينة.  الرئاسة 
اخلــزي والهوان ليــس فقط ألنهم 
نظــر منحرفة،  يحملــون وجهات 
أو  التجاري  العجــز  ولنقل بشــأن 
التجاريــة مع الصني، بل  العالقات 
وأيضــا، وهو األمر األكثر أهمية، ألن 
اســتمرارهم في اخلدمة يجعلهم 
متواطئني بنحو كامل مع ســلوك 

ترامب.
ولهــذا، يتعــني على املؤسســات 
األكادميية أن تســلك مسارا ضيقا. 
فال ميكنهــا أن تدير ظهرها لترامب 
وحاشــيته، وال أن تتجاهل وجهات 

نظرهم. ألنها خالفــا لذلك تخنق 
مع  يتعارض  وهذا  واحلوار.  املناقشة 
اجلامعات.  التي متثلهــا  القيم  كل 
وكمســألة برجماتيــة، فــإن هذا 

من شــأنه أيضا أن يعطــي نتائج 
عكسية، من خالل إعطاء معسكر 
ترامب فرصة أخرى لتشويه سمعة 

»النخبة الليبرالية«.

لكــن قواعد االشــتباك الواضحة 
ضرورية. واملبــدأ األكثر أهمية الذي 
يجب التمســك به هو التمييز بني 
سماع شخص ما وتكرميه. وينبغي 

أن تكون دائــرة ترامب املقربة وكبار 
املعينــني من ِقَبلــه موضع ترحيب 
فــي املناقشــة واحلــوار. والبد من 
متحضرة  بطريقة  معهم  التعامل 
إذا ظهروا. ولكن ال ينبغي منحهم 
تلك الدرجة من االحترام أو االهتمام 
أقدميتهــم  تســتحقها  التــي 
فنحن  عادة.  احلكومية  ومناصبهم 
في نهاية املطاف لســنا أمام إدارة 

طبيعية تستحق التكرمي.
وهــذا يعني عدم منحهــم ألقاب 
شــرفية )مثل زميل، أو كبير زمالء(، 
أو الســماح لهم بإلقاء محاضرات 
منتظمة، أو خطب رئيســة تعنون 
ملؤمترات أو أحداث. وبرغم أن أعضاء 
التدريس كأفــراد واجملموعات  هيئة 
الطالبيــة ينبغــي لهــا أن تتمتع 
بحرية دعوة املعينني من ِقَبل ترامب 
للتحــدث داخــل احلــرم اجلامعي، 
فإن مثــل هذه الدعــوات كقاعدة 
ال ينبغــي أن تصدر عن مســؤولني 
كبــار فــي اجلامعة. كمــا ينبغي 
للمحاضرات واالستعراضات أن توفر 
دائما الفرصة للمساءلة واملناقشة 

واالستجواب بقوة.
في غياب التفاعــل ثنائي االجتاه، ال 
وجود للتعلم أو الفهم، بل ال يتبقى 
غير الوعظ. وال ينبغي أبدا الترحيب 
يريدون  الذين  اإلداريني  باملســؤولني 
ببســاطة اإلدالء ببيان والتهرب من 

االستجواب البحثي.
رمبــا يرى الطــالب وأعضــاء هيئة 
التدريس املتعاطفون مع ترامب مثل 
هذه املمارســات على أنها متييزية. 
ولكن ال يوجد تعارض بني تشــجيع 
حرية التعبير وتبــادل اآلراء، وهو ما 
تهدف هذه القواعد إلى دعمه، وبني 
حرص اجلامعة علــى عرض قيمها 

اخلاصة بوضوح.
كمثل  مثلهــا  اجلامعات،  تتمتــع 
املؤسســات األخــرى، بحــق تقرير 

ممارساتها مبا يتفق مع قيمها. ورمبا 
تتباعد هذه املمارســات عما ترغب 
مجموعات فرعيــة معينة داخلها 
في رؤيته، إما ألنها قيم متنافسة أو 
بسبب وجود اختالفات حول اجلوانب 
العملية املتصلة بكيفية حتقيقها.

املثــال، رمبــا يعتقد  على ســبيل 
بعض الطالب أن املتطلبات اخلاصة 
بعينهــا صارمة  دراســية  بــدورة 
أكثــر مما ينبغــي، أو أن االمتحانات 
مضيعة للوقت. وتسمح اجلامعات 
باملناقشــة احلرة بشــأن مثل هذه 
األمور. لكنها حتتفظ باحلق في وضع 
التركيز  القواعد بشــأن متطلبات 
واالمتحانــات. وفي القيــام بذلك، 
ترسل اجلامعات إشارة مهمة لبقية 
التعليم  فلســفة  بشــأن  اجملتمع 
والقيــم التربويــة. وال يختلف عن 
الكاملة  باملناقشة  الســماح  ذلك 
لرئاســة ترامب، مع رفض تكرميها 

في الوقت ذاته.
ينبغــي للجامعــات أن تتمســك 
بحريــة التحقيــق واالســتيضاح 
قيــم  تعلــي  وأن  واالســتجواب، 
ويتطلب  الليبرالية.  الدميقراطيــة 
تعزيز هــذه احلرية التبادل والتفاعل 
بال عوائق مع وجهات نظر ترامب، في 
حني يتطلب إعالء قيم الدميقراطية 
الليبرالية معايرة املشاركة بعناية، 
ولكــن مع عدم إظهــار أي قدر من 
التكــرمي أو االعتراف مبــن يخدمون 
إدارة تنتهك بشــكل صارخ معايير 

الدميقراطية الليبرالية.

ترجمة: مايسة كامل          
أستاذ االقتصاد السياسي الدولي 
في كليــة جــون ف. كينيدي في 
جامعة هارفارد، وهو مؤلف كتاب 
»حديث صريح عن التجارة: أفكار 

من أجل اقتصاد عاملي عاقل«.
عن بروجيكت سنديكيت 

هنية جاويد

ميــارس احلظــر علــى قطــر تأثيراً 
اقتصادياً غير متكافئ على العمال 
الوافدين، على الرغم من أن اجلهود 
املتزايدة لتحقيق االستدامة الذاتية 

قد تتيح فرصاً توظيفية جديدة.
في 23 متوز/يوليــو املاضي، حكمت 
محكمة العــدل الدولية بأنه على 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وقف 
تفرضها  التي  التمييزية  ممارساتها 
على املواطنــني القطريني في إطار 
احلظــر الذي بدأ فــي حزيران/يونيو 
2017، وذلك عبر اتخاذ جملة تدابير 
منها مثــالً جمع شــمل العائالت 
القطريــني  للطــالب  والســماح 
في  العلمي  حتصيلهم  باستكمال 
اإلمارات. في حني يُتيح ذلك فسحة 
للمواطنني  انفــراج ضرورية جــداً 
القطريــني، ما يــزال ثالثة أخماس 
وافدون  عّمــال  وهم   – القطريــني 
قادمون في أغلبيتهم من بنغالديش 
يشــعرون   – النكا  وســري  والهند 
للحصــار  االقتصاديــة  بالوطــأة 

املتواصل.
القطرية، في  اخلارجية  وزارة  أعلنت 
احلكومة  أن   ،2017 آب/أغســطس 
ســتعمل كــي ال يكــون للحظر 
تأثيــر علــى املواطنــني القطريني 
البالد على  واألجانب املقيمني فــي 
التدابير  حد ســواء. بيد أن غالبية 
التي اعتمدتها السعودية والبحرين 
واإلمارات كانت واسعة النطاق، ولم 
وسّكان  القطرية  احلكومة  بني  مُتّيز 
البــالد، مــا أّدى إلى تكبُّــد األفراد 

خسائر مالية كبيرة.
ومن أبــرز التداعيــات التأثير على 
العّمال في قطــاع التصنيع. ففي 
واحــدة من حــاالت كثيــرة، عادت 
15 فيليبينياً، وعامال  مجموعة من 
هنديــا، وعاملنَي مــن النيبال، إلى 
بلدانهــم في نيســان/أبريل 2018، 
بعد ستة أشهر من تسريحهم من 

عملهم. 
كان هــؤالء يعملــون فــي مصنع 
لأللومينيوم والزجاج في قطر، لكن 
وتيــرة العمل أصبحــت متقّطعة 
وغيــر منتظمــة نحو أواخــر آب/
2017، عندما استنفد  أغســطس 
املصنــع مخزوناته من املــواد اخلام 
املستعملة في التصنيع، والتي كان 
يحصل عليها من اإلمارات. وبحلول 
توّقف  األول/أكتوبر،  تشــرين  شهر 
العمل متاماً، وجرى تسريح املوّظفني 
الذين كانــت خياراتهــم محدودة 
للعثــور على وظائف أخــرى عمالً 
بنظام الكفالــة املعتمد في قطر، 
والــذي يجعل من الصعــب تغيير 
صاحــب العمل مبوجب التأشــيرة 

الصادرة عن السلطات. 
قــال أحــد العّمــال العائدين إلى 
احلكومة  لنا  »أصــدرت  الفيليبني: 
تذاكــر للعودة إلى ديارنــا. انتظرنا 
أشــهراً عدة. ولم نتقاَض راتباً عن 

أشهر االنتظار«.

ذلك  فــي  قطر، شــأنها  تعتمــد 
شــأن بلدان خليجية أخــرى، على 
لتطوير  الوافديــن  العمــال  هؤالء 
بناها التحتيــة. فالعّمال الوافدون، 
أساســي  شــكل  في  القادمــون 
من جنوب أو جنوب شــرق آســيا، 
يشــّكلون أكثر من 80 في املئة من 
اليــد العاملة القطريــة، وما يزال 
الذي أحلقــه احلظر  حجم الضــرر 
بالعمالــة الوافدة فــي قطر، غير 
واضح. فقــد حتّدثت تقارير متفّرقة 
عن البطالة، وعدم تسديد الرواتب، 
وإرغام العّمال على أخذ إجازات غير 

مدفوعة، منذ حزيران/يونيو 2017. 
علــى ســبيل املثال، تعــّرض نحو 
1200 عامل )معظمهم من العّمال 
اليدويــني أو امليكانيكيــني( وجدوا 
وظائف عن طريق شــركة حمد بن 
 )HKH( للمقــاوالت  حمد  بن  خالد 
التــي تُعد مــن كبريات شــركات 
اإلنشــاءات في قطــر - تعرضوا إذاً 
للتسريح من عملهم ولم يتقاضوا 
رواتبهم. وأشارت تقارير إلى أن بعض 
الســعودية من  العّمال علقوا في 
دون أي تعويضات عندما ُفرِض على 
القطريني مغادرة  العمــل  أصحاب 

اململكة. إلى جانب الشــوائب التي 
يعانــي منها نظــام الكفالة الذي 
مبستخِدمه،  مقيَّداً  العامل  يجعل 
ما يحّد من حركّيتــه وقدرته على 
تغييــر عملــه على الســواء، ثمة 
صعوبة فــي تقييم األثر املباشــر 

للحظر. 
خسر مئات األشــخاص في جانَبي 
الســعودية-القطرية  احلــدود 
بكثير،  أكبر  وتكّبد عدد  وظائفهم، 
ســيما في قطاع النقل، خســائر 
ماليــة فادحــة. لــم يؤّثــر احلظر 
فقط في الطرقــات الداخلية التي 
يســلكها سائقو الشــاحنات من 
موانئ قطر وإليها، إمنا كان له تأثير 
أيضاً على الطرقات الدولية التي متّر 

عبر السعودية. 
قبل احلظر، كانت نحو 800 شاحنة 
محّملة باملواد الغذائية ومواد البناء 
تعبر يومياً احلدود البرية باجتاه قطر. 
يقول زاكر نقوي من منتدى الرعاية 
الباكستاني، وهو عبارة عن منظمة 
غير حكومية في قطر تســعى إلى 
الباكستانية  اجلالية  أوضاع  حتسني 
أبنائها  التي يعمل عدد كبيــر من 
ابتــداًء من  إنه  النقل،  في قطــاع 

متوز/يوليــو 2018، »بات ســتون في 
الباكســتانية  العائالت  املئة مــن 
التــي أعمــل معها بانتظــام، من 
دون عمــل« . بعــد الصدمة األولى 
البعض  التي أحدثها احلظــر، وجد 
عمالً مشــابهاً في قيــادة حافالت 
املدارس. بيد أن األشخاص الذين ما 
بديلة  إيجاد مصادر  يزالون يحاولون 
للدخل، يواجهون منافسًة أكبر في 
سوق العمل في حالة العّمال األقل 

مهارة.
كذلــك كان إلغالق احلــدود البرية 
الســعودية تأثيــره على ســائقي 
أيضاً  يتألفون  الذين  سيارات األجرة 
فــي غالبيتهم من عّمــال وافدين، 
تراجع  عن  بعضهم  يتحّدث  والذين 
70 في  اليومية بنســبة  إيراداتهم 
املئة بسبب انخفاض أعداد السياح 

اخلليجيني. 
في العام 2016، كانت الســعودية 
في  السياحة  في  األكبر  املساِهمة 
قطر، مع 949000 زائر سنوياً، أو 32 
في املئة من مجموع الزّوار إلى قطر. 
يقول سائق تاكسي بنغالديشي في 
الـ35 من العمر: »في املعّدل، كنت 
أقّل نحو مئَتي راكب أسبوعياً. كان 

أمراً طبيعياً جــداً أن أقّل رّكاباً من 
احلدود السعودية أو املطار وأوصلهم 
إلى الفنادق. أما اآلن فأقوم بـ15 إلى 
20 توصيلة في اليــوم، ومعظمها 

داخل املدينة«.
شهدت قطر تراجعاً بنسبة 38 في 
املئة فــي أعداد الزّوار في الربع األول 
من العــام 2018 باملقارنة مع العام 
2017، مع العلم بأنها أطلقت، في 
إلغاء  2017، سياسة  آب/أغسطس 
التأشــيرات ملواطني 80 بلداً بغية 
أجل  من  إضافيــة  عائــدات  توليد 
التصــّدي للعقوبات التــي ُفرِضت 
االنفتاح  والظهور في صورة  مؤخراً 
وحســن الضيافة. غير أن سياسة 
التأشــيرات اجلديدة ســاهمت في 
زيادة بنســبة 56 في املئة في أعداد 
الــزّوار األفارقة، و15 فــي املئة في 
أولئك  األوروبيني، سيما  الزوار  أعداد 
القادمني من روســيا، ما ساهم في 
التعويض عن االنخفاض بنسبة 86 
في املئة في أعــداد الزوار القادمني 
يتراجع  دول اخلليج األخرى، ولم  من 
إشــغال الفنــادق ســوى مبعــدل 
خمســة في املئة. غير أن ســائقي 
التاكســي من العمال الوافدين ما 

يزالون يعانون من الصعوبات. يقول 
سائق تاكسي من سري النكا: »لقد 
بات أمراً مألوفاً اآلن أن يعمد سائقو 
التاكسي إلى ســلوك طريق أطول 
ليتمكنوا من تقاضي مبلغ إضافي 
يقطعونها.  التــي  األمتار  مقابــل 
غائبون  الســياح  فارغة،  الدوحــة 
إلغاء  حتى بعد اعتماد سياســات 

التأشيرة ملواطني 80 بلداً«.
لقد متّكنت قطاعــات أخرى – مثل 
قطاع البناء حيث يبلغ عدد العمال 
الوافديــن 800000، أي نحو 40 في 
املئة من مجمــوع اليد العاملة في 
قطر – من التصّدي لتأثيرات احلظر 
بشكل أفضل. وعلى وجه اخلصوص، 
مثل  التحتية،  البنى  تطوير  يشهد 
تعبيد  أو  املستشــفيات  توســيع 
اســتعادت  الطرقــات، طفرة منذ 
قطــر الوصول إلى مــواد البناء من 
خالل طرقــات جتارية جديدة متّر عبر 
سلطنة عمان وتركيا وإيران. ويجري 
تنفيذ عــدد كبير من  العمل على 
املشــاريع حيث غالبية العّمال هم 
من الوافدين، استعداداً الستضافة 
كأس العالم التــي ينّظمها االحتاد 
الدولــي لكــرة القــدم )فيفا( في 

العام 2022، مثل مشــروع الطريق 
املداري اجلديد الذي ســيربط وسط 
واخلور  الريان  مبالعب  الدوحة  مدينة 

ولوسيل.
تنســجم هذه املشــاريع جيداً مع 
اجلهود التــي تبذلها قطر لتحقيق 
االكتفــاء الذاتي. ففي العام 2008، 
التنموي  التخطيط  وزارة  أطلقــت 
 ،»2030 الوطنية  »الرؤية  واإلحصاء 
وهي عبارة عن خطة إمنائية واسعة 
كي  االقتصــاد  لتنويــع  النطــاق 
يكون »قادراً علــى تلبية احتياجات 
مواطنــي قطر فــي الوقت احلاضر 
مســتوى  وتأمني  املســتقبل  وفي 
معيشــي مرتفــع«. بعــد فــرض 
التســريع  إلى  قطر  عمدت  احلظر، 
اإلمنائية.  خططهــا  تنفيــذ  فــي 
على ســبيل املثال، أنشأت العديد 
من مــزارع احلليب ومشــتقاته في 
الطلب  تلبيــة  بهدف  الصحــراء، 
400 طن  والتعويــض عن  الداخلي 
من احلليب والزبادي كانت تستوردها 
وأطلقت  الســعودية،  مــن  يومياً 
العديد من املشــاريع األخرى إلنتاج 
االســتهالك  بدافع  الغذائية  املواد 
الداخلي، ســيما في قطاَعي صيد 

األسماك والزراعة.
التنميــة  اســتراتيجية  تعــرض 
الوطنية الراهنة، التي كشفت عنها 
واإلحصاء  التنموي  التخطيط  وزارة 
خططــاً   ،2018 آذار/مــارس  فــي 
إضافية طويلة األمد لتدعيم قطاع 
الغــاز والقطاعات غيــر النفطية. 
بغيــة حتقيق االســتدامة في هذه 
تعزيز  ينبغي على قطر  القطاعات، 
مواردها االقتصادية والبشرية، ليس 
القطريني  أجــل حتفيــز  فقط من 
املتعّلمــني كي يبقوا فــي البالد – 
مثالً عبر تشجيعهم على النهوض 
بأدوار إدارية فــي الصحة والتعليم 
واألعمال – إمنا أيضــًا بهدف جتنيد 
خليط من اجلنســيات واملهارات في 
الغاية،  الوافدة. لهذه  العاملة  اليد 
تسعى قطر إلى إقامة شراكات مع 
في  وسنغافورة  وأندونيسيا  ماليزيا 
وعبر  والصحة.  التعليــم  قطاَعي 
اختيار وجهاٍت غيــر دول اخلليج، ال 
تســعى قطر وحســب إلى تنويع 
مصادرها من اليد العاملة إمنا أيضاً 
إلى إقامة شــراكات جتارية جديدة 

واستحداث فرص استثمارية.
رمبــا تعافت قطــر جيــداً، بفضل 
ثروتها ومشاريعها اآليلة إلى حتقيق 
االســتدامة الذاتية، لكن إذا كانت 
تنــوي تطبيــق »الرؤيــة الوطنية 
2030«، عليهــا أن تعمــل من أجل 
صــون حقوق الســواد األعظم من 
واالحتفاظ  البالد.  في  العاملة  اليد 
بالقوة العاملة فــي قطاَعي البناء 
وإنتــاج املــواد الغذائيــة يقتضي 
الوفــاء بالوعود التي قطعتها قطر 
ملنظمات حقوق اإلنســان الدولية، 
والتي تعهدت من خاللها بتحسني 

سجلها في مجال حقوق العمال.

• معهد كارنيغي للدراسات

9 االثنني 3 ايلول 2018 العدد )4009(افاق

Mon. 3 Sep. 2018 issue )4009(

ال لتطبيع ترامب أكاديمًيا

الحظر على قطر وتأثيره على العمال الوافدين

ترامب

عمال اجانب في قطر



ثقافة10
دراسة

اصدار

متابعة

شعر

قصة قصيرة جدًا

في الكتابة الســردية ُمتنزهاً فيما هو 
مثير بأزمنة تارخية ســحيقة وُمناقشاً 
ملاهويشــكُل حتدياً للحاضر في رواياته 
التي حتمُل عناوين ُملفتة )بندول فوكو( 
)العــدد صفر(  الســابق(  اليوم  )جزيرة 
مع أنَّ ماهو فــي رصيد إيكو ليس أكثر 
من خمس روايات لكــن رافقت أعمالَه 
إلى  إضافة  ونقاشــاُت كثيرة  أســئلة 
تناوَل  ُمحاضرات  مــن  الكاتب  ماقدمه 
جتربته الروائية الفتاً في الوقت نفســه 
إلــى نتاجات أدبيــة فذة ومســتويات 
)إعترافات  ُقرائِها.يضُم كتابه  إستجابة 
روائي شــاب( الصادر من املركز الثقافي 

العربي ترجمة ســعيد بنكراد سلسلة 
من احملاضرات ألقاها في جامعة أطلنطا 
حول أســاليب الكتابة وعناصر العمل 

الروائي وعالقة العمل األدبي باملتلقي.

مفهوم اإلبداع
روائياً  إيكــو نفســه  إمبرتــو  يعتبــُر 
الكتابة  إنطالقته  فــي  وبــدأْت  واعداً 
اإلبداعية مع صدور )إســم الوردة( سنة 
ـه قد إســتوحى في  1980صحيــح أنَـّ
طفولته فكرة تأليــف الرواية من كتب 
املغامــرات غير أنَّ مؤلــف )القاريء في 
احلكاية( ينصرُف إلى مجال الدراســات 
النقدية في الســنوات الالحقة إلى أْن 
تطلبَب منُه صديقة تعمل في دار نشر 
صغيرة كتابة قصة بوليسية وهو بدوره 
اليقبُل للوهلة األولى بهذا اإلقتراح وما 
أن يعود إلى املنزل حتى أخذ بالبحث عن 
مسودٍة سجَل فيها أسماء الرهبان وفي 
هــذه اللحظة الحظ بــأنَّ فكرة كتابة 
الروايــة تختمر في ذهنــه دون أن يكون 
واعياً بذلك يكشف إمبرتو إيكو بأنَّ إجناز 
الوردة( لم يتطلْب منه البحث  )إســم 
الدكتوراة  لنيــل  أطروحته  ألنَّ  املضني 
القروسطية  اجلماليات  موضوعها  كان 
أكثر من ذلك فهو نشــر عــدة أبحاث 
حول هذه املرحلة وطاف باملعابد الدينية 
لذا ماكان عليــه إال أن يفتح الرَف الذي 
أُْختزنِْت فيه كل هذه املعلومات ليدشن 
مشــروع كتابــة الرواية أما بالنســبة 
ألعمالة األخرى فبعضها إستغرق إجنازه 
ثماني ســنوات.ماهو جدير باإلشارة في 
هذا اإلطــار هو نظرة إمبرتــو إيكو عن 
مفهوم اإلبــداع إذ يرى بأنَّه من الصعب 
مبكان الفصل بــن النصوص اإلبداعية 
وغيــر اإلبداعيــة إســتناداً إلــى مدى 
مطابقة املادة املكتوبة مع حقائق الواقع 
فهو يتســاَءل عن الســبب في إعتبار 
هوميروس مبدعاً بينما إفالطون التُطلق 
عليه هذه الصفة؟ وهل ميكنك تصنيف 
بتليموس في فئة املبدعن ألنَّ ماقدمه 
عن حركة األرض مغلوطة باملقابل يَُعُد 
منجز كيبلير أقل إبداعياً كونه مطابقاً 

للواقع.هنا يبلورُ إمبرتو إيكو رؤيته حول 
هذا املوضوع ُمقتنعاً أنَّ موطن اإلختالف 
يعود إلى ردود الفعل املتباينة للمؤلفن 
حيال التأويــالت املُقدمة عن كتاباتهم 
فأنَّ الفيلســوف أو العالم قد يرفض أو 
يقبل بتلك التأويــالت يؤكُد صحتها أو 
أو الشاعر الميكنه   الروائي  خطأها لكن 
دحــض أو إثبــات صحة مــا تصله من 
التأويالت.ألنَّ املبدَع ليَس مؤوالً لنصوص 
بقدر ماهو ُمنتِج ملادة تثيُر التأويالت،ومن 
موضوع  إلــى  إمبرتوإيكو  ينتقــُل  هنا 
تخمينات القاريء ومايفتحُه النُص لدى 
األخير من أفق اإلحتماالت بحيُث يفتُش 

بعض القراء عن أثــر ما تابعُه بن دفتي 
الروايــة في الواقع كما يوجــُد نوُع آخر 
من القاريء يريُد مطابقة الواقع ملا قرأه 
ويشيُر في ســياق هذا املبحِث إلى ردود 
فعل معجبيه ومادونوُه عن شــخصية 
بندول فوكو.واألهُم  رواية  كاسوبون في 
من ذلك مايذكرُه الكاتُب عن معايشته 
باريس  في  وتسكعه  كاسوبون  لتجربة 
إذ أنَّ إمبرتــو إيكــو قبل نحتــه لهذه 
الشــخصية الروائية تأملَّ املكان الذي 
من املفترض أن تتحرك فيه داخل العمل 
الروائي.وتعن ماعليه األجواء والطبيعة 

في تلك املسافة.

احلقيقة الروائية 
يدرُس إمبرتــو إيكو في مفصل آخر من 
كتابه الشــخصية الروائية مشيراً إلي 
وجه اإلختالف احلقيقة املوســوعية أي 
تلك املعلومات التي ميكن أن ننظرَ إليها 
بإعتبارها صحيحة من قبيل املســافة 
بن الشمس واألرض وموت هتلر منتحراً 
في اخملبأ غير أن تلك اإلثباتات حتتاج إلى 
املراجعة وهذا من شأن كل ماتضعه في 
خانة العلم إذ مــع التوصل إلى وثيقة 
رمبا  تاريخية  جديدة حــول شــخصية 
ماكاَن  التفحص  ويعــادُ  األفكار  تتبدُل 
من الثوابــت وغرض املؤلف من اإلفاضة 
في احلديث عــن هذا املوضوع هو إظهار 
تفاعُل القاريء مع النصوص الروائية إلى 
في  فيمايردُ  التشكيك  يستحيُل  درجة 
سياق الســرد فمْن اليُصدُق مباشرة ما 
يحكيه تولستوي عن إنتحار آنا كارنينا 
بإلقــاء نفســها حتت عجلــة القطار.
ضف إلى ذلك فإنَّ بعض الشــخصيات 
التي ورد ذكرهــا في كتب التاريخ يحوُم 
حولها الشــُك بينما ال أحد يتســاَءُل 
عن شــخصية )مدام بوفــاري( مثالً لذا 
ميزات  )فمــن  دوما  أليكســاندر  يقوُل 
شــخصيات  يخلقون  أنهم  الروائيــن 
أنَّ  والسبب  التاريخ  شــخصيات  تقتُل 
املؤرخن يكتفون باحلديث عن أشباح أما 
الروائيون يخلقون أشخاصا من حلم ودم( 
يتوقف  الروائية  الشخصيات  تأثير  وعن 
إمبرتــو إيكو عند جتربته الشــخصية 
عالم جميــس جويس  مــع  وإندماجه 
بحيُث تفوق معرفتــه ل)ليوبولد بلوم( 
ذلك الكائن الورقــي  على مايعرفه عن 
والده.كما يطرُح سؤاالً بشأن شخصية 
إنفعال اجلمهور مع  آنا كارنينا وشــدة 
حــادث إنتحارها أكثــر ممايتفاعلون مع 
خبــر مقتــل آالف األشــخاص نتيجة 
الكوارث الطبيعية واحلروب.تأتي أهمية 
هذا الكتــاب ملا يحتويه من األســئلة 
اجلديدة  واملفاهيم  الدقيقة  والتفاصيل 
النصوص  مــع  التعامل  علــى  تُعينك 

الروائية من منطلق جديد.

كه يالن ُمَحَمد
 

قد تكوُن كتابة الرواية مشــروعاً مؤجالً 
لدى ُمعظم النقــادِ فإنَّ متاهي هؤالء مع 
مبكوناتها  وإملامهــم  الروائية  العوالــم 
ومايتطلُبــه بنــاُء املعمار الســردي من 
في  التماســك  لــه  تكنيــكات حتفُظ 
تركيبته والتواصل الســلس بن وحداته 
مبثابة دافــع وراء التطلِع إلجنــاز العمل 
الروائي،والــكالُم الذي يُقال بــأنَّ الرواية 
تتحوُل إلى ورشــٍة لتطبيق النظريات إذا 
ألفها الناقُد ال يسري على اجلميع بل قد 
يدرُك القادمون من منصة النقد إلى حلبة 
املعجم  الرواية ضرورة حتاشــي توظيف 
ويفهمون  السردية  املؤلفات  في  النقدي 
فبالتالي  الروايــة  مقتضيــات تصميم 
يحققون النجاَح على املستوين النقدي 
إمبرتو  اإليطالــي  فالكاتُب  واإلبداعــي 
إيكــو من الصنف الذي جنــَح في تطريز 
األعمال الروائية كما سبق وأْن أضاف إلى 
وإجتهادته  السيمائيات مبصنفاته  حقل 
الفلســفية والنقديــة وبذلــك أصبح 
صاحب )األثر املفتوح( فيلســوفاً وكاتباً 
روائياً في آن واحد فهو يؤكُد على أنَّ  املرء 
ميكُن حتويل جميع الكتب الفلسفية من 
جميع العصور إلى بنية بولسية برأيه أن 
سبب إهتمام الناس وشغفهم بقصص 
بوليسية يكمُن فيما تنطوي عليه تلك 

القصص من السؤال امليتافيزيقي .

العاملية
يقوُل الفيلسوف الســيمائي في إحدى 
حواراتــه بأنــه كان يكتــُب العديد من 
التاســعة من عمره  الروايات وهــو في 
الغالف  ويقوُم بنشــرها بعد تصميــم 
ويدمغها بإســم ناشــر ُمتخيل.إذا كان 
يبــدُو هذا األمُر مجرد لعبــٍة تنتمي إلى 
ماٍض بعيد فإن الكاتــَب يعودُ من جديد 
إلى ممارســتها عندما يصــُل إلى عتبة 
اخلمسن ويَنشــرُ روايته الشهيرة )إسم 
الوردة( ويحجــُز بهذا العنوان مقعداً في 
صف الروائين العاملين ويخُط إجتاها مميزاً 

العراقــي بطريقة جميلة صادقة جســدت 
حزننــا العراقــي بصــدق، وصنعت قصص 
اجملموعة مســلة من أحزاننــا جميعاً، وكان 
تصميم الغالف للفنان عصام أمن. جاء على 
ظهر غالفها كلمات مثلت علي الســباعي 
في كتابــة فن القصة القصيــرة: »أنا أكبُر 

عاشــق ٍ في الناصرية ِ ...وقعــُت في غرام ِ 
القصة ِ التي َطرََقــْت باَب قلبي ولم تغادرُْه، 
فِصــرُت أُؤِمُن بأَن القصَة هَي: احلُب! تعلَمُت 
ِمن مدرسِة احلياِة أن املوسيقى والشعر هما 
أجمُل ما ميكــن أْن تعطيِه احليــاة في هذه 

الدنيا باستثناء احلِب. لذا أحببُت القصة«.

 
صدرت عن دار الدراويش للنشــر والتوزيع في 
بلغاريــا لعــام 2018، اجملموعــة القصصية 
املوســومة: »مســلة األحزان الســومرية«، 
للقاص العراقي علي الســباعي، وضمت بن 
دفتيها عشــر قصص قصيرة تناولت الراهن 

الدولة  فرضية  ودحــض  العراقوية  النزعات 
املصطنعة« )نهار محمــد نوري(. وضم باب 
»ترجمــات«، في هذا العــدد، مقدمة كتاب 
كارلو غينزبرغ اجلــن والديدان: عالَُم طّحان 

من القرن السادس عشر )ترجمة ثائر ديب(.
واحتــوى العدد أيًضا ثــالث مراجعات كتب 
متمّثلــة مبراجعــة رابحي رضــوان لكتاب 
مســيحيو املغــرب األقصــى فــي العصر 
الوسيط للمؤلف احلسن الغرايب، ومراجعة 
فوزي بوخريص لكتاب جند وخدم وســراري: 
الرق في املغــرب للمؤلف محمــد الناجي، 
ومراجعة مهند مبيضن لكتاب أمراء حوران: 
آل الفواز مشايخ الســردية للمؤلف كليب 

ســعود الفواز. واختتم العدد أبوابه بـ »ندوة 
أســطور«، وقد ضّمت أربــع أوراق من الندوة 
التي نظمتها مجلة أســطور، بعنوان »مئة 
عام علــى وعد بلفور: املقدمــات والنتائج«، 
ضمن أعمــال املؤمتــر اخلامس للدراســات 
التاريخية بعنوان »سبعون عاًما على نكبة 
فلسطن: الذاكرة والتاريخ«، الذي عقد خالل 
الفتــرة 12-14 أيار/ مايو 2018، في الدوحة - 
بلفور  الندوة وعد/ تصريح  وناقشــت  قطر. 
بسياقاته الدولية والعربية وتبعاته، وشارك 
فيها عدد مــن املؤرخــن والباحثن العرب. 
وستنشــر اجمللة القســم الثاني من أعمال 

الندوة في عددها التاسع.

 
صدر عــن املركــز العربي لألبحاث ودراســة 
السياســات العدد الثامن مــن اجمللة نصف 
الســنوية العلمية احملكمة أسطور. وتضمن 
هــذا العــدد الدراســات التاليــة: »الكتابة 
التاريخية عند جول ميشليه« )ياسن زينون(، 
و«مقتل ُحْجــر بن عدّي والقراءة األيديولوجية 
التاريخ  للتاريخ« )عمرو عثمان(، و«جوانب من 
العالئقــي: املغــرب والدولــة العثمانية بن 
القرنن السادس عشــر والثامن عشر« )عبد 
الرحمان املودن(، و«جوانب من القرصنة املتأخرة 
في ســاحل الريف خالل القرن التاسع عشر« 
و«العــراق ليس مصطَنًعا:  أحميان(،  )محمد 

من ابرز مؤلفاته: موسوعة )املدخل إلى حوض 
الغراف( املمتدة من شمال الكوت حتى شمال 

الناصرية، املوســوعة بأحد عشر جزءا ، تناول 
فيها تاريخ املنطقة خلمســة اآلف سنة خلت 

مــن 2850 ق. م الى 2008 ب.م، اذ اســتعرض 
خاللهــا املواقع واألحــداث التاريخية والقيم 
االجتماعية مبا فيها املواهب العلمية واألدبية 
واملراكــز املهمة للشــعوب التي ســكنتها 
ورجال  والقــادة  والشــيوخ  الكرمية  واألســر 
العلم والفكر والسياســة .ولــه أيضا كتاب 
)اإلمام الصادق ومدرســة آل البيت( ،و)طالب 
فليح شــاعر مجالس بغداد( ،كما له عشرة 
دواوين شــعرية طبع منها ســتة ابرزها: اريج 
القوافي، عبير القوافي، ملى القوافي، وشــذى 
القوافي، والعشرات من الكتب اخملطوطة في 
األدب الشعبي والنقد ، وبحوث عن املدن، وعن 
األنســاب، خاصة انســاب العلوين، وانساب 
العشــائر ، وتعليقات عن الكتب التي صدرت 

في النواحي األدبية والتاريخية.
كرم بعدة دروع منها الدرع الثقافي والتاريخي 
والشــعري، اضافة الى درع أمانة بغداد، ودرع 
وزارة التعليــم العالي والبحــث العلمي ودرع 
محافظة واسط، ودرع جامعة واسط، اضافة 
الى درع دائرة الشؤون الثقافية ودروع مجالس 
بغداد الثقافية، فضال عن درع مجلس اخلاقاني.

 
بعد ســنوات طويلة مــن العطــاء املتواصل، 
رحل شــاعر أهل البيت وعميد األسرة احليدرية 

املوسوية السيد علي عبد األمير احليدري. 
قال فيه العالمة املوســوعي ا.د. حســن علي 
محفوظ:  ) شاعر مقتدر ،خطيب ماهر ، متتبع 
بارع ، مؤرخ الغراف، شــاعر أهل البيت )عليهم 

السالم(.
 ومــدح شــاعريته ممن أتــوا على اإلشــادة به 

ومبواهبه.
ولد السيد علي احليدري في الرفاعي مبحافظة 
ذي قــار العام 1936، أكمل دراســته االبتدائية 
فيها العام 1951، وحصل على مؤهالته األدبية 
من مجلــس والده وبقية اجملالــس األدبية وفي 
مقدمتهــا )مجلس آل الســوز( املعنوي واملادي 
ومن رجال الديــن واألدباء وكبــار خطباء املنبر 
الرفاعي  احلســيني الذين كانوا يتوافدون على 
وقلعة ســكر، خاصة فــي دار أخواله ) آل عبد 

العباس ( . 
نظم الشعر الشــعبي والعمودي وهو في سن 

العاشرة وملع فيه وهو في الثانية عشرة .

مسلة األحزان السومرية

صدور العدد الثامن من مجلة »أسطور للدراسات التاريخية«

رحيل “مؤرخ الغراف” السيد علي عبد األمير الحيدري

إمبرتو إيكو

يقوُل الفيلسوف السيمائي 
في إحدى حواراته بأنه كان 
يكتبُ العديد من الروايات 

وهو في التاسعة من 
عمره ويقومُ بنشرها بعد 

تصميم الغالف ويدمغها 
بإسم ناشر مُتخيل.إذا كان 

يبدوُ هذا األمرُ مجرد لعبةٍ 
تنتمي إلى ماٍض بعيد فإن 

الكاتبَ يعودُ من جديد إلى 
ممارستها عندما يصُل إلى 

عتبة الخمسين ويَنشرُ روايته 
الشهيرة )إسم الوردة( 

إمبرتو إيكو..
آراء عن صنعة الرواية
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الُطرُق األخرى ال تُفضي
حتُفُر أخدودا

وتشقُّ اجلُلُمودَ طريقا
في طِن اللوِح اخملتوِم رقيما

أجهُد أْن ألقاها
تصّفرُّ وتبتلُّ فتنشقُّ برازيُخ اخلِلجاِن

النوُء العالي فّوهٌة يخمُدها بِركاُن

تتبّدُل أزماُن بروِج ِجداِء العنزِ اخلالي
حتمُل ِجلَْد األفعى ُسّما

تنُقلُني من حدِّ املدِّ ألقصى أبواِب الصدِّ
الُطــُرُق األخــرى متكُن أصابيــِع البلوى 

واحلُّمى
تقلُب ترفُع مَترُض تشفى

تتفشى رَْعداً برقا
تتشّفى ... تتبعثُر أفالكا

أسألُها عّما في الزئبِق من زنبِق عينيها
أسأُل ِمرآَة الَشــَغِف املتحّلِق ِفنجاناً في 

شمِس
حاورُت الشمعَة في عزِّ ُمناِخ الُظلمِة في 

الظلِّ

ناورُت الُدّرَة في نور تباشيرِ الفجرِ
صّدْت عّني ضاعْت مّني

أبحُث عنها ظْهراً ـ بَطنا
فيما بي أو حولي

قالْت دَْعني ...
إني ِسرُّ الطِن اخملتوِم رقيما.

أحمد فاضل

كان يبحث عن موديل لطالبه في معهد 
للرســم ، وجدها تتســكع في الشوارع 
متد يدها للمارة ، رآها مناســبة ملشروعه 
فاســتوقفها شــارحاً لها غايته مع ما 

سيعطيها من مال .
كانــت جتلس وســط جمــع غفير من 
طالباته وطالبه وهم يحدجونها بنظرات 
فاحصة تنم عن نظرة رســام يريد اثبات 

قدراته في رســم هذه الفتاة املتشــردة 
، راح يتجول بينهــم جميعاً لم يعجبه 
ما قاموا به من عمل ، أخيراً اســتوقفته 
إلى رســمها  إحدى طالباته فنظر ملياً 

وقال لها :
- رســمِك ضــم دمعة لــم أجدها لدى 

الفتاة ؟
قالت :

- أنا وجدتها أستاذ ؟
- كيف ؟

في عيني ....

ُطُرُق أخرى إليها

موديل 

د. عدنان الظاهر

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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كتب 12

شبلي مّلط:

 ان تــرك  قرار باكلــي  ضد فاليو 
ثقيلــة ملا تأتــي به  مــن معايير  
متناقضة فهي تــوازي رياضيا بني 
التعبير في  املــال  وحريــة  انفاق 
وقت ال يعــرف فيه املــال  الهائل 
املبذول فــي االنتخابات اي ضابط 
في سياســة اميركا  فــي نهاية 
القرن العشرين . فمن ناحية وجد 
االنتخابية  املشرفون على احلمالت 
ثغورا واســعة في مبدأ دستورية 
احلــد من مســاهمة الشــركات 
,السياســية  احلملة  في  الكبرى  
من نفوذ املال ضــروري إلعادة ثقة 
املواطنني في الشــأن االنتخابي مما 
بصوت  مبدأ)كل شــخص  يجعل 
فعــال ( االفــق اجلديــد للنقاش 
الدســتوري في اميركا وهوه املبدأ 
الــذي ادخله ســنه 1985 لورانس 
تراتيب  اســتاذ القانون الدستوري 
في جامعــة هارفارد جوابا اثر  املال 

املتزايد في االنتخابات األميركية.
لن يتوفر يوما نظام قادر على اعطاء 
على هذا املبدأ  قسطه الكامل من 
التي  والفعاليــة  فاألليات  العدل 
يحتاجها التساوي االنتخابي التام 
ليتحول فعال ناجزا فاجملتمع ، هيه 
اليات صعبة االبتكار نظريا بل هي 
ومهما  التطبيق  حيــث  من  نفاذا 
كان  منطق القضاة في قرار باكل 
فان مبدأ الدفاع عن حق املرشــح  
في صرف املــال املتوفر له من اجل 

الفوز بالقدر الذي يشاؤه  هو مبدأ 
يصعب رفضه في املطلق .

اال انه هذه احلجة قد ال تكون وافية  
على اطالقها عندمــا يؤخذ بعني 
االعتبار التقويض العميق للعملة 
االنتخابية الذي يحدث نزر يســير 
من ذوي النفــوذ املالي من اصحاب 
الرساميل الضخمة والقيمة على 
الشــركات العمالقة. واالقتراحات 
ملعاجله هذه الظاهرة عديدة ومنها 
سد ثغرة املال املرن  ومنع باذليه من 
القانونية  الضوابط  على  التحايل 
لكن السبيل االكثر فعاله يقضي 
بإعــادة النظر في باكلــي بقلبه 
راسا على عقب  فاذا ارادت اميركا 
ان حتــرر العمليــة االنتخابية  من 
النفوذ املالــي الصرف فمن االجدر 
بالضوابط التشــريعية ان تسمح 
للناخب ان يبذل املال الذي يشــاؤه 
ملســاندة مرشــحه كما يحلو له 
بذله  على ان يكتفي القانون بوضع 
للمرشحني  واضح  انفاق  ســقف 
والياتهــم االنتخابية في احلمالت 

الرئاسية واالنتخابية .

 ومثل هذه النظــرة تطلق العنان 
للمســاهمة اجلماعيــة والفردية  
فتعيد  االعتبار الى الناخبني باحلد 
الكبار وجعلهم  املمولني  من دعم 
اكثر مــوازاة للمواطن العادي في 
الســاحة االنتخابية . فاملســاواة 
الفعليــة فــي االصــوات اهل اذا 
خفت حاجه املرشحني الى االموال 

االثرياء  يبذلهــا  التــي  الطائلــة 
مــن اشــخاص وشــركات خلوض 
حمالتهم االنتخابية ، مما يفســح 
اجملــال للمزيــد من التعــادل  بني 
املواطن املتمول والعادي في املسار 
االنتخابــي . وفــي مثل مبســط 
فــي هذا االصالح اذا حدد ســقف 
املصــروف االنتخابــي مبليون دوالر 
يصبح ألي مرشــح االعتماد على 
عشره الف مســاهم على اساس 
مئــة دوالر لكل منهــم بدل من 
السعي لدعم شركتني متنفذتني 
على اســاس نصف مليــون دوالر 
لكل منهما .ولهذا يبقى املرشــح 
فــي اختيــار مصــادر متويله وفي 
الوقت ذاته تيسره له تلقائيا دعما 
واسعا. يشترك فيه االلوف بدال من 
ان يكون مرشح القلة من املمولني 

والشركات.
وبعباره اخرى فقد قلب قرار باكلي 
على  راســا  االنتخابــي  املنطــق 
عقب فصار ضروريــا قلب املعادلة 
نفســها واالجتاة الى وضع سقف 
لالنفــاق  وليــس الــى وضع حد 
للمســاهمات  فالسقف املوضوع 
املمولني  مينع  السياســي  لالنفاق 
االنتخابية  باحلملــة  التحكم  من 
النه يشجع املرشحني على توسيع 
عــدد املســاهمني فــي انفاقهم 
احملدود بدال من البحث املهووس عن 
مصادر الدعم  املالــي الهائل في 
اوساط  اللوبيات من ذوي املصالح 
اخلاصــة والشــركات الكبيرة فان 

الدســتور  في  االول  التعديل  كان 
االميركي يقضي بال دســتورية اي 
قانون  من شــأنه احلــد من حرية 
التعبير فالسؤال املناسب دستوريا 
في القــرن احلادي والعشــرين هو 
السؤال  الذي يتناول مدى اضعاف 
الناخب  تعبير  وصدقية  لقوه  املال 

الفرد في الساحة االنتخابية.
وفي مثــل هذا االصــالح  يتحول 
مينــع  الــذي  الدســتوري  املبــدأ 
الكونغــرس من ســن قوانني حتد 
من حرية التعبير مطلبا ملحا من 
اجل املســاواة االنتخابية الفعلية 
. وهذا املطلب يجــد قاعدته  في 
التعديــل االول واخلاص مببدأ حريه 
اســاس  على  التعبيــر مفســرا 
اطالق صــوت الناخب في مواجهة 
اذا تخلفت  امــا  املــال.  ســلطه 
السلطتان التنفيذية والتشريعية 
في ظل  املناسب  االســتنتاج  عن 
مبــادئ  املقــرة مــن التعديلــني 
االول احلرية التغيير والرابع عشــر 
مبدأ املســاواة  من الئحه  احلقوق 
فعلى  االميركي  للدستور  التابعة 
ان تضلع  العليا عندئــذ   احملكمة 
هي نفســها مبهمه اعاده االعتبار 
الى صوت  املواطن الفرد وتقليص 
نفوذ املصالح اخلاصة في العملية 

االنتخابية على حسابه .

العمليــة  تكرســت  اذا  امــا 
اإلصالحيــة في اجملــال االنتخابي 
االنفاق   شامله وضع سقف  على 

واقــرار ميزانيــة فيدرالية خاصه 
باالنتخابــات ، واذا توصل االصالح 
في متويــل االنتخابــات كاف  لرد 
في  االنتخابية  للعمليــة  االعتبار 
جســم  سياســي  ينفــر  منها 
تلقائيا  وقد بلغــت درجه االنهيار 
في املشــاركة حد االنشاء برنامج 
اكادميي سياسي موضوعه الناخب 
املفتقد ؟ وما هي التدابير الكفيلة  
بجعل املواطــن  يقدم على االدالء 
بصوته في املناسبات االنتخابية ؟

احلمالت  ملعظم  املالزمــة  فالرتبة 
والنفوذ  املــال  الصحاب  وخصوها 
االقتصــادي املبني علــى املصالح 
لتفسير  كافيتني  ليستا  الضيقه 
املناخ النفسي الذي يدفع املواطن 
الى االنتخاب او باالحرى يصده عنه 

الســؤال التالــي  : مــاذا لو فقد 
الناخب وتوقف املواطن تلقائيا عن 
املســاهمة في االنتخابات افليس 
هــذا الترفــع  عن االشــتراك في 
العملية السياسية مثاال حضاريا 
يحتــذى  به والظاهــرة توحي بان 
الدولــة تراجعــت فــي التحكم 
بحياة الفرد بشكل يجعل اجملتمع 
النها  انتخابيه  بنتائــج  ابــه  غير 
ال تهدد حســن املســار العام في 
النظام السياســي القائــم  واذا 
القادرة  القائمة  املؤسسات  كانت 
على االســتمرار في دورها املعهود 
محافظــة علــى اداء مقبول اين 
سياســيا  عليها  القيمــون  كان 

افليس الناخــب الضائع هو حلم 
النظام السياسي املثالي الن غيابه 
الطوعي دليل تراجع دور الدولة في 
احلياة اليوميــة بدرجه ان الطاقم 
احلاكم ال يبقى ذا شأن يبرر حاجه 

جلوء املواطن الى صندوق االختراع.
ســوف تبقى هذه النظــرة بدون 
جواب حاسم في جدل السياسي 
ترتســم  لفترة طويلة ومالمحها 
اصال خارج اطــار املعهود في هذا 
نلحظ  ان  للحــني  ويكفــي  اجملال 
اســتمرار اهميــة احلكومــة في 
حيــاة اجملتمع  وقد ارتبط اكثر  من 
ثلــث النــاجت القومي فــي الدولة 
الصناعية املعاصرة بافاق احلكومي 
علمــا ان تأثير الدولة فــي احلياة 
اليومية ليس مختصرا على حقل 
االقتصادي فتدخــل الدولة فعليا 
فــي االقتصاد وغيره مــن اجملاالت 
العامــة يجعل افــاق البحث عن 
مثل ليست مرتبطة مببدأ األكثرية 
االنتخابية اوســع مما ميكن تناوله 

في املستقبل املنظور .
فــاذا عدنا الــى البيئــة احمليطة 
بالدميقراطيــة في اميــركا  كما 
متارس اليوم في ارفع جتلياتها وهيه 
الكونكرس  واعضاء  رئيس  انتخاب 
يبدو ثنائي تقصير مدة الوالية في 
الكونكرس والعمل على ترســيخ 
مبدأ كل شــخص بصــوت فعال 
هدفــا مزدوجا ضروريــا للمجتمع 
وهو الهدف الكفيل بان يصبو اليه 
املعنني بهذا  راس  االصالح وعلــى 

االصالح ممثلو الشعب.

 اما اذا استمر مملوء جسم انتخابي 
مبتور فــي تخلف  عن تأدية ما هو 
ملح لتقنية قنــوات الدميقراطية 
األمريكية فقد يصبح ضروريا عند 
ذلــك احملكمة العليا ان تتحرك في 
هذا اجملال عمال لتنبئ القاضي في 
القرار الذي جــاء24 حزيران الثاني 
2000 تعقيب علــى باكلي   عــام 
وماذا اذا كنا قــد اخطئنا في قرار 
بايكلي افال يجوز اعتبار باكلي منع 
السلطة السياســية من التمتع 
باملدى الكافي البتكار حل شــامل 
للمشــكالت التي يطرحها متويل 
احلمالت االنتخابيــة واذا كان االمر 
مستقرا على عجز باكلي في تقدمي 
احلل فاننــي اوافق الزميل القاضي 
الدستور يقضي علينا  بان  كيندي 
بإعادة النظر في باكلي اما القاضي 
كيندي فقد اعترف من ناحيته بان 
باكلــي عندما قبل بنصف ما اقره 
الكونكرس  احلد من املســاهمات 

املالية.
فيما نقض النصف االخر واحلد من 
االنفاق فانه قد ابتكر بهذا النظام 
ممسوخ مســتهجن يقوض معاني 
الرئيس  وايــا كان  التعبيــر  حريه 
الثالث واالربعون على راس احلكومة 
األميركية في التمثيل الشعب لن 
تنجلي طاملا بقيــت حريه التعبير 
اسيرة نظام املمسوخ بتحكم بيه 

هتاف املال بصوت املواطن.

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 9

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

ازدواجية قاسم 
ال شك في ان محاولة إخفاء هاتني 
الشــخصيتني أي االزدواجيــة في 
او دمجها قد كلفه  طبع قاســم 
كثيرا من العناء وكانت وســيلته 
الظاهرة كما أرى هي اعتماده على 
إحالل عامل املوازنة فيما بينها لكن 
ما مت هــذا العامل اال وانقلب عليه 
فبدال من ان ينجح في تغطية تلك 
االزدواجيــة وجدته يحفــر اخدودا 
عميقا بني الشــخصيتني ال تنفع 
امثلة  فيه محاولة تغطية وهناك 
عدة واظهرهــا للمؤرخني والكتاب 
موقفه من األحزاب فرقم اثنان فيه 
اجازها وقد غلبــت إرادة هذا الرقم 
بعلــة انها ســتكون طــوع بنانه 
اال ان قاســما رقم واحد لم يتوان 
حلظة واحدة عن كيل الضربات لها 

ومتزيقها على النحو املعروف. 
س: كان الشيوعيون واليسار عامة 
في حينه يلهج بدميقراطية قاسم 
وقد قرأنا في ادبياتهم وقتذاك بأنه 

دميقراطي النزعة او االجتاه
رمبا متسكوا بذلك الى حني والواقع 
هو ان اليسار والشــيوعيني كانوا 
الثانية  الشــخصية  فيه  يقومون 
وما اظنهــم شــعروا بوطأة تلك 
االزدواجية فيه وحتديد بالوجه االخر 
الذي ســميناه قاسم رقم واحد او 
رمبا شــعر بعضهم اال انهم على 

كل حــال كانــوا قد منحــوه هذا 
بهم  اخلاص  للتفسير  وفقا  اللقب 
للدميقراطيــة ثم ملــاذا ال نختصر 
الطريق وندع قاسما نفسه يفسر 
لنا وبلسانه مفهومه للدميقراطية 

طبعا اقصد قاسم رقم اثنان هنا.

قال:فــي خطبتــه بتاريــخ29 اذار 
:1961

" اننا لو كنا دولة ذنبا للدول األخرى 
الــدول ولكننا  الحتقرتنــا هــذه 
دولة حــرة دميقراطية حرة صديقة 
محايدة  دولة  اننا  الصديق  للعالم 
مســاملة ال تعتدي علــى احد اننا 
دولة نحب السلم ونحب ان نعيش 
بطمأنينة وامــن وازدهار في بلدها 
وال تعتدي على االخريــن اننا دولة 
دميقراطيــة حرة تضمــن مصالح 
شــعبها ومعنــى الدميقراطية ان 
الدولة تســير بالعدل واالستقامة 

والنبل وال تعتدي على االخرين".

وعن املبادئ الدميقراطية كما يراها 
رقم اثنان أيضا:

فــي كل دولة تنبثق مــن حاجتها 
فكل دولــة في العالم تقدر املقدار 
الذي يردها في الثورة وتقدر كذلك 
مقدار نفوس شعبها واحتياجاتهم 
واحتياج الفرد وسد حاجته واحتياج 
اجملمــوع وســد حاجتــه واحتياج 
الدولة  وســد حاجتها وعلى هذا 
وتنظم  عالقاتها  تنظم  األســاس 
ومبادئ  وفق أسس  وتسير  مبادئها 

وطنها  مصلحة  من  تســتوحيها 
هي ان نفوســها كثيرة في اغلب 
األحيان ومواردها قليلة ولذلك فان 
تلك املبادئ تســتهدف منها ان ال 
يقضى على احد جوعــا او عريا او 
يبقى جاهال عاجال هذا هو القصد 
من تلك املبادئ ولتنظيم ســيرها 
العالم على  في مواكب احلرية مع 
تراها مالئمة لها ولشعبها  أسس 
ان كل مبــدأ عندما يفيد الى بلدنا 

يذوب في هذا البلد".
ومبعنى صريــح ال جــدال فيه وال 
مراء: مجتمع ال مبدأ فيه وال نظام 
اال مبــدأ األميــن املطلق بقاســم 
وبالنظــام الذي يختــاره هو وعلى 

الدميقراطية السالم.

قاسم  في  الشــخصيتان  وتواجه 
القصبة الكرديــة وتتبادالن األدوار 

بنحو شغوف.
الوجه الثاني لقاسم اقر بالشركة 
القوميــة في الوطــن الواحد وهو 
الــذي أجــاز القوميــة الكرديــة 
بتنظيــم سياســي كان يؤمل ان 
يجعل منه بوقا له وحيوانا مدجنا 
يلبي أي إشــارة اال ان الوجه األول 
هب يتصدى بكل شراســة حملاولة 
وضع هذه الصيغة القولية موضع 
الرائد  بحمية  والتطبيق  االمتحان 
الركن املقدم اللواء الرابع الذي جرد 

ملواجهة ثورة 1945 البارزانية.
وقد خيل له انه قادر على ســحق 
الثورة االن مبا اســتطاعته يومذاك 

باحتــالل جبل نواخــني بزمرة من 
جنود الشغل والنقلية والطباخني.

وأقــول: من العبــث ان جتد تعاليل 
منطقيــة او عالقات ســببيه بني 
ماصدر من قاســم دون ان تفترض 
فيه شخصيتني متنافستني حتاول 
بنحو  األخــرى  اســتباق  احدهما 
عدائــي ومغالبة ومــن خالل ذلك 
التلقائية  املنطلقــات  تلك  تخرج 
بخيرها وشرها مثلما يخرج احلاوي 
او الســاحر من قبعتــه ارنبا مرة 
او حمامــة او افعــى بحســب ما 
لينال  الظروف  يختار في ظرف من 
االستحسان من  وهتاف  التصفيق 
اجلمهور او من هــذا الطرف او ذاك 

تراه بشخصه 

الثانــي يؤكد انه يســير على وفق 
مخططات معدة مسبقة وتقليب 
وجوه النظر وهو مجرد لغو وادعاء 
فارغ فقــد تعودت اســماعنا في 
حينه القرار السياســي من عبارة 
شــاردة تخرج من فمه لم يعدها 
بانها  ســلفا لكنه كان متأكــدا 
ستطرب اجلمهور وسيعد تنفيذها 
من جملة ما اصطلح عليه وقتذاك 
بعبارة مكتسبات الثورة وهو يتوقع 

طبعا التصفيق واالستحسان.
ونأخذ املنازعة بني هذين القسمني 
أحيانــا طابعــا جذابا ومــن ذلك 
موقفهما في املعركة التي نشبت 
بعد  العراقي  واالعــالم  ج.ع.م.  بني 
االنقالبية  الشواف  احباط محاولة 

فقــد انطلق عبــد الناصر يهاجم 
قاســما باالســم اجملرد في خطيه 
دمشــق  من  بــكل  الهســتيرية 
قاسم  لقب  عليه  خالعا  والقاهرة 
العــراق وهو لقب أصــاب فيه من 
النجاح ما قصر عنه فلقب املماثل 
املقابل الذي خلعه على عبد الناصر  
ناصر  أي  املهداوي وبعض الصحف 
االســتعمار فقد بقي قاســم في 
اثنــاء ذلــك وكأنه املقصــود  وان 
عبد الناصر وراء شــخص اخر وبدأ 
اجملهود اخلارق الــذي كان يبذله في 
النأي بنفسه عن املعركة احملتدمة 
النزول الى  هدوء ووقار وتعفف عن 
مســتوى ذلك الرجل في دمشــق 
الطريفة  مظاهــره  ومن  والقاهرة 
الناصر  اجتنابه املطلق املذكر عبد 
ال باالسم وال باالشارة وال بالضمير. 
بقي طــوال حياته السياســية ال 
يذكــره وال مرة واحدة، والتفســير 
الوحيد الــذي يعطيكه أي محلل 
نفســاني انــه محاولة لقاســم 
الثاني فــي اظهار تفوقــه االدبي 
واخللقــي على خصمــه والظهور 
بالقــادر على ضبط النفس واإلرادة 
وكلها تغطية لعجز القاسم األول 
عن مجاراة عبد الناصر ويغلب على 
ظني ان وليم مايكل مندوب مجلة 
التامي األميركية كان قد فطن بنحو 
ما الى هذه اللعبة التي مارســتها 
ازدواجية قاســم في 21 اذار 1959 
عندما حاول جهده استدراج قاسم 
باســئلة ذكية متتابعــة الى ذكر 

اســم عبد الناصر او اإلشارة اليه 
فباءت محاولته بالفشل التام.

وتبــدو املوازنــة الالمنطقية وهي 
كما ذكرنا نتيجة املغالبة احملتدمة 
يربك  الشخصيتني في موقف  من 
يتبع  الذي  فضال عن هذا األسلوب 
عادة في تزويــر تاريخ العراق وقلب 

احلقائق فيه عاليها باسفلها.
في الشــهر الثالث ورمبا في أيلول 
اصــدر قاســم القانــون رقم 33 
باســم قانون العفو عن احملكومني 
السياســيني ومبقتضاه شــطبت 
األفعــال اجلرميــة عــن القائمني 
املواليــة   1941 مايــس  بحركــة 
للمحــور .واعيد االعتبــار من بني 
اعيد اليه الضبــاط األربعة الذين 
عدمــوا ووصف القانــون ما قاموا 
تقدير  تســتحق  وطنية  افعاال  به 
الوطن اال ان هؤالء الضباط األربعة 
األربعــة كانوا بني زمــرة الضباط 
الســبعة الذين تأمــروا على حياة 
بكر صدقي وقضوا عليه مع املقدم 
محمــد علي جواد وهــو ابن خاله 
قاســم وكان لزاما واحلالة هذه ان 
معادلة فاصدر قانونا اخر مماثال عّد 
مماثال عد فيــه الفريق بكر صدقي 
ومحمد علي جواد من زمرة شهداء 

الوطن وهم يستحقون تقديره.
وبديهي لن تقوم هذه املوازنة عقبة 
يوم احلشــر يوم الوعد احلق عندما 
والقاتل  القتيــل  بني  الفصل  يتم 
وليك هذا :يوم أصيبت مقولته عن 
بضربة موجعة  والشــعب  اجليش 

ولم يعد لقاسم الثاني مبرر لترديد 
عبارة )عفا اهلل عما ســلف( ليجد 
القسوة  الى  منطلقا  األول  قاسم 
التي جتلت في ارسال طائفة كبيرة 
مــن رفاقــه الضباط الــى امليدان 
الرمي والســجون، ومعظمهم لم 
تتوفر ضدهم ادلــة كافية لإلدانة 
جهل  عن  كاشــفا  للقانون.  وفقا 
النفس  بطبيعــة  مطبــق  فيــه 
البشــرية وقد خفي عنه ان عامل 
طلــب الثــأر واالنتقــام كثيرا ما 
والتردد  اخلــوف  يتغلب على عامل 
ولوال ذلــك ألثر القضاء على حياته 
بيده كما يفعل قباطنة الســفن 
العســكريون  القادة  او  الغارقــة 
رأيت جثته  وانا عندما  اليائســون 
على لوح التلفزيــون وهي الصورة 
التــي كان باســتطاعته جتنيــب 
محببــه وانصــاره رؤيتهــا باتهاء 
حاته بيده بحضرت لنفسي أولئك 
القــادة الكبار من اجليــش األملاني 
الذي ائتمــروا على حياته هتلر في 
العــام 1944 كيــف قضــوا على 
حياتهم بأيدهم وحرموا الدكتاتور 
لذة جرهم الى احملاكمات مهينة ثم 
قتلهم بل ال استثني هتلر نفسه 
الذي قضى على  حياته بيده ايضا.

*اجــرى احلوارات الســيدان مؤيد 
والكتاب  طيب وســعيد يحيــى 
من منشــورات دار أراس للطباعة 
اجلمــل،  منشــورات  والنشــر، 

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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متابعة الصباح الجديد : 

بعد أن غطى اخلراب شوارع املدينة 
لم يقف الشباب مكتوفي االيدي، 
بل تعاونوا من اجــل احياء جمال 
بإمكانيات  ذلــك  ،وان كان  املدينة 
بســيطة، اذ قامت مجموعة من 
فــي مدينة  املتطوعني  الشــباب 
املوصل بتزيني اجلدران الكونكريتية 
املتواجــدة في الشــوارع برســم 
املناظر الطبيعية، اضافة الى رسم 
اشكال بســيطة حتمل رسالة أو 
وبطرق  املدينة  اهالي  الى  ارشادات 
احترافيــة اعطت منظــراً جميالً 
علــى بعض بقايــا مظاهر اخلراب 
املوصل  التي شــهدتها  والدمــار 
العمليات  بســبب  الســابق  في 
العســكرية مع عصابــات داعش 

االرهابي.
فريق »ثورة الفن« الذي حمل على 
عاتقه هــذه املهمة يقول اعضاؤه 
هذا  فــي عملهم  »يركزون  انهم: 
على رســم معالــم املوصل على 
اجلــدران الكونكريتية و املتهالكة 
آثارها  لتبقــى  اصالحهــا  بعــد 
راســخة في اذهــان هــذا اجليل 
اعادة  الى  املقبلة، اضافة  واالجيال 
مدينتهم  لشــوارع  واحلياة  االمل 

املنكوبة.«
وذكر الرســام احمــد محي الدين 
التطوعي  الفن«  عضو فريق »ثورة 
في حديثه » ان عدد الفريق عشرون 
رساماً من الشــباب والبنات وهم 
طلبة كلية الفنون ومعهد الفنون 
اجلميلــة وكذلك طــالب مدارس 
هدفهم غير مادي وال يعتمد على 
املصالــح الشــخصية، وامنا حب 
االساســي  الدافع  كان  مدينتهم 
لهذا النشــاط الذي نــال اعجاب 

واحترام سكان املوصل.«

واضاف محي الدين، بأن الفريق له 
كمساعدة  عدة  اخرى  نشــاطات 
االيتــام، الفتاً الــى ان الفريق غير 
مرتبــط بــأي جهــة سياســية 
التبرعات  علــى  يعتمد  ومتويلهم 
من خالل اطالقهم املناشدات عبر 
مواقع التواصل االجتماعي لغرض 
التي تصــب في خدمة  اعمالهم 

الشارع املوصلي.
عشرات احلمالت التطوعية

قــد يكون مــن الصعوبــة تعداد 
الى  توجهــت  التــي  املنظمــات 
بعد  فيها  والعمل  القدمية  املدينة 

اســتعادة املنطقة وتأمينها، ومن 
هذه احلمالت التطوعية التي تعمل 
في املدينة القدمية، حملة » نينوى 
أوال« وحملة »خلوها أجمل« و«ناس 
املوصــل« و” روح موصلية« وخلية 
و”  نينوى«  نينوى« وعطاء  شــباب 
نحو موصل أحلى« وغيرها. جميع 
تلك احلمــالت التطوعيــة يعمل 
فيهــا شــباب يافعــون ال تتجاوز 
يعملون  عامــا،  الثالثني  اعمارهم 
بنحــو تطوعي مجانــي من خالل 
جمع التبرعات من امليســورين من 

أهل املوصل.

الشــاب احمد حميد الذي يعمل 
ضمــن حملــة »خلوهــا أجمل« 
يقول: »بــدأت الفكرة لدينا عندما 
القدمية  املدينة  اســتطعنا دخول 
ألول مرة في شــهر تشرين الثاني/ 
2017، وعندهــا فوجئنا  نوفمبــر 
الذي شهدته  والدمار  الركام  بكم 
املنطقة والتــي كانت في يوم من 
االيام قلب املوصل النابض باحلياة«.

ويضيف حميد أن »مشروعهم بدأ 
امليســورين  التجار  بعض  مبفاحتة 
لدعم بعــض العائالت التي نزحت 
مــن املوصــل القدمية بعــد دمار 

بيوتها، وتطــور العمل بعدئذ الى 
املدمرة  البيوت  ترميم بعض  إعادة 
ثــم فتح محال بســيطة  جزئيا 
في  القدمية  للعوائل من ســكنة 
ســبيل اعانتهم على اســتعادة 

حياتهم الطبيعية”.
التطوعية  احلمــالت  ويتنوع عمل 
مــا بني اعــادة اعمــار البيوت في 
املدينة القدمية الى فتح ابواب رزق 
للعائالت العائدة الى بيوتها وصواًل 
الى تشجير الساحات في القدمية 
باألشجار والزهور امتداداً الى اعمار 
القدمية  املوصل  املدارس في  بعض 

الستقبال الطالب فيها.
آما زيد خالد أحد املتطوعني ضمن 
حملــة »نينــوى أوال« يقول: أنهم 
»اســتطاعوا من خــالل عملهم 
ألكثــر من عام مضــى في املدينة 
القدمية اعمار أكثر من عشرين بيتا 
في القدمية، اضافــة الى زرع أكثر 
من ألفي شتلة في املوصل القدمية 
وخارجها، فضالً عن فتح أبواب رزق 
ألكثر من خمسني عائلة عادت الى 
بيوتها في املوصــل القدمية وذلك 
من خالل اعــادة اعمار بعض احملال 
بعربات  الشباب  تزويد  أو  الصغيرة 

للعمل كباعة متجولني«.
أن »عملهــم   : ويضيــف خالــد 
من  يعانــون  لكنهــم  مســتمر 
اليهم،  املقدمة  املســاعدات  قلة 
فالدمــار كبير ويحتــاج الى جهد 

حكومي كبير »
ويشهد اجلميع في مدينة املوصل 
التطوعيــة  احلمــالت  بجهــود 
الشــبابية ومنهم الشرطي علي 
جاســم الذي يعمل ضمن مديرية 
قال  الذي  نينوى  محافظة  شرطة 
في حديث له : أرى يومياً عشــرات 
الشــباب يدخلــون الــى املوصل 
معداتهــم،  ومعهــم  القدميــة 
ويســتمرون في العمــل في هذه 
املنطقــة لســاعات طويلة، وهذا 

ديدنهم منذ اشهر.
يعمل  الــذي  ويضيــف جاســم 
النجفي  في تقاطع شارع  شرطياً 
إن :“أكثــر ما أبهره فــي احلمالت 
االصرار  هو  الشــبابية  التطوعية 
بشباب  مستشهداً  العمل”،  على 
حملة »الدنابــر« والتي عملت في 
املوصــل القدميــة ألشــهر، وكان 
منطقة  فــي  يتمركــز  عملهــا 
عمل  جاسم  ويصف  املشــاهدة. 
هؤالء بأنهم »خلية نحل« بكل ما 

تعنيه الكلمة من معنى.

إحياء الجمال في مدينة الموصل

حمالت شبابية لتجميل املدينة

متابعة الصباح الجديد : 
مهرجــان »انــا عراقي ... انــا اقرأ 
»انطلــق بدورته السادســة على 
حدائق ابي نؤاس يوم االول من ايلول 
، وشــهد حضوراً مميزاً كما عهدته 
السنوات الســابقة بل تفوق حتى 

على ذلك.
قال  بهــاء كامل  املهرجان  ُمنظم 
» إن الســنوات الســت السابقة 
شــهدت حالة مــن التصاعد في 
عدد املشاركني واملتطوعني للعمل 

،اضافــة الى عدد اجلهــات املانحة 
واملوفرة للكتب، حتى جاء هذا اليوم 
وهو الســنة السادسة للمهرجان 
التــي شــهدت تعاوناً كبيــراً من 
قبل دور النشر واالفراد الذين بادروا 
باالتصال بنا بأنفســهم ليذكرونا 
هم مبوعد املهرجان ويطلبون منا ان 
نأخذ الكتب التي جهزوها لنا لهذا 

العام.«
للنشــر  »ســطور«  دار  صاحــب 
والتوزيع ســتار محسن بني قائالً » 

الكتاب هو مــن مينح روح التحليق 
للفكــر وهذا ما نعمــل من اجله 
نحن اصحاب دور النشــر فأنا اكون 
بعمر  سعيداً جداً حني اجد شباباً 
الورد يشــاركون مبهرجانات كهذه، 
ويســعون فــي ســبيل اقامتها، 
وخاصة تلك التــي تهتم بالكتب 
والقراءة، اجد ان القراءة هي االهم 
بالنســبة ألي فرد ولو كان كل فرد 
عراقي مهتمــاً بالكتاب ملا وصلنا 

الى ما نحن عليه اليوم لألسف.«

ُجمانة ممتاز اعالمية وناشــطة في 
التنظيم والترويج للمهرجان ذكرت 
قائلــة » نعمل ومنــذ بداية العام 
علــى االتفاق مع جهات عديدة من 
دور النشر العراقية والتي تستطيع 
ان توفر لنــا العديد مــن الكتب، 
ولكن هــذا العام فوجئنــا بإقبال 
العديد من دور النشــر وُمفاحتتها 
ذاتها مبنحنا  ترغب هــي  بأنها  لنا 
الكتــب، وهذا دليل علــى جناح ما 

نقوم به.«
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مهرجان »أنا عراقي أنا اقرأ«.. نسخة سادسة

متابعة الصباح الجديد: 
ُمحاولــة للقضــاء على التطــرف والعنــف، والتراجع 
الفكري واالنســاني الذي خلفه داعش في مدينة نينوى، 
توجه أغلب الُنشــطاء املدنيني لتفعيل روحية الثقافة 
والفن ودعمها من اجل استعادة اهالي املدينة واقعهم، 

وتذكيرهم بعمق حضارتهم.
ومــن ضمن املشــاريع التي دُعمت واقيمــت في مدينة 
املوصل مشــروع “صالون قنطرة الثقافي”، التابع إلحدى 

مقاهي املدينة الثقافية.
أفُتتح الصالــون في مدينــة املوصل، وُضّيــف الفنان 
واملسرحي ســامي قفطان في افتتاحية الصالون، حيث 
يذكــر مدير الصالــون الثقافي صالح اليــاس “ أن هذا 
الصالون يهدف لدعم الثقافة والفن، والفكر االنســاني 
ُمتغاضــني من خالله عن هوية الشــخص وجنســيته 
وطائفته ودينه، نحن ندعــم اي موهبة او فكرة ثقافية 

ونحتفي بها في هذا املشروع.”
إلياس يشير الى ان هذا املشروع تكونت فكرته بعد عام 
2003، وتبلورت بنحو اكبر بعد ما تعرضت له املوصل من 
هجوم ارهابي بســبب ارهاب داعش ومــا تركوه من دمار 
ويذكر الياس “ هذا املشــروع لن يختص على اجللســات 
االدبية والثقافية فحســب سيتوسع ليشمل جلسات 
اجتماعية وفنية وموسيقية، نحن بحاجة لطرد العنف 
عن املدينة، وجذب التحرر الفكري واالنساني، واليوم رغم 
كل هذه احملــاوالت من قبل فئات الشــباب اال اننا الزلنا 
نواجه بعض التطرف لألسف، لكن باستمرار اقامة مثل 

هذه املشاريع بالتأكيد سنصل الى ما نطمح اليه.”

متابعة الصباح الجديد : 
بدأت مكتبة االســكندرية في مصر بتنفيذ حزمة 
من املشــروعات الثقافيــة مع عدد مــن اجلامعات 

واملؤسسات الثقافية العراقية.
وقال مديــر مكتبة اإلســكندرية مصطفى الفقي 
في بيان، ان “املكتبة بدأت في مشــروع رقمنة اجملمع 
العلمي العراقي بعد أن حصلت على موافقة للبدء 

في هذا املشروع”.
وتعــد “مجلــة اجملمع” من أهــم اجملــالت الثقافية 
والعربية التي تؤكد على عراقة وأصالة العراق وإجنازه 

الثقافي والعلمي.
ومن املنتظــر أن يقــوم الفقي في حضور ســفير 
العــراق لدى مصر، حبيب الصــدر، باإلعالن عن عدد 
الثقافية األخــرى، وكذلك اإلعالن  من املشــروعات 
عن املرحلة التالية من احلملــة الدورية التي تقودها 
مكتبــة اإلســكندرية إلعادة إحياء “مكتبة آشــور 
بانيبال” التاريخيــة، التي تتبع جامعة املوصل، حيث 
ســتقوم مكتبة اإلسكندرية بإهداء ألفي كتاب في 
هذه املرحلة ملكتبة “آشور بانيبال”، فضالً عن 15 ألف 

كتاب لعدد من اجلهات واملؤسسات الدولية األخرى.

“قنطرة.. أول صالون ثقافي 
ُيفتتح في الموصل بعد 

اندحار داعش”

مكتبة اإلسكندرية 
المصرية تبدأ برقمنة 

المجمع العلمي العراقي



روما ـ وكاالت:
إنتر  العــب  بالــدي،  كيتــا  أكد 
ميالن، صعوبة مباراة فريقه أمام 
بولونيا، والتي فاز فيها النيراتزوري 
بثالثة أهــداف دون مقابل، ضمن 
بالدوري  الثالثة  اجلولة  منافسات 

اإليطالي.
وقال كيتا بالــدي، في تصريحات 
للموقــع الرســمي لإلنتــر: "أنا 
لعبت  ألننــي  للغايــة  ســعيد 
البداية كمهاجــم صريح،  مــن 
أمام  كامــل  بشــكل  متاح  وأنا 
لوتشيانو ســباليتي، الذي طلب 
مني أن أهاجم بشكل أكبر أمام 

بولونيا".
تكون  املباريــات  "هــذه  وأضاف: 
األمور  لكــن  للغايــة،  صعبــة 
بعد  وبسيطة  أصبحت ســهلة 
ناينجوالن".وتابع:  رادجــا  هــدف 

"سعيد من أجل الفريق واجلماهير 
بعد حتقيق هذا الفوز املهم، واالَن 
التوقف  فترة  إلى  الوصول  ميكننا 

الدولي بأفضل طريقة ممكنة".

يذكر أن كيتــا بالدي لعب للمرة 
األولى في مركز املهاجم الصريح 
مع إنتر ميالن، وذلك بسبب غياب 

ماورو إيكاردي لإلصابة.

ميونيخ ـ وكاالت:
 قال نادي نورمبرج، املنافس في دوري 
الدرجة األولــى األملاني، إنه تعاقد 
مع اجلناح الهولندي فرجيل »فورا« 
ميسيديان، من لودوجوريتس بطل 
بلغاريا، دون الكشــف عن القيمة 

املالية للصفقة.
وفاز الالعب البالــغ من العمر 25 
عاما، الــذي ينتظر معرفة مصير 
طعن تقدم به ضد عقوبة سجن 
صدرت بحقه بداعي االعتداء على 

رجل في بلده هولندا، بلقب الدوري 
مع  متتالية  ســنوات   5 البلغاري 
االنضمام من  بعــد  لودوجوريتس 

فيليم تيلبورج في 2013.
وفــي آيــار عوقــب ميســيديان 
بالســجن ملــدة 6 أشــهر، منها 
شــهران حتــت املراقبــة، بتهمة 
االعتــداء علــى رجل فــي مرآب 
للسيارات في هولندا، خالل شهر 

كانون الثاني املاضي.
بارتكاب  اتهاما  ميسيديان  وواجه 

تصرف عنيف والتسبب في أضرار 
جســدية بالغة برجل مسن يبلغ 
68 عاما أصيب بكســر مضاعف 
بالكاحــل وكســر باملرفق.وقــال 
ميســيديان  إن  لودوجوريتــس، 
العقوبة.وأكد  علــى  ســيطعن 
نورمبــرج الصفقــة لكنه رفض 
الســجن  عقوبة  على  التعليــق 
قائال »نطلب منكم تفهم موقف 
النــادي والالعب حيــث أنهما لن 

يعلقا على األمر«.

روما ـ وكاالت:
أعلن روبيرتو مانشيني، املدير الفني 
ملنتخــب إيطاليــا، قائمــة فريقه 
استعدادًا ملواجهة بولندا والبرتغال، 
ضمن منافسات دوري األمم األوروبية.

وجاءت قائمة اآلزوري كالتالي:
حراســة املرمى: أليســيو كراجنو، 
جيجــي دونارومــا، ماتيــا بيريــن، 
بيراجي،  الدفاع:  خط  سيريجو.وفي 
كيلينــي،  كالــدارا،  بونوتشــي، 

كريشــيتو، إميرسون بامليري، التزاري، 
زاباكوســتا. روجاني،  رومانيولــي، 
الوسط: باريال، بيناسي، كريستانتي، 
لورينزو  جورجينهــو،  جالياردينــي، 

بيليجريني، زانيولو، بونافينتورا.

مدريد ـ وكاالت:
رابطة  أن  إعالمية  تقارير  كشــفت 
»الليغــا«  تخطــط لنقــل بعض 
إلى  اإلســباني  الــدوري  مباريــات 
ثاني بلد أجنبي  املكســيك لتكون 
بعد  البطولة  مباريــات  يحتضــن 

الواليات املتحدة األميركية .
وأوضــح نونو بيريــز، املديــر العام 
في  اإلســباني،  الــدوري  لرابطــة 
»مــاركا«  لصحيفــة  تصريحــات 
احملليــة قائالً:« إن مســابقة الليغا 
لتلعب في  بإمكانيات هائلة  تتمتع 
اخلــارج، واملكســيك تعتبر املقصد 
املقبلة«..  املرحلة  في  لنا  األساسي 
وتابع مديــر الرابطة قوله :« إن جناح 
جتربــة نقــل مباريات الــدوري إلى 
األميركية ســوف حتفزنا  املالعــب 
على خوض جتربة نقلها إلى املالعب 

املكسيكية« .
اإلســباني  الدوري  بطولة  وأضاف:« 
لديها جماهير كبيرة في املكسيك 
بفضــل الروابــط الثقافية، خاصة 

اللغة املشتركة بني البلدين، ولذلك 
يتعني علينا تقريب مباريات البطولة 
مــن هذه اجلماهيــر« ، وقد مت حتديد 
كل من مدينتي مونتيراي و تيخوانا 
الســتضافة مباريات »الليغا« على 
مالعبها. وتأتي هذه األخبار في وقت 
لــم يتجرع فيه اإلســبان حتى اآلن 

الدوري  رابطة  اتخذتــه  الذي  القرار 
بنقل عــدد من مباريــات البطولة 
األميركية  املتحــدة  الواليــات  إلى 
على مدار 15 عاماً باســتثناء مباراة 
»الكالســيكو« التي جتمع الغرميني 
ريال مدريــد وبرشــلونة التي تقرر 

إقامتها في إسبانيا فقط.

نيويورك ـ وكاالت:
يفتتح املوســم اجلديــد من دوري 
كرة الســلة األميركي للمحترفني 
في 16 تشــرين األول املقبل، فيما 
سيكون يوم عيد امليالد على موعد 
مع زيارة مشــوقة لليبرون جيمس 
وفريقه اجلديد لوس أجنليس ليكرز 
الى ملعــب اجلار غولدن ســتايت 

ووريرز حامل اللقب.
وتواجه "امللــك" جيمس مع ووريرز 
فــي نهائي الدوري خالل املواســم 
األربعة األخيرة مع فريقه الســابق 
كليفالند كافالييرز وخرج منتصرا 
مــرة واحدة عــام 2016، لكنه قرر 
الشــهر املاضي أن يخوض مغامرة 
جديدة مع ثالث فريق له في الدوري 

بانتقاله الى ليكرز.
وأعلنت رابطة الدوري موعد بعض 
للموســم  الهامة  املباريــات  من 
اجلديد الــذي ينطلق في أبكر وقت 
له منذ موســم 1980-1981 حني 

بدأ في العاشر من تشرين األول.
الرابطــة عــن اجلدول  وســتعلن 
املنتظم يوم  الكامــل للموســم 
اجلمعــة، واكتفت بالكشــف عن 
مواعيــد بعــض املباريــات، بينها 
بني  اجلديــد  للموســم  األوليــان 
وضيفــه  ســلتيكس  بوســطن 
فيالدلفيــا ســفنتي سيكســرز، 
بطل  ووريــرز،  ســتايت  وغولــدن 
وضيفــه  األخيريــن،  املوســمني 

أوكالهوما سيتي ثاندر.
وسيستلم العبو ووريرز قبل املباراة 
خوامت األبطال وســترفع في ملعب 

"أوراكل أرينا" الفتة البطل ملوسم 
2017-2018.وفي 18 تشرين األول ، 
يســجل جيمس بدايته مع فريقه 
اجلديــد ليكــرز حني يحــل األخير 
باليزرز،  ترايل  بورتالنــد  ضيفا على 
قبــل أن يخــوض مباراتــه األولى 
على ملعب "ســتايبلس ســنتر" 
في 20 منه حني يتواجه ليكرز مع 
جيمس  وجنمه  روكتس  هيوســن 
الذي نال جائزة أفضل العب  هاردن 

للموسم املاضي.
وتقــام 5 مباريات يــوم عيد امليالد 
التوالي،  على  احلادي عشــر  للعام 
نيكس مع  نيويــورك  يلتقي  حيث 
مع  هيوســن  باكس،  ميلووكــي 
اوكالهوما ســيتي، بوســطن مع 
بورتالند، إضافة  يوتا مع  فيالدلفيا، 
الى املبــاراة املنتظرة بــني غولدن 
الذي  جيمــس  و"امللك"  ســتايت 
يتطلــع الى اعادة ليكــرز ملكانته 
تاريخ  كأحد أعظــم األندية فــي 

الدوري.
ووافــق جيمــس )33 عامــا( على 
االنضمام الى ليكرز ألربعة مواسم 
154 مليــون دوالر اميركي،  مقابل 
بعد أن منــح مدينة كليفالند أول 
منذ  الكبــرى  الرياضية  القابهــا 
لقب  الى  كافالييرز  بقيادته   ،1964
الدوري في 2016، لكنه خسر ثالث 

مرات في النهائي ضد ووريرز.
ويأمل جيمس انتشــال ليكرز من 
كبوته وقيادته الى األدوار اإلقصائية 
"بالي أوف" للمرة األولى منذ 2013، 
علما بان بطل الــدوري 16 مرة لم 

يتخط الــدور الثاني من البالي اوف 
الكبيــر كوبي  النجم  قــاده  منذ 

براينت الى لقبي 2009 و2010.
مباراة ضمن   1143 وخاض جيمس 
املوســم املنتظم بألوان كليفالند 
وميامــي هيــت الذي تــوج معه 
باللقــب مرتني، حيــث بلغ معدل 
تسجيله 27,2 نقطة، 7,4 متابعات 
حاســمة.ويحتل  متريــرات  و7,2 
الترتيب  في  السابع  املركز  جيمس 
 31308( الدوري  ملسجلي  التاريخي 
نقــاط(، وميلك ذهبيتــني اوملبيتني 
فــي 2008 و2012 مــع املنتخــب 

االميركي.
إلــى ذلك، وضع هيوســن روكتس، 

أحد اندية دوري كرة السلة األميركي 
للشائعات  حداً  اإلثنني  للمحترفني، 
القويــة مؤخراً بشــأن مســتقبل 
النجم كارميلو أنطوني الذي شارك 
10 مرات فــي مبــاراة كّل النجوم، 
معلنــاً انضمامــه إلــى صفوفه.
ووقع أنطونــي )34 عاماً(، املولود في 
بروكلني، على عقد ميتد ملوسم واحد 

مقابل 2,4 مليون دوالر.
أوكالهوما  وبعد موسم مخيب مع 
ســيتي ثاندر مبعدل وســطي 16,2 
نقطة في املباراة الواحدة، هو األسوأ 
األول  الدور  في مسيرته، وخروج من 
في البــالي أوف )األدوار اإلقصائية(، 
أرســل انطوني في متــوز الى أتالنتا 

هوكس، لكنه فسخ عقده ليصبح 
حرا في فترة االنتقاالت.

من جانــب اخر، مّدد العــب اجلناح 
كيفن لوف عقده مــع ناديه احلالي 
كليفالند كافالييرز ألعوام عدة، كما 
أعلن وصيف بطل الدوري األميركي 
ويسعى   .. للمحترفني  السلة  لكرة 
كليفالند لتجنب خســارة جنم آخر 
بعد رحيل أسطورته ليبرون جيمس 

إلى لوس أجنليس ليكرز.
واكتفــى كليفالنــد بالقليــل من 
التفاصيل بشــأن العقد اجلديد في 
البيــان الذي أصــدره، غير أن بعض 
التقاريــر الصحافيــة األميركيــة 
أشارت إلى أن قيمة التجديد وصلت 
إلــى 120 مليــون دوالر ملــدة أربعة 

أعوام.
وقال كوبي ألتمــان، مدير كافالييرز 
أربع  الدوري  إلى نهائــي  الذي وصل 
مرات بــني 2015 و2018 وفاز باللقب 
عــام 2016 "موهبــة وشــخصية 
كيفن هما على مســتوى عال، وقد 
جنح في فرض نفســه كالعب جناح 

في مشروعنا املستقبلي".
وتابع "بصفته )كالعب( شــارك في 
مرات  النجوم خمــس  مبــاراة كل 
يــدرك كيفن  للدوري،  بطــالً  وتوج 
جيداً ما يحتاجــه الفوز والنجاح".
من ناحيتــه علق لــوف )29 عاماً(، 
التهديفي في  بلــغ معدلــه  الذي 
املباراة الواحدة املوسم املاضي 17.6 
نقطة، على متديد عقــده قائالً "أنا 
التزام  إنه  جداً.  وســعيد  متحمس 

كبير بالنسبة لي وكافالييرز".
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مدريد ـ وكاالت:

وصفــت تقارير إعالميــة أكادميية 
»كاســتيا« التابعة لريــال مدريد 
اإلســباني بـــ »مصنــع األموال« 
الطائلة  األرباح  إلى  بالنظر  للنادي 
التي جتنيها منها اخلزينة املدريدية 
وخزائن األندية األخرى على مدار الـ 

15 عاماً املاضية.
وكان ريال مدريد قد اضطر إلى بيع 
من  تخرجوا  الذين  الالعبني  افضل 
مدرسة النادي ، بعدما فشلوا في 
حجز مكان في تشــكيلة الفريق 
األساســية واالحتياطيــة ، حيث 
فضــل صنــاع القرار االســتفادة 
ذلك  إســتحالة  بعد  مالياً  منهم 

فنياً.
»أس«  صحيفــة  اســتعرضت  و 
اإلســبانية في تقريرهــا عددا من 
االســماء الكبيرة التي باعها ريال 
مدريــد ألندية أخــرى ، تألقوا من 
خاللهــا فــي دوريــات مختلفة ، 
محققني ألنديتهــم أرباحاً طائلة 

من بيع عقودهم.
وكشــف التقرير بأن هناك تسعة 
جنوم من خريجي املدرسة املدريدية 
الشــهيرة ، قد حققوا رقًما مالياً 
بلــغ 350 مليــون يورو في ســوق 

انتقاالت الالعبني ، وهم كالتالي :
يأتي على  موراتــا،  ألفارو  املهاجم 
الالعبــني بعدما حقق  رأس هؤالء 
رقماً يقدر بـ 116 مليون يورو بعدما 
أعاره ريال مدريد إلى نادي يوفنتوس 
مقابل 20 مليون يورو في عام 2014 
،  ثم اســتعاده مجدداً مقابل 30 
مليــون يورو في عام 2016 ، قبل ان 
يبيعه لنادي تشيلســي اإلنكليزي 

لقاء 66 مليون يورو في صيف عام 
. 2017

ثانياً في  ألفــارو نيغريــدو، جــاء 
في  رقماً  بعدما حقــق  القائمــة 
سوق االنتقاالت بلغ 78 مليون يورو 
، حيــث باعه ريــال مدريد ملواطنه 
إشــبيلية مقابــل 15 مليون يورو 

في عــام 2009 ، ثم باعــه األخير 
نظير  اإلنكليزي  سيتي  ملانشستر 
25 مليون يورو في عام 2013، وعاد 
بعدها إلى اللعب في إســبانيا من 
مليون   28 مقابل  فالنســيا  بوابة 
يــورو في عام 2014 ، ثم انتقل هذا 
الصيف إلى صفوف نادي بشكتاش 

التركي مقابل مليوني يورو.
اما، روبرتــو ســولدادو.. فحل في 
املركــز الثالث بعدمــا حقق رقم 
مبيعــات تقدر بـــ 67 مليون يورو 
، حيــث باعه ريــال مدريد ملواطنه 
أوساســونا في عــام 2006 ، الذي 
باعه بــدوره خليتافي في عام 2009 

، ثــم باعــه األخير إلى فالنســيا 
ليبقى فــي صفوفه موســمني ، 
وفي عام 2013 جنــح نادي توتنهام 
التعاقد  هوتســبير اإلنكليزي في 
معه مقابــل 30 مليون يورو ، وفي 
عام 2015 اشترى فياريال اإلسباني 
19 مليون  الالعــب مقابــل  عقد 

يــورو ، ولكنه باعــه لصالح نادي 
فنربخشة التركي مقابل 5 ماليني 

يورو في عام 2017 .
ورودريغو مورينو، حقق رقم مبيعات 
بلغت قيمتها ما يقارب 36 مليون 
يورو بعدما انتقــل من ريال مدريد 
إلــى أنديــة بنفيــكا البرتغالي ، 
وفالنســيا  اإلنكليــزي  وبولتــون 

اإلسباني.
وتضم قائمة مدرســة »كاستيا« 
اقل شــهرة حقق  اخرى  اســماء 
اصحابهــا ارقاماً اقــل ، على غرار 
املهاجم اإلســباني خوسيلو الذي 
باع النــادي عقده بـ 24 مليون يورو 
، واملهاجم اجملري أدم ســزاالي بـ 15 
مليــون يورو ، واملهاجــم البرازيلي 
ويليــان جوزيــه بـ 6 ماليــني يورو 
، و ريكــي بـــ 5  ماليني يــورو ، ثم 
املهاجم اإلسباني بـ 3 ماليني يورو 
، و اإلســباني روبني سوبرينو بنحو 
مليوني يورو ، وأخيــراً ديفيد بارال 

مبليوني يورو.
»كاســتيا«  إكادمييــة  وتعتبــر 
مدرســة يعتمد عليها ريال مدريد 
لتزويــد مختلف درجاته الســنية 
 ، بالالعبني فــي مختلــف املراكز 
أو  األول  للفريــق  تصعيدهم  قبل 
اعارتهم الندية اخرى مع احتفاظه 
باالســماء التي تنجــح في فرض 
نفسها وحجز مكان في تشكيلة 
الفريق الرسمية ، برغم ان فرصهم 
امام منافســة غير  تبقى ضئيلة 
متوازنــة مــع الالعبــني اصحاب 
اخلبــرة ، الذين يلتحقــون بالنادي 
بعدما قدموا مــن اندية لعبوا في 
تشكيلتها الرسمية ليكونوا أكثر 
جاهزية لكســب املنافســة أمام 

الالعبني الشباب.

»الملكي« استفاد من بيع أفضل الالعبين الذين تخرجوا من مدرسة النادي

»كاستيا«.. مصنع األموال الذي مّول ريال مدريد بـ 350 مليون يورو

الفارو.. احد خريجي األكادميية

كيتا

من مباريات الدوري اإلسباني

جانب من دوري السلة اإلميركي

أبو ظبي ـ وكاالت:
قرر نادي احتاد كلباء االســتغناء عــن خدمات املدرب 
البرازيلي جورفان فييرا بعد اخلســارة القاســية أمام 
الوحــدة 2 6/ يوم اجلمعة املاضي في اجلولة األولى من 

الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
وأعلن احتاد كلباء أمس، تعيني اإليطالي فابيو فيفاني 
مدربا جديدا خلفا لفييرا الذي تولى تدريب الفريق في 

الدور الثاني من املوسم املاضي.
وتعتبر إقالة فييــرا هي األولى في الــدوري اإلماراتي 
املتوقف حاليا بســبب معسكر املنتخب الوطني في 

إسبانيا.

باريس ـ وكاالت:
قــدم نادي رين الفرنســي لكرة القــدم ، أمس، العب 
خط الوســط حامت بن عرفة الذي انضم إلى صفوفه 
في انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي باريس ســان 

جيرمان في حزيران املاضي.
ونشر النادي عبر حسابه على »تويتر« شريطاً مصوراً 
قصيراً بعنوان »فنان جديد في رين«، يظهر في ختامه 
الالعب البالغ من العمــر 31 عاماً وهو يرتدي قميص 
النادي )الرقم 18(، ويقف في وسط ملعبه روازون بارك.
ووقع الالعب عقداً لعام مع رين، مع خيار التمديد لعام 
إضافي. وقال بن عرفة خالل مؤمتر صحافي »أنا سعيد 
جداً بأن أكون هنا، هذا مشــروع لطاملا أثار اهتمامي 
على املســتوى الرياضي، على مستوى الطموح ألنني 
شــخص طموح جــداً، أعتقد أنني أصــل الى النادي 

املناسب لي«.

القاهرة ـ وكاالت:
جنح منتخب مصر للكرة الطائرة »شابات« في التأهل 
رسمياً إلى منافســات بطولة العالم، املقرر إقامتها 
في اليابان، بعدمــا وصل إلى املباراة النهائية لبطولة 
أفريقيا حتت 20 عامــا املقامة حالياً في كينيا، بالفوز 

على نيجيريا بنتيجة 3 ـ 0، بنصف نهائي البطولة.
ويعــد هذا الفــوز هو اخلامــس للمنتخــب املصري 
بالبطولة بعدما حقق مــن قبل االنتصار على نظيره 
الروانــدي بنتيجة 3-1، ومنتخبــات الكونغو وأوغندا 

وموريشيوس بنتيجة واحدة هي 0-3.
يشــار إلى أن بعثة املنتخب املصري تشــارك في هذه 
البطولة بـ 12 العبة هن: هنا حســن، هنا منســي، 
آية النادي، لوجي ياســر، نور إيهاب، آيات ياسني، هدير 
يســرى، زينة تامر، علياء هاني، ســهيلة وفيق، ميار 

خليفة وندى وليد.

تونس ـ وكاالت:
كشفت مصادر أن التونسي أحمد العكايشي، العب 
احتاد جدة السابق، جلأ إلى غرفة فض املنازعات باالحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا«، للمطالبة مبســتحقاته 

لدى النادي السعودي.
وكانت إدارة احتاد جدة قررت عدم قيد العكايشــي في 
قائمة املوسم احلالي، إلفساح مكان بقائمة األجانب 
للبرازيلــي رومارينيو الذي مت التعاقــد معه في ختام 
امليركاتو الصيفي.وقام العكايشي بفسخ عقده مع 
احتاد جدة، أمس األول، بعدما مت استبعاده من حسابات 
الفريق، باإلضافة إلى عدم حصوله على مستحقاته 
خالل الفترة األخيرة.وقالت مصادر أن العكايشي بات 
قريًبا مــن العودة إلى صفوف النجم الســاحلي في 

املوسم احلالي.

فيفاني يخلف فييرا 
بقيادة اتحاد كلباء 

رين يتعاقد مع 
حاتم بن عرفة

شابات مصر إلى 
مونديال الكرة الطائرة

العكايشي يشكو 
اتحاد جدة في الفيفا
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انطالق الدوري األميركي بكرة السلة في 16 تشرين األول
هيوستن يعلن ضّم كارميلو أنطوني لموسم واحد

كيتا بالدي سعيد بدوره الجديد مع إنتر ميالن

نورنبرج يتعاقد مع الهولندي ميسيديان

مانشيني يعلن قائمة إيطاليا لموقعة البرتغال

رابطة »الليغا« تخطط لنقل مباريات 
الدوري اإلسباني إلى المكسيك



بغداد ـ الصباح الجديد:
وصــل املــدرب الســلوفيني كاتانيتــش 
وطاقمــه التدريبي إلى بغداد، أمس األحد، 
لتوقيــع عقد قيادته ملنتخب العراق ملدة 3 

سنوات.
وقال فالح موسى، عضو االحتاد املركزي، في 
السلوفيني  املدرب  إن  تصريحات صحفية 
رفقــة طاقمه  مؤمترًا صحفًيا  ســيعقد 
الفنــي، اليوم اإلثنني، لإلعــان عن توقيع 

العقد بشكل رسمي ملدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن املنتخب سيتجمع في أربيل، 
يوم غٍد الثاثاء ، بوجود املدرب السلوفيني 

اســتعدادًا خلوض مبــاراة الكويت الودية 
التي ســتجرى يــوم 10 اجلــاري.. وأوضح 
أن املــدرب ميلــك معلومات ســابقة عن 
مستويات الاعبني، ومن املقرر أن يضم 39 

العًبا خلوض املباراة املقبلة أمام الكويت.
أكد املدير اإلداري للمنتخب العراقي، باسل 
كوركيــس، أن املدرب كاتانيتش، وافق على 
بقاء الاعب جســن ميرام، مع ناديه بعد 
االعتذار الــذي قدمه للجهاز الفني، لعدم 
جاهزيتــه البدنية.وأوضــح كوركيس، أن 
الاعب سيلتحق ، باملنتخب، حتضيرا ملباراة 

الكويت.

جاكارتا ـ قصي حسن*

أطفئت شعلة اآلسياد لهبها في ملعب 
غيلورا بونغ كارنو إيذانا بانتهاء منافسات 
دورة األلعاب اآلســيوية الثامنة عشــرة 
التي أقيمت في العاصمة اإلندونيســية 
باملبيانغ عاصمة جنوب  ومدينة  جاكارتا 
سومطرة، خال املدة من الثامن عشر من 
شــهر آب املاضي وحتى الثاني من ايلول 
اجلاري حتت شعار )طاقة آسيا(، مبشاركة 
أكثر مــن 11 ألف رياضــي ورياضية من 
45 دولة آســيوية تنافسوا في 40 رياضة 

تضمنت 465 مسابقة.
واحتل العراق في ختام منافسات آسياد 
ذهبية  برصيد  الـ27  الترتيب  اندونيسيا، 
وفضيتني من بني 37 دولة جنحت في وضع 
اسمها في جدول االوسمة امللونة، فيما 
كانت الريــادة متوقعة للعماق الصيني 
للمرة السادسة على التوالي الذي جمع 
289 ميدالية من بينهــا 132 ذهبية ثم 
75 ذهبيــة وكوريا اجلنوبية  اليابان ولها 
التــي حصــدت 49 ذهبية، وفــي املركز 
الرابع ظهرت الدولة املضيفة اندونيسيا 
وجنحــت في الوصول الــى الذهبية رقم 
31، وتصدرت البحريــن ترتيب املنتخبات 
العربيــة ثم قطــر واالمــارات والكويت 
واالردن والسعودية والعراق ولبنان واخيرا 

سوريا.
ولم تختلف درجــات التفوق للصني عن 
الدورة الســابقة التي اقيمت في مدينة 
أنشــون الكورية اجلنوبية 2014، أذ كانت 
الصــدارة صينية بامتياز بعــد احرازها 
151 ذهبية وتلتهــا كوريا اجلنوبية بـ79 
ميداليــة ذهبية واليابان بـــ47 ميدالية 

ذهبية.
وترأس وفــد بعثــة العراق الــى الدورة 
االوملبية  اللجنة  رئيس  نائب  االســيوية، 
الوطنية العراقية فاح حســن، وتألفت 
البعثة من 91 شخصا بني رياضي وإداري 
وفنــي ووفدين رســمي وإعامي، فضا 
عن رئيس اللجنــة االوملبية رعد حمودي 

واالمني املالي حيدر اجلميلي.
وشارك العراق في آسياد اندونيسيا بـ12 
لعبة هي : كرة السلة )3X3(، وكرة اليد 
والتجذيف واجلودو والعاب القوى والقوس 
والسهم والكانوي واملاكمة ورفع االثقال 

واجلوجيتسو والكوراش والسامبو.
اجملد االسيوي يحسب لعائلة رفع االثقال 
التــي منحت العراق ذهبيــة في وزن 85 
كغــم وفضيــة فــي وزن 105 كغم، اذ 
خطف الرباع العاملي صفاء راشد ذهبية 
وزن 85 كغــم جامعا 361  كغم، بعد ان 
حقــق 159 كغم في اخلطف و202 كغم 
في النتر ليحرز الوســام الذهبي للعراق، 
وحل ثانيا الرباع الكــوري اجلنوبي جانك 
بون هانــك الذي جمع 360 كغم ليحقق 
الوســام الفضي، وحصل الرباع الكوري 
الشمالي جون ميونك سون على الوسام 

النحاسي بعد ان جمع 348 كغم.
وتوج الرباع سلوان جاسم على بالوسام 
الفضي فــي رياضــة رفع االثقــال في 
فعاليــة وزن 105 كغم ، بعدما ســجل 
405 كغــم فــي اجملمــوع، إذ حقق 181 
كغم في اخلطــف و224 كغم في النتر، 
واحرز الرباع االوزبكي رســان نورودينوف 
الوسام الذهبي بعدما سجل في اجملموع 
421 كغم من خال تسجيله 191 كغم 
في اخلطف و230 كغــم في النتر، بينما 
الرباع االيراني علي هاشمي على  حصل 

الوسام النحاسي، حيث انهى املنافسات 
مبجموع قــدره 403 كغــم بعدما حقق  
184 كغــم في اخلطــف و219 كغم في 

النتر.
وودع الرباع احمد فاروق منافسات وزن 77 
كغم بعد تعرضه الى االصابة خال ادائه 
الرفعــات، ومتكن فــاروق من خطف 146 
كغــم، وفي النتر طلــب 180 كغم ولم 
يوفق في الرفعــة االولى قبل ان يتعرض 
الــى االصابة في احملاولــة الثانية ويغادر 
الســباق، واحــرز ذهبيــة وزن 77 كغم، 
الكوري الشمالي جوي جون وي مبجموع 
348 كغــم وجاء باملركــز الثاني الكوري 
اجلنوبي كيم هو مبجموع 347 كغم وحل 
في املركــز الثالث التايلنــدي جاتو فام 

مبجموع 341 كغم .
وكســر الرباع محمد رضــا علي، الرقم 
القياسي العراقي في اخلطف عندما جنح 
في رفع 140 كغــم، فيما نتر 161 كغم، 
ليحتل املركز الـ 11 في ختام منافسات 
وزن 69 كغم، وجمــع رباعنا 301 كغم، 
واحرز املركز االول الكوري الشمالي كانغ 
شــو جامعا 336 كغم وفي املركز الثاني 
االوزبكــي يوكوبــوف 331 كغم ثم في 
املركــز الثالث الكازاخســتاني ارتيلوف 

جامعا 330 كغم.
اما الرباعة هدى ســالم فجاءت باملركز 
السابع في وزن 75 كغم بعد ان جمعت 
207 كغــم، واحرزت الذهبيــة الكورية 
الشــمالية رمي جونك مبجموع 263 كغم 
ثم االوزبكية اومادي اوتا كوزاييف مبجموع 
237 كغــم وفي املركز الثالــث الكورية 
اجلنوبية مون منهي مبجموع 236 كغم.. 
وقاد منتخب العراق برفع االثقال املدربني 
محمد جــواد محمد كاظم وعبد الكرمي 

كاظم وعباس احمد.
وتوجت مشاركة العاب القوى في االسياد 
باحرازها فضية ســباق رمي القرص عن 
طريق البطل االسيوي مصطفى كاظم 
داغــر الذي حل ثانيا محققــا رقما قدره 
60,09 مترا واحرز االيراني احسان حدادي 
املركز االول وسجل رقما قدره 65,71 مترا، 
فيما حصد املتســابق الكويتي  عيسى 
سنكاوي الوسام النحاسي بعد ان رمى 
القــرص الذي يزن 2 كيلو غرام ملســافة 

59,44 مترا.
ولم تكــن نتائج عــروس االلعــاب في 
الفعاليات االخرى قريبة من املراكز االولى، 
اذ جاء املنتخب العراقي في نهائي سباق 
x400 4 متر تتابع في املركز السابع بزمن 
قــدره 3،07،64 دقيقــة، وتالف املنتخب 
العراقي من العدائني طه حسني واحمد 
فاضل وياسر علي وجسام محمد، فيما 
احــرز الذهبية، املنتخــب القطري بزمن 
قدره 3،00،56 دقيقة ثم املنتخب الهندي 
فــي املركز الثاني بزمــن 3،01،85 دقيقة 
وفي املركز الثالث املنتخب الياباني بزمن 

3،01،94 دقيقة.
وفي سباق 1500 متر احرز العداء عدنان 
املسافة  الســابع قاطعا  املركز  طعيس 
بزمن قدره 3،49،02 دقيقة، وتوج بذهبية 
الســباق الهندي جونسن بزمن 3،44،72 
دقيقة ثــم االيراني امير مــورادي بزمن 
3،45،62 دقيقــة وحل فــي املركز الثالث 
البحرينــي محمد تايلوي بزمن 88، 3،45، 

دقيقة.
وخــرج العداء محمد ســعد من نصف 
نهائي سباق 110 متر حواجز بعد حلوله 
في املركز العاشــر في اجملمــوع، وقطع 
ســعد مســافة الســباق في اجملموعة 

الثانية بزمــن قــدره 13،88 ثانية واحرز 
الذهبية الصينــي وين جون بزمن 13،34 

ثانية.
كما ودعت العداءة دانة حسني تصفيات 
سباق 200 متر للنساء بعد حلولها، في 
الترتيب الرابع على مجموعتها واخلامس 
عشر بالترتيب العام في زمن قدره 24،31 
ثانية واحرزت الذهبية البحرينية اوديونك 
ايدي ديونك بزمن 22،96 ثانية، كما خرج 
ايهاب جبــار خالي الوفاض من ســباق 
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 دقيقة، فيما احرز الذهبية 
العــداء الهنــدي ماجنيت ســانغ بزمن 

1،46،15 ثانية.
وخرج العــداء احمد عصام من ســباق 
نصــف نهائــي 200 متر للرجــال بعد 
احتالــه املركز الرابع عشــر في اجملموع 
بزمن قدره 21،31 ثانية وامسك بالذهبية 
اليابانــي كويكــي يوكي بزمــن 20،23 
ثانية، وفــي الوثب العالي غادر حســني 
فاح السباق بعد ان قفز 2،10 متر واحرز 
الذهبية الصيني وانــك يو بارتفاع 2،30 
متر، فيمــا قفزت مرمي عبــد احلميد في 
الوثــب العالي الى ارتفــاع 1،70 لتحتل 
املركــز احلادي عشــر واحــرزت الذهبية 
الكازاخستانية سيفيليا رادزفيل بارتفاع 
1،96 متــر، اما زميلتها العداءة دلســوز 
عبد جنم فخرجت من تصفيات ســباق 
100 متر حواجز بعــد ان حلت في املركز 
الـ13، وقطعت دلســوز مسافة السباق 
بزمــن قدره 14،90 ثانيــة، واحرزت املركز 
االول الكورية اجلنوبية بزمن 13،20 ثانية 
ثم االندونيسية نوفا امييليا بزمن 13،33 
ثانيــة وفي املركــز الثالث لــوي الي من 
هونك كونك بزمــن 13،42 ثانية.. وتالف 
اجلهاز الفني مــن املدربني رعد عبد اهلل 
وجبار قاســم وهاني عبد وليد ويوســع 

عبد الرحمن.
واحتل املنتخب العراقي بكرة اليد املركز 
الســابع في الترتيب العام، واحرزت قطر 
الذهبيــة والبحريــن الفضيــة وكوريا 

اجلنوبية البرونزية.
وكان املنتخــب العراقي بكــرة اليد اول 
منتخــب يصل الى القريــة االوملبية في 
جاكارتا، في التاسع من شهر اب املاضي 
وخــاض مباريــات االدوار االقصائية قبل 

االفتتاح الرسمي بخمسة ايام.
واوقعــت القرعة املنتخــب العراقي في 
اجملموعــة الرابعة الى جانــب منتخبات 
البحريــن والصني تايبيــه والهند، واحرز 
املركــز الثانــي برصيد اربــع نقاط بعد 
املنتخب البحريني الذي جمع ست نقاط، 
اذ خسر مباراته االفتتاحية امام البحرين 
بنتيجــة 30-24 هدفــا ثــم تغلب على 
الصني تايبيه 37-30 هدفا وهزم املنتخب 
الدور  40-29 هدفا، وفي  الهندي بنتيجة 
الثانــي واجــه منتخبات قطــر واليابان 
والسعودية، وخســر مباراته االولى امام 
قطر بنتيجــة 26-20 هدفا وامام اليابان 
27-24 هفا وتعادل مع السعودية بنتيجة 
20-20 هدفا، ليحتل املركز االخير بنقطة 
واحدة ويلتقي مــع رابع اجملموعة الثانية 
هونك كونك على املركز السابع ويتفوق 

عليه بنتيجة 31-24 هدفا.
فــي حــني، احــرز املنتخــب العراقــي 
بالتجذيــف املركز الســادس عن طريق 
اجلذاف محمد رياض في ســباق الفردي 
لوزن اخلفيف ملســافة 2000 متر، وقطع 
رياض مسافة السباق بزمن قدره 7،31،40 
دقيقة، فيما فاز بذهبية السباق الكوري 
اجلنوبي بارك هيونسو بزمن قدره 7،12،86 
دقيقة وجاء في املركز الثاني العب هونك 
كونك شــيوهن بزمن قدره 7،14،16 وفي 
املركز الثالث الهندي دوشياند بزمن قدره 
املنتخب  على  واشــرف  دقيقة.   7،18،76

فنسينت برناد الفرنسي اجلنسية.

ودع العب اجلودو محمد ستار منافسات 
وزن 66 كغم بعد خســارته فــي الدور 
الـ16 امام بطل قيرغستان تي آرتر، وكان 
بتغلبه على  الـــ32  الدور  اجتاز  ســتار 
بطل فيتنــام فان فو نام واحــرز اللقب 
الكــوري اجلنوبــي آن بايلو. امــا الاعب 
ســجاد غامن فغادر تصفيات الدور الـ32 
فــي وزن 73 كغم بعد خســارته، امام 
العب كوريا الشمالية كيم شول جوانك 
واحــرز الذهبية الياباني أونو شــوهيل، 
وحــذا حذوه زميله هادي علي ليخســر 
في وزن 81 كغم امــام الاعب اللبناني 
آزار ســتيفني ويحــرز املعــدن النفيس 
الكازاخستاني كامزا ديدار، وقاد املنتخب 

املدرب علي عبد اخلالق.
وخــرج املنتخب العراقي لكرة الســلة 
))3x3 من الدور االول للمجموعة الرابعة، 
بعد تلقيه خســارتني امام ايران 16-19 
نقطة وكازاخســتان 21-18 نقطة وفاز 
على افغانســتان 21 – 12 نقطة، وعلى 
تركمانستان 16-14 نقطة وعلى ماليزيا 
19-16 نقطةليحتل املركز الثالث وتتاهل 
ايران وكازاخســتان، وقاد املنتخب املدرب 

نضال غامن، واحرزت الصني الذهبية.
ووقفت مشــاركة القوس والسهم في 
فعالية القــوس املركب عند الدور الـ16 
عندما خســر ثنائــي العراق اســحاق 
ابراهيم وفاطمة سعد امام ثنائي الهند 
فيرما ابهاشــبك وفينام جويثي، وكانت 
قرعة فعاليــة القوس املركــب اوقعت 
 59 الى جانب  ابراهيم  الاعب اســحاق 
العبا من قارة آســيا، فيما تبارت الاعبة 
فاطمة ســعد الى جانب 51 العبه في 
فعاليــة القوس املركب، وقــاد املنتخب 
املدربــة حنــان جاســم واحــرز اللقب 

املنتخب الكوري اجلنوبي.
واحــرز العــب التجذيف احمد ســمير 
املركز الثامن في نهائي ســباق الكاياك 
الفردي ملسافة 200 متر قاطعا املسافة 

بزمــن قــدره 37،380 ثانيــة، فيما احرز 
الذهبيــة الكوري اجلنوبي شــو جوانك 
هــي بزمــن 35،373 ثانية وجــاء باملركز 
الثاني الكازاخستاني توكارتبمكي بزمن 
35،745 ثانية وثالثا الســنغافوري ياجني 
ميرفني بزمن 36،314 ثانية، وقاد املنتخب 

املدرب حمود حسني.
وخســر املاكم كرار كاظــم في وزن 64 
كغم لقاء الدور ربع النهائي، امام املاكم 
اليابانــي نارميا تســو وذلك بعــد ايقاف 
احلكم النزال أثــر تعرض املاكم الياباني 
الى اصابة وشــج قرب عينه، واالحتكام 
الــى النقاط التي اشــرت تقدم املاكم 

الياباني من خال احلكام اخلمسة.
وكان كرار كاظم تغلــب في الدور الـ32 
التركمانســتاني محميت  املاكم  على 
الـ16  الدور  5-0 وفي  بنتيجة  بيرداباييف 
هزم املاكــم الفيتنامي فان جونك، قبل 
ان يودع املنافسات من الدور ربع النهائي، 

واحرز الذهبية االوزبكي كوهل داروف.
وودع املاكم جعفر عبد الرضا في وزن 56 
كغم املنافســات من الدور ربع النهائي 
االندونيسي  املاكم  امام  بعد اخلســارة 
امور كام تونام في مباراة كان عبد الرضا 
هو االفضل غيــر ان احلكام كان لهم رأي 
آخر، وسبق لبطلنا ان ازاح من امامه في 
32 املاكــم الفلبيني فرنانديز  الـ  الدور 
ماريو بالضربة القاضية، وفي الدور الـ16 
هزم ماكــم طاجكســتان فوكهيدف 
أســرور، وفاز باللقــب االوزبكــي ميرزا 

كاليلوف.
وخرج العــب املنتخب العراقي باملاكمة 
عمار جبار من منافســات وزن 60 كغم 
املنغولي  الاعــب  امام  خســارته،  بعد 
ايردين  املنغولي  باللقب  وفاز  ايرداينيبات، 
بات. اما املاكم حسني علي ناصر في وزن 
49 كغم فخســر سباق الدور الـ16 امام 
ماكم قيرغستان توركباي ميرالن بعد ان 
اوقف احلكم النــزال، فيما احرز الذهبية 

الهندي أميات.
وخسر العبا اجلوجستو محمد اسماعيل 
فــي وزن 56 كغم وعلي احمد صباح في 
وزن 69 كغم فرصة املنافسة على املراكز 
االولى، اذ ودع محمد اسماعيل البطولة 
من الدور الـ32 بعد هزميته امام االوزبكي 
اميروف اكمــال، واحرز الذهبية االماراتي 
حامد نواد، فيما كانت نتائج زميله علي 
احمــد صباح فــي وزن 69 كغم افضل، 
حينما اقصى االردني ناباس عبد اهلل من 
الدور الـ32 ثم تفوق في الدور الـ16 على 
االوزبكي بوزوروف  ليخوض مواجهة الدور 
ربع النهائي امام التايلندي ليرثاســونك 
ويخســر، وفي مواجهــات الترضية عاد 
وخســر صباح امــام التركمانســتاني 
هوجاميــرادوف، فيمــا نــال الذهبيــة 

القيرغستاني باجني بايا.
للكــوارش  العراقــي  املنتخــب  وودع 
خســارة  بعد  االول  الــدور  منافســات 
الاعبــني محمود رضا فــي وزن فوق 90 
كغم ومجتبى احمد في وزن اقل من 81 
كغم امام الاعبني عبد البصير رحماني 
من  زهانبيك  وســلطان  افغانستان  من 
كازاخســتان. واحرز لقــب وزن اقل من 
81 كغــم االيراني علي اكبــاري وذهبت 
الفضية للطاجكي كوجا زودا والبرونزية 
لايراني اوميد تازدتاك واالوزبكي شــومو 
رودوف، اما وزن فوق 90 كغم فاحرز املعدن 
ثم  ميدنوف  االوزبكي كايشــو  النفيس 
جاء ثانيا االيراني جعفــر باهليفان وفي 
املركــز الثالث تواجــد االفغاني منصور 

سارواري واالوزبكي نوربك توراييف.
كما، خسر الاعب جاسم قدوري في وزن 
90 كيلوغرام امام الاعب االندونيســي 
باهاري ريو اكبار في الــدور الـ16، ليودع 
منافسات الســامبو بعد ان حصل على 
انتظــار في الدور الـــ32 ، وفاز بالذهبية 
والفضية  االوزبكي كهــول ما ماتــوف 
بيكــوف  كاســان  الطاجكســتاني 
باريون  اوســتو  للطاجكي  والبروزنزيــة 

والكازاخستاني زيكينوف.
من  واجلوجستيو  والكوراش  والســامبو 
االلعاب اجلديــدة التي دخلــت الى دورة 

االلعاب االسيوية.
من جانبها، حرصت اللجنة االوملبية على 
لتسهيل  الازمة  االجراءات  تأمني جميع 
رحلة البعثة إلى جاكرتا بشــكل مبكر، 
فقد اســتخرجت التاشيرات والبطاقات 
التعريفية وحجــوزات الطيران، والتاكيد 
علــى اكمــال البطاقــات التعريفيــة 
للصحفيــني واالعاميــني، كمــا أمنت 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية، اكثر 
من معســكر داخلي وخارجي لاحتادات 
الرياضية، فقد عســكر منتخب القوس 
والســهم في العاصمــة االيرانية ايران، 
باملاكمة  العــراق  انتظم منتخب  فيما 
آذربيجان  مبعســكر تدريبي في عاصمة 
باكو، ومنتخب رفع االثقال اقام معسكره 
في باكــو ايضا ملدة شــهرين، ومنتخب 
كــرة اليد في باروســيا، والتجذيف في 
فرنسا، والكانوي في اربيل، واجلوجيتسو 
والســامبو والكوراش في لبنان، واجلودو 
والعاب القوى في اذربيجان، وكرة السلة 
اجرى معســكرا تدريبيا داخليا في قاعة 
الشعب في العاصمة بغداد واشترك في 

بطولة غربي اسيا في لبنان.
واعتمدت اللجنة املنظمة لدورة االلعاب 
الرياضات املائية  40 لعبة هي  االسيوية، 
والرمايــة وألعاب القوى وتنس الريشــة 
والبيســبول وكرة القدم وكرة الســلة 
والكرة الطائرة وكــرة اليد وكرة الركبي 
واملاكمة  والبولينــغ  اللينــة  والكــرة 
الكاياك  بالــزورق  والتجديف  واجلســور 
واملبارزة  والفروسية  الهوائية  والدراجات 
والغولف واجلمباز والهوكي وجيت سكي 
واجلــودو والكابــادي والكاراتيــه، وفنون 
والطيران  احلديــث  والبنتاثلون  القتــال 
الشــراعي والرولير ســبورت )الباتيناج( 
والتجذيــف واإلبحــار وســيباك تاكرو 
واالسكواش  التســلق  ورياضة  والرماية 
والتنس  والتايكوانــدو  الطاولــة  وتنس 

والترياثلون ورفع األثقال واملصارعة.
اخلمســة  األعضاء  جميــع  وشــاركت 
واألربعني املنتســبني إلى اجمللس األوملبي 
وهم:  األلعــاب  فــي   )OCA( اآلســيوي 
العراق واألردن ولبنان وســوريا وفلسطني 
والســعودية وعمــان والبحريــن وقطر 
واالمــارات والكويت بعد رفع االيقاف عن 
رياضتها واليمن، وأفغانستان وبنغاديش 
وبوتــان وبرونــاي دار الســام وكمبوديا 
والصني وهونغ كونغ وإندونيسيا والهند 
وإيران واليابان وكازاخستان وقرغيزستان 
وكوريا اجلنوبيــة والوس وماكاو وماليزيا 
وجزر املالديــف ومنغوليا وميامنار ونيبال 
الشمالية  وكوريا  والفلبني  وباكســتان 
وتايانــد  وســريانكا  وســنغافورة 
وطاجيكســتان وتركمانســتان وتيمور 
ليســتا، والصــني تايبيه وأوزبكســتان 

وفيتنام.

* موفد االحتاد العراقي لإلعالم الرياضي

العراق يحتل الترتيب 27 في اختتام دورة األلعاب اآلسيوية
بحصيلة بلغت وساما ذهبيا ووسامين فضيين

مصطفى داغر على منصة التتويج
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بغداد ـ فالح الناصر:

تدريبات مركز  اجلديد«  »الصباح  زارت 
اإلبداع التخصصي لكرة القدم التي 
تتواصــل في ملعب منتدى شــباب 
الصدر/  شباب  ملديرية  التابع  القدس 
مجلس محافظة بغداد، الذي يشرف 
عليه مدير شــباب ورياضــة مدينة 
الصدر حسام صاحب اجلزائري، ويديره 

الكابن شاكر سالم.
يضم مركز اإلبداع التخصصي لكرة 
املدربني  من  العديــد  املاكات  القدم 
املعروفــني يتقدمهم،  عبــد الزهرة 
أســود ولطيف كرمي وسالم شنشل 
وحســني ابو الهيل واحمد عبد اهلل 
وصاح حســن واديب ثجيل وقاسم 
محمد مناحي وعلي شــاكر وعدنان 
عبد احلســني ومدرب حــراس املرمى 

خضر اخلضيراوي.

ويســتقبل مركز اإلبداع التخصصي 
بكرة القدم الاعبني الواعدين ملواليد 
جترى  حيــث   ،)2011 ولغايــة   2003(
باشــراف  املتقدم  لاعب  االختبارات 

املدربني وكل حسب الفئة العمرية.
وجترى الوحدات التدريبية في الساعة 
4ـ  6 عصــر ايــام األحــد والثاثــاء 
الرسمي  االفتتاح  واخلميس، وسيقام 
يوم غٍد الثاثــاء، حيث دأبت املاكات 
العمل  علــى  والتدريبيــة  اإلداريــة 
الرسمي،  لافتتاح  واالعداد  املتواصل 
فقامت باالجراءات الرسمية باشراف 
مديريــة شــباب ورياضــة مدينــة 
الصــدر، ملا ميثله املركز من مشــروع 
الواعدين وســيكون  لاعبــني  كبير 
نقطة انطــاق املوهوبني نحو االندية 

ومنتخبات الفئات العمرية.
يقول عضو املــاك التدريبي للمركز، 
الذي ســبق  الكابــن، لطيف كرمي، 
ان مثل العديد مــن االندية في دوري 

العمال  نادي  بينهــا  املمتازة  الدرجة 
حيث كان يحمل شارة قيادة الفريق، 
وفي التدريبات عمل باكثر من محطة 
ابرزهــا فــي دوري الكبار مســاعدأً 
للكابــن احمد دحام فــي فريق نادي 
الديوانية: فكرة تأسيس مركز لإلبداع 
يعتنــي باملوهوبني في كــرة القدم، 
تبلورت سريعاً، فكانت اجلهود كبيرة 
الصدر،  ورياضة مدينة  ملدير شــباب 
السيد، حسام صاحب اجلزائري، ونظراً 
لوجود العديد من االسماء التدريبية 
التي ســبق ان قدمت العطاء الفني 
الكابن  في املاعب اخلضراء، وخلبرات 
شاكر ســالم التي جناها من رحلته 
التدريبية سابقاً ثم الحقاً في رحلته 
وتعامله مع  األحترافيــة في قطــر 
طويلة  لســنوات  العمرية  الفئــات 
بنادي الوكرة، مت االتفاق على الشروع 
املركز  ليكــون  االنطــاق  بنقطــة 
ميداناً رحبــاً لتطوير املواهب وحتقيق 

ميلكون  العبــني  برؤية  الطموحــات 
األســاس الصحيح فــي عالم كرة 

القدم.
بقي ان نشــير إلى ان مركــز اإلبداع 
التخصصي بكرة القدم، ســيفتتح 
رســميا عصر يوم غد الثاثاء، بحفل 
كبيــر مت فيه توجيــه الدعوة لنجوم 
الرياضيــة  والشــخصيات  الكــرة 
واجلماهير ووســائل اإلعام في شتى 

صنوفها.
يؤدي فيــه الاعبني الصغار تدريباتهم 
في ملعب منتدى القدس، لكن امللعب 
يتطلــب إدامة، فارضيتــه غير صاحلة 
للتدريبات، وكذلك فانه ال يســتوعب 
االعــداد الكبيرة لاعبــني املنخرطني 
فــي املركز، وهذه رســالة إلى مجلس 
احملافظة، ان يتابع امللعب ألنه يحتضن 
العشرات من املوهوبني الواعدين الذين 
ســيكون لهم املســتقبل الكبير في 

عالم كرة القدم.

»الصباح الجديد« تواكب تدريبات الموهوبين 

غدا.. االفتتاح الرسمي لمركز اإلبداع التخصصي بكرة القدم 

تقرير

املدرب صالح حسن يتحدث جملموعة من العبي مركز اإلبداع التخصصي

كاتانبيتش

بغدادـ حسام عبد الرضا*
الوطني  غادر مساء أمس األول منتخبنا 
للناشــئني لكرة اليد إلى سلطنة عمان 
تدريبي يســتمر ملدة  إلقامة معســكر 
أسبوع تتخلله إقامة مبارتني وديتني مع 

منتخب ناشئي السلطنة.
ويأتي هذا املعسكر استعداد للمشاركة 
فــي بطولــه آســيا للناشــئني والتي 
تضيفها اململكة االردنية  خال املدة من 

14 لغايــة 30 أيلول اجلــاري، يرأس الوفد 
عبد ناجي عضــو االحتاد العراقي واالمني 
املالي لاحتــاد والــكادر التدريبي املؤلف 
من حيدر غازي مدربا للمنتخب وياســر 
ســعيد شاهني مدربا مســاعداً ووسام 
املرمى وعلي مذبوب  فاضل مدربا حلراس 

معاجلا.

* الناطق اإلعالمي الحتاد اليد

الديوانية ـ ايمان كاظم*
 اكد رئيس الهيئة االدارية لنادي الديوانية 
الرياضي حميد احلمداني ان الفريق الكروي 
بغداد استعداداً  العاصمة  سيعسكر في 
للــدوري العراقــي املمتاز الذي ســنطلق 
احلالي  واضاف احلمداني للمكتب  الشهر 
االعامي ان االدارة وفرت جميع مستلزمات 
جناح الفريــق وتلبية طلب الكادر التدريبي 
بقيــادة علي هاشــم ليكون املعســكر 

في بغداد واختيار التشــكيلة الرئيســة. 
وبني ان املعســكر سيســتمر ثمانية ايام 
تتخللهــا اقامــة مباراة مع فــرق الدوري 
املمتاز املتواجدة في بغداد فضا عن اقامة 
وحدتني تدريبيتني كل يــوم  مكثفة ترفع 
من اجلاهزية الفنية والبدنية للفريق  قبل  

الدخول  في الدوري املمتاز.

* إعالم النادي

»ناشئة اليد« يغادر 
إلى سلطنة عمان

الديوانية يعسكر في بغداد 
استعدادًا للدوري الممتاز  

اليوم.. المؤتمر الصحفي للسلوفيني كاتانيتش



تعزي اســرة حترير جريدة الصباح 
جهاد  عاصــم  الزميــل  اجلديــد، 
املتحــدث الرســمي باســم وزارة 
النفط، واحد أعضاء هذه االســرة 
بوفاة ابن شقيقته املقاتل البطل 
احمــد عزيــز اثر حادث مؤســف، 
" كان رحمــه اهلل احــد املدافعني 
واملســاهمني االبطــال فــي حترير 
عدد من املــدن العراقية من دنس 

العصابات اإلرهابية".
ان يتغمــده برحمته  نســأل اهلل 
الواســعة وان يدخلــه جنانه وان 
مينح اهله وذويه الصبر والسلوان. 

إنا هلل وإنا اليه راجعون

تعزيـة
رئيس التحرير 

اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
تعرضت شابة من هونغ كونغ عمرها 21 عاما لعملية 
احتيال غريبة فــي أثناء مقابلة عمل، أدت لزواجها من 

رجل صيني ال تعرفه.
وفي مؤمتر صحفــي، قالت الضحية، مجهولة الهوية، 
التي ارتدت قناعا ونظارات شمســية إلخفاء نفسها، 
إنها في البداية ردت على إعــان عن وظيفة متعلقة 
باملكياج نُشر على فيس بوك، براتب يتجاوز 1386 جنيه 
إســترليني. وبعد ذلك، مت إقناعها بطلب احلصول على 
وظيفة تنظيم حفات الزفاف، حيث قال لها احملتالون 
 South China إن األجر ميكن أن يكون أعلى، وفقا لتقارير

.Morning
وكجزء من اســتمارة العمل، ُطلب منها التوقيع على 
شــهادة زواج فــي مكتب حكومي محلــي، وتقمص 
دور العــروس في حفــل مزيف مفترض مــن رجل من 
mainland فــي الصني، بعــد أن أخبرها احملتالون أنهم 
يعرفون العمدة، وسيبطلون الزواج فيما بعد، على حد 

قولها.
وعندما أدركت أن الزواج حقيقي، جلأت الشابة إلى احتاد 
نقابات العمال )FTU( في هونغ كونغ، الذي قال إنها قد 

تكون إحدى ضحايا عملية االحتيال.
وقال رئيس جلنة احلقوق واملزايــا التابعة لـ FTU، نأمل 
أن تســاعد هذه احلادثة على نشر الوعي بني الشابات، 
مع زيادة الضغط على الشــرطة التخاذ إجراءات جدية 

بهذا اخلصوص.

خدعة تدخل شابة
 قفص الزوجية

العاملية  النجمــة  أذهلت 
ليــدي جاجــا عشــاقها 
ومحبيها بظهورها املذهل 
  red carpet الـــ  علــى 
وذلــك بفعاليات مهرجان 
الســينمائي  فينســيا 
الدولــي في دورتــه الـ75 
فينســيا  فــي  املقــام 
يقــام  حيــث  بإيطاليــا، 
لفيلمهــا  األول  العــرض 
 ." A Star Is Born "  اجلديد
وتركزت عدسات املصورين 
من  البالغة  النجمة  على 

العمــر 32 مبجرد وصولها 
وكان  احلمراء،  للســجادة 
هوليوود  جنــم  بصحبتها 
الشهير برادلي كوبر الذي 

شاركها بطولة الفيلم.

حتدثــت  الفنانــة ميرنا 
املواقع  احــدى  الى  وليد 
أفــام  عــن  االخباريــة 
ســينمائية أثــرت فــي 
منها  باإليجــاب  اجملتمع 
فيلــم  "كلمة شــرف" 
شــوقي،  فريد  للفنــان 
عندمــا تصــدى لقانون 
املســجون  معاملــة 
وبعد   , إنسانية  معاملة 
ســمح  الفيلــم  هــذا 
للجانــي أن يفــرج عنه 
ذويه  لرؤيــة  إســتثنائًيا 
أحد  توديــع  أو  املرضــى 

املتوفني من أهله .
حاليــا  انــه  موضحــة 

ظهرت أفــام عدة أثرت 
في اجملتمــع، منها فيلم  
الســرية"  "اجللســة 
للفنان محمود يس الذي 
ناقش قضية النسب، ثم 
مدرســة  "إغتيال  فيلم 
"الذي نادى بنحو كبير لـ 

احترام املدرس. 

أكــد الفنان ســيد رجب 
اجلزء  تقدمي  إلى  استعداده 
الثاني من مسلســل "أبو 
شارك  الذي  العروســة"، 
فــي بطولتــه مــن قبل 
وحقــق جناًحا كبيــرًا من 

خاله.
وقــال رجب فــي تصريح 
املواقع  احــدى  إلى  خاص 
االخباريــة، إن اجلزء الثاني 
"أبــو  مسلســل  مــن 
سيشــهد  العروســة"، 
في  التطورات  من  العديد 
العاقات االجتماعية التي 
ربطت بني أبطاله في اجلزء 
األول، وإن جنــاح اجلزء األول 
وإمكانية استكمال قصة 
التي  العمل، هي األسباب 

جعلتهــم يقبلــون على 
تقــدمي جزء ثــاٍن منه. أبو 
العروســة إخــراج كمال 
وتأليــف هاني  منصــور، 
كمــال، وتنتجه شــركة 
"ســكوير ميديــا" و "دي 
ميديــا". والى جانب رجب 
تشــارك سوســن بــدر، 
ومدحت  الفقــي،  ونرمني 
صالح، ورانيا فريد شوقي.

ليدي جاجا

سيد رجب

ميرنا وليد

أخبــارهــــــــــم
حسين ناصر أمدهلي 

كنت بعمر سبع سنوات وأنا أشاهد 
وأعايــش علــى ضفاف نهــر دجلة 
والدي املرحوم احلــاج ناصر البزوني، 
وعمي احلاج كاطع البزوني، وكانا من 
بني الذين شاركوا هايردال النرويجي 
في صناعة سفينة القصب والبردي 

العماقة )دجلة(.
كنــت أرافقهمــا يوميا وأشــاهد 
مراحــل صناعة الســفينة، والتي 
جتمع الفن واخلبرة التي أعتاد عليها 
أهل قضاء القرنة واملدينة شــمالي 

البصرة.
لقد اختار هايــردال موقعه بالقرب 
من ملتقى دجلة والفرات في مدينة 
القرنة ومت جلب القصب من قرية ام 
القرى  ان تتحول تلك  الشويج، قبل 
واملناطــق القريبة منها الى مناطق 

مغلقة للصناعات النفطية.  
املقصود  املــكان  الى  لقد وصلــت 
الذي لم يترك لــه أثر على االطاق، 
فقــد حتول الشــاطئ الــى متنزه، 
ومّيزت فقط )شجرة ادم( بشيء من 
فتركته  اما مــا عداها  اخلصوصية 

اجلهات املعنية الى حافة النسيان. 
لم احلظ الفتة تشــير الى املكان وال 
أثر يذكر باجلهــود الكبيرة التي قام 
بها الرجال املبدعون انذاك مبشاركه 
هايردال وال حتى مجسم يخلد تلك 

املغامرة. 
العتــب كل العتب ليس فقط على 
مثل  مدينة  في  الرســمية  اجلهات 
البصرة  جامعة  فتتحمــل  القرنة، 
اجلزء االكبر من ذلــك االهمال الذي 
القته رحلة هايردال، حيث لم يفكر 
العلمي  الصرح  ذلك  القائمون على 
تسيير رحات علمية وترفيهية الى 
تلك املنطقة التي تدخل في صميم 

اهتماماتها العلمية.
)دجلة( الذي صنعه عام 1977 وقطع 
فيه احمليط الهندي من اجل ان يثبت 
بأن الســومريني كانوا على تواصل 
مع احلضارتــني الهندية والفرعونية 

عن طريق البحر. 
لقب هايردال بـــ )رجل العالم( النه 
جال الكرة االرضية من اقصاها الى 
أقصاها، رغبة فــي اثبات ما توصل 
اليه مــن قناعات تتلخــص في ان 
حضارات الشرق االوسط وخصوصا 
حضارات وادي الرافدين وحضارة وادي 
النيل، كانت تتواصل فيما بينها عبر 
وبني  بينها  ايضــا  وتتواصل  البحار، 
احلضارات االخــرى عبر احمليطات في 

وداي الســند، واميركا اجلنوبية. وان 
اميركا  الى  تلك احلضارات وصلــت 
قبل كولومبس بآالف السنني، وهذا 
ما فرضــه عليه تخصصه في علم 

االعراق. 
1977 ذهــب هايردال الى  في العام 
مناطــق االهــوار بحثا عــن بقايا 
احلضارة السومرية، وفي نيته خوض 
مغامــرة بحرية اخــرى، وهكذا قرر 
صناعة قارب من نبات البردي، وبعد 
التداول مع عرب االهوار، نصحوه بأن 
يبني القــارب من البردي الذي يقص 
في شهر آب، وصنع له قاربا من نبات 
البردي، يصل الى ثمانية عشر مترا 

اسماه قارب )دجلة(.
وبــدأ بنــاء قــارب دجلة 

فــي فصــل الصيف 
العمــل  وانتهــى 

بدايــة الشــتاء. 
هايردال  أبحــر 
كانــون  فــي 
عــام  االول 
رافعا   1977
االمم  علــم 
 ، ة ملتحــد ا

كمــا 
في  فعل 

معظم رحاته اجملنونــة، وقد اختار 
احد عشر رفيقا يصاحبونه في تلك 
الرحلة، منهم الفنان التشــكيلي 
العراقــى رشــاد نزار ســليم، وهو 
العراقي الوحيــد على منت املركب، 
وكذلك كان من بني رفاقه الطبيب 
الروســي  والرحالــة  العســكري 

الشهير يوري سينكيفيتش.
وبدأ دجلة رحتله من مدينة القرنة 
العرب،  ثم شط  البصرة،  شــمالي 
مرورا باخلليــج الى خليج عمان، ثم 
احمليط الهندي الى باكســتان، ومن 
باسكتان اكمل القارب دجلة رحتله 
وســط تاطم االمواج العاتية، عبر 
خليج  الى  الهندي  احمليط 
وحينما وصل  عــدن، 
قبالــة جيبوتــي 
مدخــل  عنــد 
البحر األحمر، 
منــع هناك 
املرور  مــن 
الــــــى 
البحـــر 
األحمر، 
نتيجة 

التي  املعقدة  السياســية  الظروف 
فرضتهــا آنــذاك تداعيــات احلرب 
الباردة، وبعد ان فشــل فــي اقناع 
اجلهات املانعة بــان مهمته علمية 
انســانية بحتــة، قرر هايــردال في 
الثالث من نيســان عام 1978 احراق 
القارب كنوع من االحتجاج على ما 
حصل. وفي ذات اليوم ارسل رسالة 
الى االمني العام لامم املتحدة كورت 
مابســات  فيها  يشــرح  فالدهامي 
االمور ويحتج علــى ما وصلت اليه 
االمــور بني اقطــاب هــذا العالم. 
القارب دجلة  لتنتهي بذلك رحلــة 
التي استمرت أكثر من اربعة أشهر 
الى  قطع خالهــا مســافة تصل 

6800 كم.
عن تلك املغامــرة والتجربة املهمة 
التــي كادت ان تكتمل الف هايردال 
كتابــا بعنــوان حملة دجلــة.. في 

البحث عن البداية.
2002 وترك  لقد رحل هايردال عــام 
وراءه منجزا علميا جاء بعد سلسلة 
مــن املغامــرات، احتضــن بقاياها 
النرويجية  متحف له في العاصمة 
املتحــف جناح  ذلك  وفي  اوســلو، 
خاص يســتعرض رحلة هايردال الى 

االهوار وجتربته مع قارب دجلة.

استذكار لسفينة من البردي كادت تجوب العالم

سفينة القصب والبردي

الصباح الجديد - وكاالت:
اجلونة  مهرجــان  إدارة  أعلنــت 
الســينمائي عن اختيار الفنانة 
األردنية صبا مبارك لتكون عضو 
جلنــة حتكيم مســابقة األفام 
القصيــرة، وذلك ضمن فعاليات 
الدورة الثانية من املهرجان الذي 
تقام خال املدة من 20 وحتى 28 

سبتمبر / أيلول اجلاري.
وتقــول صبــا بشــأن اختيارها 
عند  خالصة  متعة  دوما  "هناك 
حتكيم،  جلنــة  ضمن  اختيــاري 
ويصبح األمر أكثر شــغًفا حني 
القصيرة، وهي  باألفــام  يتعلق 
عالــم آخر مــن األفــام ال يتم 
بوتيرة كبيرة مثل  مشــاهدتها 
أو حتى  الطويلة  الروائية  األفام 
أفام  دومــا  وفيها  الوثائقيــة، 
رائعة ومواهب كبيرة. ســعيدة 

باختيــاري ضمن جلنــة حتكيم 
في  القصيرة  األفام  مســابقة 

مهرجان اجلونة السينمائي".
وشــهدت الدورة األولى ملهرجان 
مشــاركة  عن  اإلعــان  اجلونة 
أفــام عامليــة عدة فــي دورته 
الثانية، نافســت في مهرجانات 
كان وبرلــني، وصاندانس، وغيرها 
الدوليــة،  املهرجانــات  مــن 
ويتيــح املهرجــان الفرصة أمام 
الســينمائيني املصريني والعرب 
واألجانب من جميع أنحاء العالم 
للتعرف وتبادل اخلبرات واالندماج 
معــا، مــن أجل خلق مشــهد 
ثقافي متكامل في جميع أنحاء 

مصر.
خبرة  مبارك  صبا  الفنانة  ومتتلك 
واســعة كعضو جلان حتكيم في 
مهرجانات دولية، اذ أُختيرت عضو 

جلنة حتكيم جوائز "إميي" 
الدوليــة مرتــني، كان 
آخرهما العام املاضي، 

كمـــا شاركــــت 
فـــي عضويــــة 

حتكيــم  جلنــة 
مسـابقتــــي 
األفـــــــام 
الروائيـــــة 
"الطويلــة 
والقصيرة" 
في مهرجان 

"ماملو" للسينما 
العربيــــة فـــي 
وكذلك  الســويد، 
38 من  الـــ  الدورة 
القاهرة  مهرجــان 
السينـــمــــائي 

الدولي.

صبا مبارك في لجنة 
تحكيم مهرجان الجونة

الصباح الجديد - وكاالت:
على غرار أحد أفام األنيميشن 
 Mobile الشهيرة  الكارتونية 
متكــن   ،Suit Gundam
اليابانــي  املهنــدس 
 M a s a a k i
مــن   Nagumo

تصميــم 
يعد  روبوت، 
في  األكبر 
العالــم، 
اذ يتسع 
الروبوت 
د  جو لو

به،  شــخص ما بداخلــه للتحكم 
.LW Mononofu ويحمل اسم

 Great Big ووفًقــا ملا جاء عبر قنــاة
Story على يوتيوب، فإن هذه الفكرة 
جاءت نتيجة حبه ومشاهدته لألفام 
الكارتونية منذ الصغر، ليتمكن من 
حتقيق حلمــه في النهايــة، ويقوم 
بتصميم روبوت آلي بحجم اإلنسان.

ويبلغ ارتفاع الروبوت اجلديد نحو 8.5 
مترات من األرض، ويزن نحو خمســة 
أطنان، وهو أكبر روبــوت في العالم 
يعمل بكامل طاقتــه، فيما يعتقد 
أن  "ماســاكي"  الياباني  املهنــدس 
أعظم اختراعاته لم يأت بعد، إذ يأمل 
أن تكون مثــل هذه اإلبداعات مصدر 

إلهام ألجيال املستقبل.

الصباح الجديد - وكاالت:
تأكــدت األخبــار، التــي تفيد بأن 

شركة "أبل" تختبر سيارات 
ذاتيــة التحكــم، عندمــا 
تعرضــت إحدى الســيارات 

حلادث اصطدام.
وقالت إدارة السيارات 

فــي كاليفورنيــا 
على موقعها على 

"تعرضت  االنترنــت 
برنامج  سيارات  إحدى 

أبــل  شــركة  اختبــار 
الذاتيــة،  للقيــادة 

 Lexus RX 450h
مــع  معدلــة 
مستشــعرات 

ذاتية، إلى حادث 
اصطــدام عنــد 

الوضع  في  قيادتها 
سيارة  مع  املســتقل 

نيسان ليف Nissan Leaf موديل 
عام 2016". 

وأضاف التقرير أن السيارة تعرضت 
ألضــرار، ولكــن لم تقــع إصابات 

بشرية. حتركت سيارة "أبل" بسرعة أقل 
مــن كيلومتر ونصف في الســاعة عند 
مخرج الطريق الســريع، في هذا الوقت، 
اصطدمــت بها ســيارة نيســان ليف، 
كانت تتحرك بسرعة 25 كيلومترا في 

الساعة.
"تضررت  املوقع  وأشار 
السيارتان ولم يبلغ 
أي من اجلانبني عن 

وقوع إصابات".
عامة،  وكقاعدة 
ســائق  يكــون 
اخللفية  السيارة 
مثل  فــي  دائما 
احلــوادث،  هــذه 
لم  ألنــه  مذنبــا 
املســافة  يبتعــد 

الضرورية اآلمنة.
األولى  املــرة  وهذه هي 
التي تصطدم فيها سيارة 
"أبل"، بالرغم من أن اختبارات الطرق جتري 
منــذ بداية عــام 2017. ويعتقد أن "أبل" 
متلك اآلن أســطوال من 60 ســيارة ذاتية 

التحكم.

"آبل" تسجل أول حادث تصادم 
لسيارتها ذاتية التحكم

ياباني يصمم أكبر روبوت في العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
تعتزم إدارة حديقة احليوانات في 
أقفاص  تركيب  بالهنــد  دلهي 
بغرض  وذلك  اإلنســان،  بحجم 
نبيــل، هــو حماية الــزوار من 
الوقــوع في قبضــة احليوانات 
املفترســة، بعدمــا افترس منر 

أبيض طالبا قبل أعوام.
"األقفــاص  تركيــب  ويجــري 
النمور  أحواض  داخل  البشرية" 
احليوان  حديقــة  فــي  والدببة 
الشــهيرة، مــن أجــل حماية 
األشــخاص الذين قــد يقعون 

داخلها.

ووقع حادث مأســاوي في 2014، 
يبلغ من  حني ســقط طالــب 
العمــر 20 عاما في حوض لنمر 
افترسه سريعا، بعدما جره إلى 
زوايا عرينه، وقضى عليه  إحدى 

في غضون دقائق.
أن  احلديقــة  إدارة  وأوضحــت 
البشــري  احلجم  ذات  األقفاص 
ســتثبت في زاويــة كل حوض 

خال أيام.
وســتوفر األقفاص احلماية ألي 
شــخص يقــع باخلطــأ، وذلك 
إلــى حني إنقــاذه مــن النمور 

املتوحشة.

وقــال مدير حديقة 
رينو  حيوان دلهــي، 
لصحيفة  ســينغ، 
"تاميز أوف إنديا": "في 
النهاية اعتمدنا فكرة 
القفــص ذي احلجــم 
شرعنا  لقد  البشري.. 
تصميم  فــي  بالفعل 
األقفــاص، وميكــن أن 
جاهــزا  األول  يكــون 
األيام العشــرة  خال 

املقبلة".
وأوضــح ســينغ أن 
لكل قفص بشــري 
واضحة،  تعليمــات 
للــزوار  للســماح 
إجــراءات  مبعرفــة 
الســامة فــي حال 

إلى  الفتا  حادث،  وقوع 
لن يكون  القفــص  أن 
معقدا و"سيكون لدينا 
إجراء بسيط مكون من 
بشــأن  خطوات  ثاث 
وقع  إذا  فعله  يجب  ما 

أحدهم في الداخل".

أقفاص للبشر في حديقة حيوانات
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