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أحزاب المعارضة تدرس مقاطعة انتخابات 
موصليون يطمحون الى "حكومة إعمار"2برلمان كردستان في 30 أيلول الجاري

3قوية وخالية من الفساد

a

بغداد - الصباح الجديد:
امس  الــوزراء،  مجلــس  صوت 
تتعلق  الثالثاء، على عدة قرارات 
وافق  فيما  البصــرة،  مبحافظة 
الى  طــوارىء  دفعة  صرف  على 

العوائل املتعففة في احملافظة.
لرئيس  اإلعالمي  املكتــب  وافاد 
الوزراء في بيــان تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه، إن "مجلس 
الــوزراء عقــد، امــس الثالثاء، 
برئاســة  االعتيادية  جلســته 
رئيــس الوزراء حيــدر العبادي"، 
موضحا أن "اجللســة شــهدت 
مناقشة جهود معاجلة مشكلة 
مياه الشرب في احملافظة وجرت 
محطات  انشــاء  على  املوافقة 
محافظة  فــي  املياه  لتحليــة 
البصرة، ويتولى محافظ البصرة 
مســؤولية تنفيــذ هــذا االمر 
بالتنســيق مع اجلهات اخملتصة 
على ان تقدم الدراســة الفنية 
الى رئيس مجلــس الوزراء خالل 

مدة شهر واحد". 
واضاف املكتــب، أن اجمللس وافق 
على أن "تقدم محافظة البصرة 

مقترحــا متكامــال حــول مد 
الى  للمياه  نقل جديدة  خطوط 
مدينة البصرة خالل اســبوعني، 

وتتولى محافظة البصرة تأهيل 
ملناطق  والتوزيع  النقل  شبكات 
احملافظــة مبوجب اولويات ترتبط 

بوضــع الشــبكات ومت توفيــر 
التخصيصات لها".

وبــني املكتــب، أن اجمللس صوت 
االعمار  وزارة  "تلتــزم  أن  علــى 
التشــغيل  ببــدء  واالســكان 
الهارثة  ماء  التجريبي ملشــروع 
خالل شــهر تشــرين االول، وان 
يبدأ العمل الفعلي للمشــروع 
في موعد اقصاه شــهر شباط 
2019 وتشكل جلنة عليا برئاسة 
محافــظ البصــرة للمتابعــة 
العليا  للجنــة  تقاريــر  ورفــع 
بهذا  احملافظات  وخدمات  العمار 

الشأن".
وتابــع املكتب، أن مجلس الوزراء 
أن "تتولى محافظة  صوت على 
متابعــة  اســتمرار  البصــرة 
)RO( وضمان  التحلية  محطات 
الصحية  الضوابط  وفق  عملها 
للشروط  اخملالفة  احملطات  وغلق 
الصحيــة وحوضيات نقل املياه، 
البصــرة  محافظــة  وتتولــى 

ايقــاف التجــاوزات علــى نهر 
واخلطوط  البدعة  وقنــاة  دجلة 
بقيادة  باالستعانة  فورا  الناقلة 
عمليات البصرة وقيادة عمليات 

الرافدين".
واشــار املكتب الى أن اجمللس قرر 
املقدم  الدعم  عمليات  "تنظيم 
من اجلهات احلكومية ومنظمات 
احلكومة  باشراف  املدني  اجملتمع 
احملليــة في محافظــة البصرة 
وفريــق املتابعة التابــع للجنة 
وخدمــات  العمــار  العليــا 
احملافظــات"، الفتا الــى أنه قرر 
"تخويل وكيل وزارة املالية وكالة 
صالحية تبادل املذكرات املكتوبة 
والســفارة  املاليــة  وزارة  بــني 
اليابانية في بغداد وتوقيع تعديل 
االعمار  وزارة  لقــرض  االتفاقية 
واالســكان والبلديات واالشغال 
مدة  بتمديد  املتعلقــة  العامة 
الصرف للمشروع املذكور آنفاً".
تتمة ص3

تقريـر

مجلس الوزراء يقرر اطالق المستحقات المالية للمحافظات من بداية 2018
صوت على عدة قرارات تخص البصرة

جلسة مجلس الوزراء أمس

بغداد ـ الصباح الجديد
للجمعيات  العــام  االحتــاد  أكد 
الفالحية التعاونية ب العراق امس 
ب البصرة  املياه  تلــوث  ان  الثالثاء، 
تسبب بفقدان انواع من االسماك 
العراقية املعروفة ، فيما حذر من 

انقراض التمور باحملافظة.
وقــال رئيــس االحتاد حيــدر عبد 

الواحــد العصاد في بيان تلقت " 
الصباح اجلديد" نســخة منه ان 
وامللوحة  التلوث  "ارتفاع نســبة 
تســبب بفقدان انواع الســمك 
النهري االصيلة التي تتواجد في 
امليــاه العذبة حملافظــة البصرة 
ومنها انواع نــادرة وال تتواجد في 

كل انهار العالم".

واضاف العصــاد ان "انواع التمور 
البصرة  التي تتواجد في  املعتبرة 
باالنقراض بســبب  ايضا  مهددة 
تأثير التلوث وامللوحة على اشجار 
النخيــل"، محذرا من "تفشــي 
االنتقاليــة  املعويــة  االمــراض 
الفالحية  االوساط  بني  والكوليرا 
البصرة  ان اجواء  والقرى، وخاصة 

في هذه الفترة تشكل بيئة جيدة 
النتشارها".

احمللية  "احلكومة  العصاد  وحمل 
واالحتادية املسؤولية جتاه مايحدث 
من خســائر في الثروات الزراعية 
والبشــرية لتأخرها باحتواء هذه 

االزمة والسيطرة عليها".
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الجمعيات الفالحية: تلوث مياه البصرة
سبب فقدان األنواع األصيلة من األسماك بغداد - الصباح الجديد:

أكد اخلبير االقتصادي باســم 
جميل انطــوان، أمس الثالثاء، 
أن العراق بحاجة الى 200 الف 
وعلى  ســنوياً  سكنية  وحدة 
من  للتخلص  عامــاً   25 مدى 
أزمة السكن التي عصفت به، 
يعاني  العراق  أن  إلى  مشــيرا 
نقصا بأكثر مــن ثالثة ماليني 

ونصف املليون وحدة سكنية.

وقــال انطــوان فــي تصريح 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
منذ  تراكمية  الســكن  “ازمة 
40 عاماً وتوقفت عملية البناء 
بعد صرف الكثير من االراضي 
العسكرية، حيث حولت املبالغ 
التي كانت مخصصة في وزارة 
واالعمار  للبنــاء  التخطيــط 
وانشاء اجملمعات السكنية الى 

امللف العسكري”.

واضــاف ان “العــراق يعانــي 
3 ماليني  من نقص اكثر مــن 
ذلك  ســكنية،  وحدة  ونصف 
ان نصــف الشــعب العراقي 
مبينا  املالئم”،  السكن  الميلك 
أن “العراق يزداد ســنويا مليون 
نســمة، وبالتالي فهو بحاجة 
الى 200 الف وحدة ســكنية 
جديدة ســنويان، ومازاد الطني 

بله هو احلرب ضد االرهاب”.

واكــد انطــوان، أن “احلكومة 
حاولــت ترقيع ازمة الســكن 
ولكن هــذا غير مجد ويفترض 
لبناء  خطط  هنــاك  تكون  ان 
عــدد كبيــر مــن الوحــدات 
الســكنية عن طريق شركات 
اجنبية عمالقة تبني ســنويا 
200 الف وحــدة، وبالتالي فأن 
العــراق يحتاج الى 25 ســنة 

للقضاء على ازمة السكن”.

 خبير اقتصادي: العراق يحتاج 25 سنة للقضاء على أزمة السكن

بغداد - وعد الشمري:
واإلعمار،  أكد حتالف اإلصــالح 
أمــس الثالثــاء، قدرتــه على 
تكويــن الكتلة األكبر ســواء 
أم  النــواب  على صعيــد عدد 
القوائم، مبيناً أن اجلميع ينتظر 
قــرار احملكمة االحتاديــة العليا 
بهذا الشــأن، متوقعاً أن يصدر 
لصاحلــه مبا يخوله تشــكيل 

احلكومة املقبلة.
رائد  النائب عن ســائرون  وقال 
اإلصالح  "حتالــف  إن  فهمــي 
واإلعمــار لديه قناعــة كاملة 
بأنه ميثل الكتلة النيابية األكثر 

عدداً في مجلس النواب".
واضاف فهمــي في حديث إلى 
"املوضوع  أن  اجلديد"،  "الصباح 
احملكمة  علــى  يطرح  ســوف 
االحتادية العليا من أجل حسم 

النزاع".
وأشار إلى أن "الدستور العراقي 
رئيس الســن جمللس  لم يخول 
النــواب حق مفاحتــة احملكمة 
الرئيس  فقــط  امنا  االحتاديــة، 

املنتخب".
وأوضــح فهمــي أن "حكــم 
 ،2010 عام  في  الصادر  احملكمة 
حتدث عن كتلــة نيابّية تتألف 

إلى  يشــر  ولم  قوائــم،  مــن 
تكوينها من نواب".

وبني أن "حتالف االصالح مستعد 
الثبــات أنه االكبر فــي البرملان 
القوائم  صعيــد  على  ســواء 
وكذلك النواب اذا استلزم االمر 
ذلك، فلدينا تواقيع حّية كافية 

لتشكيل احلكومة".
وشــدد فهمي علــى أن "اكثر 
من 20 كيانــا انتخابيا انضموا 
بات  الذي  الى حتالفنا  رســمياً 
االن يتكون من نحو 185 نائباً".

بــان "هدفنا كان  وافاد فهمي 
املضــي فــي اجللســة االولى 
خالل موعدها الدستوري وعدم 
جميع  باســتكمال  متديدهــا 
االجراءات اخلاصة بها بداية من 
موضــوع ترديد القســم مروراً 
بتســجيل الكتل وصــوالً إلى 
انتخاب رئيــس مجلس النواب 

ونائبيه".
القيادي في ســائرون  واتهــم 
"الطــرف االخر بانــه اخل في 
خالل  مــن  اجللســة  نصــاب 
اعتراضاً  املفاجــئ  انســحابه 
على تســجيلنا بأننــا الكتلة 

االكبر".
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اإلصالح: سنشّكل الكتلة األكبر سواء بالقوائم
أم عدد النواب ونتوقع حكم االتحادية لصالحنا

ضم أكثر من عشرين كيانا ونحو 185 عضوا

بغداد - الصباح الجديد:
طالبــت األمانــة العامة جمللس 
الدفاع  وزير  الثالثاء،  أمس  الوزراء، 
عرفان احليالــي، باإليعاز إلى دوائر 
الوزارة، بإجناز امللفات األساســية 

املعلقة لدى الوزارة.
وقال مصدر فــي األمانة العامة 
جمللس الــوزراء إن "مجلس الوزراء 
طالب وزير الدفاع عرفان احليالي، 
باإليعــاز إلى دوائر الــوزارة كافة، 
بإجنــاز كافــة امللفــات املعلقة 
لديهــا، ذات الصلــة املباشــرة 

باملواطنني وتضحياتهم".
وأضــاف انه "لــدى وزارة الدفاع، 
العديــد من الكتــب واخملاطبات 
املتلكئــة واملتأخرة ولم حتســم 

العمل  إجــراءات  بســبب  بعد، 
املعقدة، أو تقصير املسؤولني عن 
الضعف  عن  فضالً  امللفات،  تلك 
الواضح في أداء بعض تشكيالت 
الــوزارة ذات العالقة مبنتســبي 
ذوي  واملواطنني، الســيما  اجليش 

الشهداء واجلرحى واملعاقني".
انــه "مــن بــني امللفات  وبــني 
املتلكئــة، ملــف مطالــب ذوي 
شــهداء قاعدة سبايكر وجرحى 
ومعاقي الــوزارة، وملف تعيينات 
صرف  وملف  الدفاع،  وزارة  حشد 
الرواتب املتراكمة لشهداء الوزارة 
مــن ضحايــا النظــام املباد من 

املتطوعني واملكلفني".
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بغداد- الصباح الجديد:
وّجه وزير النفــط جبار اللعيبي، 
بإقامة  البصــرة،  نفط  شــركة 
مقترح  ملناقشــة  عمل  ورشــة 
معاجلة اللسان امللحي في شط 
املياه فيه،  العرب وتنظيم حركة 
بإنشاء سد غاطس على الشط.

وجاء في بيان لوزارة النفط تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه امس، 
ان وزير النفط جبار علي اللعيبي، 
وجــه شــركة نفــط البصــرة 
عاجلة  عمــل  ورشــة  بتنظيم 
ملناقشــة املقترح الذي تقدم به 
املهندس مهدي جاســم حسون 
املعاوي حول إنشــاء سد غاطس 

في  وملحقاته  العرب  شط  على 
وإمكانية  البصــرة،  محافظــة 
وتســخير   وتطبيقــه  تنفيــذه 
جميع اإلمكانيــات واملتطلبات ، 
من خالل دعــوة  صاحب املقترح 
الــوزارات  في  املعنية  واجلهــات 
ودوائــر احملافظــة  واخملتصــني و 
واملراكز  اجلامعــات  مــن  اخلبراء 
البحثيــة ، وإذا مــا خرجت هذه 
الورشــة بنتائــج إيجابية حول 
املقتــرح وإمكانية تطبيقه على 
ارض الواقــع ومبايحقق  األهداف 
املرجوة  ، يتم تبنيه من قبل وزارة 

النفط والوزير شخصياً.
تتمة ص3

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ذكرت مصــادر أردنية، أن األردن 
والعــراق ســيعقدان اجتماعا 
خالل األيام املقبلة لبحث إعادة 
بني  برا  املسافرين  إطالق حركة 
البلديــن، عبر مركــز الكرامة 

طريبيل احلدودي.
"عمــون"  موقــع  وبحســب 
األردني، قالت املصادر إن "األردن 
طلب من اجلانب العراقي حتديد 
موعد لهذا االجتماع"، مشيرة 
إلى أنه "ســيتم بحث إجراءات 
العبور من حيث الفيزا واإلقامة، 
إضافة إلــى معايير األمان على 

الطريق إلى بغداد".
يفكــر  "األردن  أن  وأضافــت 
للســيارات  أوال  بالســماح 
العراقيــة بالعمــل على نقل 
املسافرين من عمان إلى بغداد، 
قبــل أن يســمح للســيارات 

األردنية ألسباب أمنية".
افتتاح معبــر طريبيل  ومنــذ 
تقريبا  عــام  قبــل  العراقــي 
لســائقيه  األردن  يســمح  ال 
بالدخول إلى األراضي العراقية، 
البضائع في  تبــادل  يتم  حيث 
ســاحة على احلدود مخصصة 

لهذا الغرض.

أمانة مجلس الوزراء تطالب الدفاع بإنجاز 
ملفات معطلة فيها ومحاسبة المقصرين

وزير النفط يتبنى مقترحا لمعالجة 
اللسان الملحي في شط العرب

بغداد وعّمان تبحثان إعادة
افتتاح بوابة الكرامة طريبيل

بغداد- الصباح الجديد: 
بحثت وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمي تخفيض 
فــي  الدراســية  األجــور 
واألولية  العليا  الدراســات 
والكليــات  باجلامعــات 

احلكومية واألهلية.
تلقت  للــوزارة  بيــان  ونقل 
"نســخة  اجلديد  "الصباح 
الــوزارة  وكيــل  عــن  منه 
لشؤون البحث العلمي فؤاد 
ترؤسه  خالل  محمد  قاسم 
إن  بهذا الشــأن  اجتماعــاً 
آليات  التعليم بحثت  "وزارة 
تخفيــض أجور الدراســات 
العليا واألولية في اجلامعات 
احلكوميــة  والكليــات 

واألهلية".
وأضاف، أن "اللجنة املشكلة 
لبحــث التخفيــض تعمل 

مراعاة  أولويــة  وفــق  على 
احلالــة االقتصادية لعائالت 
الطلبــة، فضال عــن إعداد 
آلية تعنى باإلعفاء الكلي أو 

النسبي لألجور الدراسية".
ويذكــر في هــذا الصدد ان 
ارتفــاع أجور الدراســة في 
احلكومي  بنوعيها  الكليات 
بنحــو  تواتــر  واألهلــي، 
مضطــرد خالل الســنوات 
السابقة وبنحو فتح شهية 
املستثمرين  العشــرات من 
وجامعات  كليــات  لفتــح 
جديدة، ومدارس اعدادية ألن 
اجورها عالية أيضا، اســوة 
يرهق  بــات  كما  بالكليات، 
الدخل  ذات  العوائل  كواهل 
ويرهق  واملتوســط  احملــدود 
ذوات  العوائل  حتــى  أحيانا 

الدخول املرتفعة.

"التعليم" تبحث خفض 
أجور الدراسة في الكليات 

الحكومية واألهلية

جانب من جلسة االفتتاح

بغداد - الصباح الجديد:
جلســته  النواب  مجلس  أبقى 
األولى لدورتــه الرابعة مفتوحة 
احلالي،  الشــهر  منتصف  حتى 
في ســابقة تظافــر فيها اخلرق 
الدســتوري والفوضى املفتعلة، 
وقبيــل إعــالن رئيــس الســن 

اجللســة  إبقاء  أمس  للمجلس 
مفتوحة، تداولت مواقع ووكاالت 
إخبارية بأن قائمــة كتلة البناء 
املشــكلة مــن قائمتــي دولة 
القانون والفتــح وكيانات أخرى، 
والتي قدمت الى رئيس الســن، 
تواقيع مــزورة لنواب لم  ضمت 

ينتمــوا اليها، وأســماء مكررة، 
وأســماء لــم يوقــع أصحابها 

أمامها.
ونشرت بعض املواقع ما اسمته 
التدقيق  نتائج  ان  وثائق، اظهرت 
االولــي لقائمة تواقيــع حتالف 
"دولة  لتحالف  التابــع  "البناء" 

للقانون والفتح" وجود 37 توقيع 
بني مكرر ومــزور وغير موقع من 

صاحبه.
وكانــت التواقيــع املكــررة من 
ثمانيــة اســماء هي }قاســم 
الدليمــي،  زيتــون  الفهــداوي، 
هدى جــار اهلل، نايــف مكيف، 

محمد  الشــمري،  الرحيم  عبد 
يوســف  علــي  احللبوســي، 

الشكري{.
فيما بلغ عدد االســماء من دون 
توقيــع 22 نائبــا هــم }محمد 
احللبوســي، هيبت احللبوســي، 
نهلــة جبــار، علــي الصجري، 

محاســن حمدون، عبداهلل عبد 
احلميــد، ناهدة الداينــي، فالح 
العيســاوي، ســمعية محمد، 
احمد املشهداني، يحيى احملمدي، 
زيتون  اجلربا،  احمد  مقدام حمد، 

الدليمي.....
تتمة ص3

النّواب يبدأ أعماله بالخرق الدستوري والفوضى.. و"اإلصالح" و"البناء" تتهمان بعضهما بالتزوير
يبقي جلسته مفتوحة حتى منتصف هذا الشهر



الصبــاح  الســليمانية–- 
الجديد - عباس كاريزي: 

وســط اعتراضــات أبدتها قوى 
وأحــزاب املعارضة فــي اإلقليم 
تكرار ســيناريو  مــن  وتخوفها 
التالعــب الذي شــاب انتخابات 
مجلــس النــواب العراقــي في 
األربعاء  اليــوم  بــدأت  اإلقليم، 
النتخابات  الدعائيــة  احلمــالت 
برملان كردســتان، املزمع إجراؤها 

في 30 من شهر أيلول احلالي. 
العليا  املفوضية  قالــت  وبينما 
انها  االقليــم  في  لالنتخابــات 
اللوجســتية  اجراءاتها  انهــت 
املطلوبة الجراء  واالســتعدادات 
احملدد،  موعدها  فــي  االنتخابات 
ان  املعارضــة  احــزاب  اكــدت 
املفوضية فشــلت فــي تنقية 
وجتديد ســجالت الناخبني، مثار 
جدل، الذي تقول احزاب املعارضة 
ان فيها آالف االســماء الوهمية 
والتكــرار والوفيات التي لم يتم 

حذفها حلد االن.
اعلنت  االنتخابــات  مفوضيــة 
الف   177 مــن  اكثر  تســلمها 
بعقود  موظفــني  لتعيني  طلب 
العملية  وادارة  لإلشراف  مؤقتة، 

االنتخابية في االقليم.  
وقــال عضو مجلــس املفوضني 
اسماعيل  االقليم  في مفوضية 
تسلمت  املفوضية  ان  خورمالي، 
فريقــا  وان  التعيــني،  طلبــات 
املفوضيــة  مــن  متخصصــا 
ســيجري القرعة بني االســماء 
املقدمة للحصول على وظيفية 
املفوضية  ان  مؤكــدا  مؤقتــة، 
ســتقبل 42 الفــا منهم فقط 
إلدارة انتخابات برملان كردســتان 

املرتقبة.
وعلــى صعيد ذي صلــة وبينما 
اعلــن االحتــاد الوطنــي واحلزب 
مــن  االنتهــاء  الدميقراطــي 
االســتعدادات املطلوبــة للبدء 
االنتخابية،  الدعايــة  بحمــالت 
املعارضــة  االحــزاب  تعمــل 
االربعة علــى تأجيل او مقاطعة 

االنتخابات في االقليم.
وفي هذا الســياق قال يوســف 
محمــد رئيس برملان كردســتان 
حركة  كتلة  رئيس  املســتقيل، 
التغييــر فــي مجلــس النواب 
العراقي اجلديد، ان حركة التغيير 

واالحزاب املعارضة االخرى تعمل 
علــى تأجيــل انتخابــات برملان 

كردستان.
واضاف محمد ان االطراف االربعة 
االن فــي مرحلة حوار مســتمر 
تأجيل  نهائــي حول  قرار  التخاذ 
االنتخابــات او مقاطعتها بنحو 
الضمانات  لغياب  نظرا  جماعي، 
املطلوبة إلجرائها بشكل نزيه.  

واضــاف محمــد فــي تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، ان حركة 
التغيير واالحــزاب االخرى ترغب 
بتأجيــل انتخابات برملان االقليم 
اننا  »منها  عوامــل،  لعدة  نظرا 
حقيقية  انتخابات  بإجراء  نرغب 
بعيدا عن التزوير واالستيالء على 

ارادة واصوات اجلماهير«.
مضيفــا، ان ما جرى حلد االن في 
كردســتان هو االســتيالء على 
ارادة الناخبــني، ومــا حصل من 
انتخابات  تزوير وتالعب هائل في 
مجلس النــواب العراقي، هدفه 
تشــويه االنتخابــات والعملية 

الدميقراطية في انظار الناس.  
واضــاف محمــد، ان جنــاح اية 

انتخابات مرهون بوجود ضمانات 
بعدم تكــرار التزويــر والتالعب 
االنتخابات  جميع  شهدته  الذي 
الســابقة التي شهدها االقليم 

منذ عام 1992، وحلد االن.
بــدوره قال الكاتــب والصحفي 
كوليــزاد،  جرجيــس  الدكتــور 
ان االنتخابــات بصــورة عامــة 
فــي اقليــم كردســتان حتولت 
بامتياز الــى لعبة مضمونة بيد 
احلزبــني احلاكمــني الدميقراطي 

الكردستاني واالحتاد الوطني.
واضــاف كوليــزاد فــي تصريح 
للصباح اجلديــد، ان عملية دفع 
املواطنــني الى عدم املشــاركة 
في التصويت من خالل ممارسات 
واســاليب ماكرة، باتت السالح 
الفعال الذي يراهن عليه احلزبني 
بفعالية وجنــاح، وذلك للتحكم 
بالنتائــج لصاحلهمــا من خالل 
وانصارهمــا  اتباعهمــا  دفــع 
فقــط للمشــاركة االجباريــة 
وبالتالي ضمان  التصويــت،  في 
النتائج احملسومة لصالح احلزبني 
كما حصل في انتخابات مجلس 

النواب في ايار املاضي. 
فان  »لهــذا  كوليزاد  ويضيــف 
عملية اجراء االنتخابات البرملانية 
في االقليم ســتتم باالســلوب 
واخلطة املعدة نفســها من قبل 
احلزبــني احلاكمــني، مــن خالل 
دفع العامة الى عدم املشــاركة 
ومخادعــة  ماكــرة  باســاليب 
وحصر املشاركة فقط بالتابعني 
لهمــا فــي التصويــت وبذلك 
يضمنان نتائج محسومة إلدامة 
احلكــم االســتبدادي والقمعي 

على االقليم«.
الكردستانية  ان االحزاب  واوضح 
غير احلاكمــة ال تدرك ابعاد هذه 
اللعبــة االنتخابية املاكرة، لهذا 
حاســمة  غير  مواقفهم  فــان 
االنتخابات  تأجيل  بشأن  ومائعة 

الى فترة الحقة.
الدميقراطية  نحــو  حتالف  وكان 
والعدالــة قــد اعلن مســبقاً 
مقاطعتــه النتخابــات برملــان 
كردســتان ورفــض املشــاركة 
فيهــا، معلالً ذلك بعــدم قدرة 
املفوضية على الســيطرة على 

املتكررة،  والتالعب  التزوير  حاالت 
وفشــلها فــي معاجلــة اخللل 

احلاصل في سجالت الناخبني.
مــن جهتها اعلنــت مفوضية 
ان  االقليــم  فــي  االنتخابــات 
حمــالت الدعايــة االنتخابيــة 
الصباح  ســاعات  مــع  بــدأت 
االولى ليوم االربعاء 5 من شــهر 
االطراف  مطالبة  سبتمبر  ايلول 
بالشروط  بااللتزام  السياســية 
التــي اعلنت عنها  والتعليمات 
املفوضية للحفــاظ على االمن 

واالستقرار وحياة املواطنني.
وقال ارام جنم الدين املسؤول في 
مفوضيــة االنتخابات، ان حملة 
ملدة  وستســتمر  بدأت  الدعاية 
23 يوماً اي لغاية ال 28 من شهر 

ايلول اجلاري.
واضاف ان االطراف السياســية 
احــرار فــي اختيــار االماكــن 
واملناطــق التي ينــوون الدعاية 
فيها مــا عدا املبــان احلكومية 
واملستشفيات واالماكن العامة، 
الترويج للمرشــحني،  التي مينع 
السياســية  االحزاب  مطالبــاً 

وعدم  املواطنني  حريــة  باحترام 
اعمالهم  او تعطيل  ازعاجهــم 
اليومية واللجوء الى غلق الطرق 
واالرصفة واالبتعاد عن التشهير 

واستهداف االخرين. 
واضــاف ان املفوضية شــكلت 
ملراقبة احلمالت وســتتخذ  جلانا 
اية  ضد  القانونيــة  االجــراءات 
جهة او مرشح يخرق التعليمات 

القانونية.
شــهدها  انتخابات  اخر  وكانت 
االقليــم قــد جرت في شــهر 
والتي   ،2013 عام  االول  تشــرين 
افرزت فــوز احلــزب الدميقراطي 
بزعامــة مســعود بارزاني ب 38 
مقعــدا، بينمــا حلــت حركة 
التغيير بزعامة الراحل نوشيروان 
الثانيــة  باملرتبــة  مصطفــى 
بحصولها على 24 مقعدا، وجاء 
الرئيس  االحتاد الوطنــي بزعامة 
باملرتبة  طالبانــي  جالل  الراحل 
الثالثة بحصوله على 18 مقعدا 
من اصــل 111 مقعــدا، تتألف 
منهــا مقاعد برملان كردســتان 

الذي تأسس عام 1992.

شؤون عراقية

أحزاب المعارضة تدرس مقاطعة انتخابات 
برلمان كردستان في 30 أيلول الجاري 

شككت في نزاهتها وبمهنية المفوضية   

على الرغم من اجلهــود احلكومية املبذولة مــن اجل توفير 
اخلدمــات ، فضال عن رصــد الكثير من االمــوال على مدى 
سنوات ، ولكن مازالت تلك اخلدمات دون مستوى الطموح وال 
ترضي املواطن ، االمــر الذي دفع ابناء احملافظات إلى التظاهر 
للمطالبة بتحسني واقعهم اخلدمي .. وهنا جند من الضرورة 
مبكان ان يصار إلى حلول وإجراءات سريعة من قبل احلكومة 
وهــي ضمن االمكانــات والصالحيات املتاحــة لها من اجل 
ضمان تأمني اخلدمات وإيجاد حالة من الشــعور بالرضا لدى 
املواطن بتحقق العدالــة اوال ، وان احلكومة تعمل من اجله 
ثانيــا .. وهذا عدد من املقترحات التي ميكن العمل بها وصوال 

لتحقيق ما ذكرناه : 
• حتقيق العدالة في جتهيز الكهرباء في عموم العراق ، بصرف 
النظر عن عدد ســاعات التجهيز، وال تســتثنى من ذلك اي 
جهة ســوى املستشفيات ومحطات حتلية املياه وتصريفها، 
لكي يشــعر املواطنون انهم متساوون في احلقوق، كما نص 
الدســتور ..الن  الشــعور بالعدالة امر مهم في امتصاص 

نقمة الناس . 
• من اجل اعطاء مصداقية للوعود احلكومية، البد من القيام 
بإجراءات عملية في ارض الواقــع وضمن االمكانات املتاحة، 
مثــال التوجيه فورا للدوائــر البلدية في جميــع احملافظات 
للقيام بحملة واسعة الكساء الشوارع السيما في االحياء 
الفقيرة من خالل اســتثمار االليات املتوفرة واأليدي العاملة 

في هذه الدوائر ، علما ان مادة االسفلت يتم انتاجها 
محليا . 

• حتديــد احلدود الدنيا والســقوف العليا لرواتب منتســبي 
الدولــة كافة من اصغــر موظف إلى اعلــى درجة وظيفية  
وتقليل التباين احلاصل بــني الرواتب، على ان تراعى الظروف 
االقتصادية في البالد.. ومثل هذا االجراء من شــأنه ان يخلق 
حالــة من االرتياح في الشــارع ألنه ميثل جانبــا من جوانب 

حتقيق العدالة االجتماعية . 
• مبادرة كبار املســؤولني في احلكومة بالنزول إلى الشــارع 
واإلطالع على طلبات وحاجات الناس والعمل على معاجلتها 
ميدانيا ، خللق حالة من الثقة بني املواطن واملســؤول  ، فضال 

عن قيامهم مبتابعة املشاريع اخلدمية. 
• اســتحداث جلنة او تشكيل يرتبطان مبكتب رئيس مجلس 
الوزراء يتوليان تســلم  شــكاوى املواطنني بنحو مباشر من 
خــالل تخصيص عدد مــن اخلطوط الهاتفيــة وإحالة تلك 
الشــكاوي إلى اجلهات املعنيــة التخاذ االجــراءات الالزمة 
ملعاجلتهــا ، على ان يتعامل مع جميع القضايا بجدية عالية 
بغض النظر عن طبيعة الشــكوى او املشكلة مهما كانت 
بساطتها ، من قبيل )طفح اجملاري في هذا الشارع ، او عطل 
محولة الكهرباء في ذلك الزقاق ، او حتى عدم مجيء سيارة 

النفايات في يوم من االيام ..وغيرها( 
• ضــرورة  التفكيــر بإحالة هــذا امللف إلى شــركة عاملية 
معروفــة تتولى ادارته )انتاجا وتوزيعــا( ، كما هو حاصل في 
الكثير من بلدان العالم التي جنحت في هذا الشــأن ، وتبقى 
مهمة احلكومة هي رسم السياسات العامة لهذا القطاع 

ومتابعة اليات التنفيذ . 
• اصدار تعليمات واتخاذ اجراءات تشــجيعية للمزارعني من 
اجل تفعيل الزراعة ، ويتأتي هذا من خالل اســتثمار االراضي 
الزراعية اململوكة للدولة من قبل املزارعني ومنحهم القروض 
امليسرة، لتشجيعهم على االسثمار الزراعي، فضال عن دعم 

سائر املزارعني.
• اتخاذ اجراءات عاجلة ملعاجلة وضع املشــاريع االستثمارية 
املتوقفة من خالل توفيــر التخصيصات او عرضها بوصفها 

فرصا استثمارية 
جيدة . 

• دعــم القطاع اخلــاص ومتكينه من حتقيق الشــراكة مع 
القطاع العام ليسهم في تفعيل الدورة االقتصادية ما يؤدي 

إلى خفض نسب البطالة في البالد 
• ضرورة ان تبــادر احلكومة إلى التعاطي االيجابي الســريع 
مع ملف العشــوائيات من خالل دعوة شركات اجنبية ذات 
امكانات كبيرة تتولى مهمة بناء مجمعات ســكنية واطئة 
الكلفة للفقراء وبصيغة االســتثمار على ان تقوم احلكومة 

بتأمني املتطلبات االساسية في هذا اجلانب . 
• ضرورة محاربة الروتني واحلــد  من البيروقراطية التي غالبا 
ما تؤدي إلى عرقلة الكثير من اجلهود احلكومية وتفتح ابوابا 
واســعة للفســاد، ويتحقق ذلك من خالل اختزال احللقات 

الزائدة وتفعيل التعامالت االلكترونية مع املواطن .
فضال عن معاجلــات اخرى ميكن ان جتد لهــا صدًى في ارض 

الواقع ويسهم في توفير اخلدمات بنحو عام في البالد 
IPHONE جلهاز YAHOO ُمرسل من بريد

معالجات..

تقـرير

بغداد - الصباح الجديد:

بحث وزير العمل والشؤون االجتماعية 
املهنــدس محمد شــياع الســوداني 
مــع منظمــة اميركية  دعــم الوزارة 
لتنفيذ مشاريع مشــتركة في مجال 
تطوير برامج التدريب املهني وتنشيط 
القطــاع اخلاص ومســاعدة النســاء 

املعيالت ألسرهن. 
وقال الســوداني خالل استقباله وفداً 
من املنظمــة أن الــوزارة لديها برامج 
) العاطلني (  تدريبيــة موجهة لــكل 
النساء  العمل بضمنهم  الباحثني عن 
، وقامت بإنشاء مركز حلاضنات االعمال  
بالتعاون مــع املنظمة النرويجية إال أن 
تفاقم مشــكلة البطالة يحتم علينا 
التركيــز اكثر على موضــوع التدريب, 
مشــيرا الى ان هناك شركات تراخيص 
قطاعات  فــي  تعمل  واخــرى  نفطية 
اقتصادية متعددة ومنفردة وهي بحاجة 
لعمال ماهرين ما يتطلب التركيز على 
التدريب خصوصا للباحثني عن العمل 
الذين يرغبون بانشــاء مشاريع خاصة 
بهم ومتكينهــم من ذلك عــن طريق 

منحهم قروضا ميسرة. 
واضاف الوزير ان الوزارة لديها انشــطة 
اخرى لدعم ومســاعدة املــرأة اهمها 
التي  الشــهرية  النقديــة  االعانــات 
تقدمها للنســاء االرامــل واملطلقات 
وكذلك فرص للتدريب من خالل مراكز 

التدريــب املهني املنتشــرة في عموم 
احملافظــات، فضــال عن شــمول املرأة 
ببرنامــج القــروض، الفتا الــى تنفيذ 
برنامــج آخر يتعلق بالدعم النفســي 
للمرأة خصوصا للنساء اللواتي تعرضن 
النتهاكات داعش، مبينا في الوقت ذاته 
ان جتربة البيت اآلمــن الذي مت افتتاحه 
مؤخرا يعد واحدا من االنشطة املهمة 
للمرأة التي تعاني من العنف االسري. 

واشار الوزير الى ان املرأة وبسبب ظروف 
احلرب حتملت مسؤولية كبيرة في ادارة 
الدعم  لتوفيــر  بحاجة  وهي  االســرة 
الوزارة مهتمة  ان  املطلوب لها، مؤكدا 
باي نشاط لدعم املرأة وتطوير مهاراتها 
اي مشــروع  لتنفيذ  وعلى اســتعداد 
الشــريحة ويسهم  جديد يخدم هذه 

في حتسني وضعها املعيشي. 
وفيمــا يتعلق بقطاع الشــركات اكد 
السوداني ان احلكومة اعتمدت اجراءات 
تتعلــق بقانــون حماية الشــركات او 
االســتثمار لتحويل الشركات اخلاسرة 
الى رابحة عن طريق التعاقد مع شركات 
القطاع اخلاص، الفتا الى ان هناك جلنة 
مشكلة في مجلس الوزراء برئاسة وزير 
الصناعة وعضوية الوزارات التي لديها 
شــركات عامة قدمت توصية لتحويل 
عشر شــركات لالســتثمار او طرحها 

كشركات مساهمة. 
وبني الوزيــر ان احلكومة تولي اهتماما 
بعد  اخلــاص خاصة  بالقطــاع  كبيرا 
االزمــة املالية والظــروف االقتصادية 

التي متر بها البالد ووضعت سلســلة 
اجراءات لدعم هــذا القطاع، موضحا 
ان القطاع اخلاص يدخل كشــريك مع 
الوزارة من خالل العالقــة الثالثية بني 

احلكومة واصحاب العمل والعمال. 
من جانبه قدم معــاون مدير عام دائرة 

التدريــب والتشــغيل صــادق خزعل 
برنامج  تفصيليا عن  ابراهيم شــرحا 
حاضنــات االعمال وكيفيــة توصيف 
املهن في ســوق العمل وتطوير برامج 
ومناهــج التدريــب وخصوصا احلاجة 
الدوليــة  املنظمــات  للتعــاون مــع 

الستهداف النساء املعيالت. الى ذلك.. 
ابدت املنظمة االميركية اســتعدادها 
للتعاون في تنفيذ نشاطات عديدة مع 
الوزارة وتقــدمي الدعم الفني خصوصا 
في مجــال التدريب وحاضنات االعمال 
وفي اجملاالت كافة وتقدمي اي استشارة 

اخــرى في مجــال تنمية املهــارات او 
الرعايــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن 

النشاطات. 
علــى صعيد متصل بحــث مدير عام 
تكنولوجيــا  املعلومــات فــي هيئة 
جمال  املهندس  االجتماعيــة  احلماية 
عبد الرســول مع وفدي البنك الدولي 
ومنظمة )يونيســيف( اخــر اخلطوات 
والتقدم احلاصل في البرنامج التجريبي 

لالعانات املشروطة. 
وذكر املتحدث باســم هيئــة احلماية 
االجتماعية عمــار منعم ان اجملتمعني 
بحثوا اخر مراحل نســب اجناز مشروع 
االعانــة املشــروطة املطبــق بصورة 
جتريبيــة في منطقة الصــدر وماهية 
املعوقات  التــي تواجه  تفعيل برنامج 
املتابعة االكتروني لتوفير قاعدة بيانات 
الواجهات  عبر  االجتماعيني  الباحثون  
االكترونية التي يســتطيع من خاللها 
االســر  حالــة  متابعــة  الباحثيــني 
املشــمولة ببرنامــج االعانــة ليكون 
الباحث على علم بانتظام الطالب في 
مدارسهم واالطفال واالمهات احلوامل 
بالبرامج الصحيــة )برنامج اللقاحات 

مع متابعة االم احلامل (. 
واضــاف منعــم ان العمــل اتفقــت 
مع وفــدي البنك الدولــي ومنظمة ) 
اليونيســيف( على عقد سلسلة من 
االجتماعــات لبحث اليات التنســيق 
في  املشــتركة  والوزارات  الــوزارة  بني 
املشروع وهي كل من )التربية والصحة 

والتخطيط واملاليــة ( ملعرفة  التقدم 
احلاصل ونســب االجناز فــي كل وزارة 
واللوجســتي  الفني  الدعــم  وتوفير 
وتقــدمي البيانــات الكمــال جميع ما 

يحتاجه  املشروع . 
وكانت وزارة العمل اعتمدت التوصيات 
املهنية  الســالمة  بخصوص  الدولية 
واحلد من مخاطــر الكوارث ضمن اطار 
عمل املركز الوطني للصحة والسالمة 

املهنية .
وقال املتحدث باســم الوزارة ان الوزارة 
الدولية  االتفاقيات  حترص على تطبيق 
بالســالمة  اخلاصة  والســتراتيجيات 
القطاعات  املهنيــة للعاملــني فــي 
)العــام ، واخلــاص ، واخملتلــط( ضمن 
للصحة  الوطنــي  املركز  عمــل  اطار 
والســالمة املهنية ، الفتا الى ان املركز 
للجنة  السنوي  اجتماعه نصف  نظم 
مؤمتر  التنفيذية الطــار عمل  الوزارية 
االمم املتحــدة العاملي الــذي عقد في 
مدينة )سنداي( اليابانية مبشاركة وفد 
ان االجتماع  العراق. واضــاف  ممثل عن 
تضمن ورقة عمل للحــد من مخاطر 
رؤى  فــي  اجلهود  وتوحيــد  الكــوارث 
واقعية واالستفادة من الستراتيجيات 
الســابقة لوضع خطة رصينة تعتمد 
عليهــا احلكومــة العراقيــة للحــد 
وضمان ســالمة  الكــوارث  من خطر 
العاملني فضال عن املطالبة بتشــريع 
قانون يضمن ســالمة املواطن والبيئة 

العراقية بشكل عام.

وزير العمل يبحث مع منظمة أميركية دعم وتطوير برامج التدريب وتنشيط القطاع الخاص

جانب من اللقاء

بالتنسيق مع البنك الدولي واليونيسيف لتطبيق برنامج اإلعانات المشروطة

برملان كردستان

قالت المفوضية 
العليا لالنتخابات في 
االقليم انها انهت 
اجراءاتها اللوجستية 
واالستعدادات 
المطلوبة الجراء 
االنتخابات في 
موعدها المحدد، 
اكدت احزاب 
المعارضة ان 
المفوضية فشلت في 
تنقية وتجديد سجالت 
الناخبين
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بغداد - الصباح الجديد:
أوضح اخلبيــر القانوني، طــارق حرب، 

خيارات حل مجلس النواب اجلديد.
وقــال حــرب فــي صفحتــه علــى 
إن "سلطة  الثالثاء،  الفيسبوك، أمس 
الــوزراء في طلب حــل مجلس  رئس 
النواب مبوافقة رئيس اجلمهورية فقط 
الواردة باملادة }64{ من الدســتور يجوز 
ممارســتها من قبل الرئيسني احلاليني 

دون اشــتراط موافقة أية جهة أخرى 
مبا فيها البرملان ودون اشــتراط سبب 
معني للحل كون الدستور لم يشترط 
فــي هذا االختصاص". وبــني ان "هذه 
الصالحيــة وجود ســبب للحل فهي 
ســلطة مطلقة وغيــر مقيدة عامة 
غير خاصــة ولكن ظــروف مفوضية 
االنتخابــات واالموال واخلالفات وغيرها 
البد من تذليلهــا" منوها الى انه "إذا 

تصريف  احلكومة  تكــون  احلل  حصل 
اعمال ويجب اجــراء انتخابات جديدة 
خالل 60 يوما ألن مجلس النواب تكامل 

دستوريا بترديد اليمني الدستورية".
وكان مجلــس النــواب اجلديــد، عقد 
دورته  فــي  األولى  األثنــني جلســته 
الرابعة، وترأس اجللســة  االنتخابيــة 
أكبر األعضاء سناً محمد علي الزيني، 
}79 عاماً{ الذي تســلم طلبني بإعالن 

الكتلــة النيابيــة األكبر مــن حتالف 
}اإلصــالح واإلعمار{ ويضــم 183 نائباً 

ومن حتالف }البناء{ ويضم 153 نائباً.
وأحــال الزيني الطلبــني الى احملكمة 
االحتاديــة العليا حلل اخلالف وحســم 
أي التحالفني هــو الكتلة األكبر التي 
ستكلف بتشــكيل احلكومة، قبل ان 
يبقي اجللســة مفتوحة الى الساعة 

11 من صباح اليوم الثالثاء.

خبير قانوني يوضح خيارات حل البرلمان الجديد

بغداد - الصباح الجديد:
نفى جهاز األمن الوطني العراقي، فتح 

باب التطوع على مالكه.
وذكر بيان ملركز اإلعالم االمني في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نســخة منه ان 
التعامل  املواطنــني من  اجلهاز »يحذر 

مع املواقع والشــخصيات التي تدعي 
ترويجها ملعامالت التعيني«.

»اجلهاز سيشــرع  ان  البيــان  وأضاف 
بإالجــراءات القانونية بحــق كل من 
يثبت تورطه في هذا املوضوع ويحاول 

إيهام املواطنني«.

جهاز األمن الوطني ينفي 
فتح باب التطوع على مالكه



بغداد - الصباح الجديد:
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة 
نها، بالتنســيق مع مكتب املُفتِّش  عن متكُّ
العام لوزارة البلديــات في محافظة صالح 
الديــن، من ضبط حاالت تزويــٍر وتالعٍب في 
ة بقطع األراضي السكنيَّة  املعامالت اخلاصَّ
صــة للشــهداء وجرحــى العمليَّات  امُلصَّ
اإلرهابيَّة والســجناء في بلديَّة قضاء الدور 

باحملافظة.
وذكر بيــان للنزاهة تلقــت الصباح اجلديد 
نســخة منه ان "الدائرُة، أشارت في معرض 
َذت  حديثها عن تفاصيــل العمليَّة التي نُفِّ
القضائيِّ  من قبل مالكات وحــدة الضبط 
وجلنــة تقــومي األداء وُمكافحــة الرشــوة 
التابعتني ملكتب حتقيق الهيأة في احملافظة، 
اللتني انتقلتا إلى مديرية البلديَّة في قضاء 
نتا من ضبط كلٍّ من مدير البلديَّة  الدور، متكَّ
ة بتدقيق املعامالت؛  وأعضاء اللجنــة اخلاصَّ
لقيامهــم باســتبدال }83{ قطعــة أرٍض 
ة بالشهداء وجرحى العمليَّات  سكنيَّة خاصَّ
اإلرهابيــة والســجناء، خالفــاً للتعليمات 

والضوابط عبر التالعب في سجالتها".
وبني، أنَّ "عملية الضبــط التي متَّت مبوجب 
ــرٍة قضائيٍَّة أســفرت أيضاً عن ضبط  ُمذكَّ

األضابير والسجالت املُزوَّرة كافة".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت أمانــة بغداد، عن املباشــرة بتكثير 
وزراعة أكثر من 450 ألف شــجرة وشــتلة 
موسمية ودائمية ضمن اخلطة اخلريفية في 

قاطع بلدية املنصور.
وذكر بيــان لألمانة تلقت الصبــاح اجلديد 
نســخة منه، ان "مالكات قسم الزراعة في 
وزراعة  باشــرت تهيئة  املنصور  بلدية  دائرة 
أكثر من ]450[ ألف شجرة وشتلة موسمية 
وذلك  واحجــام مختلفة  وبأنــواع  ودائمية 
ضمن اخلطة اخلريفية لهذا العام التي ترمي 
الى إيجاد مســاحات خضر واســعة تكون 

متنفساً للعوائل البغدادية".
وأضــاف، ان "اخلطــة تتضمن أيضــاً زراعة 
الوســطية  واجلزرات  العامــة  الســاحات 
واستبدال االزهار والشتالت املتضررة وإطالق 
حملة لتأهيل وصيانــة منظومات الري في 

املتنزهات واحلدائق العامة".

النزاهة تضبط مدير 
بلدية الدور متلبسًا بتزوير 

سجالت وأضابير عقارية

زراعة أكثر من 450 ألف 
شجرة وشتلة خريفية 

في بغداد

اإلصالح: سنشّكل الكتلة 
األكبر سواء بالقوائم أم عدد 
النواب ونتوقع حكم االحتادية 

لصاحلنا
وينتقد "حتول قســم مــن النواب 
من كتــل اخرى كونــه لم يحصل 
على اســس فكرية تتعلق باملنهج 
خيانة  ميثل  أنه  وكما  السياســي، 
للناخــب كونه ادلــى بصوته على 
اســاس القائمة التي ينتمي اليها 
الشخص وفقاً للبرنامج السياسي 

لها".
الكرد علق فهمي  وبشــأن موقف 
أن "موضــوع الكتلــة االكثر عدداً 
تشكيل  في  باملشــاركة  يرتبط  ال 
من مطالب  وأن قســماً  احلكومة، 
الكرد قد تكون قابلة للتطبيق لكن 

ذلك بحاجة إلى وقت".
وتابع أن "وقوف الكرد على مسافة 
واحدة من حتالفــي االصالح والبناء 
وعــدم انضمامهم إلــى اي منهم 
ال يعنــي عــدم مشــاركتهما في 

احلكومة املقبلة".
إلــى "اصرارنا على  ومضى فهمي 
تشــكيل حكومــة اغلبية وطنية 
ممثلــة جلميــع مكونات الشــعب 
برنامج  علــى  وتعمــل  العراقــي 

اصالحي يخدم املواطن".
من جانبه، ذكــر عضو تيار احلكمة 
علــي اجلورانــي في تصريــح إلى 

"الصبــاح اجلديــد"، أن "احملكمــة 
ســوف تصدر قرارها لصالح حتالف 

اإلصالح واالعمار".
وأضاف اجلورانــي ان "وجود حتالفني 
النواب يدل على نضج  في مجلس 
العملية السياسية، وعدم استئثار 

كتلة باحلكومة".
لكنه اعرب عن اســفه ألن "هناك 
جهات سياســية لم تســلم إلى 
لها  هنــاك كتلة  بأن  الدميقراطية 
حق تشــكيل احلكومة وحتاول اثارة 
املشــكالت من خالل اطــالق تهم 

التخوين".
كما حتــدث اجلوراني عن "محاوالت 
إلى  االموال  ومنح  وترهيب  بترغيب 
نواب من اجل تخليهم عن كتلهم 

والتحول الى كتل اخرى".
يشار إلى أن حتالف االصالح واالعمار 
يتكــون مــن قوائم عــدة اهمها 
سائرون والنصر واحلكمة والوطنية 
وحــزب احلل ومتدن وعــرب كركوك 
واجليل اجلديــد وبيارق اخلير وكيانات 

اخرى فازت في االنتخابات.

النّواب يبدأ أعماله باخلرق 
الدستوري والفوضى.. و"اإلصالح" 

و"البناء" تتهمان بعضهما 
بالتزوير

، مضر محســن، هدى جــار اهلل، 
شمائل علي، ليث مصطفى، فاسم 

الفهداوي، نايف الشــمري، جاسم 
جبارة، علي يوسف شكري".

املزورة فكانت لسبعة  التواقيع  اما 
نواب هم }حسن املسعودي، فيصل 
عبد  فالح  نواف سعود،  العيساوي، 
عبد  احمد  الفايز،  حســني  الكرمي، 

اهلل، عمانوئيل خوشابا".
حســن  النائبــني  مــن  كل  وكان 
أعلنا  خــدر  وصائــب  املســعودي 
اعتراضهما علــى تزوير تواقيعهما 
من قبــل حتالف البنــاء التابع الى 
وتوعدا  والفتح{  }القانــون  ائتالفي 

برفع دعاوى قانونية بهذا الصدد.

وفيما تداول الشارع هذا اخلبر مبزيد 
اجمللس  اخفاق  جراء  االســتياء،  من 
فــي اختيار رئيس لــه ونائبني كما 
يقضي النظام الداخلي له، كشف 
النائب في البرملان، حســن خالطي، 
امس الثالثاء، عن خروقات دستورية 
اجلديد  النــواب  مجلس  ارتكبهــا 
دورته  مــن  االفتتاحية  بجلســته 

التشريعية الرابعة.
وقــال خالطــي، إن "الدســتور لم 
الكتلة  اختيار  جتيــز  مادة  يتضمن 
االكبر قبل تســمية هيئة الرئاسة 

ومتنحها االسبقية".
ومن جانبها ادعــت كتلة بناء انها 
لم تشأ ان تكون شاهد زور لعملية 
سياســية بدايتها خاطئة، اذ اتهم 

النائب  الفتح  في حتالــف  القيادي 
حتالف  الثالثاء،  امس  حسن سالم, 
“اإلصــالح والبناء” بتقــدمي تواقيع 
إلى  لنواب وكيانات وهمية, مشيراً 
أن ذلك دفع حتالف البناء لالنسحاب 
من جلســة حتى ال يكون “شاهد 

زور”.
تابعته  وقال ســالم في تصريــح 
الصباح اجلديد، إن “انسحاب حتالف 
البناء من جلسة االمس جاء بسبب 
تقدمي حتالف االصالح والبناء  اسماء 
لنــواب وكيانات وهميــة هي اصال 
لديهم  غير موجودة وقسم منهم 
تواقيع حية مسجلة لدى حتالفنا”.

واضاف ســالم، أن “حتالــف البناء 
سوف لن يحضر اي جلسة اال بعد 
ان حتســم احملكمة االحتادية الكتلة 
االكبــر”, مبينا أن “انســحابنا هو 
تأكيد على ان ال نكون شــاهد زور 
لعملية سياسية بدايتها خاطئة”.

وكان البرملان اجلديد، اخفق بجلسته 
األولى في انتخــاب رئيس له، وهذا 
الذي يوجب  للدستور  ما يعد خرقاً 
انتخابــه في أولى اجللســات، ألنه 
ليس من حق رئيس الســن حسم 
النزاعات بني النــواب او الكتل، وان 
باختيار  رئيس الســن محصور  دور 
يعنى  والذي  الدائــم  اجمللس  رئيس 
ويبدي  النيابي  اجمللــس  بتفصيالت 

قراراته بشأنها.

اجللسة  اتســمت  الســياق،  وفي 
بالفوضى  املاضيني  لليومني  األولى 
انســحاب االكراد  املفتعلة جــراء 
القانون  دولــة  أعضاء  وانســحاب 
االخالل  الى  آخرين  وأعضاء  والفتح 
بالنصاب، الذي امتد من امس األول 
الى االمــس، اذ لم يزد عــدد الذين 
حضروا االجتماع الثاني للجلســة 
املفتوحــة يوم امس ســو 120 من 
النــواب، االمر الذي ضغــط باجتاه 
ان تبقــى اجللســة مفتوحة حتى 

منتصف الشهر احلالي.

أمانة مجلس الوزراء تطالب 
الدفاع بإجناز ملفات معطلة 

فيها ومحاسبة املقصرين
وأشــار إلــى أن "مجلس الــوزراء 
املقصرين،  احليالي مبحاسبة  طالب 
عن  املباشر  املســؤول  واستضافة 
امللفــات، إضافــة إلى مســؤولي 

التشكيالت الفرعية".

وزير النفط يتبنى مقترحا ملعاجلة 
اللسان امللحي في شط العرب

وشــدد الوزير على تقــدمي املقترح 
مــع التوصيات خالل فترة ال تتجاوز 
األسبوع لغرض تقدميه الى مجلس 
الوزراء، من اجــل اعتماده وتنفيذه 

بصورة عاجلة .
وكان املهندس املدني مهدي جاسم 

حسون املعاوي قدم مقترحاً يتضمن 
انشاء ســد ابو اخلصيب الغاطس 
على شط العرب وملحقاته ، وذلك 
من اجــل معاجلة اللســان امللحي 

وتنظيم حركة املياه فيه.

اجلمعيات الفالحية: تلوث مياه 
البصرة سبب فقدان األنواع 

األصيلة من األسماك
وتعيش محافظــة البصرة اوضاعا 
وخدمية  واقتصاديــة  اجتماعيــة 
ســيئة اضافة الى انتشــار حاالت 
لتلوث  نتيجة  ابناءها  بني  التسمم 

الهواء واملياه.

مجلس الوزراء يقرر اطالق 
املستحقات املالية للمحافظات 

من بداية 2018
وأكــد املكتب االعالمــي، أنه "متت 
املوافقة علــى صرف دفعة طوارىء 
لشهرين الى العوائل املتعففة في 
محافظة البصــرة مببلغ 9 مليارات 
و72 مليــون دينار وبواقــع اجمالي 

قدره 100 الف دينار للشهرين".
وعلى الصعيد العام، تلقت الصباح 
اجليد نســخة مــن بيــان آخر جاء 
فيــه ان مجلس الــوزراء، قرر امس 
أيضــا، اطالق املســتحقات املالية 
كما   ،2018 بداية  من  للمحافظات 
صوت على مشــروع قانون تنظيم 

انشــاء مجمعــات بيــع الفواكه 
ملســاعدة  واحليوانــات  واخلضــر 

الفالحني واملزارعني.
وافــاد البيــان: "مت اتخــاذ عدد من 
اطالق  منها  والتوجيهات،  القرارات 
للمحافظات  املالية  املســتحقات 
من بداية الســنة املاليــة احلالية 
لوزارة  املســتحقات  واطالق   2018
والبلديــات  واالســكان  االعمــار 
املتعلقــة  العامــة  واالشــغال 
بصيانة املشــاريع واجملمعات املائية 
واخلطوط  الداخليــة  والشــبكات 

الناقلة واالعمال الطارئة املهمة".
ولفــت البيــان الــى أنــه "ضمن 
فقد  االلكترونية  احلكومــة  خطة 
مت التصويــت باملوافقــة على قيام 
الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة 
كافة بدمج الدائرتني املالية واالدارية 
بدائرة واحدة لتصبح الدائرة االدارية 
واملالية استنادا الى احكام املادة 33 
من قانون املوازنــة العامة االحتادية 

رقم 9 لسنة 2018".
كمــا مت التصويت على "مشــروع 
مجمعات  انشــاء  تنظيم  قانــون 
بيــع الفواكه واخلضــر واحليوانات 
في  واملزارعني  الفالحني  ملســاعدة 
تســويق منتجاتهم، وصوت اجمللس 
على قيام املصرف العراقي للتجارة 
TBI بتمديــد اعتمادات كانت وردته 

من وزارة التخطيط. 

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

أســوة ببقية العراقيــني، يترقب 
الكتل  املوصليــون الصراع بــني 
والتحالفات السياسية لتشكيل 
اجلديــدة،  العراقيــة  احلكومــة 
احلكومة  تكون  بأن  دعوات  وسط 
املقبلــة حكومــة إعمــار وبناء 
ودفع التعويضات، مع ضرورة رفع 
سقف املطالبات لتتجاوز مسألة 
امليــاه والكهربــاء، ألن محافظة 
نينــوى هــي األكثــر مــن بقية 

احملافظات العراقية.
واملدني  احلقوقي  الناشــط  وقال 
حديث  في  الطائــي  عمر  لقمان 
الى "الصبــاح اجلديد" إن "اهالي 
ومدينة  عموما،  نينوى  محافظة 
يتابعــون  خصوصــا،  املوصــل 
باهتمــام الســباق احملمــوم بني 
السياســية  والتحالفات  الكتل 
الكتلــة  لتشــكيل  العراقيــة 
االكبر وبالتالي تشكيل احلكومة 
العراقيــة التي ســتحكم البلد 

ألربع سنوات مقبلة".
من  "نحــن كمواطنني  واضــاف 
ومتضررة  منكوبــة  محافظــة 
بعد ســيطرة عصابات  بشــدة 
اغلب  االرهابيــة علــى  داعــش 
مدن وبلــدات محافظتنا لنحو 3 
سنوات، وبعد الدمار الذي اصابنا 
في اثناء عمليات التحرير، خاصة 
الن عصابات داعــش حتصنوا في 
املناطــق الســكنية، ال يجوز ان 
تقف مطالبنا عند مسألة توفير 
وحتديد  والكهرباء  الشــرب  مياه 
ذلك  املولدات وغير  اجور اســعار 
وبالرغم  التفاصيــل،  هــذه  من 
من انهــا مســائل ضرورية جدا، 
رفع سقف مطالبنا  ينبغي  لكن 
الدمار  يتناســب وحجم  بشكل 

واخلراب الذي نعاني منه".
واشــار الطائي الى انــه "ينبغي 
نينوى،  اهالي  من  بالسياســيني 
وبغــض النظر عــن انتماءاتهم 
وحتــى  واحلزبيــة  السياســية 

يضعوا  ان  والدينيــة  القوميــة 
انهــم ميثلون نحو  اعينهم  امام 
3 مليون مواطن، اكثر من ثلثهم 
يعيــش فــي مخيمــات النزوح، 
وعشــرات االلــوف مــن االخرين 
فقــدوا منازلهــم ووظائفهــم 

ومصادر رزقهم ورزق عائالتهم".
وتابــع "مــن االهمية مبــكان ان 
ودفع  االعمار  اعادة  تكون مسألة 
من  للمتضرريــن  التعويضــات 
ابناء نينــوى في مقدمة املطالب 
للسياســيني من اهالــي نينوى، 
اننا نطمح بحكومة إعمار  علما 
وبناء، حكومــة قوية وخالية من 
االستثمار  باب  وتفتح  الفســاد، 
لتنفيذ مشــاريع اســتراتيجية 

باعادة  االكتفاء  وليــس  ضخمة، 
او صيانة جسور  تبليط شــوارع 
واعــادة بنــاء بعــض املنشــآت 
احلكوميــة، حيث ينبغي ان يكون 
هنالك رؤية اســتراتيجية العمار 
املدينة وبقيــة املدن لتوفير فرص 
عمــل ألبنائنــا اوال، وايضــا كي 
تعود نينوى واملوصل الى موقعها 
الطبيعــي ليس بــني احملافظات 
لتنافس  بل  فحســب،  العراقية 
مدنا اخــرى في دول اجلــوار مثل 

سوريا واالردن وتركيا".
اما الناشط محمد حسني احليالي 
فيــرى في حديثه الــى "الصباح 
اجلديد" انه "من اكبر االخطاء ان 
تكون مســألة تشكيل احلكومة 

باهتمــام  حتظــى  ال  العراقيــة 
مبطالب  واالكتفــاء  املوصليــني، 
روتينية كاخلدمــات العامة التي 
هي حق مكفــول لكل مواطن او 

لكل بلدة ومدينة".
وتابــع "هنالك قطاعــات عديدة 
انتشــالها  في نينوى تســتحق 
من واقعها املــزري، مثل الصحة، 
التعليــم، الزراعــة، الصناعــة، 
وينبغــي  وغيرهــا،  الســياحة 
تخصيص اموال طائلة لتنشيط 
بهدف  احليوية،  القطاعــات  هذه 
حتجيــم البطالة املتفشــية بني 
شــباب نينوى، وتوفير فرص عمل 
بعيدة عــن االنضمــام لألجهزة 
والشــرطة  كاجليــش  االمنيــة 

وغيرها والتي باتت مطمح اغلب 
شــبابنا، الن نينوى تزخر باملرافق 
الطبية والهندســية واالكادميية 
الطاقات شــبه  وهذه  وغيرهــا، 

معطلة لألسف الشديد".
ولفــت احليالــي الــى ان "نينوى 
كانت ســلة خبز العــراق وتوفر 
القمح للعراقيني جميعا، واحيانا 
الى  الفائض  كان يتــم تصديــر 
خــارج البــالد، خاصة فــي عقد 
الثمانينيات وما قبلها، وايضا كان 
القطاع الصناعي في نينوى ينتج 
السياحة  وكانت  البضائع،  شتى 
موردا مهمــا الهالي نينوى، لكن 
لالســف االن الوضع بات ال يسر 
عــدوا وال صديق، حيث الشــلل 

شبه التام يكبل هذه القطاعات، 
على  ســلبا  ينعكس  وبالتالــي 
الوضــع االقتصادي لعموم اهالي 

نينوى".
مبينا ان "تنشيط هذه القطاعات 
احليوية، يعنــي وقوف نينوى على 
الســكة الصحيحة الســتعادة 
مكانتهــا الطبيعية كثاني اكبر 
محافظة عراقية عقب العاصمة 
بغداد، وينبغــي ان تكون صفحة 
داعــش الســوداء قــد مت طويها 
وجتاوزها، مــع بقاء عيون االجهزة 
االمنيــة مبتابعة بقايــا فلولها، 
الن االهتمام مبســتقبل احملافظة 
ينبغي ان يطغــي على االهتمام 

مباضيها القريب".

ناشط موصلي: اهالي 
محافظة نينوى عموما، 
ومدينة الموصل 
خصوصا، يتابعون 
باهتمام السباق 
المحموم بين الكتل 
والتحالفات السياسية 
العراقية لتشكيل الكتلة 
االكبر وبالتالي تشكيل 
الحكومة العراقية التي 
ستحكم البلد ألربع 
سنوات مقبلة

دعوات برفع سقف المطالب بخدمات الماء والكهرباء

موصليون يطمحون الى "حكومة إعمار"
قوية وخالية من الفساد

بغداد – انفجار عبوة 
الشــرطة  أمنــي في  ذكر مصــدر 
العراقية أمــس الثالثاء إصابة أربعة 
أشــخاص بانفجــار عبوة ناســفة 

شمالي العاصمة بغداد.
إن "عبوة ناسفة كانت  وقال املصدر 
موضوعة بالقرب مــن محال جتارية 
ضمن منطقة حي اور انفجرت، مساء 
امس االول ما اسفر عن اصابة أربعة 

اشخاص بجروح بينهم امرأتان".

ديالى – اعتقال ارهابيني 
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية 
امــس الثالثــاء ان القــوات األمنية 
القت القبض على ارهابيني اثنني في 

محافظة ديالى .
وقــال الناطــق اللواء ســعد معن 
ان "مفــارز اســتخبارات ومكافحة 
وكالة  ضمن  العاملــة  ديالى  ارهاب 

االســتخبارات ألقــت القبض على 
متهمــني اثنني ينتميــان لعصابات 
داعش االرهابي وقد ضبط بحوزتهما 
مســدس كامت صوت ومواد متفجرة 
وبعــد التحقيــق معهمــا تبني أن 
أحدهم كان ينفذ عمليات ارهابية في 
منطقة مطيبيجة، اتخذت بحقهما 

االجراءات القانونية أصولياً".

كركوك – مقتل ارهابيني 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الثالثاء  امــس  محافظة كركوك 
قوة أمنية قتلــت اربعة من ارهابيي 
عصابات داعش جنوب غربي احملافظة 

.
وذكر املصدر ان "الفرقة السادســة 
لواء مغاوير الثالث، قتلت 4 ارهابيني 
ودمرت مركز قيادة عبارة عن مضافة 
ونفق طولــه 15 متراً فــي منطقة 

اخلالدية ناحية الرياض".

بابل – محاولة تسلل
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
بابل امس الثالثاء إلقاء القبض على 
عدد من املتهمــني بينهما مطلوبني 
اثنــني على وفــق املــادة الرابعة من 
قانــون مكافحة "اإلرهــاب" حاولوا 
التسلل الى احملافظة عبر سيطراتها 

اخلارجية.
وبني املصــدر ان عملية القبض متت 
على وفــق معلومــات امنية وخالل 
ممارســات امنيــة باالســتناد الــى 
معلومــات اســتخبارية دقيقة في 
، مشــيرة  عموم مناطــق احملافظة 
الــى ان اثنني مــن املتهمــني حاوال 
التسلل الى احملافظة عبر سيطراتها 
اخلارجية من احملور الشمالي ، مؤكدا 
القاء القبض على املتهمني على وفق 
قضايا إرهاب خطيرة من قبل مفارزنا 
77 بكمني  الـ  األمنية في ســيطرة 

محكم اثناء محاولتهم التسلل الى 
احملافظة.

صالح الدين – تفكيك عبوات 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة صــالح الدين امس الثالثاء 
ان قــوة أمنيــة فككــت عشــرات 

العبوات الناسفة غربي سامراء.
انه "واستمرارا بعملية  املصدر  وقال 
تفتيش ومســح املناطــق احملررة من 
متكنت  اإلرهابــي  داعــش  عناصــر 
الفرقة  ميــدان  هندســة  كتيبــة 
الرابعــة بالشــرطة االحتادية ضمن 
قيادة عمليات ســامراء من تفكيك 
وتفجير }52{ عبوة محلية الصنع من 
مخلفات داعش اإلرهابي في منطقة 

جزيرة غربي سامراء".

االنبار – اعتقال ارهابيني 
اكد مصــدر في مركز االعالم االمني 

امس الثالثاء، القــاء القبض على 3 
ارهابيني في الكرمة مبحافظة االنبار.

وذكــر املركــز ان "مفــارز مديريــة 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 
14 واثر معلومات استخبارية دقيقة 
ومتابعة مســتمرة متكنت من القاء 
3 إرهابيني في منطقة  القبض على 

كرمة الفلوجة مبحافظة االنبار".

اجلنف – جولة تفتيشية 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة النجف واملنشــآت امس 
الثالثــاء ان مديــر الشــرطة اللواء 
عالء غريــب الزبيدي اطلع على عمل 
األجهزة األمنيـــة وقـــام بجولـــة 
تفتيشية فـــي مركـــز شرطـــة 

الغـري.
وأشــار املصــدر ان اللــواء غريــب 
اطلــع على اإلجــراءات األمنية التي 
يتخذها القســم وتنفيذ أوامر إلقاء 

القبــض وتطبيق القانــون والبحث 
عــن املطلوبني وتقدميهــم للعدالة 
 k9 مبينة ان الزيارة شــملت قسم ،
الكالب البوليسية واطلع على موجز 
عن عملــه وما يقوم به من مســح 

لالماكن املهمة والسيطرات.

نينوى – ضبط اعتدة 
الشــرطة  امنــي في  افــاد مصدر 
مجموعة  ان  الثالثاء،  امس  العراقية 
الشعبي ضبطت كدسا  من احلشد 
للعتــاد وصواريخ ومــواد تدخل في 
صناعة املتفجــرات بعملية تفتيش 
ومســح ميداني في صحراء اجلزيرة 

جنوب غربي املوصل.
وذكر املصدر االمني ان "قوة من اللواء 
44 في احلشــد الشعبي نفذت فجر 
يوم امــس عملية تفتيش ومســح 
ميدانــي في صحــراء اجلزيرة جنوب 
غربي املوصــل بحثا عن خاليا داعش 

العملية  ان  مضيفــا   ، اإلجرامــي" 
أســفرت عن ضبط كــدس لالعتدة 
وصواريــخ ومواد تدخــل في صناعة 
املتفجرات وجــرى معاجلتها ميدانيا 
من قبل مفرزة هندسة املتفجرات". 

البصرة – اصابة متظاهرين 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
، امس الثالثاء، باصابة  البصرة امس 
متظاهرين في البصرة اثر استعمال 
والغاز  احلي  الرصاص  االمنية  القوات 

املسيل للدموع.
وذكر املصدر ان "عددا من املتظاهرين 
في محافظــة البصــرة اصيبوا اثر 
اســتعمال القوات األمنية الرصاص 
احلي والغاز املسيل للدموع ضدهم"، 
املتظاهرين  احد  ان "عشــيرة  مبينا 
الذي لقــى مصرعه امــس على يد 
امام  تتواجــد حاليا  االمنية  القوات 

مجلس احملافظة".

انفجار عبوة ناسفة في حي أور شمالي بغداد * مقتل 4 إرهابيين في الخالدية جنوب غربي كركوك
تفكيك وتفجير)52( عبوة ناسفة غربي سامراء * ضبط عتاد وصواريخ ومتفجرات غربي الموصل

3 شؤون عراقية

جانب من مدينة املوصل
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

العامــة  الشــركة  كشــفت 
للصناعــات الهيدروليكية عن 
اعتمادها رســميا العادة تأهيل 
املعــدات  وتصليــح  وصيانــة 
كشــفت  احلربيــة  واآلليــات 
الشــركة العامــة للصناعات 
شــركات  احدى  الهيدروليكية 
عن  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
اعتمادها بشكل رسمي كجهة 
بأعــادة  حكوميــة مختصــة 
واالليات  املعدات  وصيانة  تأهيل 

العسكرية اخملتلفة.
الشــركة  عام  مدير  وافصــح 
املهندس حيــدر ناصر ظاهر عن 
حصــول موافقة رئيس مجلس 
للقوات  العــام  القائد  الــوزراء 
املسلحة ومبوجب كتاب صادر عن 
مكتبه باعتماد الشركة العامة 
الهيدروليكية في  للصناعــات 
تنفيذ اعمال الصيانة والتأهيل 
والتطويــر لالليــات واملعــدات 
حســب  اخملتلفة  العســكرية 
ان  الــى  ، مشــيرا  الضوابــط 
قيادة الشــرطة االحتادية قامت 
باعداد كتاب رســمي  بدورهــا 
الــى مديرية العقود فــي وزارة 
الشركة  مع  للتعاقد  الداخلية 
العادة تأهيــل وصيانة وتصليح 
الدبابــات واملدرعــات والناقالت 
تأهيلها  لغرض  املراد تصليحها 
واعادتها الى اخلدمة.واكد ظاهر 
أن لدى الشــركة معمل جتميع 
الهندســية  املعدات  وتأهيــل 
يختص بتأهيل وتصليح وصيانة 
الوحيد  يعد  واملدرعات  الدبابات 
بهذا  املتخصــص  الــوزارة  في 
اجملال ، مؤكدا ان لدى هذا املعمل 
والكائن فــي منطقة النهضة 
وطاقــات  امكانيــات  ببغــداد 
بشــرية من ذوي اخلبرة الكبيرة 
والكفاءة  عامــا  الثالثــن  ذات 

االمكانية  متتلك  والتي  العالية 
االليات  شــتى  واصالح  لتأهيل 
واالســلحة ، مبديــا جاهزيــة 
الشركة واســتعدادها لتسلم 
املعدات واالليات العسكرية من 
شتى املؤسسات االمنية لغرض 
بالســرعة  اخلدمة  الى  اعادتها 

املمكنة واملواصفات املطلوبة.
علــى صعيــد متصــل وقعت 
الشــركة العامــة للصناعات 
احدى  وامليكانيكية  النحاسية 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
عقــدا مــع شــركة حمورابي 
الهندســية  لالستشــارات 

النشــاء  واالداريــة  والفنيــة 
اجلــودة.  ادارة  نظــام  وتطويــر 

  )ISO9001:2015(
واوضــح مديــر عام الشــركة 
املهنــدس مثنى عطاهلل وهيب 
بــأن توقيع هــذا العقــد جاء 
فــي إطــار توجهات الشــركة 
لالرتقــاء بأنتاجهــا كما ونوعا 
ملنافســة البضائع املســتوردة 
وتلبية حاجة السوق احمللية من 
مختلف منتجاتها من البراميل 
واسطوانات  املعدنية  واالنابيب 
ومبدة  وملحقاتها  الطبــخ  غاز 
اجناز تبلــغ )130(يوما ، الفتا إلى 

أن الشــركة املذكــورة التي مت 
التعاقد معها ســبق ان قامت 
بتأهيل عدة شركات من شركات 
الوزارة في اطار ادارة اجلودة.مركز 
في  العامة  والعالقــات  االعالم 

وزارة الصناعة واملعادن 
مــن جانبها أعلنت الشــركة 
النســيج  لصناعات  العامــة 
وزارة  شــركات  إحــدى  واجللود 
الصناعة واملعادن عن استمرارها 
بتجهيز دوائر الدولة والشركات 

بأنتاجها من احذية السالمة .
الشــركة  عام  مديــر  وأشــار 
ان  املهندس أحمد جنم الكعبي 

شركته قامت بتجهيز الشركة 
الهندســية  للمعدات  العامة 
الثقيلة التابعــة لوزارة النفط 
بانتاجهــا من حذاء الســالمة 
املهنيــة بكميــة )٢٠٠٠( حذاء 
والتي  دينار  مليون   )37( وبقيمة 
صنعت في موقع الدباغة التابع 
الى مصنــع اجللدية ، مؤكدا أن 
بالتعاون  مســتمرة  الشــركة 
والتنســيق مــع جميــع دوائر 
ومؤسســات الدولة لتجهيزها 
بشــتى منتجاتها من األحذية 
الســالمة  واحذية  الرياضيــة 
واملستلزمات  واأللبسة  املهنية 

النسيجية واجللدية إضافة إلى 
املنتجــات الطبية والتجهيزات 

العسكرية.
احلقــن  معمــل  ان  واضــاف 
الصناعة  وزيــر  قبل  من  افتتح 
املهندس محمد شياع  واملعادن 
الســوداني حيث تعد الشركة 
هي الوحيــدة اخملتصة بصناعة 
املهنية على  السالمة  منتجات 
واخلاص  العام  القطاع  مستوى 
حصرا  ويصنع حذاء الســالمة 
املهنيــة بهــذا املعمــل املهم 
بالعالم  إنتاجــي  وبأحدث خط 

وهي ماكنة الدسمة األملانية .

»الهيدروليكية« تعيد تأهيل وصيانة وتصليح المعدات واآلليات الحربية 
النسيج والجلود تجّهز دوائر الدولة بمنتجاتها الحديثة 

أكدت الشركة 
العامة للصناعات 
الهيدروليكية ان 

معمل تجميع وتأهيل 
المعدات الهندسية 

يختص بتأهيل 
وتصليح وصيانة 

الدبابات والمدرعات 
ويعد الوحيد في 

الوزارة المتخصص 
بهذا المجال

صيانة وتصليح املعدات واالليات احلربية
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إطالق البيع المباشر للمواد 
اإلنشائية في الموصل 

إطالق الوجبتين )25 
و26( من قروض دعم 
المشاريع الصغيرة 

تاهيل محطة الهالل 
الثانوية في المثنى ورفع 

التجاوزات في الناصرية

بغداد - الصباح الجديد:  
أعلنت الشركة العامة لتجارة املواد األنشائية 
في وزارة التجارة عن نيتها أطالق البيع املباشر 
ملوادها  األنشــائية فــي محافظــة نينوى ملا 
تشهده احملافظة من أســتقرار للوضع األمني 
وعودة العائــالت الى مناطقهــم وتأهيل فرع 
نشاطه  ألعادة  املســتلزمات  بجميع  الشركة 

من جديد .
وقال مدير الشــركة ســعيد عايد ان الشركة 
باشرت بفتح حساب مالي في مصرف الرافدين 
/ فرع برطلة للشــروع بعملية البيع املباشــر 
جلميع املواد األنشــائية من قبــل اللجنة التي 

شكلتها الشركة بهذا اخلصوص ،
واضاف مدير الشــركة أن املواد التي ستوفرها 
الشركة في املوصل ستكون من خالل مناقالت 
من جميع فروع الشركة في بغداد واحملافظات ، 
وأن اللجنة املشــكلة أعتمدت في عملها هذا 
بتطبيق التعليمات واألنظمة العالية اخملصصة 
حلماية اموال الشركة فضالً عن احملافظة على 

املال العام .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن وزيــر العمــل املهندس محمد شــياع 
الســوداني عن اطالق الوجبتــن )25 و26( من 
القروض امليسرة لدعم املشاريع الصغيرة املدرة 
للدخل للمســتفيدين في بغــداد واحملافظات، 
داعيــا من تظهر اســماؤهم الى اســتكمال 

االجراءات لتسلم مبالغ القروض. 
وقال املتحدث باســم وزارة العمل عمار منعم 
ان الوجبتــن )25 و26( تشــمل )9( االف و413 
مقترضــا في بغــداد واحملافظــات ، مضيفا ان 
االســماء التي اعلنت عبر املوقــع االلكتروني 
للوزارة تشــمل املقترضن ضمن )صندوق دعم 
املشــاريع الصغيــرة املدرة للدخل( ويشــمل 
الباحثن عن العمل من املســجلن في قاعدة 

بيانات الوزارة، املتقدمن للحصول على قرض. 
الوجبتن  ان املشــمولن ضمن  واوضح منعم 
)25 و26( بامكانهــم االطــالع على االســماء 
املنشــورة علــى الرابــط اخلــاص بالقــروض 
h t t p : / / w w w . m o l s a . g o v . i q / i n d e x .
php?name=Pages&op=page&pid=442 فــي 
http://www.molsa. املوقع االلكتروني للــوزارة

 .gov.iq
يذكر ان الوزارة ســتعلن اسماء عن املشمولن 
بالقــروض على وفق وجبات بــن وجبة ووجبة 
شهرين، ويأتي االعالن عن اطالق القروض ضمن 
استراتيجية الوزارة في خلق فرص العمل للحد 
من البطالة برغم الظرف االقتصادي الصعب .

المثنى - الصباح الجديد:
تواصل املالكات الهندسية والفنية في فرع توزيع 
التابع للشــركة العامة املذكورة  كهرباء املثنى 
اعمال تاهيل محطة الهالل الثانوية ضمن خطة 

الطوارئ اآلنية.
وتضمنت االعمال إكمال األعمال املدنية من حفر 
االرضيــات اخملصصة للمحولــة ونصب القوالب 
وصبها, الى جانب نصب محولة سعة )16( ك.ف, 
واجناز )%35( من اعمال التأهيل وستســهم هذه 
احملطة بتخفيــف االحمال عــن محطة الهالل 
وزيادة ساعات التجهز في ناحية الهالل واملناطق 

احمليطة بها.
كما تواصل املالكات الهندسية والفنية في فرع 
توزيع كهرباء شــمال الناصريــة حمالتها برفع 
الكهربائية,  الشــبكة  على  احلاصلة  التجاوزات 
وشــملت احلمــالت االصناف االكثر اســتهالكاً 
للطاقــة وهــي ) ، املطاعم ، املقاهــي ، املعارض 
، احملــال التجارية ، املوالت ، اخملــازن ، الورش واحملال 
الصناعيــة (, الى جانب اتخاذ إجــراءات قانونية 
متثلــت بكتابة تعهدات خطيــة على املتجاوزين 
يتعهــدون مبوجبها بعدم تكــراره وخالفه تتخذ 

جميع اإلجراءات القانونية بحقهم .
ومتثلت التجاوزات باســتعمال الربط املباشر من 
دون وجود املقياس وتبادل التغذية واالســراف في 
اســتعمال االنارة ، فضالً عن السحب العشوائي 
للطاقة بعيداً عن إجراءات الربط الفني األصولية. 
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بغداد - الصباح الجديد:

الهندســية  املــالكات  اجنــزت   
والفنية التابعة إلى شــركة  اشور 
العامة املقاوالت االنشــائية  إحدى 
واإلسكان  األعمار  وزارة  تشكيالت  
والبلديات العامة تنفيذ  مشــروع 
طريق بلدروز - مندلي في محافظة 
وبكلفة  ٢٥،٥ كــم  بطــول  ديالى 

بلغت اكثر من 8 مليارات دينار .
دائرة  واشرفت على اعمال املشروع 
الطرق واجلسور وهو ضمن مشاريع 
الدولــي حيث يعــد هذا  البنــك 

الطريق من الطرق االســتراتيجية 
يربــط منفذ  احملافظــة كونه  في 
ســومر احلدودي فـــي منـــدلي ، 
بقضـــاء بلـدروز ثـــم إلـى بقيـة 

احملافظـة.
وقال املهندس  احمد شطب معاون 
مدير املشــروع  لقد شمل العمل 
فيه  اجنــاز اعمال القلــع واعمال 
القشــط وفرش طبقــة تعديلية 
واعمال فرش احلصى اخلابط بسمك 
١٠سم  كذلك في اعمال التبليط  
فقد شمل العمل  طبقتي االساس 
بســمك ١٠سم والرابطة سمك 7 
ســم والطبقة السطحية سمك 

5 ســم  وكذلــك اعمــال  الصب 
السيطرة  مقطع  في  الكونكريتي 
االمنيــة واعمال تعديــل االكتاف 
باحلصى اخلابط  حيث اجنزت جميع 
املراحــل اضافــة الى اجنــاز اعمال 

التخطيط للطريق . 
وبن معاون مدير املشــروع ان هذا  
الطريق يتمتع بدور اقتصادي مهم  
مــن خالل تســهيل عمليــة نقل 
البضائع من وإلى املنفذ إضافة الى 
دوره الســياحي  كونــه من املنافذ 
الرئيســة للزائرين خالل مواســم 
الزيارات الدينيــة كذلك يقوم بدور 
اجتماعــي مــن خالل ربــط تلك 

املناطق ببعضها مما يســهل تنقل 
املواطنن بن تلك القرى واملدن التي 

على جانبيه ..
وأوضح شــطب ان  الــدور الكبير 
العام في دعم املشــروع  للمديــر 
بجميع  املشــروع  فــي  والعاملن 
الوســائل املتاحــة كان لــه االثر 
باسرع  املشــروع  اجناز  في  الواضح 
وقــت وباملواصفــات املطلوبة ومبا 
يحقق اجنــاز آخر يضاف إلى إجنازات 
شركة اشــور في محافظة ديالى 
تطوير  ويسهم بشكل مباشر في 
ألواقــع اخلدمــي والعمراني فيها 

وخدمة اهلها الكرام.

تقرير

شركة آشور تنجز  مشروع طريق بلدروز - مندلي في محافظة ديالى
في وقته المحدد وضمن المواصفات المطلوبة

منى خضير عباس*  
ســعت الهيئــة العامــة للميــاه 
الى  ميســان  في محافظة  اجلوفية 
اجناز )4( ابار فــي مناطق متعددة من 
احملافظة خالل الشهر املنصرم وذلك 
والتأكيد  املائــي  الوضع  لتنشــيط 
علــى توفير احلصــص املائية للقرى 
وســد االحتياجات االنية للمواطنن 
من املياه واســتعمال مياه هذه االبار 
اضافة  واملنزلية  الزراعيــة  لالغراض 
الــى ارواء احليوانــات فــي احملافظة 
بجهــود فرقة حفــر )113( ومن اهم 

هذه االبار بئري طريق الضحى .
وتضطلع الهيئــة باعمال حفر االبار 
نظراً لشــحة املياه فــي الكثير من 
املناطق البعيدة عن املياه السطحية 
وخاصة فــي محافظاتنــا اجلنوبية 
وارتفاع  املناخية  التقلبات  وبســبب 
درجات احلرارة في فصل الصيف التي 

ادت الى تصحرمساحات واسعة من 
اراضينا

واوضح املصدر اإلعالمي  في الهيئة 
ان الهيئة تســعى الــى توفير املياه 
للمواطنــن في محافظــة البصرة 
بسبب زيادة تلوث املياه واالسهامات 
الفعلية في جتاوز هذه املرحلة احلرجة 
قامت الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
/ فــرع البصــرة باجنــاز )3( ابار خالل 
الشــهر املنصرم بجهود فرقتي حفر 
)111( و)77( وباعمــاق تتــراوح مابن 
)12ـ 24( م وذلك ملســاعدة الفالحن 
وتوفير  الزراعية  على سقي احملاصيل 
احلصــص الكافيــة الراضيهم ومن 
اهم هــذه االبار بئر شــركة البصرة 
عقــد 27 اضافــة الى حفــر بئر في 
محطة الكوت وبئــر اخرى في مركز 

تدريب البصرة بعمق )20( م .
كما تستمر الهيئة بتكثيف جهودها 

والتي  املياه  ملواجهة ظاهرة شــحة 
تعاني منها اغلب احملافظات اجلنوبية 
حيث اجنزت فرق احلفــر العاملة في 
فرع النجف االشرف )11( بئرا وفحص  
بئريــن في احملافظة ومــن اهمها )5( 
ابار في ناحية املشخاب / ابو كريصة 
اضافة الى حفر بئر ساقي عطاشى 
بئر  )110(م وكذلك  كربــالء بعمــق 
بعمق  اجلمهور  اجيال  فريق  ســاحة 
ومن  الســابق  الشــهر  )24(م خالل 
نشــاطات فرع النجف االشرف اجناز 
الديوانية في  بئرا في محافظة   )26(
مناطــق وقرى متفرقــة ومن اهمها 
بئر مدرسة الرفيع االبتدائية وكذلك 
بئريــن في محطــة اســالة الرفيع 
بجهــود العاملن فــي فرقتي حفر 
)95( و)93( لسد االحتياجات املتزايدة 
شــتى  في  واســتعمالها  للميــاه 

مجاالت احلياة.

بغداد - الصباح الجديد:
شــاركت مدير عام دائــرة احلماية 
االجتماعية للمرأة في وزارة العمل 
الدكتورة  االجتماعيــة  والشــؤون 
عطور حســن في ورشة عمل عن 
وثيقة اجراءات التشغيل القياسية 
التي اقامتهــا دائرة متكن املرأة في 
العامة  األمانة  برعاية  الضيافة  دار 
الــوزراء وبالتعــاون مع األمم  جمللس 
املتحدة وبحضور األمن العام جمللس 

الوزراء الدكتور مهدي العالق . 
ودعــا العــالق املنظمــات الدولية 

ان  الى ضرورة االخــذ بنظراالعتبار 
كل بلد لــه خصوصية والعراق بلد 
يغفل  لم  القانــون  وبلد  احلضارات 
دستوره وال قوانينه موضوع حماية 
املرأة من كل ممارسات العنف فضالً 
عن ان اجملتمع العراقي زاخر بالقيم 

األخالقية والتكافل االجتماعي. 
من جانبــه اوضح ممثل صندوق األمم 
املتحدة للسكان ليوتيل انه سيتم 
تنفيذ اإلجــراءات في املراكز التي مت 
فتحها في اقســام دائــرة احلماية 
االجتماعيــة للمرأة في محافظات 

)بغــداد وبابــل وكربــالء والنجف 
واالنبار وصالح الديــن وديالى ( وقد 
جرى خــالل الورشــة االتفاق على 
مراجعــة اســتراتيجية احلــد من 
التعديالت  واجراء  املرأة  العنف ضد 

املطلوبة لها . 
وفي نهاية الورشة عبرت املنظمات 
الدولية عن شــكرها لوزارة العمل 
لفتحها  االجتماعيــة  والشــؤون 
بالتعاون مع صنــدوق األمم املتحدة 
للســكان مــالذا امنــا للنســاء 

املعنفات. 

بغداد - الصباح الجديد:
ملؤشرات  الدولية  الورشــة  اختتمت 
تصنيف اجلامعــات العربية أعمالها 
فــي بغــداد امــس الثالثــاء ، فيما 
تبنى احتاد اجلامعــات العربية تنفيذ 

التوصيات .
للــوزارة  الرســمي  املتحدث  وقــال 
الدكتــور حيدر العبودي إن الورشــة 
التي استضافت ممثلي دول ومنظمات 
وعربية اســتكملت حواراتها بشأن 
مؤشرات تصنيف اجلامعات العربية. 
وأضــاف أن املشــاركن اتفقوا على 

توصيــات رئيســة منهــا أن احتــاد 
بالتعــاون مع  العربيــة  اجلامعــات 
األمانة العامة جلامعة الدول العربية 
واملنظمة العربيــة للتربية والثقافة 
والعلوم من خالل اللجان املشــكلة 
يتبنى تنفيذ توصيات ورشة مؤشرات 
التي  العربيــة  اجلامعــات  تصنيف 
والتي  بغــداد  العاصمة  احتضنتها 
جاء بها مجلس وزراء التعليم العالي 
العرب وبنــاء قاعدة بيانات للمجالت 
ووضع   )WOS( في  املسجلة  العربية 
تبويب للمجالت العربية احملكمة من 

قبل احتاد اجلامعات العربية. 
وتابع العبودي أن فعاليات ختام أعمال 
الورشة تضمنت تكرميا ملمثلي الدول 
واملنظمات التي أسهمت في احلوارات 
فيما أعرب املشــاركون عن تقديرهم 
العالــي ملــا قدمتــه وزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمــي العراقية 
باملشــروع وصياغة  اهتمام عال  من 
عن  فضــال  املشــتركة  تفاصيلــه 
منح احتاد اجلامعــات العربية والدول 
الستقبال  دراسية  مقاعد  املشاركة 

الطلبة العرب. 

العمل تشارك في ورشة عن وثيقة 
إجراءات التشغيل القياسية

اختتام الورشة الدولية لمؤشرات 
تصنيف الجامعات العربية في بغداد 

اتحاد الجامعات يتبنى تنفيذ التوصيات

بغداد - الصباح الجديد:
العامة لتجارة  أعلنت الشــركة 
احلبــوب فــي وزارة التجــارة عن 
أســتمرار ســايلوات وفروعهــا 
بتجهيز املطاحن بكميات احلنطة 
اخمللوطــة اخملصصــة ألنتاج مادة 
احلصة  مفــردات  ضمن  الطحن 
التموينية فضالً عن أســتمرارها 
بتسلم كميات احلنطة املستوردة 

الواردة عبر ميناء أم قصر .
نعيم  الشركة  عام  مدير  واوضح 
كركوك  ســايلو  أن  املكصوصي 
قــام بتجهيز مطاحــن كركوك 
بكميــات من احلنطــة اخمللوطة 
ومطاحن  ألف طــن   760 جتاوزت 
أربيل بكميــة جتاوزت 1680 طنا ، 
إلى أستمرار فرع كركوك  مشيراً 

كذلك بتســلم وتفريــغ كميات 
الواصلــة  املســتوردة  احلنطــة 
من مينــاء أم قصر إلى ســاحة 
العبادات في الفرع وتسلم كمية 
) 339 ( الفا و780 طنا من احلنطة 

األسترالية .
من جانب آخر أشــار املدير العام 
إلى قيام ســايلو الدورة بتجهيز 
وكالء جانــب الكــرخ ملطحنتي 
الرشــيد وهــور رجب مبــادة الرز 
وذلك  وبكمية جتــاوزت 184 طنا 
التموينية  احلصة  مفردات  ضمن 
من مــادة الرز حيــث مت التجهيز 
لكل املناطق تباعاً وحسب خطة 
التجهيز للشركة  وكذلك تسلم 
وتفريغ كميات من احلنطة احمللية 
درجة أولى في صومعة خان ضاري 

احململة من مطــار النعمانية إلى 
الصومعــة ، اذ بلغــت الكميات 
املتســلمة أكثر من ألف طن أما 
الكميات التي جهزتها الصومعة 
للمطاحن مــن احلنطة اخمللوطة 
ألنتــاج الطحــن بلغــت )730( 
الفا و160 طنــا فضالً عن جتهيز 
وكالء املــواد الغذائية مبــادة الرز 
األرجنتينــي بكميــة )163( الفا 

و899 طنا .
ولفت املدير العام  إلى أســتمرار 
فــرع البصرة بصيانــة اخلطوط 
الناقلة للحنطة اخلاص باملطاحن 
واحلكومية خالل ساعات  األهلية 
الدوام وبعد أيــام العطل واجلمع 
تفاديــاً ألي تأخير فــي التجهيز 

والتسلم .

»الجوفية« تنجز حفر آبار في ميسان ـ 
البصرة ـ النجف ـ الديوانية 

فروع وسايلوات التجارة تواصل تجهيز 
المطاحن بالحنطة المخلوطة



5 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفع الدوالر بشــكل عام أمــس الثالثاء وزاد 
أكثر من ربــع درجة مئوية أمام منافســيه، 
فيما دفعــت مخاوف مــن تصعيد محتمل 
للنزاع التجاري بــني الواليات املتحدة والصني 

املستثمرين لشراء العملة األميركية.
وتنتهي املهلة اخلاصة باملقترحات األميركية 
لفرض رســوم جديدة على السلع الصينية 
اخلميس املقبل، ويستطيع الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب بعدها تنفيــذ خطته لفرض 
رســوم جمركية على ســلع صينية تتجاوز 
قيمتها 200 بليون دوالر، إال أنه لم يتضح بعد 

سرعة تنفيذ ذلك.
وهبط اجلنيه االســترليني إلى أدنى مستوى 
في أســبوع مقابل الدوالر الثالثاء ، مع زيادة 
الشكوك بني املســتثمرين في شأن التقدم 
الذي حتققه مباحثــات انفصال بريطانيا عن 
االحتاد األوروبي ومســتقبل قيادة بنك إجنلترا 

املركزي.
وهبط االسترليني بشدة أمس مقابل اليورو، 
بعدما انتقد كبيــر مفاوضي االحتاد األوروبي 
ميشــيل بارنييه في احملادثات في شأن خروج 
بريطانيــا من االحتاد، ووزير اخلارجية الســابق 
بوريس جونســون أحدث مقترحات بريطانية 

لالنفصال.

الصباح الجديد ـ وكاالت:  
انخفــض املؤشــر »نيكاي« القياســي في 
تعامــالت متقلبة ببورصــة طوكيو لألوراق 
املالية امس الثالثاء ، إذ أدت اخملاوف املستمرة 
فــي شــأن التجــارة العامليــة إلــى عزوف 

املستثمرين.
وأغلــق »نيــكاي« منخفضا 0.1 فــي املئة 
إلــى 22696.90 نقطة بعدمــا حترك صعودا 

وهبوطا خالل اجللسة
وهبط املؤشــر »توبكس« األوسع نطاقا 0.1 

في املئة إلى 1718.24 نقطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قرر االحتــاد األوروبي ، إنهاء القيود املفروضة 
القادمة من  على بيع األلواح الشمســية 
الصني، هذا األسبوع في إجراء قال منتجون 
من االحتاد إنه سيتسبب في تدفق الواردات 

الرخيصة.
وذكــرت املفوضية األوروبية، التي تنســق 
السياســة التجارية لالحتــاد األوروبي، في 
بيــان، تابعته »الغد بــرس«، إن »اإلجراءات 
ســتنتهي في منتصف ليل االثنني الثالث، 

أيلول«.
واشــارت املفوضية الى انه »من مصلحة 
االحتــاد األوروبــي ككل أن تتوقــف تلــك 
اإلجراءات، بالنظر إلى ســعي االحتاد لزيادة 

إمداداته من الطاقة املتجددة«.
ورحبــت وزارة التجــارة الصينيــة بنهاية 
القيــود واصفــة اإلجراء بأنــه »منوذج حلل 

اخلالفات التجارية بنجاح عبر التشاور«.
الــوزارة فــي بيان علــى موقعها  وذكرت 
على اإلنترنت إن اإلجراء »ســيعيد التجارة 
بني االحتــاد األوروبــي والصني فــي اخلاليا 
الكهروضوئية إلى ظروف السوق الطبيعية، 
وسيوفر بيئة أعمال أكثر استقرارا وقابلية 
للتنبؤ بها من أجل التعــاون بني صناعات 
اجلانبني، وســيحقق فائــدة متبادلة فعال 

للجانبني«.

مؤشر »نيكاي«
يغلق منخفضا

ارتفاع الدوالر .. 
وهبوط حاد لالسترليني

األوروبي ينهي القيود 
المفروضة على بيع األلواح 

الشمسية الصينية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

ارتفعــت أســعار النفط امس 
الثالثــاء بدعم مــن اخملاوف من 
أن هبوط إنتاج إيران ســيقلص 
املعروض في األسواق بعد فرض 
عقوبــات أميركية في تشــرين 
املكاسب  لكن  )نوفمبر(،  الثاني 
زيادة  بســبب  محــدودة  كانت 
اإلمدادات مــن منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( والواليات 

املتحدة
وفــي حلــول الســاعة 10.45 
بتوقيــت غرينتــش، ارتفعــت 
القياس  خلــام  اآلجلة  العقــود 
العاملــي مزيج برنت 45 ســنتاً 
إلــى 78.09 دوالر للبرميل ، وزاد 
خام غرب تكســاس الوســيط 
األميركي 10 سنتات إلى 69.90 

دوالر للبرميل.
بقوة  القياسيان  اخلامان  وصعد 
املاضيني،  األسبوعني  مدى  على 
إذ ارتفع برنت أكثر من عشــرة 
في املئة بفضل توقعات تقلص 
وقت الحق  في  العاملي  املعروض 

هذا العام.
وقــال احمللــل لــدى »بي.في.ام 
للسمسرة  أسوســيتس«  أويل 
في لنــدن ســتيفن برينوك إن 
»صادرات ثالــث أكبر منتج في 
أســرع من  بوتيرة  تتراجع  أوبك 
املتوقعة، واألســوأ قادم في ظل 
املوجــة الثانية الوشــيكة من 
العقوبــات األميركية ، وأضاف: 
»تشتد اخملاوف من أزمة مرتقبة 
فــي املعروض«. غير أن أســواق 
النفط العامليــة ما زالت تتمتع 

ببعض الوفرة في املعروض.
وأظهر مسح لـ»رويترز« أن إنتاج 
»أوبك« ارتفــع 220 ألف برميل 
إلى  )أغســطس(  آب  في  يومياً 
أعلى مســتوى فــي 2018 عند 
 ، يوميا  برميــل  مليــون   32.79
زيادة اإلنتــاج بدعم من  وجاءت 
تعافــي اإلنتاج الليبــي وارتفاع 
إلى  العــراق  صــادرات جنــوب 

مستوى قياسي.
احلفــر  شــركات  وأضافــت 

األميركية منصات حفر نفطية 
للمرة األولى في ثالثة أســابيع، 
لتزيد منصتــني إلى 862 حفاراً. 
وســاهم ارتفاع عــدد احلفارات 
إنتاج اخلــام األميركي  زيادة  في 
مبــا يربو على 30 فــي املئة منذ 
منتصف 2016 إلــى 11 مليون 

برميل يومياً.  
الى ذلك أظهرت بيانات من وزارة 
الطاقة الروسية أمس، أن إنتاج 
روســيا من النفط بلــغ 11.21 
مليــون برميــل يوميــاً في آب 
)أغســطس( من دون تغير يذكر 
عن متوز )يوليو(، ليبقى مستقراً 
قــرب أعلى مســتوياته ملا بعد 
احلقبة السوفياتية، مع تخفيف 

القيود على اإلمدادات.
وكانت »منظمة البلدان املصدرة 
للبترول« )أوبــك( ومنتجو نفط 

عامليــون آخرون بقيادة روســيا، 
اتفقوا في حزيــران )يونيو( على 
املعمول  اإلنتــاج  قيود  تخفيف 
بها منذ أوائل 2017، والعودة إلى 
اإلنتاج،  األولي خفض  التزامهم 
وتوازن  األســعار  اســتقرار  مع 

السوق.
ووافقــت روســيا فــي االتفاق 
األصلــي على خفــض إنتاجها 
من 11.247 مليون برميل يومياً، 
وهــو أعلى مســتوياته ملا بعد 
واملسجل  الســوفياتية  احلقبة 
في تشرين األول )أكتوبر( 2016، 
وهو شهر األساس التفاق فيينا 

العاملي.
النفطي  »أوبــك«  إنتاج  وارتفع 
الشــهر املاضــي إلــى أعلــى 
مســتوياته منذ بداية الســنة 
وارتفاع  ليبيا  إنتــاج  تعافي  مع 

العراق  جنــوب  من  الصــادرات 
رغم  قياسي، على  إلى مستوى 
هبوط شــحنات اخلــام اإليراني 
نظراً للعقوبــات األميركية، ما 

حد من تلك الزيادة.
وتبــني للجنــة مراقبــة تضم 
منتجني من »أوبــك« وخارجها، 
أن املنتجــني املشــاركني فــي 
اتفاق كبح اإلمــدادات خفضوا 
إنتاجهم في متوز بنسبة تسعة 

في املئة فوق املستهدف.
أن جميع  بيانات أمس،  وأظهرت 
الروســية  النفــط  شــركات 
الكبرى، ومن بينها »روس نفط« 
إنتاجها في  زادت  أويل«،  و »لوك 

آب )أغسطس( مقارنة بتموز.
ونال من تأثير تلك الزيادة هبوط 
اإلنتاج لدى منتجني أصغر ومن 
مشاريع تديرها شركات أجنبية 

كبيرة مبوجب اتفاقات تقاســم 
اإلنتاج مثل »ســخالني 1« الذي 

تديره »إكسون موبيل«.
الروسي  النفط  صادرات  وبلغت 
عبر خطــوط األنابيــب في آب 
4.343 مليــون برميــل يوميــاً 
برميل  4.179 مليون  ارتفاعاً من 

يومياً في متوز.
إنتاج  أن  البيانات أيضاً  وأظهرت 
روســيا من الغاز الطبيعي بلغ 
54.62 بليون متر مكعبة الشهر 
املاضي، مبا يعادل 1.76 بليون متر 
مكعبة يومياً، في مقابل 53.92 

بليون متر مكعبة في متوز.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية 
أن إيــرادات اجلزائر مــن الطاقة 
املئة في  15.23 فــي  ارتفعــت 
من  األولى  الســبعة  األشــهر 
املماثلة  بالفترة  مقارنة  السنة، 

مــن 2017، مــا قّلــص العجز 
التجاري نحو 53.5 في املئة.

النفط والغاز،  وبلغت صــادرات 
التــي تشــكل 93.03 في املئة 
من إجمالــي املبيعات اخلارجية، 
22.021 بليــون دوالر، ارتفاعاً من 
19.111 بليــون فــي الفترة من 
كانون الثاني )يناير(، إلى متوز من 

العام املاضي.
 23.656 الصادرات  إجمالي  وبلغ 
بليون دوالر فــي مقابل 20.205 
بليون دوالر في األشهر السبعة 
األولى مــن 2017، بينما هبطت 
الــواردات 1.06 فــي املئــة إلى 

26.908 بليون دوالر.
على  قيــوداً  احلكومة  ووضعت 
اســتيراد بعــض املنتجات في 
بعد  اإلنفــاق  محاولــة خلفض 
هبوط أسعار النفط منذ 2014. 

النفط يرتفع وسط مخاوف من
انخفاض صادرات إيران بفعل العقوبات

الروسي يصل الى أعلى مستوياته مع تخفيف قيود اإلمدادات

ارتفعت العقود 
اآلجلة لخام 
القياس العالمي 
مزيج برنت 45 سنتًا 
إلى 78.09 دوالرا 
للبرميل، وزاد خام 
غرب تكساس 
الوسيط األميركي 
10 سنتات إلى 
69.90 دوالرا 
للبرميل

منشأة نفطية روسية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن األردن أمــس الثالثاء أن معدل 
البطالــة ارتفع خــالل الربع الثاني 
املاضــي إلى 18.7 من املئة من 18.4 
في املئة خالل الربع الســابق. وكان 
معدل البطالة خــالل الربع الثاني 
عام 2017، بلغ 18 من املئة بحسب 
العامة  دائرة اإلحصــاءات  بيانــات 
األرقام  في  ويشكك خبراء  األردنية. 
الرســمية ملعدل البطالة ويقولون 
إنها غيــر واقعية. ويشــكل خلق 
الوظائــف للشــباب مصــدر قلق 
للحكومة األردنية التي تسعى إلى 

حتفيز النمو.
وبلغ معــدل البطالة بــني الذكور 

16.6 فــي املئة، في مقابل 26.8 في 
املئة لإلناث، كمــا أظهرت البيانات 
أن معــدل البطالة كان مرتفعاً بني 
حملة الشــهادات اجلامعية، إذ بلغ 
23.5 في املئة مقارنة باملســتويات 
التعليمية األخرى. وأشــارت إلى أن 
55.8 في املئة من إجمالي العاطلني 
من العمل هم من حملة الشهادة 
الثانوية فأعلــى، وأن 44.2 في املئة 
أقل  التعليمية  مؤهالتهــم  كانت 

من الثانوي.
إلــى ذلك أظهرت بينت دراســة أن 
نســبة العبء الضريبي إلى الناجت 
احمللــي اإلجمالي فــي األردن بلغت 
نحــو 26.5 فــي املئة عــام 2017. 

وأشــارت إلى أن النسبة تتوزع على 
ضرائب غير مباشرة ونسبتها 17.3 
في املئة، وضرائب مباشرة نسبتها 
3.7 في املئة، إلى جانب 5.5 في املئة 
من اقتطاعات الضمان االجتماعي. 
ووفــق الدراســة، يشــمل العبء 
الضريبي إجمالي اإليرادات الضريبية 
على  بالضرائب  املتمثلة  املباشــرة 
الدخــل وضريبة بيع العقار، إضافة 
إلى اإليرادات الضريبية غير املباشرة 
املتمثلة بضريبة املبيعات والرسوم 
اجلمركية وعوائد االتصاالت، وعوائد 
اإليرادات  إلــى جانب  احملروقات،  بيع 
من  االجتماعي  للضمان  التأمينّية 

الناجت احمللي االجمالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
طبع البنك املركزي اجلزائري نقداً 
بالعملة احمللية منذ خريف 2017 
حتى نهاية حزيران )يونيو( املاضي، 
بقيمة 32 بليــون دوالر، في إطار 
ســندات التمويل غير التقليدية 
وقت  في  احلكومة  أقرتهــا  التي 

سابق من العام املاضي. 
في  الســندات  هذه  إصــدار  ومت 
 45 املــادة  أحكام  تطبيــق  اطار 
مكرر في قانــون القرض والنقد 
تشرين  في  واملعدل   2003 لسنة 
2017 في شــكل  )أكتوبر(  األول 
يســمح للخزانــة العموميــة 
بشكل اســتثنائي االقتراض من 

»بنك اجلزائــر املركزي« خالل مدة 
خمســة ســنوات، عبر سندات 
تصدرها اخلزانة، وذلك للمشاركة 
تغطيــة طلبات  في  خصوصــاً 
الدين  ومتويل  للخزانــة  التمويل 
العام، إضافة إلى متويل الصندوق 

الوطني لالستثمار.
وتشير املادة 45 في قانون القرض 
والنقــد فــي صيغتــه املعدلة 
إلــى أن هذا »اإلجــراء وضع حيز 
تنفيذ  عملية  ملرافقــة  التنفيذ 
االقتصادية  اإلصالحــات  برنامج 
واملوازناتية، والتي من شــأنها أن 
تســاهم في إعادة التــوازن إلى 
خزانة الدولــة وميزان املدفوعات 

وذلك في غضون املدة احملددة آللية 
التمويل غير التقليدي. وأشــارت 
إلى  اجلزائرية،  الرســمية  اجلريدة 
أن املبالغ املالية التي أصدرت في 
إطار التمويل غير التقليدي، حتى 
نهاية أيار )مايــو( 2018، بلغت 3 
آالف و585 بليــون دينار، ما يعادل 

نحو 32 بليون دوالر.
أن  إلى  ذاتهــا  الوثيقة  ولفتــت 
للدينار  النقدي  اإلصدار  عمليات 
غير  التمويل  إطــار  في  اجلزائري، 
التقليــدي، قــد توقفــت خالل 
حزيــران 2018، إذ بقيــت املبالغ 
املطبوعــة نهاية هذا الشــهر، 

ذاتها نهاية أيار )مايو( املاضي.

ارتفاع البطالة في األردن
بنسبة 18.7 من المئة

32 بليون دوالر سندات التمويل 
الجزائري »غير التقليدي«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
  

الدولية«  الطاقة  »وكالة  مدير  أعلن 
فاحت بيرول أن أســواق النفط العاملية 
قد تشــهد شحاً في املعروض نهاية 
الطلب  قــوة  اجلاري، بســبب  العام 
والضبابية في شــأن إمــدادات في 

بعض الدول املنتجة للخام.
وقــال بيرول لوكالــة »رويترز« أمس، 
الهندي  النفط  وزير  بعد اجتماع مع 
هناك  »بالتأكيد  بــرادان:  دارمنــدرا 
بعض اخملاوف من أن أســواق النفط 
قد تشــهد شحاً في املعروض نهاية 
العام احلالي، ويجــب أن تكون الدول 
الكبرى املستوردة مثل الهند وغيرها 
مســتعدة«. ولفت إلى أن »أســواق 
النفط قد تشــهد شــحاً بســبب 
النمو القوي جداً في الطلب، وهناك 
مشكلة كبرى وهي أن إنتاج فنزويال 
ينكمش«. وأضــاف أن »إنتاج فنزويال 
هبــط إلى النصــف فــي العامني 
املاضيني، وهناك هشاشة في اإلنتاج 

أيضاً في بعض الدول«.
إلــى ذلــك أعــن »معهــد البترول 
األميركي« أن مخزونات اخلام والبنزين 
ونــواجت التقطير في الواليات املتحدة 
ارتفعــت األســبوع املاضــي. وزادت 
مخزونات اخلــام على غيــر املتوقع، 

بينمــا ارتفعت مخزونــات املنتجات 
وارتفعــت  املتوقعــة.  دون  بوتيــرة 
مخزونــات اخلام 38 ألــف برميل في 
األســبوع املنتهي في 24 اجلاري إلى 
توقع  بينما  برميــل،  405.7 مليــون 
احملللــون تراجعهــا 686 ألف برميل. 
ولفت املعهــد إلى أن مخزونات اخلام 
بنقطة التســليم في كاشــينغ ف 
واليــة أوكالهومــا زادت 130 ألــف 
برميــل، بينما انخفض اســتهالك 
اخلام في مصافــي التكرير 343 ألف 
برميل يومياً، وزادت مخزونات البنزين 
21 ألف برميل، بينمــا توقع احملللون 
ارتفاعها  »رويتــرز«  اســتطالع  في 
370 ألف برميــل. وانخفضت واردات 
الواليــات املتحدة من اخلــام 5 آالف 
برميل يومياً األسبوع املاضي إلى 8.4 

مليون برميل يومياً.
إلى ذلك أعلن مســؤول حكومي بارز 
أن الهند لن توقف وارداتها من النفط 
اإليراني بالكامل، وستضع اللمسات 
لشراء  استراتيجيتها  على  النهائية 
اخلام مــن طهران بعــد اجتماع مع 
املقبل.  أميركيني األسبوع  مسؤولني 
وســيعقد وزير اخلارجيــة األميركي 
الدفاع جيمس  ووزيــر  بومبيو  مايك 
ماتيــس مباحثات رفيعة املســتوى 
الهندية سوشما  اخلارجية  وزيرة  مع 
نيرمــاال  الدفــاع  ووزيــر  ســواراج 

ســيثارامان في 6 أيلول )ســبتمبر( 
املقبل في إطار ما يُعرف بحوار 2+2.

وقــال املســؤول، وهــو علــى دراية 
املتعلقة  الهند  بسياســة  مباشرة 

الكشف  وطلب عدم  النفط،  بشراء 
عن هويته: »بكل تأكيد لن نتجه إلى 
الصفر في ما يتعلق باملشــتريات«. 
ورداً على ســؤال عمــا إذا كان املزيد 

في شــأن مشــتريات  الوضوح  من 
اإليراني سيتحقق  النفط  الهند من 
بعد احلوار، قال املســؤول: »نعم، هذا 
أعلى مستوى الجتماع سنعقده مع 

الواليات املتحدة«.
ولــم تقرر الهند، وهي أكبر مشــتر 
للنفــط اإليراني بعــد الصني، حتى 
اآلن حجــم أي خفض فــي وارداتها 
من النفط اإليراني، وال تزال تســعى 
إلى احلصول على إعفاء من الواليات 
املتحــدة. وهدد ترامب بــأن كل من 
يتعامــل مع إيــران لــن يدخل في 

أنشطة مع الواليات املتحدة.
ومــن املنتظر إعادة فــرض عقوبات 
أميركية على قطاع الطاقة اإليراني 
بعــد مهلــة 180 يومــاً تنتهي في 
4 تشــرين الثاني )نوفمبــر( املقبل. 
وحاولــت دول عديدة مشــاركة في 
اتفــاق عام 2015 النــووي تقليل أثر 
العقوبات اجلديدة على إيران، وحّضت 
االنســحاب.  عدم  على  شــركاتها 
إذ قطعت  ثبتت صعوبة ذلك،  ولكن 
عديــدة عالقاتها  أوروبية  شــركات 
مــع إيران، مؤكدة أنها ال تســتطيع 
اخملاطــرة بخســارة أنشــطتها في 
انتهاء  اقتراب  املتحدة مــع  الواليات 
الهند من شــركات  املهلة. وطلبت 
التكرير احملليــة التأهب خلفض كبير 
في وارداتها من النفط اإليراني اعتباراً 
من تشــرين الثاني، وفــق ما أعلنت 

مصادر في حزيران )يونيو( املاضي.
إلــى ذلك وقــع الرئيــس الفنزويلي 
نيكــوالس مــادورو 7 اتفاقــات مع 

شــركات نفطية دولية بهدف زيادة 
إنتــاج النفــط اخلام مبقــدار مليون 
برميل يومياً. وقال مادورو خالل توقيع 
الـ7  االتفاقــات: »وقعنــا االتفاقات 
األولى مــن أصــل 14، ونتعهد زيادة 
برميل«.  ألف   600 أكثر مــن  اإلنتاج 
الوطنيــة  »الشــركة  أن  وأضــاف 
دي  )بتروليوس  للنفــط  احلكوميــة 
فنزويــال( تهــدف مــن خــالل إبرام 
االتفاقــات الـ14 التــي تتعلق بـ14 
حقالً نفطياً في البــالد، العودة إلى 
باســتثمارات  برميل  مليــون  إنتاج 
ومن  ودولية«.  ووطنية  عامة وخاصة 
االتفاقات  وقعت  التي  الشركات  بني 
بتروليــوم  »هيليــوس  البنميــة 
سرفيســز« واجملموعــة الصينيــة 

»شاندونغ كيروي«.
وهبطت أســعار النفط أمس متأثرة 
النفط  زيــادة مخزونــات  عن  بأنباء 
األميركيــة، لكن انكمــاش صادرات 
أميركية حال  إيران قبــل عقوبــات 
دون مزيــد من الهبوط في الســوق. 
وسجلت العقود اآلجلة خلام القياس 
للبرميل،  دوالر   75.90 برنــت  العاملي 
بانخفاض 5 ســنتات عن التســوية 
العقــود  وانخفضــت  الســابقة. 
اآلجلة خلام غرب تكســاس الوسيط 
األميركي 4 ســنتات إلى 68.49 دوالر 

للبرميل.

تقـرير

وكالة الطاقة تتوقع شح المعروض النفطي نهاية السنة

بورصة عاملية »ارشيف«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعرقلة  واشــنطن،  يانغ  بيونــغ  اتهمت 
جهــود تطبيع العالقات بــني الكوريتني، 
داعية سيئول إلى حشد اجلهود الكورية 
وعــدم النظر إلى »اآلخريــن« حلل قضايا 

شبه اجلزيرة الكورية.
وتأتــي االنتقــادات الكورية الشــمالية 
للواليات املتحدة عشــية زيــارة مرتقبة 
لوفد كوري جنوبي إلى اجلارة الشــمالية 

لبحث التقدم في العالقات بني البلدين.
وقالــت صحيفــة »رودنــغ ســينمون« 
الناطقة باســم احلزب الكوري الشمالي، 
إن واشــنطن أبــدت عــدم ارتياحها من 
قمة الكوريتني، مشــيرة إلى أن »الواليات 
بامنوجنوم،  إعالن  بشأن  مخطئة  املتحدة 

وقد تعتبره تعهدا لتنفيذ عقوباتها«.
وتســاءلت الصحيفة عما إذا كان حتسن 
العالقات بني الكوريتني قد انتهك مصالح 
واشنطن، أو أن التعاون بينهما قد أحدث 
شقوقا في التحالف القائم بني الواليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبيــة، فيما أكدت أن 
»حتســن العالقات بني الكوريتني لن يؤذي 

واشنطن«.
الدعائي  »أورميينجــو ككيري«  أما موقع 
الكوري الشمالي، فقد دعا اجلارة اجلنوبية، 
إلى »عــدم النظر إلى اآلخرين عند تنفيذ 
إعالن بامنوجنــوم، وحل جميع القضايا من 

خالل حشد جهود األمة«.
كما حــذر مــن انهيــار العالقــات بني 
القوى  الكوريتني »في حال االعتماد على 

اخلارجية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعث رئيــس مجلس النواب األردني عاطف 
الطراونة رسالة إلى رئيس االحتاد البرملاني 
العربــي علي عبــد العال، طلــب خاللها 
دعم اقتــراح أردني بــإدراج »بنــد طارئ« 
لدعم »وكالــة غوث وتشــغيل الالجئني 
جدول  علــى  )أونــروا(،  الفلســطينيني« 
أعمال االحتــاد البرملاني الدولي املقرر عقده 

منتصف تشرين األول املقبل في جنيف.
وقال الطراونة أمــس االول  )اإلثنني(، على 
وفــق مــا أوردت »وكالة االنبــاء األردنية« 
الرسمية )بترا(، إن »إعالن اإلدارة األميركية 
أونــروا، له من  وقــف املســاعدات عــن 
التداعيــات الكبيرة على حقوق الشــعب 
الفلسطيني، ما يتطلب حتركاً وإسناداً من 
البرملانات العربية حلض الدول املانحة على 
سد عجز الوكالة، وهو ما نأمل أن يقوم به 
البرملانات  العربي مبخاطبة  البرملاني  االحتاد 

العربية ملساندة االقتراح األردني«.
وأضــاف أن »قضية الالجئــني تعد واحدة 
من ملفات احلل النهائي، وال ميكن التنصل 
من حقوقهم التي تعترف بها الشــرعية 
الدولية، ما يتطلب أن تنهض الدول املانحة 
بواجباتها إزاء هذا امللف، والعمل على سد 
عجز الوكالــة لتتمكن من مواصلة دورها 
فــي تقدمي الرعايــة واخلدمــة التعليمية 

والصحية لالجئني«.
وكان وزير اخلارجية وشؤون املغتربني األردني 
أميــن الصفدي، أكد امــس االول االحد ، أّن 
قضية »أونروا« تشــكل »أولويــة« لبالده، 
مشيراً إلى أّن »األردن مستمر في بذل كل 
جهد ممكن حلشد التأييد الدولي السياسي 
االســتمرار  من  ومتكينها  لدعمها  واملالي 
في القيام بواجباتها إزاء أكثر من خمسة 

ماليني الجئ فلسطيني«.
وكانــت الواليات املتحــدة أوقفت اجلمعة 
الــذي كانت تقدمه  التمويل  املاضي، كل 
إلى »أونروا«، علماً أنها تُعد أكبر مســاهم 
للوكالة، وتقدم ثلث موازنتها البالغة 1.1 

بليون دوالر في العام 2017.

بيونغ يانغ تتهم 
واشنطن بعرقلة 

التقارب بين الكوريتين

األردن يقدم اقتراحًا لـ 
»بند طارئ« لدعم »أونروا« 

في مؤتمر جنيف

متابعة ـ الصباح الجديد:

حذر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
دمشق وموسكو وطهران مما وصفه 
املتمثل  الفادح«  اإلنساني  بـ«اخلطأ 
في عملية عســكرية محتملة في 

إدلب شمالي سوريا.
وكتب ترامب علــى تويتر في وقت 
االثنني:  االول  أمــس  متأخــر مــن 
»بشار األسد يجب أال يقوم بهجوم 
متهور في محافظــة إدلب. الروس 
واإليرانيون سيرتكبون خطأ إنسانيا 
فادحا إن شــاركوا في هذه املأساة 
اإلنســانية املتوقعــة. مئات اآلالف 
من الناس قد يقتلون. ال تســمحوا 

بحدوث ذلك«.
يأتي حتذير ترامب فــي الوقت الذي 
تعتزم فيه احلكومة السورية بدعم 
من روسيا وإيران استعادة السيطرة 
على محافظة إدلب، التي تعتبر آخر 
في  املســلحة  للتنظيمات  معقل 
ســوريا، وتوجد فيها أيضا فصائل 
املعارضة ، إضافة إلــى أكثر من 3 

ماليني مدني.
ومن املتوقع أن يحسم مصير إدلب 
خــالل القمــة الروســية التركية 
اإليرانية املزمــع عقدها في طهران 

يوم اجلمعة املقبل.
حلقوق  الســوري  املرصــد  واعلــن 
اإلنســان امس الثالثــاء أن طائرات 
حربية روســية استأنفت الضربات 
اجلوية على محافظة إدلب شــمال 
الواقعــة حتت ســيطرة  ســورية 

املعارضة، بعد توقف دام 22 يوماً.
وتأتــي حتذيرات ترامــب، بعد إعالن 
الدوليــة«  االزمــات  »مجموعــة 
ومقرهــا بروكســيل أّنــه »ال يزال 
الكارثية  النتائــج  تفادي  باإلمكان 
التــي ميكــن أن تنجم عــن هجوم 
واســع لقوات النظام السوري على 
احملافظة التي تخضع إلى ســيطرة 

فصائل معارضة«.
وتُعد إدلــب مع أجزاء من احملافظات 
احملاذيــة لها آخر مناطــق اتفاقات 
روســيا  ترعاها  التي  التوتر  خفض 
وايــران وتركيا. وإلدلب خصوصيتها 
كونها املعقل األخير لـ »هيئة حترير 
الشــام« )جبهة النصرة ســابقاً(. 
تنتشــر  تركي،  نفوذ  وهي منطقة 
فيها نقــاط مراقبة تركية تطبيقاً 

التفاق خفض التوتر.
بدا واضحاً أمس االول االحد التناغم 
الستعجال  وطهران  موســكو  بني 
معركة تســتهدف محافظة إدلب 
)شــمال غربي ســورية( قبل قمة 

ضامني »آستانة« التي تستضيفها 
إيــران اجلمعة املقبل. فــي املقابل 
كثفت أنقرة التي تســعى إلى جلم 
التصعيد العســكري، مفاوضاتها 
أمالً بإجناز حــل لعقدة »هيئة حترير 
النصرة ســابقاً(  الشــام« )جبهة 
التركي رجب طيب  الرئيس  يحمله 

أردوغان إلى القمة
وقال الناطق باسم اخلارجية اإليرانية 
بهرام قاســمي، إن القمة اإليرانية- 
التركية- الروسية تهدف إلى »إعادة 
الهدوء إلى ســورية والقضاء على 
اإلرهاب فيها«، مشدداً على أن »من 
حــق احلكومة الســورية مواجهة 

اجلماعات اإلرهابية في إدلب«. 
تزامــن ذلك مــع بيــان للكرملني 
الرئيــس فالدميير  إن  شــدد علــى 
التركي  بوتني سيبحث مع نظيريه 
أردوغــان واإليراني حســن روحاني، 
لتحقيق  للعمل  اإلضافية  »اجلهود 
تســوية طويلة األمــد للوضع في 
سورية، وحتسني األوضاع اإلنسانية، 
وتأمــني الظــروف من أجــل عودة 

الالجئني«. 
وذكر أن بوتني ينوي عقد اجتماع مع 

كل من روحاني وأردوغان. 

وزير اخلارجية  ذاته، أكد  الوقت  وفي 
السوري وليد املعلم، في تصريحات 
أن  اليــوم«،  »روســيا  قناة  نقلتها 
إدلب أســاس علــى طاولة  »حترير 
القمة«. وزار وزيــر اخلارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف دمشــق فجأة 
االحد وأجــرى محادثات مع الرئيس 
بشار األســد ونظيره السوري حول 
وآخر  الثالثية  للقمة  »التحضيرات 
التطورات السياســية وامليدانية«. 
إلى  السورية  بيان للخارجية  وأشار 
»تطابق وجهــات النظر حول تعزيز 

التنسيق السياسي«.
وشــدد ظريف على ضرورة »تطهير 
تعود  وأن  اإلرهابيــني،  إدلــب مــن 
حتت ســيطرة الشــعب السوري«. 
لألنباء  اإليرانيــة  الوكالة  ونقلــت 
)إرنا( عن ظريف قوله عقب وصوله 
دمشق، إن »ســورية تقوم بتطهير 
كل أراضيهــا من اإلرهــاب، وبقية 
اإلرهابيني، مبن فيهــم )هيئة( حترير 
إدلب«.  تغــادر  أن  يجــب  الشــام، 
وأوضح أن »القمة التي ستعقد في 
طهران اجلمعة ستبحث في كيفية 
التصدي للجماعــات اإلرهابية، مبن 

فيها حترير الشام«.

في غضون ذلــك، أكد وزير اخلارجية 
الروســي ســيرغي الفــروف تعذر 
الصبر على الوضــع في إدلب »إلى 
ما ال نهاية«، مشــدداً على ضرورة 
املعارضة  جماعــات  بــني  الفصل 
املعتدلــة و«اإلرهابيــني«. وقال في 
كلمة أمام طالب معهد موســكو 
الدوليــة:  للعالقــات  احلكومــي 
انتهاكات مستمرة لنظام  »نشهد 
وقف النار في إدلب. تُقصف مواقع 
للجيش السوري من هذه املنطقة، 
بل ويحاولون مهاجمة مواقع اجليش 

)الروسي(«. 
وأشــار إلى أن املسلحني »يطلقون 
من هناك أعداداً كبيرة من الطائرات 
مــن دون طيار )درون( فــي محاولة 
في  العســكرية  قاعدتنا  لضــرب 
إســقاط  عن  وحتدث  حميميــم«. 
أكثر من 50 طائرة في هذه احلوادث، 
تبذل »جهوداً  أن روسيا  إلى  مشيراً 
مكثفــة مــع شــركائنا األتــراك 
واإليرانيني،  الســورية  واحلكومــة 
أطــراف عملية آســتانة، من أجل 
الفصل علــى األرض بني املعارضني 
اإلرهابيني،  وبني  العاديني  املسلحني 
بطريقة ال تعّرض املدنيني للخطر«. 

وشــدد على أن »ال مكان لإلرهابيني 
السورية  وللحكومة  ســورية،  في 

كل احلق في تصفيتهم«.
األوروبي من  املقابل، حّذر االحتاد  في 
»عواقب مدّمرة ميكــن أن حتّل على 
سكان إدلب في حال نفذت عملية 
العليا  املمثلة  وحضت  عسكرية«. 
للشؤون اخلارجية في االحتاد األوروبي 
فيديريــكا موغيرينــي، في كلمة 
فــي افتتــاح مؤمتر ســفراء االحتاد 
على »بــذل كل ما ميكن من طاقات 
من أجل تفــادي عواقب وخيمة في 
إدلب«. في غضــون ذلك، بحث وزير 
اخلارجيــة االردنــي أميــن الصفدي 
مع املســؤول األميركــي عن امللف 
عمان،  في  جيفري  جيمس  السوري 
»تطــورات احلــرب علــى اإلرهاب« 
ومستجدات امللف السوري. وأوضح 
بيان للخارجية األردنية أن الصفدي 
»املستجدات في  ناقش مع جيفري 
األزمة الســورية وجهود إيجاد حل 

سياسي«. 
اجلهود  تكثيف  الوزير »ضرورة  وأكد 
يقبله  إلى حل سياســي  للتوصل 

السوريون وعبر مسار جنيف«.
كمــا بحــث اجلانبان فــي قضية 

الالجئني السوريني، وأطلع الصفدي 
الوفــد األميركي على »األعباء التي 
استضافته  نتيجة  األردن  يتحملها 
ألف ســوري«،  وثالثمئــة  مليــون 
مؤكداً أن »األردن يشــجع عودتهم 

الطوعية«.
يأتي ذلــك غداة محادثــات أجراها 
بنيامني  اإلســرائيلي  الوزراء  رئيس 
نتانياهــو مــع الوفــد األميركــي 
تناولت ســورية وإيران. وأوضح بيان 
ملكتــب نتانياهو أن األخير بحث مع 
جيفري »الوضع في سورية واجلهود 
املشــتركة لوقف اإلرهاب والعدوان 

اإليراني«.
على صعيد آخــر، وصلت دفعة من 
الالجئني الســوريني من لبنان امس 
الثالثاء إلى مركز الدبوسية احلدودي، 
إلى مناطقهم في  متهيدا لنقلهم 

ريف حمص.
التسهيالت  النازحون »أن كل  وأكد 
العام، قدمت لهم  من جانب األمن 
وأنهم تّواقــون للعودة منذ زمن وأن 
تراب الوطن أغلى من كل شــيء«، 
على  اللبناني  العام  األمن  شاكرين 
مبادرته في تأمني كل مســتلزمات 

العودة.

وصول دفعة جديدة من الالجئين السوريين في لبنان إلى سوريا

موسكو وطهران تستعجالن األسد
 في الهجوم على إدلب و ترامب يحذر منه

أكد وزير الخارجية 
الروسي سيرغي 

الفروف تعذر الصبر 
على الوضع في إدلب 

»إلى ما ال نهاية«، 
مشددًا على ضرورة 
الفصل بين جماعات 
المعارضة المعتدلة 

و«اإلرهابيين
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل شــخصان وأصيب عشــرات 
آخرون امس الثالثاء في أقوى إعصار 
يضرب اليابان منذ ربع قرن، وتسببت 
الريــاح العاتية واالمطــار الغزيرة 
التي صاحبته في اضطرابات كبيرة 

في حركة النقل وعمل الشركات.
وهو  »جيبــي«،  اإلعصار  وتســبب 
اإلعصــار احلــادي والعشــرين في 
الثالثاء  آسيا،  األعاصير في  موسم 
البنايات  في سقوط أسطح بعض 
وانقالب شــاحنات نقل كما جرف 
ناقلــة نفط راســية فــي خليج 
اوســاكا )غرب( لتصطدم بجســر 

مؤدي ملطار كانساي.
مطار  في  الرحــالت  كافة  وألغيت 
كانســاي الذي قالت وسائل إعالم 
إن مدارجــه وقبــوه فاضــت مبياه 
األمواج التي سببها االعصار، فيما 
تسبب الطقس السيئ في انقطاع 
النقل  قطاع  في  وفوضى  الكهرباء 

في كثير من ارجاء البالد.
وضــرب اإلعصار »جيبــي« ترافقه 
ريــاح عاتية قــد تصل ســرعتها 
إلى 216 كلم/ســاعة غــرب البالد 
الثالثاء  امس  نهار  منتصف  حوالي 

بالتوقيت احمللي.
بسرعة  تتحرك  التي  الرياح  وعبرت 

املســاء  البــالد، ومع حلول  كبيرة 
كانت على وشــك مغادرة اليابسة 
نحو البحر من ايشيكاوا في وسط 
اليابان. وقالت وسائل إعالم محلية 
أن شخصني قتلوا جراء االعصار من 
بينهم رجل عمره 71 عاما في والية 
شيغا بعد أن سقط عليه مستودع 

بسبب الرياح العاتية.
وقالــت اإلذاعة الوطنيــة »ان اتش 
كــي« إن 97 شــخصا اصيبوا في 
اصاباتهم  لكــن  اإلعصار  مســار 

ليست خطرة.
لألرصاد  الوطنية  الوكالــة  وكانت 
الضخم  اإلعصار  إن  قالــت  اجلوية 

»سيضرب بكل قواه« غرب األرخبيل 
ووسطه، ورجحت أن يؤثر على دائرة 
طوكيو  تشــمل  للغاية  واســعة 
بأسرها، رغم أن العاصمة تقع الى 

الشرق من عني اإلعصار.
وجرف االعصار ناقلة نفط راســية 
في خليج اوساكا )غرب( لتصطدم 
املياه  بجسر، فيما تسبب بفيضان 
بشــكل جزئي في مطار كانساي 
الدولي الواقع في جزيرة في اخلليج.

وأظهرت صــور في وســائل إعالم 
محلية قمــة الناقلة وقد حطمت 
جزءا من اجلســر الذي يربط مدينة 
أن  دون  باملطار، لكــن  ازوميســانو 

تسجل أي إصابات.
من جهتها، أعلنت شركات الطيران 
أنها وفي إجراء احترازي ألغت أكثر 
من 700 رحلــة جوية بينها العديد 
مــن الرحــالت الدوليــة الواصلة 
واملغادرة في مطاري ناجويا واوساكا 
)غــرب(، في حــني مت تعليق العمل 
على العديد من خطوط الســكك 

احلديد والعبارات.
العنيــف قررت  وبســبب اإلعصار 
املتاجر الكبرى في منطقة أوساكا 
أبوابها امس  بشــكل خاص إغالق 

الثالثاء.
أما الشركات التي تقع مقّراتها في 

مناطق يتوّقع أن تكون األكثر تضّررا 
من اإلعصار فطلبت من موظفيها 
فعلت  وكذلك  منازلهــم،  مالزمة 

املدارس مع تالمذتها ومعّلميها.
وتشهد اليابان ســنوياً العديد من 
األعاصير خالل فصل الصيف لكن 
»جيبي« يتمّيز عــن تلك األعاصير 
بقوته الشــديدة ممــا يعني أنه قد 
وال سيما  بأضرار جسيمة  يتسّبب 
فــي شــرق األرخبيل الــذي ما زال 
الذي  الدمار الشــديد  يعاني مــن 
جنم في مطلع متــوز عن فيضانات 
وانهيارات أرضية كبرى أوقعت 220 

قتيالً.

قتيالن وعشرات الجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن

متابعة ـ الصباح الجديد:

65 ألف شــخص  حضــر أكثر مــن 
احلفــل الذي نُظم امــس االول االثنني 
فــي مدينة كيمنتــس األملانية تلبية 
لدعوة الســلطات إلى التسامح ونبذ 
كراهيــة األجانب. هــذه الدعوة تأتي 
بعد املظاهرات العنيفة التي نظمتها 
أحــزاب ميينة بعد مقتل شــاب أملاني 
طعنا في 26 مــن آب املاضي، أوقفت 
الشــرطة على إثرها عراقيا وســوريا. 
ودعــت املستشــارة األملانيــة أنغيال 
ميركل امس االول اإلثنــني األملان إلى 
التحّرك ضد »الكراهية« التي ينشرها 

اليمني املتطرف.
وحضر نحــو 50 ألف شــخص حفال 
ملوســيقى الروك ضد كراهية األجانب 
في كيمنتس امــس االول اإلثنني، حتت 
شعار »نحن أكثر عددا«، يحظى بدعم 
املنظمون  وفي حني كان  الســلطات. 
يتوقعون مشــاركة بــني 20 و30 ألف 
ألف شــخص   50 شــخص، حضــر 
بحســب أرقام مدينــة كيمنتس هذا 

احلفل اجملاني الذي غنت فيه مجموعات 
محلية وأجنبية.

ويأتي هــذا التجمع بعــد املظاهرات 
ميينة  أحزاب  نظمتهــا  التي  العنيفة 
بعد مقتل شــاب أملاني طعنا في 26 

من آب املاضي.
وقال كامبينــو املغني في فرقة »توتن 
هوســن« الشــهيرة جدا فــي أملانيا، 
»األمر ليــس معركة يســار ضد ميني 
لكنــه إثبات، ومــا يهّم هــو لونكم 
السياسي: مواجهة حشد من اليمني 
املتطرف يصبح عنيفاً. من املهّم جدا 

أن نوقف هذا التحرك«.
ودُعي سكان ثالث مدينة في مقاطعة 
ساكســونيا، عبــر مواقــع التواصل 
االجتماعي إلى املشاركة في »تظاهرة 
عبر النوافذ« حتت الشعار نفسه وذلك 
من خالل تعليق رســائل تسامح على 

شرفاتهم.
من جانبها دعت املستشــارة األملانية 
أنغيال ميركل امس االول اإلثنني األملان 
إلى التحــّرك ضــد »الكراهية« التي 
ينشــرها اليمني املتطرف، بعد أعمال 
نهاية  خــالل  جديــدة حصلت  عنف 

حوالى عشرين  عن  وأسفرت  األسبوع 
جريحا.

املستشــارة  باســم  املتحدث  وصّرح 
شتيفان ســيبرت أمام الصحافة »ما 
شهدناه لألســف خالل األيام األخيرة، 
مبا في ذلك في عطلة نهاية األسبوع، 
هــذه املســيرات لليمــني املتطــرف 
والنازيني اجلدد املســتعدين للعنف، ال 
ميّت بصلة إلى احلداد على رجل«، لكنها 
تهدف »إلــى توجيه رســالة كراهية 
ضد األجانب واملســؤولني السياسيني 

والشرطة والصحافة احلرة«.
وقــال »علينــا أن نوضح ذلــك ، كل 
مواطن ميكن أن يقوم بذلك عن طريق 

اتخاذ موقف ضد انقسام بلدنا«.
وجاء تصريح املتحدث باســم ميركل 
تعليقا على مســيرة جديدة نظمتها 
الســبت أحــزاب عديدة مــن اليمني 
املتطرف في شــوارع مدينة كيمنتس 
وشــارك فيها ثمانية آالف شــخص 
للتنديــد، كما يفعلون منــذ 26 آب ، 
مبقتل أملانــي عمره 35 عامــاً تعرض 

لطعنات عديدة بسكني في الشارع.
القضــاء طالب جلــوء عراقيا  وأوقف 

عمره 22 عاما ورجال سوريا يشتبه بأنه 
شريك له.

إلــى وزيــر اخلارجية  لكن بالنســبة 
األملانيــة هايكو مــاس، ال يــزال هذا 
املســؤول  قال  إذ  التحــرك خجــوال. 
االشــتراكي الدميقراطــي في عطلة 
نهايــة األســبوع لصحيفــة »بيلد« 
األملانية »لألســف، مجتمعنا يبدو في 
وضع مريح علينا اخلروج منه« ملواجهة 

حتديات كيمنتس.
مقاطعــة  حكومــة  رئيــس  ودعــا 
ساكســونيا مايكل خريتشــمر وهو 
اليميني  عضو فــي حــزب ميــركل 
الوســطي، امس االول اإلثنني »غالبية 
الســكان إلى رفع الصــوت« من أجل 

كيمنتس.
فــي أي حــال، يبــدو أن التعبئة ضد 
املهاجريــن بــدأت تؤتــي ثمارها على 
الصعيــد االنتخابــي. فقــد أظهرت 
االستطالعات األخيرة أن حزب »البديل 
التصويت  نوايــا  في  يتقــدم  ألملانيا« 
)16 فــي املئة( وبــات يحتــّل املرتبة 
الثالثة مباشرة بعد احلزب االشتراكي 

الدميقراطي )17 في املئة(.

جاء بعد المظاهرات العنيفة التي نظمتها أحزاب متطرفة

65 ألف الماني يحضرون حفال موسيقيا ضد أفكار اليمين المعادية لألجانب

تقـرير

حفل موسيقي في املانيا
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آنا زاير*
النتائــج التأريخيــة وإن لم تكــن ثورية 
البرملانية األخيــرة، لم تكن  لالنتخابــات 
ممكنــة مادام دســتور العــراق أو قوانينه 
االنتخابيــة ال حتتوي على الشــرط الذي 
يقول، بأن االنتخابات تعد ســارية إذا أدلى 
%51 مــن الناخبني  على ســبيل املثــال 
بأصواتهم، فــي حــني أن الناخبني كانوا 
فقــط نحو 44.5 من املئــة. هناك القليل 
من البلدان في العالــم يعملون مبثل هذا 

الشرط.
في قصة جوزيه ساراموغو، نرى أن القارئ 
دعــي ليفكر فيمــا يحدث فــي البلد، إذ 
%83 من الناخبني فــي العاصمة قرروا أن 
ألقوا بطاقات  بأصواتهم، لكنهــم  يدلوا 
االقتراع فارغة )بيضاء(، والبطاقة الفارغة 
)البيضاء( ســارية املفعول، وحتسب ضمن 

الذين أدلوا بأصواتهم. 
فالناخبــون البيض »أصحــاب البطاقات 
البيضاء« هم فقــط الذين لم يختاروا أي 
حزب أو مرشح، هذه األصوات البيضاء عادة 
ما تكون للبقيــة املتجاهلة: ال توجد دولة 
في العالم تقــود فيها كتلة من األصوات 
البيضاء الى صفوف من املقاعد فارغة في 
البرملانات، أو اجملالس احمللية، تعطى املقاعد 
الذين  والسياسيني  األحزاب  الى  ببساطة 
صّوت النــاس لهم، ووزعــت تلك املقاعد 

طبقا ملشاركتهم في التصويت.
 األحزاب السياســية ليســت غبية، رمبا 
ســيأتي اليوم الــذي تكون فيــه أغلبية 
السياسات،  املصوتني متعبة كالعادة من 
ومبرور الوقت رمبا تخســر األحــزاب قادتها 
الكاريزميني، أفكارهــم وتطلعاتهم، ورمبا 
أغلب أعضائهم، ولكنهم  يخسرون حتى 
كما نعرف، وهم أيضا يعرفون، ال يفقدون 
أبدا رغبتهم بامتالك الســلطة. وهذا هو 
السبب في أن أغلب البلدان ال توجد فيها 
متطلبات شــرعية للحد األدنى من إقبال 

الناخبني.
قبل الربيع العربي، الرئيس املصري حسني 
مبارك وحزبــه الوطنــي الدميقراطي، لم 
يعيــروا أي أهميــة، كمــا حــدث عندما 
أزعجتهــم نســبة الـ %6 مــن املصوتني 
الذين أدلــوا بأصواتهم في االنتخابات. في 
حني نظريا ميكنهم تغيير النظام ببساطة 

الــى االقتــراع والتصويت حلزب  بالذهاب 
مبارك.

الوباء األبيض
إذا أدلى الناس وبنحٍو واسع بأصوات بيضاء، 
فالرســالة لم تكن واضحة بنحو مباشر، 
وكون الرســالة غير واضحة بنحو مباشر، 
عندها ال يذهبون بنحو واسع الى محطات 
االقتراع مطلقا )كما حدث في العراق في 
هذه السنة(. من احملتمل أنهم رفضوا كل 
األحزاب الرئيسة، ومن احملتمل أن الناخبني 
احملددة  بالسياســات  مقتنعني  غير  كانوا 
أو محبطــني بنحو عام من السياســات 

الدميقراطية.
على أية حال شــيء واحد أكيد: االحتمال 
بأن 83 % من الناخبني في أي بلد سيدلون 

بأصوات بيضاء تقارب الصفر.
اإلقبال الشــديد للـــ 83 % أو أكثر يحدث 
بتعاطف الناخبني مــع من؟ ومن هو الذي 
يصوتون له؟ عندما تكون الرهانات عالية، 
أو عندما تنظم األحزاب واحلركات احلمالت 

االنتخابية ألشهر إن لم تكن لسنني.
الناس في قصة )ســاراماغو( كان لديهم 
اليمني،  االختيار بني حــزب  القدرة علــى 
وحزب الوســط، وحزب اليســار )األسماء 
اململــة غيــر ممكنة، نــوع مــن الدعابات 
السياســية اخلفية تكون موجودة في كل 

صفحة تقريباً(.
األول هــو احلكــم، والثاني هــو املعارضة 
والثالــث متواضع )ضئيــل(، كما لو جمع 
فقط خمسة الى واحد باملئة من األصوات.
مــا يحــدث بعــد االنتخابات فــي خيال 
)ســاراماغو( الشــيوعي الفوضــوي، هو 
بالطبع وبشكل حتمي أن احلكومة تعتقد 
أن هنــاك مؤامرة، انقالب منظمة ســرية 
تعاملت برعب، ضربة قوية الى كل األحزاب 
أن  لو  األبيــض«، كما  »الوباء  يســمونها 
الناخبني في العاصمة قد أصيبوا بنوع من 
الفيروسات، في آراء السياسة »الوطنية« 
فأن هذا الفيروس »مهاجم الدميوقراطية«، 
يجب أن ال ينتشر الى أجزاء أخرى من البلد 
التي جرى فيها التصويت بنحو »طبيعي«، 
فتســحب احلكومــة الشــرطة واجليش 
والوزراء من العاصمــة، وتغلق كل الطرق 
الى اخلارج من قبل ســيطرات عســكرية 
وال يسمح ألي شخص مبغادرة املدينة، وال 

حتى تلك العائالت التي تدعي أنها صوتت 
حلزب.

العثور على زعامة عصابة.
تعتقد احلكومة أن انســحاب الشــرطة 
وكل مصادر السلطة سيجعل العاصمة 
في فوضى. لكــن ال، فاجلرمية ال تتصاعد، 
عندمــا تأمر احلكومة جامعــي القمامة 
تبدأ  باإلضــراب،  باالســتمرار  )الزبالــني( 
النساء بتنظيف الشوارع. طبعا احلكومة 
ال تســتطيع أن تأمــر بحصــار حقيقي 
باألســلوب القــدمي على املدينــة، وجتويع 
الناخبني العنيديــن حتى املوت، لكن ذلك 
ال يعني أن وزير الداخلية سيقف مكتوف 
األيدي عن إرغامهم بالعــودة الى العقل، 
هو سيعزف أوركسترا هجوم إرهابي على 

محطة املترو، 23 شخصا يتركون موتى.
»البيضاء« كما اســماها الناخبون بنحو 
ســريع، يذهبون الى الشــوارع لالحتجاج 
الســلمي، ذلــك ألنهم ليســوا حمقى 
ليعرفوا من أعطــى األوامر لتفجير املترو. 

اإلعــالم اخلاضــع للرقابة يصبــح وبنحو 
هستيري تابعا للحكومة وهكذا دواليك.

ثم يأمــر وزير الداخلية بإدخــال فريق من 
ضباط الشرطة ســرا الى املدينة، يطلب 
منهــم جلب منظمــي املؤامــرة، واألدلة 
غير القابلــة للدحض على جترميهم برغم 

معرفتهم جيدا بأن ذلك غير موجود. 
اململــوءة  القصيــرة  القصــة  ولقطــع 
اجلميلــة  السياســية  باملالحظــات 
واإلنســانية، واالســتفهامات املضحكة 
بشــدة، واحلــوارات اللطيفــة. إن رجــال 
الشــرطة ال يجدون شــيئاً، فقائد فريق 
الشــرطة ال يتحمل الفكرة بــأن الناس 
األبريــاء ســيلقى عليهم القبض ســرا، 
وإلقاء مســؤولية اجلرائــم على عاتقهم 
مع انهم لم يقترفوهــا. لكل ناخب احلق 
الشــرعي بأن يدلي ببطاقــة بيضاء، وإن 
لم يريــدوا االعالن عمن صوتــوا له، فهذا 
حقهم، وليــس دليالً على أنهم كانوا جزًء 

من أي مؤامرة.
رئيس الشرطة، يعرف ذلك وسيضع نهاية 

مهمته املتواضعة، بأن يكتب رســالة الى 
احليل  صحيفة صغيرة يشــرح فيها كل 
القذرة لوزيــر الداخلية املتعصب، وببعض 
الصحيفة  تســتطيع  الذكيــة،  احليــل 
أن حتــرر الرســالة من الرقابة وتنشــرها. 
وعندما تصــادر كل نســخ اجلريدة يقوم 
الشباب بنشر الرسالة بإلقاء النسخ من 

الشبابيك الى الشوارع.

القاتل:
حســنا، وبعد أكثر مــن 300 صفحة كان 
على »ســاراماغو« أن ينهــي الرواية. قام 
الشــرطة  رئيس  باغتيال  الداخليــة  وزير 
الشــريف، فضال عن املرأة التي التقطها 
الوزير لتســتخدم كنعجة هاربة، كقائدة 
من  )هي كشــخصية محبوبة  للمؤامرة 

روايته السابقة »العمة«(.
يقوم رئيس الوزراء بإعــدام وزير الداخلية 
عدمي األخالق وتولي منصبه، ورئيس الوزراء 
كان قد تولى مناصب وزراء العدل والثقافة، 
الذين لم يوافقوا على سياسات الكابينة 

احلكومية والرئيس وأقيلوا من مناصبهم، 
إنه دكتاتور في طبعه.

إنها نهاية محبطة نوعــا ما، ثمرة اخليال 
املتشــائم، بالرغم من أن املدينة وحتضرها 
ما زالوا باقــني بنحو جيد من دون حكومة 

في الصفحة األخيرة.
لكنــي أرغب مبعرفة مــاذا يفعل أصحاب 
لو  والسياســيون  البيضــاء  البطاقــات 
اســتمرت القصة؟ هل يقــود مثال هذه 
الى تدخــل أجنبــي الحتواء  العاصمــة 
فايــروس الوبــاء األبيــض، عندمــا تبدو 
احلكومة الوطنية عاجزة عن إنهاء التمرد 
دائماً  ينتقد  السلمي؟ »ســاراماغو« كان 
صندوق النقد الدولي واالحتاد األوروبي. هل 
سيقل دور الدولة بنحو كبير ألن املواطنني 
أظهــروا بأنهم يســتطيعون وبنحو جيد 
أن يهتموا بأنفســهم بطريقة متحضرة؟ 
يبدو أن »ساراماغو« يعتقد بأن هذا ممكن، 
لكن ليــس اليــوم وال غداً، إنــه نوع من 

الفوضى الواقعية.

احمي أو غادر:
واحد من الشعارات السياسية الفرنسية 
املرفوعة هذه األيام في فرنسا، وتهدف الى 
األحــزاب التقليدية من اليمني واليســار، 

وهو »احمي أو غادر«.
القدرة علــى توفير احلماية هي الســبب 
القدمي لوجود الدول، وهذا يعني الســبب 
القدمي الذي يجعل الناس أن ينشــئوا دوال. 
في هــذه األيــام غالبا ما تبــدوا األحزاب 
عاجــزة عن احلمايــة ضد املافيــات، ضد 
القرارات الال دميوقراطية للمؤسسات مثل 

»IMF صندوق النقد الدولي«.
 إذا لم تستطع الدولة أن توفر احلماية ضد 
الفقر واجلوع، وتهديــدات التقدم بالعمر، 
والنوعية الرديئة للطعام، أو الطب املزيف، 
والثقافــة )التربيــة( القذرة، أو الفســاد 
املنتشر بنحو كبير. رمبا ال يبدو هذا الشعار 
الفرنسي واقعيا أو براغماتيا، لكنه يحتوي 
علــى التحذيرات، متاما كمــا تفعل رواية 
الناخبني،  القاتل ضد  العنف  ســاراماغو. 
على الضد من حمايتهم، بالتأكيد سوف 
ال يساعد ذلك السياسيني على االستمرار 

بأدوارهم.
يتوقف خيال ساراماغو عند نهاية ماميكن 
للناخبــني والسياســيني أن يفعلــوه، ما 

ميكنهــم أن يخططوا في زماننا هذا أكثر 
مما نعرف، ويبدو أنه يعتقد بأن الكون لديه 
خططه املعنية به معنــا )رمبا هو مصاب 
بفكرة أن تطور اجلنس البشري يسير باجتاه 

صحي واحد(. 
ال يشــبه الكثير مــن الروائيــني اآلخرين 
الذين كتبــوا أو يكتبون عن طرافة العلم 
السياسي، ساراماغو، الروائي الذي حصل 
على جائزة نوبل لــآداب في 1998، يعرف 
العالم السياســي بدقة، ألنه شارك عدة 
مرات في االنتخابات في البرتغال والبرملان 

األوروبي.
لقد أصبح ولعدة سنني الرئيس الرسمي 
للمجلس البلدي في لشــبونة، وشــهد 
على ما ميكن للمواطن الصالح أن يفعله. 
فــي احلقيقة، فأن املــدن والبلدات والقرى 
يتعلمــون كيف يديــروا شــؤونهم بعد 
اختفاء احلكومات، وكيف يدخلون للتاريخ.

يذّكر ســاراماغو القّراء مبا اسماه الكاتب 
رابوت– سارســي  الفرنســي ميخائيــل 
)املدينــة  اليوتوبيــا  داخــل  »احلقيقــة 
الفاضلة(«. كما اعتقد الناس املتحضرون 
بأن ما كان مســتحيالً أصبــح واقعاً في 
أيامنا، والدميقراطيــة وما فيها من حقوق 
اإلنســان تعود لذلك، واإلســهام في إدارة 
احلياة اليوميــة. يجب علينــا أن نتحمل 
الشــخصية  باملســؤولية  اإلحســاس 

لرفاهية اآلخرين أيضا.
مالحظــة: في عدة دول هنــاك متطلبات 
للحد األدنــى من الناخبــني الذين يدلون 
بأصواتهم فــي االســتفتاءات، ذلك ملنع 
األقليــات من تقدمي قوانني وسياســات ال 
يريدها األكثرية مــن الناخبني، أو األغلبية 
البرملانية الســابقة، هذا نفسه التمسك 
والسياســات  القوانني  باحلقيقة إللغــاء 
عبر االســتفتاءات الشعبية، وال أحد يريد 
أن تفعــل األقلية ذلك، وكالعــادة بأغلب 
الدول في األقل %40 من الناخبني عليهم 
أن يُظهروا، وإال فإن نتائج االستفتاء تكون 
باطلة. في االستفتاءات، األصوات البيضاء 
)البطاقــات الفارغة( حتســب على الذين 

أدلوا بأصواتهم.

• ترجمه وحترير طالب احلسني
• انا زاير : كاتبة من أسرة الصباح اجلديد

حسن البطل
مّرات، كنُت أروح مع جاري خالد وبسيارته، 
الصطحاب ابنته من مدرســة الطيرة لـ 
»األونروا«. أنا وهــو وهي ثالثة أجيال جلوء. 
ولدت في طيرة حيفا قبل النكبة. ولد هو 
في مخيم النيرب ـ ســورية بعد النكبة. 

ولدت االبنة في رام اهلل زمن السلطة.
رحــُت أقارن بني حال جيــل اللجوء األول، 
حني أمضيت عامني في مدرسة ترشيحا 
ـ دوما ـ ســورية للوكالــة. ال مقارنة بني 
املدرســتني، وال بني ما كنا نلبس أو نحمل 
من احلقائب، ومالبســهم وحقائبهم. وال 
رتل من الســيارات اخلاصة ينتظر خروج 
املدرســة، حيث كنا منشــي  البنات من 
على أقدامنا مســافات طويلة من البيت 

للمدرسة في احلّر والقّر سواء.
شــهرياً، طيلة عقد من السنوات، حتى 
أبي الســتالم  أرافق  1958، كنُت  العــام 
حصتنا من املؤونة.. ومن شــهر إلى آخر، 
شــيء من املالبس املســتعملة.. إلى أن 
عملت أختي املرحومة في ســلك مدارس 
املؤن  في  اإلغاثــة  فانقطعت  الوكالــة، 
واملالبس املستعملة.. ولكن، ليس مدارس 

الوكالة.
حالياً، هنــاك 520 ألف تلميذ في مدارس 
الوكالة يذهب  الوكالة، وفــي ميزانيــة 
54 % إلى التعليــم، ورمبا ربع امليزانية إلى 

الصحة.
تديــر الوكالــة واحدة من أكثــر النظم 
املدرســية فعالية في املنطقــة، مبا يبّرر 
قولهــا إن برامجهــا واحدة من أنشــط 
نتائج  وأبهرها  البشرية  التنمية  عمليات 
في الشــرق األوســط. اللجوء مشكلة 

والالجئون ثروة بشرية.
خالل فترة وجيزة، قّلصت الواليات املتحدة 
حصتها فــي ميزانية الوكالــة من 364 
مليــون دوالر، إلى 60 مليونــاً.. ثم إلى ال 
شيء. بيير كرينبول، مفوض عام »األونروا« 
رّد على اإلجــراء األميركي ببيان جاء فيه: 
ر بثمن.. الوكالة  كرامة الالجئني ال تقــدّ
ستبقى وعملياتها ستستمر«.. هل هذا 

إنشاء؟ كاّل. ملاذا؟
الفلســطينيني«  »الالجئني  عــن  عوضاً 
اســتخدم املفــّوض العام، مــراراً، تعبير 
»الجئي فلســطني«. قد يعــود الوصف 
اجلديد إلى نيل فلســطني عضوية دولة ـ 
مراقبة في اجلمعية العامة.. لكن قال إن 

حالة اللجوء ســببها التشريد القسري، 
ونــزع امللكيــة، وفقدان البيوت، وســبل 
املعيشــة. وأضاف: »انعدام الدولة«. دولة 
فلسطني تشــكل جزءاً من حل مشكلة 

اللجوء.

ليهود الشتات واحملرقة دولة يعودون إليها 
إن شــاؤوا، وليس لفلســطينيي النكبة 
دولة ذات ســيادة؛ وليهــود العالم »حق 
عــودة« وليــس لالجئني مثل هــذا احلق، 
سواء في العودة إلى مناطق السلطة، أو 

العودة إلى مدنهم وقراهم وأراضيهم في 
إسرائيل.

50 مليون  صحيح االدعاء اإلسرائيلي بأن 
اللجوء بعــد احلرب  بــالد  الجئ غــادروا 
العامليــة الثانية، لكن عــادوا إلى دولهم 

القومية األصلية. لذراري يهود العالم حق 
العودة )واالســتيطان، أيضــاً( بعد 2000 
عام، وليس لالجئني مثل هذا احلق بعد 70 
عاماً مــن اللجوء! وال حتى لربع املهّجرين 
الفلسطينيني في إســرائيل، حق العودة 
إلى قراهم املهجورة، وال حتى حق شــراء 

جديد ملا كان أراضيهم؟
إســرائيل لم حتّل نصيبها من املشكلة، 
وتريد مــع أميــركا أن حتــل دول اللجوء 
الفلســطينية،  والســلطة  العربيــة، 
مشــكلة اجليــل الثالــث مــن اللجوء 

الفلسطيني؟
»متسبيه  بؤرة  إسرائيل  شرعنت  مؤخراً، 
أقيمت  أنهــا  اّدعت  كرميــم«. كيــف؟ 
يتم بحسن  نّية. هل االستيطان  بحسن 
نّية أم أن هذه املستوطنة خطوة لتسوية 

االستيطان في كل الضفة؟
بعد شرعنة بؤرة »بحســن نّية« أفصح 
الســفير األميركــي لدى إســرائيل بأن 
الرئيس ترامب لم يطلب من إسرائيل أي 
خطوة، وأي ثمن لقاء منحه إياها القدس 
عاصمــة. »ال حاجة ألي خطة، أو صفقة، 
أو جدول زمني« البيــت األبيض لم ينف 

تصريحات السفيّر.

إســرائيل مشــغولة بعّد الدومنات التي 
تســيطر عليهــا، باّطراد، فــي األراضي 
الفلســطينية، وانضم إليها ترامب بعّد 
»الغنمات« من الالجئني الفلســطينيني. 
بدالً من 5 ماليني الجئ، قال إن عشــرهم 
هم الجئون، على العالم والعرب تأهيلهم 

وتوطينهم.
إسرائيل لن تقبل بعودة واحد من الـ500 
ألــف الجئ، وهي وأميركا انســحبتا من 
»حل الدولتني«، أي ال دولة فلسطينية وال 

»حق عودة«، أيضاً.
منذ توّلى ترامب الرئاســة، تشّن أميركا 
الفلســطينية،  الســلطة  علــى  حرباً 
واآلن صــارت تشــّن حرباً على الشــعب 
الفلســطيني، لكن مــا كان يوصف بـ 
يوصف  صار  الفلســطينيني«  »الالجئني 
بـ«الجئي فلســطني«. ألميــركا أن متّول 
جيش إســرائيل بـ37 مليــار دوالر خالل 
عشر سنوات مقبلة، لكن ال شيء ملدارس 

الوكالة.
لم يعد ممكناً شطب احلقيقة السياسية 
اّدعت أميركا بشطب  الفلسطينية، ولو 
قضية القدس، وشــطب »حــق العودة«، 

وشطب حق الدولة الفلسطينية.

هاورد ديفيز

مع اقتراب الذكرى الســنوية العاشرة 
العاملية، تخيم  املاليــة  األزمة  الندالع 
علينــا موجــة مــن االســتعراضات 
االسترجاعية. وسوف يكون الهدف من 
الكثير من هذه االستعراضات محاولة 
اإلجابة على السؤال األكبر: هل خضع 
النظام املالي إلصالح جوهري إلى احلد 
الذي يجعلنا على يقني من قدرتنا على 
منــع تكرار األحــداث الكئيبة املدمرة 
التي شهدها العالَم خالل املدة 2008-
2009، أو أننا سمحنا لألزمة باملرور من 

دون أن نستفيد من دروسها؟
لــن جند لهــذا الســؤال إجابة يجمع 
عليهــا غالبيــة من الناس. فســوف 
يزعم بعض املعلقــني أن إصالحات ما 
بعد األزمة، وخاصــة تلك التي تتعلق 
مبتطلبات رأس املال للبنوك، ذهبت إلى 
ما هو أبعد من املطلوب، وأن التكاليف 
في مــا يتصل بالناجت كانــت أعلى مما 
ينبغي. وســوف يزعم آخرون أن العمل 
املطلوب أكبــر كثيرا مما مت بالفعل، وأن 
البنــوك حتتاج إلــى رؤوس أموال أعلى 
كثيرا، ورمبــا يقولون، حتى إن البنوك ال 
يجب أن تتمتع بالقدرة على خلق املال، 
كما زعم مؤيدو االستفتاء السويسري 

األخير.

لكــن أي مراقب عادل، البــد أن يعترف 
بحــدوث تغييــر بالغ األهميــة. فاآلن 
تضاعف رأس املال لــدى أغلب البنوك 
أربعة أمثال،  إلــى  الكبرى بنحو ثالثة 
وبجودة أعلى كثيرا مما كانت عليه في 
عام 2007. وأصبحت املؤسســات ذات 
باالستعانة  مطالَبة  اجلهازية  األهمية 
للصدمــات.  إضافيــة  مبخففــات 
كمــا تعــززت إدارة اخملاطــر إلــى حد 
كبيــر. وأصبحت صالحيــات التدخل 

التنظيمي أقوى كثيرا. 
ويظــل الدعم السياســي للضوابط 
الصارمــة قويا، في األقل  التنظيمية 
بكل مكان باستثناء الواليات املتحدة، 
بل كانت التدابير التــي اتخذتها إدارة 
ترامب مفيــدة في األســاس للبنوك 

اجملتمعية، وليس وال ستريت.
ولكن هنــاك مجال واحــد، حيث لم 
يتحقــق الكثيــر. فكما الحــظ بول 
فولكــر، رئيــس مجلــس االحتياطي 
الســابق،  األميركــي  الفيدرالــي 
»يستشــهد كل ضحايا األزمة املالية 
تقريبا باجلهــاز التنظيمي املعقد )في 
الواليات املتحدة( كعامل مساهم في 

االنهيار املالي«.
ومع ذلك، فإن تشــريع دود-فرانك لعام 
2010، الذي ســعى إلى معاجلة أوجه 
القصــور التي كشــفت عنها األزمة 

املالية، لم حُتِدث سوى تغييرات ضئيلة 
للغاية. فقد ألغى هيئة صغيرة واحدة 
فقــط، وهــي مكتب اإلشــراف على 
التوفير غير املأســوف عليــه، وأضاف 
املالية  أخــرى، مكتب احلمايــة  هيئة 
للمســتهلكني، والذي ال يحظى بحب 
اإلدارة احلالية، حتى أن املرء ليتســاءل 

حول مدى قدرته على البقاء.
ولم يعالج التشــريع املشــكلة التي 
انتهى  الــذي  واحلكم  فولكــر.  أبرزها 
إليه اليوم هو أن »اجلهاز املســؤول عن 
تنظيم املؤسسات املالية في الواليات 
التفكك، وعفا عليه  املتحدة شــديد 
الزمن، ويفتقر إلــى الفعالية«. وفيما 

عدا ذلك، فكل شيء على ما يرام!
ال شــك أن الواليــات املتحــدة حالة 
بقية  عــن  ماذا  ولكــن  اســتثنائية. 
العالَم؟ لقــد حدثت بعض التغييرات، 
ورمبا كان أبرزها فــي اململكة املتحدة، 
حيث نستمتع بإعادة ترتيب الكراسي 
أعيدت  فقــد  املريحــة.  املؤسســية 
وظائف هيئة اخلدمــات املالية التامة 
التكامل )التي كنت أول رئيس لها( إلى 
بنك إجنلترا أو أعيد تخصيصها لهيئة 

السلوك املالي.
وقد خلصت دراســة حديثــة أجراها 
أنشئ  الذي  املالي،  االســتقرار  معهد 
بواسطة بنك التسويات الدولية وجلنة 

بازل لإلشــراف املصرفي، إلى أن 11 من 
أصــل 79 دولة جــرى تقييمها أدخلت 

بعض التغييرات.
 ومن املثير لالهتمام أنــه على الرغم 

من اإلصــالح في اململكــة املتحدة ال 
يزال االجتاه الدولي الضعيف مييل نحو 
التنظيم املتكامل، وبعيدا عن االمنوذج 
التقليدي الــذي مبوجبه تقوم الهيئات 
املتعــددة بتنظيــم التأمــني واألوراق 
املالية، في حني يشــرف البنك املركزي 

على النظام املصرفي.
ولكن ما يــزال هناك تنوع ملحوظ في 
املمارسات في شتى أنحاء العالَم. فمن 
بني 79 دولة، ما تزال 39 دولة تدير حتليال 
قطاعيا ثالثــي االجتاه، فــي حني تدير 
23 دولة هيئات متكاملة )تســع منها 
تتولى أيضا السلطة النقدية(. وتسع 
دول أخرى لديها هيئتان منقســمتان 
على طول خطــوط قطاعية، في حني 
اختــارت ثماني دول ما يســمى نظام 
القمــة الثنائية، حيــث تتولى إحدى 
الهيئات تنظيم ســوق رأس املال، في 
حني تتولى هيئة أخرى اإلشــراف على 

سلوك الشركات.
ورمبا كان املرء ليتوقع نشــوء درجة ما 
من االتفاق من خالل حتليل ما جنح وما 
لم ينجح في التعامل مع األزمة. ولكن 

ليس هناك ما يشير إلى ذلك.
ما تــزال النتائــج التي توصــل إليها 
التحليل غامضة بعض الشــيء. فمن 
الصعب أن جنزم بأن بنية واحدة عملت 
على نحــو أفضل من أخــرى في كل 

مكان. ولكن هنــاك بعض التقييمات 
املوحية. 

وقد خلصــت دراســة أجراها صندوق 
النقــد الدولي بشــأن تنظيم ما قبل 
األزمة إلى أن »الدول التي لديها هيئات 
الوقت،  ذلك  )في  متكاملة  إشــرافية 
خارج البنك املركزي فــي عموم األمر( 
تتمتع بقدر أعظم من االنسجام فيما 
يتصل بجودة اإلشــراف«. بعبارة أخرى، 
كان امتثالها ملعايير بازل أكثر صرامة. 
ومع ذلك، فحيثما حدثت تغييرات منذ 
األزمة، حصلت البنــوك املركزية على 

صالحيات أكبر.
ال يساعد هذا التنوع البنيوي إلصالحات 
ما بعد األزمة في ضمان االتســاق في 
تنفيذ معايير عاملية. وتتجلى املشكلة 
بنحو خاص في االحتــاد األوروبي. فاآلن 
يوجد احتاد مصرفي في منطقة اليورو، 
لكن الهيئات اإلشرافية في نحو نصف 
الدول األعضاء تتبع البنك املركزي، في 

حني تقع خارجه في النصف اآلخر.
ولكن أال توجد وظيفة جمللس االستقرار 
املالــي؟ أليــس من املمكــن أن يراجع 
مجلس االســتقرار املالي املمارســات 
ويشير إلى البنية املفضلة، أو في األقل 

بعض الهياكل غير املفضلة؟
لألســف، ال توجد شهية للتعامل مع 
مثل هذه املســائل الشائكة. وال تبدي 

الهيئات اإلشرافية الوطنية أي اهتمام 
بانتقاد أنظمتها. وقد أظهرت مراجعة 
معهد االســتقرار املالي قدرا أكبر من 
وبالقراءة بني الســطور،  الشــجاعة. 
نســتطيع أن جنزم بأن معدي التقرير ال 
القطاعي،  االمنوذج  يعولون كثيرا على 
لكن استنتاجهم احملبط هو فقط أنه 
»يبدو مــن املفيد إجراء تقييمات دورية 
ألداء الهيكل اإلشــرافي في كل والية 

قضائية في ضوء أهداف غالبة«.
مــن قد يختلف مع ذلك االســتنتاج؟ 
من الواضــح أن معدي التقرير يدركون 
بوضــوح أن كل بحــث أكادميي جدير 
بالثقة ينتهي بالدعــوة إلى املزيد من 

البحث.
ولهذا، نبدو عازمني على مالحقة نظام 
شديد التنوع. وحتى أزمة 2008 املالية 
لــم تزحــزح املصالح املكتســبة في 
العديد من الدول. وعلى هذا، ففي حني 
تعزز التنظيم املالــي ماديا، وهو األمر 
األكثر أهمية بوضوح، فإن تنفيذه يظل 
بني أيدي خليط مشــوش من الهيئات 

الوطنية.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
هاورد ديفيز رئيس مجلس إدارة رويال 

بنك أوف اسكتلندا.
بروجيكت 
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الوباء األبيض

قصة المدينة التي ذهب مواطنوها
الى صناديق االقتراع لكي ال ينتخبوا أي أحد

»الالجئون الفلسطينيون« صاروا »الجئي فلسطين«

هل أهدرنا فرصة األزمة المالية؟

على الرغم من اإلصالح 
في المملكة المتحدة 
ال يزال االتجاه الدولي 

الضعيف يميل نحو 
التنظيم المتكامل، 
وبعيدا عن االنموذج 

التقليدي الذي بموجبه 
تقوم الهيئات المتعددة 
بتنظيم التأمين واألوراق 
المالية، في حين يشرف 

البنك المركزي على 
النظام المصرفي

االنتخابات العراقية االخيرة



ثقافة10
دراسة

اصدارشعر

والسالم؛ وللمشــاعر العاطفية؛ ورقي 
الذائقة في تبادل االحتــرام بني الناس؛ 
ويكفــي للعنونة أن تتبلور لتكتســب 
جنســا أدبيا بحد ذاتــه فتصبح قصة 
ومضة لــو أضيفت لها بعض الكلمات 
لقد  سابقاتها؛  مع  القليلة  املتجانسة 
احتوت عنونة القصة العمق الفلسفي 
واإلنســاني فــي وصفهــا التعبيــري 
باختياره  القــاص متاما  إذ وفق  املعنوي؛ 
الذائق لهذه العنونــة لتصبح مفتاحا 
جلمالية قصته؛ فكاتبنا كرمي صبح عرف 
كيف ميتطي صهوة احلداثة في عنونته 
االبتعاد في  لقصته؛ وبذلك عزف عــن 
كالســيكية العنونة للنصوص األدبية؛ 
املتلقي بصمته في شــاعريته  ليمنح 
ملكانــة الورد في حياتنا من حيث حقها 

في العيش كما هو اإلنســان؛ فلم تأت 
العنونــة هنــا محض فكرة جــرداء أو 
شكلية املعنى؛ بل جاءت مقصودة لديه 
وذي معنــى بليغ؛ فقد بــرع في اختياره  
للتسمية حني ألبس قصته حلة زاهية 
من ثياب العنونة؛ إذ رســم السارد رمزا 
ظاهرا فــي معامله خلريطــة منهجية 
تعبيره؛ فمثلما اإلنســان حــني يتوفاه 
اهلل يقام لــه مجلس عزاء؛ فللورد أيضا 
األحقية بقيام مجلــس عزاء له عندما 
يقطف مــن أغصانه خصوصا قبل أوان 

نضوجه.

تساؤالت عند املتلقي
لو متعنا في قراءة مســتهل القصة؛ أو} 
العتبة { كما يطلق عليها في تسميتها 
األدبيــة لوجدنا بأن كرمي صبح قد تعمد 
ببدء قصته مبفردة }تعجل{؛ ومن املعلوم 
لدينا بأن اإلنســان بحاالت العجالة من 
أمره يكون هناك ســبب اضطراري في 
تعجلــه بقيامه بتصرف مــا؛ ذلك أما 
بسبب ضيق في وقته؛ أو لشدة حرصه 
على موعد مهم عنــده؛ أما أن يتعجل 
إنســان من أجل قطف زهرة خصوصا 
وهي صغيرة فــي نضوجها فهذه حالة 
ليســت بالهينة كما دونها القاص في 
املوظف  }تعجــل  نصه  مســتهل  بدء 
األصلع الســمني في قطــف زهرة قبل 
أوانهــا{؛ ومــن املؤكد بأن التســاؤالت 
ســتتنوع لدى بعض القراء املثقفني؛ إذ 
املتلقي الفطن فــي تبحره لقراءته لها 
سيتســاءل }ملاذا هــذا التعجل؟{؛ لقد 
لصق كاتبنا املبدع كــرمي صبح صفات 
في  اإلنســاني  وللمبدأ  للذائقة  تفتقر 
والتي  معانيها بشخصية بطل قصته 
تتناســب مع نيات فعلته؛ برغم أنه لم 
يفصح عنها حرفيا من خالل سرده؛ إال 
أنه أعلنها من خالل أحداث ســلوكية 
الزهرة  ذلك األصلع الســمني جتاه تلك 
التــي ال حول وال قوة لهــا عند قطفها 
لينتشــي هو ولتتعــذب قتيلته؛ فمن 
يقطف زهرة قبل نضوجها من أغصان 
بنتا  }يخطف{  يســلب  شجرتها كمن 
قاصرا من أحضان أمها ولم تبلغ ســن 
الرشد بعد؛ فقد جتاوز بطل قصته على 

قوانني الطبيعة واملبادئ اإلنسانية. 
يداهمني ســؤال يطرح نفســه: }ملاذا 
يا تــرى منح القاص بطــل قصته ثالث 
صفات }ســمات{ في آن واحد؛ املوظف 
واألصلع والســمني ؟ ولم يكتف بصفة 
واحــدة في الوصــف مثــال املوظف؟{؛ 
أكانت من محض تخيله حني ذكرها؛ أم 
إنها واقعة جتردت من اخليال كي يوظفها 

في كتابته بصيغتها البهية.

صياغة النص االبداعي
لم تخــُل فكــرة القصة مــن صفات 
وجدانيــة فــي وصف القــاص ألحداث 
معينــة ليعبر عنها تارة هنا وتارة هناك 
بوصفه الرصــني فنيا؛ حيــث جمالية 
كتابــة أي نــص أدبــي ال تقتصر فقط 
واملســتهل  والعنونة  ثيمتهــا  علــى 
واحلبكة والســرد واخلامتة؛ يضاف إليها 
لغــة رصينة؛ فهي أيضا حتتاج لصياغة 
إبداعية لصناعة فنية أدبية؛ شــريطة 
أن ال تخلو من الشــعرية فــي الطرح 

كما في هذه العبــارة اجلميلة }آهاتها 
الذي  الصباح  أقضت مضجع صديقها 
حتامل على حزنــه والذ بالصمت{؛ حقا 
إنه وصف رقيق ومتني في معانيه؛ ويكاد 
يكون الوصف هنا أقرب إلى الفلســفي 
والوجداني؛ وحبذا لو أنهى القاص عبارته 
تلــك مبفــردة }املبرح{ ألضــاف لوصفه 
اجلميل درجات أكثر من اجلمالية؛ ومثلما 
املبرح  بالصمت  الصبــاح  صديقها  الذ 
ولم يســتطع أن ينقذ صديقته الزهرة 
الصغيــرة؛ فلو دققنا جيدا وبأســلوب 
العبارة  لهــذه  الوصفــي  التفكيــك 
وتبقرنا في حتليلها؛ جلاز لنا أن نقول بأنه 
مثلمــا لكل دولة قوانينهــا وأنظمتها 
وأنظمتها  قوانينهــا  أيضا  فللطبيعة 
اإلنســان؛  النباتات من قبل  في حماية 
لكنه ولألســف فذلك غير معمول فيه 
في أغلب مجتمعنا الشــرقي؛ حيث ال 
حماية وال رعاية؛ وبالتالي ال محاســبة 
وال رادع لكل من يعبث بجمال الطبيعة 

وثروتها.

مثلمــا ذهــب املوظــف فــي عجالته 
}تعجله{ لقطف الزهرة الصغيرة؛ ذهنب 
صويحباتها ليقمن العزاء لها وهن على 
عجالة أيضا؛ ومن هنا جند بأنه قد تخللت 
العبارتني قاسم مشترك بصفة واحدة 
حلدثني متناقضني في املغزى ملعنى واحد 
هو}العجالة{؛ فهل يا ترى تقصد الكاتب 
من خالل سرد أحداث قصته بأن يجعل 
من أيقونة مفردته }عجالة{ ليتقاسمها 
حدثان متباينني؟ أرى أنها قد أضافت من 
زاوية أخرى إسقاطة جديدة في صياغة 
ذاته أشــير  الوقت  القصة؛ لكنني في 
علــى القــاص بأنه كان مــن األجدر لو 
وضع عبارته هذه }صويحباتها أقمن لها 
العزاء على عجالــة{؛ في نهاية قصته 
لتأخــذ مكانتهــا في الســرد كخامتة 
للقصة حيث تتناســب مع ثيمتها في 
احلدث األساسي لقصته؛ ولكن بعد أن 
تأتي بصيغــة جديدة مقاربة لصيغتها 
القدميــة هكــذا }على عجالــة أقمن 

صويحباتها مجلس عزاء لها{ .
لقد تيقنت بأن محور ثيمة القصة ومن 
خالل دالالتهــا في قطف تلــك الزهرة 
وهي فــي مقتبل عمرها ؛ فأعتبره طرح 
في أســلوب حصيف من كاتب شفاف 
في ملكته األدبية؛ ليســتغل مساحة 
شاســعة للمعنى الرمزي حملور الثيمة؛ 
ومــن الصــواب تشــبيه تلــك الزهرة 
الصغيرة بالبنــت القاصر التي لم تبلغ 
ســن الرشــد بعد في حالــة زواجها؛ 
فهي تعتبر حالة قســرية فــي عرفنا 
االجتماعي  احلضاري؛ ويجدر بي أن أشير 
إلى أن محور حــوادث القصة لها ربط 
وثيق بقرار أراد البرملان العراقي التصويت 
عليــه؛ إال وهــو تعديل قانــون األحوال 
الشــخصية في البالد بتأريخ 30 كانون 
األول لعام 2017؛ وقــد عبر القاص من 
خالل مضمون فكرة قصته عن سخطه 
ورفضه على ذلك القرار اجلائر والذي لم 
ير النور؛ كي مينحنــا املعرفة في درجات 
عبر  واإلنساني  والثقافي  الوطني  وعيه 
دالالت منهجية أفكاره الباســقة التي 
وظفها في قصته اجلميلة }عزاء للورد{.

 
غسان محمد

 
تعجــل املوظــف األصلع الســمني في 
قطف زهرة قبل أوانها من حديقة دائرته؛ 
آهاتها أقضت مضجع صديقها، الصباح 
الذي حتامــل على حزنــه والذ بالصمت، 
ليس بإمكانه انقــاذ صديقته الصغيرة، 
قاومت نهايتها بعنــاد األطفال من دون 
جــدوى، صويحباتها أقمــن العزاء على 
عجالــة؛ بعد أن قذف بهــا املوظف إلى 
احلديقة مــن نافذة حجرته عند انتصاف 

النهار؛ وقطف صغيرة جديدة ..
القراءة لقصة  مما حفزني لكتابة هــذه 
)عزاء للورد( للقاص د. كرمي صبح ؛ فعلى 
الرغــم من سالســة ســردها؛ ووضوح 
ثيمتها فــي أبعادها وطرحهــا ؛ كذلك 
في وقــع  أحداثها التــي وثقها القاص 
بالزمانكيــة؛ حيث وقــت عملية قطف 
الزهــرة صباحا؛ ورميها عنــد الظهيرة؛ 
كل ذلك أنصب مبــكان واحد هو حديقة 
دائــرة ذلــك املوظــف؛ هو إنهــا جاءت 
املعبر؛  }الداللي{  الرمز  العمق  بأســلوب 
كذلك منحنا القاص نسيجا متماسكا 
في قالــب فكرة نصه إنســانيا؛ إال أنها 
افتقــدت بعض الشــيء ملفــردات لها 

عمقها اجلمالي الداللي جململ أحداثها.

أهمية العنوان وتأثيره
بدءا فقــد وفق القــاص بعنونة قصته، 
ليغرز نبتــة زكية فواحــة بعطرها في 
املتلقي  يجــذب  كــي  ســرده؛  حديقة 
ويجعله يتمعن مبقصدية معنى العنونة 
من حيث الهاجس الفكري لدى القاص؛ 
وإال ملاذا هذه العنونــة الرمزية العميقة 

بالذات؟ . 
لقد ملســت تواجد احلــس املرهف لدى 
السارد ملنحه القيمة احلضورية للورد في 
وبالطبيعة  اإلنسان بشكل خاص؛  حياة 
بشــكل عــام؛ ذلــك من خــالل وضوح 
مفهوم ثيمته للنص وما تاله من ســرد؛ 
فهو قد وهب الورد قيمة عليا في خلقها 
كنبات؛ ومكانة وجدانية لدى اإلنســان؛ 
كيف ال وهي ســيدة اجلمــال بني عموم 
النباتــات فــي الطبيعة؛ ورمــزا للحب 

لدّي متجر متنقل لبيع األغنيات
رواده من كل صنف.

عمال مناجم في اجلبال
أقدم لهم أغنيات

تُعزف على ضرب املعاول
يسهل معها تفتيت الصخر.

تباعو ميكروباصات
قدم على أرضيته وقدم في الهواء

واألغنيات تتأرجح مع نداءات املناطق
الفج واطالق صافرات  تتمازج بسبابهم 

التحرش.
فالحون ينثرونها مع البذور

لتطرح فاكهة أطيب وأشهى.
صيادون يلقمونها ُطعم.

أغنيات صاحلة
لليالي األنس وجلسات الذكر

خلفية حرب وليالي عشق
تضبط إجتاه الرصاص وسخونة الُقبالت.

أغنيات لفتيات مدارس تتفتح أنوثتهن
وهن يتشممن احلب.

وللعاشقات ذوات اجلمال املعتق.
لــم امتنع يوًما عن تقدميهــا ولو لقاتل 

محترف
األغنيات هواء وماء لن يفلح معها املنع.

وحدي أنتظر حلن الغريب
يدنــدن أغنيته ألول مــرة.. أعرفها على 

الفور
كأنها األغنية التي ولدُت بها

لها رائحة البكارة، طعم اليقني.
أعرفها دون إشارة وأتبعها ملوطني.

)4(
ال أعرف ما قادني إليها حتديًدا

كنُت ألعب بقذف احلصى بعيًدا
وأتبعه

حتى اصطدم بساق شجرة
رفعت بصري على أراِض خضراء ممتدة

جتولت
وهناك على ضفة قناة مائية

وجدتها
ال يعلم منبتها أحد

زهرة وحيدة تتمايل بخفة

نظرت جلمالها طويال طوياًل
وبكيت.

)5(
وصلت لتلــك اجلزيرة املعزولــة بذاكرة 

غائمة.
ال أذكر موطني أو أخوتي،

فقط خطوات قدم لقطة صغيرة
قادتني لبهجة الكشــف عن ســاللم 

ُسفلية زرقاء،
تصلك بباب خشبي جميل وبسيط لم 

أطرقه يوما.
أبحث بني شــجر اجلزيرة عن ثمرة خوخ 

طازجة،
تشــبه تلك التي قذفني بها شــاب من 

فالحي املنصورة،
حتية من راكب قطار عابر آلخر،

خجلت من قضمها أمامه،
التهمتها الحقا بشهية عظيمة،
كان مذاقها لذيذا كلكنة حديثه.

أحن للعجوز التي شهقت »يا بتي« حني 
سقطت أرًضا جلوارها

وبطرف مالءتها  رأســي  بيدها  متســح 
متسح ثوبي املتسخ

وتسب الطريق.
أدندن أغنية سائق أسكرته احملبة

»ياما عيون شاغلوني لكن وال شغلوني 
.. إال عيونك أنت«

تعالت آهاته وبكى.
ها أنا عــدت غريبة، خفيفــة، ال أنتمي 

سوى للعابرين
صاحلة للوالدة من جديد، فهب لي اسما.

)6(
ال أعرف من اللغات سوى لغتي األم

كلما يصلنــي من هناك بفعــل الريح 
الهمس املتطاير

هناك كان عصفور
تناثرريًشا في الهواء

وصلني ـ هنا ـ ملسة ناعمة على اخلد،
هناك كان خنجر

مّر كجرح
نز قطرة دم على يدي.

.

)7(
روحي النهمة

رددت األغاني مرارا ولم تتحول يوما لنغِم 
يُطرب

شــربت أعوامــا ولم جتــر نهــرًا يروي 
العطاشى

التهمت فاكهة شتى ولم تنبت شجرة 
يقطنها الطير

سكبت قوارير عطر ولم تُزهر ُفاّل وال وردًا
شــكلت من الطمي أوانــي ولم تصبح 

إلًها.
يا غجربة أيتها املباركة من الريح والنار
امنحينى حيوات شتى ولتكن قصيرة

أجدد اجلمال ـ قبل أن تســتذله احلياة ـ 
باملوت.

من ثمرة ثقلت عصارتها فسقطت
لورقة طيرها الريــح وعال حفيفها حتت 

االقدام،
لعصفور صاده عابث، لوردة ُقطفت،

انهكني التبدل امنحيني السر.
امنحينى سر اجلمال فال يزول

احيلينى مادته اخلام
اجعلينى من نور، هواء وماء.
ألقفز من اجلبل وال أسقط،

أتناثر ذرات هواء.
أغوص في البحر ألعماقه وال أغرق

اقترب من الشمس وال أحترق
انسل منها شعاع نور.

)8(
أحبها ربطة عنقك مشدودة كعقدة ال 

تنفك،
عنقك خاليًّا من أي أثر،

ملعــة حذائــك كأنه خــارج لتــوه من 
صندوقه،

صوتك هادئا من أي شعور.
لذيذ تذكر كل هذا بعد مروري بك.
بينما نبحث معا عن زر قميصك،

نبلل عنقك ومنسح حذائك امللقى.
بينما ال تفلح حمحماتك

باستعادة صوتك متزنًا من جديد.
لندع احلياة عالقة بحباله بعض الوقت.

رغدة مصطفى

)1(
ذاكرتى مشوشة كثيرا

كلمــا أردت احلديــث عن الفيلــم الذي 
أعجبنى

استرسلت في وصف شال برتقالي معلق 
بغصن شجرة

طيره الريح على وجهي
رأيته اليوم على كتف شاِب فابتسمت

وسألته عن اسم الفيلم.
)2(

شكي تعاظم يا اهلل صار مخيًفا،
أوقن بوجودك لكّني لم أعد أوقن بوجودي،

ال تكفي نظرات العابرين وهمسهم لي
ألصدق أّني مررت من ذاك الشارع.

لم يعد كافيا أن استمع لألغاني ليل نهار،
الدموع التي تنساب بال سبب،

الدماء التي تنز من اجلروح،
ظلي الذي أراه ليس كافيا ألصدق.

ال أشعر بجاذبية األرض،
قدماي مرفوعتان وال متّسانها،

مهما اشتهيت أن أهبط،
وال جناحان معي للتحليق.

تعرف تلك اللحظات القليلة
التي تقفز فيها سمكة لّلهو في الهواء

ثم تعاود الغوص في بحرها،
اللحظات التي متــس قدم عصفور غصن 

شجرة
قبل أن يعاود الطيران،

هذا ما أنا عليه، غير أن تلك اللحظات هي 
األبد

وهذا مرهق،
دع اجلاذبية تشدني لألسفل

حتى وإن غاصت بي حتت التراب
فأنا نبتته يا اهلل.

)3(
أسكن أطراف مدن صغيرة

حيــث التورط فــي البدايــات متاح على 
الدوام

والسبيل للهرب أيضا.

من أعمال الراحل أحمد الربيعي مما حفزني لكتابة هذه 
القراءة لقصة )عزاء للورد( 

للقاص د. كريم صبح ؛ فعلى 
الرغم من سالسة سردها؛ 

ووضوح ثيمتها في أبعادها 
وطرحها ؛ كذلك في وقع  

أحداثها التي وثقها القاص 
بالزمانكية؛ حيث وقت عملية 
قطف الزهرة صباحا؛ ورميها 
عند الظهيرة؛ كل ذلك أنصب 

بمكان واحد هو حديقة دائرة 
ذلك الموظف؛ هو إنها جاءت 

بأسلوب العمق الرمز }الداللي{ 
المعبر؛ كذلك منحنا القاص 
نسيجا متماسكا في قالب 

فكرة نصه إنسانيا

 قراءة انطباعية في قصة 
)عزاء للورد( لـ«كريم صبح«

دع الجاذبية تشدني لألسفل

 الثيمة واالنفتاح الداللي للنص 
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صــدر حديثا عن الشــبكة العربية 
"حالة  كتــاب  والنشــر  لألبحــاث 
البولنــدي  للفيلســوف  األزمــة" 
زيجمونت باومــان. يأتي هذا الكتاب 
التي صدرت  السيولة  بعد سلسلة 

عن الشبكة العربية. 
يبدأ هــذا الكتاب بتعريٍف ملصطلح 
"األزمة"، ويكشــف عن األشــكال 
التي  املشــكالت  املتنوعــة ألخطر 
تواجه زمننا املتغير، إنه يحلل اجملتمع 
باومان  زيجمونت  الراهن من منظور 

وكارلو بوردوني. 
تفتــرض األطروحة الرئيســة لهذا 
الكتاب أن األزمة التي تواجه العالم 
الغربي ليســت أزمة مؤقتة، بل هي 
عالمة دالــة على تغيــر عميق في 
املنظومتني االقتصادية واالجتماعية 
بأسرهما، كما أن آثارها ستدوم أمداً 

طويالً، وهنا يفســر كارلــو بوردوني 
أزمة احلداثة وما بعد احلداثة، ويصور 
فتــرة فاصلــة عصيبة مــن "خلو 
باومان  زيجمونت  ويقــدم  العرش"، 
رؤى جديــدة في إطــار نظريته عن 

اجملتمع السائل. 
الكتاب هو  النهائي لهذا  الهدف  إن 
حتليل أصيل وجديــد للوضع احلالي 
الذي مير به اجملتمع الغربي، ويشتمل 
ذلك على جوانب مختلفة: من أزمة 
الدميقراطية  إلــى  احلديثة  الدولــة 
االقتصاديــات  ومــن  التمثيليــة، 
الليبراليــة اجلديــدة إلــى التحول 
إنه  اجلماهيري؛  اجملتمع  املتواصل عن 
السائل،  اجملتمع  حتليل مثير لقضايا 
ومحاولة لفهم احلاضر حتى نستعد 
للمســتقبل؛ إنه قامــوس ملفردات 
األزمة، وهــو يناقش كل املوضوعات 

املرتبطة بها مناقشة أصيلة.

حالة األزمة .. شرح لمنظومتين 
اقتصادية واجتماعية
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زينب الحسني

فضفضة نسوة 

ماراثون العام الدراسي 
يســابقن الزمن باالستعداد للعام الدراسي اجلديد 
اذ بدت حملة املشــتريات للتجهيزات املدرســية 
وهذه اجلولــة االولى لألمهــات، اذ على مدى العام 
الدراســي تستمر جوالتها وصوالتها في هذا اجملال، 
الســيما وأنها وضعت ميزانية سنوية مخصصة 
للعام الدراسي وتعقبها ميزانية تكميلية للنصف 
الثانــي منه، فيمــا تبقى االحتياجــات اليومية ال 
بنائهن بجميع املراحل الدراســية حتت بند النثرية 

اليومية وما فاض منها.
فما بــن القرطاســية ودروس التقويــة واملدرس 
اخلصوصــي ضاع مخزون الســنة املالي، اال ان لالم 
وعلى وفق خططها االقتصادية لتوفير هذه االمور 
بنحــو ال يؤثر على امليزانية العامــة للمنزل، برغم 
وجود انتكاسات اقتصادية مستمرة على مدى ايام 
السنة، قدرة خارقة وجبارة على أدارة الشؤون املالية 
ال تضاهيها سوى قدرتها على التخطيط واملتابعة 
جلميع احتياجات البيت وافراد االسرة الصغير قبل 
الكبير هــذه هي االم العراقية التــي حتولت الى » 
ســوبر ماما« بفضل جميع الظروف التي مرت بها 
وجعلتهــا تتغلب على أصعب الظروف واقســاها   
فتحولــت الــى االم واالب واالخ واالخــت واملعيل، 
املدرسة، والطبيبة واملدبرة جلميع احتياجات املنزل 

من دون التقصير بجانب على حساب االخر.
لتكون مصــدر احليــاة واساســها وصاحبة اليد 
الســحرية الكفيلة بحل جميع مشكالت ابنائها 
الذين يلجــأون  اليها في أوقات اليســر  والضيق 
والفرح واحلزن، فهي التي تهتم بشــؤون ابنائها من 

دون ان تهمل احدهم على حساب االخر .
تلك النخلة التي ابــت ان تنحني لعاصفات الزمن 
وحتولــت الى مؤسســة حيوية المثيــل لها فهي 
االســاس والقاعدة التي يرتكــز عليها البيت وهي 
املدرسة التي اذا اعددتها اعددت جياال طيب األعراق.
هي الوطــن واالرض واخليمة التــي يجتمع اجلميع 
حتتها، هــي الظل في وقت الشــمس احلارقة هي 
النســمة الباردة في وقت اشــتداد احلر هي الدفء 
واحلنان هي االم العراقية التي ال تتهاون مبســتقبل 
ابنائها وان كانت تلتظي بنــار الفقر والعوز، فهي 
حتارب لكــي يكمــل اطفالها دراســتهم وجتاهد 

إليصالهم ألعلى املراتب.
واســتعداداتها ال تقتصر على يوم اوشــهر وسنة 
فهي علــى اهبة االســتعداد والتضحية من اجل 
فلذات اكبادها ، الذين تــرى فيهم حياتها وكل ما 

متنت ان تكون عليه خبأته  لهم وألجلهم .

متابعة الصباح الجديد: 
غالًبا ما يرى الرجال أنفســهم أفضل من النساء 
في سياقة السيارات، معللن ذلك بقدرتهم على 
املناورة والسرعة والتحكم باألعصاب، إال أن دراسة 

حديثة جاءت لتنفي كل هذا. 
وحسب ما ذكرته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، 
فإن البحث اجلديد يضــع حداً للجدل القائم منذ 
مدة طويلة بشآن أفضل السائقن، حيث قدم أدلة 

قاطعة تثبت أن النساء أفضل من الرجال.
وكشفت الدراسة أن الرجال أكثر عرضة بنسبة 4 
أضعاف للمثول أمام احملكمة الرتكابهم مخالفات.
وتقول األرقام الرســمية إن 585 ألف ســائق في 
بريطانيــا مت تقدميهم للمحكمــة العام املاضي، 
بســبب مخالفات القيادة، وكانــت 23 باملئة من 
هذه اخملالفات تتعلق بتجاوز السرعة القانونية أو 

القيادة من دون تأمن.
وتشــير املعطيــات كذلــك إلى أن الســائقن 
الذكور أكثر تقدميــاً لطلبات التأمن مقارنة مع 

السائقات.

النساء أفضل من الرجال 
في قيادة السيارات

رئيسة مؤسسة زينة الحياة اإلنسانية في حوار مع »الصباح الجديد«:

الدعم الحكومي يسهم في تمتين برامج منظمات المجتمع المدني
بغداد ـ فالح الناصر:

اكدت رئيســة مؤسســة زينة 
الزبيدي،  احلياة اإلنســانية، زينة 
نســب  وإجناز  العمل  تعزيــز  ان 
دعم  في  النجــاح  من  متقدمة 
األيتــام واألرامــل واملتعففــن 
يتطلــب املزيــد مــن الدعــم 
احلكومــي لقطــاع منظمــات 
ان  ال ســيما  املدنــي،  اجملتمــع 
دورا  تؤدي  واملنظمات  املؤسسات 
ً فعاالً فــي التخفيف عن عبء 
كاهل األســر الفقيــرة وكذلك 
الفرح في  ادخــال  تســهم في 
وابناء  االيتــام  نفــوس االطفال 
شهداء احلشد الشعبي واملرضى 
عبر سلسلة من البرامج اخلاصة 
بتهيئة العديد من متطلباتهم.

واشارت في حديثها لـ »الصباح 
اجلديد«، إلــى ان القطاع اخلاص 
في  أسهم  األنســاني،  بالعمل 
احلكومــة وكان خير  مســاندة 
عون لها في تقدمي املســاعدات 
اخلاصة  واألنســانية  العاجلــة 
باحملافظــات املنكوبــة واملناطق 
النائية واالســر الفقيــرة، فتم 
األنشــطة  من  العديد  تنفيــذ 
امليدانيــة وحرص فيهــا اجلميع 

على التعاون وصوالً إلى النجاح.
واوضحــت، الزبيدي، بكالوريوس 
كلية قانون مــن جامعة التراث، 
واحلاصلة على شهادة الدكتوراه 
من  ســفيرة  ودرجة  الفخريــة 
احتاد منظمات الشــرق األوسط 
للحقوق واحلريات،  ان مؤسستها 
التي أبصرت النور شــهر شباط 

تضم   ،2017 املاضــي  العام  من 
أقســام اإلدارة واإلعالم واللجنة 
العشــائر،  وشــيوخ  القانونية 
قامت بالعديد من النشــاطات، 
بينها التنسيق على درجة عالية 
مع إدارة مستشفى الشيخ زايد 
ومستشفى ابن الهيثم للعيون، 
مــن جانــب تهيئــة متطلبات 
عــدة للمرضى وكذلــك قامت 
املؤسسة بارســال 3 حاالت إلى 
الكندية  املستشــفيات  احــد 
التي يعمــل فيها طبيب عراقي، 
كما  ايجابية،  النتيجــة  وكانت 
املســنن  دور  إلى  بزيارات  قامت 
احوالهم،  وتفقــدت  االعياد  في 

والعديد من األنشطة االخرى.
واوضحت ان مؤسسة زينة احلياة 
األنسانية التي تعتمد على متويل 
رئيستها الشــخصي، ال ترتبط 
باية جهة، شعارها األستقاللية، 
ولم حتصل على أي متويل خارجي، 
للمؤسســة،  قوة  نقطة  وهذه 
مبينة ان زميالتها في املؤسسة 
رواتبهن  يتنازلــن عــن  لطاملــا 
مــن اجل دعم عمل املؤسســة 
ومساندة رئيستها لتوفير مبالغ 
للمحتاجن، مشيدة  تكون عوناً 
بإيثارهــن الكبير وحــب العمل 

األنساني واالخالص له.
وقالت ان زميلتها شذى احملمداوي، 
رئيسة مؤسسة الشهد اخليرية، 
شجعتها على افتتاح املؤسسة 
إلى  األنســانية لتقدمي اخلدمات 
املواطنــن، مبينــة انها عملت 
في ميدان السياســة 3 سنوات 

ضمــن احــد االحــزاب، لكنها 
انســحبت تدريجيــا لتفتتــح 
بتشجيع  األنســانية  املؤسسة 
بكونها  اميانا  احملمداوي،  زميلتها 
ستؤدي العمل بفعالية واخالص 
يتطلب  الــذي  القطاع  هذا  في 
التعامــل مــع فئات الشــعب 
احملرومة ومســاعدتهم، مشيرة 
إلــى ان هنالك تعاونــا متواصالً 
بن املؤسســتن مبــا يصب في 

املصلحة العامة.

وبينت زينة الزبيدي، ان املؤسسة 
مســجلة لدى منظمات اجملتمع 
الوزراء  رئاسة  املدني في مجلس 
مجلس  من  العمل  رخصة  ولها 
والبلدي،  احمللي  واجمللس  احملافظة 
ولديهــا تعاون متميــز مع وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية 
األنســاني  العمل  حتتــرم  التي 
وحترص على تعزيز دور املؤسسات 
إلى  باالستماع  وذلك  األنسانية، 
ما تنقله املؤسسات من شكاوى 

ايالء  علــى  واحلرص  املواطنــن 
ملفهم الرعاية واألهتمام.

واوضحت ان املؤسسة ستنظم 
دورة اعداد املدربن ) t.o.t  )بالتعاون 
الشــرق  منظمات  احتــاد  مــع 
االوســط للحقــوق واحلريــات/ 
الدولي  املدرب  باشــراف  باريس، 
خضير الصاحلي، وهي تهدف إلى 
ومهارياً  علمياً  املشاركن  تأهيل 
التطبيقية  اخلبرات  باكتســاب 
بشــرية  تنمية  مدربن  ليكونوا 

بتعلم فن إدارة اجللسة التدريبية 
بنجــاح.. التدريــب وأســاليبه 
وأهميته ونظرياته، وكسر حواجز 
اخلوف والقلق، واالداء املســرحي 
العــرض  ومهــارات  للمــدرب، 
واالســتعمال  والتقدمي،  واأللقاء 
اجلسد، وسيحصل  للغة  األمثل 
املشارك على شــهادة معتمدة 
الشــرق  منظمات  احتــاد  مــن 
زينة  االوســط ومن مؤسســة 
تسعى  كذلك  األنسانية،  احلياة 
املؤسســة إلى اقامــة دورة في 
تعليم فن اخلياطة باملدة القليلة 

املقبلة.
وذكــرت ان حواء، قدمــت دليل 
حضورهــا املتميــز في شــتى 
امليادين، ومنها القطاع األنساني، 
فالعديد من املؤسســات تديرها 
نســاء، وبرغم مــا يواجهن من 
يرفعــن  انهــن  اال  صعوبــات، 
شــعار التحــدي وتقــدمي يــد 
العون للمحتاجــن، وتعد كثرة 
املؤسســات خطوة جيدة، لكن 
النجاح فيهــا يتوقف على مدى 
والســعي  بالضميــر  العمــل 
املســاعدات  لتقدمي  احلقيقــي 

وايصالها إلى من يحتاجها.
وفــي ختــام حديثها، اشــادت 
الزبيــدي، مواليد بغــداد 1983، 
بالدور الكبير الذي تؤديه أسرتها 
املضي في  بتشــجيعها علــى 
طريــق العمل األنســاني، وهي 
حترص على تقســيم وقتها بن 
تتألف  التي  أسرتها  وبن  العمل 
من 3 أوالد هم )نور وعلي وحسن(.

زينة الزبيدي

ظفار زاير:   
تزهــو الطبيعة باحللــول الصحية 
اللجوء  الطبيعيــة ويفضل دائمــاً 
اليها، خاصة، فيمــا يتعلق باجلمال 
والنضارة ويعد زيت االرغان الطبيعي 
الغنــي اخلالــي مــن أي إضافــات 
ومكونات صناعية جتارية من املمكن 
ومدى  الســلبية  بأثارها  نشــك  ان 

فعاليتها.
و زيــت األركان املغربــي: وهــو زيت 
لوز  يتــم اســتخراجه من  طبيعي 
شــجرة االرغان  وهي من األشــجار 
النــادرة التي تنمو فــي املغرب وفي 
سهل ســوس حتديداً ، ويطلق عليه 
في العامّية زيت »الذهب السائل أو 
الزيت الذهبــي«  ويدخل هذا الزيت 
في العديد من اجملاالت واالستعماالت 
:  مثل  الغذائية، والعالجية، وكذلك 
التجميلية ألنه يحتوي على نســبة 
عاليــة من املرّكبــات والفيتامينات 
في  مبا  اجلسم،  لصّحة  األساســية 
ذلك األحماض: مثل حمض األولييك، 

واللينوليك، والستياريك، وغيرها. 
ونظــراً ألهمّية زيــت األركان فقد مت 
اعتباره من أهــم الزيوت التجميلية 
نظراً ألهمية فوائده لبشــرة الوجه، 

فضالً عن فوائده العاّمة.

مكونات زيت األركان  : 
يحتــوي زيــت االرغان هــذا املكون 
الهائل علــى مجموعة  الطبيعــي 
والعناصــر  االحمــاض  اهــم  مــن 
وجتديد  ترميم  في  املهمة  الطبيعية 
البشري فهو يحتوي  وإصالح اجلسد 
حمض  اللينولييــك،  حمــض  على 
الباملتيــك.  حمــض  الســتياريك. 
األحماض الدهنّية، مبا في ذلك حمض 
السكوالني.ـ  واألوميغا9.  األوميغا3، 
مرّكبات  الكاروتني.  الســتيرويدات.، 

الفينوالت.

فوائده :
مع زيــت االرغان ســتحارب عالمات 
الُعمر،  فــي  والتقّدم  الشــيخوخة 
يقضي علــى التجاعيــد واخلطوط 
والرفيعــة، وغيرهــا من  الدقيقــة 
العالمات؛ بفعل احتوائه على نسبة 
مرتفعــة مــن مضاّدات التأكســد 
واهمهــا  النشــطة،  الطبيعّيــة 
ينيره  اجللــد،  يرّطب  )هـــ(.  فيتامني 
، يشــده ،يرطبه يوحد لونــه ، يزيد 
نظارته و مينع شحوب لونه الطبيعّي 

آثار البقع والندوب.
وينشــط في جتديد خاليا البشــرة، 
وتنشــيط الدورة الدموّية في اجللد،و 

فوق  واألشّعة  الشمس  يعالج حروق 
البنفسجّية.

وهو فعال في تقشير البشرة.

للعناية بالشعر  
 يســتعمل  للتخّلص من املشكالت 
التي تصيب الشــعر: مثــل اجلفاف، 
والقشــرة، وينعم الشــعر ويقضي 

على جتّعده وخشونته. 
للشفتني:يستعمل كمرطب وملمع 
للشفاه، ويقضي على جفافها، ويزيد 

نعومتها وتوردها 

فوائده التجميلية جللد املرأة 
احلامل 

 مــن شــآنه التخفيف من قســوة 

األضرار التــي تعاني منها احلامل في 
أثناء فترة احلمل فهو يخفي عالمات 
ويغذي  بعمق  اجللــد  ويطري  التمدد 
البشــرة ويعززها بالفيتامينات التي 

حتتاجها. 

محاربة عالمات الشيخوخة 
قهو غني باألحماض الدهنية، لذلك 

فهو يكافح للتخلص من شيخوخة 
اجللد املبكرة، وقد أثبتت الدراســات 
أن االستعمال املنتظم لزيت األركان 
يساعد في التقليل من شدة وعمق 
جتاعيد البشرة، ويعمل على استعادة 
مرونة البشــرة الشابة، ويجدد خاليا 
أن  البشرة الصحية بشــكٍل فعال، 
اســتعمال زيت األركان ملدة شــهر 
واحد يومياً على البشــرة، يُحســن 
من رطوبة البشــرة، وبالتالي تقليل 
فقدان الكوالجني، كما ســاعد أيضاً 
علــى حماية البشــرة من أشــعة 

الشمس، والبرودة، واحلرارة، والرياح

استعماالته كعالج 
ميكن أن يســاعد زيــت األركان على 
الوقاية من مرض السرطان، وأمراض 
نظراً  الدمويــة،  واألوعيــة  القلــب 
الحتوائــه علــى نوعية فريــدة من 
األحمــاض الدهنية غير املشــبعة، 
إضافة إلى بعــض املركبات ومضادة 
أكسدة قوية، حيث أظهرت األبحاث 
إن األحماض الدهنية غير املشــبعة 
السرطان  في عالج  بفعالية  تسهم 
ومتنــع تكاثــره جنباً إلــى جنب مع 
في  والكيميائي  اإلشــعاعي  العالج 

أورام الدم، واألورام الصلبة. 

يستعمل لتغذيه الشعر
الزيــت قدرة كبيــرة ومنفردة  لهذا 
إلصالح مشــكالت واعطاب الشعر، 
فهو يقي الشعر من اجلفاف، واألضرار 
البيئية التي قد يتعرض لها، ويغذي 
الشعر مما يساعد بفعالية في عالج 
تقصف وتكســر الشــعر، الحتوائه 
علــى األحمــاض الدهنيــة، وميكن 
استعماله عن طريق تسخني خمس 
إلى ست قطرات من زيت األركان، ثم 
تدليك الشــعر وفروة الرأس بالزيت، 
وتركه لبضع ساعات أو ليلًة كاملة، 
ويفضــل تكــرار اســتعماله مرتني 
أســبوعياً للحصــول علــى أفضل 
النتائــج، كما ميكن مزج الشــامبو 
بزيت األركان أيضاً قبل غسل الشعر

يستعمل لعالج اجلروح 
يعمــل زيــت األركان على تســريع 
والشفاء منها،  اجلروح  التئام  عملية 
فهو يحتوي على مضادات أكســدة 
قويــة، إضافة إلى فيتامــني E الذي 
يعزز عملية الشــفاء بسرعة، وجتدر 
تنــاول مكمالت  أنه ميكن  اإلشــارة 
زيت األركان بانتظام لتسريع عملية 

التئام اجلروح.

زيت األركان المغربي واستعماالتِه   
الطبيعة منجم الجمال  
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متابعة الصباح الجديد : 
حــدد تقرير عربــي، التكاليف 
الشــباب في  التــي يحتاجها 
عدد من الــدول العربية للزواج 
وجتارب  إحصائيات  إلى  استناداً 

شخصية.
وبحسب التقرير الذي ذكره موقع 
تكلفة  فــان  أونالين"،  "اخلليــج 
الــزواج فــي العراق تصــل إلى 
أكثر مــن 15 ألف دوالر أميريكي، 
مبيناً أن املغاالة في املهور رفعت 
مســتويات العنوسة في العراق، 
حيث تتــراوح املهور بن 5 إلى 15 
ألــف دوالر فيما تصــل تكاليف 

الزفاف إلى 10 آالف دوالر.
وفي مصــر تقترب التكاليف من 
مليون جنيه، حيث يصل ســعر 
الوحدة الســكنية إلى 400 ألف 
العروس  ملهر  وبالنســبة  جنيه، 
فانه قد يصــل إلى 17 ألف دوالر، 
 20 إلى  العــرس  تكاليف  وتصل 

ألف دوالر.
أما في لبنان فان الشاب يتكفل 
بجميع مصاريف الزفاف وشــراء 
أثاث املنزل وغير ذلك، لكن هناك 

بعض املــدن تعد حفــل الزفاف 
فقط، من واجبات أهل العروس.

لشــركة  دراســة  وبحســب 
اإلحصــاءات واألبحــاث الدولية 
العروس  مهر  فــان  للمعلومات، 
يتراوح بن 50 ألف دوالر إلى 150 
ألف دوالر، وتكاليف الزفاف من 7 

إلى 30 ألف دوالر أميريكي.
املهور  تتــراوح  وفي الســعودية 
بــن 10 آالف إلــى 25 ألف دوالر، 

وتكاليف الزفاف بن 20 ألف إلى 
30 ألف دوالر.

الدول  بعــض  ان  بالذكــر  جدير 
العربية تشــهد منذ ســنوات، 
أحداثاً سياسية أمنية انعكست 
االقتصادية  األوضاع  على  تلقائياً 
التي أفــرزت نســباً خيالية من 
البطالــة والفقر، وهــي بدورها 
تقــف حائــالً أمام الشــبان في 

الزواج.

متابعة الصباح الجديد: 
عينت وزيــرة الدفاع الهولندية 
الســابقة رئيســًة لبعثة األمم 
املتحدة لدى العراق التي تلعب 
دوراً سياســياً واقتصاديــاً في 
هــذا البلد الذي يعانــي حروباً 

متعاقبة منذ 30 عاماً.
هينيس-  جينــن  وســتتولى 
ليان  بالسخارت منصبها خلفاً 
كوبيــش من ســلوفاكيا الذي 
أنطونيو  العــام  األمــن  أعرب 
خلدماته،  امتنانه  عن  غوتيريش 
حســبما افاد بيــان للمنظمة 

االممية.
ولدى هينيس - بالسخارت خبرة 
متتد أكثر من 20 عاماً في اجملالن 
بعد  والدبلوماسي،  السياسي 
أن خدمــت في عــّدة مناصب 
رفيعــة  وبرملانيــة  حكوميــة 
إذ تولت منصب وزيرة  املستوى، 
الدفــاع فــي هولنــدا )2012-

2017(، وكانــت أول امــرأٍة يتّم 
 ، املنصب  ذلــك  تعييُنهــا في 
وكوزيــرٍة، أشــرفت على هيئة 
األركان املركزيــة وقيادة الدعم 

والقوات  الدفاعية  املواد  وهيئة 
الهولندية  امللكية  املســلحة 
والبحريــة  اجليــش  األربعــة: 
والقــوات اجلويــة والشــرطة 

العسكرية وحرس احلدود.
منصبهــا،  توليهــا  وخــالل 
هولندا  مشاركة  على  أشرفت 
في العمليات العســكرية في 
والعراق،  وأفغانســتان  مالــي 
االحتاد  مــع  وثيٍق  تعــاوٍن  وبناِء 
ومنظمة حلف شمال  األوروبي 

األطلسي وشركاء األمم املتحدة.
املتحدة عام  األمم  بعثة  وأنشأت 
2003 مبوجــب قــرار رقم 1500 
جمللس األمن بناء على طلب من 
العراقية ومت توســيع  احلكومة 
املشورة  ويقدم   .2007 عام  دوره 
من حيث  ،وال سيما  للحكومة 
واملصاحلة  السياســي  احلــوار 
االنتخابية  العملية  ومساعدة 
وتيســير العالقات بــن العراق 

وجيرانه.

كم تبلغ تكاليف الزواج 
في العراق والدول العربية؟

وزيرة دفاع هولندا السابقة رئيسة 
لبعثة االمم المتحدة في العراق

متابعة الصباح الجديد : 
انخرطت فتيات ونســاء املوصل 
في  الســباحة  "مغامــرة"  في 
املســابح، بعد ما كانــت حكراً 
علــى الرجال في فترة ســيطرة 
ومبالبس  املدينة  علــى  "داعش" 
"خاضعــة" ألعــراف وتعليمات 

التنظيم.
ويست"  "سود  صحيفة  وذكرت 
الفرنســية فــي تقريــر لها، أن 
عام  مرور  وبعد  املدينة،  "نســاء 
املوصــل، متكّن من  على حتريــر 
االنخراط في هواية جديدة كانت 
ســابقاً حكراً على الرجال، وهي 

رياضة السباحة النسائية".
وبينــت الصحيفــة، أن "حوض 
سباحة املثنى في الهواء الطلق، 
املدينة  فاخر شــرقي  في حــي 
الشمالية، كان مفتوًحا في أثناء 
سيطرة مسلحي التنظيم على 
إبراهيم  صاحبه  ويقول  املوصل، 

صالح، الذي كان يتعن عليه دفع 
اإليجــار الســنوي البالغ 4 آالف 
دوالر إلى خزينة التنظيم لتجنب 

العقاب العنيف".
كان  "احلــوض  صالح،  وأضــاف 
للرجــال فقط ويرتــدون مالبس 
وفقــاً للقواعــد الصارمة التي 

تفرضها اجملموعة اإلرهابية".
املواطنة  دعــت  جهتهــا،  مــن 
العراقيــة ملك هشــام، جميع 
رياضة  أي  لـ"ممارســة  الفتيــات 
حتمــل ألــوان املوصــل"، ويقول 
والدها مدرس مادة الرياضة أحمد 
هشام: إنه "لم يتردد حلظة واحدة 

لتســجيل ابنتــه في املســبح 
لتمارس رياضتها املفضلة".

وأضاف، "يجب أن يشجع األهالي 
الرياضة في  بناتهم على ممارسة 
أي وقت فراغ، وأن هذا من شأنه أن 
يكون مفيداً لهذا اجليل الذي نشأ 

حتت احتالل اإلرهاب".

بعد انقشاع كابوس »داعش«.. نساء الموصل يتمتعن بالسباحة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نظم قسم النشاطات الرياضية 
في ممثلية »عصائــب أهل احلق« 
بطولــة الشــهيد علي رشــم 
التــي ضيفتها قاعة  باملصارعة 
باملصارعة  التخصصية  املدرسة 
وقــال   ، الصــدر  مدينــة  فــي 
الدكتور حســنني باســم مدير 
ان  الرياضية،  النشــاطات  قسم 
البطولة تاتــي عرفنا لرد اجلميل 
العــراق، وهو  إلى احد شــهداء 
اإلعالمي احلربي والشــاعر، علي 
اندية  فيها  واشــتركت  رشــم، 
ومؤسسات لفئة املوهوبني مثلت 
فرق« املدرســة التخصصية في 
مدينة الصدر ومنتدى الشــعب 
وأندية شــباب العدل واالسكان 

وآليات الشرطة واألثير«.
وقال ان النتائج النهائية الفرقية  

نادي  فريق  حصول  عن  اســفرت 
االســكان على املركــز االول تاله 
فريق نــادي آليات الشــرطة ثم 
مدينة  في  التخصصية  املدرسة 

الصدر باملركز الثالث.

وقدم باســم، الشــكر نيابة عن 
ممثلية »عصائــب أهل احلق« إلى 
جميع األندية واملؤسســات التي 
اجناح  في  وأســهمت  شــاركت 

البطولة. 

بغداد ـ فالح الناصر:

ضمــن اجلــوالت التــي جتريها 
اجلديد«،  »الصبــاح  صحيفــة 
الرياضيــة  األلعــاب  لشــتى 
إلى  حضرنا  ميداني،  وبشــكل 
التدريبيــة  الوحــدات  احــدى 
ألكادمييــة الوديــع الكروية في 
ملعــب »زمزم« مبدينــة الصدر 
وتســليط  التدريبات  ملواكبــة 
الضــوء علــى االكادمييــة عبر 

التقرير التالي:
مطلع  النور  االكادمييــة  ابصرة 
ملعبــني  فــي   ،2016 العــام 
البلديات،  UN فــي  الـ  مبنطقة 
احلالي  مقرها  إلى  االنتقال  قبل 
في ملعــب زمــرم مقابل حي 
اإلمانــة، مجــاور مديرية تربية 

الرصافة الثالثة.
املوهوبني  االكادميية  تســتقبل 
 ،2011 ولغاية   2003 من مواليد 
تتوفر وســائط نقل لالعبني من 
املنزل إلى مقــر التدريبات، يدير 
حسن،  وديع  الكابنت  األكادميية، 
ويعمــل فيها املدربــون، ماجد 
حميــد، وفــوزي عبد الســادة 

وعباس شراتي واحمد طارق.
وديع  االكادمييــة،  مديــر  يقول 
حســن، ان املنهاج الذي يعتمد 
بخطني،  يســير  االكادميية  في 
يهدف  وتثقيفي  تربــوي  االولى 
الواعد  الالعــب  تنميــة  إلــى 
بالشــكل الصحيــح، وهــذه 
لالعبني  النقطة ضرورية جــداً 
بداية  فــي  فهــم  الواعديــن، 
يتعلمون  بالتالي  مســيرتهم، 
الذي  الفني،  والثاني،  بســرعة، 
يــؤدي فيه املدربــني دورهم في 
تطوير امكانات الالعبني الصغار 
القدم  كرة  أســس  وتعليمهم 

وفقا لبرنامج حديث.
واضاف: شاركت أكادميية الوديع 
في بطولة بغداد مبناسبة حترير 
في  اقيمت  التي  املوصل  مدينة 
مالعــب اجلادرية وحقــق فيها 
 2006 فريــق االكايدمية لفئــة 

باللقب، فــي حني كانت  الفوز 
لألكادميية مشــاركة اخرى في 
بطولة الســالم التــي اقيمت 

في االســكان، ويحرص املالكني 
اإلداري والتدريبــي علــى اقامة 
ابقاء  مباريــات ودية من أجــل 

الالعبني في مرحلة تنافســية 
دائمة، فاالعمار الواعدة ال ميكن 
ان تتطور بالتدريبات فقط، حتتاج 

الهدف  وان  وديــة،  مباريات  إلى 
التجريبية  املباريــات  اقامة  من 
هو تقــومي العمل ومعرفة مدى 

تطبيق الالعبني ملفردات املنهاج 
املالك  ينتهجه  الــذي  التدريبي 

التدريبي.
اما املدرب ماجــد حميد، فاكد 
ان املنهاج اآلسيوي الذي تعلمه 
 C فئة  االســيوية  الــدورة  من 
التي حاضر فيها الكابنت رحيم 
حميــد، تعد اساســاً لتعليم 
الالعبــني فــي فــرق الفئــات 
ان  واوضح  الصغيــرة،  العمرية 
هنالــك مــن الالعبــني ابدعوا 
بدعوات  ليظفروا  كبيرة  بصورة 
اجلوية  القوة  أندية  اللعب لفرق 
والشــرطة والصناعــة وأمانة 
بغداد، وهذه خطوة مهمة تؤكد 
ان أكادمييــة الوديــع متضي في 

االجتاه الصحيح.
فــي حني، رأى النجم الســابق، 
تنظيم  ان  الســادة،  عبد  فوزي 
وتهيئة  ضروري،  أمر  االكادمييات 
يسهم  لها،  متواصلة  بطوالت 
لالعبني،  الفني  املستوى  بتطور 
وقال ان هنالــك العبني ميلكون 
مهارات فنية عالية،  وبســرعة 
يتأقلمون مع الوحدات التدريبية، 
أهالي  تعزيــز حضور  إلى  داعياً 
الالعبــني ملا يســهم في تقدم 
الوحدة التدريبية ببذل املزيد من 

العطاء لالعبني الصغار.
وبني ان هذه التجربة هي االولى 
له في عالم التدريب وان البداية 
مــع املواهب أمر صعــب، لكن 
البرامــج التــي مت وضعها في 
مثالية  تعد  الواعد  اجليل  اعداد 
ومهنية جــداً في صناعة العب 

مبني على أسس صحيحة.
من جانبه، اشــار املدرب، عباس 
شراتي، إلى ان املواهب الصغيرة 
حتتــاج إلــى عمــل مضاعف، 
والتدريبــات املنتظمــة وتوفير 
والتجهيزات  النقــل  خطــوط 
احلديثــة نقــاط مهمــة جداً 
فــي  الالعبــني  الســتمرارية 
التدريــب، وبالتأكيد فان اقامة 
البطــوالت اخلاصة باالكادمييات 
ترتقــي باملســتويات الفنيــة 

لالعبني الواعدين.

مناهج حديثة وبرامج تثقيفية ترتقي بمؤهالت الواعدين 
»الصباح الجديد« تواكب تدريبات أكاديمية الوديع الكروية

تدريبات املواهب في أكادميية الوديع »عدسة: حسن فراس«

عباس شراتي

جانب من املنافسات

فوزي عبد السادةماجد حميد وديع حسن
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زيوريخ ـ وكاالت:

أعلــن االحتــاد الدولي لكــرة القدم 
»فيفا«، أول أمــس، القائمة النهائية 
جلائزة أفضــل العب في العالم، لعام 

.»The Best« 2018
البرتغالي  النهائية،  القائمة  وضمت 
مهاجــم  رونالــدو  كريســتيانو 
يوفنتــوس، والكرواتي لوكا مودريتش 
العب وســط ريال مدريــد، واملصري 
محمد صالح جنــم ليفربول، فيما مت 
استبعاد املرشحني السبعة اآلخرين، 
وعلى رأسهم ليونيل ميسي وأنطوان 

جريزمان.
وجنح رونالدو ومودريتش في قيادة ريال 
مدريــد للتتويج بلقــب دوري أبطال 
أوروبا، في املوســم املاضي، كما لعب 
النجم الكرواتي دورًا بارزًا مع منتخب 
بالده فــي مونديال روســيا 2018، إذ 

حصد املركز الثاني في إجناز تاريخي.
ونــال مودريتش جائــزة أفضل العب 
في أوروبا قبل أيام، بعد منافسة مع 
الثنائي كريســتيانو رونالدو، ومحمد 
صالح.على اجلانــب اآلخر، قّدم صالح 
موسًما مميزًا مع الريدز، وقاده لنهائي 
دوري أبطــال أوروبــا، كما اســتطاع 
التأهل مبنتخب مصر للمونديال بعد 
غيــاب 28 عاًما.. ومــن املقرر أن متنح 
»فيفــا« اجلائزة لالعــب األفضل في 
حفل سيقام يوم 24 أيلول بالعاصمة 

البريطانية لندن.

يشــار إلى أن جائزة الكــرة الذهبية 
انحصرت بني الثنائي رونالدو وميسي 
في الســنوات العشــر األخيــرة، إذ 
استطاع كل منهما حصدها 5 مرات، 
بينما جائزة »The Best«، ظهرت منذ 
عامني فقط، بعد انفصال »فيفا« عن 
النجم  مجلة »فرانس فوتبول« وجنح 
البرتغالــي فــي التتويــج بها خالل 

املرتني )2016،2017).
من جانب اخر، ابدى برشلونة وأتلتيكو 
مدريد اســتياءهما، من عدم ترشيح 
ليونيل ميســي، وأنطــوان جريزمان، 
الترتيب، للفوز  الفريقني، على  العبي 
بجائــزة أفضــل العب فــي العالم، 
املُقدمة من قبل الفيفا لهذا العام.. 
عبر  البارســا صورة مليسي،  ونشــر 
الرسمي على »تويتر«، وعلق  حسابه 
عليها قائاًل: »ال يوجد شك بالنسبة 

جلماهير برشلونة أنه األفضل«.
أما حســاب أتلتيكو مدريد، فنشــر 
صــورة جلريزمان، وبجانبــه الكؤوس 
الثالث التي حققها مؤخرًا، وهي كأس 
العالــم، والدوري األوروبي، والســوبر 

األوروبي، وكتب عليها: »بدون كالم«.
يذكر أن القائمة النهائية للمرشحني، 
شــملت كريســتيانو رونالدو، ولوكا 

مودريتش، ومحمد صالح.
وللعام الثالث علــى التوالي، تتوافق 
قائمة املرشــحني جلائزة أفضل العب 
في العالم، والتي ســيعلن عنها في 
24 أيلول اجلاري في لندن، مع املعايير 

التي وضعها الفيفا للجائزة.

ويأخذ الفيفا في االعتبار عند اختيار 
املرشــحني معيار أبرزها حتت مسمى 
»األداء الرياضــي« وهــو ما يشــمل 
مستوى الالعب مع ناديه سواء فرديا 
من حيث عدد األهداف وصناعتها، أو 
جماعيا عبر تأثيره املباشر على فريقه 
فنيا  أهميتــه  ومدى  امللعــب  بأرض 
باإلضافة للسلوك  وتكتيكيا، كذلك 

العام داخل وخارج امللعب.

وتأتي النســخة الثالثة مــن اجلائزة 
العامني  بظروف مغايــرة كليا عــن 
املاضيني، حيث أقيمت نهائيات كأس 
العالم في روســيا، والتــي يعتبرها 
الفيفــا البطولة األكثــر تأثيرا على 
العالم،  األفضــل في  الالعب  اختيار 
وهــو ما قــد نلمســه باألخص في 
اختيارات املرشــحني على مســتوى 

أفضل مدرب وحارس املرمى.

ويتــم اختيار أفضل العب في العالم 
من خــالل تصويت 4 فئات بنســبة 
%25 لكل منها وهي: اختيار اجلماهير 
عبر اســتفتاء فيفا باملوقع الرسمي، 
تصويــت مدربي منتخبــات العالم، 
قادة منتخبات العالم، ومجموعة من 

اإلعالميني من كل دول العالم.
وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
على أول نسختني من جائزة األفضل 

الصادرة من الفيفــا، بعد انفصالها 
عن الكــرة الذهبية، حيــث توافقت 
تلك املعايير مع اختيار الدون كأفضل 

العب في العالم.
جمــع رونالــدو بــني األداء واأللقاب 
2016 بشكل منقطع  عام  اجلماعية 
النظير، حيث حقق لقب دوري أبطال 
أوروبا مع ريال مدريــد، وفاز بكأس أمم 
أوروبا مع البرتغــال ألول مرة في إجناز 
تاريخي، وهو مــا كان كافيا لصعود 
منصة التتويج واســتالم اجلائزة في 

نسختها األولى.
كــرر النجــم البرتغالي األمــر وفاز 
باجلائــزة عــام 2017، حيث جمع بني 
ثنائية الليجا ودوري األبطال، ليحظى 
مجددا بأعلى األصــوات وينال جائزة 

أفضل العب عن العام املاضي.
محمد  املصري  النجم  يتفوق  وفرديا، 
صالح بشــكل واضح على املرشحني 
اآلخرين وهو ما تثبتــه األرقام، حيث 
شــارك مع ليفربول في تسجيل 60 
هدفا، بإحــراز 44 وصناعــة 16، في 
حني سجل رونالدو 44 وصنع 8، فيما 

سجل مودريتش هدفني وصنع 8.
طغى موسم صالح، على غياب جنوم 
كبار على رأســهم ليونيل ميســي 
وأنطوان جريزمــان وذلك على الرغم 
من كونــه الالعب الوحيــد الذي لم 
يحقــق أي ألقاب جماعيــة من بني 

املرشحني الثالثة.
ورأى املصوتــون أحقيــة تواجــد جنم 
ليفربول على حســاب ميسي صاحب 

العالم  بطل  وجريزمان  الذهبي،  احلذاء 
مع فرنسا، في ظل تأثير صالح الكبير 
على وصول الريدز لنهائي دوري األبطال، 
والفــوز بجائزتي الهداف وأفضل العب 

في البرميييرليج.
وقــد يتقــدم مودريتش علــى صالح 
ورونالــدو ببضع خطوات نحــو الفوز 
باجلائزة نظرا لأللقــاب اجلماعية التي 
حققها مع ريــال مدريد مثل مونديال 
األنديــة والفــوز بأفضــل العــب في 
األبطال  لــدوري  باإلضافة  البطولــة، 
واختياره أفضل العب بأوروبا، ومستواه 

املميز مع كرواتيا في املونديال.
طبق الفيفا املعايير الختيار املرشحني 
على النجوم الثالثة، حيث توافرت كل 
من األلقــاب اجلماعيــة والتأثير داخل 
الفريق على مستوى األندية واملنتخب 
في مودريتش، كذلك تأثير رونالدو بفوز 
ريــال مدريد بــدوري األبطال وحصوله 
على لقب الهداف، ثم موســم وأرقام 
صالح مــع ليفربول، التي لم يصل لها 

العبني عامليني.
وبالرغم من تأثير مستوى الالعبني في 
كأس العالم على اختيارات الفيفا، إال 
أن اســتبعاد جريزمان أثار التســاؤالت 

حول توافق التصويت مع تلك املعايير.
فالفرنســي فعل كل شيء مع فرنسا 
العالم  بــكأس  للفوز  املنتخــب  وقاد 
وكان ثالث أفضــل العب في البطولة، 
ومع أتلتيكو مدريد فــاز بلقب الدوري 
األوروبــي وبجائــزة أفضــل العب في 

البطولة.

حفل االختيار يقام في 24 الجاري

كريستيانو وصالح ومودريتش يتنافسون على جائزة األفضل في العالم 

تقرير

محمد صالح

فقرات جديدة 
لملعب كركوك

البرازيلي فرناندو 
يلتحق بنفط الوسط

الديوانية يالقي الطلبة 
في افتتاح ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد وزير الشــباب والرياضة عبد احلســني، خالل 
لقائه الشركة املنفذة مللعب كركوك االوملبي، على 

سرعة االجناز فيه.
وقال عبطان خالل لقائه الشركة املنفذة ان »ملعب 
كركوك من املشــاريع االســتراتيجية للوزارة في 
املرحلة خصوصاً وانــه الوحيد في احملافظة، والذي 
سيساهم بشــكل كبير في اعادة احلياة الرياضية 

والشبابية للمحافظة«.
واضاف ان »الــوزارة ســتذلل كل الصعوبات امام 
الشركة املنفذة من اجل اكمال امللعب باسرع فترة 
ممكنة«، مبينا على ان »االســبوع املقبل سيشهد 

املباشرة بفقرات جديدة ومهمة في امللعب«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصــل البرازيلــي فرناندو، محترف نفط الوســط 
اجلديد، صباح أمس، مطار النجف لاللتحاق بالفريق 

ضمن إطار حتضيراته للموسم املقبل.
وقال مدير نفط الوسط مؤيد إبراهيم في تصريحات 
صحفية إن الالعب البرازيلــي وصل مطار النجف 
لالنخراط بتدريبات الفريق حتضيرًا للموسم املقبل 

حتت إشراف اجلهاز الفني بقيادة املدرب ماجد جنم.
وأشــار إلــى أن نفط الوســط باشــر حتضيراته 
بوقت مبكر للموســم املقبل، مؤكًدا أنه سيقيم 
معسكرا تدريبيا داخليا خالل األيام املقبلة، مرجحا 
أن يكون املعسكر في مدينة أربيل أو في العاصمة 

بغداد.
وأوضح أن الفريق تعاقد مع مجموعة من الالعبني 
الشباب، الفتا إلى أن إدارة النادي سعت لضم العبني 
شباب، وفقا للسياســة املالية املتبعة تناغما مع 

تقليص املوازنة املالية للنادي.

الديوانية ـ ايمان كاظم*
اصدرت جلنة املسابقات في االحتاد املركزي لكرة 
القدم جدول مباريات الدوري الذي سينطلق يوم 
14 أيلول اجلاري، ويفتتــح فريق نادي الديوانية 
بقيادة مدربه، علي هاشــم، املنافسات بلقاء 
فريق الطلبة في بغداد، فيما يضيف في الدور 
الثانــي فريق نفط اجلنوب، ثم يحل ضيفا على 

الصناعات الكهربائية في اجلولة الثالثة.
ويالقي الديوانية منافســه الكهرباء في الدور 
الرابع، ثم يشد رحاله صوب محافظة ميسان 
للقاء فريق نفط ميســان في اجلولة اخلامسة، 

ويعود لبغداد ملالقاة فريق القوة اجلوية.
وفي الدور الســابع يلتقي فريق احلســني في 
الديوانية، ثم يغادر إلى السماوة ملواجهة أهل 
الدار ثم يالقي أربيل في ملعب فرانسوا حريري 

في الدور الثامن.
ويســتقبل فريق احلــدودو باجلولة التاســعة، 
ثم يتوجــه إلى العاصمة للقــاء أمانة بغداد 
في الدور العاشــر، وفي الدور 11 يضيف فريق 
النجــف، ثم يحل ضيفا على فريق امليناء، وفي 
اجلولة 13 يلتقي فريق الكرخ مبلعب الديوانية.

ويعود إلى محافظة البصرة ملالقاة البحري، ثم 
يضيف فريق نفط الوســط، ويغادر إلى بغداد 
ملالقــاة حامل اللقــب فريق الــزوراء، ويختتم 

مباريات املرحلة االولى بتضييف فريق النفط.

* إعالم النادي

اسطنبولـ  هشام السلمان*
تواصل ثمانية منتخبات عراقية 
بألعاب رياضة املعوقني تدريباتها 
التدريبي   املعسكر  في  اليومية 
املقام في تركيا استعدادا لدورة 
األلعاب اآلسيوية ويستمر حتى 
شهر  من  والعشــرين  اخلامس 

أيلول اجلاري.
التنفيذي  املكتــب  عضو  وقال 
نائــب  رئيس البعثــة العراقية 
مجلي عــودة ان املنتخبات التي 
التدريبي  املعسكر  في   تشارك 
واملبارزة  القــوى  العــاب  هــي 
والســباحة وتنــس الطاولــة 
والتنس االرضي والبوتشيا وكرة 
السلة على الكراسي املتحركة  
منتخب  يلتحق  ان  على  واجلودو 
رفــع االثقال بعــد االنتهاء من 
اليابان  بطولة  في  مشــاركته 

منتخبــات  عســكرت  فيمــا 
القــوس والســهم والرمايــة 
والكرة الطائرة وكزة الهدف في 

إيران.
وقــال عودة ان معســكر تركيا 
الذي يســمر ٢٥ يوما الزال في 
مراحله االولى لكن نســتطيع 
في  انه محطــة مهمة  القول 
طريق حتقيــق اإلجناز فــي دورة 
األلعاب اآلسيوية، وأشار الى ان 
أبدوا  واملدربني  الالعبــني  جميع 
اندفاعا واضحا في الســبق مع 
الوقــت للوصول الــى اجلاهزية 
التامــة من خــالل احلرص على 

أوقات الوحدات التدريبية. 
من جانب اخر ناقش مســؤولي 
الوفود  واداري  ومدربــي  والعبي 
فــي  املشــاركة  الرياضيــة 
ملنتخبات  التدريبي  املعســكر 

العراقية  الباراملبيــة  اللجنــة 
اهــم املالحظــات واملؤشــرات 
حول آلية العمل الفني واالداري 
املقام  التدريبي   خالل املعسكر 
حاليا فــي مدينة اســطنبول 
اخلامس  حتى  ويستمر  التركية 

والعشرين من الشهر اجلاري.
وناقش اجملتمعــون مع  عضوي 
للجنــة  التنفيــذي  املكتــب 
الباراملبية رئيس البعثة الدكتور 
احمد العاني  ومساعده مجلي 
يتوجب  التي  النقاط  اهم  عودة 
املعسكر   إجناح  ألجل  معاجلتها 
وبالتالــي ميكن ان يكــون احد 
في حتقيق  املســاهمة  احملطات 
الدورة  فــي  املرتقــب  اإلجنــاز  

اآلسيوية املقبلة في جاكارتا.

* مدير إعالم الباراملبية

٨ منتخبات بارالمبية تواصل 
استعاداتها في تركيا 

»أهل الحق« تنظم بطولة 
الشهيد علي رشم بالمصارعة 
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الصباح الجديد - وكاالت:
"من جاء أوال.. البيضة أم الدجاجة؟"، سؤال لطاملا حير 
الناس منذ آالف الســنني، إال أن مجموعة من العلماء 
أكــدوا أنهم توصلوا إلــى اإلجابــة "العلمية" التي 

ستضع حدا لذلك الغموض.
وكان هذا التســاؤل أثار حيرة النــاس منذ نحو ألفي 
عام، عندما طرحه الفالســفة اإلغريــق، في محاولة 
لتسليط الضوء على "الســببية"، لتوضيح العالقة 

بني األحداث )السبب والنتيجة(.
ويعتقد علماء فيزياء من جامعة "كوينزالند" ومعهد 
"نيل"، أنهم وجدوا اإلجابة، وهي ببســاطة أنه "ميكن 

أن يأتي كالهما أوال".
وأوضح العلمــاء أنه عندما يتعلق األمر بفيزياء الكم، 
فإن السبب واألثر ليسا دائما مرتبطني بشكل مباشر، 
أي أنــه ليس مــن الضروري أن يؤدي أحدهما بشــكل 

مباشر لآلخر.
وقالت الدكتورة جاكوي روميــرو من مجلس البحوث 
األســترالي: "إن غرابة ميكانيــكا الكم تكمن في أن 

األحداث ميكن أن حتدث من دون ترتيب معني".
وأضافت: "على سبيل املثال، إذا كانت رحلتك اليومية 
إلى العمل تتمثل في استقاللك حلافلة ولقطار.. عادة 
ســتأخذ احلافلة ثم القطار، أو العكس. وفي جتربتنا، 

ميكن أن يحدث أي من احلدثني أوال".
وأشارت روميرو إلى أن هذا يسمى بـ "النظام السببي 
غير احملــدد"، موضحة أنه ليس شــيئا ميكن للعلماء 

مالحظته في احلياة اليومية.
وملالحظة هــذا التأثير في بيئــة مختبرية، كان على 
العلمــاء بناء جهــاز يعرف باســم "مفتــاح الكم 

الضوئي".
وفقا للدكتور فابيو كوستا، من جامعة كوينزالند، فإن 
هذا اجلهاز يتيح ترتيب األحداث )املتمثلة في التحوالت 

بأشكال الضوء(، باالعتماد على "االستقطاب".
وقال: "من خالل قياس مدى استقطاب فوتونات الضوء 
عند مخرج اجلهاز، فإننا أصبحنا قادرين على إثبات أنه 
ال يوجد ترتيــب للتحوالت التي طرأت على أشــكال 

الضوء"، مشيرا إلى أن هذه النتائج ما زالت أولية.
وأوضح كوســتا أنــه باالعتماد علــى النتائج التي مت 
التوصــل إليها، فإن هذه النظرية )العالقة الســببية 
غيــر احملددة( ميكن أن يتم اســتخدامها في تطبيقات 
عملية، مثل زيادة فعالية أجهزة الكمبيوتر، أو حتسني 

جودة االتصاالت.

الصباح الجديد - وكاالت:
ال تتوقــف خطــط التنمية عنــد حد، وال تعــرف أرقام 
اإلجنازات ســقفها، حقيقة تؤكدهــا تصريحات هندية 
رسمية تشير إلى عزمها بناء 100 مطار في 10 سنوات، 
في خطوة تكشــف حرصها على التخلص من التكدس 
في مطاراتها احمللية، وتثبت أنها في طريقها لتكون أكبر 

سوق للمسافرين عبر الطائرات في العالم.
وأعلنت الهنــد أنها بصدد بناء 100 مطار في غضون 10 
إلى 15 عاما في مختلف أنحاء البالد بتكلفة تقدر بـ60 

مليار دوالر، وفقا لوزير الطيران املدني، سوريش بارباهو.
وأوضح الوزير، امس الثالثاء، أن املطارات سيبنيها القطاع 
اخلاص، فيما ســتعمل احلكومة على إعداد سياســية 

جديدة للشحن من وإلى هذه املطارات.
ووفقا الحتاد النقل اجلوي الدولي التابع جملموعة شــركات 
الطيران العامليــة، من املتوقع أن تتفوق الهند على أملانيا 
واليابان وإسبانيا واململكة املتحدة في غضون السنوات 
العشر املقبلة لتصبح ثالث أكبر سوق للمسافرين عبر 

الطائرات في العالم.

البيضة أوال أم الدجاجة؟.. 
العلماء يجيبون أخيرا

الهند تعتزم بناء 
مطار خالل 10 أعوام

ديان  املمثلــة  اختفــت 
كروغــر، مــدة طويلــة 
حملها،  خبــر  إلخفــاء 
ولكن التقطتها عدسات 
املصورين في أثناء جتولها 

في شوارع نيويورك.
 وظهــرت ديــان البالغة 
42 عاًمــا  العمــر  مــن 
حيث  رياضية،  بإطاللــة 
أبيضا،  تيشــيرت  ارتدت 
رياضيــا، في  وبنطلونــا 

الصباح الباكر.
وتزوجــت كروكــر مــن 
املمثل واخملرج الفرنســي 

غيولــم كانيت في األول 
من ايلول سبتمبر 2001. 
فيلم  في  معاً  وشــاركا 
 2005 Joyeux Noël في 
أتفقــا على  ولكنهمــا 

الطالق في 2006. 

رانيا  الفنانة  كشــفت 
محمــود يــس الحــد 
املواقــع االخباريــة عن 
األفعال  بردود  سعادتها 
عن دورها في مسلسل 
وقســمتك"  نصيبي   "
حيث   ، الثانــي  اجلــزء 
حكاية  فــي  تشــارك 
"حلظــة مــن فضلك" 

ضمن العمل.
في  اشــتراكي  وقالت: 
العمــل كان مفاجــأة 
فقبل  لــي،  بالنســبة 
التصويــر بأيام معدودة 
رشــحني املؤلف عمرو 
واملنتج  يــس،  محمود 
أحمــد عبــد العاطي، 
واملنتج مصطفى فكري 

لالشــتراك في حكاية 
فضلك"،  مــن  "حلظة 
ألن  بها  كثيرا  وسعدت 
الدور الــذي قدمته دور 
عرض  ومبجرد  مختلف، 
العمل  مــن  حلقتــني 
فوجئت بــردود األفعال 
واإلشــادات  اإليجابية 
مــا  وهــو  املتعــددة، 

أسعدني كثيرا. 

التركي  النجــم  انضــم 
بوراك اوزجفيت، إلى اجلزء 
اخلامــس من مسلســل 
"قيامــة أرطغرل"، والذي 
ســيؤدي دور الســلطان 
ابــن  غــازي  عثمــان 
الدولة  مؤسس  أرطغرل، 

العثمانية.
البطولة  ويشــارك فــي 
النجم إجنني ألتان دوزياتان، 
وإســراء  "أرطغرل"،  بدور 
بيلقيتــش، بدور "حليمة 
دارجان  وهوليــا  خاتون"، 
بدور "األم هامياه أنا" وديدم 
بالتشني، في دور "سلجان 

هاتون"، املسلسل يحكي 
قصــة تاريخية حقيقية 
الغازي  القائد  عن حيــاة 
"أرطغــرل بن ســليمان 
شاه" قائد قبيلة "قايي" 
التي تعد أســاس األتراك 

األوغوز املسلمني.

ديان كروغر

بوراك اوزجفيت

رانيا محمود يس

أخبــارهــــــــــم
لندن - ابتسام يوسف الطاهر:

العراقي  الثقافي  املقهى  استضاف 
في لنــدن الكاتبة املعروفة د. خولة 
الرومــي.. احتفــاء بروايتهــا التي 

صدرت حديثا )انشودة حب(.
قدمُت االمسية بالترحيب باحلضور. 
وباحلديث بشكل مختصر عن جتربة 
د.خولــة الرومي الروائية. فمن خالل 
قراءتــي لبعض رواياتهــا، وجدت ان 
والبحث عن  املغامــرة  روح  لديهــا 
الرمال(  )رقصــة  فروايتها  اجلديــد، 
واقعيــة تصويريــة، في حــني )آدم 
عبر االزمــان( مزجت فيها الفانتازيا 
واخليال، لطرح فلسفة الكون وبداية 
اخللق بطريقة تــكاد تكون اكادميية 

تقريرية. 
توجت اعمالها بـ)انشــودة حب(، اذ 
متكنت وبلغة انســيابية سلســة 
مزجت فيهــا احــداث تاريخية مع 
فيها  متخيلــة  رومانســية  قصة 
رواية  انتــاج  على  ومقــدرة  حبكة 

متقنة ومحكمة البناء.
درســت الكاتبة في بغــداد، بعدها 
دراســية في  زمالة  حصلت علــى 
املاجســتير في  وأنهــت  بولونيــا، 
العراق  الــى  عادت  الري.  هندســة 
وعملت فــي وزارة الــري حتى عام 
1984، وبعدها سافرت مرة اخرى إلى 
على  حصلت  حيث  بولونيا،  وارشو- 

الدكتوراه في علم اجليولوجيا. 
البولونية  األشــعار  بعض  ترجمت 
في  )عّمــان(  ونشــرتها في جريدة 
التسعينيات. بدأت مسيرتها األدبية 
في إجنلترا بكتابة الرواية، والقصص 

القصيرة.
بعــد انقــالب 63 واشــتداد حملة 
التي  اليســاريني  ضد  االعتقــاالت 
شملت افراد عائلتها، دفعتها امها 
للهرب للبصرة واالختباء لدى خالها 
حلــني جلوءها لالهواز فــي ايران لدى 
خالها املتزوج مــن إيرانية، ذكرياتها 
تلك واالطــالع على طبيعــة ايران 
الهمتها فــي روايتها االخيرة.. حتى 
ساعدها اخوها على الهرب لبولونيا 

حيث درست الري واجليولوجيا.
النسوي  االدب  الى موضوع  تطرقُت 
النســوي  "االدب  واقعية:  زاوية  من 
اليختلــف من حيث البنــاء والرؤية 
عن االدب الذي يكتبه الرجل، وككل 
عمل يخضع للتقييم فنيا واسلوبا 
ورؤيــة. لكن منتج املــرأة فيه جهد 
يتيح  االجتماعي  فالواقع  مضاعف، 
للرجل ما ال يتيحــه للمرأة، اال في 
حاالت نــادرة.. فهنــاك من حظيت 
برفيق او زوج متفهم ويقدر موهبة 

زوجته ويشــجعها. وهناك  وهواية 
ايضا من حظيت مبن يكتب شــعرا 
وينشره باسمها، واخرى حظيت مبن 
يرســم وهي توقع اللوحة فتصبح 
فنانة مشــهورة. ولكن احلديث هنا 
عن املرأة املوهوبة واجملدة في عطائها 
االدبي والفني وســط مسؤولياتها.

وضيفتنا أمنوذج جميل لذلك..".
وحتدثت عن الرواية قائلة: "انشــودة 
حــب جــاءت متكاملة مــن حيث 
املوضوع وبناء العمــل الذي يأخذنا 
احداث  املاضــي"، ومــن  لدهاليــز 
تاريخيــة تبني عليهــا حياة بطل 
الرواية الذي تبتكــره من مخيلتها 
وتزج به في دهاليز العصر العباسي 
ليلعب دورا خطيرا في قلب موازين 
الصراع على السلطة واخلالفة.. كل 
ذلك بأسلوب سلس وممتع ومشوق.. 
فالكاتبــة جعلت مــن كل فصل 

خيطــا يربط القارئ ليشــده 
للفصل التالي.

استطاعت  الرومي  خولة 
ان  روايتهــا هــذه  فــي 
األحداث  بزمام  متســك 
الشــخصيات..  وسير 
موهبة  يستدعي  وهذا 
رســم  على  ومقــدرة 
ومالحقــة  األحــداث، 

الشــخصيات فــي حراكهــا على 
الصعيدين الواقعي والفنتازي".

حتدثت الضيفــة عن ظروف عملها 
فــي العــراق وكيف انها بســبب 
لبولونيا  هربت  السياســي  الوضع 
بني  تنقلها  ثم  اجليولوجيا،  لدراسة 
موانئ الغربة حتــى حطت الرحال 
في لنــدن.. وهناك بــدأت الكتابة، 
واحبت اشتغالها على كتابة الرواية 

والقصة.
 وعن ظروف الروايــة قالت "روايتي 
انشــودة حب ليســت تاريخية وال 
امنا قصة رومانسية على  سياسية 
خلفيــة تاريخية.. فأرجــو ان تقّيم 
على هذا االساس..فالبعض يحكم 
عليهــا تاريخيا، واالخر سياســيا.. 
ورؤيته فيما  فلكل كاتب اســلوبه 

يكتب..".
كانت هناك مداخالت عديدة 
احلضــور  قبــل  مــن 
زمــالء  ومنهــم 
فــي  الكاتبــة 
عــة  مجمو
لنفكــر  "
معــا" منهم 
بدور  الكاتبة 
 . . محمــد
ة  لســيد ا و

باسمة احلكيم. كذلك الفنان فيصل 
لعيبي، والناقد عدنان احمد، والكاتب 
لــؤي عبد االلــه، والدكتور ســعدي 
النجار..كلهم أشــادوا بأسلوب ولغة 
الرواية، من حيث سالســتها وعنصر 
التشويق فيها "تكاد تكون فيلم فيه 
البعض  اعترض  ورومانــس".  مغامرة 
تلك  واختيارها  التاريــخ،  على عنصر 
املرحلة منه في الصراع على السلطة 

واخلالفة.
الســيدة فيحاء الســامرائي ارسلت 

مداخلتها عبر االمييل قالت فيها:
"عودتنــا الصديقــة خولــة الرومي 
على تنــوع مواضيع رواياتها، واختالف 
الرمال"  فـ"رقصة  أحداثهــا،  مصادر 
تختلف عن "آدم عبــر األزمان" وهذه 
عن "انشــودة حب"، فكل واحدة لها 
ســماتها املميزة ولغــة خاصة بها..

ذات يوم ســألت الصديقة خولة عن 
امكانية التأثــر بواقع ذاتي في تكوين 
بأن  الروائيــة، فذكرت  شــخصياتها 

جميع شخصياتها من خيالها.
 ترتكــز رواية "انشــودة حــب" على 
مفاصــل محوريــة كاحلــب والوفاء 
واالخالص  واالثارة  واملغامــرة  والغيرة 
للحاكم والوطن، كل ذلك باســلوب 
سردي سلس وبلغة شفافة، معتمدة 

على تقنية الراوي الغائب العليم".

خولة الرومي في أنشودة حب

جانب من األمسية

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد انتشــار أخبار ســابقة تتحدث 
عن خالف بني املمثلة العاملية أجنلينا 
جولي واحملامية البريطانية من أصول 
لبنانية أمل علم الدين، زوجة املمثل 
العاملي جورج كلوني، وذلك بســبب 
وقــوف الثنائــي كلوني إلــى جانب 
املمثــل العاملي بــراد بيت في قضية 

طالقه من جولي.

إضافة إلــى اعتقاد جولــي أن علم 
الدين تنافســها عل لقب "ســيدة 
األولى في األعمال اخليرية"،  هوليوود 
ها هو صديقها يؤكــد هذه األخبار، 
ويتحدث عن الغيرة الشــديدة التي 

تشعر بها جولي جتاه علم الدين.
 Page Sixوأشــار صديقها املقرب لـ
أن جولي تكره االهتمام الكبير بعلم 
ولها  وذكيــة،  الدين، فهــي جميلة 

ذوقها اخلاص فــي عالم املوضة، إلى 
جانــب أن لها عائلــة رائعة وتقوم 

إنســانية  بأعمــال 
الذي  األمر  مهمة، 

تظن  يجعلهــا 
تســرق  إنهــا 
األضواء  منها 
بسبب كل ما 

سبق.

انجيلينا جولي تغار من أمل علم الدين!
الصباح الجديد - وكاالت:

تنتشــر موضة طباعة جلد احليوانات 
خــالل اآلونة األخيــرة، وبخاصة جلد 
جلد  وهيمن  الفهــد، 
النمــر أيضا على 
املوضة  عالــم 
فــي وقت ما، 
فــي  لكــن 
 / خريــف 
 2018 شتاء 
ســتلهم  ا
املصممــون 
تصميماتهم 
جلــد  مــن 
بري  حيــوان 
آخر، هو احلمار 
وفي  الوحشي، 
طبعة  أن  حني 
تزال  ما  الفهد 
في  موجــودة 
كل مــكان في 
املوســم،  هذا 
خطوط  فــإن 

احلمار الوحشي نادرة إلى حد ما.
وظهــرت موضة طبعة جلــد احلمار 
وجعل  الثمانينيــات،  في  الوحشــي 
البعــض مــن الطبعة رمــزا للثروة، 
أن  الذين ميكن  وكانت حكرا ألولئــك 
يتحملوا ارتداء هــذه احليوانات البرية 
اجلميلــة.  وفــي اخلمســينيات من 
القرن املاضي كان مرتادو الشــواطئ 

كانت  التي  طــرزان،  مالبــس  يرتدون 
الوحشــي، وفي  ترتدي مالبس احلمار 
الستينيات، غطت النقشة كل شيء 

من فساتني السهرة إلى القبعات.
ولم تفقد خطوط احلمار الوحشي أيا 
من تأثيرها باللونني األبيض واألســود، 
كما ثبتت صــورة تعود إلى عام 1945 

للممثلة لورين باكال.

الصباح الجديد - وكاالت:
يستعد فريق بحثي في جامعة 
"شــيزوؤكا" اليابانيــة وعــدة 
مؤسســات بحثيــة، الختبــار 
يهدف  جديد  فضائي  مشــروع 
إلــى إنشــاء "مصعــد كوني" 
ميكن البشــر من القيام برحالت 
فضائية أكثر سهولة من الطرق 

املستعملة حاليا.
ذكرت صحيفة "ذي ماينيتشي" 
اليابانية، في تقرير لها، أن فكرة 
على  تعتمد  اجلديــد  املشــروع 
إنشــاء كوابل متتد بــني األرض 
في  استعمالها  ميكن  والفضاء، 
حتريك مصعد فضائي ينطلق من 
وإلى األرض في رحالت منتظمة، 
مشــيرة إلى أنه مبنزلــة احللم، 
الذي سيحقق طفرة كبيرة في 
في  الفضائية  الرحــالت  مجال 

املستقبل.
أن  إلــى  الصحيفــة  ولفتــت 
املشــروع يواجه حتديــات كثيرة 
مواد  من  كوابــل  تصنيع  أبرزها 
ذات متانــة عاليــة لتحمل قوة 

الشــد الهائلــة، التــي 
تتعــرض، عندمــا يتــم 
مدها ملسافات كبيرة جدا 
تفصل بني األرض والفضاء.

وســتجرى التجربــة في 11 
بإطالق  اجلاري،  سبتمبر  أيلول 
في  صغيرين  صناعيني  قمرين 
كابل  بينهما  يربــط  الفضاء، 
أمتار،  عشــرة  طوله  معدني 
بينما يتم إجراء جتربة الختبار 
إمكانيــة القيام بعملية جر 
حلاوية صغيــرة في الفضاء 
عمل  فكــرة  غــرار  علــى 
بحسب  التقليدي،  املصعد 
الصحيفــة، التي أشــارت 
التجربة،  نتائج هذه  أن  إلى 
ســتقود إلى حتوالت كبيرة 
املصعد  إجنــاز فكرة  باجتاه 

الفضائي في املستقبل.

الصباح الجديد - وكاالت:
رفوف  تظهــر  أن  املزمــع  مــن 
افتراضية،  الكترونيــة  مكتبات 
وعربات  محطــات  جميــع  في 
مترو أنفاق موسكو نهاية العام 

اجلاري.
جاء ذلك نقال عن مصدر لوكالة 
"إنترفاكس" الروسية في بلدية 
موسكو، وأشــار املصدر إلى أن 
من  ســيتمكنون  املتــرو  ركاب 
حتميــل أي كتاب يرغبــون فيه 
على هواتفهــم الذكية، أو على 
حواســيبهم اللوحيــة مجانا، 

ومن دون أي تكلفة إضافية.

يكفــي  بأنــه  املصــدر  ونــّوه 
للمســتخدم أن يصّور شــفرة 
"QR " بواسطة كاميرا الهاتف 
الذكــي، مــن خــالل التطبيق 
اخلــاص بقراءة هذه الشــفرات، 
والدخول علــى الرابط اخملصص 
الكتــاب، وحتميلــه  لتحميــل 

مبنتهى السهولة.
وقالــت "إنترفاكــس" أن أهالي 
ميكنهم  وضيوفهــا  موســكو 
االطالع علــى محتويات املكتبة 
اإللكترونيــة داخل مترو األنفاق، 
الذي يحتفظ حاليا مبا يزيد على 
100 ألف كتــاب من درر األعمال 

للكتاب  الكالســيكية 
بدًءا  والعامليني  الــروس 
بوشكني  ألكسندر  من 

وانتهاًء بـ جاك لندن.
فإن  ذلك  علــى  وعالوة 
في  األنفاق  متــرو  إدارة 
على  تقترح  موســكو 
تبادل  خدمــة  ركابــه 
"الورقيــة"  الكتــب 
مجانًــا، بحيث يترك أي 

قــارئ الكتاب الــذي أمت 
قراءته على رف خاص، حتت 

عنوان "التواصل احلي".

كتب رقمية لركاب مترو أنفاق

مصعد ينقل المسافر الى الفضاء

الصباح الجديد - وكاالت:
غادر الناس بني ليلة وضحاها منازلهم 
في مدينة مزدهرة احتضنتها جزيرة 
فــي احمليط الهــادئ، فما ســر تلك 

املدينة وهجرة السكان منها؟
كانت جزيرة غونكاجنيما في يوم ما 
صخرة كبيرة في احمليط الهادئ، جلأ 
إليها صيادو األسماك في الظروف 
اجلويــة الســيئة. ولكــن، بعــد 
اكتشاف طبقات الفحم احلجري، 
ميتسوبيشــي  شــركة  بدأت 
باســتخراجه، لتتحول الصخرة 

إلى جزيرة مأهولة.
كمــا قامــت الشــركة بنقل 
العمــال إلــى اجلزيــرة صباحا 
ناغازاكي  مدينة  إلى  وأعادتهم 
في املســاء بعد انتهاء العمل. 
جانــب  إلــى  يعمــل  وكان 
اليابانيــني في اجلزيرة مواطنون 
من كوريا والصــني. وخالل ذلك، 
في  الســكنية  املنازل  بنــاء  بدأ 

مدينة هاسيما.
ولكن السكان بدأوا بترك املدينة التي 
بدأت في االنهيار. وفي ســتينيات القرن املاضي، 

أعيد توجيه االقتصاد الياباني نحو مصادر طاقة 
النفــط وغيره. ولكن فــي عــام 1974، توقفت 
عمليات اســتخراج الفحم بصــورة نهائية، ما 
اضطر جميع سكان املدينة خالل أسابيع محدودة 
إلى مغادرتها نهائيا، وتــرك مقتنيات كثيرة في 

منازلهم بسبب تكلفة نقلها العالية.
وبعد مضي عدة عقود، رفع هذا احلظر، وأصبحت 
اجلزيرة وجهة السياح وهواة املغامرات. لذلك، في 
أيام الطقس اجليد، تعج اجلزيرة بالسياح. وفي عام 
2015، أدرجت منظمة اليونيسكو هذه اجلزيرة في 

قائمة التراث العاملي.

أشباح على جزيرة
 مهجورة في المحيط
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