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لحل أزمة الطاقة في العراق: خارطة الطريق 
االستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة في العراق

بناء المستقبل يبدأ اليوم. وكل ما من 
حولنا بحاجة إلى الطاقة: المدارس، 

وتتوفر  والمصانع.  ،المنازل  المستشفيات 
لدينا الحلول لتزويد الطاقة إلى كل 

المرافق. 

على مدى أكثر من 50 عامًا، لم تتردد 
"جنرال إلكتريك" يومًا عن تقديم كل سبل 

التحتية  البنية  الممكن لتطور  الدعم 
لقطاع الطاقة في العراق. وحتى في أشد 

ا£وقات صعوبة، واصلنا العمل والبناء 
واالستثمار. إن ما يحتاجه العراق هو حلول 

قابلة للتطبيق باسرع وقت ممكن 
التكاليف.   واقل 

ونحن قادرون على مضاعفة حجم 
الطاقة المنتجة حاليًا في العراق 

خالل خمس سنوات. 
لدينا اليوم نحو 300 موظف عراقي يعملون 

على احدث التقنيات والتوربينات التي 
تساهم في توليد نحو %60 من إجمالي 

الكهرباء المنتجة في العراق. ونواصل 
العمل على إعادة الطاقة الكهربائية إلى 
المناطق المحررة، وتركيب أول محطة 

استثمارية لتوليد الطاقة في وسط العراق، 
با¹ضافة إلى 14 محطة فرعية لتعزيز 

نظام نقل الكهرباء. 

معًا، بإمكاننا تحقيق إنجازات أكبر، 
وإنهاء أزمة الكهرباء في العراق
لدينا حلول مبتكرة مثل تقنية HA التي 
تعتبر أكبر التوربينات الغازية في العالم 

وأكثرها كفاءة. 

معا لبناء الطاقة في العراق 
فلنعمل يدا بيد نحو مستقبال افضل.  

بغداد - وعد الشمري:
نفت أطــراف في حتالــف اإلصالح 
واإلعمار، أمــس األربعاء، نية قائمة 
إلى  واالنضمام  االنسحاب  سائرون 
عن فشــل  كاشــفة  الفتح،  تيار 
الكتلــة  لتشــكيل  مشــروعني 
بــدالً عــن "النواة"  االكثر عــدداً 
التــي مت اإلعــالن عنها فــي وقت 
بتشكيل  أحقيتها  مجددة  سابق، 

احلكومة املقبلة.
وقال القيادي في تيار احلكمة صالح 
"الصباح  إلى  تصريح  في  العرباوي 
ما  ســائرون  "حتالف  إن  اجلديــد"، 
زال ضمن كتلــة االصالح واالعمار 
واحلديث عن نيته املغادرة عارية عن 

الصحة".
"جميــع  أن  العربــاوي  وأضــاف 
مفاوضات  لديهــا  االصــالح  قوى 
ومباحثــات مع الكتــل االخرى، بل 
أن القــوة التي نتمتع بها مصدرها 
عمــق عالقاتنا مع الشــركاء ومن 
لكن  السياســية  املكونات  جميع 
هذه احلوارات ال تعني االنسالخ عن 
التحالف االســاس الذي اعلنا عنه 

في وقت سابق".
وكشــف عن "مشــروع مت طرحه 
الكتلة  نواة  باعادة تشكيل  مؤخراً 
االكبر، بأن يكــون طرفاها كل من 
ويتم استقطاب  الفتح وســائرون 
الكتــل االخــرى بحســب متثيله 
النيابــي مثل احلكمــة والوطنية 

والقرار العراقي وغيرها".

وأشار العرباوي إلى ان "هذا املشروع 
لم يــر النور بســبب أن ســائرون 
متمســك بالتحالف معنا، كما ان 

فكرة اخرى لم تنجح وهي اجتماع 
قــوى حتالف البنــاء مــع االعمار 

واالصالح".

وشــبه القيادي فــي احلكمة تلك 
الفكــرة بـ "ســفينة نــوح التي 
يصعــد اليهــا اجلميع مــن أجل 

تشــكيل حكومــة على اســاس 
املشاركة ايضاً.

تتمة ص3

تحالف اإلصالح واإلعمار ينفي نّية سائرون 
االنسحاب منه واالنضمام إلى الفتح

عند تشكيل "النواة"

بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن وأكسون موبيل وإينيمطالبة الحكومة باالستقالة ليس موقفا ستراتيجيا من العبادي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي 
تنفيذ 4 مشــروعات لتحلية مياه 
البصرة مبدد اجناز قياســية بلغت  

نحو 4 أشهر.
وقــال اللعيبــي في بيــان، أمس 
األربعــاء، ان "الــوزارة اتفقت مع 
وبالتنسيق  اإليطالية  إيني  شركة 
مــع شــركة EMC علــى تنفيذ 
مشــروع حتليــة ميــاه محطــة 
واملواد  امللوحة  لرفــع  البراضعية  
الضارة وامللوثات وضخ املاء الصالح 

للشرب".
وأوضــح اللعيبــي أن مــدة إجناز 
املشــروع 4 أشــهر، مع اشــترط 
اخلاصــة  بالتوقيتــات  االلتــزام 
بالتنفيذ، مشــيراً إلى أن تصفية 
املياه وتعقيمها ستجري على وفق 
أدق الشروط الصحية واملواصفات 

القياسية املعتمدة.

وأضاف الوزير أن هذه احملطة املهمة 
للشــرب  الصاحلة  املياه  ســتوفر 

بطاقة 3000م/3 في الساعة.
ومضى الى القول، أن شركة أيني 
قدمت املقترحات واحللول السريعة 
ماء  محطــة  مشــكالت  ملعاجلة 

البراضعية واعادة تشغيلها بفترة 
قياسية.

الوزارة ســتنفذ  وأكد اللعيبي أن 
أيضاً بالتنسيق مع وزارة الصناعة 
أنبوبني  مــد  مشــروع  واملعــادن 
حملطة البراضيعــة وإيجاد مخارج 
الصحي  الصــرف  مياه  لتصريف 
خارج مياه شــط العرب، الفتاً إلى 
أن األنبــوب األول ميتــد من قضاء 
القرنة والثاني من محطة البدعة.
الشــركات  الوزيــر  كمــا وجــه 
الوطنية املتخصصة بإجراء أعمال 
الشاملة  التأهيل  وإعادة  الصيانة 
للمضخات واملصافــي - الفالتر - 
في محطة ماء أبو اخلصيب، فضالً 
عن مد أنبوبــني األول من محطة 
كتيبــان واآلخر من شــط العرب 
بهدف تعزيز مصادر إضافية لتزويد 

محطة أبو اخلصيب باملياه.
تفصيالت أوسع ص7

النفط تنفذ 4 مشروعات لتحلية مياه 
البصرة بشركات وطنية وأجنبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
صّوت مجلــس محافظة بغداد، 
أمس  انعقدت  التي  في جلسته 
األربعــاء، علــى قرار يلــزم وزارة 
الصحة وامانة بغداد بعدم رمي 
اخمللفات في نهر دجلة، مشــيرا 
إلى أن حجم اخمللفات التي ترمى 
في النهر يوميــا بلغ مليون متر 

مكعب.

وقال رئيس جلنة العالقات واإلعالم 
باجمللس رعد جبار اخلميســي في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد، إن 
“مجلــس محافظة بغداد صوت 
خالل جلسته املنعقدة، على قرار 
يلــزم وزارة الصحة وامانة بغداد 
عن  بالتوقف  اجلهــات  وكافــة 
تلويث نهــر دجلة ورمي اخمللفات 
املســؤولية  وحتميلهــم  فيــه 

القانونية بشأن ذلك”.
“قــرار  أن  اخلميســي،  وأضــاف 
مجلــس محافظة بغــداد جاء 
بســبب زيــادة تأثير تلــوث نهر 
دجلة الــذي يترافق مع انخفاض 
مناســيب املياه”، الفتــا إلى أن 
بنهر  ترمى  التي  اخمللفات  “حجم 
دجلــة يوميــا بلغ مليــون متر 

مكعب”.

قرار محلي يلزم األمانة والصحة
بعدم رمي المخلفات في دجلة

جبار اللعيبي



الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

 
أعلن االحتاد الوطني الكردستاني 
عــن ترحيبــه باملبــادرة التــي 
قدمها الســيد عمــار احلكيم 
للوفــد الكردي الــذي زار بغداد 
تشكيل  في  للمشاركة  مؤخرا 

احلكومة املقبلة.
وقال عضو املكتب السياســي 
املتحدث باســم االحتاد الوطني 
ســعدي احمد بيــرة، إن الكرد 
يرحبــون باملقترح الــذي قدمه 
السيد عمار  احلكمة  تيار  رئيس 
احلكومة  لتشــكيل  احلكيــم 
بأن  يتمثــل  والــذي  املقبلــة، 
واحلكمة  يقوم حتالف ســائرون 
الكرديان  واحلزبــان  والوطنيــة 
والدميقراطي  االحتاد  الرئيســان 
بتشــكيل الكتلــة األكبر، وأن 
النصر  حتالــف  اليــه  ينضــم 
ان  القانون، مؤكدا  دولة  وائتالف 
بغداد  الى  ســيتوجهون  الكرد 
بوفــد يضــم حزبا الســلطة 

وأحزاب املعارضة.    
اجلمهورية  رئيس  منصب  وحول 
ومحافــظ كركوك اكــد بيرة، 
ان االحتاد الوطني الكردســتاني 
محافظة  في  اغلبية  يشــكل 
كركوك وذلك مينحــه احلق في 
الفتا  احملافــظ  منصب  شــغل 
الــى ان االحتاد اتفــق مع احلزب 
الدميقراطــي علــى ان يكــون 
من  اجلمهورية  رئيــس  منصب 

نصيبه.
واضــاف بيــرة، مبــا ان االطراف 
السياسية ال تستطيع تشكيل 
دون  مــن  املقبلــة  احلكومــة 
متثل  التي  فتح  مشاركة حركة 
اغلب فصائل احلشــد الشعبي 
وقائمــة ســائرون التــي فازت 
االنتخابات،  االولى فــي  باملرتبة 
لذا فان تشكيل احلكومة املقبلة 
يجب ان يكون مبشــاركة هاتني 
الكتلتني، لذا فان مقترح السيد 
احلكيــم أقرب الــى الواقع االن 

وفقا للســيناريوهات املطروحة 
االن لتشكيل احلكومة املقبلة.   
الكرد لم  ان  الــى  بيرة  واشــار 
يحسموا موقفهم حلد االن حول 
اجلبهة التي ســينضمون اليها 
الى انهم اقرب الى اجلبهة التي 
واألطراف  القوى  ستضم جميع 
التي  العراقية، وهي  السياسية 

اقترحها السيد عمار احلكيم. 
واضــاف بيــرة الــى ان اطراف 
املعارضة في االقليم اقتربت من 
تشكيل حتالف موحد مع االحتاد 
الى بغداد  والدميقراطي للذهاب 
بعد ان يتم مناقشــة املشروع 
الذي اعده االحتــاد والدميقراطي 
مقترحــات  يتضمــن  والــذي 
وشــروط الكرد للمشاركة في 

تشكيل احلكومة املقبلة.

بدوره قال عضو اجمللس التنفيذي 
في حركة التغيير محمد توفیق 
رحیــم انــه يؤيد ذهــاب الكرد 
ان  بعد  بغــداد،  الــى  موحدين 
العالقات  يتمكنوا مــن تطبيع 
الكردســتانية  االحــزاب  بــني 
واالتفاق على برنامج سياســي 
احلكومــة  لتشــكيل  موحــد 

القبلة.  
واضــاف رحيم : انا لدي اعتراض 
على الية ســير احلوارات اجلارية 
لتشــكيل احلكومــة العراقية 
»ألننــا يجــب ان نركــز علــى 
للحكومة  السياسي  البرنامج 
املقبلة فــي العراق وليس توزيع 

املناصب واملواقع«.
وطالب رحيم االطراف الســتة 

مقاعد  لديهــا  التي  الكرديــة 
العراقي  النــواب  مجلــس  في 
باجللوس واالتفاق على الية احلوار 
والتفــاوض مع االطــراف التي 
احلكومة  بتشــكيل  ستكلف 
العــراق، وتقدمي  املقبلــة فــي 
والتي  لهــا  الكردية  املطالــب 
يفتــرض، ان تركز على البرنامج 
املقبلة،  السياســي للحكومة 
معلنا رغبته بــان تذهب احزاب 
السلطة واملعارضة في االقليم 
مبوقــف ورؤى موحدة الى بغداد، 
الفتا الى ان حزبــه ابلغ احلزبني 
الرئيســان فــي االقليــم بانه 
ســيطالب مبا ســيكون له في 

االقليم والعراق على حد سواء.
حزب  رئيس  االسدي  خالد  وكان 
اعلن  قد  العراق  تنظيم  الدعوة 

موافقة رئيس احلزب الدميقراطي 
بارزاني  مســعود  الكردستاني 
علــى ان ينظــم الكــرد الــى 
التحالــف الــذي ينــوي رئيس 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
تشــكيله مع اطراف سياسية 

اخرى.
رئيس  ذاته بحث  الســياق  وفي 
كردســتان  اقليــم  حكومــة 
امس  مســاء  بارزاني  نيجيرفان 
االول الثالثاء مع بريت مكغورك 
في  االميركي  الرئيــس  مبعوث 
احلرب ضد  الدولي في  التحالف 
داعش ووفدا مرافقا له، االوضاع 
العراق،  في  الراهنة  السياسية 
واجلهــود املبذولــة لتشــكيل 
الكابينــة اجلديــدة للحكومة 
البرملان  وجلســات  العراقيــة، 

اجلديد واحتمالية تشكيل اكبر 
حتالف في البرملان كخطوة اولى 
لتشــكيل احلكومــة العراقية 

املقبلة.
وقــال بيــان لرئاســة حكومة 
االقليــم انــه جرى فــي اللقاء 
كردســتان  اقليم  دور  تقييــم 
العمليــة  فــي  ومشــاركته 
وتشكيل  العراقية  السياسية 
الكابينــة اجلديــدة للحكومة 
العراقية بانــه دور مهم وفاعل، 
وعبــر اجلانبان عــن املهما في 
املبذولة  اجلهــود  تتمخــض  ان 
في القريــب العاجل الى نتيجة 
احلكومة  خاللها  من  تتشــكل 
العراقية اجلديدة تراعي مصلحة 
جميــع املكونــات العراقية وان 

يدخل البلد مرحلة جديدة.

شؤون عراقية

الكرد يرحبون بمبادرة الحكيم لتشكيل الحكومة المقبلة 
بعد التقارب األخير بين أحزاب السلطة والمعارضة في اإلقليم 

1 - سقوط مرحلة
ما حــدث منــذ انتخابــات الثاني مــن آب 2018، 
التــي صاحبت إعالن  وتداعياتهــا، وردود األفعــال 
نتائجهــا، يدخــل، فــي حصيلته، مدخــل الزالزل 
السياســية التي تضــرب حاضر الــدول فتتداعى 
حلقاته الرخــوة.. فكيف بالعراق الــذي تراخت، بل 
واالقتصادية  وتصدعت، حلقات حاضــره اجملتمعية 
والســيادية )قبل زلــزال االنتخابات( فــي دولة ما 
بعد الدكتاتورية، شــاء مؤسســوها أن يحشــروا 
نظامها السياسي )العملية السياسية( في هوية 
)الطائفية  السياسية  أحزابها  تتقاسم  »مكونات« 
والقومية( الســلطة واالمتيازات والثروات، إذ انتهت 
هذه الدولة الــى إفقار املاليــني وحرمانها وإذاللها، 
وإلهائها بانتخابات باذخة جتدد، في كل مرة، سطوة 

الفاسدين وهيمنتهم على أقدار الشعب. 
أقول ايضا، ان انتخابات آب املاضي )وألسباب كثيرة( 
ســجلت نهاية مشروع »شــراكة احزاب املكونات« 
البغيض، وجعلته مــن املاضي بوصفه بروفة حلكم 
االمتيازات، فقد  والتواطؤ وتقاسم  بالتوافق  اجلميع 
جاءت نتائج تلك االنتخابات)مع املقاطعة املليونية( 
مخيبة ألصحاب هذا املشروع، حني وجدوا انفسهم 
»شذر مذر« في سلســلة كتل مجهرية، متناحرة، 
منبوذة، مرتابة من بعضها البعض، وغير قادرة على 
مواصلة االمساك مبعادلة احلكم وضمان احلماية من 
رد فعل الشعب، وحتت هاجس الرعب من القصاص 
اجلماعــي الذي لوح ويلّوح به الشــارع الغاضب فان 
زعامــات الفســاد والطائفية واحملاصصة تســعى 
)اآلن( الى اصطفاف وقائي يعيد عقارب الساعة الى 
الــوراء، او يجّمدها عند التقــاط االنفاس، واالعتذار 
اخلجول، واحلديث عن االخطار و«املؤامرات« واملصلحة 
العامة، بانتظار ان تعود »املكونات« الى االستسالم  
والطاعة، ويعود طاقم الرذيلة الى موقعه، ممثالً لها، 
وقد تنجح فتضطرم النيران في القش املتراكم في 
جميع مفاصل الدولة، وقد تخفق، ولهذا مســارات 

عديدة، ال اغامر باملراهنة على واحد منها.
احلديث عن دور القوى الدولية واالقليمية في ما حدث 
ويحدث ال جديد فيه.. فان املتنافســني على العراق، 
احللفاء واجليران، يحرصان معا على جتديد »شراكة« 
احزاب الطوائف واالثنيات في حكومة واحدة حُتسن 
ادارة و »تنميــة« مصاحلهــم، علــى تناقضها، من 
دون مشــاكل او إعاقات، وان تكون هذه التشكيلة 
احلكومية ضعيفــة، فاقدة الهيبة والطعم واالرادة، 
و)طبعــا( ال احد من املعســكرين يأمــل، أو يتوهم 
)ورمبا ال يريد فــي هذا الظرف احملتقن( ان تتشــكل 
حكومة موالية بالكامل له، فان كلفة ذلك باهضة، 
كما يصعب، ويســتحيل، حماية او ترســيخ مثل 
هذه احلكومة )املواليــة( في بيئة محلية مضطربة 

وحساسة، واقليمية ملتهبة طاردة. 
بوجيز الــكالم، ان العراق، باحلال املــزري الذي بلغته 
املاليني، وحركة االحتجاج الواســعة، وبالســلطة 
التشــريعية اجلديدة الهشــة واحلاملة لتناقضات 
عصيــة على التســوية، خرج اآلن عن الســيطرة، 
وأن امكانيــة )وأحالم( اعادته الــى نظام احملاصصة 
ســقطت متاما، كما ســقط بالوحل خطاب االثارة 
الطائفيــة والتاليــب القومــي واملناطقــي.. لكن 
االســتدراك هنا ضــروري: ان أرضيــة التغيير نحو 
شكل من اشــكال دولة املواطنة متوفرة في جملة 
من الشواهد والشــروط، فيما أدوات التغيير ال تزال 
ضعيفة، او على وجه الدقة: انها في طور التشكل، 
في موصوفات جدديدة متامــا، ومختلفة عما قرأناه 

في االدب الثوري. 

الليل للتآمر والنهار للحقيقة 
»كثيرا ما وجدُت أن املشكلة التي تكون صعبة 
في الليل ُتل في الصباح«.
جون شتاينبك )الكاتب االمريكي( 

ما حدث.. وما سيحدث 

تقـرير

بغداد - سامي حسن: 

كشفت شركة جنرال إلكتريك أنها 
قدمــت للحكومــة العراقية خطة 
اســتراتيجية لتطوير قطاع الطاقة 
الكهربائية تســهم فــي رفع قدرة 
الكهرباء  وتوزيــع  توليــد  منظومة 

وتشغيل املزيد من األيدي العاملة.
واعلــن نائــب الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة جنرال اليكتريــك GE  في 
العــراق املهندس رشــيد اجلنابي إن 
قدمت  التي  اجلديدة  االســتراتيجية 
هذا األســبوع للحكومــة العراقية 
الطاقة  إنتــاج  مضاعفة  تتضمــن 
الكهربائية عبــر إدخال التكنولوجيا 
احلديثة في مشاريع الطاقة ، اضافة 
الى تطوير قطاع الطاقة الكهربائية 
املنظومة  ورفــع قــدرة  البــالد،  في 
الوطنية، وتشــغيل املزيد من األيدي 

العاملة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة 
فــي تصريح لـ«للصبــاح اجلديد« ان 
االستراتيجية اجلديدة تتضمن خطة 
1 كيكاواط  املدى وهي تقدمي  قصيرة 
في  صيف عام 2019 لتغطية مليون 
وحدة ســكنية ، الفتا الى ان اخلطة 
البعيدة املــدى تتضمن مضاعفة ما 
ينتجه العراق من الطاقة الكهربائية 

على مدى اخلمس سنوات املقبلة .

املهنــدس رشــيد اجلنابي  وأضــاف 
أن »االســتراتيجية التــي وضعــت، 
إنتاج  منظومة  تطوير  أيًضا  تتضمن 
اإلنتاج  من  ابتــداًء  العراقية  الطاقة 
منها  والغايــة  والتوزيــع،  والنقــل 
وضــع حل نهائي ألزمــة الكهرباء« ، 
وتهــدف كذلك، إلى اســتثمار الغاز 
املصاحب لعمليات استخراج النفط، 
واالســتفادة منه في تزويد محطات 
بوقود  العاملة  الكهربائيــة  الطاقة 

الغاز«.
واوضــح املهندس اجلنابي ان شــركة 
جنرال الكتريك تعد شــركة رائدة في 
انتاج الطاقــة الكهربائية وتعمل في 
العراق منذ اكثر مــن 50 عاما ويعمل 
فيها نحــو 300 مهندس واداري عراقي 
وهم من خبرة الشباب اخلريجني الذين 
تعتمد عليهم الشركة اعتمادا كامال 
في صيانــة الوحدات وادارة مشــاريع 
الشركة ، ولفت الى ان الشركة تعمل 
مع وزارة الكهرباء في العراق لتزويدها 
باحللــول التقنيــة عاليــة الكفــاءة 
بالسرعة  الواقع  ارض  على  لتطبيقها 

املطلوبة والكفاءة العالية .
ولفت اجلنابي الى ان الشــركة تعمل 
اســتراتيجي  كشــريك  العــراق  في 
ولدينا ما مييزنا في عمل انتاج الطاقة 
الكهربائيــة في بغــداد والبصرة وفي 
املناطق احملررة كاملوصل بل نحن نعمل 
برغم  العراقية  احملافظــات  جميع  في 

التحديات التي مير بهــا العراق ، ويعد 
هذا جزء من التزامنا جتــاه هذا البلد ، 
فعملنا يشمل قطاع الكهرباء بجميع 
مفاصله ابتداء من االنتاج فالشــركة 
االنتاجية  الوحــدات  افضــل  تقــدم 
للطاقة وهــي ) اج كاس ( ذات كفاءة 

تصــل الى%63 وهي اعلــى كفاءة في 
العالم .

ان للشــركة احلصة  وافــاد اجلنابــي 
الكبيــرة من اجمالي انتــاج الوحدات 
العــراق والتي وصلت  التوليدية فــي 
الــى 9 كيــكا واط ، ونأخــذ كمعدل 

ان الكيــكا واط الواحــد يغذي مليون 
وحدة سكنية ، فلدينا االن 14 محطة 
ثانوية في جميع انحاء البالد وهي ترفد 
احملطات الرئيسة وعلى وجه اخلصوص 
في بغــداد والبصــرة واملوصل بل في 
احملافظات االخرى ايضا ، كما تشــمل 

املقترحة  املواقع  االستراتيجية  اخلطة 
التي ميكن ان تغذي مناطق ذات الطلب 
العالــي للطاقة وخاصــة في املناطق 
احملــررة ، فقد نفذنا مشــاريع للطاقة 
الكهربائية بالســرعة القياسية على 
ســبيل املثال نفذنا 15 محطة النتاج 
الطاقــة الكهربائية في مصر في اقل 

من 9 اشهر .
واشــار الى ان اخلطة االســتراتيجية 
تتضمن ايضا صيانــة احملطات طويلة 
االمد وهو عنصر رئيس الدامة طاقاتها 
، وعليه فأن  االنتاجية في املســتقبل 
رئيس  التكنولوجية هي عنصر  احللول 
من اخلطة االستراتيجية وقد متكنا من 
التجربة بعملنا في العراق وخاصة في 
بتنفيذ  االخيرة عندما قمنا  الســنني 
مشاريع مماثلة ملا نفذناه في مصر متكنا 
من خاللها ان حتقق الوحدات االنتاجية 
9 كيــكا واط اضافة الــى 2 كيكاواط 

خالل السنتني املاضيتني .
اخلطــة  ان  الــى  اجلنابــي  ولفــت 
االســتراتيجية احدى مفرداتها تتعلق 
بصيانــات طويلة االمــد وهي عنصر 
االنتاجية  الطاقــة  رئيســي الدامــة 
للوحدات العاملة فــي احملطات ، كما 
ان الشــركة ســباقة للعمل مع وزارة 
الكهربــاء على اعــادة تأهيل احملطات 
التي تضررت في مدينة املوصل ، ونحن 
نعمل االن فــي محطة الكيارة ومتكنا 
من اعادة االنتــاج فيها الى 400 ميكا 

 ، واط وهي طاقتها االنتاجية بالكامل 
طبعا هذا العمل مت بالتنسيق والتعاون 
مع وزارة الكهرباء ، ومن خالل املالكات 
الفنيــة والهندســية في الشــركة 
اوجدنا الظروف املناســبة للعمل في 
املناطق احملررة وتشــمل ايضــا ادخال 
وحدات انتاجية للطاقة بشكل سريع 
والعمل على ادامتها وتوسيعها املديني 

القريب والبعيد . 
وعن مشــكلة نقل الطاقة من خالل 
اوضح  العــراق  في  التوزيع  شــبكات 
اجلنابي ان قطاع نقــل الطاقة يعاني 
مــن اختناقات ، ولذلــك فاخلطة التي 
قدمناهــا تضمنــت معاجلــة هــذه 
تنفيذ مشاريع  االشــكالية من خالل 
محطــات ثانويــة تتضمــن خطوط 
نقــل ، فقد باشــرنا بالعمــل في 14 
محطة ثانوية في جميع انحاء العراق 
للعمل على فك االختناقات وتوســيع 
دعم قطــاع النقــل في العــراق في 
الفتــرة احلالية او مســتقبال تتضمن 
عمال مشــابها ملا نقوم بــه اليوم من 
، فاخلطة  ثانويــة  تنفيــذ محطــات 
االســتراتيجية تشــمل زيادة كفاءات 
الوحــدات االنتاجيــة لتلبية نســبة 
كبيرة من الطلب على الطاقة اي زيادة 
الكفاءات في جميع القطاع ، والعمل 
على دعم ترشيد االســتهالك وتوفير 
افضل احللــول التقنية والتكنولوجية 

لوزارة الكهرباء لتحقيق اهدافها .

وضعنا خطة استراتيجية إلنهاء أزمة الكهرباء ومضاعفة اإلنتاج وسلمناها للحكومة
نائب الرئيس التنفيذي لشركة »جنرال إلكتريك« لـ »الصباح الجديد«:

اجتماع االتاد الوطني الكردستاني

إن الكرد يرحبون 
بالمقترح الذي قدمه 
رئيس تيار الحكمة 
السيد عمار الحكيم 
لتشكيل الحكومة 
المقبلة، والذي يتمثل 
بأن يقوم تحالف 
سائرون والحكمة 
والوطنية والحزبان 
الكرديان الرئيسان 
االتحاد والديمقراطي 
بتشكيل الكتلة األكبر
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محطة كهربائية

بغداد - الصباح الجديد: 
العامــة  الشــركة  تواصــل   
واملســتلزمات  األدوية  لصناعة 
الطبيــة فــي ســامراء أحــد 
الصناعــة  وزارة  تشــكيالت 
واملعادن العمل بخطة البرنامج 
 2018 إالنتاجي لشهر متوز لعام 
إلنتاج احلبوب واملضادات احلياتية 

واألشربة والقطرات واملراهم 
وقال مدير عام الشركة املهندس 
ليث عبــد الرحمن جاســم إن 
القيمــة اإلنتاجية لشــهر متوز 
وصلت إلى مليارين و 324 مليونا 
و 544 إلــف دينــار ، مضيفــا« 
بعد جناح الشــركة بإتباع نظام 
البرنامج اإلنتاجي الشهري الذي 
يعتمد على ســد حاجة السوق 
احمللية من املســتحضرات التي 
تنتجها الشركة وبعد استقراء 

حاجاته منهــا فضال عن تنفيذ 
العقود املبرمة مع وزارة الصحة 
والذي اســتطاعت الشركة من 
األموال  من  الكثير  توفير  خالله 

وتقليص الهــدر بالطاقة واملواد 
جيدة  مبيعات  نســبة  وحتقيق 
وأيضا أشــار جاسم إلى اجلهود 
الكبيــرة التي يبذلهــا معالي 

وزير الصناعة واملعادن والســيد 
رفع  العلمي من اجل  املستشار 
مســتوى أداء الشركات بصورة 
عامة وشــركة أدوية ســامراء 
توفير  لغــرض  خاصة  بصــورة 

الدواء لكافة املواطنني 
ومن جهة أخرى أوضح جاســم 
عن زيارة مصنع احملاليل الوريدية 
للشــركة  التابعة  نينــوى  في 
لالطــالع ميدانيــا على املصنع 
وتوثيق حجــم الدمار الذي حلق 
به ســعيا من الشــركة إلعادة 
ملا  وإعادة تشــغيله  إليه  احلياة 
لهذا املصنع مــن أهمية كبيرة 
احملاليل  مستحضرات  إنتاج  في 
الوريدية والتي يحتاجها املواطن 
العراقــي والســوق احمللي الذي 
يعاني من شــحه وجــود هذه 

املستحضرات احليوية .

أدوية سامراء تواصل إنتاجها من الحبوب والمضادات 

بغداد - الصباح الجديد:
قضت احملكمة اجلنائية املركزية 
 15 بالســجن  األربعاء،  أمــس 
عاماً بحــق ثمانية مدانني بعد 
الشــركة  رواتــب  ســرقتهم 
العامة لتجارة املــواد الغذائية 

التابعة ل وزارة التجارة.
مجلس  باســم  املتحدث  وقال 
عبد  القاضي  األعلــى  القضاء 
الســتار بيرقدار في بيان تلقت 
»الصباح اجلديد« نســخة منه، 
املركزية  اجلنائيــة  »احملكمة  إن 
الرصافة  بغداد  اســتئناف  في 
نظرت قضايا متهمني  االحتادية 

الشركة  رواتب  بســرقة  أدينوا 
العامة لتجارة املــواد الغذائية 
بالســجن  حكمــا  وأصــدرت 
15 ســنة بحقهــم بعد ثبوت 

ارتكابهم اجلرمية«.
»املتهمني  أن  بيرقــدار،  وأضاف 
جرميــة  بارتكابهــم  اعترفــوا 
الســرقة حتت تهديد الســالح 
رواتب  اعتراضهم جلنــة  بعــد 
املوظفني املكلفة بتسلم رواتب 
الشركة العامة«، مشيراً إلى أن 
»االحكام صدرت بحق املتهمني 
وفقاً الحكام املادة 442/ اوال من 

قانون العقوبات«.

السجن 15 سنة لسارقي 
رواتب منتسبي تجارة 

المواد الغذائية



بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة اإلعمار واإلســكان والبلديات 
واألشــغال العامة اســتئناف أعمالها في 
مشــروع تنفيذ املمر الثانــي لطريق املرور 
السريع ط/6 الواقع بني محافظتي الديوانية 

والناصرية .
وذكــر املركــز اإلعالمي للوزارة ان شــركة 
حمورابــي العامة باشــرت بأشــراف دائرة 
املهنــدس املقيــم ملشــروع طريــق املرور 
الســريع التابعني للوزارة أستئناف العمل 
في مشــروع ط/6  بعــد تخصيص االموال 

املطلوبة ألكمال العمل فيه.
ان العمل في  املركــز االعالمــي  واضــاف 
املشروع شمل اجلانب االمين من املمر الرئيس 
واملتبقي من االعمال في املقطع الرابط بني 
الديوانية والناصريــة والبصرة من النقطة 
)130-95( بواقع عشرة كيلو مترات وبكلفة 
8 مليارات دينار منهــا 6 كم اعمال حصى 
خابط طبقتني صنــف A  / وصنفC , ، و6 
كم منها اعمال اســاس قيري بسمك 18 
ســم ، و10 كم منها اعمال طبقة رابطة 

سمك 8 سم
واوضح املركز االعالمي ان االعمال املتبقية 
من الطريق الرابط بني طريق املرور الســريع 
ومدخل السماوة ) طريق السماوة الفرعي( 
هــي فقط في طريق رقــم 8 وبطول 4 كم 
، 1كم منهــا اعمال ترابيــة و3كم اعمال 
اساس قيري ســمك 18سم و3 كم اعمال 
طبقة رابطة ســمك 8ســم وبكلفة 3.5 

مليار دينار .

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــاركت وزارة التربية في النــدوة احلوارية 
لتطوير قطاع التعليم في العراق مع البنك 
الدولــي والتــي أُقيمت في أحــدى قاعات 
فندق الرشيد ، ومبشاركة عدد من املديريات 

العامة في احملافظات .
واضــاف املكتــب االعالمي للوزيــر ان وزير 
التربيــة الدكتور محمد إقبــال الصيدلي 
يسعى لتحســني التعليم املهني وترميم 
مدارسه خاصة في املناطق احملررة من دنس 

داعش االرهابي .  
وقال املكتب اإلعالمي إن أبرز احملاور التي متت 
مناقشتها هي تعزيز بيئة التدريس وحتسني 
ظــروف التعلم وتعزيز املهارات للســنوات 
االولى من خالل اجلودة ومشــروع رأس املال 
البشــري ، مضيفــاً على هــذا كان هناك 
اجتماعات سابقة لتحسني التعليم املهني 
وترميم مدارسه في املناطق احملررة من دنس 

داعش االرهابي ومناطق حزام بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة اإلعمار واإلســكان والبلديات 
واألشــغال العامــة أن صندوق اإلســكان 
العراقي أحد تشــكيالت الوزارة وزع )3827( 

دفعة اقراضية خالل شهر اب املاضي .
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان عدد الدفعات 
االقراضية بلغت )3827( دفعة مقسمة الى 
وجبة اولــى )450( دفعــة اقراضية والثانية 
)962( دفعــة والثالثــة واملنجــزة )2415( , 
وبهذا يكون مجموع املبالغ املصروفة جلميع 
الدفعات االقراضية وموزع حسب احملافظات 

)50( مليارا و264 مليونا و355 الف دينار .
وتابع املركز االعالمي ان املواطن يســتطيع 
احلصول على قــرض من الصندوق عن طريق 
الصندوق  الى احد فــروع  تقدمي معاملتــه 
املنتشرة في احملافظات ويتم تنفيذ االجراءات 

كافة.
يذكر ان الدفعات االقراضية املصروفة اعاله 
يشمل حسب املبادرة والســيولة ، علماً ان 

صرف السيولة بدأت في 13/7/2017.

حمورابي تستأنف العمل 
بمشروع الممر الثاني 

لطريق المرور السريع ط/6

التربية والبنك الدولي 
يشاركان في تطوير قطاع 

التعليم في العراق

صندوق اإلسكان  يعلن 
توزيع )3827( دفعة 

إقراضية في آب

حتالف اإلصالح واإلعمار ينفي 
نّية سائرون االنسحاب منه 

واالنضمام إلى الفتح
على ان ننتظــر موقف الكرد اما 
أو يبقى حتالفا  الينــا  باالنضمام 
مستقالً يفاوض على حصته في 
احلكومــة كوننا نبحث اليوم عن 
حكومة اغلبيــة وطنية مت رفض 

هذا التوجه".
ومضى العربــاوي إلى أن "الكتل 
اليوم عن تشــكيل  تبحث  باتت 
ممثلة  اغلبية وطنيــة  حكومــة 
العراقي  الشعب  مكونات  جلميع 
بامكانها معاجلة االزمات الكثيرة 
سواء بشــكل اني أم وفق جدول 

زمني باطر واسس صحيحة".

مــن جانبها، ذكــرت النائبة عن 
حتالف النصر ندى شــاكر جودت 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
زالت  "قائمــة ســائرون مــا  أن 
موجــودة ضمن قائمــة االصالح 
لنيتهــا  صحــة  وال  واالعمــار 

االنسحاب عنا".
"العمــل  أن  جــودت  واضافــت 

مســتمر من اجل اثبات ما يؤيد 
بتشكيل  تكليف حتالفنا رسمياً 
احلكومــة ألننا الكتلــة النيابية 
االكثر عددا وفق العرف الذي سار 
عليه مجلس النــواب بأن زعماء 
عن  بالتوقيع  مخولــون  القوائم 

االعضاء".
وأشــارت إلى ان "اثــارة البعض 

بأن ســائرون تريد االنسحاب عن 
حتالف االصالح من أجل اضعافنا 

وهي مجرد حركات اعالمية".
لفتت جــودت إلــى ان "مطالبة 
نــواب من ســائرون باســتقالة 
احلكومة جاءت ردة فعل ومشاعر 
ازاء ازمة البصــرة وال تعني أنها 
من  اســتراتيجياً  موقفاً  اتخذت 

رئيس الوزراء حيدر العبادي".
إلى أن حتالف سائرون قد  يشــار 
أكد في وقت ســابق أنه مستمر 
ضمــن حتالف االعمــار واالصالح 
فيما  عنه،  االنســحاب  ينوي  وال 
شدد ســعيه للمضي بتشكيل 
احلكومــة وفقــاً الســتحقاقه 

الدستوري.

تتمات ص1

الملف األمني

الصباح الجديد - متابعة:

عاد عماد حســون يقــود قطاره 
بعد انقطاع لســنوات بني بغداد 
ومدينة الفلوجة غرب بغداد، مروراً 
مبناطــق صحراوية تنتشــر فيها 
مقابر ودبابات وســيارات محترقة 

وبقايا مبان وجسور مدمرة.
وجتســد املشــاهد علــى امتداد 
الرحلــة التي يقوم بها حســون 
ومســاعده يوميا، ضراوة املعارك 
التي دارت فــي تلك املناطق لطرد 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
ويرتدي الرجالن زي ســكك احلديد 
العراقية التي أسســت قبل قرن، 
الفاقع.  واألزرق  األبيــض  باللونني 
واستمرا في رفع التحدي لسنوات 
طويلــة أعقبت غــزو العراق من 
القــوات األميركيــة العام 2003، 
عن طريق القيــام بالرحالت خالل 
القوات  التي خاضتهــا  املعــارك 
وما  املنطقــة  فــي  األميركيــة 
أحداث عنف طائفي.  أعقبها من 
الدولة  لكــن اجتيــاح تنظيــم 
ملناطق   ،2014 عــام  االســالمية 
واســعة بينها األنبــار حيث تقع 
الفلوجــة، أدى الى شــلل حركة 
ووقفها  العراقية  احلديد  ســكك 
فــي مناطــق كثيرة في شــمال 
وغرب البالد حيــث آثار الدمار في 

كل مكان.
عاما(،   30( الكابنت حسون  ويقول 
وهو يقود قطارا صيني الصنع من 
طــراز "دي أم يو" بســرعة ال تزيد 
عن مئــة كيلومتر في الســاعة 
للحفــاظ على قضبان الســكة 
التي أصلحت بجهود العاملني في 
القطاع "لم أكن أتصور أن القطار 

سيعود يوما ما للمرور من هنا".

- "الناس سخروا مّنا" -
مهندســي  رئيــس  ويســتذكر 
السكك في الفلوجة يوسف ثابت 
العمل،  اســتأنفنا  "عندما  قائال 
كان الناس يسخرون منا... لكنهم 
صدقوا بعد وصول أول رحلة، واآلن 

يطلبون زيادة عدد القطارات".
وال يــزال مبنى محطــة القطار 
التي وضع فيهــا عدد من املقاعد 
احملطة  لكن  مدمرا.  البالستيكية 

حيويــة لتأمــني الوصــول الــى 
العاصمة، وهي البديل الوحيد عن 
الطرق املزدحمة التي تعج بالغبار 
ويواجه سالكوها أحيانا مفاجآت 
مثل منع مرور حافالت صغيرة من 
دون مبرر، مــا يجبرها على العودة 

مبسافريها من حيث جاءت.
ويفضل علــي أحمــد )26 عاما( 
الذي اعتاد ركوب حافالت لسنوات 
طويلــة للوصول الى جامعته في 
األخير  عامه  يكمل  واليوم  بغداد، 
في دراســة الطب "عربة مكيفة 
الطريق في ساعة ونصف  تقطع 
بدون حتمل دخان سجائر" من هم 

حوله.
فــي العربة اخملصصــة كمقهى، 
هناك لوحة تشــير الى أن احلرارة 
 91 43، وسرعة القطار  في اخلارج 
كيلومتــرا في الســاعة. ويدخل 
إليها ســنان ماجد )28 عاما( وهو 
مبالبس  مليئــا  صندوقا  يحمــل 

لعرضها في متجره في الفلوجة. 
ويؤكد الشــاب وهــو يجلس بني 
أصدقائه، أن "القطار ال يتأخر )في 

الوصول(، ووقت املغادرة معروف".
وتعتبر ملياء أحمد )38 عاما(، وهي 
مدرســة، أن التنقل بالقطار أمر 
جيد، وقد ركبــت القطار للتوجه 
الى بغداد إلكمال وثائق رســمية 

في دوائر حكومية في بغداد.
ويذكــر عمــر خليــل )38 عاما(، 
على  يجلس  بينمــا  وهو حــالق، 
مقعــد مغطى بقماش أحمر، إنه 
متوجــه الى بغداد لشــراء قطع 
غيــار لســيارته. ويلفــت الى أن 
)حوالى  دينار"  ألفا  التذكرة  "ثمن 
1,5 دوالر(، فيمــا تكلــف الرحلة 
فــي حافلــة صغيرة ثالثــة آالف 
وخمسمئة دينار)حوالى 3 دوالرات( 
وتصل الى عشــرة آالف دينار في 

سيارة األجرة .

- "دمار 90 باملئة " -
وينطلق القطار الذي يحمل شعار 
السكك احلديد العراقية، باللونني 
األحمــر واألخضر، مــن الفلوجة 
الساعة 6,45 صباحا قاطعا  عند 
بغداد،  الى  ليصــل  كيلومترا   65
ليغــادر بعدها عنــد الثالثة بعد 
الظهر، في جدول رحالت يتناسب 
مع أوقــات دوام الطلبة وموظفي 

الدوائر احلكومية.
ويقول عبــد املطلب صالح، مدير 
النقل في محافظة األنبار، املوجود 
على منت القطــار لوكالة فرانس 
 250 املســافرين  "معدل  إن  برس 

يوميا، بني مغادرة وواصلني".
بني  متتد  الــذي  العراق  ويســعى 
مدنه ألفــا كيلومتر من خطوط 
ســكك احلديد كانــت تصل عام 
1940 حتى أسطنبول، وبرلني الى 
إحياء ســكك احلديد لتؤمن وصل 

جميع مناطق البالد ببعضها.

العام لسكك  املدير  نائب  ويوضح 
احلديــد العراقيــة طالــب جواد 
كاظم لفرانس برس أن خط سكة 
احلديد من بغداد – عكاشات )قرب 
احلدود مــع ســوريا(، يعمل حتى 
حاليا.  فقــط  الفلوجة  مدينــة 
فيما لم تتوقف خطوط السكك 
التي تصل الى مدينة البصرة في 
جنــوب البــالد، ومدينتي النجف 
وكربالء املقدســتني في الوسط، 
عن العمل خالل السنوات املاضية.
وتبــذل الســكك احلديــد حاليا 
جهوداً إلعادة افتتــاح اخلط الذي 
ميتد من بغداد الى سامراء وتكريت 

وبيجي الواقعة في شمال بغداد.
ويشــير كاظــم الــى أن بــالده 
خصصت مبلــغ 137 مليون دوالر 
فــي عام 2016 لشــراء 12 قطاراً 
يزال  جديداً من الصــني. ولكن ال 
التي  ال72 خطا  الواقع بعيدا عن 
كانت تعمل يوميا في العراق قبل 

بدء احلظــر الدولي علــى العراق 
خالل عهد الرئيــس اخمللوع صدام 

حسني في التسعينات.
وتبقى املهمة األصعب بالنســبة 
الى السكك احلديد، تأمني الوصول 
الــى ســوريا أو املوصــل، املعقل 
الدولة  الرئيسي السابق لتنظيم 
تعرضت  إذ  العراق،  في  اإلسالمية 
ومعــدات  وســكك  "محطــات 
وجسوره وقنوات" اخلطوط املؤدية 
 90 الى  الى "دمــار يصل  اليهما، 

باملئة"، وفقا للمسؤول.
كما تواجــه عمليات إعادة تأهيل 
شبكة الســكك احلديد معوقات 
أخــرى، بينها تواجــد أطفال بني 
العائالت التي تعيش في مساكن 
قرب  بنيت في مواقع  عشــوائية 
مناطق امتداد ســكك احلديد. وال 
األطفــال عن رمي  ينقطع هؤالء 
احلجارة على القطار، ما يؤدي الى 

تكسر النوافذ.

يقول الكابتن حسون 
)30 عاما(، وهو يقود 
قطارا صيني الصنع 
من طراز "دي أم يو" 
بسرعة ال تزيد عن مئة 
كيلومتر في الساعة 
للحفاظ على قضبان 
السكة التي أصلحت 
بجهود العاملين في 
القطاع "لم أكن أتصور 
أن القطار سيعود يوما 
ما للمرور من هنا

القطار يشق طريقه مجددا وسط الدمار
من بغداد الى الفلوجة

بغداد – انفجار صوتية 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االربعاء، بــأن مدنيني اثنني اصيبا 
بتفجير عبوة صوتية جنوبي العاصمة 

بغداد.
وقال املصدر ان "عبوة صوتية انفجرت 
قــرب علوة لبيع االغنــام ضمن قضاء 
املدائن جنوبي بغداد، ما ادى الى اصابة 
مدنيني اثنني بجروح متفاوتة" ، مضيفا 
ان "قوة امنية طوقــت احلادث، ونقلت 
املصابني الى مستشــفى قريب لتلقي 
العــالج، فيما فتحــت حتقيقا ملعرفة 

مالبساته".

ديالى – اعتقال ارهابيني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالى امس االربعاء ان قوة من الشرطة 
أربعة من  القبض على  القت  اإلحتادية، 

إرهابيي عصابات داعش في محافظتي 
ديالى وكركوك.

واكد املصدر إلقاء القبض على اإلرهابي 
املدعو ابو هاجر اجلبوري وهو آمر مفرزة 
في والية ديالى قاطع ما يسمى بـ"انس 
ابن النظــر" ومســاعده املدعو كمال 
الرفيعي اثــر عملية أمنيــة ومتابعة 

دقيقة رصدت حتركاتهما".
وأضــاف "فيمــا متكــن لــواء املغاوير 
الثالث من إلقاء القبض على اثنني من 
العناصر اإلرهابيــة في قاطع احلويجة 
وهمــا اإلرهابي املدعويــني غازي ميران 
وأحمــد اجلبل أكــدت قاعــدة بيانات 
اجلمع والتحليل مشاركتهما بعمليات 
إرهابيــة ضد القــوات األمنية وعملوا 
ضمــن ديوان احلســبة فــي تنظيم " 

داعش" االرهابي.

بابل – مؤمتر امني 

األوسط  الفرات  عمليات  قائد  بحضور 
الفريــق الركن قيس خلــف احملمداوي 
عقد امــس االربعاء في مقــر مديرية 
أمنياً  شــرطة محافظة بابل مؤمتــراً 
موسعاً ملناقشــة أهم تفاصيل خطة 
املقدسة خالل  واملراقد  املواكب  حماية 
شهر محرم احلرام وعاشوراء ضم جميع 
باحملافظة   العاملة  االمنيــة  املنظومة 
والوحدات  التشــكيالت  آمــري  مــن 
ومدراء األجهزة األمنية واالســتخبارية 
والرقابية كافــة وآمري احملاور والقواطع 
املشــتركني باخلطة وعــدد من ضباط 
هيئة الركن في مديرية عمليات الفرات 

االوسط .
وأصــدرت  خــالل املؤمتــر عــددا  من 
التوجيهات جلميع املشتركني في تنفيذ 
خطة شــهر محرم احلرام وعاشــوراء 
وذلــك لضمان ســير مراســم العزاء 

بانسيابية وملنع حدوث أي خرق أمني .

صالح الدين – حصيلة تفجير 
االربعاء  امــس  الصحة  وزارة  أعلنــت 
حصيلــة التفجيــر الذي اســتهدف 
مطعماً مبنطقة احلجاج شمال مدينة 

تكريت مركز محافظة صالح الدين.
ان عدد الشــهداء  للــوزارة  بيان  وذكر 
بلغ خمســة أشــخاص و32 جريحاً" 
بانفجار ســيارة ملغمة كانت مركونة 
أمام إحدى املطاعم على الطريق العام 
تكريــت – بيجي أســفرت عــن وقوع 

الضحايا.

االنبار – ضبط منصات 
اعلــن الناطق باســم مركــز اإلعالم 
األمني امس االربعاء ضبط 10 منصات 
إلطالق الصواريخ و21 عبوة ناسفة في 

محافظة االنبار.
وقال الناطق العميد يحيى رســول  إن 

"القــوات األمنية في قيــادة عمليات 
اجلزيرة، وخــالل عمليــات تفتيش في 
منطقة جبة، متكنــت من العثور على 
10 منصــات إلطــالق صواريخ محلية 

الصنع ومتت معاجلتها موقعيا".

كربالء – عمليات استباقية 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة كربــالء امــس االربعاء ان 
افواج قتالية باشــرت بتنفيذ عمليات 
اســتباقية شــملت ممارســات أمنية 
زيارة  واسعة في شــتى املناطق قبيل 

العاشر من محرم احلرام.
كربالء  أفــواج  نفــذت  املصــدر  وذكر 
عمليــات تفتيش مبشــاركة مكافحة 
املتفجرات والـــ)K9( واألجهزة االمنية 
االخــرى ضمــن اإلجــراءات االحترازية 
لتعزيز األمن اجملتمعي السيما مع قرب 

زيارتي عاشوراء األربعني.

االســتباقية  العمليــات  ان  مؤكــدة 
اســفرت عن تنفيذ أوامــر القبض من 
إلقاء القبض على عــدد من املتهمني 
بجرائم جنائية مختلفة، مشــيرة الى 
اخملتصة  اجلهات  الى  بإحالتهم  قيامها 
القانونية  االجــراءات  اكمــال  لغرض 

بحقهم 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس االربعاء ان مفارز امنية 
متكنت من القــاء القبض على متهم 
بالقتل مطلوب للقضاء على وفق املادة 
406 حينمــا كان متواجــد قرب منزله 
وذلك بعد جمع املعلومات عنه من قبل 

املصادر اخلاصة.
فيمــا القــت مفــارز مركز شــرطة 
املهناوية وغماس والشــنافية القبض 
للقضاء  5 متهمني مطلوبــني  علــى 

بعدة قضايا متعــددة تتعلق بالتهديد 
والشــروع بالقتل وذلك خــالل حملة 
قامت بهــا للبحث عــن املطلوبني اذ 
القانونية املطلوبة  اتخذت االجــراءات 

بحقهم. 

البصرة – ضبط مخدرات 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  االربعاء  امــس  البصــرة  محافظة 
هيئة املنافــذ احلدودية ضبطت خمس 
كغم من اخملدرات بحوزة مســافر عبر 

منفذ الشالمجة باحملافظة .
وذكر املصدر إحباط محاولة إدخال مواد 
مخدرة نوع هيرويــن تقدر بـ 5 كيلوات 
عبر منفذ الشــالمجة احلدودي بحوزة 
مســافر إيرانــي بالتعاون مــع مفزرة 
 ، الكمارك"  وشرطة  اخملدرات  مكافحة 
اتخذت  القانونية  االجراءات  ان  مضيفا 

بحق املسافر وإحالته الى القضاء".

37 حصيلة تفجير ملغمة على طريق تكريت/ بيجي * اعتقال 4 إرهابيين بعملية أمنية في ديالى وكركوك 
ضبط 10 منصات صواريخ و21 عبوة ناسفة باألنبار* عمليات استباقية وممارسات أمنية في مناطق كربالء
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بغداد ـ الصباح الجديد:
واملتابعة  التخطيط  دائرة  اعلنت 
بــوزارة التجارة عــن االنتهاء من 
مطابقــة بيانــات 3 ماليني و257 
الفا و901   فردا من املشــمولني 
االجتماعية  احلمايــة  بشــبكة 
املذكورة  الهيئــة  الى  وتزويدهــا 

بحسب طلبهم .
ابتهال  الدائــرة  وقال مديــر عام 
هاشــم صابط ان مالكات الدائرة 
انهت مطابقــة بيانات )٥٧٦٠٥٦ 
(عائلــة بواقــع ) ٣٢٥٧٩٠١ ( فردا 

املتوفره  البيانــات  باعتماد  وذلك 
لــدى الدائرة عن االفــراد املتوفني 
واحملجوبني واملســافرين ومن خالل 
حتديث البيانات بصورة مستمرة .

واضاف املدير العام ان ذلك االجراء 
جــاء طلبا مــن هيئــة احلماية 
حصر  اجــل  مــن  االجتماعيــة 
االعداد املشــمولة فعال بشبكة 
احلماية االجتماعية وتزويد الهيئة 
املذكــورة بهذه االعداد بعد حذف 
االشخاص غير املشمولني بنظام 

البطاقة التموينية.

بيانات أكثر من 3 ماليين و257 ألفا 
من المشمولين بشبكة الحماية 

االجتماعية صحيحة ومطابقة
بغداد ـ الصباح الجديد:

البصرة،  أعلن مجلــس محافظة 
انخفاض نسبة اإلصابة بالتسمم 
الذي شــهدته  املياه  تلــوث  جراء 
احملافظة في األيــام املاضية، فيما 
املياه الصاحلة للشرب  أكد إيصال 

في عموم مناطق البصرة.
وقال عضو اجمللس ، مجيب احلساني 
في تصريح معلن“هنالك انخفاض 
كبير في نســبة إصابة املواطنني 
بالتسمم جراء تلوث املياه وارتفاع 
نســبة امللوحــة الذي شــهدته 
احملافظة خالل األيام املاضية حسب 
تقارير مستشفيات احملافظة”،الفتا 

إلى إنه “مت حتويل اغلب املناطق من 
تغذية املياه من شــط العرب إلى 

قناة البدعة”.
وأضــاف إن “قنــاة البدعة جهزت 
اغلب مناطق احملافظة مبياه صاحلة 
عن  فضال  واالســتعمال،  للشرب 

جتهيزها ملناطق العشــار واملعقل 
مبياه كافية لسد احلاجة”، مطالبا 
العبادي  حيــدر  الــوزراء  “رئيــس 
والكابينــة الوزارية املتواجدة معه 
في احملافظــة بتمديد بقائهم في 

البصرة لوضع احللول الالزمة”.

وتابــع إن “إيقــاف تغذيــة ميــاه 
العرب حصل  احملافظة من شــط 
بأمر مجلس احملافظة لدفع أللسان 
امللحــي”، مبينا إن “أمــر اإليقاف 
وحتويــل تغذيــة املياه إلــى قناة 
البدعــة يعد حال وقتيــا لتجهيز 
الفترة  خالل  صاحلة  مبياه  احملافظة 

احلالية”.
ومــن جانــب أخر نفى احلســاني 
“توقف محطة البدعة عن العمل 
بســبب ملوحة املياه”، موضحا إن 
“بعض وســائل اإلعالم حتاول نشر 
األكاذيــب لغرض تأجيج الشــارع 

البصري”.

انخفاض نسبة التسمم في البصرة
والمياه الصالحة تصل أغلب مناطق المحافظة



محليات 4

مناشدة 

امام انظار دولة رئيس الوزراء احملترم 
حتية طيبة 

لقد كانت حلكومتكم االصالحية دور فاعل في ترتيب 
الوضع العراقي الذي يشهد وضعا استثنائيا فانتم 
حتاربون على كل اجلبهات سعيا لبلد آمن تتمنون ان 
يكون منارا وصرحا حمليطه االقليمي والدولي ، بعد ان 

انتصرنا على تنظيم داعش االرهابي .
هذا ما حفزني ان اطرح مشــكلتي التي اعاني منها 
منذ اربع ســنوات اثقلت كاهلــي من خالل احللقات 
الروتينية والتي اجبرتني للتنقل بني محافظة بغداد 
ومدينة تكريت وسامراء وفي ظروف بالغة الصعوبة 
فضــال عن اجلانب املادي ، ولكنــي لم اجد حال لتلك 
املشــكلة عســى ان يكون البؤتكم وعطفكم في 
انصــاف مظلوميتي وهي تعيينــي على مالك وزارة 
التعليــم العالي ، وقد حصلت مؤخــرا على كتاب 
احلاجة املاســة الختصاصي من جامعة تكريت بعد 
معانــاة 36 شــهرا ولكني اصطدمــت بالضوابط 

اجلديدة والتاريخ احملدد وعدم شمولي فيها.
انني امتلك كل الوثائق والكتب بتفاصيلها عســى 
ان تشــكل جلنة خاصة للنظر فــي قضيتي ووضع 
حــد ملعاناتي التــي طالت من دون جــدوى فانا احد 
االشــخاص الذي جرت مقابلتي من جلنة الكفاءات 
العائــدة بتاريخ 2013/3/13 وظهر اســمي للتعيني 
في جامعة ســامراء وطلب مني تغيير العنوان الى 
جامعة تكريت لكون االولى تابعة لها ، وها انا اعيش 

في دوامة تدور ولم تنته حلد االن .
وفقكم اهلل ملا فيه خير اجلميع 

احمد عبدالرزاق احمد البياتي 
ماجستير تاريخ اقتصاد اسالمي 

متابعة الصباح الجديد:

اعلنت وزارة االعمار واالســكان 
والبلديــات واالشــغال العامة 
العامة  حمورابــي  شــركة  ان 
وبأشراف  االنشائية  للمقاوالت 
دائرة الطرق واجلســور التابعتني 
للوزارة تواصــالن اعمالهما في 
تنفيــذ مشــروع املمــر الثاني 
لطريــق )ديوانيــة – عفك – ال 

بدير( مبرحلتيه االولى والثانية.
وذكــر املركز االعالمــي للوزارة 
االولى هــي طريق  املرحلــة  ان 
20كم  بطول  )ديوانية-عفــك( 
اجنز منه 15 كم  ، فيما يتواصل 
العمل حاليــا في تنفيذ اعمال 
للمتبقي  والتبليط  االســفلت 
 )5( بطول  املشــروع  اعمال  من 
كم وصــوال الــى مدينة عفك 
3 مليارات و500 مليون  وبكلفة 

دينار .
واوضــح املركــز االعالمــي ان 
للمشــروع هي  الثانية  املرحلة 
)عفــك –آل بدير( وبطول 32كم 
دينار،  5 مليارات  رصد لها مبلغ 
ألكمال جزء من االعمال وحسب 
اخملطط لها وكذلك انشاء جسر 
على نهر عفك ومن املؤمل اجناز 
17 كم منه نهاية العام احلالي .

ان  االعالمــي  املركــز  واشــار 
املشروع يعد من مشاريع الطرق 
املهمة لدوره في تقليل احلوادث 
املروريــة كــون الطريــق يربط 
محافظتــي ميســان والبصرة 
واطــراف الناصريــة بالنجــف 
وهو  بالديوانية  مرورا  االشــرف 
مبمر واحد ومتر عليه اعداد كبيرة 
جدا من املركبات ذهابا وايابا ما 
احلوادث  من  الكثير  في  تتسبب 
عدم  بســبب  املروعة  املروريــة 
التزام مســتعملي الطريق من 
سائقي سيارات النقل اجلماعي 
بقواعد املرور والسرعة املطلوبة 
وعــدم االنتباه والتــي دائما ما 
تكون اســبابا رئيسة للحوادث 
املروريــة ، اضافة الى ان الطريق 
املذكــور هوالطريــق الرئيــس 
قبل  من  الســتعماله  املعتمد 
الــزوار الكرام الذيــن يتوجهون 

في  الدينية  املناســبات  الحياء 
وكربالء  النجــف  محافظتــي 

ويتجاوز تعدادهم املاليني .
الــوزارة العمل بطريق  وتواصل 
في  الرئيــس  بغــداد  مدخــل 
محافظــة كربــالء مــن خالل 
شــركة اشــور العامة لتنفيذ 
عــدد من املشــاريع املهمة في 
طريــق مدخل بغــداد - كربالء 
) ســيطرة الكفيــل - تقاطع 
احلســينية ( من جهة الدخول 
حيث يعد هذا املدخل من الطرق 
الرئيســة حملافظة كربالء كونه 
بغداد  مــن  الزائرين  يســتقبل 
وغرب  شمال  محافظات  وبقية 
بغداد ويسهل  العاصمة  وشرق 

االنسيابية في حركة املرور.
ان طول  االعالمي  املركــز  وتابع 
الطريــق يبلــغ ٣٣٥ م وبعرض 
١٩م حيث يشــمل العمل فيه 

بكمية ٧٠٠٠م٢  الطريق  قشط 
و اكساء املقطع مبادة االسفلت 
بكميــة ٧٠٠٠م٢ طبقة رابطة 
مادة  وجتهيز   , ٦ســم  ســمك 
االسفلت من معمل امياك التابع 

للشركة.
يذكــر ان العمل مســتمر من 
اجل اجنازه في املدة احملددة لقرب 
الزيــارات الدينيــة ولتهيئتــه 
الزيــارات  قبــل  للمواطنــني 
املليونية القريبة املرتقبة ونحن 

على ابواب شهر محرم احلرام .
كمــا واصلــت الــوزارة تنفيذ 
اعمالها في  مشروع ركائز احلفر 
في محافظــة البصرة لصالح 
وزارة النفط / شــركة مصافي 
البصــرة مــن خالل املــالكات 
شركة  في  والفنية  الهندسية 
الفــاو الهندســية ألعامة من 
اجل اجنــازه على وفق التوقيتات 

احملــددة وحســب املواصفــات 
الفنيــة املطلوبــة ، حيث تبلغ 
نســبة االجناز احلالية للمشروع 
)%70( وبكلفــة اكثــر من  )6( 
مليارات دينار ومبدة تنفيذ قدرها 

)9( أشهر.
وبني املركز االعالمي ان املشروع 
يشــمل تنفيذ ركائز حفر بعدد 
م   )20( وبطــول  ركيــزة   )675(
للركيزة الواحدة حيث تبلغ عدد 
الشــركة  أجنزتها  التي  الركائز 
ركيزة من   )470( حاليا بحــدود 

اجملموع الكلي للركائز
الفــاو  شــركة  ان   يذكــر 
الهندســية التابعــة للــوزارة 
وأجنزت  نفــذت  وان  لها  ســبق 
العديد  من املشــاريع النفطية 
والغازية لصالح وزارة النفط في 
اخرها  كان  البصــرة  محافظة 
بناية معهــد التدريب النفطي 

في احملافظة.
الى ذلك باشرت الشركة املنفذة 
لشــروع طريق عمارة /الكحالء 
الســايد الثانــي اعملها المتام 
املشــروع بطــول 25كم جنوب 
مدينــة العمارة  بعــد توقفها 
عن العمل بسبب االزمة املالية 

التي مرت بها البالد .
واكد احملافظ ان العمل استؤنف 
مبشــروع انشــاء املمــر الثاني 
لطريــق عمــارة/ كحــالء في 
املباشرة  ميسان ومتت مالحظة 
مقاطع  بتهيئة  وذلك  باملشروع 
ألغــراض التبليــط بطبقــات 
أساس وبعدها التبليط بطبقة 
رابطة وطبقة سطحية نتيجة  
املتكررة  واملطالبــات  املتابعات 
مــن قبــل احلكومــة احملليــة 
لصــرف مســتحقات احملافظة 
وقــد مت أطــالق جزء مــن هذه 

باملباشرة  والبدء  التخصيصات 
به .

واشار احملافظ الى  توجيه الدوائر 
اخلدمية فــي احملافظة بالتعاون 
املقيم  املهنــدس  دائــرة  مــع 
رفع  لغرض  املنفذة  والشــركة 
ومعاجلتها  التعارضــات  جميع 
من اجل عدم تعطيل املشــروع 
املقررة    املــدة  ضمن  وتنفيــذه 
والشركة املنفذة ودائرة املهندس 
املقيم بضرورة مضاعفة اجلهود 
كون الطريق يعد شريانا رئيسا 
الكحالء  يربط قضــاء  مهمــا 
مبركز احملافظة ويســهل عملية 
املواطنــني واحلد من  تنقل  ورود 
احلوادث التي تقع بسبب أحادية 
الطريق الرابــط والزحام املروري 
استراتيجيا  طريقا  كونه  عليه 
يرتبط بحقول احللفاية النفطي 

جنوبي مدينة العمارة .    

اإلعمار تواصل تنفيذ الممر الثاني لطريق
 )ديوانية - عفك - آل بدير( بمرحلتيه األولى والثانية

المرحلة األولى هي 
طريق )ديوانية-عفك( 

بطول 20كم أنجز منه 
15 كم، فيما يتواصل 

العمل حاليا في 
تنفيذ أعمال االسفلت 
والتبليط للمتبقي من 

اعمال المشروع بطول 
)5( كم وصوال الى 

مدينة عفك وبكلفة 3 
مليارات و500 مليون 

دينار

تنفيذ املمر الثاني لطريق )ديوانية – عفك - ال بدير(
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العراق يشارك في 
المؤتمر العالمي للطاقة 

المتجددة في تونس

العراق يشارك باجتماع 
التغطية الصحية 

لبلدان الشرق المتوسط 

بغداد - الصباح الجديد:
شــاركت دائرة الطاقــات املتجددة فــي وزارة 
العلوم والتكنولوجيا املدمجة في أعمال املؤمتر 
)IREC 2018( الذي  العاملي للطاقة املتجــددة 

اختتم اعماله في تونس امس االول .
وقدم مديــر مركز بحوث الطاقة الشمســية 
الدكتــور فالح ابراهيم العطــار مجموعة من 
األبحاث في مجال تصميــم وتنفيذ منظومة 
تتبع شمسي باســتعمال اربعة متحسسات 
ملوقع مدينة بغداد ودراسة تأثير السمك ودرجة 
 ،CIGS احلرارة في كفاءة اخلاليا الشمسية نوع
فضال عن تصميــم وتصنيع خلية انتاج طاقة 
كهربائيــة نظيفة من مادة معــدن – كاربون – 

بوليمير من دون مخلفات كاربونية.
وتضمــن املؤمتر تقدمي سلســلة مــن البحوث 
في مجــال االبتكارات والعلــوم والتكنولوجيا 

والتنمية املستدامة والطاقات املتجددة.

بغداد - الصباح الجديد:
شاركت وزارة الصحة باعمال االجتماع الوزاري 
حــول التغطيــة الصحية الشــاملة واليات 
تعزيزها ضمن بلدان شرق املتوسط الذي اختتم 
اعمالــه في مدينة صاللة في ســلطنة عمان 
بحضــور الوكيل الفني للــوزارة الدكتور حازم 
اجلميلــي والدكتور محمد جبــر حويل معاون 

مدير عام دائرة الصحة العامة .
وعقــد الوكيل الفني لــوزارة الصحة الدكتور 
حازم اجلميلي علــى هامش املومتر لقاء مع وزير 
الصحــة الُعماني مت فيه التاكيــد على وضع 
تتركز على  للتعاون املشــترك  واليــات  خطه 
تعزيز االطــر التعاون فيما يخــص بناء قدرات 
املالكات العاملة في العراق حول جميع برامج 
الرعاية الصحية االولية والثانوية وطب االسرة 
املراكز الصحية  وأدارة  االلكترونيــة  واحلوكمة 
املباشــرة  االحالــة  واملستشــفيات ونظــام 
والراجعة وتفعيل البرامــج كافة بني البلدين 

التي كانت موجودة وفقا لتلك االطر.
كما جرى خــالل اللقاء التاكيــد على االرتقاء 
بالبــورد العربــي كونه ميثل منطلقــا موحدا 
للتخصّصــات الطبيــة والصحيــة والتاكيد 
بان العراق تبنــى التعليم الطبي ضمن اجمللس 
العربــي لالختصاصــات الصحيــة واهميــة 
اشتراك جميع البلدان ألعربية ومنها سلطنة 
عمان والقــدوم الى بغداد لالشــتراك مبا يعزز 
من االرتقاء بالبــورد العربي من ناحية التدريب 
ورصانة الشهادة وان يكون هذا التخصص من 
آلتى نفتخر بشهادته بني جميع  التخصصات 
الشهادات التخصصية العاملية وان نعمل على 

تطويره باستمرار. 
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 بغداد - الصباح الجديد:

اجرت دائــرة صحة بغــداد الكرخ 
عملية ممارسة عملية على كيفية 
اإلنقاذ   وعمليــات  احلرائق  إطفــاء 
واإلســعافات االوليــة و تطبيــق 
اجراءات الوقائية اخلاصة بالسالمة 
املهنيــة و كيفيــة اخــالء املبنى 
الطوارىء في  اماكن  واســتعمال  
حالة حــدوث حرائــق بالتعاون مع 

مركز دفاع مدني الكاظمية .
التصاريح  شــعبة  مديــرة  ذكرت 
االمنيــة فــي دائرة صحــة بغداد 
الكــرخ الدكتــورة االء الصالح ان 

الدائرة قامت باجراء ممارسة عملية 
و حية حول عمليات اطفاء احلرائق 
املهنية  السالمة  اجراءات  وتطبيق 
واستعمال اماكن و طرق الطوارىء 
حيث قامــت الدائرة بوضع عالمات 
خروج  واماكن  ممــرات  على  الداللة 
الطوارىء اضافة الى تهيئة اجهزة 
احلريق  مطافــىء  جميــع  االنذارو 
وتدريب العاملني فــي الدائرة على 
احلريق  كيفية استعمال  مطافىء 
وانقاذ املصابني مــن خالل التوعية 
التــي قدمتهــا وجهــود مالكات 

شعبة االعالم في الدائرة ,
واضاف مساعد امر مركز دفاع مدني 
الكاظمية الرائد بشير جاسم لقد 

قمنا باجــراء ممارســة عملية من 
خــالل اضرام النيــران بعدة اماكن 
في الدائرة وغلق املمرات الرئيســة 
في الدائــرة وتوجيه املوظفني على 

اماكن خروج الطوارىء .
وقام املفوض جعفر محمد بتدريب 
املوظفني علــى الطرق الصحيحة 
في اطفاء احلرائق وجناح املمارســة 
االجراءات تقلل من االصابات  وهذه 
بني املوظفــني واملراجعني في حالة 
او  انفجــارات  او  حرائــق  حــدوث 

اعتداءات ارهابية .  
الدائرة  فــي  االعــالم  مديــر  وبني 
املمارسة شملت  ان  احليدري  احمد 
إلقاء بعض اإلرشــادات والتوصيات 

اخلاصة باحلرائق ، كما تقوم الدائرة 
الفعاليات  لبعض  دوري  وبشــكل 
في إطفاء احلرائق ومواجهة احلاالت 
الطارئــة والدائــرة حريصــة على 
تطوير قابليات املنتسبني من خالل 
كفاءتهم  لفحص  املمارسات  هذه 
على  الدوريــة  الصيانــة  وإجــراء 
احلرائق  إطفــاء  ومعدات  منظومة 
وتأكيد جاهزيتها للعمل وتعد هذه 
املمارسة من املمارسات الدورية في 
املصابني  واجالء  احلرائــق  مكافحة 
وكذلك تضمنت ارشــادات نظرية 
تلقاها املوظفون ومالك الســالمة 
يد  على  املدنــي  والدفاع  املهنيــة 

خبراء الدفاع املدني .

تقرير

صحة الكرخ تنّفذ ممارسة إلطفاء الحرائق وعمليات اإلنقاذ

كربالء - جاسم الكالبي: 
ضمــن خطتــه اخلاصــة بزيارة 
العاشــر من محرم احلــرام اعلن 
فــرع كربــالء لتوزيــع املنتجات 
النفطيــة عن تهيئة ونصب عدد 
محاور  على  املتنقلة  احملطات  من 
بتجهيز  لالسهام  الثالثة  املدينة 
املركبات الناقلة للزائرين بالوقود .
وقال مدير الفرع املهندس حسني 
لـ"الصبــاح  اخلرســان  مجيــد 

اجلديــد" انــه جــرى تهيئــة 6 
محطــات مــع مولــدات جتهيز 
الطاقــة الكهربائية ، اضافة الى 
تخصيص 8 حوضيات بعد نصب 
لتكون  عليها  التسريع  مضخات 

مبثابة محطة متنقلة .
االبيض  النفــط  اما بخصــوص 
وزيــت الغاز فقال مديــر الفرع مت 
وبسعات  تهيئة حوضيات جوالة 
متعددة من 16 الــف لتر الى 36 

الف لتر لغرض توزيع املنتج على 
الهيئأت واملواكب احلسينية الفتا 
املتنقلة خضعت  احملطات  ان  الى 
الجــراء الصيانة واالدامة لضمان 
دميومة عملها خــالل زيارة محرم 
احلــرام اوعند حصــول اي طارئ 
فضال عــن قيام اللجــان الفنية 
على  الدورية  الصيانــة  باجــراء 
منافذ املركــز التوزيعي واحملطات 

الوقودية .

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت امانة بغداد ورشة عمل 
بعنوان )مواقف الســيارات في 
...الواقع والطموح  مدينة بغداد 
( على قاعة املوتيــل في متنزه 

الزوراء . 
العالقــات  مديريــة  وذكــرت 
واالعالم أن النــدوة التي اقيمت 
برعاية الدكتــورة امني بغداد و 
العام  املفتش  مكتــب  نظمها 
ودائــرة التخطيــط واملتابعــة 

متت بحضــور املفتش العام في 
امانة بغــداد ومدير عــام دائرة 
واملديرين  واملتابعــة  التخطيط 
وعدد  البلدية  للدوائــر  العامني 
في  واملوظفني  املهندســني  من 

امانة بغداد .
تضمنت  الورشــة  ان  واضافت 
املوضوعات  من  جملة  مناقشة 
منها الواقع الراهن واالحصائيات 
ألماكــن وقوف الســيارات في 
املشكالت  وحتديد  بغداد  مدينة 

بحسب  احلال  لواقع  والتحديات 
قطــاع كل دائــرة بلدية ووضع 
املقترحات واحللول ألزمة مواقف 
الســيارات في مراكــز األحياء 
ان  الــى  واشــارت   . واملناطــق 
امانة بغــداد اقامت العديد من 
ورشات العمل في شتى اجملاالت 
لإلفادة منها فــي تطوير الواقع 
للعاصمة  والعمرانــي  اخلدمي 
بغداد فضالً عــن تطوير خبرات 

العاملني في هذه اجملاالت .

بغداد - الصباح الجديد:
لتجارة  العامة  الشركة  اعلنت 
التجارة  وزارة  الغذائية في  املواد 
عــن اســتمرار  جتهيزها وكالء 
املــواد الغذائية مبادتي الســكر 

وزيت الطعام .
قاسم  الشركة  عام  مدير  وقال 
حمود منصور ان فرع الشــركة 
جهز  البصــرة  محافظــة  في 
كمية ) 254 ( طنا من الســكر 
وكمية ) 118 ( طــن زيت  وفرع 

بابــل جهــز كميــة  ) 4056 ( 
طــن ســكر  و )1134( طن زيت  
%98 كما  بلغت  وبنسبة جتهيز 
جهز فــرع ذي قار كميــة       ) 
500 ( طن من الســكر و ) 290 
( طن زيت  ملناطق ) الشــهداء 
, ســوق الشــيوخ , البطحاء , 
الدوايــة , ســومر , الصاحلية , 
ناصرية , الفضلية (  وفي االنبار 
مت جتهيز مادة الســكر بكمية ) 
2.105.240 ( طــن و )953.114 ( 

طن زيت  ملناطق         ) الرطبة , 
القائم , النخيب ( اما في ديالى  
فقــد مت جتهيــز الســكر وزيت 
الطعــام بنســبة %99 ملناطق 
النجف  وفــي  كافة  احملافظــة 
االشــرف مت جتهيز مادة السكر 
بكميــة ) 1490 ( طــن وكمية 
) 779 ( طنا مــن الزيت  اضافة 
الديوانية بتجهيز  الى قيام فرع 
الطعـام  وزيـت  السكـر  مادتي 

بنسبــة 100% .

ورشة عمل عن مواقف
 السيارات في مدينة بغداد

استمرار تجهيز وكالء التموينية 
بمادتي السكر وزيت الطعام

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل الشــركة العامــة للزجاج 
واحلراريــات إحــدى شــركات وزارة 
مســاعيها  واملعــادن  الصناعــة 
معمل  تأهيــل  إلعــادة  وجهودها 

االسمنت األسود التابع لها. 
وأوضح مدير عام الشركة املهندس 
رياض عزيز جاسم أن شركته دأبت 
على تفعيل عقد ايجار واســتثمار 
معمل االســمنت االسود والذي مت 
توقيعه عــام ٢٠١٢ وتوقف العمل 
به بسبب الوضع االمني والعمليات 

العســكرية في محافظة االنبار ، 
الفتا إلى أن الشــركة استطاعت 
املنفذة  الشــركة  طلــب  وبعــد 
العقد  بتنفيذ  باالستمرار  ورغبتها 
ومن خالل اجلهود املشتركة للجان 
تأمني  الطرفني  املشــكلة من كال 
جميع الوســائل لتطهيــر املوقع 
من االلغام ورفع االنقاض وتسهيل 
عمليــات التأهيل للمعمل املذكور 
بعد ان كان مصــدرا لقطع الغيار 

للمعامل اجملاورة. 
واكد املدير العام اســتمرار اعمال 

التأهيل من قبل الشــركة املنفذة 
من اجل حتقيق االهداف املنشــودة 
في حتقيق مردود مالي للشركة من 
خالل االيجار واحلصة اجملانية للوزارة 
مــع تشــغيل )١٥٠( موظفــا من 
الشركة وتأمني رواتبهم ، معربا عن 
امله باالسراع في اكمال االجراءات 
مــن قبــل دوائــر الــوزارة املعنية 
واملوافقة على ملحق تفعيل العقد 
لغــرض االســتمرار بتأهيل كامل 
املعمل خالل املــدة والبرنامج الذي 
مت تقدميه من قبل الشركة املنفذة.

تهيئة عدد من الحوضيات والمحطات 
المتنقلة لتجهيز المركبات بالوقود 

الصناعة تعيد تأهيل
 معمل السمنت األسود 

خالل زيارة العاشر من محرم الحرام 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلت وكالة تسنيم لألنباء عن رئيس البرملان 
اإليراني علي الريجانــي قوله امس األربعاء إن 
إيران لديهــا ما بــن 3000 و4000 جهاز طرد 

مركزي يعمل بالفعل.
يأتــي هذا اإلعــان النادر عن بيانــات محددة 
للبرنامج النووي بعد أيــام من تصريح رئيس 
بأن طهران  اإليرانية  الذريــة  الطاقة  منظمة 
انتهت من منشأة لتصنيع أجهزة طرد مركزي 

متطورة.
كانت إيران قد قالت إنها ســتزيد من قدرتها 
على تخصيــب اليورانيوم إذا انهــار اتفاقها 
النــووي مع القــوى العاملية بعد انســحاب 

واشنطن منه في أيار.
ووافقت إيران مبوجب االتفاق النووي عام 2015 
على احلد من برنامجها النووي مقابل تخفيف 

العقوبات عنها.
االتفــاق للجمهورية اإلســامية  ويســمح 
بتشــغيل ما يصل إلى 5060 جهازا من اجليل 
األول ألجهزة الطرد املركزي ملدة عشر سنوات 
في منشــأة نطنــز و1044 جهــازا من اجليل 
األول ألجهزة الطرد املركزي في منشــأة فوردو 

للتخصيب حتت األرض.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران 
رّكبت 20 ألــف جهاز للطرد املركزي في نطنز 

وفوردو قبل االتفاق.
وحتاول بقية الــدول املوقعة على االتفاق، وهي 
روســيا والصــن وأملانيا وفرنســا وبريطانيا، 

إنقاذه.
ونســبت تســنيم إلى الريجاني قوله »لدى 
أمريكا وإســرائيل برنامج ضد إيــران، وهؤالء 

تخلوا عن اتفاق طالبوا به«.
وأضــاف »وبعدما انســحبت أميــركا، طلب 
الزعماء األوروبيون من إيران أال تصدر ردا سريعا 

على هذا التصرف وطلبوا وقتا، والوقت مير«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال ســكان إن صواريخ أُطلقــت باجتاه مطار 
الليبية طرابلس في  العاصمــة  معيتيقة في 
ســاعة متأخرة من مســاء امس االول الثاثاء، 
وأعلنــت الســلطات وقف املاحــة اجلوية في 

املطار وحتويل الرحات إلى مطار مصراتة.
جاء ذلك بعد أقل من أســبوع على توسط األمم 
املتحدة في هدنة هشة بن جماعات مسلحة 

متناحرة في املدينة.
وقال متحدث باسم فصيل يسيطر على املطار، 
وهــو املطار الوحيد العامل فــي العاصمة، إنه 
لم تقع إصابات بشــرية أو أضرار مادية. وذكرت 
قنوات تلفزيونية ليبية أن عدة أشخاص أصيبوا 
بسبب الصواريخ التي سقط أحدها في البحر 

املتوسط.
واشتبكت جماعات متناحرة في طرابلس لعدة 
أيام لكــن املعارك تركزت علــى جنوب املدينة. 

ويقع مطار معيتيقة في شرق العاصمة.
وقال املطــار على صفحته على فيســبوك إن 
رحلة للخطــوط اجلوية الليبيــة كانت قادمة 
من اإلســكندرية في مصر إلى طرابلس حولت 
مسارتها إلى مصراتة، التي تقع على بعد نحو 

190 كيلومترا شرقي العاصمة.
وذكر في بيان الحق على فيســبوك »تعليمات 
صدرت بوقــف املاحة اجلوية مبطــار معيتيقة 

الدولي ونقل الرحات ملطار مصراتة الدولي«.
الدولة  أعلــن تنظيــم  وبشــكل منفصــل، 
اإلســامية مســؤوليته عن هجوم على مقر 
املؤسســة الوطنية للنفط في طرابلس وذلك 
حسبما أعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم 

يوم الثاثاء.
وقــال مســؤولون إن الهجوم الــذي وقع يوم 
االثنن  املاضي أدى إلى مقتل اثنن من موظفي 
املؤسســة وإصابة عشــرة ووصفوا املهاجمن 
الثاثــة الذين لقــوا مصرعهم أيضــا بأنهم 

»أفارقة«.

رئيس البرلمان: إيران لديها 
ما بين 3000 و4000 جهاز 

طرد مركزي عامل

إغالق مطار العاصمة 
الليبية بعد إطالق 
صواريخ بالقرب منه

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكــد وزراء اخلارجية العرب ضرورة 
الاجئن  غوث  »وكالة  اســتمرار 
وتشــغيلهم«  الفلســطينين 
)أونروا( في القيام بدورها في تلبية 
واإلنســانية  احلياتية  االحتياجات 
محذرين  الفلسطينين،  لاجئن 
من املســاس بواليتها أو تقليص 
تأزمي  فــي  يســاهم  مبا  خدماتها 

الوضع في املنطقة.
وقال وزير اخلارجية السعودي عادل 
اجلبير قبل أن يســلم رئاسة دورة 
مجلــس جامعة الــدول العربية 
اجلديــدة الـــ150 إلــى نظيــره 
أحمد،  الدرديري محمد  السوداني 
على  الفلســطينية  القضية  إن 
التي تســعى  باده،  أولويات  رأس 
إلى أن ينال الشعب الفلسطيني 
حقوقــه املشــروعة املبنية على 
وقرارات  العربية  الســام  مبادرة 
الشــرعية الدوليــة املتمثلة في 
إقامة دولته املستقلة على حدود 
عــام 1967 وعاصمتهــا القدس 
الشــرقية، مؤكــداً أن اململكــة 
»تؤكد رفضها القاطع أي إجراءات 
من شأنها املس بالوضع التاريخي 

والقانوني للقدس«.
وشــدد الوزراء، في بيــان أصدروه 
بعد جلسة خاصة ملناقشة أزمة 
»أونروا« أمــس االول الثاثاء، على 
العادية  الدورة  اجتماعات  هامش 
الـــ150 جمللس اجلامعــة، على أن 
اســتمرار الوكالــة فــي القيام 
بواجباتهــا إزاء أكثر من 5 ماين 
الجئ فلســطيني فــي منطقة 
»مســؤولية  اخلمس  عملياتهــا 
وقانونيــة  سياســية  دوليــة 
»قضية  أن  مؤكديــن  وأخاقية«، 
الاجئن الفلســطينين هي من 
قضايا الوضــع النهائي ,حتّل على 
أســاس قرارات الشرعية الدولية، 
 وفــي مقدمها القرار 194 ومبادرة 
السام العربية مبا يضمن حقهم 

في العودة والتعويض«.
 واتفق الوزراء على مواصلة البحث 
فــي القضية فــي ضــوء نتائج 
االجتمــاع الدولــي األخير، وعلى 
للبناء  الازمــة  اخلطــوات  اتخاذ 
على مخرجات مؤمتــر روما لدعم 
»أونروا«، والتحركات السياســية 
لضمــان دعــم مالي مســتدام 
أداء  فــي  اســتمرارها  يضمــن 
مهماتها، وحشــد دعم سياسي 
لتأكيد هــذا التكليــف. وأعربوا 
عن أســفهم حيال قرار الواليات 
الوكالة،  املتحــدة وقــف دعــم 
وحذروا من خطورة اســتمرار هذا 
العجــز وتفاقمه علــى األوضاع 

اإلنسانية لاجئن.

فلسطني
وكان وزير اخلارجية الفلســطيني 
اإلدارة  اتهــم  املالكــي  ريــاض 
األميركية بقيــادة الرئيس دونالد 
بـــ »محاولــة تصفية  ترامــب، 
وتفريغ القضية الفلسطينية من 
مضمونها، وأسســها األخاقية، 
الشعب  من خال تقويض حقوق 
الفلســطيني األساســية وغير 
القابلة للتصــرف، وفي مقدمها 
حقه في تقرير املصير واالستقال 
املســتقلة  دولتــه  وجتســيد 
عودة  وحق  القــدس،  وعاصمتها 
االجئــن«. وقال املالكــي إن هذه 

اإلدارة »بدأت الهجوم على حقوق 
وعلى  الفلســطيني،  الشــعب 
صفقة  لتنفيذ  الدولــي  القانون 
العصر قبل إعانها، وتســتهدف 
للشعب  السياسي  التمثيل  اآلن 
الفلســطيني بإغاقهــا مكتب 

منظمة التحرير في واشنطن«.

كرينبول
وأشــاد املفوض العــام لـ«أونروا« 
العام  األمن  بيير كرينبول مبوقف 
للجامعــة العربيــة أحمــد أبو 
الغيــط، وبدور البلــدان املضيفة 
مببلغ  االســتثنائية  والتبرعــات 
مــن  مــن كل  دوالر  مليــون   50
واإلمارات عاوة على  الســعودية 
الكويت.  التاريخي مــن  الدعــم 
وأكــد أن القــرار األميركــي لن 
يغيــر من تصميــم »أونروا« على 
تقدمي خدماتهــا لاجئن وتنفيذ 
ال  أنه  علــى  مشــدداً  مهماتها، 
ميكن أن يحل أحد املشــكات في 
املنطقــة من طريق شــطب 5.3 
وأشار  مليون الجئ فلســطيني. 
إلــى أن احلقيقــة التــي ال ميكن 
إنكارهــا هــي أن هــؤالء لديهم 

حقوقاً وفقاً للقانون الدولي.
وقال إن »أونــروا«ال تزال في حاجة 
لتضمن  دوالر  مليــون   186 إلــى 
الطارئة.  اســتمرارية خدماتهــا 
وناشــد وزراء اخلارجية العرب بأن 
يبقى مســتوى دعمهــم الكبير 

مستمراً السنة املقبلة.

أبو الغيط
واســتبعد األمن العام للجامعة 
مداخلته  فــي  الغيط،  أبو  أحمد 
في اجللســة اخلاصة بـ«أونروا«، أن 
تكــون أبعاد التحــدي الذي ميثله 
القــرار األميركــي بوقــف متويل 
الوكالة خفيت على أحد، مشيراً 
إلــى الُبعد اإلنســاني املباشــر 
ألزمتها املالية، والذي يتعلق بحياة 
عن  معرباً  الفلسطينين،  ماين 
التضامــن معهم والدول العربية 

املضيفة لهم.

بُعداً  األميركــي  للقــرار  أن  ورأى 
يضــرب  إذ  أخطــر،  سياســياً 
األساس القانوني واألخاقي الذي 
الاجئن،  قضيــة  عليــه  قامت 
املســؤولن  أحد  بتبريرات  مذّكراً 
عن  تكشــف  التي  األميركيــن 
الهدف النهائي وهو إعادة تعريف 
صفة الاجئ، بقصرها على اجليل 
األول، في تطابق كامل مع الرؤية 
التي طاملا كررتها إســرائيل منذ 

.1948
وشدد أبو الغيط على أن التحدي 
األول أمامنــا هــو احملافظة على 
التفويض املمنوح لـ«أونروا« ومنع 
الهجمة الشرسة التي تستهدف 
نزع شــرعيتها. وقال: نحتاج إلى 
محكمة  ديبلوماســية  خطــة 
للحفاظ علــى التأييد العاملي لـ 
»أونــروا« ودورهــا، ليبقى املوقف 
ومرفوضــاً.  معــزوالً  األميركــي 
وأكــد احلاجة إلى توســيع دائرة 
املســاهمات الدولية في »أونروا«، 
له داللة  السياســي  ألن معناها 

كبيرة.

شكري
وأعــرب وزيــر اخلارجيــة املصري 
القلــق  عــن  ســامح شــكري 
البالغ بســبب التطورات األخيرة 
اخلاصة بـــ »أونــروا«، وما يتصل 
بذلك من أخطــار تتعلق بأوضاع 
تكاتف  »ضــرورة  وأكد  الاجئن. 
تلك  ملواجهــة  األطــراف  جميع 
شكري  وشــدد  اإلشــكاليات«. 
وعدم  الوكالة  دعم  »أهمية  على 
املســاس بالتفويض اخلاص بها«. 
الكامل  مصــر  »تأييــد  وأعلــن 
الســتمرار واليتها على األســس 
والشــرعية ذاتهــا«، داعيــاً إلى 
ضرورة وضع خطــة للتعامل مع 
تواجهها  التي  والتحديات  أزمتها 

بشكل مستدام.

الدورة اجلديدة جمللس اجلامعة
رئاسة  السعودية سلمت  وكانت 
الدورة اجلديدة إلى السودان، وقال 

اجلبير فــي كلمته في اجللســة 
اململكة  إن  للــدورة  االفتتاحيــة 
العربية الســعودية خــال فترة 
رئاستها الدورة 149 جمللس اجلامعة، 
كانت حريصة على توحيد املوقف 
العربــي، واالرتقاء بــأداء اجلامعة 
وتطوير منظومــة العمل العربي 
مستجدات  يواكب  مبا  املشــترك 
املشهد السياســي واالجتماعي 
العربية،  للمنطقة  واالقتصــادي 
وســتواصل جهودها الرامية إلى 
حتقيــق اإلصاحــات املنشــودة. 
وأكــد اجلبير أن اجلميــع يعلم أن 
القضية الفلســطينية هي على 
رأس أولويــات واهتمامــات بادي 
التي تســعى لكي ينال الشعب 
الفلســطيني حقوقه املشروعة 
املبنية على مبادرة السام العربية 
وقرارات الشرعية الدولية املتمثلة 
في إقامة دولته املســتقلة على 
حــدود عــام 1967 وعاصمتهــا 
القدس الشرقية، مؤكدة رفضها 
إجراءات من شــأنها  القاطع ألي 
التاريخــي  بالوضــع  املســاس 

والقانوني ملدينة القدس.
أن إطاق خادم احلرمن  إلى  وأشار 
الشريفن مسمى »قمة القدس« 
على الــدورة العادية الـ29 جمللس 
اجلامعة على مستوى القمة، أتى 
ترجمة ملا في صدورنا جتاه الشعب 
وتأكيداً  الشــقيق،  الفلسطيني 
الفلســطينية  القضية  ملركزية 
بالنســبة إلــى األمــة العربية، 
وتأييــداً للجهــود الرامية لدعم 
وكالة األونروا واحلفاظ على دورها 
السعودية  أن  اجلبير  وأكد  احليوي. 
مســتمرة فــي التزاماتهــا جتاه 
واستقراره  وسيادته  اليمن  وحدة 
وأمنه وســامة أراضيه من خال 
دعم احلكومة الشــرعية، مؤكدة 
تعاونها مع جهــود املوفد الدولي 
إلــى اليمــن مــا دامــت تتوافق 
مــع املبــادرة اخلليجيــة وآليتها 
التنفيذيــة ومرجعيــات احلــوار 
اليمني وقــرار مجلس  الوطنــي 

األمن الرقم 2216.

احلوثين  »ميليشــيات  إن  وقــال 
اإلرهابية التابعــة إليران، لم ولن 
تستجيب لدعوات اجملتمع الدولي 
لانخراط في العملية السياسية 
في شــكل جاد، وآخــر دليل على 
ذلك عدم حضورها اجتماع جنيف 
األخير؛ في وقــت يدعم التحالف 
الشرعية في اليمن ويؤّمن وصول 
املســاعدات لكل أبناء الشــعب 
امليليشــيات  كانــت  اليمنــي، 
تســتهدف املدن وحتاصرها لتمنع 
وصول الغذاء والدواء، كما أطلقت 
190 صاروخاً على املدن السعودية 
مبــا فيها قبلــة املســلمن في 
انتهاك صارخ ملشــاعر املسلمن 

كافة«.
وشــدد علــى أن اململكــة تؤكد 
اتخــاذ  والتزامهــا  اســتمرارها 
اخلطــوات كافة لضمــان تفادي 
وقــوع إصابات بــن املدنين وفقاً 
ملبادئ القانون اإلنســاني الدولي، 
التحالــف  دول  أن  أكــد  كمــا 
ستســتمر في تعاونهــا مع األمم 
األخرى  اإلغاثة  ووكاالت  املتحــدة 
املســاعدات  وصــول  لضمــان 
املدنين  الســكان  إلى  اإلنسانية 
فــي اليمن، في ســبيل تخفيف 
معاناة الشعب اليمني. ولفت إلى 
الذي  اإلنساني  الدعم  إجمالي  أن 
الســنوات  خال  اململكة  قّدمته 
األربــع املاضية، بلــغ أكثر من 13 
بليون دوالر. وبالنســبة إلى األزمة 
الســورية، قال اجلبيــر إن موقف 
إذ تسعى  ومعلن،  واضح  اململكة 
إلى اســتقرار ســورية ووحدتها 
وســيادتها وســامة أراضيهــا، 
توحيــد موقف  وعملــت علــى 
املعارضة الســورية ليتسنى لها 
املفاوضات  طاولــة  على  اجللوس 
أمــام النظام للتوصــل إلى حل 
سياســي يضمــن أمن ســورية 
ومنــع  ووحدتهــا  واســتقرارها 
التدخل األجنبــي أو أي محاوالت 
للتقســيم، والتزام إعان جنيف 

)1( وقرار مجلس األمن )2254(.
وفي الشــأن الليبــي، أكد اجلبير 

أن بــاده تدعــم وحــدة ليبيــا 
واستقالها وتدعم جهود املبعوث 
الدولي للوصول إلى حل سياسي 
ليبيا واســتقرارها  أمــن  يضمن 

والقضاء على اإلرهاب فيها.
ولفت اجلبير إلى أن »عاملنا ال يزال 
بذلت  الذي  اإلرهاب  يعاني ظاهرة 
اململكــة جهداً فــي مكافحته، 
أنواع  ولم تتــردد في تقــدمي كل 
الدعم بالتعاون مع اجملتمع الدولي 
خبيثة«،  كآفــة  عليه  للقضــاء 
وقال: »لعل اإلرهاب الذي متارســه 
السافرة  إيران من خال تدخاتها 
فــي شــؤوننا العربيــة ودعمها 
ميليشــيات إرهابيــة، يعتبر من 
أبشــع مظاهر ذلك اإلرهاب الذي 
والتعاون  التكاتــف  يحتاج منــا 

ملواجهته وردع أدواته«.
وكان أبو الغيط أكد في اجللســة 
أن  اجلامعة  جمللــس  االفتتاحيــة 
تتعرض  الفلســطينية  القضية 
لهجمة شرســة ال تزال فصولها 
رغبة  وثمة  أعيننــا،  أمام  تتاحق 
أميركية غير مسبوقة في إفراغها 
من محتواها القانوني والسياسي 
والتاريخي واإلنســاني. واستغرب 
الفلســطينية  القيادة  »اتهــام 
بالتصلب والتعنــت وأنها ترفض 
صفقة لم تُعرض عليها بعد، إذ مت 
لدولة  عاصمة  بالقدس  االعتراف 
االحتال، واليــوم تنفض الواليات 
املتحدة يدها مــن أونروا، مطالبة 
بتفكيكهــا واســتبدالها«. ورأى 
أن »الهــدف مكشــوف ويتجاوز 
إلى  املالية  املســاهمة  مســألة 
أونروا  شــرعية  في  التشــكيك 
ذاتهــا، متهيــداً للتشــكيك في 

قضية الاجئن برمتها«.
وشدد على املوقف العربي الواضح 
وســقفه  الاجئن،  قضيــة  من 
هو املبادرة العربية للســام التي 
تبّنتهــا القمة العربيــة في آذار 
2002. وأشار إلى قرار إغاق مكتب 
الفلســطينية  التحرير  منظمة 
أنه لن يؤدي  في واشنطن، مؤكداً 

إلى تطويع اإلرادة الفلسطينية.

اكدوا ضرورة استمرار »أونروا« 

وزراء الخارجية العرب يرفضون تقويض
حقوق الشعب الفلسطيني والالجئين

تسعى إلى أن ينال 
الشعب الفلسطيني 
حقوقه المشروعة 
المبنية على مبادرة 

السالم العربية 
وقرارات الشرعية 

الدولية المتمثلة 
في إقامة دولته 

المستقلة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

شهد النواب األوروبيون جدال واسعا من 
األربعاء على تعديل قوانن  جديد امس 
حقوق التأليــف التي تثيــر خافا بن 
الفنانن وناشــري الصحافة من جهة 
واجملموعات الرقمية العماقة وناشطي 

احلرية على االنترنت من جهة أخرى.
لاقتصاد  األوروبيــة  املفوضــة  وقالت 
الرقمــي خال مناقشــة فــي البرملان 
األوروبي عشــية تصويت حاسم يرجح 
أال ينتهي بفارق حاسم »منذ أن وضعت 
املفوضيــة األوروبيــة اقتراحهــا على 
املفاوضات  كانت  سنتن،  قبل  الطاولة 
معقــدة وصعبــة في بعــض األحيان 
لكنهــا تعرضت أيضا حلمــات ترويج 

مكثفة من جميع األطراف«.
وأوضحت املفوضــة البلجيكية »نحن 
اآلن في مرحلة حاســمة«، مشيرة إلى 
أن »قواعــد اليوم تعود إلــى زمن ولى 
لم يكن يعــرف االنترنت الســريعة أو 
الهواتف الذكية أو شــبكات التواصل 

االجتماعي«.
في  اجملتمعن  األوروبيــن  النواب  ودعت 

جلسة بكامل األعضاء في ستراسبورغ 
إلى إقــرار التعديل، لكن قــد ال يلقى 

نداءها استجابة.
ويثيــر التشــريع اجلديد الــذي رفضه 
النــواب في اخلامــس مــن متوز/يوليو، 
انقساما حتى داخل الكتل السياسية. 
وقد مت تعديلــه على أمل تبديد مخاوف 
معارضي تنظيم االنترنــت والذي يرون 

في ذلك »رقابة«.
مبــدأ التعديــل هــو حــض املنصات 
الرقميــة مثــل يوتيوب التــي متلكها 
مجموعة غوغل، على حتســن مكافأة 

مبتكري محتوياتها )املادة 13(.
لكنه ينص أيضا على فرض رسم جديد 
سمي ب«الرسوم اجملاورة« لناشري اعام 
)املــادة 11( يســمح للصحف ووكاالت 
األنباء مثــل فرانس برس باحلصول على 
بدل مالي عند إعادة استخدام إنتاجها 

على االنترنت.
وقال الناطق باســم البرملان األوروبي إن 
»األمر ســيكون معقدا«. والدليل على 
ذلك أنــه مت تقدمي أكثر مــن 250 طلبا 

إلدخال تعديات على التشريع.
وعبــر ثمانيــة وزراء أوروبيــن للثقافة 
بينهم الفرنســية فرنســواز نيســان 
تأييدهم للمشــروع فــي مقال  عــن 

نشــر الثاثاء على املوقــع االلكتروني 
لصحيفة »لوســوار« التــي تصدر في 
بروكســل. وكتب وزراء الثقافة »علينا 
أال نقبل بعالم تستولي فيه حفنة من 
الشركات املتعددة اجلنسيات على اجلزء 
األكبر من مــردود األعمال التي يؤلفها 

آخرون في احمليط الرقمي«.

»وحوش رقمية« 
إذا أقر التعديل في جلســة األربعاء في 
األوروبين  للنواب  فيمكن  ستراسبورغ، 
االحتاد  مــع مجلــس  مفاوضات  بــدء 
األوروبــي )يضم الدول الـــ28 األعضاء 
وتوصلــت إلــى تســوية فــي 25 أيار( 
واملفوضيــة األوروبية، من أجل التفاهم 

على نص نهائي.
وهذه املفاوضات املغلقة التي تســمى 
بلغــة االحتــاد األوروبــي »االجتماعات 
الثاثية«، ميكن أن تستغرق أشهرا قبل 
التوصل إلى نص مشــترك بن جهازي 
للتكتل  التنفيذية  والسلطة  التشريع 
األوروبي. وبعد ذلــك، يعرض هذا النص 

مجددا على البرملان للتصويت عليه.
ويأمل مؤيديو االصاح أن يتم إقراره قبل 
االنتخابات األوروبية التي ســتجرى بن 
23 و26 أيار 2019، ألنهم يخشون صعود 

املشــككن في جدوى االحتــاد ووصول 
نواب جدد ال يؤيدون حقوق املؤلف.

وقالــت جوليا ريــدا النائبــة األوروبية 
األملانيــة في حزب القرصــان املرتبطة 
بكتلــة املدافعن عن البيئــة )اخلضر(، 
والتــي تعد من أبرز وجــوه احلملة ضد 
اإلصــاح إن »حقوق التأليــف ال ميكن 
أن تعيد اشــتراكات الصحف وعائدات 

اإلعانات«.
وتوجهت جنمة الهيب هــوب الهايتية 
وايكليف جن من فرقــة فادجيز والتي 
تعيــش فــي الواليــات املتحــدة، إلى 

بروكسل خصيصا.
وقالــت إن »أفضل فــرص النجاح التي 
ميلكهــا الفنانــون املســتقلون هــي 
التقاســم )ابتكاراتهــم(«. وأضافــت 
»علينــا أن نبقي إمكانية االكتشــاف 
أغلقناها  وإذغ  مفتوحــة،  )الفنانــن( 

فسنخسر الكثير من املواهب«.
وجاء الرد من املعسكر اآلخر، موسيقيا 
مــع حوالى مئة مؤلــف بينهم املغني 
البريطاني مــواري هيــد، جتمعوا أمام 
مبنى البرملان بدعوة من جمعية »اوروبا 
للمبدعــن«، وعزفوا النشــيد األوروبي 
وتلوا »نداء إلــى أوروبا« لتلتزم احلذر من 

»الوحوش الرقمية«.

النواب األوروبيون يصوتون على إصالح حقوق النشر

تقـرير



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أنهى املؤشــر العام لســوق العراق لــأوراق املالية 
تعامــات متراجًعا %0.73، عند مســتوى 546.33 
نقطــة، خاســرًا 4.04 نقطة، مقارنة مبســتوىات 

إغاقه ىوم االثنني.
وعطلت الســوق أعمالها، الثاثاء، مبناســبة رأس 

السنة الهجریة.
وتأثر أداء البورصة، بتراجع 3 أسهم، تقدمها بغداد 
للمشروبات الغازىة بنســبة %4، ومصرف املنصور 

بنسبة %1.23، واملعمورة العقارىة 0.56%.
في املقابل، ارتفع 13 سهماً، تصدرها إنتاج وتسوىق 
اللحــوم %9.68، ومصرف اإلئتمــان %9.52، و إنتاج 

األلبسة اجلاهزة 7.78%.
وتراجع حجــم التداوالت أمس إلــى 87.93 مليون 
ســهم، في مقابل 1.05 مليار ســهم باجللســة 
املاضية، كما انخفضت قيمة التداوالت إلى 156.43 
مليون دىنار، في مقابل 433.85 مليون دىنار باجللسة 

السابقة.
وتصدر ســهم مصرف اخلليــج التعامات حجماً، 
من خال تداول 17.45 مليون ســهم، وتصدر سهم 
العراقية إلنتاج البذور السيولة بقيمة بلغت 47.87 

مليون دىنار.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تراجعــت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملــة األجنبية، أمس األربعــاء، إلى 157.902 
مليون دوالر، فــي مقابل مبيعات قيمتها 175.92 
مليــون دوالر مبــزاد االثنني املاضــي، بنحو 18.02 

مليون دوالر.
وأوضح املركــزي، في بيان، أن ســعر الصرف بلغ 
1190 دىناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 

34 مصرفاً، وشركة واحدة فقط للتحوىل املالي.
ونوه البنك بأن تلك املبيعات هي نتائج مزاد اليوم 
اخلميــس، موضحاً أن إجمالي البيــع الكلي بلغ 

187.702 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزىز أرصدة املصارف 
فــي اخلــارج 156.902 مليون دوالر، فــي حني ُقدر 

إجمالي النقد املبيع بنحو 30.8 مليون دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف تقرىر أممي عن ارتفاع عــدد اجلياع 
في العالم الى 821 مليون شــخص في عام 
2017 - واحد من بني كل تســعة أشخاص- 
مع وجود أكثــر من 150 مليون طفل ىعانون 
من التقزم مبــا ىعرض هــدف القضاء على 

اجلوع للخطر.
الذي وحمل عنــوان »حالة  التقرىر  وأشــار 
األمــن الغذائي والتغذىة فــي العالم لعام 
2018« ومنظمة الصحة العاملية أشــار إلى 
أن التقدم احملرز في معاجلة األشكال املتعددة 
لســوء التغذىــة التي تتراوح مــا بني تقزم 
األطفال والســمنة بــني البالغني هو تقدم 
محــدود مما ىعرض صحة مئــات املاىني من 

الناس للخطر.

تراجع مبيعات 
المركزي العراقي

821 مليون جائع
حول العالم

3 أسهم تتراجع بمؤشر 
»األوراق المالية«

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

النفط جبــار علي  وزىــر  أعلن 
اللعيبــي تنفيذ 4 مشــروعات 
لتحلية ميــاه البصرة مبدد إجناز 

قياسية بلغت  نحو 4 أشهر.
وقــال اللعيبي فــي بيان، أمس 
األربعــاء، ان »الــوزارة اتفقــت 
مــع شــركة إىنــي اإلىطالية 
 EMC وبالتنســيق مع شــركة
علــى تنفيــذ مشــروع حتلية 
مياه محطــة البراضعية  لرفع 
وامللوثات  الضارة  واملواد  امللوحة 

وضخ املاء الصالح للشرب«.
وأوضــح اللعيبــي أن مدة إجناز 
4 أشــهر، مع اشترط  املشروع 
اخلاصة  بالتوقيتــات  االلتــزام 
بالتنفيذ، مشيراً إلى أن ستجري 
تصفية امليــاه وتعقيمها على 
الصحية  الشــروط  أدق  وفــق 
واملواصفات القياسية املعتمدة.
أن »هذه احملطة  الوزىــر  وأضاف 
الصاحلة  املياه  املهمة ســتوفر 
للشــرب بطاقــة 3000م/3 في 

الساعة«.
ومضــى الى القول، أن شــركة 
أىني قدمــت املقترحات واحللول 
ملعاجلة مشــكات  الســرىعة 
محطة مــاء البراضعية واعادة 

تشغيلها بفترة قياسية.
مفاحتة  متــت  اللعيبي:  وتابــع 
الســيد رئيس مجلــس الوزراء 
بشــأن اســتحصال موافقــة 
املباشرة  بهدف  الوزراء،  مجلس 
تأهيل  أعادة  مشروع  تنفيذ  في 
ماء البراضعيــة والتعجيل في 
توفيــر املياه الصاحلة للشــرب 

إلبناء محافظة البصرة.
وشدد وزىر النفط بإن أزمة املياه 
فــي محافظة البصــرة  حتتم 
علــى جميع الــوزارات واجلهات 
املعنيــة توحيد اجلهــود اخليرة 
االزمة  هــذه  جتــاوز  اجــل  من 
بعيداً عــن االهمال والفســاد 
والبيروقراطيــة، وبعيــداً عــن 
وغيرها،  السياســية  املزاىدات 

فــإن وزارة النفــط ومــن خال 
شعورها باملســؤولية الوطنية 
واالنسانية  واالخاقية  واملهنية 
الفاعلة  املساهمة  الى  تسعى 
العــراق في  أبناء   في خدمــة 
واحملافظات  البصــرة  محافظة 

االخرى.
وثمــن وزىر النفط جهــود إدارة 
شركة أىني االىطالية وتعاونها 
الدعم  تقــدمي  الــوزارة في  مع 

البناء محافظة البصرة. 
وأكد اللعيبي أن الوزارة ستنفذ 
وزارة  مــع  بالتنســيق  أىضــاً 
الصناعة واملعادن مشــروع مد 
أنبوبني حملطة البراضيعة وإىجاد 
مخارج لتصرىــف مياه الصرف 
الصحي خارج مياه شط العرب، 

الفتاً إلــى أن األنبوب األول ميتد 
مــن قضاء القرنــة والثاني من 

محطة البدعة.
كمــا وجــه الوزىر الشــركات 
الوطنيــة املتخصصــة بإجراء 
التأهيل  وإعادة  الصيانة  أعمال 
والفاتر  للمضخات  الشــاملة 
فــي محطة ماء أبــو اخلصيب، 
فضــاً عن مــد أنبوبــني األول 
مــن محطــة كتيبــان واآلخر 
تعزىز  بهدف  العرب  شــط  من 
مصادر إضافية للمياه حملطة أبو 

اخلصيب.
وبــني أن تلك احلملة ســيجري 
عليها  واإلشــراف  متابعتهــا 
مــن قبل الوزارة واملباشــرة في 
التنفيــذ خال األىــام املقبلة، 

فترة  خال  إلجنازها  والتخطيط 
قياسية.

ونوه اللعيبي بــأن هناك اتفاقاً 
مــع شــركة أكســون موبيل 
مضخات  نصب  على  النفطية 
فــي مشــروع محطة  جدىدة 
شــط العرب بهدف حتوىل مياه 

 .)R0( الضخ إلى
وتابــع: من خال هذا املشــروع 
ســيجري ضخ امليــاه الصاحلة 
إلزام  مع  املنزلي،  لاســتعمال 
شركة أكسون موبيل مبد أنبوب 
من محطة »كتيبان« إلى شط 
التي  املياه  كمية  لتعزىز  العرب 

ىتم ضخها للمواطنني.
وبــني اللعيبي أن مــدة تنفيذ 
قابلة  4 أشــهر غير  املشــروع 

للتمدىــد، الفتــاً إلــى أن وزارة 
بإنشــاء  ســتقوم  النفــط 
مستوصف صحي قرب محطة 
الطبية  اخلدمــات  لتقدمي   )R0(
تلك  في  للعاملــني  والعاجية 

احملطة.
خال  الــوزراء،  مجلس  ووافــق 
اجتماعه األسبوع املاضي، على 
املياه  إنشــاء محطات لتحلية 

مبحافظة البصرة.
البنك  اعلن  آخــر،  صعيد  على 
االربعاء،  أمس  العراقي،  املركزي 
تخصيص بناىته املشيدة حدىثا 
لرعاىة  البصــرة  محافظة  في 
االطفــال والشــباب مــن ذوي 

االحتياجات اخلاصة. 
وقــال الناطق بالســم البنك، 

باســم عبــد الهادي حســن، 
في بيــان صحافي: »فــي إطار 
احلاالت  بدعم  اخلاصة  توجهاته 
اإلنســانية واجملتمعية خصص 
بناىته  العراقي  املركــزي  البنك 
البصرة  فــي  حدىثا  املشــيدة 
لرعاىة األطفال والشــباب ذوي 

االحتياجات اخلاصة«.
واشــار الى ان »الرعاىة ستكون 
- 18سنة اضافة   6 لأعمار من 
باملبالــغ املطلوبة  التبــرع  الى 
بجميــع  املبنــى  لتجهيــز 
الازمة  واالجهزة  املســتلزمات 
مبادرة  وضمــن  مهمتــه  ألداء 
متكني التي ىرعاها البنك املركزي 
العراقية  املصارف  من  وبتموىل 

اخلاصة«.

النفط تنّفذ 4 مشروعات لتحلية مياه البصرة
نسّقت مع وزارة الصناعة والمعادن وأكسون موبيل وإيني

جبار اللعيبي: تمت 
مفاتحة السيد رئيس 
مجلس الوزراء بشأن 
استحصال موافقة 
مجلس الوزراء، بهدف 
المباشرة في تنفيذ 
مشروع أعادة تأهيل ماء 
البراضعية والتعجيل في 
توفير المياه الصالحة 
للشرب إلبناء محافظة 
البصرة

جبار اللعيبي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا عضــو الهيئة الرئاســية في 
اىران  وزراعة  وصناعــة  جتارة  غرفة 
حســني بيرمــوذن أمــس االربعاء 
تســهيل عملية تصدىر الســلع 

والبضائع الى العراق.
وقــال بيرموذن في اجتمــاع رجال 
اردبيل  االعمــال فــي محافظــة 
مــع امني جلنــة تطوىــر العاقات 

االقتصادىة مع العراق وســورىا في 
اربيل، ان »احلكومة تبنت سياســة 
تطوىر وتوســيع صادرات الســلع 
والبضائع الى اخلارج لذلك فانه من 
السلع  الضروري تســهيل تصدىر 

الى الدول اجلارة خاصة العراق«.
وقــال »اننا نخــوض حاليــا حربا 
اقتصادىــا اذ ىتوقع مــن احلكومة 
بان تقدم املزىد من الدعم للقطاع 

اخلاص للباد من خال اتخاذ قرارات 
افضل في مجال الصادرات«.

وأضــاف ان »املشــكات املتعلقة 
بالعملــة الصعبة ونقــل العملة 
الصادرات  مــن  املتأتية  الصعبــة 
تشــكل احدى املشكات الرئيسة 

للمصدرىن حاليا«.
وصــرح بيرمــوذن ان التعرىفــات 
اجلمركية الباهظــة التي ىضعها 

العراق بشان بعض السلع املصدرة 
تسببت مبشكات للتجار االىرانيني 
االمر الــذي جعــل معاجلتها امرا 

ضرورىا.
ودعا الــى ازالة بعــض القيود في 
مجال الصــادرات وضرورة مزىد من 
االهتمام بشــان تطوىــر العاقات 
التجارىــة واالقتصادىــة مع الدول 

اجلارة خاصة العراق.

إيران تطالب العراق تخفيض تعريفاته الجمركية
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من املؤكد أن ثمــة تغيرات كبيرة 
الدولــي عن  في وعــي اجملتمــع 
والصراع  لفلســطينية  القضية 
بجملة  ارتبطــت  املنطقــة،  في 
كبيرة من التغيــرات، منها ما له 
عالقة بطبيعة الصراع، ومنها ما 
له بالتحــوالت في اإلقليم احمليط 

وبالسياسة الدولية بنحو عام. 
احملصلة مع ذلك أن هذه التحوالت 
في الســنوات األخيــرة ال بد من 
قلقنا كفلســطينيني،  تثيــر  أن 
ألنها تشــير إلى مســتقبل غير 
واضــح جتاه مواصلــة تدخل هذا 
اجملتمــع لصاحلنا. ومــع مواصلة 
واحلراك  النشطة  الدبلوماســية 
الدولية  املنظمات  في  السياسي 
ولــدى الدول الصديقــة، وتثبيت 
املساندين،  دائرة  وتوسيع  املواقف 
فإن ثمــة قلقاً على جــودة هذا 
الذي  األمــر  وفعاليته،  اإلســناد 
يجري  ملــا  أعمق  فهمــاً  يتطلب 

وللتحوالت في هذه املواقف.
ليســت مواقــف ترامــب وليدة 
مواقف  مجــرد  وال هي  اللحظة، 

شــخصية إلدارة جديــدة حملت 
معهــا وعــوداً خــالل دعايتهــا 
االنتخابيــة. كمــا ســيكون من 
تســطيح األمــور االفتــراض أن 
ما تعّبــر عنه هــذه اإلدارة ليس 
بأكثــر من مواقف آنيــة، إذ يجب 
االفتــراض، فــي ســبيل تطوير 
هذه  أن  ملواجهتها،  إستراتيجيات 
املواقــف قد تدوم وقــد تتصاعد، 
وهــي على كل حــال في تصاعد 
واضح، فمــن القدس، حتى وكالة 
ومســاعدات  متويل  حتى  الغوث، 
صفقة  فرض  ومحاولة  السلطة، 
القرن عبر بوابة غزة، ضمن جهود 
أوركسترالية متناغمة. إلى جانب 
ذلك، يجب عدم االفتراض أن هذه 
جدار  عنــد  ســتقف  االنهيارات 
واشــنطن ولن تتعداهــا رمبا إلى 
بعض دول أوروبا، خاصة في قضية 
تفويضها  وحتويــل  الغوث  وكالة 

إلى املفوضية األممية لالجئني. 
العمل  تقديــر يجــب  أقــل  في 
مــن أجــل محاصرة مثــل هذه 
االنهيارات. صحيح أن ثمة مناعة 

في مواقف بعض الدول، لكن كما 
يقــول الطب، فإن عــدم العناية 
واالهتمــام الكافيني يدمران أقوى 

مناعة. 
تتوقف عند  أال  يجــب  املعركــة 
اجلبهة  توســيع  يجب  واشنطن، 
حتى تشمل أي محاوالت من قبل 
إدارة ترامــب للتأثير على مواقف 
التــي حتظى عندها  الدول  بعض 
بــدالل واضح. ورمبــا أن بعض دول 
أوروبا الشرقية التي حاولت السير 
حذو واشنطن في نقل سفاراتها 
إلــى القدس، يؤشــر إلى ممكنات 
قناعات  جناح واشنطن في تطوير 
القوى  أوســاط  فــي  متناميــة 
الدولية،  بالسياســة  الفاعلــة 
تعمــل علــى ســحب االهتمام 
الدولي فــي قضايا هي في جوهر 
الصــراع. منها مثالً قضية وكالة 
الغوث، وإثارة النقاش على نقطتني 
مركزيتــني. تتمثــل األولــى في 
تعريف الالجــئ أو باألحرى بإعادة 
املباشــر من  املتأثر  فــي  تعريفه 
فعل التهجيــر، وبالتالي تقليص 

انهارت  العدد، وبعد بضع سنوات 
بنحو كامل،  الغوث  وكالة  أعمال 
عند  آذاناً  يلقــى  الطرح قد  وهذا 
البعض، خاصــة إذا ما مت ترويجه 
ضمن نســق إعالمي ودبلوماسي 
برملاني نشط. وتتركز الثانية التي 
أقل حدة  يتم تقدميها بوصفهــا 
واخلطة »ب«، ولكنها املرغوبة في 
نهايــة املطــاف بتحويل تفويض 
في  الالجئني  هيئــة  إلى  الوكالة 
إزالة  وبالتالي  الدوليــة،  املنظمة 
الشــاهد الوحيــد علــى قضية 
العودة. ألننا سنصبح الجئني مثل 
بســبب  يهجرون  الذين  الالجئني 
اخلالفات على اخملدرات أو الصراعات 

العرقية.
هذا قد يكــون وارداً في جملة من 
الســيناريوهات التــي مبقدمتها 
أوروبا،  فــي  اليمينــي  التحــول 
خاصة مع االنتخابات في العامني 
القادمــني ومواصلــة إدارة ترامب 
ضغطهــا فــي كل االجتاهات من 
أجــل تنفيذ وعودهــا. صحيح أن 
كفيلة  الفلســطينية  املمانعة 

ترامــب،  جهــود  كل  بإفشــال 
اجلديدة تشــعر  الرجل  إدارة  لكن 
بالتحدي فــي هذا اجلانــب، وهو 
مــا يتطلب توســيع اجلبهة مرة 
أخرى من خــالل اجلمعية العامة، 
الرئيس في خطابه  كما سيفعل 
املقبل من أجل إشعار العالم بأن 
املقصود ليــس تصفية القضية 
الفلســطينية، بل إعادة الصراع 
إلى نقطة اللهــب، وعندها على 
اجملتمــع الدولي أن يفكر جيداً في 
ترامــب. لكن  عواقــب مغامرات 
املؤكد أن أي حتوالت في السياسة 
مناخات  تخلــق  قــد  األوروبيــة 
تســاعد في نشــر أفــكار إدارة 
الصراع  بشــأن  املسممة  ترامب 
بالتدخل فيه  وجدوى االســتمرار 
ضمن نسق احلساســية العربية 
الفلسطينية، خاصة مع حقيقة 
فــي  اإلقليميــة  السياســة  أن 
املنطقة لم تعد مرتبطة بأجندة 
الصــراع، مبعنــي أن مشــكالت 
تعــد  لــم  العربيــة  املنطقــة 
فلســطني، في األقل فيما يظهر 

الســطح، في قلبها،  منها على 
ولم تعد احملدد األساس في ترسيم 
العالم  مع  اإلقليــم  دول  عالقات 
وقــواه الكبرى. بل عــن أن بعض 
الدول العربيــة الكبرى باتت على 
عالقات عالنية أو سرية ومنها ما 
قطاعات  في  التعــاون  إلى  يصل 
أمنية وعسكرية مع إسرائيل، فال 
ميكن أن يكــون العالم كاثوليكياً 

أكثر من البابا.
وتعــد هذه من جملــة التحوالت 
التــي عصفت باجملتمــع الدولي، 
والتي أشــرنا على هذه الصفحة 
في أكثر مــن مقال إلى مالمحها 
التي تشــمل ضمن أشياء كثيرة 
انشــغال العالم مبشكالت أخرى 
باتــت تهدد أمــن دولــه، خاصة 
الوطنية  للدولــة  العابر  اإلرهاب 
ونفــوذ أذرعــه ومقدرتهــا على 

املساس باستقرار هذه الدول.
 مرة أخــرى ال يرتبط هذا بأي حال 
بالقضيــة الفلســطينية، بل إن 
الفاعلــني فيه ال يأتــون على ذكر 
فلســطني في أي من خطاباتهم. 

التحوالت  فــإن  أخــرى  بكلمــة 
الدوليــة مرتبطة مبواقف اإلقليم 
ومصاحلها  الكبــرى  الدول  وبتأثر 
العربــي  الصــراع  بتفاعــالت 
اإلســرائيلي، حتــى أن مصطلح 
كاد  اإلســرائيلي  العربي  الصراع 
يختفــي مــن النقاش. الســيد 
ميالدينوف هو ممثــل األمني العام 
الشــرق  في  الســالم  لعمليــة 
األوســط ولم يعد همــه إال غزة 
عن  الكثير  يخبرنــا  وهــذا  مثالً. 
للمجتمع  املتدحرجــة  األجندات 

الدولي وللفاعلني فيه.
خالصة ذلك أن ثمة حاجة لقراءة 
وفهمها  جتــري  التي  التحــوالت 
التأثير  مكامــن  علــى  والوقوف 
فيها مســتخدمني كل الوسائل 
أن هنــاك حاجة  والســبل، كما 
السياسي ليس  الهجوم  ملواصلة 
وهذا  وإفشــالها  الصفقة  لصد 
أساس أي معركة، ولكن لتحصني 
ال  الدولــي حتى  التأييد  جبهــة 
تنجح جهود تل أبيب وواشــنطن 
بالتأثير على قوى أخرى في العالم.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

عاطف أبو سيف

حسن خضر

فلنبــدأ بعبارة جتــرح، ال من جهة 
املضمــون بل املصــدر. في معرض 
مشــكالت  تفاقم  على  التعقيب 
العالــم العربــي، يقول شــيمون 
الرئيــس يكمن  الســبب  إن  بيريز 
في حقيقة »رفــض الرجال العرب 
مساواة النســاء بأنفسهم«. هذا 
التفسير صحيح، ويجرح العرب ألن 
صاحبه انتصــر عليهم في حروب 
كثيرة. وإذا لم يجرح صدق عليهم 

كالم املتنبي »وما جلرح مبّيت إيالُم.
على أي حال، مناســبة هذا الكالم 
مشروع قانون للمساواة، في تونس، 
بني الرجال والنســاء فــي امليراث. 
صاحب املشروع رئيس الدولة، الذي 
نشــأ وتخّرج في مدرســة احلبيب 
بورقيبة. وينبغي للجيل اجلديد من 
العرب أن يُــدرك أن بورقيبة من أبرز 
وأهــم زعماء جيل االســتقالليني، 
العربــي، وأبعدهم  العالــم  فــي 
احلرب  بعد  وأكثرهم حكمة،  نظراً، 

العاملية الثانية.
وال تكفي، هنا، اإلشــادة باملشروع 

وصاحبــه، وال التذكيــر مبدرســة 
بورقيبة، بل ينبغي توســيع حدود 
التفكير في أمــر كهذا. وفرضيتي 
الرئيســة أن أحداً لــن يتمكن من 
تفكيك حقيقة الدولة التي أجنبها 
النســق العربي ـ اإلســالمي على 
امتداد قــرون طويلة، وأعاد الطغاة 
إنتاجهــا، في النصــف الثاني من 
القرن العشــرين، من دون إنشــاء 
عالقة عضوية ومباشرة بني قضايا 
النســاء من جهة، وقضايا الدولة 

والدميقراطية من جهة ثانية.
الســر في قضايــا النســاء أنها 
القاسم املشــترك بني كل أضالع 
الثالوث احمُلّرم: اجلنس، والسياســة، 
التي سّيجتها  القضايا  أي  والدين، 
على مــدار قرون خطــوط حمراء، 
ال يجوز االقتــراب منها، أو التعدي 
عليها. والواقع أن كل فكرة الدولة 
في النســق املذكور، تُســتمد من 
والتبادلية،  التفاعليــة،  العالقــة 
بــني تلك األضالع، مبعنــى أن إعادة 
النظر في ماهية ضلع بعينه تقود، 

بالضرورة، إلى إعادة النظر في ضلع 
آخر يســنده، ويســانده، ويستند 
عليه، وفي دينامية كهذه ما يهدد 
بتقويض أركان الدولة السلطانية، 
نفســها،  اململوكية  العثمانيــة، 
بصرف النظر عن تســمياتها هذه 

األيام.
خــذ ضلع السياســة، مثــالً، في 
مجــّرد االعتراف بالفــرق بني دولة 
يعني  ما  الرعّيــة،  ودولة  املواطنة، 
أن مواطنــي األولى أصحاب الدولة 
ال من أمالكها، وأن املساواة بينهم 
مــن ضمانات، وعالمــات املواطنة، 
وأن املــرأة ال تســتمد قيمتها من 
وظيفتها االجتماعية أو البيولوجية 
كأم، وزوجة، بل من كونها مواطنة 
وتُنتخب،  وتنتخب،  الضرائب،  تدفع 
وتتســاوى في احلقــوق والواجبات، 
بال: »نعم، ولكن«. مبعنى آخر: منح 
الرجل حقوقاً استثنائية وحصرية، 
في قضايــا األحوال املدنية، ينتهك 
ومُيّيز على أســاس  املواطنة،  فكرة 

اجلنس بني املواطنني.

 ال يوجــد بــني العرب هــذا األيام 
)باســتثناء درنات قليلة من القرون 
الوســطى( َمــْن يدافع عــن دولة 
الرعّيــة، ويُجادل فــي أولوية دولة 
املواطنــني،  وحقــوق  املواطنــة، 
واملساواة. فقد أصبحت هذه القيم 
كونيــة، وهي في صميــم مواثيق 
ومعاهدات واتفاقات دولية، بل ومن 
إلى هيئات دولية  شروط االنضمام 
شــتى. ولكن هذا كله يحدث في 
النســق العربي ـ اإلســالمي على 
قاعــدة »نعم، ولكــن«. الـ«نعم« 
حتيل إلــى حقيقــة أن ال أحد في، 
وممثلها  القائمــة،  األنظمــة  وِمْن 
اجملاهرة،  األيديولوجيني، يســتطيع 
أو اجملازفة، برفض قيم كهذه. ولكن 
الســر كلــه يكمن فــي »ولكن« 
تراوح  التــي  احملتملــة  وجتلياتهــا 
ما بــني ذريعتني أساســيتني هما: 
اخلصوصية الدينيــة واالجتماعية 
مــن ناحية، ووجــود قيــم تراثية 
بديلة أصيلة، وأصلية، تنوب عنها، 
وتصدر  اخلصوصية،  تنســجم مع 

عنها.
قزح  ألــوان  الثانية،  كمــا  لألولى، 
كثيرة. فالقائل باخلصوصية قد يبرر 
الوصول  وانتظار  التدّرج،  فكرة  بها 
التطّور  درجــة معّينــة مــن  إلى 
والثقافي،  واالجتماعي  االقتصادي 
أو رمبا ينفي بهــا إمكانية التغيير، 
أو يُحّذر من مخاطــر حرب أهلية. 
والقائــل بوجود القيم الشــبيهة 
قد يبرر بها أولوية األصلي واألصيل 
على املســتورد، وضرورة العودة إلى 
الــذات بدالً من الوقوع في شــرك 

االستالب الفكري والثقافي. 
وقد جتد بــني هــؤالء وأولئك، وفي 
اليمينــي،  الواحــد،  املعســكر 
والليبرالي،  واحملافــظ،  واليســاري، 
ما  وبقدر  والرجعــي.  والتقدمــي، 
يتعّلــق األمر باملعســكر األّول، لم 
يتسبب املشروع الكمالي في تركيا، 
واللغة  إلغــاء اخلالفة،  مبا في ذلك 
العربيــة، وعلمنــة قوانني األحوال 
ولم  أهليــة،  بحرب  الشــخصية 
يخضع ملنطق التدّرج. وهذا يصدق، 

الزوجات،  أيضاً، علــى منع تعــدد 
في  الشــخصية،  األحوال  ومدّونة 
تونس بعد االســتقالل. لم تنشب 
حــرب أهليــة هنــاك، وال اعتمد 

بورقيبة منطق التدّرج.
علــى أي حــال، بــدأ الــكالم عن 
القيم األصليــة واألصيلة على يد 
القوميني، ولم تكن حتى أواســط 
ســبعينات القرن املاضي، األصالة 
واملعاصرة هّما من هموم احملافظني، 
واليمني الديني، ولكنها اكتســب 
مع صعــود أفكار من نوع التعددية 
الثقافيــة، في األكادمييــا الغربية، 
على نحو خاص، قدراً من »املهابة« 
األيديولوجيــة علــى يــد قوميني 
للكولونيالية،  معادين  ويســاريني 
ووصلــت أخيراً على يــد الدواعش 
الهارد كوبي، والسوفت كوبي، إلى 
أعلى مراحلها. فلم يعد الكالم عن 
القيم  أولوية  قيم شبيهة، بل عن 
البديل  واألصلية بوصفها  األصيلة 
ال في النســق العربي ـ اإلسالمي 

وحسب، بل وفي كل مكان آخر.

ومن حق ســائل أن يســأل: ولكن 
الكماليــة،  انتكســت  كيــف 
اثنني  جيلني  وبعــد  والبورقيبيــة، 
صعــد اليمني الدينــي واحملافظون 
وحســب،  سياســية  كقــوى  ال 
اجتماعية  كأيديولوجيــا  ولكــن 
أن  وينبغي  اجلواب،  أيضاً؟  ســائدة، 
فــي كل األحوال، فال  يكون مؤقتاً 
تكفي عبارة واحدة حلســم سجال 
طويل: إغــالق احلقل السياســي، 
وغياب  والفســاد،  القمع  وتفشي 
لتمفصل  فــال ميكن  الدميقراطية. 
النساء  بشأن قضايا  املثلث  أضالع 
أن يتجلــى، وأن يكتمــل، من دون 
الدولة،  مباهية  عالقتها  عن  الكالم 
ومــن دون اخلروج عــن، والقطيعة 
مع، الدولة السلطانية، العثمانية، 
ما ســّيجت  وهــدم  اململوكيــة، 
بــه ثالوثها احملــّرم. فاملســاواة ال 
حتتمل »نعم، ولكــن«، وال أمل في 
دميقراطية حقيقية قبل املســاواة 

الكاملة، والشاملة، بني اجلنسني.

قضايا النساء: »نعم« ولكن..!!
PROJECT
SYNDICATE

القاضي عبد الستار بيرقدار

تُفهم العدالة االجتماعية بشــكل عام 
على أنها احــد النظم االجتماعية التي 
يتم مــن خاللها حتقيق املســاواة وإزالة 
الكبيرة بني طبقات  االقتصادية  الفوارق 
أفــراد اجملتمع مــن حيث املســاواة في 
فرص العمــل وتوزيع الثروات واالمتيازات 
التعليم  وفــرص  السياســية  واحلقوق 
والرعايــة الصحية وغير ذلك، فهي توفر 
معاملــة عادلة وحصة تشــاركية من 
خيــرات اجملتمع بدال مــن انحصارها في 

عدالة القانون.
العدالــة في اجملتمعات  وينعكس وجود 
أفراد اجملتمع  الروابط اإلنسانية بني  على 
الواحد فمن خالل العدالة يشعر األفراد 
للثروات،  العادل  التوزيع  بسبب  باالرتياح 
ينتشــر فيها  التي  اجملتمعــات  بعكس 
الظلم االجتماعي والذي يؤدي الى وجود 
احتقان بني افراد اجملتمــع الواحد، وتولد 
العديد من الفجــوات في اجملتمع لوجود 
أكثر من طبقة اجتماعية متلك املصالح 

واألموال على حساب الطبقات األخرى.
 كمــا يدخــل فــي مفهــوم العدالة 
اجملتمعيــة حصول األفــراد على وظائف 
مالئمة لهم وتناسب الدخل الذي يتلقاه 
الفرد في عمله مع مقــدار اجلهد الذي 
يبذلــه واخلبرة التي ميتلكهــا، ويتحقق 
مفهوم العدالــة االجتماعية من خالل 
وجود العديد من العناصر التي يجســد 
وجودها توافر احلد االدنى من العدالة في 
اجملتمعات االنســانية ومن هذه العناصر 
تكافؤ الفــرص حيث يشــعر الفرد من 
خاللهــا بانه يعيش فــي مجتمع يتميز 

بالعدالة.
 كما للتوزيع العــادل للموارد املالية دور 
كبير في حتقيــق العدالة في اجملتمعات 
اإلنســانية من خالل حصول االفراد على 
حقوقهم املادية بشــكل عادل فال يكون 
هنــاك تباين في توزيع الثروة وال يشــعر 
اإلنسان بالظلم االقتصادي بسبب إعطاء 
حقوقــه االقتصادية لغيره، وكذلك منع 
االحتكار اي أن تكون الســلع واخلدمات 
متاحة للجميع وان تكون فرصة احلصول 
على هذه الســلع واخلدمات متســاوية، 
واحترام حقوق اإلنسان حتى يشعر الفرد 
بأنه يعيش فــي مجتمع يتميز بالعدالة 
فاضطهاد اإلنسان وحرمانه من حقوقه 

يعد من اكبر أنواع الظلم االجتماعي.

العدالة االجتماعية
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صرح ذات مرة، صموئيل بتلر، وهو يصف القصة 
القصيرة جدا، أنها )تقول الكثير في القليل من 
الكلمات(، وميكنني من هــذه الرؤيا الدخول الى 
عوالم القصاصني الشباب وهم يختزلون الكثير 
مــن التفاصيل ألجناز قصصهــم القصيرة جدا، 
وكذلك األمر في منجزهــم في تدوين ما يريدون 
أشــاعته كتجريب في هذا العالم اجلميل، الذي 
قد يتســع الى رؤيا متكاملة في تكوين وجودها 
كعمــل قصصي كبيــر، أو مســرحية بتكامل 
فصولهــا، ورمبا تتكثــف ومتتزج فيهــا احلكايا  
املدافة بشــفافية املفردة وبوعي يجد له أو لها 

عالقة سريعة مع املتلقي.
 وكمــا قال الناقــد علوان الســلمان » اقتناص 
اللحظــة مع اعتماد املزاوجة بني احللم واليقظة 
لبناء تشــكيل مشــهدي، يعتمد االختزال في 
االمتداد الزمني وحتويل مجال السرد من الصورية 
إلى احلسية املشحونة باإليحاء بدال من الوصفية 

والتقريرية اململة ».
 فالقص يســجل حلظته وتتمحور اشــتغاالته 
علــى الراهن اليومي الصادم فــي مفترقات درب 
جند أنفســنا قبالته فجأة، ولذا نعتمد التكثيف 
الدال بلغة تعبيرية من شــأنها تفعيل مفردات 
القص مبا مينحه فرصة الوجود كصورة قصصية 
تتضمــن واقعــا ومفتتحا رمبا يكون لــه التأثير 

السردي اجلديد واملغاير . 
التي  الثقافية  ومن خالل متابعتي للصفحــات 
تعج بها قصص الشــباب، أجــد متثل محاوالت 
لبلوغ التكامل القصصــي، وهي فرصة مينحها 
لهم محــرر الصفحة إميانا منه بنضوج التجربة 
القصصية لهؤالء الشباب، مع مالحظات الدعم 
بالقراءة نصحا وتوجيها، وهذا ايضا نتعرف عليه 
من خالل القراءات وهي تقترب من منصة األحتاد 
العام لألدباء والكتاب في العراق، لنصفق لنجاح 
التجربة في القص العراقي للشباب، وهو يحدد 
أدواته املعرفية بجدية العارف مبهام مســتقبله، 
بعد جتارب قاســية جاءت بعد العام 2003 ، وكنا 
نتوجس منه طمس املعارف اجلديدة حللم القص 
في مشــهد الوعي، لكن الواقع يقول ان السرد 
العراقي تربع على عرش االدب بدليل مشــاركاته 
التي يشــيد بها العرب والعالــم عبر جوائز في 

مهرجانات عاملية.

في القص العراقي

حذام يوسف طاهر

علي سعدون
 

بعمومــه، جتربة شــخصية  الشــعر 
بطبيعــة احلــال، لكنه - وفــق الرؤية 
الشخصية - ســيختلف في أدائه من 
شــاعر الى اخر، بســبب من ان االجتاه 
الشــخصي في الكتابة، سيأخذ معه 
نهاية  في  تقود  اشــتراطات  مجموعة 
املطاف الى تفّرد الشاعر وانتاجه لنص 
يحتــوي علــى مجموعة مــن القيم 
الشــعرية التي متيز هــذه التجربة عن 
ســواها. واعتقــد جازمــا، ان التجربة 
التي تخلــو من الهاجس الشــخصي 
في الكتابة، ستســير حتمــاً الى نوع 
من االفقيــة في الكتابــة، وال تتراكم 
على االطالق في مساحة شاخصة من 

االبداع. 
والشــعر الشــخصي الذي ينطلق من 
الذات، اجلســد، العائلة، احمليط القريب 
جدا.. الخ، هو شــعر يســير على جادة 
مزدانــة باخلطــورة الى اقصاهــا، ذلك 
ان الوجدانيــات التــي يزخر بها شــعٌر 
من هذا النوع، ســتحّتم على الشاعر 
حفريات من نوع مختلف، بغية املغايرة 
والتجديــد بعــد مســيرة طويلة من 
السائد الشــعري. هذه في الواقع هي 
اخلطوة االولــى التي يتخذها فراس طه 
الصكر، كعتبة اشــتغال في موضوعة 
يعي جيــدا مدى اهميتهــا وتعقيدها. 
وان الطريق الذي سيعبر من خالله الى 
سيكون  اجملموعة،  هذه  في  الشــعرية 
مملوًء باجملازفة التي تستدعي جهدا هائال 
من املعرفة الشعرية وتراكم اخلبرة.، ومن 
ثم اطالق العنان للمخيلة الى اقصاها 
للكتابة وفق النسق املعاصر في النظر 
الى خصوصيات الشاعر ورؤيته للحياة 
والعالم. بتقديري الشخصي، هذه أولى 
العالمات التــي تلفت االنتباه كانطباع 
أول في مجموعة بريد العائلة.. إنطباٌع 
يحيل خطورة االشــتغال على مفردات 
كتابة  الى  الشــخصي  والهم  العائلة 
ابداعيــة. خاصــة، إذا مــا تذكرنــا ان 
االشتغال على هذه املوضوعة، كان قد 
النثر  استثمره عدٌد من شعراء قصيدة 
العراقيــة. وبالتالي فان العــودة اليوم 
الى هذه اخلصيصة، ســيحّمل شاعراً 
مثل فراس طه الصكر جهداً مضاعفاً 
وسيحّمله مسؤولية التجديد واملغايرة 
واملتوهجة  اخلصبــة  املنطقة  هذه  في 
احلروب  ذاكــرة  العراقية،  الذاكــرة  في 

التي يرزح حتــت وطأتها االهل، واجملاعات 
التحول  وبشــاعات  القاتلة  واحلصارات 
الصادم في احلياة سياســياً وأجتماعياً 

ودينياً.  
نحن اذن، بصــدد الكتابة عن مجموعة 
االبــداع من خالل  تتوخى  شــخصية، 
تداعيــات العائلة، صوتِها ونشــيِجها 
وغياِب افرادِها واحداً إثر اخر. العائلة في 
هذه اجملموعة ينفــرط عقُدها من فرط 
التواشــج واحملبة، ال من خــالل الغياب 
وحده. فجيعة الغياب على وجه الدقة، 
لــم تكن حافزا وحيــداً للكتابة، هناك 
أكثر من ثيمة ســتكون مســؤولة عن 
»بريد العائلة« وهو يقتفي أثرَ الشــعرِ 
فيما يتداوله مــن بريٍد متثلُه النصوص، 
الرســائل هي نصوص هــذه اجملموعة، 
تنتقــل من ثيمــة الى أخــرى وتتعدد 
مقصدياتُهــا، وبالنتيجــة فأننــا أمام 
بخصوصية  تهتم  شــعرية  مجموعٍة 
البوح، وتطلقها أمامنــا للتداولية أوالً 
بوصفها من فواعــل التلقي احلقيقي.، 
ومن ثم لنكــون جزء مــن محنة ذلك 
البريد الذي ال يصــل وتبقى موضوعُته 
مفتوحًة الى ما ال نهاية .. هل وصل بريُد 
العائلة الذي يريُد له الشاعُر ان ينتظم 
بالتأكيد  ؟  في نصوص هذه اجملموعــة 
ال. ان ما يصل منه ســيتحول لدينا الى 
عالمات في احلياة العراقية، تنطلق من 
خصوصية البوح لدى الشاعر وتنصهر 
الضياع اجملتمعي، حالة  لدينا مبا يشبه 
الفردية  الصــورة  بــني  التواشــج  من 
والصورة املشاعة في الغياب والفقدان 

والضياع الطويل :
  »سأكتفي بجنونَِك عن حكمِة البحر/ 
واصرُخ : يا أبي / لــو أن خيوط هزائِمَك 
واحدٍة/ الصطدُت  في شــبكٍة  تتجمُع 
هذه العائلة التي تشــبه بقاياَك على 

السرير« ص26  
يندر أن جتد مجموعة شــعرية تتناوش 
الفجيعة بشــعرية مرّكبــة وبطريقٍة 
رصينــة ومأخوذة حتف أنــف التركيب 
إبــداع غاية في  الــى منطقة  اللغوي 
االتقــان، االتقان في طريقــة حفريات 
اجلملــة الشــعرية، وطريقــِة بنائِها.. 
هذه الشــعرية ميكننا أن نطلق عليها، 
تندلق  التي  احلميمية  الرسائل  شعريَة 
من مخيلة العائلة لبعِضها.. لم يُكتب 
بريُد العائلِة على لســان فراس الصكر 
وحَده، ثمة افراٌد آخرون يشــتركون في 
كتابة كنايــات الفجيعة الشــعرية : 
وحشة العائلة، ومصيرها الذي يتأرجح 
بني الفقدان وســواه. كُل وحشــٍة هنا 

تأخذ بيــد القارئ الى مشــهٍد متخٍم 
بالغيــاب. الى منطقة بــوح مخّضٍب 
بفكرة الشــعر االولى، االنبثاق من رحم 
الواقعــة من خالل الفن، ومشــهديات 

التحاور بني الذات واالخر..
لقد إعتمدت هــذه اجملموعة الى إقالب 
املهيمنــات الراســخة فــي دالالتهــا 
الشــعرية إلى نــوع آخر مــن تطويع 
التركيــب يتناغم مــع التأويل اخملتلف 
للدالالت ذاتها.، فمثــال، لن يجيء االُب 
بصورٍة واحــدة في بريــد العائلة، ذلك 
أنها تتعدد ويتنوُع مضمونُها من حقٍل 
داللي الــى حقٍل اخــر: االُب املهزوم هو 

ذاتــه االُب الكبير الــذي ينعكس ظلُه 
على السرير ممثالً ببقايا العائلة. وتنتقل 
صورتُه الفذة من احللم الى الواقع، ذلك 
انــه احملاَصر واملقاتَل واخملذول والباســل 
واجلميل الذي يقترن باملطر والندى واملرأة 
وخضرة االشجار، االب الذي تخونُه املرايا 
أيضا. وهــو أٌب قاٍس وحاد للغاية، لكنه 
يستحيل بعد برهة الى وداعة شاسعة 
كأنهــا االرض املتراميــة االطراف. هذه 
واحدة من مركزيات االداء في شــعرية 

بريد العائلة:
»انظري الــى هــذه احلروب/انها تلملم 
اوزارها وتغادر/ وقد دونت اســماءنا في 

)دفاتر النسيان( : ساٌق يسرى، ذراٌع مينى، 
عنٌي ســوداُء، ورأٌس أســمر، أتريَن ذلك 
بأســماء  انهم يحفظوننا  يا حبيبتي؟ 

اعضائِنا املبتورة« ص75   
في هــذه اجملموعــة وفي واحــدة من 
ينقل  النصيــة،  فلســفتها  إجترارات 
فراس الصكر معنــى الهزميِة من ايقاِع 
داللٌة  باحلرب وهــي  املعنيــة  داللِتهــا 
راســخٌة للغاية، الى معنــى آخر أكثر 
حميميــة ووجدانية يتمّثــل في صراع 
احلياة الذي تتعارُض قيمُته الداللية مع 
قبح احلرب، حتــى وإن كان ذلك الصراع 
أكثر ضراوًة من احلرِب نفِســها، بسبب 
من وعيِه الشخصي في أنسنة اخلطاب 
الشــعري ومعناه، إذ سيحتمل التغاير 
هنــا وظيفة مقلوبة للــدالالت الثابتة 
في هزمية األب وخذالنه، وصورة انثياالته 
اخملتلفة على مســاحة اكثــر من نص 
في هــذه اجملموعة من خالل عالقة االب 
وعالقة العائلة باحلرب التي تتكرر كثيرا 
الكاحلة في  ابهى صورهــا  وماتزال في 

احلياة العراقية. 

متاسك اخلطاب في بريد العائلة : 
لقد عمد شــعراٌء كثيــرون الى اعتماد 
الســرد واحلكائي لغرض احملافظة على 
وحدة املوضــوع، وبالتالي اعتماد املعنى 
العميق الذي تتوخاه الشــعرية اجلادة، 
ال التي تســعى الى الولوج في تهوميات 
ورطانــات ال حصر لها. هذا التماســك 
يظهــر في »بريد العائلــة« دون اعتماد 
احلكايــة ودون اعتماد الســرد الطاغي 
في املنت الشــعري، االمر الذي يحسب 
للشــاعر الذي اجتهد كثيــرا في انتاج 
نص ضاج باملعنى وبحفرياٍت في تركيب 
االتكاء  دون  الواحدة  الشــعرية  اجلملة 
على صنع املشهدية العالية التي تقود 
الى الشــعر، وهذه بتقديري الشخصي 
واحدة من ســمات االختزال في قصيدة 
النثــر العراقية، حتى وان نــدر وجودُها 
في ظواهر الشــعر العراقــي املتعددة 
واخملتلفــة. وعليه ميكننا ان نشــير الى 
للخطاب في مجموعة  متاســٍك الفٍت 
بريــد العائلة، متاســك لــم يحيد عن 
جــادة املعنى ولم يتخل عن اســتثمار 
الــدالالت املتعددة في بنــاء النص وفق 
معايير ما بعد احلداثة، ببعدها الكوني 
الذي يتكئ على مفــردات ووقائع احلياة 
ويخضبهما بتداعيــات الفكر واملعرفة 
اكثر من اعتماده علــى افقية الكتابة 
والتفكيــر فــي النمط الســائد الذي 

يكتبه الكثيرون. 

الداللة والمعنى في.. »بريد العائلة«
دراسة

رؤية

غالف اجملموعة الشعرية

نقابة الفنانين العراقيين ..مركب إبداع في بحر متالطم

سمير خليل 
 

معــروف ان النقابــات املهنيــة هي 
تشــكيالت، مهامها احتضان وتبني 
ورعايــة منتســبيها، والدفــاع عن 
مصاحلهــم، وهذا احلــال واضح في 
دول العالــم على اختــالف عقائدها 

ونظمها.
والن الفــن بوصفه نشــاطا ابداعيا 
وفكريــا يطهــر النفــوس، ويعنــى 
باملشــاعر واالحاسيس، فانه يكسب 
مبوجبه  االضواء  تســلط  خاصا  متيزا 
الذي  الوهــج  بوصفه  الفنــان  على 

يضيء فضاءات االبداع. 
على مــدى عقود طويلــة كان الفن 

العراقي في الطليعــة عند مقارنته 
مع نظيره العربي، وليس ادل من ذلك 
االســماء الرائدة واخلالدة التي طرزت 
ســفر الفن في بــالد وادي النهرين، 
حيث ان اســتعراض هذه االســماء 
صفحتنا  من  اكبر  مســاحة  يحتاج 

الصغيرة هذه.
ومنــذ تأسيســها عــام 1969 الى 
يومنا هــذا وتعاقب نقبــاء الفن في 
منتســبيها  اعداد  وتزايــد  العــراق 
الذين يعدون بــاآلالف، والنقابة تقف 
فــي الصف الثانــي مــن نظيراتها 
العام  االحتاد  هنــا  واقصد  اإلبداعية، 
لألدبــاء والكتاب في العــراق، ونقابة 
بالرغم  هــذا  العراقيني،  الصحفيني 
من ان نقابة الفنانني وطوال ســنوات 
احلكم الدكتاتــوري في العراق، كانت 

واجهــة تعبوية إلقامــة املهرجانات 
واالحتفاالت التــي كان يقيمها ذلك 
النظــام، كمــا ان جميــع النقابات 
املهنية في العــراق كانت تعتمد في 
متويلها بنحو اســاس علــى الدولة، 
إضافة لالشــتراكات التــي يدفعها 
عضو النقابة كل ســنة او سنتني . 
2003 شــهدت احلياة في  بعد العام 
العراق ارباكا بكل مفاصل هذه احلياة، 
لكــن اكثر النقابــات العراقية بدأت 
لعملها شيئا  وعادت  تلملم شتاتها 
فشــيئا اال نقابة الفنانني التي كانت 
البحر  تسير كالسلحفاة وسط هذا 
املتالطــم، إضافة الــى انها واجهت 
تهميشــا واهماال كبيريــن، وخاصة 
احلكم،  على  املتعاقبة  احلكومات  من 
لكنها شــهدت اســتقرارا ملحوظا 

عندما تولــى النقيب املنتهية واليته 
صبــاح املندالوي مهــام النقيب، ومما 
ســاعد على هذا االســتقرار شمول 
الفنانــني باملنحــة الســنوية )رغم 
بتوزيع  الشــروع  وكذلك  ضآلتهــا(، 
االراضــي الســكنية علــى البعض 
منهم، الى ان توقفت هذه املنحة مع 
احتالل داعش االرهابي ألراض عراقية، 
ودخــول البالد حتت دوامة التقشــف 
شــريحة  ايضا  تأثيــره  طــال  الذي 
لكن  والصحفيني،  والفنانــني  االدباء 
تأثيــره كان اكبر علــى الفنانني بعد 
توقف االنتاج الفني في عموم البالد، 
ليدخل اغلبهم حتت رداء العوز املادي، 
إضافة لتوقف مشروع توزيع االراضي 

السكنية.
ومما زاد الطني بلــه ان احلكومة الغت 

اي دعم مادي مخصص للنقابة، وهذا 
االمر انســحب اكثر على فروع نقابة 
الفنانني في احملافظــات الذين توقف 
هذا  بســبب  متاما  اغلبهم  نشــاط 

التقشف. 
اليــوم تلبــس نقابــة الفنانني حلة 
جديدة بعد تولي كوكبة شابة مهام 
ادارة النقابــة، وســط تفــاؤل كبير 
االنتخابي لهذه االســماء  بالبرنامج 
الالمعة في الوســط الفنــي، والتي 
حصدت النسبة االعلى من االصوات 
والتطوير. ويقع  للتغييــر  الداعمــة 
على عاتق الفنان الدكتور جبار جودي 
وزمالئه في مجلس وشــعب النقابة 
عبئا ثقيــال بالعمــل لوقوفها على 
ارضية صلبة واعادة االهتمام والدعم 
النقابة  وعــودة  والفنانــني،  للفــن 

وفروعها في احملافظات لإلشراف على 
العراق،  الفنية في  النشاطات  جميع 
رســم  الى  إضافة  اشــكاله،  وبكل 
العراقي،  والفنان  للفن  خارطة طريق 
كي يســتعيد مكانتــه وبريق القه، 
واهتمام الدولة واحلكومة املقبلة به.

 ونحــن على يقــني ان الزمــالء في 
النقابة  وشــعب  املركــزي  اجمللــس 
وبتعاون جميع اعضائها ســيكونون 
عند حســن الظــن، خاصــة وانهم 
بــدأوا العمل بوقت مبكر وحال اعالن 

فوزهم باالنتخابات.

شعرمتابعات

حارسُة الّنهرنادي السرد يحتفي بالسارد خضير الزيدي
حذام يوسف

 
بحضور عــدد كبير من االدبــاء واملثقفني، احتفى 
نادي الســرد في احتاد االدباء أمس األربعاء 12 ايلول 
2018 بالروائي خضير فليح الزيدي، تقديرا لتجربته 

األدبية والثقافية.
في بداية اجللسة بادر القاص الروائي حسن البحار 
رئيس نادي الســرد، باحلديث عن املتغيرات اجلديدة 
في اعمال النادي اال وهو االحتفاء مبا هو جديد في 

فضاءات السرد العراقي.
اجللســة ادارها الروائي محمد علوان جبر متحدثا 
عن محطات مــن عالم الزيدي الروائية، مشــيدا 
بالنتاج الســردي للمحتفى به، والذي اوصله الى 
اجلائزة االولى لإلبداع العراقي عــن روايته )فاليوم 

10(، اذ هو يكتب ويعي جيدا رسالته الروائية.
بعد ذلك حتدث احملتفى به الزيدي، مبديا ســعادته 
لوجوده بني صحبــة االدب والثقافة، معرجا على 
املفارقات بــني احلياة والكتابة في شــعاب بغداد 
قائــال:« كيف نكتب عن الســالم وســط احلرب 
واملتفجرات تســرق احلياة في شوارع مدن العراق«، 
ويذكــر الزيدي انه يحــاول التملــص من عطب 

النسيان ملواجهة ما يحصل في الواقع .
تخللت اجللســة عدد من املداخالت للحضور من 
االدبــاء والنقاد منهم، الناقد علي حســن الفواز، 
والناقد اســماعيل ابراهيم عبــد، والروائي احمد 
خلــف، متحدثني عن املنجز الســردي الدقيق في 
اعمال الزيدي الروائية، وقد جتــاوزت في واقعيتها 

جغرافية العراقية الى مدن اخرى.
 واتفق املشــاركني في اجللســة، على اعادة قراءة 

اعمال الزيدي كونها تشــكل عالمــة فارقة في 
االدب الروائي العراقي احلديث، وحتدث كذلك الناقد 
فاضل مســلطا الضــوء على اخملفي فــي روايات 
الزيدي، كونه يغوص عميقا فــي الذات العراقية 

املهملة.
في ختــام اجللســة قد لــوح اجلواهــري لإلبداع 
للمحتفى به الروائي خضير فليح الزيدي وســط 

مباركة احلضور.
يذكــر ان الروائــي خضيــر فليح الزيــدي مهتم 
بالكتابة السردية منذ 25 سنة بني الرواية، وكتابة 
القصة، وسرد غير مجنس. بدأ الكتابة منذ سنة 
1981 تقريبا وما يزال مســتمرًا في النهج الروائي 
والقصصي. يعمل في التدريس في مجال الفنون 

املسرحية، ومتواصل في احلضور الثقافي العام.
مــن نتاجاتــه األدبية “شــرنقة اجلســد”، 1984، 
“خريطة كاســترو”، 2007، “ذيــل النجمة”، 2010، 
“فندق كويستيان”، 2015، “أطلس عزران البغدادي”، 
2015، “قصــص زوال”، 2005، “أمكنة تدعى نحن”، 

2006
كتبت عنه العديد من الدراســات النقدية منها 
)الغرائبي في ســرديات خضير الزيــدي(، أطروحة 

دكتوراه عن جامعة ذي قار، 2012

 كوكب البدري

ظمأى وذا نهُر احلياِة يسيُح
حتاَم تطحنني الّرحى وتُبيُح

وإالَم تبتهُل الّسنابُل َخشيًة
من ملِح أرٍض خيُرها مسفوُح

من خوِف نهر سرمديٍّ َجرّيُه
أو صمِت موٍج دمعُه مبحوُح

هل يحتويني من رمادِ جداولي 
غصٌن يغّردُ للّندى ويبوُح

هل لي إلى رئة الوجود مبركٍب
في سّيره جود الّرياِح يلوُح 

أرٌض أنا ُغِمرْت عذاباً وارتدْت 
وطناً يدّثرُه املدى املذبوُح

ويُصافُح الّطعناِت نزُف شموِخِه
َونخيلُُه قد مّضُه الّتبريُح 

يبسْت مواويُل الّضفاِف حتّسرا
فلمن تفّر إلى الّنجاة ُجروُح

وملن أطْمئُن من بقايا أّمتي

وجداولي أزرى بها الّتمليح ُ

مطعونٌة كّل العيوِن حلزنِها
مادام دجلَة كاليتيِم تنوُح

سي أَفَهْل يطوُل عطاُشُها وتَوجُّ
ومياُهها من دأبها الّتسبيُح؟ 

أفهل أطوُف على الّطغاِة بيتِمها
أنبيهمو أّن احلساَب صريُح

إّن املنابَع أقسمْت أميانها
سَتفيُض حتت عروِشهم وتُطيُح

وتعود صوب ظاللها مزّهوًة 
فالغيُث من كّف الّسماِء فتوُح

ألظّل عنَد الّنهر ِمثَل وصيٍة
مغروسٍة لم تلُه فيها الّريُح

وأظّل حارسَة الضفاِف وموِجها
وعيوُن دجلَة تفتديها الّروُح
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متابعة الصباح الجديد: 

مرة  املوصل  إلى  عادت  املوسيقى 
أخرى وكذلك الكتــب واللوحات 
الفنية، ومع غياب تنظيم )داعش( 
املوصل  أهالــي  فــإن  اإلرهابــي 
يتمتعون اآلن باحلرية اجلديدة التي 
واحتضانهم إلرثهم  بها  ينعمون 

الثقافي.
العامــة مبدينة  فــي الســاحة 
يدّرب  )داعش(  كان  حيث  املوصل، 
األطفال على حمل السالح، جتمع 
اآلالف من األهالي حلضور مهرجان 
للكتــاب مع عروض مســرحية 
بكتب  مألت  ومناضد  وموسيقى 
مت التبــرع بهــا ألهالــي مدينة 

املوصل.
علي البارودي، مدرس لغة إجنليزية 
في جامعة املوصل، والذي أصبح 
مؤرخاً ومدّوناً غير رسمي ألحداث 
املوصــل اليوميــة وهــو يطوف 
بدراجتــه الهوائية بــن أحيائها 
املدّمرة  للمبانــي  صوراً  ويلتقط 
وكذلــك عملية إعــادة إعمارها، 
 DW قــال في لقــاء مــع موقع
ندرك  ال  »نحن  األملانــي  االخباري 
قيمة االشــياء الــى أن نفقدها، 
املوصل  الشرقي من  اجلانب  حترير 
العام املاضي من تنظيم )داعش( 
كان مبنزلة  يوم ميالد ثاٍن بالنسبة 
لي .« املعالــم الفنية والثقافية 
في املدينة تعرضت للتدمير على 
يد )داعش(، حيث أقدم مســلحو 
وحتطيم  إزالــة  على  التنظيــم 
واألدباء وكذلك  الشــعراء  متاثيل 
إتالف االعمال الفنية لرّســامن، 
جامعة  مكتبــة  إحــراق  كذلك 

من  التــي تضم كثيــراً  املوصل 
الكتب النــادرة والثمينة. الكتب 
الثقافية كانت ممنوعة حتت حكم 
)داعش( واملوســيقيون والفنانون 

كانوا يتعرضون للقتل .
»داعش  بقوله  البــارودي  وميضي 
تــراه  ال  إنــك  كالشــبح،  كان 
يجمع  هنا  متواجــداً  كان  ولكن 
معلومات بشكل سّري عّنا، كان 
 2005 العام  منــذ  باخلفاء  يعمل 
ثم ظهر بشكل علني عام 2014 

لينّفذ أعماله الشــريرة، إنه من 
الصعب جــداً محو وجوده ولكن 
الشــيء الرئيس على املوصل ان 
تفعله اآلن هو أن تنسى خوفها .«

بدوره، يقول مــروان طارق، مدرس 
اجلميلة  الفنــون  معهــد  فــي 
بجامعــة املوصــل، إّن تنظيــم 
)داعش( أقــدم على تدمير كل ما 
له عالقة بالفن واملوسيقى، حيث 
أقــدم على حتطيــم آالت البيانو 
والكيتار ومتزيــق اللوحات الفنية 

والتماثيل التي كانت موجودة في 
بناية املعهد التي تعرضت للحرق 

مع بقية بنايات اجلامعة .
وفي أول زيارة لــه للجامعة بعد 
حترير املدينة قام طارق مع عدد من 
البناية  بتنظيــف  املعهد  طالب 
استرجاعه  ميكن  ما  واســترجاع 
من معدات، مشــيراً الى أن وضع 
املعهد اآلن أفضــل مما كان عليه 
قبل  للتخريب من  تعرضــه  بعد 
الفوتوغرافية  .الصــور  داعــش 

الوثائقيــة ألحيــاء املوصل التي 
اجلامعي  املــدرس  يلتقطها  كان 
الفنية  اللوحات  وكذلك  البارودي 
يحتفظ  كان  التي  والرســومات 
بها طــارق قــد مت عرضها خالل 
معرض مشترك أقيم في جامعة 
املوصل برفقة العزف املوســيقي 

الذي كان محرماً في زمن داعش.
وبعــد احلريق الذي طــال مكتبة 
اجلامعة قام البارودي برفقة طلبة 
ومتطوعن آخريــن هناك لتوثيق 

مايقارب  واسترجاع  إنقاذ  عملية 
6000 كتاب من بن الرماد.

واستجابًة ملناشدة من املؤرخ عمر 
محمد، الذي اســتقطب اهتمام 
العالــم بتوثيقه ألحداث املوصل 
حتــت حكم داعش عبــر مدونته 
املعروفة باســم عن املوصل، فإن 
آالفاً من الكتــب تبرع بها أجانب 
ســتصل الحقــاً لتحــل محل 
أتلفــت في مكتبة  التي  الكتب 
اجلامعة . املوســيقى لها حضور 
بارز أيضا في مقهى الكتاب الذي 
افتتح ألول مرة في املوصل مؤخراً، 
حيث يقــوم صاحب املقهى فهد 
صباح وشريكه في العمل حارث 
ياسن، بإقامة حفالت موسيقية 
أســبوعية  ثقافية  ومناظــرات 
ويعد مكاناً ثقافياً هادئاً للشباب 
والكبار من نســاء ورجال لقراءة 
كتاب أو التمتع بتناول قدح شاي 

أو قهوة .
يقــول صباح »لقد عــادت احلياة 
الثقافيــة والفنيــة الى املوصل، 
إقامــة  املســتحيل  مــن  كان 
مناظرات ثقافية في زمن )داعش(. 
اجملتع املوصلــي اآلن أكثر انفتاحاً 
من الســابق واملــكان الذي نحن 
فيه أكبــر مثال على ذلــك، زوار 
من عائالت نســاء ورجال يرتادون 
أول مــكان ثقافي  إنــه  املقهى، 
عــام يفتتــح في املوصــل لكال 
أن نتجرد من  اجلنســن. علينــا 
االفــكار التخلفيــة التــي كان 
)داعــش( يحاول تكريســها بن 
أهالي املدينة، إنها اخلطوة االولى 
يتطلب  الذي  الطريــق  هذا  نحو 
منا العمل واملثابرة إلحياء اجلانب 

الثقافي من جديد«.

الموسيقى والمناظرات الثقافّية تعود إلى الموصل
برتقال يتحول »أرجوانيا« 

في ساعات يحير العلماء
تكتسب فاكهة البرتقال الشهيرة اسمها من اللون 
الــذي تبدو عليه، لكــن هذا األمر لم يعد مســألة 
مطلقة، ففي أســتراليا، مت العثــور مؤخراً على حبة 

برتقال يتحول لُبها إلى اللون األرجواني.
وبحسب ما نقلت »ســاينس ألرت«، فإن امرأة تدعى 
نيتي موفيت كانت تقوم بتقطيع حبة برتقال البنها 
الذي يبلغ ســنتن من العمر، حن اكتشــفت أن لب 

الفاكهة يكتسي لوناً أرجوانياً.
وقالت األم إن البرتقالة كانت طبيعية متاماً من ناحية 
املذاق والرائحة، حتى أن ابنها أكل القطع االعتيادية، 
لكن اجلزء األرجواني مت حفظه في املطبخ بالنظر إلى 

شكله الغامض.
وبحســب ما نقلته صحيفــة »ســيدني مورنينغ 
هيرالد«، فإن اللون األرجواني استمر في الزحف على 
قطــع الفاكهة في غضون يوم واحد من دون ســبب 

معروف.
واألمــر املدهش فيما حصل هو أن اللون األرجواني لم 
يقتصر على بضع قطع، فالقشــور التي أكل الطفل 
الصغير ما كان فيها من لب، اكتســبت أيضا اللون 

األرجواني في سلة القمامة.
وشعرت األم مبخاوف كبيرة بعدما رأت اللون األرجواني 
على القشــور في اليوم التالي، إذ خشيت أن يصاب 
االبن مبشكلة صحية، لكن شيئا من ذلك لم يحصل.
وفــي غضون ذلك، أخــذت هيئة اخلدمــات العلمية 
والطب الشــرعي في كوينســالند عينات البرتقال 
األرجواني ألجل حتديد سبب التحول، وما إذا كان ثمة 

تفاعل كيمياوي أدى إلى التغيير.
لكن متابعن يســتبعدون أن يقود البحث احلالي إلى 
نتيجة، فقبل ثالث ســنوات ُســجلت حالــة مماثلة، 

وعندها لم يستطع العلماء تقدمي أي تفسير.

دراسة جديدة تبدد 
المخاوف من تناول األلبان

كشــفت أبحاث جديدة أن منتجات األلبان ليســت 
مخيفة كما يعتقد البعض، مشــيرة إلى أنها ميكن 

أن تكون مفيدة لصحة القلب.
وحســب ما ذكرت صحيفة »امليرور« البريطانية، فإن 
دراســة حديثة توصلــت إلى أن تناول اجلنب وشــرب 
احلليب الكامل الدسم ميكن أن يحسن صحة القلب.
وقــال الباحثون، الذين أجروا الدراســة على أكثر من 
130 ألف شــخص، إن األشــخاص الذيــن تناولوا 3 
منتجات مــن منتجات األلبان في اليــوم، كانوا أقل 

عرضة لإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وينصح األطبــاء بتناول 2 أو 4 مــن منتجات األلبان 
اخلالية من الدهون أو قليلة الدســم يوميا، لكنهم 
يوصون باالبتعاد قــدر اإلمكان عن املنتجات الكاملة 

الدسم.
ويقــول اخلبراء، من جامعة ماكماســتر في كندا، إن 
تناول أو شــرب كوب من احلليب أو كوب من الزبادي أو 
شريحة من اجلنب أو ملعقة صغيرة من الزبدة، بشكل 

يومي، قد يحسن صحة قلبك.
وأضافوا أن هؤالء األشــخاص هم أقل عرضة للوفاة 

بنسبة 40 باملئة.
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أعلــن مركز اإلعــالم الرقمــي، ان تطبيق 
االكلــة »متن وقيمة« العراقــي تفوق على 

تطبيق ماكدونالدز في متجر أبل.
وأكد احمللل فــي فريق مركز اإلعالم الرقمي 
مؤمــل اجلبوري، ان »تطبيــق »متن وقيمة« 
العراقي، تقدم في متجر أبل بعد 4 ايام من 
طرحه محتال املرتبة الـــ36 في تطبيقات 
االميركي،  املتجــر  فــي  والشــرب  االكل 
مثل  عامليــة  تطبيقات  علــى  ومتفوقــاً 

ماكدونالدز }84{ وكوكاكوال }162{«. 
واضــاف، ان »التطبيق يســتعمل خرائط 
 GPS جوجل ونظام حتديــد املواقع العاملي
لتحديــد اماكــن التوزيع وتعيــن اوقات 
التوزيع، وفي حال حدث توزيع قريب يتلقى 
توزيع  يفيد بحدوث  إشــعاراً  املستعملون 
بالقــرب منهم ويســتطيع املســتعمل 
التسجيل بواســطة فيس بوك او جوجل 
من اجــل امكانية حفــظ املواقع واضافة 

موقع«.
يذكر ان التطبيق أطلقــه املطور العراقي 
عمر فالح، الثالثــاء املاضي، وتتركز فكرته 
على إشعار املشــتركن عند توزيع »التمن 
والقيمــة« مــع إعالمهم مبــكان التوزيع 

وحتديد الطريق للوصول اليه.
كما ان التطبيق يدعم اجهزة ايفون وايباد 
وايبود تــش ويتطلب نظام iOS 10 واحدث، 

وهو غير متوفر ملنصة اندرويد حتى اآلن.

تطبيق التمن والقيمة يتفوق 
على ماكدونالدز وكوكاكوال

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

دون فوضى. 

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

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

واملعارضن، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

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

أشياء جديدة.

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

مرور الوقت.

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

التأكد من حسن سير األعمال .

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

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

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

من املاضي. 

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

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

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

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

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

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

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

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمن o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

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

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

اخلط العربي
7. نصــف ولــول o معناه كثيــر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معن
9. أول من روض اخليل.

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

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

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

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

والعلو
5. ما يبلغه االنسان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

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

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

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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متابعة الصباح الجديد: 
ألواح  أن تركيب  كشفت دراسة جديدة 
في  الرياح  وتربينات  الشمسية  الطاقة 
الصحراء، ميكن أن يزيد معدالت هطول 
املساحات  نســبة  ويزيد  فيها،  األمطار 

اخلضر.
إجنينيرنغ”  فــول  “ووندر  وقالت مجلــة 
الرياح  إنشــاء مــزارع  إن  األميريكيــة 
وتركيب ألواح توليد الطاقة الشمسية 

في املناطق الصحراوية، ميكن أن يسهم 
في منع حدوث تغيرات مناخية وفقاً ملا 
هو متعارف عليه في السابق، مضيفة: 
“لكن اجلديد الذي كشف عنه الباحثون 
أنها رمبا تتســبب في حــدوث تغير من 
نوع آخر يسهم في حتويل الصحراء إلى 

مناطق خضر”.
ولفتــت اجمللة إلــى أن فريــق الباحثن 
بجامعــة إلينوي األميريكية، قام بعمل 

محاكاة لتأثير ألواح شمســية قدرتها 
79 تيرا وات، ومزارع رياح ميكنها توليد 3 
تيرا وات من الكهرباء، مشــيرة إلى أنها 
أرقام تعكس تطلعاتهم ملا ســتصبح 
عليــه مصــادر الطاقة املتجــددة في 
املســتقبل وليس مقارنة مبا هو موجود 

في الوقت احلالي.
الطاقة  وألــواح  الريــاح  مــزارع  وتوفر 
الشمســية مصدراً مهماً للطاقة في 

الوقت احلالي، الذي يســعى فيه العالم 
الستعمالها على نطاق واسع للتخلص 
تدريجياً من اســتعمال الوقود احلفري، 
الذي يعد املصدر الرئيسي لثاني أكسيد 
االحتباس  يسبب ظاهرة  الذي  الكربون، 

احلراري في األرض.
وتعتمــد فكرة عمــل تربينــات الرياح 
على املزج بــن الهواء الدافــئ املوجود 
فــي طبقــات عليا، مــع تيــارات أقل 

ســخونة في طبقات أقرب إلى األرض، 
في الوقت ذاته الــذي تعمل فيه ألواح 
التقليل من  الشمســية على  الطاقة 
حجم أشعة الشــمس املنعكسة في 
اجتــاه الغالف اجلوي، بحســب صحيفة 
أشــارت  التي  البريطانية،  “اإلندبندنت” 
إلى أن الدراســة أجريــت على مناطق 
والشــرق  أفريقيا  الكبرى في  الصحراء 

األوسط .  

الكشف عن تكنولوجيا جديدة لزيادة األمطار 
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أبو ظبي ـ الصباح الجديد:
الرياضي جلميع  دبــي  نظم مجلس 
انديــة دبي بطولة تنشــيطية كل 
موســم ينظمها قبل الدوري جلميع 
أنديــة دبي تبدأ مــن أعمار 12 حتى 
18 سنة وهناك جوائز للفرق الفائزة 
وأحســن العــب وهــداف البطولة 
وأحسن حارس مرمى.. وتفوق، راشد 
عبد اهلل حــارس مرمى نادي الوصل 
نفــي البطولة لينــال لقب أفضل 
حارس فى البطولة لفئة 13 ســنة 
يتمتع هــذا احلارس بصفــات فنية 
مستقبل  وله  موهوب  ممتازة  وبدنية 
واعد اكتشــفه الكابــن عبد اهلل 
جاســم ونعمت عباس يــدرس هذا 

احلارس فى مدرسة اجنليزية.

بغداد ـ عباس هندي*
غــادر منتخبنــا الوطنــي بالكرة 
الطائرة أمس االربعاء الى سريالنكا 
كأس  بطولــة  فــي  للمشــاركة 
التحدي االســيوية التي ستنطلق 
منافســاتها في اخلامس عشر من 
املعسكر  انتهاء  بعد  اجلاري  الشهر 
البلغارية  العاصمــة  في  التدريبي 

صوفيا.
وقال عضو االحتاد املركزي املشــرف 
على الفريق خالد بشير: ان املنتخب 
الوطني خاض 5 مباريات مهمة في 

املعســكر الذي انتظم فيه ملدة 12 
يوما حقق من خالله الفائدة املرجوة 
قبيل الدخول في املعترك االسيوي.

الوطني  واضــاف: متكن منتخبنــا 
من الفوز في ثالث مباريات وخســر 
اثنتــن اذ متكنــا من الفــوز على 
نادي لفيســكي مرتن »3-1« و«3-

2« ومتكنــا من الفــوز على بزرجك 
»-3 2«.. وزاد: ان املنتخــب الوطني 
تلقى ايضا خســارتن مع الفريقن 
ان  أنفســهما »1-3« و«2-3« علما 
فريق ليفســكي هو ثالــث الدوري 

فيما  املنصرم  للموســم  البلغاري 
يعد فريق بزرجك املرشــح الساخن 
املقبل  للموســم  اللقــب  خلطف 
ويضم ثالثة محترفن على مستوى 

عال من املهارات.
اجلدير بالذكــر ان منتخبنا الوطني 
االمــارات  منتخبــات  ســيالعب 
ضمن  وكازاخســتان  وســريالنكا 

منافسات البطولة االسيوية.

* املنســق اإلعالمي الحتــاد الكرة 
الطائرة

وطني الطائرة يشارك في بطولة 
كأس التحدي اآلسيوية

بغداد ـ الصباح الجديد:

يــوم غد اجلمعــة مباريات  تبدأ 
الــدوري املمتــاز بكــرة القــدم 
اجلديــد  الكــروي  للموســم 
 4 باقامــة  وذلــك   2019/2018
مباريــات، اولى مباريــات اجلولة 
سيحتضنها ملعب الكرخ وجتمع 
فريق  اجلوية وضيفه  القوة  فريقا 
ويضيف  الكهربائية،  الصناعات 
فريق امانة بغــداد فريق البحري 
بغــداد، وفي ملعب  على ملعب 
الصناعة ســيكون لقــاء فريق 
النفط وضيفه فريق اربيل العائد 
الــى دوري االضواء، ويشــد فريق 
محافظة  صــوب  الرحال  الكرخ 
النجف ملالقــاة فريق النجف في 

ملعبه.
يوم  اجلولة  مباريــات  وتتواصــل 
اقامة  موعــد  حيــث  الســبت 
مباراتــن، ففــي قمــة مباريات 
الشــرطة  فريق  يواجه  اجلولــة 
ضيفه فريق نفط الوســط على 
وفي  الدولــي،  الشــعب  ملعب 
املبــاراة الثانيــة يتقابــل فريقا 
الطلبة وضيفــه فريق الديوانية 
على ملعب الكرخ، وتســتكمل 
املباريــات يوم االثنن وذلك باجراء 
3 مباريات، اولى املباريات ستجمع 
وضيفه  الســماوة  فريق  اجلارين 
فريــق امليناء علــى ملعب االول، 
وفي املبــاراة الثانية يتواجه فريق 
الكهرباء وضيفه نفط ميســان 
وســيكون  التاجي،  ملعب  على 
املدينة  فــي  الفيحــاء  ملعــب 

مســرحاً  البصرة  في  الرياضية 
للقاء نفط اجلنوب وضيفه فريق 

احلسن.
وتختتم مباريــات اجلولة باقامة 
والتي يحتضنها  املتبقية  املباراة 
ملعــب الشــعب الدولي وجتمع 

فريقا احلدود والزوراء.
من جانب اخر، قرر وزير الشــباب 

احلســن عبطان،  والرياضة عبد 
تخفيــض اجــور تذاكــر دخول 
خالل  للــوزارة  التابعة  املالعــب 
مباريات املوســم الكروي اجلديد 

. 2019-2018
وقال مديــر عام الدائرة القانونية 
طاهر  علي  الــوزارة  في  واالدارية 
االعالم  لـ)قســم  تصريــح  في 

واالتصــال احلكومي( ان الســيد 
الوزير قرر ان تكون اســعار تذاكر 
دخــول املالعب التابعــة للوزارة 
فــي بغداد واحملافظات بســعر 3 
االف دينار، فيما ســتكون اسعار 
تذاكر جانبي املقصورة في ملعب 

الشعب بسعر 5 االف دينار .
واضاف طاهر ان قــرار الوزير جاء 

من اجل دعم شبابنا وجماهيرنا 
الرياضيــة التي وجــدت املالعب 
خلدمتهم ولكي تتزين بحضورهم 
اجلميل  وتشجيعهم  ومؤازرتهم 
في  الرياضية  وفرقنــا  النديتنــا 
الذي  املقبــل  املوســم  مباريات 

سينطلق قريبا.
إلــى ذلك، غــادر وفــد منتخب 

األربعاء،  أمس  للشــباب،  العراق 
متجًها إلى الدوحة، للدخول في 
 21 هناك، حتى  تدريبي  معسكر 

أيلول اجلاري.
يأتي ذلك ضمن حتضيرات أســود 
الرافدين ملواجهــة اإلمارات وديًا، 
قبل خوض نهائيات بطولة كأس 
آسيا للشــباب، املنتظر إقامتها 
في إندونيســيا الشــهر املقبل.

 23 من  العراقي،  الوفــد  ويتألف 
العًبــا، بجانــب مالــح مهدي، 
رئيس الوفــد، واملدير اإلداري عبد 
قحطان  واملــدرب  صالح،  اجلليل 
جثير، بجانب بعض املســاعدين.

وجاءت قائمة الالعبن املستدعاة 
ملعسكر الدوحة كالتالي:

هافال بهاء الديــن، وليد عطية، 
علي  قاسم،  علي  محمد،  مومل 
محســن، حسن حســن، علي 
رعد، عباس بديع، مصطفى علي، 
ليث جنم عبود، مرتضى ســليم 
غازي، عباس جاسم، منتظر عبد 
األميــر، وكاع رمضان، مومل عبد 
الرضــا، أحمد ســرتيب، محمد 
الباقر كرمي، أمير عالء، عبد الستار 
مجيد، علي صفاء، حســن رائد، 
زين العابدين يحيــى، أمير علي.

وتخلف الالعب حسن عبد الكرمي 
جبار، عن االلتحاق بوفد منتخب 
الشــباب، بعد منعه من السفر، 
لنادي  التدريبي  الــكادر  قبل  من 

الشرطة، ألسباب مجهولة .
يذكر أن القرعــة أوقعت العراق، 
الشمالية  وكوريا  اليابان  بجانب 
آسيا  كأس  نهائيات  في  وتايالند، 

للشباب.

غدًا.. 4 مواجهات في بدء دوري الكرة الممتاز 2019/2018
عبطان يوجه بتخفيض اسعار تذاكر دخول المالعب

جانب من منافسات دوري الكرة املوسم املاضي
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العواصم ـ وكاالت:

بعد أن استهل مسيرته بانتصار ثمن 
خارج الديار على إجنلترا، في دوري األمم 
األوروبية، جنح لويــس إنريكي، املدرب 
اجلديد إلسبانيا، في حتقيق فوز عريض 
بسداســية نظيفــة علــى كرواتيا، 
في ثاني جــوالت اجملموعة، أول أمس، 
ليسير بذلك على خطى من سبقوه، 
جولــن لوبيتيجــي وفيســنتي ديل 
بوسكي وخوسيه أنطونيو كاماتشو، 
بتحقيق االنتصار في أول مباراتن مع 

املنتخب.
وجنح املدرب الســابق لبرشلونة، في 
افتتاح مسيرته مع إسبانيا، بتحقيق 
انتصار مهم خارج الديار على حساب 
2-1، في مســتهل  بنتيجة  إجنلتــرا 
مشــوار املنتخبــن فــي البطولــة 
املســتحدثة من قبل االحتــاد القاري 

للعبة.
ومتكن إنريكي خالل مباراة اليوم التي 
فاليرو  مارتينيــز  ملعــب  احتضنها 
مبدينة إلتشــي اإلسبانية، من حتقيق 
الفــوز األكبــر في تاريــخ مواجهات 

إسبانيا أمام وصيف بطل العالم.

ويعــد ديــل بوســكي )67 عاما( هو 
األفضل في  االنطالقة  املدرب صاحب 
تاريخ املاتادور، حيث اســتطاع حتقيق 
13 انتصارا متتاليا في بداية حقبته، 
التي شــهدت تتويج إسبانيا كبطل 
للعالم فــي 2010، ثم كبطل للقارة 

العجوز بعدها بعامن.
وكما فعــل إنريكي في مباراة إجنلترا، 
اســتهل لوبيتيجــي، املديــر الفني 
احلالــي لريــال مدريد، مســيرته مع 
املنتخــب بتحقيــق فوز رائــع على 
بلجيكا في عقر دارها بثنائية نظيفة، 
في مباراة كانت األولى أيضا ملواطنه 
روبرتو مارتينيز على رأس اإلدارة الفنية 

للشياطن احلمر.
ثاني مبارياته، حققت إســبانيا  وفي 
فــوزا كاســحا على ليشتنشــتاين 
بنتيجــة كبيــرة )8-0(، إال أن هــذه 
السلسلة توقفت في محطة إيطاليا 

بتعادل إيجابي )1-1( في تورينو.
أمــا خوســيه أنطونيو كاماتشــو، 
مع  يســتهل مسيرته  أن  فاستطاع 
املاتــادور، بالفوز بهــدف نظيف على 
روســيا في مباراة ودية، ثم كرر األمر 
بنتيجة  الصهيوني  الكيان  أمام  ذاته 
)2-1(، ولكن في مباراة حملت الطابع 

الرسمي، قبل أن يتعثر بتعادل إيجابي 
وبالتخصص أمام إيطاليا )2-2(.

وحقــق املنتخب اإلســباني، انتصارًا 

ســاحًقا بسداســية نظيفــة على 
الكرواتي،  في إطار منافسات  نظيره 
اجلولــة الثانيــة لبطولــة دوري األمم 

األوروبية.
اإلسبانية،  »ماركا«  لصحيفة  ووفًقا 
فإن هزميــة اليوم أمام املاتــادور، هي 

األسوأ في تاريخ املنتخب الكرواتي.
وكانــت أســوأ هزميــة تعــرض لها 
الكروات، في 9 ســبتمبر/أيلول 2009، 
أمام إجنلتــرا، بنتيجة 1-5 في ملعب 
املؤهلة  التصفيــات  ضمــن  وميبلي، 

ملونديال جنوب أفريقيا 2010.
يُذكــر أن املنتخــب الكرواتي، حصد 
املركــز الثاني، في نهائيــات مونديال 
روســيا هــذا الصيف، بعد خســارة 
بنتيجة  فرنسا،  أمام  النهائية  املباراة 

.4-2
مميزًا  رقًما  أسينســيو،  ماركو  وحقق 
خالل االنتصار على كرواتيا بسداسية 
نظيفــة، ضمــن منافســات اجلولة 

الثانية لبطولة دوري األمم األوروبية.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، 
فإن أسينسيو هو ثاني العب يصنع 3 
أهداف في مباراة إلسبانيا، في آخر 10 
ســنوات.. وكان أول العب يحقق هذا 
ليشتنشتاين،  ضد  نوليتو  هو  الرقم، 

في عام 2016.
وســجل أسينســيو، أول هــدف له 
بقميــص املنتخــب اإلســباني، في 
شباك كرواتيا، بعد صيام استمر ملدة 

15 مباراة.
إلــى ذلك، تغلب املنتخــب اإلجنليزي، 

علــى ضيفه السويســري )1-0(، في 
بينهما،  التــي جمعت  الودية  املباراة 
باور في ليســتر..  على ملعب كينج 
في  بالفضل  إجنلتــرا  منتخب  ويدين 
هذا الفــوز ملاركوس راشــفورد، جنم 
الذي سجل هدف  يونايتد  مانشستر 

املباراة الوحيد في الدقيقة 54.
وجاء الفوز في املباراة ، ليمنح منتخب 
االســود الثالثة دفعــة معنوية بعد 
)1-2(، أمام  الهزمية على ستاد وميبلي 
إسبانيا، يوم السبت املاضي، في دوري 

األمم األوروبية.
وخيم التعادل اإليجابــي 1 ـ 1، على 
املباراة الودية التــي جمعت املنتخب 
البولنــدي مع ضيفــه األيرلندي في 

بوزنان.
وتقــدم إيدين اوبريــن بهدف ملنتخب 
54، ولكن ماتيوز  الدقيقة  أيرلندا في 
كليتش أنقذ بولنــدا من فخ الهزمية 
وسجل هدف التعادل قبل 3 دقائق من 

نهاية املباراة.
واستهل منتخب بولندا مسيرته في 
النســخة األولى لدوري األمم األوروبي 
بالتعادل مع مضيفه اإليطالي 1 ـ 1، 
في حن تعرض منتخب أيرلندا لهزمية 
قاسية على يد مضيفه الويلزي 1ـ  4.

في دوري األمم األوروبية

سداسية إسبانيا األسوأ في تاريخ كرواتيا

تقرير

العبو املنتخب اإلسباني

راشد ومدربه نعمت عباس

إهمال وتجاهل.. 
لوجوه ناصعة البياض 
العبــو ذوي االحتياجــات اخلاصة  .. هذه الشــريحة 
املهمــة بالرغم من كل ماحتققه من اجناز رياضي ومن 
كال اجلنســن، اال ان هذه االجنازات تقابل باالهمال واال 
مبــاالة من قبل االعالم بجميع انواعه » املقروء واملرئي  
واملســموع »، نالحظ جتاهل واضح لهذه الشــريحة 
الرياضة املهمــة ، اذ لعبوا  العديد  من املشــاركات 
احمللية والعربية وحققوا النجاحات وحصدوا االوسمة 

وامليداليات.
خلف جناحات هــوالء هناك قصص البطــال واجهوا 
انواع الصعوبات  متحدين االعاقة اجلســدية واالعاقة 
الفكرية مــن قبل البعض، وبالرغــم من الصعوبات 
التي يواجهونها اال انهم اليضيعون فرصة املشــاركة 
في اية بطولة الثبــات الذات ولتحقيق الفوز لبلدهم 
رادين بذلك اجلميل له ، وللجنة البيارملبية التي تبنت 
هوالء الفئة وحاولت مساعدتهم من خالل توفير كل 
احتياجهتم ، فضالً عن تهيئتهم للمشاركات محليا 

وخارجيا .
وقريباً ســيخوض هوالء االبطال مشــاركات عديدة 
ومنها دورة االلعاب االســيوية في جاركاتا للمدة من 
6 تشــرين االول املقبــل ولغاية 13 منه ، واملشــاركة 
ســتكون بـــ 13 فعالية هــي ) العاب القــوى ورفع 
والرماية وجودو  والبوتشيا  والسباحة  واملبارزة  األثقال 
املكفوفن والتنس االرضي وتنس الطاولة وكرة الهدف 
»اجلرس« والســلة على الكراســي والقوس والسهم 

والكرة الطائرة(.
وقــد عمدت اللجنة البيارملبية ارســال هوالء االعبن 
االبطال الى معســكرات تدريبية في تركيا وايران من 
اجل االستعدادت لتحقيق الفوز .. ورفع العلم العراقي 
في ايدي نقيه مجتهدة التعرف من هذا العالم سوى 

اجلمال .. 
وقد ســبق لهذه الفئة الرياضيــة ان حققوا العديد 
من االجنــازات من خالل املشــاركات العربية اذ أحرزوا 
31 وســاماً موناً في بطولة اسياد اســيا بالنسخة 
السابقة التي اقيمت في آنشون بكوريا  اجلنوبية عام 

.2014
نتمنى على االعالم في شــتى انواعه اعادة النظر في 
ســياق عملهم بتغطية النشــاطات الرياضة ومنح 
هذه الفئــة املهمة في اجملتمع حقهــا ، فمثل هوالء 
يحق لنا ان نفخر بهم ، متوسمن خيرا من فضائياتنا 
العراقية وضع خطة عمل لتغطية جميع نشــاطات 
وفعاليات ومشاركات ابطال اللجنة البيارملبية.. ونحن 
على ثقة ان لهوالء الشــباب املقدرة في حتقيق الفوز 

وتسجيل املزيد من االبداع كما عهدناهم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأ منتخبنــا الوطني لفئة املتقدمــن باجلودو، 
يوم أمس األول، معسكره التدريبي في محافظة 
كربالء ويســتمر 8 ايام حتضيرا للمشــاركة في 
بطولة العالم املقررة ان تضيفها اذربيجان ابتداًء 

من يوم 20 ايلول اجلاري.
اعلن ذلك مدرب منتخبنــا الوطني باجلودو، علي 
عبداخلالق، مبينا: ان املنتخب نال درجة اعداد عالية 
جدا، بدأت من معسكره في اندونيسيا ومشاركة 
3 العبن في اآلســياد، ثم عــاد لينتظم الالعبون 
في بطولة وزير الشــباب والرياضــة، موزعن بن 
االندية التي يلعبون بضمنها، بعدها التحقوا في 
املعسكر التدريبي الداخلي في املدينة الشبابية 
قبل املغــادرة إلى كربالء حتضيــرا لنزاالت بطولة 

العالم.

الجودو يعسكر في كربالء 
تحضيرا لنزاالت العالم

زينب الحسني
فضفضة نسوة 

بغداد ـ رافد البدري*
   تواصل منتخباتنا الوطنية للرجال 
والنســاء بالشــطرجن حتضيراتهــا 
العاملي  االوملبيــاد  في  للمشــاركة 
للشطرجن الذي ستنطلق منافساته 
تبلســي  اجلورجية  العاصمــة  في 
فــي الثالث والعشــرين من شــهر 
ايلــول اجلــاري حتى الســادس من 
شهر تشــرين االول املقبل، من خالل 
املعســكر التدريبي الــذي يقام في 

قاعة فندق االنتر ببغداد.
للعبة،  العراقي  االحتــاد  رئيس  وقال 
ظافر عبد االمير: من اجل االستعداد 
االمثل لهذه البطولة املهمة، يقيم 
احتادنــا معســكراً تدريبيــاً داخلياً 
لالعبــي منتخباتنا الوطنية للرجال 
والنساء، ويستمر حتى موعد اقامة 
تدريباتهم  على  ويشــرف  البطولة، 
املــدرب االوزبكي اليكســي بارزوف، 
واملصــري محمــد ابراهيــم، فضال 

عــن املدربن العراقيــن امجد علي 
وغســان محمد علي وعــادل جالل 
وحدات  تقام  ومحمد حمزة، حيــث 
مكثفة  ومسائية  صباحية  تدريبية 
اســتعداداً للحــدث العاملــي الذي 

سيقام في جورجيا.
للرجال  الوطني  املنتخب  ان  واضاف: 
احرزوا  الذيــن  الالعبن  يتألف مــن 
املراكز اخلمســة االولــى في بطولة 
والتي  للمتقدمــن  العــراق  نهائي 
اختتمت في شهر متوز املاضي، وهم 
املركز  حسن علي حســن صاحب 
االول ونوح علي حســن واراز باسم 
بطولة  فــي  مركز  افضــل  صاحب 
واحمد  السادســة،  الدولية  العراق 
عزيــز جــواد، وجميعهــم يحملون 
لقب اســتاد دولي )IM( واحمد عبد 
الستار الذي يحمل لقب )FM(، فيما 
يتألف منتخب النســاء من اللواتي 
احــرزن املراكز اخلمســة من بطولة 

نهائي العــراق للمتقدمات ،وهن: نبا 
سامي عباس املتوجة باللقب، وزينب 
عاصف عبد اهلل وسالي عباس عبد 
الزهرة وصبا جمــال وميامة عاصف 

عبد اهلل.
 مــن جانب اخــر، مت تأجيــل بطولة 
االنديــة العربيــة املزمــع اقامتها 
في اجلزائر الى اشــعار اخر بســبب 
تفشــي مرض الكوليرا هناك، حيث 
يشــارك في هذه البطولة ناديا خان 
انتظار  بصــدد  ونحن  واالتصــاالت، 
املوعد اجلديد الذي ســيحدده االحتاد 
أكد:  االميــر،  عبد  للعبــة.  العربي 
ان انديتنــا اســتعدت جيــداً لهذه 
اوسمة  احراز  املمكن  ومن  البطولة، 
التفوق فيها برغم قوتها، اذ ان هذين 
الناديــن يضمان العبــن محترفن 
ومتمرسن على مثل هكذا بطوالت.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتاد املركزي بكرة الســلة 
اقامة دورة تدريبية تطويرية في 
قاعة الشعب املغلقة للمدة من 
اشراف  اجلاري حتت  ايلول   15-12
احملترف،  املعروف  العراقي  املدرب 

قصي حامت، ترافقها دورة للياقة 
البدنية بإشراف احملاضر اللبناني، 
امير عبد، وهي معتمدة من قبل 
اجلمعية الدولية للياقة البدنية.
التدريبيــة  الــدورة  وتشــمل 
محاضرات  البدنيــة  واللياقــة 

صباحيــة ومســائية ملــدة 15 
الدورة  ايام  بن  موزعة  ســاعة، 
اللعبة  مهــارات  تتنــاول  التي 
الدفاع  فــي  احلديثة  وفنونهــا 
اتقــان  وكيفيــة  والهجــوم، 

اساليب اللعب احلديث.

اتحاد السلة يقيم دورة 
تدريبية تطويرية

العبونا يواصلون إستعداداتهم 
لالولمبياد العالمي بالشطرنج

راشد عبد اهلل.. أفضل حارس
 في بطولة مجلس دبي

تأجيل بطولة األندية العربية في الجزائر



أن  املؤرخني  بعــض  يرّجــح 
أسباب تفشي ظاهرة البخل 
في اجملتمع العربي بدل الكرم 
واجلود هــي التيدفعت طيب 
الذكــر اجلاحظ الــى تأليف 
التاريخ وأكثرها  أشهر كتب 
ذلك  ومتعة  وفكاهة  ظرافة 
الذي  كتاب)البخــاء(،  هــو 
واقعية  وثيقــة  أهــم  يعّد 
تراثية جّسدت صورة اجملتمع 
فــي تلك احلقبة مــن تاريخ 
األمــة ســواءعلى الصعيد 
االجتماعــي أو االقتصادي أو 
السياســي، بأســلوب فني 
مســتعيناً  جميل،  وأدبــي 
األدبيةاخملتلفــة  باألجنــاس 
ومنهــا توظيــف احلكايــة 
والطرفة  واحلديث  والشــعر 
وسلس  مشــّوق  بأســلوب 
اليتوثيقه  إضافة  ومهضوم، 
الشخصيات والعادات واملدن 
وغيرها..  واألدوات  واألطعمة 
ويبدو أن ما شــجع )اجلاحظ 
( علــى تأليفكتابه هذا هو 
اســتظراف وميــول اجملتمع 
للهجاء والتنــدر به واتخاذه 
علــى  للهجــوم  ســاحاً 
اخلصــوم والدفاععن الذات، 

وفّناً للفكاهة واإلضحاك .
ال أدري كــم مــن الكتــب 
اجلاحــظ  ســيؤلفها  كان 
لو قــّدر له أن يعيــش بيننا 
احللم  مبشــاهدة  ويتمتــع 
العربي   الدميقراطيوالربيعي 
وكيــف  ملــون(  )ســكوب 

يتحقق .. بنجاح ساحق! 
الطرائــف  مــن  وكــم   
واجلاهزة  النــادرة  اليوميــة 
التي كان ميكــن أن يوظفها 
فــي كتبــه وهــو يتعايش 
املشهدالسياســي..  مــع 

واالجتماعي ،
الشــخصيات  مــن  وكــم 
التــي طفت على ســاحته 
الفوضوية  كانت ســتدخل 
حكايــات  عبــر  التاريــخ 
عن  "الظريفــة  "اجلاحــظ 

جدارة واســتحقاق انتخابي 
و)انتحابــي( متفوقــة على 
)احلطيئة ( و)أبو دالمة( و )أبو 

القاسمالطنبوري (..!
)البخاء(  املعنيــون  يصف   
تعانــي  شــريحة  بأنهــم 
منها  عــدة،  وعقداً  أمراضاً 
ونفســية  اجتماعيــة 
واقتصادية،والصورة الظاهرة 
للعيان هي حب هؤالء للمال 
والرغبة املفرطة في جمعه، 
إنفاقه  وعدم  به  واالحتفاظ 
أوالتصرف بــه حلني لقائهم 

عزرائيل..!
 ومن  أشــهر قــادة البخل 
رجــل من بني هــال يدعى 
)مادر( كان مفرطاً في البخل 
إلى حد بعيــد .. فقد ُحكي 
عنهأنه سقى إباً  له، فبقي 
في أســفل البئر ماء قليل، 
بالطني  )مــأه(  أي  فمــدره 
واحلجر حتــى ال ينتفع مبائه 
أحدمن بعــده... وراح يضرب 

به املثل .. أبخل من مادر !!
ومن قصص البخل الطريفة 
التي أتذكرهــا دائما .. كلما 

التقيت أحداً منهم ! 
 ... الطرفة  تقــول 

)كان البخيــل 
ميشيان  وولده 
في جنــازة .. 
الولد  فسمع 

زوجــة امليــت 
تقــول: آه يا زوجي 
..ســيذهبون بك 
ليس  بيــت  إلى 
وال  مــاء  فيــه 

وال  فراش  وال  طعام 
الولد  كساء …فقال 
ألبيــه البخيل : هل 

سيذهبونبه إلى بيتنا 
؟(.

ال يرتبــط )البخل( بحب 
املال واكتنازه وعدم اجلود 
به فقــط، وإمنــا يتعلق 

أيضاً بجميع السلوكيات 
والفعالياتالتــي يقوم بها 

األفراد في اجملتمع، فهناك من 
يبخل عليك باملساعدة وهو 
قادر عليها، وهناك من يبخل 
تعاني   وأنت  عليكبالعــاج 
من  األلم واملرض ، وهناك من 
يبخل عليك بالثناء والشكر 
على عمــل أجنزته له،وهناك 
بالتهنئة  يبخل عليــك  من 
بجائزة  لفــوزك  أو  لتكرميك 
ما، وهنــاك من يبخل عليك 
باحلب وأنــت تغمره به،ولعل 
البخــل هو..  أنواع  أقســى 
لرعيته  الراعي  تفقــد  عدم 
، و"البرملانــي "الذي ال يعرف 
فقراءمدينته،  قــدور  في  ما 
واملســؤول األمني الذي ينام 
قريــر العــني وجــاره مهدد 
، ووزيــر التموينية  بالــكامت 
الذي يغط في نومهشبعاناً، 
وحصــة املواطن ال تُشــبع 

جوع أطفاله..!

 - ضوء
عن  يتخلى  مــن  البخيــل 
أجــل حفنة  وطنيتــه من 

دراهم ! .

البخالء....!!

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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اشترى املمثل األميركي 
وزوجته  هانكــس،  توم 
منزال  ويلســون،  ريتــا 
صيفيا ثانيا في اليونان، 
فــي جزيــرة  وحتديــدا 

بامتوس.
)جريك  وذكرت صحيفة 
املعروف  من  أنه  ريبورتر( 
أن جنم هوليــوود، احلائز 
أوســكار  جائزة  علــى 
مرتني، يعشــق اليونان. 
وخال األعــوام القليلة 
املاضيــة زار هو وزوجته 
هذا البلــد األوروبي في 
عن  فضا  صيــف،  كل 

ريتا من جذور  زوجته  أن 
فإنه كان  لــذا  يونانية، 
يقع  أن  الطبيعــي  من 
جزيرة  حب  في  الزوجان 
أنتيباروس من أول نظرة 
عندما زاراهــا ألول مرة 

في صيف عام 1999.

النجم  أمس  ليلة  سافر 
الشــهير  البوليــوودي 
شــاروخان، إلى لندن من 
اجــل تكرميه مــن اجمللة 
 Economic" البريطانية 

. "Times
شــاروخان،  تكرمي  وجرى 
لندن في حفل  اليوم في 
ضخم  اقتصــادي  جوائز 
بريطانية  مجلــة  مــن 
 Economic" الـــ 
مــن  كواحــد   "Times
أهم الشــخصيات التي 
اسهمت في تغيير مسار 

االقتصاد في الهند.
انتهى  أن شاروخان  يذكر 
مؤخرا من تصوير فيلمه 

اجلديــد "Zero" ، الــذي 
شخصية  فيه  يجســد 
كاترينا  إلى جانب  "قزم" 
كيف، وأنوشــكا شارما، 
بهات،  وعليــا  وكاجول، 
الفيلم  املقرر عرض  ومن 
في دور السينما الهندية 
خال شــهر كانون األول 

ديسمبر املقبل.

الهندي  الثنائي  يستعد 
بادكون،  ديبيكا  الشهير 
وجنــم بوليــوود رانفيــر 
ســينغ، حلفــل زفافهم 
أن يكون  املقرر  والذي من 
في العشرين من تشرين 
الثاني نوفمبر املقبل، في 
بحيرة  مبنتجــع  إيطاليا 

كومو.
جديد  صحفي  لقاء  وفي 
اجلميلة  هوليوود  لنجمة 
ســألها  بادكون،  ديبيكا 
عن  الصحفيــني  احــد 
ســيحدث  الذي  زواجها 

قريبا من رانفير ســينج، 
فــكان جوابهــا رفــض 
التحــدث بشــأن هــذا 
املوضوع قائلة: " لن أقول 
أي شيء عن الزواج و هذا 
املوضوع شخصي بحت.

توم هانكس

ديبيكا بادكون

شاروخان

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

عدد ليــس قليل من االفــراد الذين 
التقيتهم وحدثوني عن التغيير الذي 
طرأ على شخصياتهم، وقلبها 360 
درجة "إيجابــا"، وكان املؤثر واملغّير، 
كتاب كيف تكسب األصدقاء لديل 
ومطور  األميركي،  املؤلف  كارنيجي، 
الدروس املشهورة في حتسني الذات، 
للعاقات  كارنيجــي  معهد  ومدير 

اإلنسانية.
يتحدث كارنيجي فــي هذا الكتاب 
االخر،  مــع  التعامــل  أســس  عن 
واســس تعزيز الثقة بالنفس وقوة 
الشــخصية، وقّســم الكتاب الى 
خمســة أجزاء، القواعد األساسية 
في معاملة الناس، وسبع طرق لكي 
جتعــل الناس حتبك، وطرق كســب 
الناس فــي طريقة تفكيرك، وكيف 

تكون أفضل؟
هناك الكثير من االشخاص وخاصة 
اجملتمع،  طبيعــة  بحكم  النســاء 
بشــخصياتهن،  ضعف  من  يعانني 
من  التخلص  كيفيــة  يعرفــن  وال 
هذا الضعف، وكيف الســبيل الى 
تعزيــز ثقتهــن بأنفســهن. وبناًء 
على ما ذكرنــاه ببداية احلديث، فإن 
التي  الوســائل  الكتب احدى  قراءة 
تعزز وتقوي من الشــخصية، وذلك 
يعتمد بالطبع على طبيعة الكتب 
فيها،  املتناولة  املواضيــع  وطبيعة 
يقول "إيهاب محيي" الباحث بعلم 

االجتماع: 
يومية بغض  الكتب بصــورة  قراءة 
النظر عــن طبيعتها، من أســلم 
وأسرع الوسائل لتغيير الشخصية 
نحو األفضل، فالقراءة تطلعنا على 
وحكايا  وقصــص  جديــدة،  عوالم 
تاريخية قــد جنهلهــا، او نكون قد 
قرأناهــا باملنهج الدراســي، لكنها 
االحداث  تشــدنا  مثلما  تشدنا  لم 
بقراءة كتب خارج املنهاج الدراسي، 
مع االخذ بعني االعتبار طبيعة تلك 

الكتب.
ويتابــع: ان نقــرأ قصــص احلــب 
يساعدنا  فذلك  اخليالية  والقصص 
علــى تنشــيط خيالنــا، ومعرفة 
التعامل  وطــرق  األســاليب  بعض 
ملا  املواقف، بصــورة مغايرة  ببعض 
كنا نعتقد او نعمل عليه. فالكتاب 
أفضل وســيلة ملن يبحث عن تغيير 
شخصيته بنحو إيجابي، بعد ان ملس 
بعض السلبيات فيها. ماحظة، من 
يقرر هذا شــخص إيجابي بالفعل، 

ألنه اعترف امام نفسه بعيوبه وقرر 
التخلص منها.

الكتب، مصــدر احلكمة، لذلك فان 
عدد مــا نقرأه يتناســب طرديا مع 
مقدار احلكمة املكتسبة، لكن، هل 
ان قــراءة الكتب الســبيل الوحيد 
لبناء شخصية قوية وواثقة؟ يقول 
عمار عيدان "مدرب رياضي": ممارسة 
الصعبة  أنواعها  بجميع  الرياضات 
منهــا واخلفيفــة، ومــن جملتها 
الرقــص، وحتــى الطهــي، واللتان 
تعــدان مــن الهوايــات الترفيهية 
فهــي  الترفيهيــة،  الرياضــات  او 
والبدنية  النفســية  اجلوانب  تنمي 
والعاطفيــة لدى من ميارســها. وال 
بأس من تعلم رياضات أخرى غير تلك 
واستســهلنا  عليها  اعتدنا  التي 

اليوم،  خاصة  ممارستها، 
مــع زيــادة النوادي 

الرياضية، وتوفير 
املســتلزمات 

يــة  ر و لضر ا
ســة  ر ملما
من  عــدد 
الهوايات 

الرياضية.
النوم  ان  الدراســات  بعــض  تقول 
باكرا يساعد على  والنهوض  املبكر 
تنشــيط خايا املــخ، وبالطبع فان 
ذلك يســاعد على ان نكــون مبزاج 
عال، واقبال على يومنا بصورة جيدة، 
وهــذا يدفعنا الى ممارســة اعمالنا 
بجهد أكبــر، واتقان اعلى، واحلالتان 
تعززان من الثقة بالنفس، التي هي 

أساس بناء الشخصية.
مها العبودي الباحثة بعلم االجتماع 
تركز علــى الروتني في حال كنا نريد 
تغيير شــخصيتنا نحو االحســن، 
اذ تقــول: تغييــر الروتني، يســاعد 
على كســر الروتني، وتغيير املألوف، 
يســاعد على تغيير الشــخصية، 
تلــك معادلة غير قابلــة للتفنيد، 
صعوبة  البعض  يجد  قد 
في ذلــك، لكن علينا 
أنفســنا  تدريــب 
اللوائح،  علــى 
كتابــة الئحة 
ل  عمــا أل با
اعتدنا  التي 
م  لقيــا ا

بها، وباملقابل مــا علينا ان نقوم به 
لكســر الروتني الذي دونــاه عليها، 
هناك حتــد للنفس في هــذا االمر، 
فان كسبت التحدي، فذلك سيغير 
من حالتك النفســية وشخصيتك 
بصورة جميلة قد تســتغربها انت 

نفسك.
وأضافت العبــودي ان التغيير ليس 
بالضرورة ان يكــون دائما، فاملهم ان 
نكسر الروتني ملدة من الزمن، فذلك 
يســاعد على إعادة ممارسة "الروتني 

السابق"، لكن بإقبال أكبر. 
بنــاء الشــخصية يعتمــد علــى 
عوامــل عدة تبدأ مــن العائلة ومن 
نفسه،  بالفرد  وتنتهي  املدرسة،  ثم 
فــاألب واالم اللــذان ميتلــكان من 
الثقافــة والوعي واملهارات حتى ولو 
شيئا بسيطا، يعرفان متاما التصرف 
الصحيح والســليم مــع أبنائهم، 
ويعرفــان ردود األفعــال الصحيحة 
جتاه أي فعل ميارســه االبن او البنت، 
اجملتمع  الــى  ســيخرج  وبالتالــي 
بشخصية متزنة، وواثقة، قد تتعزز 
أكثر من خال مــا مير به من احداث 

واشخاص في مراحل حياته.

نكسب األصدقاء بمزيد من الثقة

الثقة

جمال جصاني

بعد انقطاع طويل عن كل ما ميت بصلة لثقافة االحتجاج 
والتظاهرات املطلبية منها والسياســية، زمن الهيمنة 
املطلقة للنظام املباد وشبكة أجهزته القمعية املتسللة 
جلميع تفصيات حياة ســكان هذا الوطن املنكوب؛ وجد 
العراقيون أنفســهم وجهاً لوجه مع ذلك الذي افتقدوه 
طوياً؛ أي حقهم الذي ضمنه لهم الدســتور اجلديد في 
ممارسة كل أشكال االحتجاج السلمي واحلضاري للدفاع 
عــن حقوقهم ومصاحلهم املشــروعة فــي العيش احلر 
والكــرمي. ولم مير وقت طويل حتى حتــول هذا احلق الى ما 
يشبه الطقوس والشــعائر املذهبية التي عادت بشكل 
لم تعرفــه الباد من قبل، صارت التظاهرات أســبوعية 
وأحيانــاً يومية، ولن جنافي احلقيقة إن قدرنا عددها بارقام 
تفوق ما ســطرته فرنســا منذ ثورتها التي غيرت مسار 
ووجه التاريخ البشــري الى يومنا هــذا. وابل كثيف من 
التظاهرات واالحتجاجات التي حتطــم وحترق أحياناً؛ كل 
ما تصادفه أمامها وهي تردد بحماســة واندفاع شــعار 
"سلمية..ســلمية.." تظاهرات واحتجاجات وبالرغم من 
مرور أكثر من عقد ونصف مــن الزمن على متتعها بهذا 
احلق الدســتوري، لم تتمكــن من امتاك قيــادات تدير 
وتشــرف على مثل تلك النشــاطات الواعية واحلضارية، 
مما حولها الى فريسة سهلة لكل املآرب وامليول والفلول، 
ليلحق في نهاية املطــاف، أبلغ الضرر مبعنى ومغزى هذا 
احلق الدســتوري املتــرع بأرقى ما وصلت اليــه األمم احلرة 
من جتارب ودروس وقيم، ليس هذا وحســب بل اســتعار 
جهابذة هذه املمارســة الراقية واجملربة تسميات وعناوين 
من حطام "ربيع العرب" وجتلياته البائســة في سوريا، أي 
"التنسيقيات" والتي أطلقوها على جلانهم التي سعت 

الستنساخ التجربة السورية. 
نطــرق هــذا امللــف )االحتجــاج( ونحن نعيــش جتربة 
التظاهرات واالحتجاجات التي اندلعت في مدينة البصرة 
مؤخراً، وانتهت بحرق مبنى ديوان احملافظة ومقرات بعض 
األحزاب ومبنــى القنصلية اإليرانية وغير ذلك من احلرائق 
واالندفاعات التي حاصرت وحاولت قطع الطرق عن املوانئ 
وآبار النفط وغير ذلك من األماكن ذات األهمية االقتصادية 
والسياسية، ذلك املنحى الذي دعى الى انسحاب غالبية 
القوى التــي بادرت إلطــاق تلك التظاهــرات املطلبية 
املشــروعة، حيث أعلنت عن جتميد نشاطها مؤقتاً، بعد 
أن أدركت مخاطر املســارب التي انحدرت اليها. مثل هذه 
النهايات تدعونا الستنباط الدروس والعبر كي نسترد ما 
فقدناه طوال أربعة عقود مــن التوليتارية وعقد ونصف 
من حكم أحد أكثر الطبقات السياســية فشا وفسادا 
وتخلفاً؛ أي لياقة االحتجاج والتي أسس لها الرعيل األول 
من الوطنيني العراقيني، حيث كان العراقيون في طليعة 
الشــعوب التي دشــنت مثل هذه املمارسات واألساليب 
احلضارية فــي االعتراض وانتزاع احلقوق املشــروعة. لقد 
شاهدنا حجم التشويه واالستغال الذي تعرض له هذا 
األســلوب احلضاري واحلق الدستوري )ممارسة كل أشكال 
االحتجاج السلمي( وكيف حتول بيد بعض الشخصيات 
الفاشلة من حطام املثقفني والسياسيني وبعض القوى 
املنخرطة بقــوة بوليمة الفتح الدميقراطــي املبني، الى 
وســيلة إضافية ومبتكــرة في صــراع اإلرادات وتصفية 
احلسابات الضيقة على حســاب املصالح العليا للوطن 
والناس. اننــا بأمس احلاجة لثقافــة االحتجاج بوصفها 
منظومــة قيمية مترعــة باملعاني واملعاييــر الضد، ملا 
نخرج ملواجهته؛ أي شــبكات وعصابات الفساد واإلجرام 
ومــا يتجحفل معها من عقائــد ظامية معادية حلقوق 
اإلنســان وحرياته التي دونها الدســتور، ال أن ينضح عن 
التظاهرات واملشــاركني بها، ممارســات وأعمال فوضوية، 
تشــرع األبواب أمام كل من هب ودب الستباحة هذا احلق 

الدستوري وحتويله من نعمة الى نقمة..!

ومضــة

لياقة االحتجاج

الصباح الجديد - وكاالت:
أعربت الفنانــة الشــابة رمي مصطفى أنها 
ســعيدة بردود الفعل اإليجابية التي وجدتها 
من اجلمهــور عند عرض احللقــات األولى من 

مسلسل "نصيبي وقسمتك".
وأوضحت في حديث خاص إلــى احد املواقع 
اإلخبارية الفنية، أنها ال تنسى ما حققته من 
جناح في اجلزء األول، ومعرفة اجلمهور بها بنحو 
كبير بعد أن اشتركت في أكثر من قصة في 
العمل أمــام النجم هاني ســامة في اجلزء 
األول، مضيفة: أن اجلــزء الثاني أيًضا به عدد 
كبير من النجوم الذي أتشرف بالعمل معهم.

واختتمت رمي حديثها بالكشف عن أعمالها 
الفنية املرتقبة، وقالت "إنها حتضر اآلن إلى 
فيلم ســينمائي كبير، يندرج حتت كوميديا 
املوقف"، موضحــة أنها دائمــا تبحث عن 
تقدمي أدوار متنوعة، حيث إنها ترى نفســها 

فــي البدايــة وتريــد أن تثبت 
جناحاتها بعد أن حققت ذلك 

التي  الدرامية  األعمال  في 
اشــتركت فيهــا منها 

الغراب"،  رجــل  "هبه 
وشركاه"،  و"مأمون 

واقــع"،  و"أمــر 
و"األسطورة".

ريم مصطفى: سعيدة 
بنصيبي وقسمتك

الصباح الجديد - وكاالت:
شــّكل فيلــم الرعــب "ذا نان" 
مفاجــأة حقيقية لكل املتابعني 
خال  الســينمائي،  للمشــهد 
عرضــه األول في أميــركا، على 
الرغــم من االنتقــادات العديدة 

التي تعرض لها عبر اإلنترنت.
ويقتــرب "ذا نان" مــن أن يكون 
رســميا "أكبر فيلــم رعب لعام 
2018"، وهــو اجلــزء اخلامس من 
سلســلة أفام الرعب الناجحة 
إنتاج شركة  "ذا كوجنورينغ"، من 
"وارنر بــراذرز"، واملســتوحاة من 
أحــداث حقيقيــة وقعــت في 
سبعينيات القرن املاضي، ويتناول 
الروحية  عمل احملققان في األمور 

واخلارقة "إد ولورين وارين".
وحقــق الفيلــم اجلديــد، جناحا 
جماهيريــا كبيرا خــال عطلة 
االفتتاحيــة،  األســبوع  نهايــة 
53.5 مليــون دوالر في  إذ جنــى 
الواليات املتحدة، ما يجعله تاسع 
أضخم فيلم لهــذا العام، و77.5 

مليون دوالر عامليا.
كما متكــن "ذا نان" من ان يتفوق 

"ذا كوجنورينغ"  أجــزاء  على كل 
افتتاح  ويحقق أضخم  السابقة، 
املتحدة،  اململكة  ســينمات  في 
بخمســة مايني دوالر في اليوم 

األول فقط.
وتدور أحداث فيلم "ذا نان"، بشأن 

الفاتيكان لكاهن  إرســال 
إلــى رومانيــا، لــه ماض 
التحقيق  أجل  من  سيء، 
راهبـــة  وفـــاة  فــي 
رومانيـا،  فـــي  صغيـرة 
ومواجهـة قـوة خبيثـة 
راهبـة  شكـــل  علـى 

شيطانيـة.
وبينمــا ال يبرز 

"إد  احملققان 
ولورين وارين" 

فــي "ذا نان"، 
فــإن الراهبة 
نية  لشيطا ا

هـــي 
بطلتـــه 

األساسية، 
والتي سبق 
أرعبـت  وأن 

ب  قـــلـــو
ين  هـد ملشـا ا

فـي جزئـي "ذا 
كـوجنـورينـغ".

"ذا نان" يقرب من أن يكون 
أكبر فيلم رعب في 2018
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