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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 - الصباح الجديد:
فاز النائب محمد احللبوسي امس 
النواب  برئاســة مجلس  السبت، 
الســري  باالقتراع  الرابعة،  للدورة 
169 صوتا من  الذي كســب فيه 
مجموع املصوتــن البالغ عددهم 
298 نائبا، وكان اجمللس اســتأنف، 
جلسته االولى التي ابقاها برئاسة 
رئيس اجمللس املؤقت "رئيس السن" 
محمد علي زينــي مفتوحة أليام 
عدة، صباح امس الســبت، والتي 
فتح فيها باب الترشــيح ملنصب 

رئيس البرملان.
العبيدي  ورشــح كل من خالــد 
واسامة النجيفي ورعد الدهلكي 
ومحمــد  اخلالــدي  ومحمــد 
واحمد  الزوبعي  وطالل  احللبوسي 
وبعد  اليوم،  متيم  ومحمد  اجلبوري 
ان منح رئيس السن النواب ساعة 
للمداولــة، اعلن احمــد احلبوري 
ومحمــد متيم انســحابهما من 
الترشح لرئاســة البرملان، لتبقى 
املنافســة محصورة بن ســبعة 
أســماء، كان من بينهــا محمد 
العبيــدي  وخالــد  احللبوســي، 
نائبا واســامة   89 الذي صوت له 
النجيفي الــذي صوت له 19 نائبا 
ومحمد اخلالــدي الذي لم يحقق 
ســوى أربعة أصوات، بعد ان كان 
اعلن في تصريحات رسمية حتى 
اجلمعة املاضية انه سيكون رئيس 
البرملان اجلديد، فيما لم يصوت أي 

من النواب للنائبن رعد الدهلكي 
وطالل الزوبعــي والذين خرج كل 
منهما بصوته فقط من املنافسة، 

أوردتها  التــي  النتائــج  حســب 
الفضائية العراقية الرسمية.

وبعــد فتح باب الترشــيح ملرتن 

على التوالــي الختيار نائبي رئيس 
اجمللس، فاز النائب حسن كرمي عن 
النائب االول لرئيس  سائرون مبوقع 

مجلس النواب بحصوله على 210 
صوتا من اصل 281 نائبا.

تتمة ص3

محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب 
وحسن كريم الكعبي نائبا أول له

قرارات مهمة للعبادي واستئناف مشاريع متوقفة إبقاء الجلسة مفتوحة حتى اليوم الختيار الثاني

بغداد - وعد الشمري:
فــي  احملليــة  االدارة  أكــدت 
البصــرة، أمــس الســبت، أن 
احملافظة تعيش استقراراً امنياً 
ملحوظاً بعــد موجة االحداث 
قبل  االحتجاجات  رافقت  التي 
ايام، الفتة إلــى أن زيارة رئيس 
مجلس الــوزراء حيدر العبادي 
قــد جــاءت بنتائــج ايجابية 
علــى صعيد اتخــاذ القرارات 
للمشاريع  االموال  وتخصيص 

املتوقفة.
احملافظة  وقال عضو مجلــس 
حسام حنون إن "ابناء البصرة 
خــالل االيــام املاضيــة التي 

احتجاجاً  تظاهرات  شــهدت 
على اخلدمــات كانوا حريصن 
على اســتتباب االمــن وعدم 

وجود املندسن بينهم".
وتابــع حنون فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "احملافظة 
امنية  احداثاً  شــهدت مؤخراً 
متصاعــدة بعــد أن اخــذت 
االحتجاجــات منحــى اخــر، 
على  عمدوا  مندســن  بوجود 

تخريب مؤسسات الدولة".
واشــار إلى أن "املسؤولن في 
واالدارة  االحتاديــة  احلكومــة 
احملليــة جنحوا فــي ايجاد حد 
فاصل بن املطالبن باخلدمات، 

واخرين مندسن يحاولون اثارة 
الذعر واخلراب".

وأكد حنون أن "احملافظة تعيش 
تام، وال  حالياً اســتقراراً امنياً 
يوجــد اي حظــر للتجوال، بل 
هناك انتشــار ملفارز الشرطة 
والقوات املســلحة مبا يعطي 
رسالة اطمئنان للجميع بقدرة 

الدولة على فرض القانون".
وأوضح عضو مجلس احملافظة 
ان "احلياة الطبيعية عادت إلى 
البصــرة، وهنــاك انتظام في 
الدوام الرسمي من قبل جميع 

موظفي الدوائر".
تتمة ص3

مجلس المحافظة يؤّكد استقرار األمن
في البصرة بعد موجة االحتجاجات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النقــل كاظم فنجان 
مفاوضات  جولــة  بدء  احلمامي 
مباشرة مع شركات عاملية كبرى 
لتنفيذ وتشــغيل مينــاء الفاو 

الكبير.
وقال احلمامي فــي بيان أن جلنة 
التفــاوض اخلاصــة باســتثمار 
مينــاء الفاو الكبيــر دخلت في 
ائتالف  مع  مباشــرة  مفاوضات 
الصينيــة   )CCCC( شــركتي 

وشركة بوســكالس الهولندية 
وتنفيذ  لتمويل  اإلحالــة  بهدف 
الكبير  الفــاو  وتشــغيل ميناء 

واملنشآت املرتبطة به.
وأوضح احلمامي أن مدة التفاوض 
ستكون ثالثة أشــهر غير قابلة 
للزيادة وفي حــال عدم التوصل 
التفــاق يرضي الطرفــن، يجري 
التفاوض مــع ائتالف آخر مؤلف 
مــن شــركة CSCEC الصينية 
وشركة  البلجيكية   DI وشركة 

حنا الشيخ وشركة دايو الكورية.
يذكر أن وزارة النقل أجنزت تنفيذ 
الشــرقي وحاليا  األمواج  كاسر 
تنفذ الكاســر الغربي من خالل 
شــركة دايو الكورية إذ أجنز ٩٢٪ 
منه، لكن األمر يتطلب حســم 
موضوع االســتثمار بأسرع وقت 
ممكن لضمان استمرارية ودميومة 
العمل في امليناء، وإلكمال البنى 

التحتية له وتشغيله.
تتمة ص3

"النقل" تفاوض شركات عالمية
لتنفيذ ميناء الفاو الكبير

309 مليارات دينار إيرادات المنافذ البحرية في 3 أشهر

جلسة سابقة جمللس النواب



الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي: 

لــم يفلــح االحتــاد الوطنــي 
الدميقراطي  واحلزب  الكردستاني 
مــن  االن  حلــد  الكردســتاني 
التوصل الى تفاهمات مشتركة 
التي  املناصب  توزيــع  الية  حول 
ســتؤول الى الكرد في العملية 
السياســية املقبلة في العراق، 
رئيــس  منصــب  وخصوصــاً 

اجلمهورية.
املكتبــان  يعقــد  وبينمــا 
اجتماعات  للحزبني  السياسيان 
الســبل  اليجــاد  متواصلــة 
مرشحيهم  بتسمية  الكفيلة 
احلكومة  في  املناصب  لشــغل 
الدميقراطي  احلزب  وضع  املقبلة، 
محافظ  منصب  الكردســتاني 
كركوك الــذي كان بحوزة االحتاد 
اجراء  قبل  الكردستاني  الوطني 
االستفتاء مقابل منصب رئيس 

اجلمهورية.
احلــزب  قــي  القيــادي  وقــال 
ان  دلشــاد شهاب،  الدميقراطي 
االتفاق االســتراتيجي الذي كان 
موجودا  بني االحتاد والدميقراطي 
الذي كان ينصب على تقاســم 
اجلمهوريــة  رئيــس  منصبــي 
الغياً  اصبــح  االقليم  ورئيــس 
ولم يعد موجودا، لذا فانه وفقا 
لالســتحقاق االنتخابي فان من 
املطالبة  الدميقراطي  احلزب  حق 
اجلمهوريــة،  رئيــس  مبنصــب 
الذي اكــد االحتــاد الوطني انه 
مســتعد  غير  وانه  نصيبه  من 
للتخلــي عنه حتت ايــة مبررات 

كانت.  
للصباح  مطلعة  مصادر  وقالت 
اجلديــد، ان احلــزب الدميقراطي 
خير االحتــاد الوطني بني منصب 
محافظــة كركوك الــذي كان 
ســابقاً  الوطني  االحتاد  بحورزة 
وبني منصب رئيــس اجلمهورية، 
احلــزب  ان  املصــادر  وقالــت 
الدميقراطــي قدم فاضل ميراني 
السياســي  مكتبه  ســكرتير 

مرشحا لشغل هذا املنصب. 
وفي هــذا الســياق اعلن عضو 
لالحتاد  القيــادي  اجمللــس  فــي 
عن  الكشــف  رفض  الوطنــي 
حزبه  ان  اجلديد،  للصباح  اسمه 
اجتماعاً  االحد  اليوم  ســيعقد 
املطروحــة  االســماء  حلســم 

ملنصب رئيس اجلمهورية، مؤكدا 
ان احلــزب الدميقراطــي خاطب 
االحتاد الوطني مطالباً  رســمياً 
باملوافقــة علــى توليه منصب 

رئيس اجلمهورية.
وكانت مصادر موثوقة قد اكدت 
للصبــاح اجلديــد، طــرح عدة 
اســماء لشــغل املنصب داخل 
االحتاد الوطني من بينها الرئيس 
واملستشار  فؤاد معصوم  احلالي 
وزير  اجلمهورية  لرئيــس  االقدم 
الدكتور  الســابق  املائية  املوارد 
لطيف رشــيد، وعضــو اجمللس 
ســفير  الوطني  لالحتاد  املركزي 
العــراق الســابق لــدى الصني 

الدكتور محمد صابر.  
واضاف عضو اجمللس القيادي، ان 
اتصــاال من قيادات  حزبه تلقى 
احلزب  داخــل  املســتوى  رفيعة 
احقيــه  اكــدت  الدميقراطــي 
رئيــس  الدميقراطــي مبنصــب 
الســتحقاق  وفقا  اجلمهوريــة 
االنتخابــي، الــذي يعــد احدى 
املناصب احملسومة سلفاً للكرد.  
واضــاف القيــادي، ان االتفــاق 
املوجود بــني االحتاد والدميقراطي 

اتفــاق هــش وهو غيــر واضح 
املعالم حلد االن نظرا الن احلزبني 
على  االتفاق  الية  يحســما  لم 
توزيع املناصــب فيما بينهم، ما 
عدا اتفاقهما على بعض املبادئ 
مبوجبها  للذهــاب  االساســية 
موحدين الى بغداد، مؤكداً ان من 
شــأن ذلك ان ميثل عقبة كبيرة 
امام صمود هذا االتفاق، في ظل 
متســك الطرفني مبنصب رئيس 
اجلمهورية وعدم اســتعدادهما 

لتقدمي التنازل للطرف االخر.
وحول صحة ترشيح رئيس حتالف 
الدميقراطي والعدالة برهم صالح 
لشــغل منصب  االحتاد  قبل  من 
رئيس اجلمهوريــة في اطار اتفاق 
ان اسم  القيادي،  مشــترك، قال 
برهــم صالح طرح فــي اجتماع 
اجمللــس القيادي االخير لشــغل 
منصب رئيس اجلمهورية في حال 
عودته الى صفوف االحتاد مجددا، 
واردف اال ان ذلــك القــى رفضــاً 
مطلقــاً من قبل بعــض اعضاء 
يذهب  ان  رفضــوا  الذين  القيادة 
منصب رئيس اجلمهورية باعتباره 
لالحتاد،  انتخابياً  رمزا واستحقاقاً 

الى شــخص تخلى عــن االحتاد 
وعمــل ضده خالل الفتــرة التي 
رافقــت انتخابات مجلس النواب 

العراقي.  
وكان وفــد رفيــع مــن االحتــاد 
اجتمع  قد  الكردستاني،  الوطني 
االول لالمني  النائــب  في منــزل 
في  علي  رســول  العام كوسرت 
محافظة الســليمانية اجلمعة، 
مــع وفــد التحالــف مــن اجل 
الدميقراطيــة والعدالــة بزعامة 
برهم صالــح اكد خالله اجلانبان، 
ضرورة معاجلة االزمات في اقليم 
كردستان واملشكالت التي تواجه 
املواطنني في اطار اتفاق سياسي 
شــامل من اجل توحيــد البيت 
الكردي مبشاركة القوى واالحزاب 

السياسية.
العالقــات  مســؤول  وكانــت 
اخلارجيــة فــي االحتــاد الوطني 
الكردســتاني شــاناز ابراهيــم 
احمد قد اعلنت رفض الســيدة 
هيــرو ابراهيم احمــد، ان يتولى 
منصب  االحتــاد  خارج  شــخص 
رئيس اجلمهوريــة، عادة محاولة 
تنصيــب برهم صالــح كرئيس 

مســبقاً  مخططا  للجمهورية 
معد من قبل مركــز القرار، الذي 
داخل  العام  نائبا االمني  شــكله 
االحتــاد الوطني عــام 2016 قبل 
ان ينشــق برهم صالح ويؤسس 

حتالف الدميقراطية والعدالة.
واضافــت شــاناز ابراهيم احمد 
في مقال نشــرته بعنوان )سؤال 
وجــواب( في معــرض ردها على 
اســئلة جماهير االحتاد، حول رأي 
الســيدة هيرو ابراهيم احمد من 
موضوعة مرشــح االحتاد ملنصب 
رئاسة اجلمهورية، »انه ال احد االن 
ميثل السيدة هيرو ابراهيم احمد، 
وان رأيها واضح في هذا اخلصوص 
في البيان الذي صدر عن مكتبها 
االسبوع املنصرم، الذي يرفض ان 
يتولى شــخص تخلى عن االحتاد 

منصب رئيس اجلمهورية«.
واضافت شاناز ابراهيم احمد، ان 
من يسألوني عن رأيي من جماهير 
وقيــادات ومخلصي االحتــاد،« انا 
اقولها وبــكل صراحة انني اضم 
رأيي الى اخمللصني املضحني لالحتاد 
وارفض رفضا قاطعــا ولن ادعم 
الذي  االنتهازيني،  مــن  املنتفعني 

جتنــوا على االحتــاد والنهج الذي 
رسخه الرئيس مام جالل. 

اكدت  ذي صلــة  وعلى صعيــد 
عضو الــدورة الثالثة في البرملان 
احلزب  عــن  النائبــة  العراقــي، 
الكردســتاني،  الدميقراطــي 
فيــان دخيل، أن منصب رئاســة 
للدميقراطي  سيكون  اجلمهورية 
أن  إلى  حصــراً، فيمــا أشــارت 
مسعود بارزاني، يستطيع حسم 
فــي ظرف  للمنصب  مرشــحه 

عشر دقائق.
وقالت دخيــل، في لقاء متلفز إن 
ضحى  الكردستاني  الدميقراطي 
أحزاب  بحقوقه لصالح  ســابقا 
كرديــة أخــرى بعضهــا صغير، 
وكل ذلك مــن أجل وحدة الصف 
أن »منصب  الكــردي«، مؤكــدة 
رئاسة اجلمهورية سيكون للحزب 

حصرًا هذه املرة«.
وكان االحتاد الوطني الكردستاني، 
قد أكد فــي وقت ســابق، قرب 
رئاسة  حسم مرشــحه ملنصب 
جمهوريــة العراق، الفتــاً إلى أن 
هذا املنصب مــن حصة الوطني 

الكردستاني حصراً.

شؤون عراقية

االتحاد الوطني يحسم مرشحه لشغل منصب رئيس الجمهورية 
الديمقراطي طالب به رسميًا ورفض محاوالت منحه لبرهم صالح 

افق  حــول  املتضاربــة  التصريحــات 
تشــكيلة احلكومــة املقبلــة الميكن 
التعويــل عليهــا في حتديــد معالم 
اجلديدة  باالســماء  والدفع  التحالفات 
النواب  ورئيــس مجلس  الوزراء  لرئيس 
ورئيس اجلمهوريــة والميكن في الوقت 
نفسه اجلزم بتأكيد صحة اية توقعات 
في  السياســية  العملية  ملســتقبل 
ظل ظروف واحداث صعبة يلعب فيها 
العامــل الداخلي والعامل اخلارجي دوراً 
االســتحقاق  هذا  انهاء  في  حاســماً 
الدســتوري فاملتتبع للشــأن العراقي 
التظاهرات  احــداث  ابعــاد  الميكنــه 
البصرة  محافظة  فــي  واالحتجاجات 
كاد  توظيف سياســي  ومارافقها من 
املستفيدون من هذا احلدث ان يوصلوه 
الى مستوى النزاع املسلح وفي الوقت 
نفســه الميكن ابعاد ردود افعال الدول 
اجملــاورة وبعض الــدول الكبرى املعنية 
في  السياســي  النظــام  مبســتقبل 
العراق وفي مقدمتها الواليات املتحدة 
االميريكيــة ودفاعها املســتميت عن 
مصاحلها في هــذا البلد وفي املنطقة 
عامــة مثلما الميكن اغفــال او اهمال 
الدور االيراني املتماهي مع حراك القوى 
السياســية في الداخل وبالتالي ميكن 
القول ان مايتمخض عن هذا احلراك هو 
بالتأكيد سيكون اداءا انفعالياً يصعب 
توجيهه بانتظام واتزان وهو نتاج لردود 
افعال الكثير من القوى واالحزاب التي 
السياســي  املشــهد  في  دورها  تؤدي 
وليــس بالضرورة ان تكــون نهاية هذا 
بتشــكيل  املعني  احلســاس  امللــف 
وفي  نهاية ســليمة  املقبلة  احلكومة 
صالح الشــعب العراقي الن معطيات 
العمل السياسي والتجربة السياسية 
الطويلة في العراق اثبتت ان هذا احلراك 
االســتثنائي املبتنى على ردود االفعال 
لــم يجلب ســوى حكومــات عرجاء 
التقوى على مقاومة الظروف واالحداث 
وتغيب عنها مفاهيم الكفاءة والنزاهة 
وتفتقــر عناوينها لالرادة السياســية 
وتتغلــب فيها مصالــح الفئات التي 
انتجتهــا مســتفيدة مــن الصــراع 
واالحتــدام وســيبقى االنشــغال في 
تصفية احلســابات والتربص باالطراف 
املناوئــة مصاحباً ألداء هــذه احلكومة 
تتحكم فيــه طبيعــة التنافس التي 
تتحلى بها االحزاب مــن دون االلتفات 
او االنشــغال باملصالــح الوطنية في 
العراقي ينتظر  وقت كان فيه الشعب 
حكومة تفاعلية تستجيب لصبر هذا 
الشــعب ويتطلع مــن خاللها ملرحلة 
املعاناة  تنهي فصول  وحاسمة  جديدة 
واالهمــال التي طــال امدهــا ومالم 
يتيقظ املتنافسون في هذا امللف لهذه 
التحديات فان القلق واخلوف ســيبقى 
هاجساً لكل عراقي يريد خامتة ايجابية 
تخفــف عنه وطأة الظــروف الصعبة 

التي نعيشها جميعاً .

حراك انفعالي..!!

تقـرير

بغداد- الصباح الجديد:

اكد وزير العمل والشؤون االجتماعية 
السوداني  شــياع  محمد  املهندس 
ان االنتصــار الكبيــر الــذي حققه 
العراق في حترير جميع املناطق التي 
كان يســيطر عليها تنظيم داعش 
االرهابــي يتطلب التحرك ســريعا 
لتقدمي الدعم علــى صعيد اجلوانب 
االنســانية جلهود اعادة االســتقرار 
وحتقيق التعافي على مستوى الفرد 

واجملتمع في تلك املناطق. 
كلمته  فــي  العمل  وزيــر  وشــدد 
مبناســبة انطالق املشــروع الطارئ 
االجتماعــي  االســتقرار  لدعــم 
والصمــود في العــراق مؤخرا على 
ضــرورة التركيز على ابناء احملافظات 
احملــررة وخصوصا العائدين من خالل 
توفير النقد مقابل العمل والوظائف 
املؤقتــة وغيرها من ســبل الدعم 
هشاشة  االكثر  للفئات  االجتماعي 
العادة الثقة بني الدولة واملواطن بعد 
توفير االمن والوظائف وحتقيق النمو 

االقتصادي. 
واضاف ان املشروع الطارئ يستهدف 
والنازحــني  واحملرومــني  الفقــراء 
املتضررين من احلــرب على االرهاب ، 
مبينا ان عامل الوقت يشــكل حتديا 
للحكومــة في تلبيــة االحتياجات 

في  املواطنني  من  آلالف  االنســانية 
املناطق التي حتررت مؤخرا، وان توفير 
فرص كسب الرزق والوظائف بشكل 
املناطق يشكل  تلك  ملواطني  سريع 
امرا اساسيا واســهامة كبيرة في 
حتقيق التعافــي واعادة بناء الترابط 

االجتماعي على املستوى الوطني. 
ان احلكومــة  الســوداني  واوضــح 
تعمل بشــراكة مع البنــك الدولي 
لتنفيذ املشــروع الطارئ الذي بدوره 
زود العراق بدعم مالي على شــكل 
قرض بقيمــة 200 مليون دوالر جرى 
تضمينــه في موازنة العــام احلالي 
2018، مشيرا الى ان املشروع يهدف 
لتحسني فرص كســب الرزق الكثر 
من مليون مواطن في املناطق احملررة 
عبــر توفيــر النقد مقابــل العمل 
ملشــاريع  املؤقتة  الوظائف  وكذلك 
تنفذ في هذه احملافظات والوســائل 
االخرى للدعم االجتماعي والنفسي 

والصحي. 
وبني الوزير ان املشروع سيدعم تطوير 
ســجل وطني فعــال وتعزيز البنية 
االجتماعيني  للباحثــني  التحتيــة 
والتوســع فــي البرنامــج احلالــي 
للتحويالت النقدية املشــروطة ألن 
ذلك من االجراءات التي تســهم في 
التخفيف من وطأة الفقر على االسر 
الضعيفــة في اجملتمــع، فضال عن 
تطوير املشــاريع الصغيرة من خالل 

دعم االقــراض للراغبني بتأســيس 
مشــاريع خاصة بهــم، الفتا الى ان 
هذا النشاط يدعم االصالحات التي 
تقودهــا احلكومة حاليــا في مجال 
البرامج  وتعزيز  االجتماعية  احلماية 
القائمــة من خالل االســتفادة من 

اخلبرات الدولية التي يقدمها البنك 
الدولي. 

يذكــر ان املشــروع الطــارئ لدعم 
االستقرار االجتماعي والصمود الذي 
ينفذ بتعاون ودعم من البنك الدولي 
يدعم اجلهــود التي تبذلها احلكومة 

في التحــرك الى داخل املناطق التي 
حتــررت من قبضة داعش، ويســعى 
لتقدمي دعم عاجل ومباشر للعائدين 
والســكان احملليني وحتســني القدرة 
على الوصول الى فرص كسب الرزق 
مع العمل على بناء شــبكات امان 

اجتماعي صامدة على املدى الطويل، 
وينفذ املشروع من قبل وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية من خالل دوائر 
العمل التابعة لها في كل محافظة 
التحديد  وجه  وعلى  احمللية  واالدارات 

برنامج النقد مقابل العمل. 
مــن جانبه وضــع املركــز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية في وزارة 
خطة  االجتماعية  والشؤون  العمل 
تواجه  التي  التحديات  لتذليل  عمل 
عمل جلنة الدفاع املدني في التعامل 

مع احلوادث الطارئة. 
وأكدت مدير عام املركز املهندســة 
ازهار فاضل خالل لقائها مبنســوبي 
الدفاع املدني في املركز على اهمية 
عمل اللجنــة في تالفــي االخطار 
والتقليــل مــن تأثيراتهــا في حال 
كاحلرائق  الطارئــة  احلوادث  حصول 

واحلوادث الطبيعية.
واضافت ان املركــز اتفق على وضع 
التحديات  من  الكثير  لتذليل  خطة 
التي تواجه عمل جلنة الدفاع املدني 
وتطوير  االداء  مســتوى  لتحســني 
ملواجهة  والتنظيم  التخطيط  طرق 
الطوارئ ، مبينة ان تطبيق اشتراطات 
الصحة والســالمة املهنية والدفاع 
املدني فــي املؤسســات احلكومية 
مهم جدا لتجنب حوادث احلريق مع 
السالمة  مبتطلبات  االهتمام  ضرورة 

واالستعداد حلاالت الطوارئ. 

ولفتت املديــر العام الى ضرورة اجراء 
جميع  فــي  التجريبية  املمارســات 
على  للحفاظ  احلكومية  املؤسسات 
االرواح واملمتلكات مما يسهم في رفع 
مســتوى خدمات الصحة والسالمة 
املهنية في العــراق، فضال عن توفير 
بيئة عمل سليمة وآمنة حفاظا على 
للحد  وســالمتهم  العاملني  صحة 
من حوادث واصابات العمل واالمراض 

املهنية.
الى ذلك عقــد وكيــل وزارة العمل 
لشــؤون العمل الدكتور عبد الكرمي 
عبــد اهلل اجتماعاً طارئــاً مع ممثلي 
بتنفيذ  اخلاصــة  القطاعية  الفــرق 
القــرار االممي 1325 اخلــاص بـ)املرأة، 
االمن، الســالم( فــي االمانة العامة 
جمللس الوزراء والوزارات كافة واالسهام 
في ايجاد احللول املناســبة ملا متر به 

البصرة من اوضاع استثنائية. 
واكــد الوكيل خــالل االجتماع على 
التعاون وبذل اجلهود من قبل اعضاء 
مؤسســات  في  القطاعية  الفــرق 
الدولة كافة لالســهام فــي تدارك 
االزمــة التــي تتعرض لهــا البصرة 
والعمل على ايجــاد احللول العملية 
واجلذريــة لهــا بــدال مــن احللــول 
الترقيعية، مشــيرا الــى ان الواجب 
االنســاني والوطني والشرعي يحتم 
على اجلهات املعنية وضع حد ملعاناة 

اهالي احملافظة.

»العمل« تطلق المشروع الطارئ لدعم االستقرار االجتماعي والصمود في العراق
وضعت خطة للتعامل مع الحوادث الطارئة 

اجتماع االحتاد الوطني الكردستاني

االتفاق االستراتيجي 
الذي كان موجودا  بين 
االتحاد والديمقراطي 
الذي كان ينصب على 
تقاسم منصبي رئيس 
الجمهورية ورئيس 
اإلقليم أصبح الغيًا 
ولم يعد موجودا، لذا 
فإنه وفقا لالستحقاق 
االنتخابي فإن من حق 
الحزب الديمقراطي 
المطالبة بمنصب رئيس 
الجمهورية
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جانب من التوقيع

بغداد - الصباح الجديد:
يتواصــل العمل في غرفــة عمليات 
وزارة الكهربــاء لتأمني متطلبات زيارة 
احلـــــــرام ذكرى  العاشر من محرم 
استشهاد االمام احلســني ) ع( ، بعد 
اســتنفار اجلهود في الشركة العامة 
لتوزيع كهرباء بغداد والوسط والفرات 
احتياجات  لتأمني  واجلنوب،  األوســط 
التجهيز  احلسينية من خالل  املواكب 
بالتيار الكهربائي وإنــارة الطرق التي 
يســلكها الزائرون، وإجــراء الصيانة 
لإلنارة وشبكات التوزيع، من اجل إجناح 

اخلطة اخلدمية التي وضعتها الوزارة.
كما اســتثنيت مدينة كربالء والطرق 
الرئيســة املؤديــة لها مــن القطع 
آلية  ووضع  الكهربائي،  للتيار  املبرمج 
عمل مشــتركة وبالتنسيق والتعاون 
واألقســام  القطاعات  جميــع  مــع 
والشــعب الفنيــة مــن اجــل دعم 
الضرورية  باملواد  الكهربائية  الشبكة 
املطلوبــة إلدامــة وإصــالح جميــع 
العوارض الفنية ، فضال عن تخصيص 
مفارز صيانــة جوالة تعمل على مدار 
اليوم في املناطق والطرق واملســالك 

الرئيســة تكون مســتعدة ومتأهبة 
ملعاجلة اي طارئ او عارض فني.

اخملازن  مســؤولي  الــوزارة  ووجهــت 
الشــبكة  مواد  جميع  توفير  بضرورة 
ألغراض  املمكنة  بالســرعة  وصرفها 
العمليات  غرفة  تعمل  كما  الصيانة، 
بإســناد اجلهــات األمنيــة واخلدمية 
األخرى من اجل إجناح زيارة العاشر من 

محرم احلرام. 
من جانبها تواصل املالكات الهندسية 
والفنية فــي املديريــة العامة لنقل 
املنطقــة  الكهربائيــة،  الطاقــة 

الوســطى،  أعمال الصيانــة الدورية  
التحويلية، حيث  لعدد من محطاتها 
مت اجراء الصيانة الروتينية على قاطع 
الــدورة للمكثفة رقــم )1( جهه 11 
ك.ففــي محطــة جميلــة القدمية 
التحويليــة، وكذلك أجــراء الصيانة 
132 ك0ف رقم  الــدورة  على قاطــع 
)1+2( في محطة ابو غريب التحويلية، 
والعمــل علــى تأهيل قاطــع الدورة 
)ML16( جهــة 132 ك.ف في محطة 
قواطع  وصيانــة  400ك.ف  الرشــيد 
فــي محطة  الــدورة جهــه11ك.ف 

132ك.ف، باالضافة الى  اســكان اخلر 
رقم  الرئيسية  احملولة  اشــارة  فحص 
)11( جهــه 132 ك.ف فــي محطــة 
املعري التحويلية، والعمل على صيانة 
الية التشــغيل لقاطع الدورة اخلاص 
باملتنقلــة 132 / 11ك.ف، في محطة 
جنوب الكــوت 132 ك.ف،  فضال عن 
اجراء الصيانة وفحص دوائر السيطرة 
حملولة الفولتية جملمع القوى 132 ك.ف 
رقم )2( في محطة الكوت التحويلية، 
احلرارة حملولة  درجــات  ارتفاع  ومعاجلة 
التيــار رقم )1( للطــورR جملمع القوى 

رقم )1( جهــه 132 ك.ف في محطة 
واســط 400 ك.ف، واطفاء خط غرب 
بغداد – عكركــوف 132 ك.ف ملعاجلة 
الواصل  السلك  احلاصل على  التجمر 
الى مصيدة الذبذبة للطور R من جهة 
محطة عكركــوف 132 ك.ف، واطفاء 
خط الدبوني –جيهــان 132ك.ف رقم 
 ،)161+160( البرجني رقــم  )1( لنصب 
واالدارية  الفنية  االمور  كافة  ومتابعة 
للمحطات التحويلية، وكل ما يتعلق 
االضطراري  والفصل  االطفاء  ببرنامج 

من قبل اقسام التشغيل.

»الكهرباء الوسطى« تستثني محافظة كربالء من القطع المبرمج وتواصل صيانة محطاتها التحويلية



بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف وزير التعليم العالــي والبحث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق عبد اجلليل العيسى أن ارتفاع 
مســتوى معدالت خريجي الدراســة اإلعدادية 
للسنة الدراسية 2018/2019 سيصعد مستوى 
التنافــس على القبــول في كليــات اجملموعة 

الطبية.
وقال الوزير لدى لقائه عمــداء كليات اجملموعة 
الطبية ملناقشة خطة زيادة الطاقة االستيعابية 
لكليات اجملموعة الطبية إن االرتفاع في املعدالت 
الطلبة  ارتفاع معدالت  الى  بالضرورة  ســيقود 
املتنافســن للقبول في اجملموعة الطبية على 
وفق أســس التنافــس العلمــي واملهني التي 
تفرضها مخرجــات وزارة التربية واملعدالت التي 
حققها الطلبة ضمن أطر التنافس على القبول 
في التخصصات كافة وال سيما كليات اجملموعة 

الطبية.
وأضاف العيســى أن وزارة التعليم حرصت على 
إيجاد مساحات استيعاب ألكبر عدد من الطلبة 
من خالل إكمال وتوسيع أبنية الكليات الطبية 
وتطويرها مبينا أهمية التنسيق مع املؤسسات 
الصحية ال سيما ما يتعلق منها بتدريب الطلبة 
في املستشــفيات ومبا يسهم بتخريج مالكات 

طبية قادرة على تقدمي اخلدمة للمجتمع. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد وزيــر التربية الدكتــور محمــد اقبال 
الصيدلي اســتمرار خطته مــن أجل القضاء 
على الشــهادات املزورة ، مبينا حرصه الكبير 
علــى ترصن العمــل احلكومــي وتنقيته من 

اساليب التزوير املتعددة .
وأضاف بيــان صادر عن املكتب االعالمي اخلاص 
بالوزير اطلعت "الصباح اجلديد" على نســخة 
منه ان اللجان اخملتصة في الوزارة اســتطاعت 
املاضية من تســجيل   الثالثة  خالل األشــهر 
)236( حالة لشهر حزيران و )137( حالة لشهر 
متوز ، فضال عن تســجيل )110( حاالت لشهر 
آب للشهادات املزورة ولشتى اجلهات احلكومية 
وغير احلكومية ، موضحاً ان الوزارة أنهت احملاضر 
التحقيقية بحق املزورين واملصادقة عليها ، مع 
القيام بتبليغ اجلهات املتضررة التخاذ اإلجراءات 

القانونية بحق مرتكبي التزوير .

العيسى: ارتفاع معدالت خريجي 
اإلعدادية سيسهم في التنافس 

بين المجموعات الطبية 

تسجيل 483 شهادة مزورة 
في المؤسسات الحكومية

محمد احللبوسي رئيسا جمللس 
النواب وحسن كرمي الكعبي نائبا 

أول له
فيما بقيت اجللســة مفتوحة حتى 
اليوم الختيــار النائب الثاني الذي لم 
يقترع عليه حتى الســاعة التاسعة 

والربع من ليل امس. 
وما كادت النتائــج تظهر وحتى قبل 
فتــح باب الترشــيح لنائبــي رئيس 
اجمللــس، تداولــت مواقــع إخباريــة 
للحلبوســي  اتهامات  انباء  ووكاالت 
بأنه اشترى املنصب مبالين الدوالرات، 
اذ نســبت هــذه املواقع الــى خالد 
للحلبوسي  األقوى  املنافس  العبيدي 
انه نشــر تغريدة علــى تويتر وكتب 
علــى صفحته في موقــع التواصل 
اشــترى  احللبوســي  ان  االجتماعي 
رئاســة البرملان بثالثــن مليون دوالر، 
ونشرت وكالة الغد برس ما يفيد ب"  
علق رئيس قائمــة ائتالف النصر في 
السبت،  اليوم  العبيدي،  نينوى، خالد 
علــى انتخــاب محمد احللبوســي، 
رئيسا جديدا للبرملان العراقي، بالقول 
"لتفرح العائلة الفاسدة ببضاعتها".
وكتــب العبيــدي في منشــور على 
صفحتــه في "فيســبوك"، "لتفرح 
العائلــة الفاســدة ببضاعتها التي 
اشــترتها بـــ 30 مليــون دوالر )كما 

يقال(".
واضاف: "ليفرح الفاسدون الذين بدأوا 
التهاني، وللعراق والعراقين  يتبادلون 

اقول لكم اهلل فهو خير معن".
ويشــار الى ان رئيس قائمــة إئتالف 
النصــر في نينــوى، خالــد العبيدي 
محاوالت  على  الســبت،  اليوم  علق، 

االســتحواذ علــى منصب رئاســة 
البرملــان، بالقــول "فاحــت روائحها 
العفنــة"، مؤكــدا ان كتلته ماضية 

لـ"الفوز واالصالح".
وعدا الغد بــرس أوردت وكالة االعالم 
العراقي انها تابعت تغريدة على تويتر 

تضمنت التعليق نفسه، 
وعلى الرغم مــن ان النائب العبيدي 
لم يشر الى اسم العائلة التي عناها 
اال ان لنائب عن حتالف القوى، محمد 
الكربولــي، كتب امس الســبت، في 
تغريــدة له على حســابه في موقع 
تويتر: "ســحقاً للفاســد املقال في 
كل وقــت وحن، فالقضــاء العراقي 
رصن وسيثبت حقنا امام العراقين"، 
مضيفا "لن نتعافى حتى نســتأصل 

السرطان من مجلس النواب".
وكان العبيدي اتهم محمد الكربولي 
حــن كان وزيــرا للدفاع بأنــه حاول 
احلصول على عقود من الوزارة حلساب 
شــركات اجنبية يعمل وسيطا لها، 
كما اتهم رئيــس مجلس النواب في 
حينه سليم اجلبوري وجها لوجه بانه 

طالبه أيضا بتأمن عقود أيضا.
وكان قــادة ســنة اعلنوا فــي مؤمتر 
صحفي عقدوه مساء األول من امس 
اجلمعة مبنزل الرئيس السابق للبرملان 
سليم اجلبوري، دعم النائب عن حتالف 
"احملــور الوطني" محمد احللبوســي 
لرئاسة مجلس النواب بدورته الرابعة.
وقال القيــادي فــي التحالف احمد 
عبداهلل اجلبــوري في بيــان تاله في 
املؤمتر الصحفي نيابة عن زعيم احملور 
خميس اخلنجر في بغداد، انه "إلطالق 
مشروع بناء دولة املؤسسات املؤمنون 

النائب  باملهندس  تامــة  وبقناعة  به 
محمــد ريكان احللبوســي، ومبوافقة 
احملور وجميع الكتل والشــركاء نعلن 
ترشيح احللبوســي للكتلة السنية 
األكبر عددا لتســلم موقع رئاســة 

مجلس النواب العراقي".
السياســية  الكتل  اجلبوري  وخاطب 
األخــرى الفائزة فــي االنتخابات من 
بالقــول "واثقون  الشــيعة والكورد 
ان ترشــيحنا )للحلبوســي( يحظى 

بدعمكم".
وفــي الســياق كان النائــب محمد 
ذاتها،  اجلمعة  في  اعلن  احللبوســي، 
توافق علــى اختياره ملنصب  حصول 
رئاسة البرملان بأكثر من 50 صوتاً من 

أصل 71 صوتاً.
وقال احللبوســي في تصريح  ملراسل 
)وكالة انباء االعــالم العراقي واع( إن 
الكتل السياسية وصلت الى مراحل 
متقدمة الختيار رئيس البرملان ونائبيه 
في جلســة ) الغد، وننتظر الساعات 
القادمة من اجل حسم تلك املناصب. 

)
وأضاف احللبوســي أن هناك تنسيقا 
بــن الكتل السياســية حــول الية 
اختيار رئيــس البرملان، مؤكداً حصول 
توافق علــى اختيــاره ملنصب رئيس 
البرملان بأكثر مــن 50 صوتاً من أصل 
71 صوتاً، مشــيراً الى أنه عرض على 
وقد  برنامجــه،  السياســية  الكتل 
حظــي مبقبولية كبيرة مــن الكتل 

السياسية.
الى وجود  وأشــار احللبوســي أيضا، 
حــوارات مكثفة بن كتلتــي البناء 
واإلصالح من اجل اختيار شــخصية 

املقبلة،  احلكومة  لرئاســة  مناسبة 
الفتاً الــى أن املرجعيــة الدينية في 
النجــف ترغب بشــخصيات جديدة 
مــن أجل تشــكيل حكومــة قوية 
متماســكة تلبي احتياجات املواطن 

العراقي.
يذكر ان اجللسة األولى لدورة مجلس 
النواب الرابعــة، افتتحت في الثالث 
من الشــهر اجلاري وما زالت مفتوحة 

حتى اليوم.

مجلس احملافظة يؤّكد استقرار 
األمن في البصرة بعد موجة 

االحتجاجات
ونوه إلى أن "اعمال الصيانة وحتسن 
املدينة  في  اخلدمي مســتمرة  امللف 
على مدار الســاعة، السيما موضوع 
اشــرفت  التي  املياه  نصب مضخات 

عليها املرجعية الدينية".
وأكــد حنــون أن "مناقشــات ايجاد 
احللــول ملشــكالت امليــاه مــا زالت 
مســتمرة، وقســم منها قــد اخذ 
طريقه للتنفيذ، سيما رفع التجاوزات 

ونصب احملطات".
"الدوائر  ان  إلى  ونوه املســؤول احمللي 
الفرعيــة هي االخرى مســتمرة في 
عملها ولم تنقطع عن تقدمي اخلدمات 

للمواطن في البصرة".
"جهــود طوعية  عن  وحتدث حنــون 
ألبناء احملافظة الذيــن يقومون بإزالة 
املندســون  خلفها  التــي  االضــرار 
عندما اقتحموا املباني واملؤسســات 

الرسمية".
واستطرد أن "القوات االمنية مارست 
دورها بأعلى املســتويات في متابعة 

الذين تعدوا على مؤسســات الدولة 
أنها  القبض عليهــم، كما  من أجل 
تعمل مبهنية مع املواطنن املطالبن 

بحقوقهم الدستورية".
ومضــى حنــون إلــى أن "املعلومات 
االســتخبارية متوفرة بحق املندسن 
وهناك تعقب لهم وســوف يعرضون 
على العدالــة قريباً من أجل ان ينالوا 

جزائهم العادل".
مــن جانبه، ذكر عضــو اجمللس االخر 
نشــأت املنصوري أن "زيــارات اجلانب 
التنفيذي االحتادي إلى احملافظة جاءت 
رسمياً  ترحيباً  ايجابية والقت  بنتائج 

وشعبياً ايضاً".
وتابــع املنصــوري في تصريــح إلى 
الزيارات  "الصباح اجلديــد"، أن "هذه 
حملــت قــرارات من جهــات عالية 
وتضمنت تخصيص مبالغ ملشــاريع 

متوقفة منذ مدة".
ولفت إلى أن "رئيــس مجلس الوزراء 
حيــدر العبادي كان قــد التقى خالل 
زياتــه االخيــرة للبصــرة مبختلــف 
الوقــوف على  الشــرائح من اجــل 

املشكالت بغية معاجلتها عن قرب".
ويأمــل املنصوري بأن "يتم تســوية 
موضــوع تنــازع الصالحيــات بــن 
وفق  احمللية  واالدارة  االحتادية  احلكومة 
ما نــص عليه قانــون احملافظات غير 

املنتظمة باقليم".
وأردف املســؤول احمللــي ان "احملافظة 
اليوم تعيش استقرار ملحوظاً وهناك 
استباب امني وفرض للقانون من قبل 

القوات املسلحة".
ويطالــب املنصوري مجلــس النواب 
اجلديد بـ "مزيد تشريعات تخدم واقع 

البصرة، كما علــى احلكومة احلالية 
والتي سوف تكلف قريباً أن تنتبه إلى 
موضوع اخلدمــات كونه ملف خطير 
للغاية عانى منه العراقيون في جميع 

احملافظات وليس البصرة فحسب".
يشار إلى أن محافظة البصرة كانت 
قد شــهدت منذ شهرين احتجاجات 
علــى تردي اخلدمــات رافقتها اعمال 
عنف طالت مؤسســات رسمية ادت 

إلى احتراق قسم منها.

"النقل" تفاوض شركات عاملية
لتنفيذ ميناء الفاو الكبير

ومن شأن ميناء الفاو أن يرفع ايرادات 
العــراق التــي أكدت هيئــة املنافذ 
 309 انها جتاوزت  العراقيــة  احلدودية 
مليارات دينار خالل الفترة من حزيران 
إلــى آب 2018، فــي مقابــل إيرادات 
جتاوزت 137 مليــار دينار خالل الفترة 
املماثلة من العام املاضي، بزيادة تقدر 

بنحو 172 مليار دينار.
وارتفعت إيــرادات العراق من منافذه 
احلدودية البحرية خالل 3 أشــهر من 

العام اجلاري بنسبة 125.6%.
وأشارت هيئة املنافذ احلدودية إلى أن 
الفارق في الزيادة املتحققة باإليرادات 
يشمل الرســوم اجلمركية فقط ما 

عدا الرسوم الضريبية. 
البحرية  احلدودية  املنافــذ  وتتضمن 
ميناء  تشمل  التي  التجارية،  املوانئ 
البصرة، وأم قصــر، وخور الزبير، الى 
جانــب املوانئ العراقيــة النفطية، 
التي تشــمل مينــاء الفــاو، وخور 

العمية.
وحقق العراق إيرادات بنحو 483 مليار 

دينار، من املنافــذ احلدودية خالل عام 
.2017

لكن موانئ البصرة، اصيبت بشــلل 
تام على خلفية التظاهرات الشعبية 
املطالبــة نتحســن اخلدمــات في 
احملافظة املنكوبــة وما رافق ذلك من 
منع للتجوال واغالق لبعض الشوارع 
انعكس  الذي  األمر  هناك،  والطرقات 
وبنحو مباشر على املرافق االقتصادية 

ومنها املوانئ العراقية.
البصرة  في  املتصاعدة  االحتجاجات 
تســببت في توقف العمل مبيناء أم 
قصــر للبضائع، الــذي يُعد من أهم 
وأكبر موانــئ البالد ويقع بالقرب من 

احلدود العراقية الكويتية.
وزارة النقل من جانبها اعلنت ضعف 
املترددة على  التجارية  حركة السفن 
املالحة  توقف  نتيجة  البصرة،  موانئ 
من والــى مينــاء أم قصــر واملوانئ 
األخــرى، مبينة بان ذلك حدث نتيجة 
األوضاع املربكة التي متر بها احملافظة 

وضواحيها.
لم  موانئنــا  أن  بقولهــا:  وأكــدت، 
تستقبل ســفينة واحدة خالل تلك 
األيــام، مضيفــة أن احلركة املالحية 
اقتصرت على مغادرة سفينتن فقط 

من ميناء خور الزبير.
وتضــم محافظة البصرة خمســة 
موانئ جتارية أقدمهــا ميناء املعقل 
القريب من مركز املدينة، اضافة الى 
أم قصر وخور الزبيــر وأبو فلوس، في 
حــن يجري تنفيذ مشــروع متهيدي 
لبناء ميناء الفــاو الكبير والذي من 
املؤمل أن يكون بعــد االجناز من أكبر 

املوانئ التجارية في املنطقة.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

افتتح فــي بلدة بحزانــي اجملاورة 
معمل  أول  بعشيقة  ناحية  ملركز 
منزلي إلنتاج املشــروبات الروحية 
الشهيرة، بعد طرد تنظيم داعش 
محافظة  عمــوم  مــن  اإلرهابي 
نينوى، في حــن حّذر صاحبه من 
اسم  حتمل  مغشوشــة  ماركات 
املنتــج نفســه وتغزو األســواق 

العراقية منذ عدة سنوات.
وتشــتهر بلدة بعشيقة بالكثير 
مــن املنتجــات، لعل مــن ابرزها 
زيت  صابون  )الطحينية(،  الراشي 

الزيتون، والعرق وغيرها.
وفي فتــرة احلصــار الدولي على 
العراق، مت افتتاح نحو 500 معمل 
منزلي النتاج املشــروبات الروحية 
للعاصمة  يصــّدر  كان  اغلبــه   ،
بغداد ومنها حملافظات اخرى، لكن 
للمشروبات  العشوائي  االستيراد 
الروحية  من تركيا واليونان ولبنان 
وغيرها، كاد يقضي على املشروب 

الروحي البعشيقي.
يقــول عامر دوملــي، صاحب اول 
معمل يعــاد افتتاحه لـ "الصباح 
اجلديــد" بعــد ان احلــت علــى 
التقاعد، لم ارغب بقضاء وقتي في 
واالنترنت،  التلفاز  امام  او  املقاهي 
وانا بطبعي احــب العمل، وقررت 
ان افتتح معمال النتاج املشــروب 
الروحي ) عرق بعشــيقة (، حيث 
واملعارف  االصدقــاء  مــن  الكثير 
يشــكون مــن رداءة املشــروبات 
الروحية  املستوردة، الذي تأتي منه 
اولى الشحنات وهو نوعية جيدة، 
ثم ما يلبث ان يتــم غش املنتوج 
ويكــون هنالــك نوعيــات رديئة 
تسبب الصداع والعطش وغيرها، 
ألنها تعتمــد على الكحول ومادة 

اليانسون فحسب".
واضاف "متكنت من جتهيز املعدات 
مــن خــالل بعــض احلدادين في 
املوصل، وباشــرت بعملية تخمير 

التمر، ثم بدأت باالنتاج".

العديد  "وجــود  من  دوملي  وحذر 
من املاركات في االسواق العراقية 
بعشيقة(،  )عرق  اسم  التي حتمل 
وال  لكنهــا جميعا مغشوشــة 
نعــرف اين يتــم صناعتهــا، الن 
اكثر مــن 500 معمل توقفت عن 
العمــل، وبقــي بضعــة معامل 
2014، وبعــد غزو داعش  في عام 
حملافظــة نينوى لم يعــد هنالك 
أي معمل ينتج املشــروب الروحي 
البعشيقي، وانا اول من اعاد هذه 

املشروبات الروحية  لالسواق".
مبينا انه "ينبغــي وضع ضوابط 
من  الروحية   املشروبات  الستيراد 
خارج البالد، الن صناعة املشروبات 
الروحيــة  توفر االف فرص العمل، 

بدء من قطف التمــور الى زراعة 
النفط  ونقــل  احللــوة"  "احلبــة 
واالبيــض وعملية االنتــاج، وكل 
فرص العمل هذه اندثرت بســبب 
فوضــى االســتيراد، ناهيكم عن 
خســارة البلد لالمــوال بالعملة 

الصعبة".
كان  الشهير  الروحي  واملشــروب 
يصنــع فــي الغالــب منزليا في 
بلدة بعشــيقة مبحافظة نينوى، 
وكان يلقى رواجا واسعا في أرجاء 

العراق جلودته.
الصناعة  هــذه  انحســرت  لكن 
على نطاق واسع بعد فتح احلدود 
األجنبية  املنتجات  أمام  العراقية 
التي غزت أســواق البالد وسببت 

احملليــة  للصناعــات  انتكاســة 
نتيجــة عدم قــدرة األخيرة على 

منافستها لرخص أسعارها.
وتدخــل فــي صناعة املشــروب 
التمــور  البعشــيقي  الروحــي 
وبذور احلبة احللــوة )رزنايج( واملياه 
العذبة، فضال عن بعض النكهات 

الطبيعية كالتفاح.
ويتــم تخميــر التمــور ببراميل 
بالســتيكية ملدة اســبوعن في 
الشتاء، وأسبوع واحد في الصيف 
حتــى يتــم تهيئتــه للتقطير، 
اختمارها  بعــد  التمــور  وتوضع 
في قدر نحاســي ضخم وتغطى 
الطن  من  بلبخة  محكم  بغطاء 
التنب ملنع تســرب  املعجون مــع 

الكحول.
بدرجة  القدر  ويســخن بعد ذلك 
حرارة عالية نســبيا، حيث تتبخر 
التمور ومتر خالل إنبوب نحاسي )2 
اجن( يخرج من القدر ومير عبر حوض 
يبلغ ثالثة أمتار مملوء باملاء لغرض 
تبريــد الغــازات الكحولية احلارة 
فتتكثف وتتحول الى قطرات من 
املشروب الروحي البعشيقي اخلام.
وبعد االنتهاء من عملية التقطير 
االولــى، يعاد املشــروب اخلام إلى 
القدر مــع بضعة غرامات من املاء 
ومادة احلبة احللوة )ما يعرف محليا 
باسم رزنايج( التي تعطي البياض 
احلليبــي للمشــروب عند إضافة 
املاء لــه، لتتم عمليــة التقطير 

الروحي  املشــروب  وإنتاج  الثانية 
البعشيقي.

وينتج الطن الواحد من التمر 450 
لترا من املشــروب الروحي النقي، 
ويســتهلك 80 كغم مــن احلبة 
احللــوة، و 20 كغم مــن التفاح، 
إضافة الى مئات اللترات من املياه 

العذبة وبعض املطيبات.
واشتهر املشــروب الروحي املنتج 
على  الواقعة  بعشــيقة  بناحية 
بعد 17 كلم شمال شرق املوصل 
مركز محافظة نينوى باسم "عرق 
بعشــيقة" في تسعينيات القرن 
املنصرم، بســبب رخص ســعره 
وطعمه املميز عن بقية املشروبات 

الكحولية.

في فترة الحصار 
الدولي على العراق، 
تم افتتاح نحو 500 
معمل منزلي النتاج 
المشروبات الروحية 
، اغلبه كان يصدّر 
للعاصمة بغداد ومنها 
لمحافظات اخرى، لكن 
االستيراد العشوائي 
للمشروبات الروحية  من 
تركيا واليونان ولبنان 
وغيرها، كاد يقضي 
على المشروب الروحي 
البعشيقي

من أصل 500 معمل منزلي توقفت عن العمل

افتتاح أول معمل إلنتاج المشروبات الروحية في نينوى

بغداد – إطالق نار 
ذكر مصدر امني في مديرية شــرطة 
النجدة امس الســبت القاء القبض 
على ثالثة اشخاص قاموا بإطالق النار 
على احد الدور السكنية في منطقة 

بغداد اجلديدة شرقي بغداد.
وقال املصــدر إن "املديرية متكنت من 
أشــخاص،  ثالثة  على  القبض  إلقاء 
قاموا بإطــالق النار علــى أحد الدور 
نتيجة خالف عشائري في  السكنية 
تل محمد"  اجلديــدة  بغداد  منطقة 
، موضحــا ان القــاء القبــض على 
األشــخاص جــرى بعــد مطاردهم 
من قبل دوريات جنــدة بغداد اجلديدة 
وضبط بحوزتهم ثالث بنادق واتخذت 

اإلجراءات القانونية بحقهم".

ديالى – ضبط اسلحة 

اكد مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة ديالى امس الســبت عن 
ضبط مخبأ لالسلحة واملتفجرات في 

قرية بناحية مندلي شرق احملافظة.
وقال املصدر إن "قوة أمنية مشتركة 
من قسم شرطة مندلي في شرطة 
ديالــى مع مفرزة مــن االمن الوطني 
واملتفجرات  ضبطت مخبأ لالسلحة 
في قريــة اجلماعيــة بناحية مندلي 
شــرق احملافظة" ، مضيفــا أن "اخملبأ 
يحتوي على ثالثة صواريخ كاتيوشــا 
وقاذفة وهاون 60 ملم وحشوات قنابر 
هاون وعــدد من الرمانــات الدفاعية 
حاوية  في  مخبــأة  تفجير  وقداحات 

بالستيكية حتت االرض ". 

كركوك – اعتقال ارهابي 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
الســبت  امس  كركوك  محافظــة 

القبض على  القــت  أمنيــة  ان قوة 
قيادي في عصابــات داعش االرهابية 

باحملافظة .
وذكــر املصــدر ان "اللواء الســادس 
الفرقة الثانية شــرطة احتادية ألقى 
القبــض على اإلرهابــي املكنى ) ابو 
رغــد علي( مســؤول عســكري في 
مايســمى جند اخلالفــه والية دجلة 
اســتخبارية  معلومات  تلقــي  بعد 
دقيقة عــن مكان تواجــده مبنطقة 
احلصــار في كركــوك" ، مضيفا انه 
"وعلى إثر املعلومات حتركت مفارز من 
استخبارات اللواء والقي القبض على 

االرهابي والتحقيق معه .

بابل – ضبط شاحنة 
افاد الناطق باسم شرطة الطاقة ان 
مفارز مركز شــرطة نفط بابل القت 
القبــض امس الســبت على متهم 

مع عجلته بســيطرة ٧٧ طريق حلة 
– بغداد.

وقــال الناطق النقيــب علي املالكي 
شــاحنة  عن  عبــارة  "العجلــة  ان 
طويلة محملــة بـ ١٥٢ برميل لزيوت 
احملــركات، وإلقاء القبض على املتهم 
أوراق  أو  لعدم إمتالكــه أي تخويــل 
رسمية تبن صحة شراء تلك الزيوت 
، مضيفا  مناشــئ حكوميــة"  من 
ان العجلــة ضبطت وســحبت الى 
مركز شــرطة نفط بابل إلستكمال 
القضاء  على  وعرضه  التحقيق معه 

حملاسبته على وفق القانون.

صالح الدين – احباط تسلل 
احبطت قوات اللواء 43 في احلشــد 
الشــعبي، امس الســبت، تســلال 
لتنظيم "داعــش" في اطراف مدينة 

بلد جنوب سامراء.

ونقل املوقع الرسمي لقوات احلشد إن 
"قوة من اللواء 43 في احلشد الشعبي 
اســتخباراتية  ملعلومات  واســتنادا 
دقيقة تفيد بنيــة عناصر من داعش 
تنفيــذ هجمات ضد أهــداف مدنية 
وأمنية في املدينة، متكنت من احباط 
اطــراف مدينة  لداعش في  تســلل 
بلــد جنــوب ســامراء" ، مضيفا أن 
إصابات  األهداف وحقق  "اللواء عالج 
بصفوفهم، فيمــا اجبر البقية على 

الهروب".

االنبار – انفجار ملغمة 
اعلــن قائممقــام القائــم احمــد 
الدليمي امس الســبت اصابة اربعة 
اشــخاص بانفجار دراجة ملغمة في 

منطقة الكرابلة في االنبار .
وقال الدليمي ان "دراجة نارية ملغمة 
كانــت مركونــة قرب قاعــة للعبة 

البليارد في منطقة الكرابلة بقضاء 
القائــم، انفجرت مســاء يوم امس ، 
ما ادى الــى اصابة اربعة اشــخاص 
بجــروح" ، مضيفــا ان "قــوة امنية 
طوقت مكان احلادث ، ونقلت املصابن 
الى مستشــفى قريب لتلقي العالج 

."

نينوى – اعتقال ارهابيني
كشــف مصدر في وزارة الدفاع امس 
اثنن  "ارهابيــن"  اعتقال  الســبت 
بكمــن محكــم في ناحيــة حمام 

العليل مبحافظة نينوى.
وقــال املصــدر إن "مفــارز مديريــة 
فــي  العســكرية  االســتخبارات 
معلومات  الى  واســتنادا   20 الفرقة 
اســتخبارية دقيقة، وبكمن محكم 
متكنت من القــاء القبض على اثنن 
من االرهابين في قرية اجلديدة بحمام 

العليل – املوصل" ، مضيفة أن "هذين 
املعتقلــن، من املطلوبــن للقضاء 
وجلهــة امنية مبوجــب مذكرة قبض 

على وفق احكام املادة ٤/١ إرهاب ". 

البصرة – انفجار يدوية 
أمنــي في شــرطة  اكــد مصــدر 
أن  الســبت  امس  البصرة  محافظة 
مجهولن ألقوا قنبلة يدوية على دار 
صحفي في قضــاء الزبير من دون أن 

يتسبب االعتداء بإصابات.
وقال املصــدر إن "مجهولن هاجموا 
بقنبلــة يدوية دار الصحفي حســن 
صباح املنشــداوي في قضاء الزبير"، 
مبينــاً أن "احلــادث الــذي وقع بعد 
منتصــف ليلة امس االول تســبب 
بأضرار مادية، ولم يسفر عن إصابات"، 
الفتا الى أن "مفرزة من األدلة اجلنائية 

تواجدت في محل احلادث. 

ضبط مخبأ لألسلحة والمتفجرات بمندلي شرقي ديالى* إحباط تسلل إرهابي في مدينة بلد جنوبي سامراء 
اعتقال المسؤول العسكري في داعش بكركوك  * إصابة 4 أشخاص بانفجار دراجة بالكرابلة في األنبار

3 شؤون عراقية

جانب من ناحية بعشيقة
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محليات 4

البصرة - سعدي السند:

شــهدت كليتا الهندســة والعلوم 
املاضي  األسبوع  البصرة  في جامعة 
عقد عــدد من احللقات النقاشــية 
في موضوعــات تخصصية حضرها 
أكادمييون وطلبة ومعنيون من مدينة 

البصرة .
فقد ناقشــت كلية العلوم بجامعة 
البصرة رســالة البحث  املوســوم ) 
الراداري لألجسام  املقطع  مســاحة 
املوصلــة واملطلية بطبقــة عازلة( 
، وبينــت الباحثــة رؤى رحيم هيالن 
انــه مت حســاب مســاحة املقطع 
الكرة  هي  بسيطة  ألجسام  الراداري 
واألســطوانة ذات النهايات الكروية 
منوذج  تطبيقهــا على  ثم  واخملروطة 
الصــاروخ املقترح بعد ذلك دراســة 
األبعاد على مســاحة  تأثير تغييــر 

املقطع الراداري.

توسيع االستعالمات القصيرة 
لتحسني نظام استرجاع 

املعلومات
البحث  العلــوم  كليــة  وناقشــت 
املوســوم )توســيع االســتعالمات 
القصيرة لتحســن نظام استرجاع 
املعلومات( ، وبينــت الباحثة انتصار 
الدراســة  ان  الرضا شــتيت  عبــد 
ناقشــت اســترجاع املعلومات وهو 
احــد أهم اجملــاالت فــي تطبيقات 
النصوص وذلك بسبب  التنقيب عن 
املعلومات  في حجم  الكبيرة  الزيادة 
من املوارد املتعددة مما يؤدي الى ازدياد 
احلاجة ألنظمــة تكون قــادرة على 
التعامل مع املعلومات واســتردادها 
بطريقة اسرع واكثر كفاءة من حيث 
القابلية على اســترداد املســتندات 

األكثر صلة..
الدراســة  العــام من هذه  والهدف 
التوســعة  نظــام  تصميــم  هــو 
بأســتعمال  تلقائياً  األســتعالمات 
خوارزمية LSI والتي تسمح بأسترداد 
املستندات األكثر صلة حسب رغبة 
املستعمل من أجل حتسن أداء نظام 
استرجاع املعلومات . حيث ان الفكرة 

األساسية من توسعة األستعالمات 
في  الصفــات  عــدد  لزيــادة  هــي 
يؤثر علــى كفاءة  ممــا  األســتعالم 

وأجنازية نظام األسترجاع..
وأوضحت الدراســة أن اجنازية نظام 
حتســنت  قد  املعلومات  اســترجاع 
للنظام  بالنســبة  ملحوظ  بشكل 

املقترح مع االستعالمات املوسعة .

حتضير وتشخيص األسالك 
السليكون النانوية

وناقشــت كلية العلوم أيضا رسالة 
البحث املوسوم ) حتضير وتشخيص 
النانويــة  الســليكون  األســالك 
الشمســية  اخلاليا  وتطبيقاتها في 
واملتحسس الضوئي( ، وبينت الباحثة 
أســيل عبد العزيز عبــد احلميد انه 

مت دراســة حتضير أسالك السيلكون 
الكيميائي  احلفــر  بطريقة  النانوية 
مبســاعدة املعدن باستعمال شرائح 
الســيلكون ، الذي استعمل تراكيز 
مختلفة من العينات وبزمن مختلف 
لتحضير دراسة اخلصائص الفيزيائية 
مثل التشكل السطحي واخلصائص 
البصرية ألسالك السيلكون النانوية 
حيث اســتنتج عنــد زيــادة الزمن 
سيؤدي إلى زيادة طول وقطر اسالك 

السيلكون النانوية.

وحدة عشرية وثنائية مشتركة 
لعملية الضرب - اجلمع املدمجة

وناقشــت كليــة الهندســة بحثا 
وثنائية  عشــرية  )وحــدة  بعنــوان 
مشــتركة لعملية الضرب _ اجلمع 

العائمــة  الفــارزة  ذات  املدمجــة 
 ، زائدة(  اعــداد  أنظمة  باســتعمال 
نبيل جاسم  الباحث محمد  وأوضح 
ان البحــث تنــاول تقليــل التأخير 
الزمنــي فــي املســار احلــرج وهذه 
الضرب  وحدة  على  تعتمد  املعمارية 
املركبة لنظامي العشــري والثنائي 
ذات الفارزة العائمة التي تســتعمل 
أســاليب اجلمــع الزائــد، اجلمع بن 
نظامي التشــفير العشري الفائض 
والثنائــي الفائض ,توليد مضاعفات 
بصيغة  العشــري  للنظام  جزئيــة 
نظام ثنائي عشــري وامنــوذج جديد 
لتوزيــع املضاعفــات اجلزئيــة على 
/ معمارية  اجلامــع  اختزال  شــجرة 
وحدة الضرب - اجلمع املدمجة ميكن 

توزيعها الى أربع مراحل .

كذلك العمليات احلســابية للجمع 
والتقريــب التــي اجنــزت بخطــوة 
واحدة بدال مــن خطوتن متعاقبتن 
وحدة منطية مشتركة  باســتعمال 
للجمع والتقريب لزيادة ســرعة أداء 
هذه املعمارية لهذه الوحدة النمطية 
وتعتمد علــى اجلامع املــزدوج الذي 
يســتعمل في كال النظام العشري 
والثنائي في النظام العشري ، وحدة 
حتكم التقريب تختار الناجت الصحيح 
ودائــرة منطقية بســيطة ما بعد 
التصحيح تســتخدم لتعديل الناجت 
خارج  ارقامه  تكون  عندما  الصحيح 

حدود الرقم العشري.

التحكم بسرعة احملرك احلثي 
باستعمال اخلوارزمية اجلينية

وناقشــت كلية الهندســة البحث 
املوســوم )التحكم بســرعة احملرك 
اجلينية  اخلوارزمية  باستعمال  احلثي 
للحصــول علــى قيــم الكســب 

النسبية التكاملية(..
وأوضحت الباحثة رواء كاظم سكران 
إن الرســالة بحثت حتليل أداء احملرك 
احلثــي ذي األطوار الثالثــة مع نظام 
سيطرة العزم املباشر باالعتماد على 
طريقــة التضمن حيــث ويعد هذا 
النظام أحد أنواع السيطرة ذات األداء 
العالي احملرك احلثي من اجل حتســن 
والفيض  للعزم  العاليــة  التموجات 
في حالة االستقرار والتي تعد إحدى 
مساوئ نظام سيطرة العزم املباشر 
التقليدي وميتلك هــذا النظام ثالث 

متحكمات نسبية تكاملية.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت شــركة توزيــع املنتجــات 
النفطية عن كميات الوقود بأنواعها 
خالل  بغداد  حملافظــة  جهزتها  التي 
والتي وزعت على  املنصرم  شهر متوز 
التوزيعية احلكومية واألهلية  املنافذ 

بدورها  لتقوم  بغداد  العاصمة  داخل 
بســد إحتياجــات املواطنــن مــن 

املشتقات النفطية . 
وقــال مديرعــام شــركة التوزيــع 
املهندس كاظم مســير ياســن ان 
هيئة توزيع بغداد التابعة للشــركة 

 )286( العاصمة مبا يقرب من  جهزت 
مليون لتر من البنزين وأكثر من )29( 
إضافة  األبيض  النفط  لترمن  مليون 
إلى أكثــر من )213( مليــون لتر من 

منتج وقود زيت الغاز .
وفي ســياق متصل قامــت مالكات 

التابعة لشــركة  توزيع بغداد  هيئة 
زيارة ميدانية   )144( التوزيع بتحقيق 
الــى املنافــذ التوزيعيــة احلكومية 
واألهلية املنتشــرة في بغداد لغرض 
إجراء أعمــال تأهيل وصيانة ، إضافة 
الى حتقيــق )11( زيارة الــى معامل 

الغاز احلكومية وضمن جدول  تعبئة 
طرق  تنفيذ  متابعــة  لغــرض  دوري 
قياس الغاز السائل في تلك املعامل .  
ومما جتدر اإلشارة إليه أن شركة التوزيع 
مســتمرة بإعداد خطــط منتظمة 
لتوزيــع وجتهيز املنتجــات النفطية 

احلصص  وحســب  احملافظات  جلميع 
وبإنسيابية عالية  املقررة لكل منها 
إضافــًة اى قيامها بإجــراء عمليات 
الصيانة والتأهيل ملنافذها التوزيعية 
حرصاً على دميومــة تقدمي خدماتها 

للمواطنن الكرام . 

المنتجات النفطية تجهز بغداد بـ 528 مليون لتر من مشتقاتها  

حلقات نقاشية تضع أفكارا ونظريات 
علمية جديدة تخدم مسيرة الوطن العزيز

تجسيدا لدور جامعة البصرة في خدمة المجتمع

ناقشت كلية العلوم 
البحث الموسوم 

)توسيع االستعالمات 
القصيرة لتحسين نظام 

استرجاع المعلومات( 
، وبينت الباحثة انتصار 

عبد الرضا شتيت 
ان الدراسة ناقشت 

استرجاع المعلومات 
وهو احد أهم المجاالت 

في تطبيقات التنقيب 
عن النصوص

الباحثة رؤى رحيم
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النسيج تواصل 
تجهيز الصحة 

بمنتجاتها الطبية 

جوالت رقابية مكثفة 
على المطاحن في نينوى 

والديوانية وديالى

بغداد  - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لصناعات النســيج 
واجللود احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن اســتمرارها بتجهيز وزارة الصحة والبيئة 
مبنتجاتها الطبية املتنوعة وفق العقود املبرمة 

والتوقيتات احملددة.
وقــال مدير عام الشــركة املهندس احمد جنم 
الكعبي ان شركته ومن خالل معمل املنتجات 
الطبية في مصنع القطنية التابع لها جهزت 
وزارة الصحــة والبيئة على وفــق العقد املبرم 
معهــا بكميــة )23040( علبة شــاش قطع 
)10×20(سم معقم و كمية )1612( رولة شاش 

) 5م × 90سم ( .
ولفت املدير العام الى ان لــدى املعمل املذكور 
اجهــزة تعقيم عاملية تســتعمل الول مرة في 
العراق بطاقة انتاجية )1000( علبة لكل وجبة 
عمل تقوم بتعقيم شتى املنتجات الطبية مثل 
الشاش والقطن وبدالت العمليات والشراشف 
املعتمدة من قبل وزارة الصحة والبيئة لضمان 
جعــل املنتج معقم وصالح لالســتعمال في 

العمليات اجلراحية. 
واكد الكعبي ان الشــركة مســتمرة بتلبية 
احتياجــات وزارة الصحــة والبيئة من شــتى 
منتجاتها الطبية من الشراشــف والوســادة 
الطبية حيث ســبق ان قامــت بتجهيز الوزارة 
املذكــورة بكميات كبيرة من هذه املنتجات عن 
طريق مصانعها املنتشرة في بغداد واحملافظات.

بغداد - الصباح الجديد:
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشــركة  اعلنت 
في وزارة التجارة عن تنفيذ جلانها الرقابية 
والتفتيشية جوالت مكثفة على املطاحن 
احلكومية واالهلية  فــي نينوى والديوانية  

وديالى .
واوضح مدير عام الشركة جاسم العامري 
أن اجلوالت الرقابية والنوعية شملت جميع 
املطاحن العاملــة ملتابعة نوعية الطحن 
املنتج واملوزع واإلشراف ميدانيا على عملية 
اخلبازة املوقعية فضال عن ســحب النماذج 
ألغراض الفحص اخملتبري ومتابعة نســب 
االجنــاز املتحققة في جتهيز الــوكالء بناءا 

على خطة التوزيع .
من جانب اخر اشار املدير العام الى قيام  فرع 
الشركة في كركوك  فتح صناديق للتبرع 
ضمن حملة الوفاء للبصرة واملساهمة في 
تخفيف معاناة املواطنن بالبصرة ، ذاكرا أن 
اقسام وفروع الشركة تواصل ومنذ انطالق 
احلملة بتقدمي التبرعات ملساعدة اهلنا في 
البصرة وتســخير إمكانات الشــركة من 
خالل وضع أسطول الشركة من الشاحنات 
حتت تصرف خلية األزمة اخلدمية في الوزارة 

لنقل وايصال املساعدات إلى احملافظة. 
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5 اقتصاد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيس الوزراء التونســي يوســف الشــاهد إن 
بالده لن تفرض ضرائب جديدة على األشــخاص أو 
الشــركات في موازنة 2019 لكنها ستستمر في 

إصالح نظام الدعم املكلف.
وكافحــت البالد من أجل حتقيــق مطالب املانحني 
إلصالح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في 
ظل اضطرابات منذ اإلطاحة بالرئيس زين العابدين 

بن علي في عام 2011.
وفي ظــل عدم رغبتها في تقليــص حجم اخلدمة 
املدنية املتضخم بســبب مقاومة مثل ذلك اإلجراء 
من جانــب االحتــادات العمالية، رفعــت احلكومة 
الضرائــب عدة مــرات، وهو ما تســبب في أعمال 

شغب امتدت ألسابيع في كانون الثاني.
وقال الشاهد في كلمة له إن بالده لن تفرض ضرائب 
جديدة على الشركات أو األفراد من أجل دعم النمو 

وزيادة جاذبية الشركات.
لكنه أضــاف أن احلكومة ســتواصل إصالح نظام 

الدعم الذي يضغط على املالية العامة.
ورفعت تونس أسعار الوقود هذا الشهر بنحو أربعة 

باملئة، وهي الزيادة الرابعة خالل العام اجلاري.

الرباط ـ رويترز:
قال مكتــب الصرف املغربــي إن العجز التجاري 
للبالد زاد 10.1 باملئة إلى 137.9 مليار درهم )14.7 
مليار دوالر( في األشــهر الثمانية األولى من 2018 

مقارنة مع الفترة ذاتها من العام املاضي.
وتظهر البيانات أن الواردات منت 10.2 باملئة، لتفوق 

الصادرات التي ارتفعت 10.2 باملئة.
وارتفعت واردات املغــرب، التي تفتقر إلى النفط، 
من الطاقــة 18.8 باملئة فيما زادت واردات املعدات 
12.5 باملئة. وزادت واردات الســلع تامة الصنع 6.6 

باملئة.
وارتفعت صــادرات قطاع الســيارات 17.7 باملئة. 
ويوجــد فــي املغــرب مصانــع إلنتاج ســيارات 
الشركتني الفرنســيتني رينو ومجموعة بي.إس.

إيه.
وقفــزت مبيعات الفوســفات ومشــتقاته مثل 
األسمدة 17.6 باملئة، فيما زادت الصادرات الزراعية 

4.6 باملئة.
وتؤثر زيادة العجز التجاري ســلبا على االحتياطي 
األجنبــي املغربي الذي انخفــض 3.6 باملئة على 
أساس ســنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع 

من أيلول وفقا لبيانات البنك املركزي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت بيانات مكتب اإلحصــاء األوروبي 
)يوروستات( أمس السبت انخفاض الفائض 
التجاري ملنطقة العملــة األوروبية املوحدة 
)اليورو( في حزيران املاضــي إلى أدنى معدل 

خالل 4 سنوات.
احتســاب  بعد  التجاري  الفائض  وانخفض 
التغيرات املوسمية من 16.47 مليار يورو في 
متوز إلى 12.67 مليار يــورو في حزيران وهذا 
الرقم ميثل أدنى فائض فــي امليزان التجاري 

ملنطقة اليورو منذ متوز 2014.
وانخفضــت الصــادرات في حزيــران 0.8 % 

شهرياً في حني ارتفعت الواردات 1.3 %.
وانخفض الفائض التجــاري من 21.6 مليار 
يورو العام املاضي إلــى 17.6 مليار يورو هذا 

العام.
وعلى أساس ســنوي ارتفعت الصادرات في 
حزيران 9.4 % فيما ارتفعت الواردات 13.4 %.

المغرب: ارتفاع
العجز التجاري

تدهور الفائض التجاري 
لمنطقة اليورو

تونس: ال ضرائب 
جديدة في 2019

متابعة الصباح الجديد:

قال وزيــر الطاقــة األميركي ريك 
والواليــات  الســعودية  إن  بيــري 
زيادة  املتحدة وروســيا مبقدورهــا 
اإلنتــاج العاملــي مــن النفط في 
األشــهر الثمانية عشــر القادمة 
لتعويض انخفــاض إمدادات اخلام 

من إيران وغيرها.
جاءت تصريحات بيــري خالل زيارة 

إلى موسكو.
لكن بيري قال في مقابلة مع رويترز 
إنه يشــعر باالرتياح إزاء آفاق إنتاج 

النفط العاملي، وأسعار اخلام.
وأضاف: »ال أتوقع ارتفاعات كبيرة.. 
لكن هناك دائما احتمال وقوع أمور 

مفاجئة«.
قلقهم  احملللــني عن  بعض  ويعبر 
بشــأن قدرة السعودية على املدى 
اإلنتــاج بنحو  زيادة  الطويل فــي 

كبير.
بيري قــال ”هنــاك عدد من  لكن 
األمــور التــي حتدث فــي اململكة 
متنحني دوما شعورا إيجابيا للغاية 
بشــأن قدرتهم على احلفاظ على 
زيادة مستوى“  مســتواهم وحتى 

إنتاج اخلام.
وأشار بيري إلى احتمال أن تتوصل 
الكويت والسعودية قريبا إلى حل 
بشــأن نزاع حدودي، مما سيسمح 
بالوصــول إلى حقــل نفطي في 
وقال ”هم  املتنازع عليها.  املنطقة 
يعكفون على حل في املســتقبل 

القريب“.
الذي  األميركــي،  اإلنتاج  وبشــأن 
ســجل منــوا بالفعل علــى مدى 
الســنوات القليلــة املاضية، قال 
بيري ”انظر بعناية إلى 18 شــهرا، 
وأعتقد أنك سترى حتى زيادة أكبر 
بكثير في الواليات املتحدة بسبب 
طاقة خطوط األنابيب التي يجري 

بناؤها“.
وقال بيــري إنه في غضــون ذلك 
فإن روســيا ”تعمل بجد“ لتوصيل 

اإلنتاج إلى السوق العاملية.
وفرضــت إدارة الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب عقوبات على روسيا. 
إنه يفضــل عدم  بيــري  ويقــول 
رؤية املزيد مــن العقوبات، إال أنها 

احتمال واقعي.
وقال ”جتنب ذلك عبر كونك مواطنا 

صاحلا. جتنب ذلك عبر مراعاة هذه 
املسألة بشكل واضح مع أوكرانيا، 
افعــل هذا عبر عــدم التدخل في 
انتخاباتنــا، افعل هــذا عبر عدم 
االنخراط في أنشــطة تعتبر غير 
متحضــرة، علــى ســبيل املثال، 
تســميم أشــخاص في اململكة 

املتحدة“.
إلرسال  الفرصة  روسيا  ”لدى  وقال 
رســالة بأنهم ســيكونون جيرانا 
في  متحضرين  سيكونون  جيدين، 
الطريقــة التي ســيتعاملون بها 
مع جيرانهم. هذا لم يحدث بعد، 
من وجهــة نظرنا، في التعامل مع 

أوكرانيا“.
وسيحدد سلوك روســيا جتاه دول 
أخرى ما إذا كانت الواليات املتحدة 
على  عقوبــات  لفــرض  مضطرة 
مشــروع خط أنابيب نورد سترمي 2 

الذي تقوده روسيا.
وســيعزز املشــروع طاقــة ضخ 

الغاز الروســي إلى شــمال أوروبا. 
وانتقــد ترامب املشــروع قائال إنه 
ســيزيد اعتماد أوروبا على الطاقة 

الروسية.
وفي إشــارة إلى خارطة طريق حلل 
النزاع في شرق أوكرانيا بني كييف 
واالنفصاليني املدعومني من روسيا 
جرى التوصل إليها بوساطة دولية، 
قال بيري ”إذا تعاملت روســيا مع 
مالئمة،  بطريقة  مينســك  اتفاق 
التي  فهنــاك بعــض اإلشــارات 
سترسل إلى بقية االحتاد األوروبي“.

وقال بيري ”إلى أن يتم إرســال تلك 
اإلشــارات، فإن العقوبات احملتملة 
على نورد ســترمي 2 تظــل واقعية 
للغايــة... ســأقول إن الكــرة في 

ملعب روسيا“.
برســالة  بيري  بعث  املقابلة،  وفي 
إلى االحتاد األوروبي، قائال إنه ينبغي 
له التخلــص من االعتمــاد على 

إمدادات الطاقة الروسية.

وقال بيري لرويترز ”إذا كنت دولة في 
االحتاد األوروبي وترى الكيفية التي 
أوكرانيا،  مع  روســيا  بها  تعاملت 
فإن كــون )روســيا( عمليا املصدر 
الوحيد للغاز إلــى دولتك يدفعك 

إلى أن تفكر في األمر بعناية“.
وقال ”وأعتقد أن هذا موقف مالءم 
وصائب. ضع بدائل. اصنع منافسة. 

امتلك خطوط أنابيب أخرى“.
وأضاف ”لذا فإن أوروبا بصفة عامة 
تــدرك أنهــا بحاجة إلــى مصادر 
متعــددة للطاقــة ونحــن نتفق 

معهم“.
في الســياق، قال محافــظ إيران 
في أوبك أمس السبت إن اململكة 
وروســيا  الســعودية  العربيــة 
”ترتهنان“ ســوق النفط، في وقت 
يحاول فيه الرئيس األميركي دونالد 
ترامب فــرض عقوبات جديدة على 
النفطية  مبيعاتها  ووقف  طهران 

متاما.

وتريــد واشــنطن وقف صــادرات 
النفط اإليرانية متاما بحلول تشرين 
املنتجني مثل  الثاني، وهي تشجع 
السعودية وغيرها من أعضاء أوبك 
وروســيا على ضخ املزيد لتغطية 

النقص.
ونقــل موقــع وزارة النفــط على 
)شانا( عن حسني كاظم  اإلنترنت 
بور أردبيلــي قوله ”تزعم روســيا 
تســعيان  أنهمــا  والســعودية 
لتحقيــق توازن في ســوق النفط 
العاملية ولكنهما حتاوالن أخذ جزء 

من حصة إيران“.
وتابع ”جهــود ترامب لقطع وصول 
إيران إلى سوق اخلام العاملية دفعت 
ارتهان  إلى  والســعودية  روســيا 

السوق“.
وقال كاظــم بور أردبيلــي لرويترز 
يــوم اجلمعة إن الواليــات املتحدة 
ستجد صعوبة في إيقاف صادرات 
بــالده النفطية متاما ألن الســوق 

تعاني شــحا في املعروض بالفعل 
وال يســتطيع املنتجون املنافسون 

تعويض النقص.
أمس  والريــاض  موســكو  واتهم 
إيران  على  بالعقوبــات  بالترحيب 
من أجل مصلحتهما اخلاصة وحذر 
من أن مثل هذه التصرفات ستضر 

مبصداقية أوبك.
وقال ”الســعودية واإلمارات حتوالن 

أوبك إلى أداة أميركية“.
وحتــت ضغط مــن ترامب خلفض 
أســعار النفط وافقــت منظمة 
البلــدان املصدرة للبتــرول )أوبك( 
وحلفاؤهــا في حزيــران على زيادة 
اإلنتاج بعد أن شاركت هذه الدول 
في اتفاق خلفض اإلنتاج كان قائما 

منذ عام 2017.
وفي حــني زاد إنتاج أوبك منذ ذلك 
السعودية كميات  الوقت، أضافت 
مــن اخلام أقل مما أشــارت إليه في 

البداية.

3 دول نفطية كبيرة يمكنها تعويض انخفاض إمدادات إيران
طهران: السعودية وروسيا »ترتهنان« سوق الخام

بيري: هناك عدد من 
األمور التي تحدث 
في المملكة تمنحني 
دوما شعورا إيجابيا 
للغاية بشأن قدرتهم 
على الحفاظ على 
مستواهم وحتى زيادة 
مستوى“ إنتاج الخام

النفط السعودي
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متابعة الصباح الجديد:
قال مصدر مطلع يــوم اجلمعة إن 
ترامب  دونالــد  الرئيــس األميركي 
أمر مســاعديه باملضــي قدما في 
فرض رســوم جمركية على ســلع 
صينيــة إضافية بنحــو 200 مليار 
دوالر، بالرغــم مــن مســاعي وزير 
اخلزانة األميركي ستيفن منوتشني 
الســتئناف محادثــات جتاريــة مع 

الصني.
لكن املصدر قــال إن توقيت تفعيل 
الرســوم اجلمركيــة اإلضافية لم 

يتضح.
للرسوم  األخضر  الضوء  ملنح  وكان 

اجلمركية، وهو ما نشــرت بلومبرج 
في البداية تقريرا بشأنه، أثرا فوريا 
على األســواق املالية. وقاد التقرير 
األســهم األميركيــة لالنخفاض، 
وغــذى انخفاضــات فــي اليــوان 
اخلارجية  التعامــالت  في  الصيني 
ومكاسب ملؤشر الدوالر ودفع املؤشر 

ستاندرد آند بورز 500 للتراجع.
وكان ترامــب، الذي فــرض بالفعل 
رسوما بنسبة 25 باملئة على سلع 
صينية بقيمــة 50 مليار دوالر، قال 
قبل أســبوع إنه سيضيف رسوما 
جمركية على ســلع صينية أخرى 
بقيمــة 200 مليــار دوالر وأن لديه 

رسوما جمركية على واردات صينية 
267 مليــار دوالر  إضافيــة بقيمة 
”جاهــزة للتنفيذ في فتــرة زمنية 

قصيرة إذا أردت“.
وكانــت إدارة ترامــب طالبــت بأن 
تقلص الصني فائضها التجاري مع 
الواليات املتحــدة البالغ 375 مليار 
تهدف  توقف سياســات  وأن  دوالر، 
إلى االستحواذ على تقنيات وحقوق 
ملكية فكرية أميركية وأن تتراجع 
عن دعــم صناعــات التكنولوجيا 

املتطورة.
البيــت األبيض فــي بيان إن  وقال 
ترامب أوضح أنه وإدارته سيواصالن 

املمارســات  ملعاجلة  إجراءات  اتخاذ 
التجاريــة الصينيــة ودعــا بكني 

لتبديد اخملاوف األميركية.
وانتهت األسبوع املاضي فترة نقاش 
عــام بشــأن قائمة الســلع التي 
جمركية  رســوم  عليها  ستفرض 
بقيمة 200 مليار دوالر، التي شملت 
لتكنولوجيا  مختلفــة  منتجــات 
اإلنترنت وأجهــزة إلكترونية أخرى، 
وســلع  املطبوعة،  الدوائر  ولوحات 
استهالكية تتراوح من حقائب اليد 

إلى الدراجات واألثاث.
ويعكــف مكتب املمثــل التجاري 
األميركي على تنقيح القائمة بناء 

على املسائل التي أُثيرت في جلسات 
والطلبــات  العامــة  االســتماع 
املكتوبة. وفي اجلوالت السابقة من 
ضد  املفروضة  اجلمركية  الرســوم 
القائمة  تنقيح  اســتغرق  الصني، 
ما يتراوح بني أسبوع إلى أسبوعني 
وما بني أســبوعني آخرين إلى ثالثة 

أسابيع للبدء في حتصيل الرسوم.
يأتي القرار أيضــا بالرغم من دعوة 
وجهتها وزارة اخلزانة األميركية في 
وقت ســابق من األسبوع ملسؤولني 
صينــني كبار، مبــا في ذلــك نائب 
رئيس مجلس الدولة ليو خه إلجراء 
إلى  التي تسعى  املزيد من احملادثات 

حل اخلالفــات التجاريــة بني أكبر 
اقتصادين في العالم.

ولم يرد متحدث باسم وزارة اخلزانة 
حتى اآلن على استفســار بشــأن 
وضــع الدعوة املوجهة ملســؤولني 
صينيــني. ولم يرد متحدث باســم 
على  األميركي  التجــاري  املمثــل 

استفسارات بشأن الرسوم.
بالفعل  شــملت  التي  والرســوم 
50 مليار دوالر تلت  ســلعا بقيمة 
دراسة بشان ممارســات الصني في 
مجــال حقــوق امللكيــة الفكرية 
نشــرت في وقت ســابق من العام 

اجلاري.

تواصل سلسلة رفع الضرائب األميركية على واردات صينية
ترامب يستعد لفرض رسوم على بكين بقيمة 200 مليار دوالر
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
لم يســتبعد األمــن العام ملنظمــة الدول 
األميركيــة لويــس أملاغــرو، خيــار »التدخل 
رئيسها  فنزويال إلســقاط  في  العســكري« 
نيكوالس مادورو، على خلفيــة الوضع املتأزم 

في البالد وتدفق املهاجرين منها.
وقــال أملاغرو فــي مؤمتر صحفــي أمس االول 
الكولومبية  اجلمعة فــي مدينــة كوكوتــا 
احلدوديــة مــع فنزويال لدى تفقــده الالجئن 
الفنزويليــن هناك: »في مــا يتعلق بالتدخل 
العسكري الهادف إلى إسقاط نظام نيكوالس 
مادورو، أعتقد أننا ينبغي أاّل نستبعد أّي خيار«.

أملاغرو عن »انتهاكات حقوق اإلنسان«  وحتدث 
احلكومة  ترتكبها  اإلنســانية«  ضد  و«جرائم 
الفنزويليــة بحق شــعبها، وأضاف: »في ظل 
معاناة الناس والهجرة اجلماعية التي تسببت 
بها )احلكومــة الفنزويلية(، يجــب أوال اتخاذ 
إجراءات دبلوماســية، لكنه يجب أال نستبعد 
أي عمل آخر«.واعتبر أن السلطات الفنزويلية 
تســتخدم »البؤس واجلــوع ونقــص األدوية 
واألدوات القمعية لفرض إرادتها السياســية 

على الشعب وهذا غير مقبول«.
وحســب التقديرات األممية، فإن عدد الالجئن 
الفنزويليــن بلغ نحــو مليونــن و300 ألف 
شــخص، منهــم نحو مليــون فــي أراضي 
كولومبيــا اجملاورة، في حــن تتحدث املنظمة 
الدولية للهجرة عــن زيادة معدل الهجرة من 
فنزويال بن عامــي 2015 و2017 بـ10 أضعاف 
ليبلغ 900 ألف شــخص خــالل العام املاضي 

فقط، ونحو مليون و500 ألف كعدد إجمالي.
وازدياد تدفق الالجئــن يعود إلى التدهور احلاد 
للوضــع االقتصــادي في فنزويال فــي الفترة 
األخيرة، على خلفية تراجع إنتاج النفط الذي 
يؤمــن %96 من دخل البالد، إلى مســتوى هو 

األقل منذ 30 عاما.
ويبلغ العجــز %20 من إجمالي الناجت الداخلي 
والدين اخلارجي 150 مليار دوالر بينما ال يتعدى 

احتياطي النقد تسعة مليارات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انتقــد الرئيــس األميركي دونالــد ترامب، وزير 
خارجية بالده األســبق جون كيري، بعد تنظيم 
األخير لقاءات مع مسؤولن إيرانين عبر قنوات 
ســرية، متهما إياه مبحاولة تقويض سياســة 

واشنطن إزاء طهران.
وكتــب ترامب في تويتــر: »جون كيــري أجرى 
لقاءات غير قانونية مع النظام اإليراني املعادي، 
هذا لن يؤّدي سوى إلى تقويض عملنا اجلّيد على 

حساب الشعب األميركي«.
وتابع: »لقد طلب منهم كيــري االنتظار حتى 
نهاية إدارة ترامب، هذا ســّيئ«، مشيرا إلى أن 
هذه االجتماعات عقدت دون علم الدبلوماسية 

األمريكية.
وجــاءت هذه االنتقادات ردا علــى اعتراف رئيس 
الدبلوماســية األميركية األســبق كيري بأنه 
التقى وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف 

بعد تولي ترامب الرئاسة.
وفي إطــار حملته للترويج لكتاب مذكراته، أقر 
كيري الذي كان وزيرا للخارجية إبان والية الرئيس 
الدميقراطي باراك أوبامــا، وتولى التفاوض على 
االتفاق النووي مع إيران، بأنه التقى ظريف »ثالث 
أو أربع مــرات« منذ مغادرتــه احلكومة وتولي 

ترامب الرئاسة.
وعندما ســئل كيري عما إذا كان قدم املشورة 
إليران بشــأن كيفية التعامل مع االنســحاب 
األمريكي من االتفاق النووي، أجاب قائال »ال، هذا 

ليس شأني«.
وتابع: »كنــت واضحا مع ظريــف وقلت له إن 
عليكم اإلقرار بأّن العالم مستاء مما يحصل مع 

صواريخكم، وحزب اهلل وما يحدث في اليمن«.

منظمة الدول األميركية 
ال تستبعد التدخل 

العسكري في فنزويال

كيري يغضب ترامب 
بلقاء ظريف

متابعة ـ وكاالت: 

أربكت التوترات األمنية، التي تسود 
الليبيــة طرابلس من  العاصمــة 
وقت آلخر، ترتيبــات أممية ومحلية 
رئاسية  انتخابات  إجراء  تستهدف 
وبرملانية في البالد خالل نهاية العام 
اجلــاري، ودفعت األجــواء امللتهبة 
الرئاســي حلكومة  رئيس اجمللــس 
إلى  الوطني فائز الســراج،  الوفاق 
القول بأنه ال ميكن االنتخاب في ظل 
عدم االستقرار في البالد، في وقت 
املبعوث  فيه غسان ســالمة،  يرى 
األممي لدى ليبيا، أن الليبين يريدون 

تغيير قياداتهم السياسية.
متمســكن  البرملــان  أعضــاء 
بتفريغ العاصمة من امليليشــيات 
اواًل ومتســك أعضاء في  املسلحة 
مجلس النواب، حتدثوا إلى »الشرق 
األوسط«، بضرورة تفريغ العاصمة 
مــن امليليشــيات املســلحة أواًل، 
معتبرين أنه دون ذلك ستظل هناك 
شكوك بإجرائها، وبنتائجها أيًضا، 
في ظــل حتكم البنــادق في رقاب 

العباد«.

السراج يشترط عودة االستقرار 
إلى ليبيا

وفي أحدث موقــف لرئيس اجمللس 
دولي،  الذي يحظى بدعم  الرئاسي 
االستقرار  عودة  الســراج  اشترط 
إلى ليبيــا كي يتــم التفكير في 
االنتخابــات، الفًتا إلــى أن األوضاع 
في البالد غير مستقرة، مبا يسمح 
بإجــراء انتخابــات، وذلــك علــى 
تتجدد  التي  االشــتباكات  خليفة 
بــن امليليشــيات املســلحة في 

العاصمة، وحتصد عشرات األرواح.
جلريدة  صحافية  تصريحــات  وفي 
»كورييــري ديال ســيرا« اإليطالية، 
بالكرة  الســراج  ألقى  أيــام،  قبل 
فــي ملعــب مجلس النــواب في 
مدينة طبرق، وقال إنه يتحتم على 
االتفاق على  السياســية  األطراف 
دســتور قبل إجــراء أي انتخابات«، 
مضيًفــا، أجرينــا محادثــات عن 
االنتخابات في باريس، ولكن يتعن 
الوثيقة  اســتفتاء على  إجراء  أوال 
الدســتورية، التي مت إعدادها. لكن 

لم تتم املوافقة عليها.

تهديدات املشير خليفة حفتر
تطرق الســراج لتهديدات أطلقها 
القائد  حفتــر،  خليفــة  املشــير 
العــام للجيش الوطني، بـــتحرير 
»غير  بالتصرف  طرابلس  العاصمة 
املسؤول«، وقال بهذا اخلصوص، »أود 
أن أذكر حفتر بأن االتفاقيات، التي مت 
اعتمدت  باريس،  إليها في  التوصل 
العمــل مًعــا مــن أجــل أهداف 
مشــتركة وضد املبادرات األحادية، 
وقد قلنا إنه يجــب تفضيل احلوار، 
وإن أي انتهــاك لهــذه االتفاقيات 

سيكون ضارًا للجميع«.
وأضاف السراج قائاًل، »من الواضح 
أن هذه التصريحات احلربية األخيرة 
تتناقض مع روح اتفاق باريس، كما 
كان خطيرًا إرســال قوات الحتالل 
موانئ وآبــار النفط والغاز شــرق 
سرت«، كما حذر من »ضرر سيطال 
ليبيا بأكملها، وأي هجوم عسكري 
غير مسؤول،  عمل  العاصمة  على 

يدفع البالد إلى حرب أهلية«.

ضرورة توجه اجليش الوطني 
إلى طرابلس لتحريرها من 

امليليشيات املسلحة
ودافع أحد النواب عن مدينة بنغازي 
)شــرق البالد( عما ســماه »، على 
إلى  الوطني  اجليــش  توجه  ضرورة 
امليليشيات  لتحريرها من  طرابلس 
املســلحة«. وقال هذا النائب، الذي 
أمنية،  لــدواع  اســمه  ذكر  رفض 
باتــت  العاصمــة  إن ميلشــيات 
خطرًا علــى البالد بأكملها، ويجب 
ترســانة  ومن  منهــا،  التخلــص 

أسلحتها سريًعا.
وقبل أســابيع ظلت البعثة األممية 
تتمسك بإجراء انتخابات في البالد 
ُقبيــل نهاية العام اجلــاري، لكنها 
تراجعــت خطــوة إلى الــوراء مع 
تعّقد املشهد السياسي في البالد، 
أطراف  تدخل  بعــد  األوراق،  وخلط 
دولية على خط األزمة بن مطالب 
االســتحقاق،  هذا  إلمتــام  ورافض 
وقــد أظهرت تصريحات الســراج 

تبايًنــا فــي املواقف مــع ما ذهب 
أنه  رأى  الذي  املبعوث األممــي،  إليه 
»من املمكن حتقيقهــا«، بقوله إن 
األمم املتحــدة ملتزمة بجدية بهذا 
الهدف، وذلــك بفضل دعم اجملتمع 
الدولي«، لكنه اشترط أيًضا »توفر 
بعــض الشــروط، وســيكون من 
الضروري االجتهاد الســتيفاء هذه 

الشروط«.

سالمة يؤكد أن التغيير يجب 
أن مير عبر االنتخابات بطريقة 

سلمية ودميقراطية 
وأضــاف ســالمة فــي تصريحات 
ريبوبليكا(  )ال  لصحيفــة  مماثلــة 
اإليطاليــة، أن »التغيير يجب أن مير 
ســلمية  بطريقة  االنتخابات  عبر 
ودميقراطية، وهذا مــا تأكدت منه 
على نطاق واســع خالل مشاوراتي 
بشــأن املؤمتــر الوطنــي اجلامع«.

وانتهى ســالمة قائال، إنه ليس من 
املستغرب أن الليبين يريدون تغيير 

فأعضاء  السياســية.  قياداتهــم 
مجلس النواب جرى انتخابهم قبل 
أربع ســنوات من نحو 15 في املائة 
من السكان. وأعضاء اجمللس األعلى 
من  ضئيلة  نســبة  ميثلون  للدولة 
نواب املؤمتر الوطني العام ســابقا، 
الذي يعود لســت ســنوات خلت، 
وحكومة الوفــاق الوطني لم تتول 
ولكن  االنتخابات،  بفضل  مهامها 
أسندت إليها تلك املهام بعد اتفاق 
فاالنتخابات  ولذلــك  الصخيرات. 

ضرورية«.

كشير يطالب بضرورة ترتيب 
األوضاع األمنية في البالد 

وطالب النائب علي كشــير، عضو 
مجلس النواب عــن بلدة العزيزية، 
ترتيب األوضاع األمنية في  بضرورة 
البالد، وهذا ال يتأتى من وجهة نظره 
إال من خالل »سيطرة اجليش وقوات 

األمن الستعادة األمور مجددًا.
وقال كشــير في حديثة لـ«الشرق 

األوســط«، »نحــن ندعــو إلجراء 
انتخابات في البــالد إلنهاء الفترة 
االنتقاليــة، والشــعب يريد تقرير 
انتخابات  صناديــق  عبــر  مصيره 
دميقراطيــة حقيقيــة، لكن وجود 
تلــك اجملموعات يحــول دون تنفيذ 
ذلك، ولذلك سيظل هناك شكوك 
في نزاهة نتائــج أي انتخابات جتري 
ويرى  العاصمة«،  فــي  تغولها  مع 
عضــو مجلــس النــواب الدكتور 
محمد العمــاري أن الوضع األمني 
وازدواجية مؤسسات الدولة، وتأخر 
الدســتور،  قانون  إقرار  في  البرملان 
وعدم قدرتــه على عقد اجتماعات 
مكتملة النصاب زاد األمر تعقيًدا«.
مبــرزا أن كل ذلــك أســهم في 
اســتحالة إجراء انتخابــات فيما 
تبقى من أيام السنة، وال أعتقد أنه 
باإلمكان إجــراء انتخابات في ظل 
أنها مطلب  رغم  الراهنة،  الظروف 
فصل  هو  الصنــدوق  ويظل  عادل، 

القول.

االشتباكات بين الميليشيات والتوترات األمنية
تربك إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا

أعضاء البرلمان 
متمسكين بتفريغ 

العاصمة من 
الميليشيات المسلحة 
اوًل وتمسك أعضاء 

في مجلس النواب

االحد 16 آب 2018 العدد )4017(

Sun. 16 Sep. 2018 issue )4017(

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
فيمــا واصل ســكان جتمــع اخلان 
األحمر، ومعهم عدٌد من الناشطن 
الفلســطينين واألجانب، مقاومة 
إســرائيلي بهدم اخلــان، ومع  قرارٍ 
وقف عمل البعثة الديبلوماســية 
الفلســطينية في واشــنطن، رأى 
صهره  األميركي  الرئيس  مستشار 
العقوبــات  أن  كوشــنير  جاريــد 
علــى  املفروضــة  األميركيــة 
الفلسطينين تقّرب فرص السالم، 
ما اعتبرته السلطة الفلسطينية 

»تضليالً« و »جهالً بالصراع«.
وقــال كوشــنير فــي مقابلة مع 
صحيفة »نيويورك تاميز« تزامنت مع 
الديبلوماســية  البعثة  إغالق مقر 

الفلسطينية في واشنطن بأمر من 
تزامنت  كما  ترامب،  دونالد  الرئيس 
مع الذكرى الـــ25 لتوقيع اتفاقات 
أوسلو في البيت األبيض، أن غالبية 
املســاعدات التي قدمتها بالده إلى 
»وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل 
الالجئن« )أونروا( وإلى مؤسســات 
هدراً«،  »ذهبت  أخرى  فلســطينية 
مشــيراً إلى أن تقليص املساعدات 
األميركية للســلطة جاء »بعد أن 
قامت قياداتها بالقذف والتشــهير 

بحق إدارة ترامب«.
ودافع بقوة عن العقوبات األميركية 
ضد الفلســطينين، وقال: »هناك 
حقائــق كثيرة مغلوطة أشــيعت 
وقيل ال ميكن املــس بها، وأعتقد أن 

هذا كان يجب أن يتغير. وما تفعله 
إدارة ترامب هــو التعامل مع األمر 

الواقع كما تراه«. 
وأضــاف: »أعتقد أنــه بفضل هذه 
املقاربــة، هناك فرص أكثر للتوصل 
إلى ســالم فعلي«، مضيفــاً: »أن 
اإلدارة األميركيــة تعمــل مــا هو 
األنســب من دون خوف أو وجل، ما 
يعزز فرص حتقيق السالم احلقيقي«. 
واعتبــر أن قــرار نقــل الســفارة 
األميركيــة إلــى القــدس زاد من 
صدقية ترامــب، معرباً عن اعتقاده 
بأنه ميكن رأب الصدع بن واشنطن 
املفاوضات  وبأن  والفلســطينين، 
ليســت في مأزق، وبأن املواقف قد 

تتطور بعد عرض خطة للسالم.

وسارعت الســلطة الفلسطينية 
الى التنديد بتصريحات كوشــنير، 
ووَصفها الناطق باســم الرئاســة 
نبيــل أبو ردينــة بأنهــا »محاولة 
اخلاص  التاريخ  وتزييــف  للتضليل 
اإلسالمية  ومقدســاتها  بالقدس 
عن جهل  »تنــم  و  واملســيحية«، 
بواقــع الصراع«. وقال أن مشــروع 
للتطبيق  القابل  الوحيد  الســالم 
هو القائم علــى حل الدولتن على 
1967 والقدس الشرقية  حدود عام 
محذراً  فلســطن،  لدولة  عاصمة 
احلقائق  بإنكار  »االســتمرار  أن  من 
للشــعب  والدينيــة  التاريخيــة 
الفلسطيني، سيضع املنطقة في 

مهب الريح«.

من جهــة أخــرى، قال أمن ســر 
التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة 
الفلســطينية الدكتــور صائــب 
عريقــات أن كل ما تقــوم به إدارة 
بنيامن  الــوزراء  ورئيــس  ترامــب 
نتانياهــو ال ميكن أن يوقف احلتمية 
جتســيد  في  املتمثلة  التاريخيــة 
إقامة دولة فلســطن املســتقلة 
بعاصمتها القدس الشــرقية على 
حدود الرابع مــن حزيران عام 1967، 
وحل قضايــا الوضع النهائي كافة، 
وعلــى رأســها قضيــة الالجئن. 
وأردف خــالل لقــاء مع عــدد من 
اجلمعة  االول  أمس  الديبلوماسين 
: »سياســة اإلدارة األميركية التي 
تعتمد االبتزاز واالســتقواء واإلمالء 

ذاهبة إلى الفشل«، واعتبر أن »هذه 
اإلدارة لم تعد شريكاً وال تستطيع 
أن تكون وســيطاً فــي أي عملية 
ســالم«، داعياً اجملتمــع الدولي إلى 
توحيد مواقفه استناداً إلى القانون 

الدولي.
مع  كوشــنير  تصريحات  وتزامنت 
إغالق مكتب البعثة الديبلوماسية 
واشــنطن  فــي  الفلســطينية 
أعمالها أول من أمس االول اجلمعة .
وأعربت ناطقة باسم وزارة اخلارجية 
األملانية عن »القلق من أن تســبب 
أحادية  األميركيــة  اخلطــوة  هذه 
التشــدد في  من  اجلانــب مزيــداً 
املواقف وتصعب استئناف احملادثات 

في شأن حل الدولتن«.

كوشنير يرى في العقوبات على الفلسطينيين فرصة للسالم

متابعة ـ الصباح الجديد:

الروســية أمس االول  البحرية  عرضت 
اجلمعة ، قوتها في اليوم الرابع ألضخم 
مناورات عســكرية تنفذها روسيا منذ 
العام 1981، كما أعلنــت وزارة الدفاع 
اســتخدام صواريخ »غير مرئية«، خالل 

املناورات البرية في سيبيريا الشرقية.
وأشــارت الــوزارة الــى أن مجموعــة 
تكتيكية ضاربة من ســفن أســطول 
احمليــط الهادئ، نفــذت تدريبات تختبر 
التعاون مع ســفن مضادة للغواصات 
العاملة في املنطقة، في إطار مناورات 
»فوستوك )الشرق( 2018« التي تُختتم 
بعد غد، ويشارك فيها 300 ألف جندي 
وأكثر من ألف مقاتلة، إضافة إلى قوات 

صينية ومنغولية.
وبّثــت الوزارة تســجيالً مصــّوراً، أفاد 
مبشــاركة نحــو 20 ســفينة حربية 
في املنــاورات، بينها الطــراد »فارياغ« 
مضادتــان  ضخمتــان  وســفينتان 

للغواصات.
 وأعلنت الوزارة أن ســفناً حربية تابعة 
ألسطول الشــمال، نفذت تدريبات في 
بحر بيرنغ شمال شرقي روسيا، شّكلت 
محــاكاة لعملية إنقــاذ. وأضافت أن 
املدّمرة »األميرال كوالكوف« شــاركت 
فــي التدريبات، إضافة إلى ســفينَتي 
أوتراكوفســكي«  »ألكســندر  اإلنزال 

و«كوندوبوغا« وسفينة اإلنقاذ »بامير« 
وكاسحة اجلليد »إيليا موروميتس«.

وأظهر تســجيل مصّور آخر عشــرات 
مــن املظلين وهم يقفــزون من طائرة 
وينزلــون من مروحيات، مســتخدمن 
حبــاالً، إلى منطقة زابايكالســك في 
الوزارة تسجيالت  ســيبيريا. كما بّثت 
مصــّورة لصواريخ أرض - جــّو بعيدة 
املدى تُطلق من نظام »أس300-« ونظام 

صواريخ »بوك« متوسطة املدى.
في الوقت ذاته، أعلن قائد فرقة الدفاع 
اجلوي 76 العقيد سيرغي تيخونوف، أن 
اجليش الروســي استخدم في املناورات 
»صواريــخ غيــر مرئيــة« تتفــّوق في 

مواصفاتها على مثيالتها في العالم.
وقــال إن التجارب على هــذا النوع من 
األسلحة أجُنِزت في ميدان للتدريب في 
جمهورية بوراتيا في سيبيريا الشرقية، 
مشــيراً إلــى أن القيادة العســكرية 
قررت زيادة تعقيد املهمات في التدريب 
الصواريخ  باســتخدام  حصرها  وعدم 
الروســية  القوات  أن  وتابع  التقليدية. 
اســتطاعت أثناء التدريبات، إســقاط 
الى  صواريخ مجّنحة حقيقيــة، الفتاً 

»صعوبة املهمة«.
الــى ذلــك، اعترضــت وزارة الدفــاع 
األميركيــة )البنتاغــون( علــى حتليق 
قاذفتن روسيتن فوق منطقة دفاعية 
أميركية. وأشــارت قيــادة األمن اجلوي 
للواليــات املتحــدة وكندا )نــوراد( الى 

القاذفتن االســتراتيجيتن،  مرافقــة 
بعد »رصدهما بصرياً واعتراضهما« من 

مقاتلَتي »أف22-« من أالسكا. 
وتابعــت أن القاذفتــن بقيتا في اجملال 
اجلــوي الدولي ولم تدخــال اجملال اجلوي 

الكندي أو األميركي. وقال قائد »نوراد« 
اجلنرال تيرينس أوشونســي، إنه ال يرى 
احلادث »جزءاً مباشــراً مــن )مناورات( 
فوســتوك، مع أنه مرتبط بها الى حد 

كبير«.

سكريبال
على صعيد آخــر، ندد الكرملن باتهام 
موســكو بالكذب، بعدما بّثت شبكة 
»روســيا اليــوم« مقابلــة لروســالن 
اللذين  بيتروف  وألكســندر  بوشيروف 

اتهمتهما لنــدن بأنهما عميالن جلهاز 
الروسي،  العســكرية  االســتخبارات 
املزدوج  الروســي  العميل  وبتســميم 
السابق سيرغي ســكريبال وابنته في 
وأكد  اإلنكليزيــة.  ســالزبوري  مدينة 
الرجالن براءتهما، وشددا على أنهما زارا 

سالزبوري بصفتهما سائَحن.
وقــال الناطق باســم الكرملن دميتري 
بيســكوف: »اتهــام روســيا بالكذب 
بعد تصريحات مواطنن روســين، أمر 
ســخيف. إنهما مجــرد مواطنن، وال 

عالقة لهما باحلكومة الروسية«. 
وأضاف أنه لم يشاهد املقابلة وال يعرف 
هل شــاهدها الرئيس الروسي فالدميير 
بوتــن، وزاد: »ليس مقبــوالً الربط بن 
القيادة والدولة في روســيا، مبا حصل 
في ســالزبوري. )الرجالن( لــم يخالفا 
أي قوانن في روســيا وال نعرف رسمياً 
هل خالفــا أي قوانن في مكان آخر في 

العالم«.
وأثــارت املقابلة ســخرية على مواقع 
وزير  قول  بينها  االجتماعــي،  التواصل 
اخلارجية البريطاني جيرميي هانت: »آخر 
مرة أعلن فيه اجليش الروسي أنه ميضي 
عطلة، كانت عندما اجتاح أوكرانيا عام 

.»2014
شكوكاً  روسية  إعالم  وســائل  وأثارت 
فــي رواية الرجلــن، إذ لفتت صحيفة 
»كومرســانت« إلى أن الرجلن لم يبرزا 
جوازَي ســفرهما ولم يقدما تفاصيل 

عــن حياتهمــا اخلاصــة أو عملهما. 
»آر  االقتصادية  الصحيفــة  وأشــارت 
بي كي« الى أنها لم تعثر في ســجل 
باسم  الروسية على شركة  الشركات 
بوشــيروف وبيتروف، علماً أنهما قّدما 
نفســيهما على أنهما »مســتثمران 

صغيران« في »جتارة اللياقة البدنية«. 
ولفتت الى أن »السائَحن« لم يتمّكنا 
مــن إثبــات وجودهمــا في كنيســة 
ســالزبوري، ولو بصورة. واعتبرت احملللة 
السياسية تاتيانا ستانوفايا، أن املقابلة 
تعطي »صــورة تتعارض متاماً مع صورة 
أفالم جيمس  االستخبارات في  عناصر 
الهــدف هو  أن  الــى  بوند«، مشــيرة 
اإلقناع بأنهما ال ميكن أن يكونا عميلَي 

استخبارات روسيَّن.
إلى ذلك، أفيد بأن السلطات الهولندية 
اعتقلــت روســَين بشــبهة أنهمــا 
جاسوســان كانــا يعتزمــان قرصنة 
مختبرات معهد »ســبيز« السويسري 
واألخطار  التهديــدات  مــن  للحماية 
وأُبعد  والكيماوية.  والبيولوجية  الذرية 
املشبوهان إلى روسيا قبل أشهر، علماً 
أن منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
كانــت كلفــت اخملتبر حتليــل عينات 

أحضرت من سالزبوري.
وذكرت ناطقة باسم جهاز االستخبارات 
السويسري، أن »السلطات السويسرية 
روسين  بقضية جاسوَسن  على علم 

ُضبطا في الهاي ثم طردا منها«.

أضخم مناورات عسكرية تنفذها روسيا منذ العام 1981

صواريخ »غير مرئية« خالل المناورات الروسّية

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت 
يتوجه رئيــس كوريا اجلنوبية مــون جيه إن، 
األســبوع املقبل إلــى بيونغ يانــغ، ليلتقي 
نظيره الشمالي كيم جونغ أون في أول قمة 
لهما في الشــطر الشمالي من شبه اجلزيرة 

الكورية، ضمن مساعي التطبيع.
وذكر مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة في 
ســيئول، أن الوفد الكوري اجلنوبي سيتوجه 
إلى عاصمة الشــمال بشــكل مباشر عبر 
الطريق اجلوي الغربي، وســيجتاز خالل ذلك 

اجملال اجلوي للحدود بني الكوريتني.
وفي وقت ســابق، اتفق اجلانبــان على عقد 
قمة بــني مون جيه إن وكيــم جونغ أون، في 
بيونغ يانــغ خالل الفترة بني الثالثاء واخلميس 

املقبلني.
وهذا ثالث لقاء رسمي بني زعيمي الكوريتني، 
حيث عقــد األول في 27 أبريل املاضي والثاني 
في 26 مايو في املنطقة العازلة في بامنوجنوم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حّذر وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
من أن منع واشــنطن طهران تصدير نفطها، 
التهديد  »تتجاوز  ســيخلق ظروفا مختلفة 

بإغالق مضيق هرمز«.
وفي حديــث جمللة »شــبيغل« األملانية امس 
الســبت، اعتبر ظريف أن »أمريكا لن تتمكن 
من منع إيــران من تصديــر النفط«، وأضاف 
أنه في حال متكنت من ذلك، »فإننا ســنكون 
أمام ظــروف مختلفة تتجاوز التهديد بإغالق 

مضيق هرمز«.
ونفــى ظريــف وجــود أي نية لــدى طهران 
للتفاوض مع واشــنطن فــي الوقت الراهن، 
مشيرا إلى أنه ال ميكن التفكير في ذلك قبل 

أن تعود اإلدارة األمريكية إلى االتفاق النووي.
واعتبر ظريف أن على أوروبا أن حتبط العقوبات 
األمريكية على طهران، ودعا بروكسل ملعاقبة 
الشــركات األوروبية التي انسحبت من إيران 

بسبب هذه العقوبات.

مون يتوّجه إلى بيونغ 
يانغ مباشرة

ظريف يهدد 
واشنطن بما هو

 أكبر من إغالق هرمز

متابعة ـ الصباح الجديد:

الغارات  توقــف  اســتمرار  مــع 
والســورية، خرجــت  الروســية 
تظاهرات في ريفــي إدلب وحماة 
الشــمالي في جمعــة »ال بديل 
عن إسقاط النظام«، رفع خاللها 
بـ  تطالب  الفتــات  املتظاهــرون 
»حماية دولية«، وسط مخاوف من 
هجــوم محتمل على آخر معاقل 
املعارضة شمال غربي سورية، في 
وقت نفى وزير اخلارجية الروســي 
ســيرغي الفروف من برلني صحة 
بــدء هجوم للجيش  احلديث عن 
روسي،  بدعم  إدلب  على  السوري 
أو االســتعداد لهجــوم واســع 

النطاق.
وبالتزامــن مع اإلعــالن عن قمة 
روســية - تركيــة تُعقــد فــي 
سوتشــي غٍد للبحث في امللف 
الســوري، ُعقد في جنيف أمس 
االول اجلمعــة  اجتماع بني املوفد 
الدولي ســتيفان دي ميســتورا 
املصغرة«  »الــدول  ومجموعــة 
)أميركا، بريطانيا، فرنسا، اململكة 
األردن(،  الســعودية،  العربيــة 
السياسية  العملية  في  للبحث 
املفاوضات،  واســتئناف  السورية 
وتشكيل جلنة دســتورية لصوغ 
الدستور الســوري. ومن املقرر أن 
دي ميســتورا مجموعة  يتسلم 
مبــادئ مت حتديدها لشــكل احلل 
الطروحات  من  بعيداً  في سورية، 

السابقة.
وفــي موســكو، أعلــن مجلس 
الرئيس فالدميير  أن  الروسي  األمن 
»بوتني بحث مــع أعضاء مجلس 
إدلب  في  الوضع  الروســي  األمن 
باسم  الناطق  وأكد  الســورية«، 
مت  أنه  بيسكوف  دميتري  الكرملني 
»اإلعراب عن القلــق إزاء التمركز 
املكثــف لإلرهابيني فــي املدينة 
املزعزع لالستقرار«.  ونشــاطهم 
وأضــاف أن االســتعدادت جتــرى 

لعقد قمــة غٍد بني بوتني ونظيره 
أردوغان في  التركي رجب طيــب 

سوتشي.
وزير  وقت ســابق، كشــف  وفي 
التركــي مولود جاويش  اخلارجية 
أوغلو أن أردوغان ســيبحث امللف 
السوري مع بوتني غد اإلثنني، في 
لقاء هو الثاني في غضون عشرة 
أيــام بعد الســجال الذي حصل 
في قمة طهران في الســابع من 
الشــهر اجلــاري بــني الزعيمني. 
وشدد جاويش أوغلو على أن بالده 
تعمل علــى التوصل لوقف للنار 
في شــمال غربي ســورية، وأنها 
مســتعدة للتعاون مــع اجلميع 

اإلرهابية  اجلماعــات  في محاربة 
في إدلب، مســتدركاً: »ليس من 
يُقتل  أن  والصــواب  اإلنســانية 
من  واألطفال  والنســاء  املدنيون 
دون أي متييز حتت ســتار مكافحة 
املنظمات اإلرهابية ألنه ال ميكننا 
إحالل األمــن والســالم في هذا 
الشــكل«. وأكــد أن تركيا تبذل 
جهــوداً حثيثة على املســتويات 
كافة لوقف الهجمات على إدلب، 
وأنهــا تناقش هذه املســألة مع 

جهات أخرى.
ولم يستبعد وزير اخلارجية التركي 
في رسالة إلى صحيفة«نيويورك 
حماية  »وحــدات  قيــام  تاميــز« 

الشعب« الكردية مبساعدة قوات 
النظام السوري في الهجوم على 
إدلب، محــذراً من أن واشــنطن 
ينبغي أن »تقّوم من هم حلفاؤها 

احلقيقيون في املنطقة«.
مــن جهة أخــرى، حــذر الناطق 
من  كالــني  التركــي  الرئاســي 
أن موجــة جديدة مــن الالجئني 
السوريني قد تســبب أزمة تصل 
إلــى أوروبا، وقال أن من الســابق 
ألوانه احلديث عن ممر إنســاني في 

إدلب.
وكان الفروف صرح قبيل اجتماعه 
مــع نظيره األملانــي هايكو ماس 
أمس، بــأن »ما يقــال حالياً عن 

بــدء هجــوم القوات الســورية 
بدعــم روســي هو حديــث غير 
القوات  للحقائق.  وتشــويه  نزيه 
الســورية ونحن، نــرد فقط على 
الهجمــات من منطقــة إدلب«، 
»أننا سنتعامل مع هذه  متعهداً 
القضايا بعناية فائقة. ســنقوم 
وسيتم  إنســانية،  ممرات  بإنشاء 
احمللية  التهدئة  على  التشــجيع 
بكل الطرائق املمكنة. ســنفعل 
كل شيء حتى ال يتضرر السكان 

املدنيون«. 
التي  بالطريقة  نتصرف  »لن  وزاد: 
املوصل  في  التحالــف  بها  عمل 
العراقيــة وفي الرقة الســورية، 

إذ لــم تكن هنــاك محادثات مع 
املعارضة املســلحة حول الهدنة 
احمللية، حني لم يتم إنشــاء ممرات 
)املدن(  إنســانية... وحني كانــت 
تُسوى باألرض، وبعدها ألشهر لم 
العثور على اجلثث«.  يتمكنوا من 
لكن الفروف قال أن »روسيا متتلك 
معلومات استخباراتية عن مواقع 
في إدلب تعمل فيها ورشات سرية 
طائرات  تركيــب  فــي  مختصة 
مسيرة من قطع مهربة«، مشدداً 
على أن بالده »ستســتهدف هذه 
املعامــل الســرية التــي تصنع 
السالح الفتاك فور ورود معلومات 

عن نشاطاتها في أي مكان«.

جراء مخاوف من هجوم محتمل 

تظاهرات في إدلب تطالب بحماية دولية

ولم يستبعد وزير 
الخارجية التركي 

في رسالة إلى 
صحيفة«نيويورك 

تايمز« قيام »وحدات 
حماية الشعب« 

الكردية بمساعدة 
قوات النظام السوري 

في الهجوم على 
إدلب، محذرًا من 

أن واشنطن ينبغي 
أن »تقوّم من هم 

حلفاؤها الحقيقيون 
في المنطقة

متابعة ـ الصباح الجديد :
ال تزال بعض املباني حتمل آثار الرصاص 
واألسلحة، ولكن بعد مرور 23 عاًما على 
صمت املدافع والرشاشــات على التالل 
التعرف إلى  احمليطة بسراييفو، ال ميكن 
حد كبير على عاصمة البوسنة، حيث 

منطقة تسمى »زقاق قناص«.
الفجوة االقتصاديــة تُبعد دول البلقان 
من حلم االنضمــام إلى االحتاد األوروبي 
وشــهد الطريق الرئيسي دموية احلرب 
في املدينــة في يوم من األيــام، وتوجد 

هنــاك ناطحة الســحاب املكونة من 
21 طابًقا، التي كانت خالية لســنوات، 
وهي تطــل على وســط املدينة، وتعد 
واجهة جديدة ومقعــد للقوة املتوازنة 
التي وضعتها اتفاقية سالم دايتون عام 

.1995
وانتشــرت فــي اجلوار مراكز التســوق 
السعودية  العربية  للمملكة  اململوكة 
الطبقــة  مــن  املتســوقني  خلدمــة 
املتوسطة، والســائحون يجوبون البازار 
التاريخي لشراء الهدايا التذكارية، كما 

أنَّ ظهرت مطاعم الوجبات الســريعة 
وحفالت الشــرب، كل ذلك على مرمى 
حجر من املكان الــذي يوجد فيه فرانز 
فرديناند، الذي مت إطــالق النار عليه في 
عام 1914.ولكن أقضي بضع دقائق في 
وسرعان  احملليني،  السكان  إلى  التحدث 
ما يتضح أنَّ كل شيء ليس على ما يرام، 
حيث يخشى أبطال املشروع األوروبي أن 
تكون اآلثار املترتبة على التراجع األوروبي 
اجلديدة  التسوق  لالنفجار، مراكز  قابلة 
الالمعــة، ولكن العديد من الســكان 

دين أنَّها ال تخدم  احملليني يتذمرون، مؤكَّ
الطبقة الوســطى البوســنية، ولكن 
من الســياح الســعوديني واإلماراتيني 
األغنياء الذين يشــترون بيوت العطالت 

في الضواحي.
ويغــادر الكثير من النــاس البالد، حيث 
أنَّه بحلول  إلى  الدراسات  أشارت إحدى 
عــام 2015، كان %43.3 من الســكان 
املولودين في البوســنة يعيشــون في 
اخلارج، لدرجة أنَّ السكان احملليني ميزحون 
بأنه بحلول الوقــت الذي ينضمون فيه 

إلى االحتاد األوروبي، فإن املكان ســيكون 
حديقة وطنية صغيرة.

أسباب اإلحباط واليأس
للشــعور  كثيــرة  أســباب  ويوجــد   
امللمــوس القريــب باإلحبــاط واليأس 
الذي يســتهلك الكثير من البوسنيني، 
ومن بينها معدل بطالة الشــباب الذي 
يصل إلى نسبة %55.4، وهو ثالث أعلى 
معدل في العالم، كما ينمو الناجت احمللي 
اإلجمالــي مبعدل 3 % كل ســنة، وفقا 

للبنك الدولي.
وجنحت األحكام املرهقة التفاقية دايتون 
للســالم عام 1995، والتي يتم مبوجبها 
تقاسم السلطة السياسية بني الصرب 
والكروات واملســلمني، في وقف القتال، 
ولكنها أدت إلى الشلل السياسي وما 
الغربيني  الدبلوماســيني  أحد  يسميه 
الدولة من قبل  الكامل على  االستيالء 

النخب السياسية الفاسدة.
ويلقــي آخــرون بالالئمة على فشــل 
القيــادة األوروبية التي يقولون إنَّها أدت 

إلى تراجع الدميقراطية وحكم القانون، 
كما يوجد  فراغ حتاول روســيا، وتركيا، 
والصني ملئه، واألخطــر من ذلك كله 
هو تآكل امليثاق األساســي الذي يكفل 
مشروع بناء الســالم في جميع أنحاء 
غرب البلقان بأسره. وبعد أن أنهى تدخل 
الناتو في كوســوفو سلســلة  حلف 
باســم  املعروفة  الدموية  الصراعــات 
احلروب اليوغسالفية في مطلع األلفية، 
مت بناء اســتراتيجية لبناء السالم حول 

جزر التكامل األوروبي.

»الفجوة االقتصادية« ُتبعد دول »البلقان« من حلم االنضمام إلى االتحاد األوروبي
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عبد علي حسن
  

تتهيكل قصيدة (غرقى في ســراب) 
الطويلة للشــاعر عباس الســامي 
الصــادرة عــن دار النخبــة /اجليزة /

مصر ط اولــى 2017 ، وهي مبجموع 
مقاطعها تكون اجملموعة الشــعرية 
الثامنة للشــاعر السامي ، اذ تلتئم 
هــذه املقاطع في وحــدة موضوعية 
ثقافي  نســق  ينتظمها  وعضويــة 
واحد يتهيكل على واحد من األمثال 
الشــعبية املهمــة التــي انتجتها 
) العراقي  للمجتمع  الثقافية  البنية 

التلوم الغرقان لو تشبث بقشة)الذي 
ينتــج بنية اليأس الــذي يصل باملرء 
الى التمســك والتشــبث بأي شيء 
الوضع  بالضعيف للخاص من  حتى 
امليؤوس منــه ، وجتعل القصيدة هذا 
املثل ليكون داال ملدلول يســتمد من 
حوادث الغرق التي تعرضت لها سفن 
املهاجريــن بطريق غير شــرعي عبر 
البحر الى اليونان ودول أخرى -- خاصة 
املهاجريــن الســوريني والعراقيني -- 
الذين وجدوا فــي الهجرة خاص من 
وضع استثنائي يتعرض فيه وجودهم 
البشــري الى تهديد دائم وانتهاكات 
جعلــت البقاء فــي بلدانهــم أمرا 
مستحيا بعد تعرض هذه اجملتمعات 
وإثنية  ودينيــة  الى حــروب طائفية 
االنهيار  حافة  على  وقومية وضعتها 
والتمزق والتشــتت ، وفي وضع كهذا 
لم يجد املهاجرون ســبيا الى اخلروج 
من هذا املأزق الوجودي سوى الهجرة 
الشــرعية وغير الشرعية ، وازاء ذلك 
فإن النص الشــعري بستخلص من 
املثــل املذكور ثاثيــة داللية مكونة 
لبنيــة اليأس ، وهــي البحر/ الغرقى 
/ القشة ، كما وتشــكل اجزاء هذه 
متحولة  لبنــى  عناصــرا  الثاثيــة 
انتجتها  ثقافية  انســاقا  شــكلت 
والسياسيةلهذه  االجتماعية  البنى 
اجملتمعات ، بدءا من العنوان اإلخباري 
الذي توصل الى نتيجة مســبقة عبر 
تأكيده على مكون من املكونات الثاثة 
التي أشرنا اليها وهو ) الغرقى( الذين 
وضعهم العنوان في منطقة وهمية 
وهي  )السراب( لتكريس فداحة الغرق 
فــي جلة بحر ال اول لــه وال آخر ، ذلك 
هو بحر احلروب البشرية على اختاف 
انواعها واشــكالها وماتؤول اليه من 
خسائر بشرية ومادية ، كما وتشكل 
منطقة  للعنــوان  الداللية  البنيــة 
اشــعاع تكشف عن األنســاق التي 
القصيرة  الشعرية  املقاطع  تضمرها 
األم  القصيدة  التي كونت  والوامضة 
، فهــذه القصائد القصيرة الوامضة 
الداللية  باستقاليتها  احتفظت  قد 
كنص محكــم البناء ومن جانب آخر 
فإنها تســهم في تكريس موجهات 
النــص كداللــة كلية عبــر عنوان 
الكتاب ، كما ان جميع هذه القصائد 
القصيــرة توجــه من قبل النســق 
في  الراكز  الشــعبي  للمثل  املضمر 
اخمليال اجلمعي للمجتمع العراقي ، اذ 

جعل الشاعر االشتغال على النسق 
املضمر لهــذا املثل ذريعــة للخروج 
بدالالت انســانية جديــدة ، نقرأ في 

القصيدة األولى:--
  ) من على اليابسة..

      حتمل القشة املغفلني
    لتفرغهم غرقى في عرض البحر

  وتعود ثانية الى اليابسة
    هكذا

    في مشهد يتكرر... النص ص7
 فالنص وعبر تكرار مشــهدية نقل 
من  لألشخاص  الســفينة   / القشة 
اليابســة الى عرض البحر وافراغهم 
فيه ليغرقوا امنا يصفهم ب )املغفلني( 
ألنهم يدركوا متاما ماسيحصل لهم 
وماسيحصل لآلخرين الذين ينتظرون 
دورهم في االبحار ، ولعل هذه املعرفة 
بهذا املصير مع اصرارهم على االبحار 
بنية  ، ولكــن  يعد اســتغفاال لهم 
تدفعهم  وجودهم  جتتاح  التي  اليأس 
الــى القبــول بــأي حل او وســيلة 
انســاني  الا  الوضع  مــن  تنجيهم 
الغارقة  بلدانهم  في  يعيشونه  الذي 
في اتون حــرب الطوائف ، ومن جهة 
أخرى فإن النص يكشــف عن اللعبة 
االســتغفالية التــي ميارســها جتار 
التهجير من خال تكرار مشهد افراغ 
املهاجريــن في البحر غرقــى لتعود 
القشة / الســفينة ممتلئة مبهاجرين 
الذي  املصير  ذات  يواجهــون  آخريــن 
لقيــه الذين قبلهم وهو الغرق ، على 
تفترض وضعا  التاليــة  القصيدة  ان 
آخر يكشف عن ضرورة اتخاذ موقف 
مغاير ملوقف املهاجرين الذين يلجأون 
الى الهجرة عبر البحر واملساهمة في 
لعبة الغرق التــي يتعرضون لها ، اذ 

نقرأ :--) من يبحر
    وهو يعتلي مركب الوعي

    ال حاجــة له بالقش ... النص ص7( 
فالنص هنا يطرح موقفا معاكســا 
بــل ومتضــادا ملوقف االســتغفال 
وهو )اعتــاء مركب الوعــي( الوعي 
باللعبــة-- لعبة اعتاء القشــة -- 
باملركب  القشــة  اســتبدل  فالنص 
الذي هو أكثر أمانا واســتقرارا وقوة 
مــن القشــة الهشــة الضعيفة ، 
وينتج هــذا النص بنيــة االرادة التي 
شــكلتهاعناصر املركــب + الوعي ، 
فمن ميتلــك هــذه االرادة فا حاجة 
والوعي هنا يستدعي   ، له للقشــة 
موقفا مضادا للهجرة ، ففي نص آخر 

يؤكد هذا املوقف :--
) معتقلو القشة

    هم مجرد أناس با وعي
     سخروا للغرق...النص ص 104(

  وفي نص آخر :--
 ) لو انتبهوا قليا
    ألجلوا غرقهم

    ولرمبا عرفوا اللعبة الحقا ... النص 
ص 103(

  او :-- ) زوروا لهم القش
            زوروا لهم البحر
            وأشاروا عليهم

            ان اعبــروا الضفــة الثانية .. 
النص ص 101(

بنية  تتبدى  السالفة  النصوص  ففي 
االســتغفال واخلداع مقابل بنية قلة 
الوعي او عدمه باللعبة التي ميارسها 
الذين  املهاجرين  ســفن  سماســرة 
يؤكدون على سامة وصول املهاجرين 
الــى )الضفــة الثانية ( عبــر تزوير 
ادعاءاتهم بسامة الوصول من خال 
تصوير متانة )القشة( وسامة البحر 
وامكانية وســهولة االبحــار ، األمر 
الذي يؤدي الى اســتغفال املهاجرين 
من  والتأكد  اإلطمئنــان  وخلق حالة 
سامة الوصول الى ) الضفة الثانية( 
اال ان أمرا مثل ذلك لم يحصل ، اذ أن 

النصوص تذهب الى 
تأكيد حالة تعرض املهاجرين للغرق .

)االنساق املضمرة (

  وتكشــف النصوص عــن املعادلة 
الصعبــة بني مســتثمري القشــة 
والغرقــى ، وتتخذ هذه املعادلة صفة 
االستغال ، سلطة / متسلط عليه ، 

فنقرأ :--
) مستثمرو القشة 

      قلة 
      والغرقى كثر

     معادلة اليجروء الزمن على تغييرها 
.....النص ص80( 
 و ) لم يولد بعد 

      آخر غرقى القشة ...النص ص80( 
  و ) في نشأتها

      القشة كانت يابسة
      لكنها اينعت.. فيما بعد..بالغرقى 

.....النص 81(
  فبنية الصراع التي شكل مستثمرو 
القشــة والغرقــى طرفاهــا بائنة ، 
كما تؤكد النصوص الســالفة على 
التناقض والصــراع الدائم األزلي بني 
املالــك واململوك بإختاف األشــكال 
التي يســتدعيها التحول في ظروف 
هذا الصراع ومضامينه ، اال ان النشأة 
واحدة اعني ظهور ســلطة املالك او 
املســتثمر املقترنة بظهــور الطرف 
الطرف الثانــي / اململوك واملعبر عنه 
(الغرقى) املستغلني  النصوص ب  في 
واملستغفلني دوما ، اال ان النص التالي 
الى الضفة  يضع مقترحا للوصــول 
الثانية دون احلاجة الى القشــة ، أي 

دون املرور بدورة الصراع :--
( لو انتبهوا قليا

     ألجلوا غرقهم

    ولرمبــا عرفوا اللعبة الحقا ...النص 
ص 103(

  و ( ال للقش
       هذا هو شعار املبحرين الى الضوء 

....النص ص 92(
  و( كان غرقهم حتميا

       ألنهم ما وضعوا
      اال القشة نصب اعينهم ! ...النص 

ص83(
  و ( المكان للقشة

        في املياه التي تتألأل بالضوء
         مستقر القشة في املياه املعتمة 

...النص 81( 
فالنصــوص الســابقة جتتــرح بنية 
مضادة للقشــة بعدها وسيلة انقاذ 
وهمية بل وضعيفــة ، وتخلق ثنائية 
الضــوء / العتمة ، لترتبط القشــة 
بالعتمة فيما ترتبــط االرادة والوعي 
الى  ، فاللجــوء  بالضــوء  واالنتبــاه 
األضعف  الســبيل  بعدها  القشــة 
الى اخلاص من املستغلني هو سبيل 
اليــؤدي الى الغرق / املــوت والضياع ، 
وهو ماتريده طبقة املســتغلني التي 
اوجدت هذا السبيل او الطريقة التي 
تتخلص فيها من الذين يريدون النجاة 
عبر انتقالهم الــى الضفة االخرى ، 
اال ان النصوص تعد ذلك اســتدراجا 
لهم واســتغفاال ينســاقون له عبر 
ارادة املستغلني انفسهم ، مبعنى آخر 
فإن هذه االســتجاية من قبل طالبي 
النجاة تعد اعانة للمستغلني ملسك 
زمام األمور والســيطرة والتملك ، واذ 
ارتبطت القشــة بالعتمة داللة على 
التيه فإن االرادة واالنتباه الى محاوالت 
املســتغلني ومقاومتهم قد ارتبطت 
الواضح  الســبيل  داللــة  بالضــوء 
املســتغلني  أحابيل  عن  بالكشــف 
والتصــدي لها وعــدم االنصياع الى 
أكاذيبهــم ، وفي الوقــت الذي يعم 
الضوء / وضوح الهدف  فإن القشة لن 
النجاة  جتد لها مكانا لتكون وسيلة 
 ، املستغلون  يصنعها  التي  األكذوبة 
فالنصوص اآلنفــة تطالب وحتذر من 
االلتفــات الى األكاذيب والتمســك 
بالضــوء/ االفكار التــي متكن الناس 
من الوصــول الى الضفــة الثانية / 
النجــاة عبر قــوة اإلرادة والعزم على 
االعتماد علــى الذات لتحديد هدفها 
وسبل جناتها في عالم يشهد صراعا 
ضاريا بني املســتغلني ) بكسر الغني( 

واملستغلني ) بفتح الغني ،
لقد متكن الشــاعر عباس السامي 
في جتربته اجلديدة هــذه عبر )غرقى 
في سراب ( ان يلج بابا قليلة احلصول 
في الشــعر ، بينما كثيــرة احلصول 
الســرد حتى ســميت ب)قصة  في 
القصــص( ، اذ احتفظــت القصائد 
الداللية  باســتقاليتها  القصيــرة 
وفي ذات الوقت شكلت هذه الدالالت 
اجلزئيــة  الداللة الكليــة ل )قصيدة 
القصائد( غرقى في سراب ان جاز لنا 
التعبير ، محققة هيمنة الوظيفتني 
 / واالفهامية  الشــعرية  االنفعالية/ 
بنائية  تســتدعية  ملا  تبعا  اخلطابية 

القصيدة وفعلها الداللي .

ثقافة10

قبل أن يتناقل العرب مفردة اإلرهاب، ويتصاحلون على 
معناها، الذي ذهب إلى جماعات دينية متطرفة، كان 
ثمة من يستخدمها في غير هذا املنحى، ويسير بها 
على غير هذا القصد. وهو معذور في ذلك، ألنها لم 

تكن قد أخذت مفهومها االصطاحي بعد!
فــي حينه لم تكن هــذه املفردة مرعبــة إلى احلد 
الذي هي عليــه اآلن. حتى أن أحد أهم رموز احلداثة 
العربية، وهو محمد املاغوط، نوه في يوم من األيام، 
أن عقد اخلمسينات من القرن املاضي شهد طفولة 
اإلرهاب العربي، أي احلكومات الوطنية التي نشــأت 

في حقبة ما بعد االستعمار!
والواقع أن الثقافة العربيــة قد تعرضت آنذاك إلى 
عداء حقيقي من أشــخاص ومؤسســات مثلوا ما 
ســمي  في حينه بالغزو الثقافي. وهؤالء »الغزاة« 
كانــوا يهدفون إلى االلتحاق بركب احلضارة الغربية 
عــن طريــق القطيعة مــع التراث، واالســتجابة 
للمتغيرات التــي طرأت على اجملتمعــات العربية، 
باالنفتــاح على العالــم اخلارجــي، والتضامن مع 
الغربية،  التقنيــات  املقهورة، ودخــول  الشــعوب 
وما رافق ذلــك من العــادات والثقافــات واألفكار 
واأليديولوجيات. وهذا هو مغزى ما أطلق عليه اسم 

الغزو الثقافي.
أما ما كان يروج له الســواد األعظــم من الكتاب 
التمسك  والسياســيني، فهو  والفنانني  والشعراء 
بالهوية العربية، واســتعادة خصائصها التاريخية 
والدينية واللغويــة. وكان هناك جيل من القوميني 
العرب الذيــن وضعوا اللغة والتاريــخ في مقدمة 
عوامــل النهضة، بعــد انتهاء عصر االســتعمار. 
وحاولوا عبر التعليم، والنشــر، واملؤمترات، ووسائل 
اإلعام، التأكيد على أن ليس أمام العرب إال استعادة 
هويتهم اخلاصة أمام حركات التغريب والتشــويه 

واالستغال والتبعية!
هؤالء وصموا باإلرهاب ألنهم كانوا التيار الســائد 
في اجملتمعات العربية، وهم الذين تولوا الســلطة 
في بلدانهــم في ما بعد. ومــن الطبيعي أن يلجأ 
خصومهــم إلى هــذا التوصيف بعــد أن أبعدوا، 

وحوربوا، وعزلوا عن احلياة اليومية في ذلك احلني. 
الشك أن هذه النعوت كانت ظاملة وقاسية، وافتقد 
مطلقوها البصر والبصيــرة. فلم يكن من املقبول 
في تلك احلقبــة أن يدير العــرب ظهرهم للثقافة 
التــي حررتهم مــن التبعيــة لألجنبــي،  وأوحت 
لهــم باملطالبة باالســتقال، وشــجعتهم على 
املناداة باحلرية. وهــي ثقافة قابلة للطرح واإلضافة 
والتطوير، مثل غيرها من ثقافات العالم. وليس من 
العدل أن توصــم باإلرهاب ألن تيارات منغلقة منها 
اتسمت بالتشــدد، في رد فعل طبيعي ملا تعرضت 

له من إذالل.
ولألســف فإن الفريقــني اتصفــا بالغوغائية في 
تلك األيــام، ألن أدوات املواجهة لديهما لم تكن قد 
نضجت بعــد. وإذا كانا قد أطلقا مفــردة اإلرهاب 
علــى بعضهما البعض، وتنازعا في ما بينهما على 
الصدارة، فإنهما تراجعا في ما بعد، وأوشــكا على 
املصاحلة، حينمــا أدركا أن اإلرهاب شــئ مختلف، 
وخطيــر. وأن الثقافــة العربية قد حوت شــذرات 
قليلة منه، لكنها شذرات قابلة للنقض، والتعديل، 
والتغيير، ألنها ال متس اجلوهر الذي انبثقت عنه في 

يوم من األيام.

اإلرهاب .. العربي!

محمد زكي ابراهيـم

ثالثية النسق المضمر في )غرقى في سراب(
دراسة

غالف اجملموعة الشعرية

اصدارمتابعات
نادي الكتاب يضّيف القاص والمترجم األستاذ عبد الصاحب البطيحي

الملتقى الثقافي العراقي في شارع المتنبي يستذكر حادثة الطف

 
التابع  الكتــاب  نادي  اســتضاف 
االدبي  االبــداع  لبغــداد مدينــة 
اليوم  اليونســكو صباح هــذا   -
القــاص   13-9-2018 اخلميــس 
الصاحب  عبد  األســتاذ  واملترجم 
بكتابــه  إحتفــاء  البطيحــي، 
املترجــم إلى العربية ] األســفار 
اجلليلــة لفواعل فنــون احلداثة [، 
والذي احتوى علــى بحوث نقدية 
وكانت  أجانــب،  كتــاب  جملموعة 
جلســة أدبية شــيقة غنية في 
د. محمد  وأدار اجللســة  فؤائدها، 
فأســتهل حديثة  النجم  حسني 

األدبية  البطيحــي  عــن ســيرة 
وتخصصــه في مجــال الترجمة 
األدبية، أعقبها بعد ذلك مداخالت 
قيمة من بعض الســادة احلضور، 
كان على رأســهم شاعرنا الكبير 
د. محمد حســني آل ياسني، حيث 
أغنــى احلضور مبعلومــات لغوية 
نفيسة، كما تطرق الدكتور صادق 
كذلك   ، ايجابية  ملداخلــة  رحمة 
ناصر  املنعم  عبد  األســتاذ  حتدث 
العيســاوي وهو باحــث وإعالمي، 
الدكتور سعد  املداخلة  وتاله في 
التميمي، وحتدث األســتاذ كاظم 
هالل البدري، طارحــا على احملتفى 

به عدة أســئلة خــص بها محور 
اجللســة، أما األستاذ أمني قاسم 
املوسوي فقد أسهب في مداخلته 
الرائعــة ، مما أضاف جوا أدبيا ممتعا 
وفي  ونفعا،  رونقا  لتزداد  للجلسة 
األستاذ  القاص  وزع  اجللسة  ختام 
البطيحي عدة  الصاحــب  عبــد 
نسخ من كتابه املطبوع في 2017 
والتقطت  احلضور،  الســادة  على 
متنياتــي  التذكاريــة،  الصــور 
القدير عبد  األســتاذ  لصديقــي 
التألق  دوام  البطيحــي  الصاحب 

والعمر املديد .

بغداد - الصباح الجديد:
 

الهجرية،  الســنة  بداية  ملناسبة 
الطف،  بحادثة  الوثيق  والرتباطها 
ارتأى امللتقى الثقافي العراقي في 
شــارع املتنبي، أن تكون اجللســة 
مخصصــة  لهــم  األســبوعية 
للقراءات الشــعرية التي تتحدث 
عن مآثر االمام احلســني ع وثورته 
ضــد الظلــم، وتتحدث عــن دور 
االمام احلسني ع في هذه املعركة 

واالحداث التي جرت فيها

اجللســة قدم لهــا الروائي صادق 
امللتقى، شــارك  رئيــس  اجلمــل 
فــي القراءات الشــعرية عدد من 
الشــعراء من بغــداد واحملافظات، 
محمد  منهــم  الشــاعر  منهم 
مصطفى جمال الدين، الذي القى 
قصيدة ألبيــه املرحوم مصطفى 
جمــال الديــن، وهي عــن االمام، 
الشــايع  وحمادة  الربيعي  وماجد 
والشاعرة سحر ســبتي الهيتي، 
وكلمة باملناســبة من قبل الناقد 
يوســف عبود:« لن متحــو ذكرنا , 
قالتها اعقيلةزينب ع وهي تواجه 
يزيد ابــن معاوية , وقد قســمت 

واهلل لن متحو ذكرنا , فهل جاء ذلك 
نتيجة     احلالة النفسية والكارثة 
, أي انهــا حتت تأثيــر احلزن , ام انه 
وحي إلهــي ,الن العقيلة زينب ع 
من اهل البيت وهم ال ينطقون عن 
الهوى , امنا هو وحي يوحى , فهي 
متأكــدة ســتبقى فاجعة االمام 
احلســني على امد الدهــر, باقية 
ما بقي الدهر , ولن يســتطيع اي 
كائــن ان ميحو هذه الذكرى , ألنها 
واقعة من صنــع االله لكي يبقى 
االمام احلســني ع ومن استشهد 

في واقعة احياء في نفوسنا«.

األحد 16 أيلول 2018 العدد )4017(
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 صــدرت الطبعــة الثانيــة جملموعة 
الشاعرة اإليرانية ساناز داود "أَمِشي 
عَلى ُحروٍف َميتٍة" عن دار نشر تنوير- 
متــوز. واجملموعة تضم باكــورة نتاج 
وهي  داود،  اإليرانية ســاناز  الشاعرة 
التي متشــي حثيثا على  الشــاعرة 
الكبيرة  اإليرانيــة  الشــاعرة  خطى 
فروغ، والتي تســعى بخطى حثيثة 
اجلديد  الشــعري  لتكريس خطابها 
في ذات األبعــاد اجلمالية واألخالقية 

بهــا  زخــرت  والتــي  واإلنســانية، 
وهذه  الذكر،  الســالفة  مجموعتها 
اجملموعــة هي اجملموعــة األولى التي 
تترجم للعربية بعد الشــاعرة فروغ 
فرخــزاد. ضمــت اجملموعــة نحو 60 
قصيدة عبــر 90 صفحة من القطع 
املتوســط، وقــد شــاركت اجملموعة 
في اغلب املعارض العربية كمعرض 
بيروت ومعــرض القاهرة والشــارقة 

ومسقط وغيرها.

َأمِشي عَلى ُحروٍف َميتٍة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل فريــق نــادي اجلنســية 
حتضيراته للمشاركة في البطولة 
تقام  ان  املقررة  باملصارعة  العربية 
في لبنان للمــدة من 6 ولغاية 10 

من شهر تشرين األول املقبل.
وقــال امني ســر نادي اجلنســية 
الرياضــي، عمر كاظــم دوحي، ان 
الوفد سيكون برئاسة اللواء هيثم 

األحوال  دائرة  الغرباوي مدير عــام 
املدنية واجلــوازات واإلقامة، ورئيس 
حميد  العميــد  اإلدارية  الهيئــة 
علي ســلطان، وعضوية املتحدث 
بصفته امني ســر النادي ومشرف 
و10  قاسم حنون،  واملدرب  الفريق، 

العبني بفئة املصارعة احلرة.
مــن جانبه، اوضح املدرب قاســم 
التدريبات جترى بشــكل  ان  حنون 

منتظم في قاعة منتدى شــباب 
وحدة  بواقــع  )اجلــوالن(  الصــدر 
تدريبية صباحية، مبينا ان الالعبني 
يتطلعون إلى حتقيق نتائج ايجابية 
التفوق في  أوسمة  واحلصول على 
البطولة العربية التي سيشــارك 
فيهــا العــراق بأربعــة أندية هي 
احلرة،  وأمانة بغداد لفئة  اجلنسية 

والشرطة واحلدود لفئة الرومانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أســفرت مباريات اليــوم االول 
دوري  مــن  االولــى  للجولــة 
الكرة املمتاز للموســم اجلديد 
اجلوية  فــوز  عــن   2019/2018
على الصناعات الكهربائية في 
ملعــب الكرخ بهدف ســجله 
الالعب علــي حصني، في حني 
تعادل النفط واربيل في ملعب 
ملثلهما. بهدفــني  الصناعــة 

وتعــادل أمانة بغداد في ملعبه 
امــام البخري ســلبيا، وتعادل 
النجف والكرخ في ملعب االول 

بهدف ملثله.
مبارياتها،  اجلولة،  وتســتكمل 
يوم غٍد اإلثنني، بإقامة 3 لقاءات، 
أولهــا ســتجمع اجلارين فريق 
الســماوة وضيفه امليناء، على 
ملعب األول، والكهرباء وضيفه 
نفــط ميســان، علــى ملعب 
التاجــي، ويســتضيف ملعب 
اجلنوب  نفط  مواجهة  الفيحاء 

وضيفه احلسني.
يشــار إلى أن اجلولــة، تختتم 
منافساتها، يوم الثالثاء، بإقامة 
مباراة واحدة، يحتضنها ملعب 
الشــعب الدولي، وجتمع فريقا 

احلدود والزوراء.
مــن جانبــه، جح نــادي القوة 
اجلوية فــي التعاقد مع املدافع 
الكرواتي »ماثيو«، لدعم صفوف 

املقبل. املوســم  خالل  الفريق 
 30( الكرواتي  الالعــب  وخضع 
الكادر  قبل  من  لالختبار  عاًما(، 
التدريبي للقــوة اجلوية بقيادة 
املــدرب باســم قاســم خالل 

معســكر تركيا، كما شــارك 
في مباراتني وديتني أمام الوكرة 

القطري ومودافان التركي.
وســيكون ماثيو احملترف الثالث 
مع القوة اجلوية، بعد السنغالي 

والســوري  منــدي  دومينيــك 
زاهــر ميداني.والتحــق الالعب 
أمس،  يــوم  الفريق،  بصفــوف 
فــي العاصمــة األردنية عمان، 
األردني  اجلزيرة  ملباراة  استعدادًا 

في ذهاب كأس االحتاد اآلسيوي 
ملنطقة غربي آسيا، يوم الثالثاء 

املقبل.
مــن جانب اخــر، عقــدت جلنة 
التراخيــص، مؤمتــرًا صحفًيــا، 

إلعالن ما توصلت إليه، بعد رحلة 
الكشف امليداني التي قامت بها، 

خملتلف مالعب العراق.
وقــال رئيــس اللجنــة، محمد 
العبودي، في تصريحات صحفية 
خــالل  املهمــة  فــي  »جنحنــا 
وقــت قياســي، وفق الشــروط 
دون  من  اآلســيوية،  والتعليمات 

النظر للجوانب األخرى«.
مت  فقــط  فريًقــا   12« وأضــاف 
وهم  احمللية،  الرخصــة  منحهم 
الزوراء ونفط الوسط والصناعات 
الكهربائية والنفط وأمانة بغداد 
ميسان  ونفط  والبحري  واحلسني 
واحلــدود  والكــرخ  والكهربــاء 

وأربيل«.
وأضاف »لم يتــم منح الرخصة 
احمللية لـ 8 فرق، وهم القوة اجلوية 
والشــرطة ونفط اجلنوب وامليناء 
والطلبة  والســماوة  والديوانية 

والنجف«.
وأشــار إلى أنه مت منح مهلة 30 
يوًما، لألندية لتســوية ملفاتها، 
حتى يتســنى لها احلصول على 
الرخصة للمشــاركة في الدوري 
العراقي املمتاز.وأوضح أن اللجنة 
قــررت عدم منــح موافقة إجراء 
املباريات على ملعب يتسع فقط 
لـ 5 آالف متفــرج، باإلضافة إلى 
منح مهلة 10 أيام لنادي التاجي، 
من أجل اســتيفاء األمور اخلاصة 
بأرضيــة ملعبه، واحلــال ينطبق 

على النجف والديوانية.

الجوية يفوز.. و3 تعادالت في افتتاح دوري الكرة الممتاز
»التراخيض« تنذر 8 أندية

جانب من مباراة اجلوية والصناعات »عدسة: عقيل الفريجي«
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العواصم ـ وكاالت:

يعود إنتر ميالن للمشاركة في دوري 
أبطال أوروبا، هذا املوسم، بعد غياب 
لـ6 ســنوات، حيث ســيخوض  دام 
مهمته األولى الصعبة، على ملعب 
ســان ســيرو، عندما يســتضيف 
توتنهام، بعد غــد الثالثاء ، في أولى 
جوالت اجملموعــة الثانية، التي تضم 

برشلونة وآيندهوفن أيًضا.
وفي الســطور التالية، نســتعرض 
تاريــخ مواجهــات الفريقــني، الذي 
تضمن 4 مباريات رســمية، حيث فاز 
كل فريق مبواجهتني.. وفي دوري أبطال 
تواجد   ،)2011-2010( أوروبا موســم 
حينها إنتر وتوتنهــام في مجموعة 
واحــدة، بجانب تفينتي أنشــخيده 

الهولندي، وفيردر برمين األملاني.
والتقى النيراتــزوري مع توتنهام في 
الذهاب، على ملعب ســان  مبــاراة 
سيرو، حيث فاز أصحاب األرض )3-4(.
وكان إنتر قــد تقدم برباعية نظيفة، 

فــي الشــوط األول، قبــل أن ينجح 
توتنهــام في تســجيل ثالثية، خالل 
الشــوط الثاني، عبر جاريث بيل.وفي 
مباراة اإلياب، متكن توتنهام من حتقيق 

فوز كبير على إنتر، بنتيجة )1-3(.
وســجل حينهــا للســبيرز، فــان 
ديــر فارت، وبيتــر كراوتــش، ورومان 
صامويل  أحرز  بينما  بافليوتشينكو، 

إيتو هدف النيراتزوري الوحيد.
اما في الدوري األوروبي موسم )2012-
املواجهتني  فــي  وكما حدث   ،)2013
الســابقتني، أمطر كل فريق شباك 
اصطدما  باألهــداف، عندمــا  اآلخر 
األوروبي. بالدوري  الـ16  دور  حلســاب 
وحقــق توتنهام الفوز فــي الذهاب، 
على ملعــب وايت هارت لني، بنتيجة 

.)0-3(
وفي مباراة اإلياب، جنح إنتر في معادلة 
النتيجــة، بإحــراز ثالثيــة نظيفة، 

ليتجه اللقاء لشوطني إضافيني.
وفــي الدقيقة 96، ســجل إميانويل 
لتصبح  لتوتنهــام،  هدًفا  أديبايــور 
النتيجة )3-1(، ولم يســمح الهدف 

الرابــع إلنتر، الــذي أحــرزه ريكاردو 
الفريــق اإليطالي  ألفاريــز، بعبــور 
للدور التالي، حيث اقتنص الســبيرز 
التأهل، بفضل هدف جنمهم  بطاقة 

التوجولي.
املدير  ســباليتي،  لوتشــيانو  وحذر 
الفني إلنتــر ميالن، العبــي فريقه، 
قبل موقعة ســان سيرو، يوم الثالثاء 
املقبــل، أمــام توتنهام هوتســبير، 

مبنافسات دوري أبطال أوروبا.
موقع  بحســب  ســباليتي،  وقــال 
»أتوقــع  ميركاتــو«:  »كالتشــيو 
جاهزية الالعبني إلعطاء املســاهمة 
التي نتوقعها، والتــي بإمكانهم أن 
أن  »علينا  محذرًا:  يقدموها«.وأضاف 
نتجنب اخلوف مــن نقص خبرتنا في 
دوري األبطال، عن طريق االســتعداد 
والثقة بأن مــا نتمتع به من صفات، 

يكفي ملرور هذا املنعطف«.
واختتم: »أعتبر ذلك مهًما، ألنه قبل 
مواجهة توتنهام، علينا الفوز مبباراة 
بارمــا بطريقة مقنعــة، ولعب كرة 
التي  قدم جيدة، وإظهار الشخصية 

نتمتــع بها«.إلى ذلك، يــرى التركي 
ســينجيز أوندير، مهاجــم روما، أن 
العمالق ريال مدريد، سيحترم الذئاب، 
عندما يتواجه الفريقان بدوري أبطال 
أوروبا، يــوم األربعاء املقبــل، في دور 

اجملموعات باملسابقة.
وقــال أوندير في تصريحــات نقلها 
»في  إيطاليــا«،:  »فوتبــول  موقــع 
املوســم املاضي حصلنا على نتيجة 
لم تكن متوقعة أمام برشــلونة في 
دوري األبطــال«.. وأضــاف: »كان أمرًا 
غير عادي ولم يتوقعــه أحد. أعتقد 
أن ريــال مدريد وأي فريق آخر ســوف 
يحترمنا بشــكل أكبر، بعدما حدث 

أمام برشلونة في املوسم املاضي«.
أمامنا  األثنــاء  هــذه  »في  واختتــم: 
األحد، نحن  اليــوم  مواجهة كييفــو 
نســتهدف الفوز في هذه املباراة ومن 
ثم التركيز علــى مواجهة ريال مدريد 
يوم األربعاء املقبل«.ويحل فريق الذئاب 
ضيًفا على حامــل اللقب، يوم األربعاء 
أول مبــاراة للفريقني بدور  املقبل، في 

اجملموعات في البطولة.

الثالثاء .. في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميالن وتوتنهام يتطلعان لفض الشراكة في سان سيرو

تقرير

لقاء سابق بني في دوري أبطال أوروبا

فريق املصارعة لنادي اجلنسية

سعدون ينال برونزية 
آسيا لألثقال

 مهمتان عربيتان 
لقضاة الكرة

صالح سدير يعود 
إلى نفط الوسط

إعالم البارالمبية
نال الرباع االوملبي فارس ســعدون برونزية منافســات 
الوزن فوق كغــم100 حني متكن من رفع 240كغم في 
بطولة اسيا اوشــينيا املقامة حالياً في مدينة كيتا 
كيوشو اليابانية, وهو الوسام الثاني ملنتخبنا املشارك 
بعد أن كان الذهب من نصيب زميله رســول كاظم, 
هذا واملنافســات ما تزال جاريــة وننتظر ان يعزز باقي 

العبينا حصاد وفدنا املشارك بهذه البطولة.
علماً مهمة على الصعيديــن القاري والدولي كونها 
مؤهلــة لباراملبياد طوكيــو 2020 باإلضافــة إلى أن 
املشــاركة فيها إجبارية للفرق التي فاتها منافسات 

املكسيك أيلول املاضي.

بغداد  ـ الصباح الجديد:
اناطت جلنة التحكيم فــي االحتاد العربي لكرة القدم 
لطاقمني عراقيني )نخبة آســيا(، قيادة مباراتني ضمن 
إيــاب دور الـ 32 في البطولة العربيــة لالندية 2018، 
حيث ســمت الطاقم التحكيمــي املؤلف من مهند 
قاسم للوسط ومســاعديه مؤيد محمد علي وواثق 
مدلل وســالم عامر حكما رابعاً لقيادة مباراة فريقي 
الكويت الكويتي واإلسماعيلي املصري التي ستجرى 

في الكويت يوم 27 أيلول اجلاري.
في حني اســندت للطاقــم املؤلف مــن علي صباح 
للوسط ويســاعده أمير داود وحيدر عبد احلسن وزيد 
ثامر حكما رابعاً مهمة قيادة مباراة فريقي الشــباب 
العماني والهالل السعودي التي ستجرى في مسقط 
يوم 29 من هذا الشــهر، وســبق لفريق الهالل ان فاز 

ذهاباً بهدف من دون رد للفريق العماني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي نفط الوســط، ضم العبه الســابق صالح 
سدير، لتمثيله في املوسم املقبل، بعد أن حصل على 

بطاقة االستغناء من القوة اجلوية.
وقال مدير الكرة بالفريــق، مؤيد إبراهيم، في تصريح 
صحفي إن ســدير عاد لصفوف نفط الوســط، بعد 
موســم قضاه ما بني امليناء والقوة اجلوية.ولفت إلى 
أن إدارة النادي أمتت التعاقد مع الالعب بشكل نهائي، 
لتمثيل الفريق بدءا من املوســم املقبل، وسيكون من 

بني خيارات املدرب ملواجهة الشرطة، السبت املقبل.
وأشــار إبراهيم إلى أن وجود سدير في صفوف الفريق، 
يعد إضافــة قوية، ملا ميلكه من خبــرات كبيرة وثقل 
فنــي داخل امللعب، ال ســيما وأن أغلب العبي النفط 

من الشباب.

اعالم دائرة شؤون االقاليم 
والمحافظات

في  الناشــئني  فريق  يواصــل 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية في بغداد التابع لدائرة 
احملافظات  وشــؤون  االقاليــم 
فــي وزارة الشــباب والرياضة 
لنهائيات  استعدادا  حتضيراته 
للناشئني  العراق  اندية  بطولة 
محافظــة  تضيفهــا  التــي 
الثالــث  فــي  الســليمانية 
ايلول  شــهر  من  والعشــرين 

احلالي ، مبشاركة ستة فرق هي 
املركز الوطني في بغداد واحللة 
وكركوك  والسماوة  ودربندخان 

واخلطوط .
الناشــئني  وقال مــدرب فريق 
ابراهيم جليل ان  18 العبا من 
تولدات 2003 - 2004 ، يواصلون 
تدريباتهــم علــى قاعة املركز 
الوطني لكرة الســلة حتضيرا 
على  العــراق  اندية  لبطولــة 
ان يتــم اختيــار 12 العبا قبل 
املشاركة في البطولة املذكورة 

اذ ســيتم االســتقرار علــى 
التشكيلة النهائية بعد خوض 
مباراتــني وديتني امــام النفط 
واخلطوط ، مبينــا ان البطولة 
ســتقام بطريقة الــدوري من 
خاللها  ويتــوج  واحدة  مرحلة 
الفريق الــذي يجمع اكبر عدد 

من النقاط .
 هــذا وكان فريق كرة الســلة 
فــي املركز الوطنــي قد تأهل 
تصدر  ان  بعــد  النهائيات  الى 

مجموعة اندية بغداد .

بغداد ـ سيف المالكي*
اعلــن االحتاد املركــزي لرفع االثقال 
الوطنــي  املنتخــب  مشــاركة 
ببطولة العالم املقــرر ان تقام فى 
تركمســتان خالل الفترة من االول 
من شــهر كانون اول املقبل ولغاية 
العاشــر منه  والتي تعد نتائجها 
2020 وتأت  مؤهلة الوملبياد طوكيو 
ابطال  البطولة عقب حصول  هذه 
االثقال على وسامني ذهبي وفضي 
فــي دورة االلعاب االســيوية التي 
جــرت احداثها في اندنوســيا بعد 
ان حصل الرباع صفاء راشــد على 
الوســام الذهبي في منافسات وزن 
85 كغم بعدما ســجل 361  كغم 
في اجملمــوع، حيث حقق 159 كغم 

فــي اخلطف و202 كغــم في النتر 
الوحيد  الذهبــي  الوســام  ليحرز 
نال زميله  للعراق في االسياد فيما 
سلوان جاسم على الوسام الفضي 
بوزن 105 كغم بعد ان رفع 181كغم 
كيلــو بفعالية اخلطف و 224كغم 
بفعاليــة النتــر ليصبــح اجملموع 
405 كغم وهــو ما يجعل احتاد رفع 
االثقال يعمل جاهدا لتهيئة افضل 
فتــرة حتضيرية قبيــل الدخول في 

بطولة العالم بتركمانستان.
واكــد أمني ســر االحتــاد العراقي 
د. مصطفى صالح:  االثقــال  لرفع 
ان مجلــس ادارة احتــاد رفع االثقال 
وبكافــة اعضاؤه اســتنفر جهوده 
وســنبذل قصارى جهدنا من أجل 

توفيــر جميع احتياجــات الرباعني 
وتوفيــر جميــع ســبل التحضير 
مشــاركة  يســبق  الذي  املثالــي 
العالم  الوطنــي ببطولة  املنتخب 
املقرر ان تقام فى تركمستان خالل 
الفترة من االول من شهر كانون اول 
املقبل ولغاية العاشــر منه اذ من 
املرجح ان يدخل رباعينا معســكر 
تدريبي في اذربيجان قبيل الســفر 
ان هذا  واؤكــد  تركمانســتان  الى 
املعسكر سيكون بابا مشرعا امام 
رباعينا لتحقيق احسن النتائج في 

بطولة العالم.

* املنســق اإلعالمــي الحتــاد رفع 
االثقال

»موهبة السلة« تواصل
 تحضيراتها لنهائيات الناشئين

»األثقال« يشارك في بطولة العالم بتركمانستان

بغداد - حسام عبد الرضا*  
* تنطلق اليوم األحد بطولة آسيا 
للناشــئني الثامنــة لكــرة اليد 
التي ســتقام في اململكة االردنية 
26 يلــول اجلاري  وتســتمر لغاية 
ومبشاركة 14 دولة آسيوية تتبارى 
نهائيات  إلى  للتأهــل  بينها  فيما 
والتي  للناشــئني  العالــم  كأس 
دولــة مقدونيا عام  ســتقام في 

.2019

الفــرق على  حيــث مت تقســيم 
األولى   وكاالتي..  مجموعــات  أربع 
والســعودية  )البحريــن  ضمــت 
تألفت  والثانية   ) والصني وعمــان 
من )األردن والصني تايبه وســوريا ( 
والثالثة تكونت من ) العراق وكوريا 
اجلنوبية والهند ( والرابعة، شهدت 
مواجهــة منتخبات)اليابان وقطر 

واإلمارات وإيران (.
وتعد هذه املشــاركة السادســة 

لليــد العراقية من أصــل ثمانية 
بطوالت أقيمــت لغاية اآلن حيث 
تراوحت نتائج املشاركات العراقية 
فــي البطــوالت الســابقة فــي 

منتصف الفرق االسيوية، 
الوطنــي  منتخبنــا  ويســتهل 
للناشــئني والــذي يرأســه وفده 
للبطولة عبــد ناجي األمني املالي 
لالحتــاد وعضوية الســيدة اعتبار 
محمد احلــداد عضو االحتاد العراق 

والعربــي لكرة اليد و بقيادة املالك 
التدريبي املؤلــف من ) حيدر غازي 
مدربا وياسر سعيد شاهني مدرب 
مســاعد ووســام فاضــل مدربا 
معاجلا  مذبــوب  وعلي  للحــراس 
للمنتخب وأحمــد  اداريا للفريق( 
أولى مبارياته ضد املنتخب الهندي 
يوم غد االثنني الســاعة العاشرة 
املباراة  نتيجــة  ان  صباحا حيــث 
سوف حتدد الفريق املتاهل ويختتم 

مبارياتــه مــع املنتخــب الكوري 
اجلنوبــي اليــوم التالي الســاعة 
والنصف ظهراً. وســوف  الواحدة 
تقوم القناة األردني الرياضية بنقل 
مباريات البطولــة )ترددها 10930 
( ..وقناة الــكاس القطرية الراعية 
الرســمية جلميع نشاطات االحتاد 
االسيوي )ترددها 11919 و 12149 (.

* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

»ناشة اليد« يالقي الهند غدًا في منافسات آسيا

مصارعو الجنسية يستعدون لنزاالت العرب
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العامليان  النجمــان  ظهر 
ليونــاردو دي كابريو وبراد 
بيــت، أمس فــي مدينة 
األميركية،  أجنليس  لوس 
فــي أثنــاء تصويرهمــا 
لبعض املشــاهد اخلاصة 
فيلــم  فــي  بدوريهمــا 
 Once Upon a Time in
Hollywood، املقرر طرحه 
يوليو  متــوز  مــن   26 في 
كال  ويجسد   .2019 لعام 
مــن ليونــاردو دي كابريو 
األصدقاء  أدوار  بيت،  وبراد 
املقربــن، أحدهمــا جنم 
التلفزيون،  فــي  ســابق 
وكالهمــا يكافــح جلعل 
صناعــة األفــالم أفضل. 

يشارك ليوناردو دي كابريو 
بطولة الفيلم عدد كبير 
من جنــوم هوليــوود من 
وآل  بيــت،  بــراد  أبرزهم 
روبى،  ومارجوت  باتشينو، 
وداكوتا فانينج، وتيم روث، 
وغيرهم،  راسيل،  وكورت 
والعمل من إخراج كويننت 

تارانتينو.

احلركة  أفــالم  جنم  أبدى 
واإلثارة العاملي ســتيفن 
ســيجال، موافقته على 
بطولة  فــي  املشــاركة 
للفنان  "احملتــرف"  فيلم 
ومن  الشــافعي،  نضال 
املقرر البــدء في تصويره 
األول  تشــرين  شــهر 
النجمة  مبشاركة  املقبل 
وإميــان  منــة فضالــي، 
العاصــي، وجومانا مراد. 
بالل  منتج  املنتج  وأصدر 
صبري بيانًا رســميًّا أكد 
أنــه جــرى التواصل مع 
ستيفن ســيجال، وأبدى 
في  باملشــاركة  ترحيبه 
بطولة فيلــم "احملترف"، 

املوعــد  وســيتحدد 
النهائــي لوصولــه إلى 
القاهــرة، فــور انتهــاء 
مخرج العمل من معاينة 
وترشيح  التصوير  أماكن 
بقية جنوم الفيلم، ووفًقا 
ستنتهي  احملدد  للجدول 
كل هــذه اإلجراءات قبل 
منتصف شــهر تشرين 

النجمــة  تشــارك 
بينولوبــي  األميركيــة 
اإلسباني  وزوجها  كروز، 
فــي  بــاردم،  خافييــر 
تورونتــو  مهرجــان 
الدولــي،  الســينمائي 
الســادس  بفيلمهمــا 
"الكل يعلم" من إخراج 
اخملرج اإليراني إشــجهار 

فارادي.
النجمــة  وكانــت 
األميركية بينولوبي كروز 
قد تقاسمت أول بطولة 

لها مــع زوجها خافيير 
ارتباطهما  قبــل  باردم، 
في عام 2008، وذلك في 
فيلــم "جامون جامون" 

في عام 1992. 

ليوناردو دي كابريو

بينولوبي كروز

ستيفن سيجال

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

يــردد الكثير منا فــي وقتنا احلاضر 
جملــة ان الطيبة في هــذا الزمن 
عيب، حتــى بات البعــض يدرجها 
ان  املذمومة بحجة  الصفات  ضمن 
اجملتمع أصبحت مفاهيمه مغلوطة 
جتاه العديد مــن املعاني والصفات، 

من بينها الطيبة.
كثيرة،  ومعان  دالالت  لهــا  الطيبة 
لكننا هنا نحددها بطيبة الشخص 
تغلــب علــى تصرفاته  الــذي  أي 
وافعاله وردود افعاله وعاطفته، فال 
يفترض سوء النية في اثناء تعامله 
مع أي أحد، وبالتالــي فهو ال يأخذ 
يتعامل  من  مــع  املطلوبة  احليطة 
معهم ألول مرة، ما يوقعه في كثير 
من األحيــان مبأزق، وهنا املشــكلة 
ليســت بالطيبة كصفة، لكن مبن 

يستحق هذا التعامل اللطيف.
يقــول مهنــد اجلبــوري، ضابــط 
متقاعد: لألسف اجملتمع قبل ثالثن 
عاما او أكثر كانت تســوده الطيبة 
والعالقات اجلميلــة، لم يكن هناك 
من يشــكك بنوايا االخر، حتى وان 
كان غريبــا عنــه، علــى عكس ما 
األخ يشــكك  اليوم، فحتى  يحدث 
بنوايا أخيه، الن الزمن زمن املصالح، 
التي طغت على أي عالقة أخرى، انا 
وبسبب تعاملي بطيبة مع االخرين 
تعرضت الى صدمات كثيرة، واحزان 
أكثر، واملشكلة انني ال أستطيع ان 
اغير من طبعي هذا برغم يقيني انه 

خطأ في هذا الزمن.
الطيبة بغض النظــر عن نتائجها 
تبقى صفة جميلة وميزة ال يتصف 
تقول عشــتار مشني  اجلميع،  بها 
الباحثة بعلم االجتماع والتي تقيم 
في املانيا: الطيبــة احدى الصفات 

التي يثار بشــأنها اجلــدل، فهناك 
من يجد انها ســذاجة وحتديدا في 
وقتنا الراهــن، وهناك من يجد انها 
والرأين بناها  تنبع عن رهافة حس، 
أصحابها على أســاس جتارب حية 
مــروا بها، لكن علينا ال ان نرســم 
صــورة ونشــكلها حســب جتربة 
ومعان  ثوابــت،  هناك  شــخصية، 
مطلقة، يجب ان يشــوبها اللغط، 
فهــل ميكــن ان أقــول ان الكذب 

والنفــاق صارا محمــودان ألني من 
خالل جتربة شخصية وجدت ان من 
نافق وكذب تبوأ منصبا اعلى مني؟ 
بالتأكيــد ال، هناك أوضــاع تنقلب 
بها نتائج املوازين واملعادالت بسبب 
خلل اداري، ومؤسساتي، اوسياسي، 
فنحــن نعطي املعنــى لكل صفة 
باملطلــق، أي بالوضع الطبيعي، فال 
ميكن ان أســبغ أي معنى ألي صفة 

في ظل وضع شاذ.

الوضــوح.  الصــدق..  الطيبــة، 
صفــات رائعة، وال ميكــن ان أصف 
مجتمعــا بأكملــه بإحداها، ففي 
كل زمان ومــكان هناك متناقضات 
بشــخصيات االفراد في اجملتمع، فال 
يوجد شيء اســمه زمن الطيبة، او 
زمــن النفــاق، الن االخالقيات تبنى 
على أسس عدة أهمها وعلى رأسها 
العائلة التي ينشــأ بهــا الطفل، 

والبيئة االجتماعية التي حتيط به.

الصباح الجديد - وكاالت:
احتفلــت حديقــة حيوان دنفــر بوالية 
كولورادو األميركيــة مؤخرا، بوالدة واحد 

من أندر و"أقبح" احليوانات في العالم.
واحليــوان الوليــد هــو "آيــآي" وينتمي 
إلى فصيلــة القــردة، وموطنه األصلي 
اسم  احلديقة  عليه  وأطلقت  مدغشقر، 

"تونك".
آن  القبيح واخمليف في  وبسبب شــكله 
واحد، يعد عدد كبير من ســكان القارة 
األفريقيــة هــذا احليوان فأل شــر، على 

وفــق ما نقلــت صحيفة "ديلــي ميل" 
البريطانية. وللـ"آيــآي" عينان قبيحتان 
ومخيفتان وأذنان كبيرتان، وشــعر رمادي 
خفيــف، وأصابــع مخلبية يســتطيع 
بها التقاط غذائه من احلشــرات من بن 
فروع األشــجار. ومن غيــر املعروف عدد 
أفــراد احليوان املتبقية علــى قيد احلياة، 
لكن حديقــة دنفر متتلك ثالثة أفراد منه 
آخرهم "تونك"، علمــا أن هناك نحو 24 
حيوانا فقــط توجد فــي حدائق حيوان 

الواليات املتحدة.

حديقة حيوان تحتفل بـ"فأل الشر"

الصراع بين الطيبة والنفاق تحكمه النشأة

النفاق

جمال جصاني

بعد أن أعادت الصناديق إنتاج وتدوير ما دأبت على تقدميه 
لنا في نهاية كل موســم انتخابي، مــن كتل وجماعات 
وأفراد وواجهات ويافطات وما يتجحفل معها من "أشباه 
برامج" وشــعارات لالســتهالك، وبعد ماراثون طويل لم 
ينتهــي بالرغم مــن مرور أكثر من مئة يــوم على حلظة 
انطالقه؛ جند أنفســنا أمام مهمة اختيار املرشــح الذي 
يستلقي في ســلته بقية املرشحن للرئاسات والوزارات 
والهيئــات واملفوضيات واإلدارات والســفارات وما يعرف 
املدنية منها والعسكرية،  واملواقع الســيادية  باملناصب 
أي املرشــح ملنصب رئاســة مجلس الوزراء، ال سيما بعد 
أن وجد الســيد العبادي نفســه بحال لم يختلف كثيرا 
عما عاشــه أســالفه في هــذا املوقع املنحــوس. وفقا 
لدســتور الوليمة واملتنافر وروح الدســتور العراقي الذي 
تتصدره عبارة )العراقيون متســاوون باحلقوق والواجبات( 
فإن هــذا املنصب مطوب حصراً لـــ "مكون" محدد من 
سكان هذه املستوطنة القدمية، وهذا "املكون" ال يختلف 
عما انحدرت اليــه بقية "املكونات" من بؤس في االحوال 
املادية والقيمية، وتشرذم وابتكارات للفساد لم تعرف من 
قبل. مع مثل هذه البيئــة واملناخات الطاردة لكل ما هو 
سليم ومعافى، وبالرغم من الوقائع واالحداث واملعطيات 
التــي نضحت عن جتارب من تنطع ملا يفترض انه املنصب 
التنفيــذي االول في البالد؛ ما زال البعض يتوهم أو يوهم 
اآلخرين بإمكانية احلصول على مرشح لرئاسة احلكومة، 
تتمثل في شخصه كل املواصفات الضد )سوبر مرشح( 
لهذه املناخات والشروط املثقلة بكل ما تطرقنا اليه من 
ثوابت التشرذم والفساد، وهذا ما يصعب انتظاره في زمن 

هجرته املعجزات.
حلزمة من األســباب والهزائم املتتالية واملريرة التي حلقت 
بالعــراق والعراقين، أصبــح أمر امتالكهــم حلكومات 
وزعامــات كفــوءة وقادرة على انتشــال مشــحوفهم 
املشترك؛ امراً عسيرا ومعقدا، وقد أشرت في الكثير من 
املقاالت واللقاءات الى ذلك وعالقته بالطبقة السياسية، 
والتي متثل ما انحدرنا اليه، والى طبيعة كتلها وفصائلها 
وممثليها، الذيــن ميتلكون موهبة إعاقة بعضهم للبعض 
اآلخر، وهذه "املوهبة" تقف باملرصاد لكل من تســول له 
نفســه بالتطفل على هذا املنصب أو غيــره من املواقع 
الدسمة في الوليمة األزلية. لذلك سيبقى أمر امتالكنا 
لكل متعلقات املشــروع الوطني واحلضاري مؤجالً الى ما 
بعد زوال هذه احلقبة وهمومها واهتمامات قوارضها من 
شــتى العناوين واألحجام، وعلى رأس ذلك فرصة وصول 
مرشــح ال يتمتع بالصفات والشروط املطلوبة ملثل هذه 
املسؤوليات وحســب، بل قدرته على تفعيلها وسط كل 
هذه املناخات واألجواء املعادية لكل ما له عالقة بالنزاهة 
والكفاءة واحلزم والشجاعة، ليصبح حاله كما قال احلالج 
ذات غروب: ألقاه في اليــم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن 

تبتل باملاء.
يصادف ان حتدث هذه الصراعات والتجاذبات حول "الكتلة 
األكبر" واملرشح لقيادة احلكومة املقبلة في أيام عاشوراء، 
والتي يســتعد لها املالين من العراقيــن إلحياء ذكرى 
اإلمام احلســن ومحنته املترعة بالدروس والعبر القيمية 
والوجدانيــة، والتي حولها البعض من قــوارض املرحلة 
احلاليــة الى مجرد حانــوت لترويج بضائعهــم النافقة 
وتطلعاتهم الشــرهة املتنافرة ورسالة ذلك اإلمام الذي 
ما زال ينتظر من ينتصر لقضيته التي محورها اإلنســان 
وحرياتــه وكرامته في مضاربنا. وكما خذل احلســن ألن 
هموم القــوم واهتماماتهم كانت فــي واد آخر، وهذا ما 
دونه الفرزدق في عبارته اخلالدة )قلوبهم معك وسيوفهم 
عليك( ولن يشــذ عن ذلك مصير املرشح املكتوف ضمن 
التوازنــات الراهنــة، واملدججة بكل مــا قضمته كتلها 

وحيتانها في الدورات االنتخابية السابقة..

ومضــة

المرشح المكتوف

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت النجمــة أوليفيــا نيوتن جون 
بطلــة فيلــم The Grease في لقاء 
األســترالي،  التلفزيون  معهــا  أجراه 
إصابتها مبرض السرطان للمرة الثالثة، 
برغم أنها قد دخلت معه في معركة 
شرســة وقاومتــه على مدى ســتة 
وعشرين عاًما، منذ أن شّخص األطباء 
الثدي للمرة  إصابتها مبرض ســرطان 

األولى في عام 1992.

الصعبة  الظروف  إلى  أيًضا  وأشــارت 
التي عاشــتها عام 2013، بعد أن عثر 
األطباء على ورم خبيــث في الكتف، 
وكيــف كانت تعانــي بصمت وحتيط 
وضعهــا الصحــي بســرية تامة وال 
تعلنه للناس من حولها، حتى تغلبت 
عليه، ثم عاد مجددًا إلى جسمها في 
العام املاضــي، وأعلنت عنه للجمهور 
هذه املرة، وأوقفت كل رحالتها الفنية، 
ولكنهــا لم تلبــث أن تواصل عملها 

الفني من جديد .
وفــي هذا اللقــاء اعترفــت النجمة 
أوليفيا نيوتــن جــون ) 70 عاًما(، بأّن 
املــرض قد عــاد في الشــهر املاضي، 
وهاجم هــذه املرة عمودهــا الفقري، 
وأنها تتلقى العالج اإلشــعاعي جنًبا 
إلــى جنــب مــع األعشــاب الطبية 
التي تساعدها على  الطبيعية  واملواد 
تخفيف األلــم، وأنها املرة األولى التي 

تُعلن فيها عن هذا األمر.

وأضافت قائلة: أعتقد بأنها حياتي أنا، 
ومن حقي أن احتفظ لنفسي ببعض 
التفاصيل، وأنا مــا زلت أتلقى العالج 
بطرق عديدة واألمور تسير بنحو جيد، 
واعتقد بأنني سأربح اجلولة هذه املرة، 

وهذا هو هدفي األول في احلياة.
وكانت أوليفيا قد كتبت مذكراتها حتت 
 Don't" "عنــوان: "ال تتوقفوا عن احلب
فيها  تتحدث  التــي   "Stop Believin
عن أزماتهــا الصحية وجاء فيها: لقد 

افقني  ر
ن  لســرطا ا
لفتــرات طويلــة مــن حياتي، 
بأنها ســتكون  أؤمن بصدق  وأنا 
جولتي األخيرة معه، وسأكسبها 

وأستمر في حياتي.

أوليفيا نيوتن جون تتوعد السرطان: سأكسب الجولة األخيرة

الصباح الجديد - وكاالت:
الروسي   "VKontakte" موقع  أوقف 
الشــبيه بفيــس بوك، مســابقة 
الختيار ملكــة جمال "هتلر"، والتي 
شــاركت فيها نساء يدعمن النازية 

من شتى أنحاء العالم.
اخملصصــة  الصفحــة  وطلبــت 
للمنافسة على املوقع من "النازيات" 
بكتاب  وهن ميسكن  إرسال صورهن 
"كفاحــي" للزعيم النــازي الراحل 
أدولــف هتلر، ويؤديــن التحية التي 
اشــتهر بهــا، فيما تظهــر عالمة 
الصليب املعقوف بوضوح في الصور.
املستخدمن  الصفحة  وشــجعت 
على التصويــت، الختيار الفائزة من 
بن النســاء اللواتي أرسلن صورهن 
من عدة دول مثل إيطاليا، وروســيا، 

وأملانيا، والواليات املتحدة.
وتنافســت املشــاركات للظهــور 
بأكثر شكل "هتلري" ممكن، مما دفع 
النازي  إلى وشم الشــعار  إحداهن 

على ظهرها.

وبرغــم أنــه مت إغــالق الصفحــة 
العنف"، فإن  بوصفها "حترض على 
الصفحــات اخلاصة باملتســابقات 

بقيت موجودة.
هدفهم  إن  املسابقة  منظمو  وقال 
كان "تعزيــز الثقافــة الهتلريــة، 
وتشــجيع التفاعــل بــن اجملتمع 

الهتلري".
من جانبه، قال متحدث باسم موقع 

"فيكونتاكتــي"، إنه مت حظر "ذلك 
اجملتمع بســبب انتهاكه للقواعد"، 
مضيفا إن املوقع "ال يتحمل دعوات 

العنف والدعاية املتطرفة".
وتابع: "ميكن ألي شخص اإلبالغ عن 
محتوى غير قانوني أو مسيء أو غير 
موثوق به مبساعدة زر )اإلبالغ(. نحن 
نراجــع جميع التقارير مــن دون أي 

استثناءات".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعربــت مجموعة من النســاء عن 
اســتيائهن من هواتــف آيفون التي 
جرى اإلعــالن عنها مؤخــرا، وقالت 
ناشطات غاضبات، إن احلجم الكبير 

ألجهزة أبل اجلديدة ال يالئم يد املرأة.
وأشــارت ناشــطات إلــى إن حجم 
شاشــة هاتف "آيفون X إس" يبلغ 
5.8 إنشــات، في حــن كان احلجم 
يقتصر على اربعة إنشات في هاتف 

."SE" آيفون
وبحســب ما نقلت صحيفة "ديلي 
ميــل" البريطانيــة، فإن عــددا من 
النســاء يعتقدن أن أبــل لم تفكر 

باملرأة حن طورت جهازها األحدث.
اجلديدة  الهواتف  منتقــدات  وتقول 
أن  األميركيــة  الشــركة  إن علــى 
تراعي الفروق اجلسمانية بن الرجال 
والنساء الن حجم يد املرأة أقل بإنش 

واحد، مقارنة بالرجل.
عن  البريطانية  الصحيفــة  ونقلت 
الناشطة البريطانية كارولن كريادو 

قولها إن هواتــف آيفون اجلديدة من 
أن تؤثر ســلبا على صحة  شــأنها 
اليد لدى املــرأة بالنظر إلى حجمها 

الكبير.
وتؤيــد نائبة البرملــان البريطاني عن 
حــزب العمــال، جيس فيليــب، رأي 

أبــل تصمم  إن  وتقول  الناشــطة، 
مقاييس  إلــى  اســتنادا  منتجاتها 

الرجال.
وتــرى السياســية البريطانية أن 
الغضب، ألن  األمر يستدعي  هذا 
النســاء يدفعــن مبالغ مجزية 
في سبيل احلصول على هواتف 

مصممة لتالئم أيادي الرجال.
وكانت أبل قد كشــفت عن 
ثالثــة هواتف جديدة ضمت 
 X إس" و"آيفون X آيفــون"
 X إس ماكــس" و"آيفــون
الشركة  تعرضت  وقد  آر"، 
النتقادات الذعة من جانب 
مواقــع تقنيــة عديــدة 

رأت بأنهــا لــم تقدم 
فــي  أي جديــد 

راتهــا  إصدا
احلديثة.

هواتف آيفون الجديدة تفجر غضب النساءمسابقة الختيار "ملكة جمال هتلر"

الصباح الجديد - وكاالت:
 "Netflix" شــركة  اشــترت 
األميركية حق عرض مسلسلن 
املتحركة،  للرســوم  روســين 
"بارافوز"  اســتوديو  في  أخرجا 

الروسي للرسوم املتحركة.
وجاء علــى موقع االســتوديو: 
علما  نحيطكــم  أن  "يســرنا 
 190 فــي  املشــاهدين  بــأن 

حلقــات  ســيتابعون  بلــدا 
مسلســلْينا"، وهما "مي-مي-
الصغيرة(  )الدببة  ميشــكي" 

و"ليو وتيغ" )الفهد والنمر(.
ويروي املسلســل "ليــو وتيغ" 
مغامــرات صغير الفهــد، ليو، 
"تيغ"،  النمــر  صغير  وصديقه 
الشرق  يدرســان طبيعة  حيث 

األقصى الروسي.

"مي-مــي- مسلســل  أمــا 
فيسلط  الروســي،  ميشكي" 
الضوء على مغامرات صغير دب 
بني يسمى "كيشا" وصغير دب 
أبيض اسمه "توتشكا" وصغير 
العالقات بن  ثعلــب، ويظهــر 

ثالثتهم.
يذكــر أن اســتوديو "بارافــوز" 
املتحركة  للرســوم  الروســي 

يعمل على إخراج املسلســالت 
اســتنادا إلى تقاليد الرســوم 
املتحركة العاملية والتكنولوجيا 

احلديثة.
أما شركة "Netflix" األميركية 
 ،1997 عام  تأسيســها  مت  التي 
أفالم  إنتــاج  فــي  فتتخصص 
التلفزيونية.  والبرامج  الكرتون 
وبلــغ عــدد املشــتركن فــي 

 130 برامجهــا 
شخص  مليون 

 190 مــن 
مبا  بلــدا، 

فيهــا 
روسيا.

شركة أميركية تعرض رسومًا متحركة روسية في 190 بلدًا
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