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بغداد/ السليمانيةـ  عباس 
كاريزي:

انتخب مجلس النواب امس األحد، 
لرئيس  ثانيــا  نائبا  بشــير احلداد، 
اجمللس، في اجللســة األولى لدورته 
الرابعة التــي انعقدت في الثالث 
من الشهر اجلاري، ولم تنته اال امس 
بعــد اختيار النائــب الثاني، وكان 
اجمللس انتخب محمد احللبوســي 
رئيســا للبرملــان وكــرمي الكعبي 
نائبــا اول للرئيس، ولــم يوفق في 
اختيار النائب الثاني حتى ســاعة 
األول،  امــس  متأخرة من مســاء 
وترأس احللبوســي جلسة البرملان 
احلداد،  انتخاب  بعد  مباشرة  امس 
ليعلن ان انتخاب رئيس اجلمهورية 
سيكون في اجللســة التي تعقد 
اخلامس  املقبل  األسبوع  ثالثاء  في 

والعشرين من الشهر اجلاري.
ان  الدميقراطي،  احلزب  اعتبر  وفيما 
الفرقة بني االكراد كانت الســبب 
وراء عدم حســم اختيــار النائب 
الثانــي فــي اليوم نفســه الذي 
اختير فيــه رئيس اجمللــس ونائبه 
األول، اخفق اجمللس القيادي لالحتاد 
الوطنــي الكردســتاني امس في 
يرشحها  التي  الشخصية  اختيار 
لرئاســة اجلمهورية، بعد اجتماع 
الى  وارجيء  استغرق عدة ساعات 

اليوم.
وعــزا عضــو فــي كتلــة احلزب 
نأخر  الكوردســتاني،  الدميقراطي 

انتخــاب النائــب الثانــي لرئيس 
مجلــس النــواب الــى الفرقــة 
التــي يعانــي منهــا التحالــف 

الكوردستاني. 
وقال ريناس جانو، وهو نائب سابق، 
في تصريح خاص لـ"دواروژ" تابعته 

"الصباح اجلديــد" امس االحد، ان 
الثاني لرئيس  النائب  انتخاب  عدم 
مجلــس النواب حتى يــوم امس، 

هو "انعكاس واضــح للفرقة بني 
صفوف التحالف الكوردستاني.

تفصيالت أوسع ص2

انتخاب رئيس الجمهورية الثالثاء المقبل
وبشير الحداد نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب

أربعة أسماء مرّشحة عليه بينها لطيف رشيد وبرهم صالح

بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف اإلصالح واإلعمار، أمس 
األحد، أن انتخــاب رئيس مجلس 
النواب لم يحسم الكتلة النيابية 
إلــى أن اختيار  األكثر عدداً، الفتا 
محمد احللبوســي لهذا املنصب 
جاء بعد تصويت األحزاب الكردية 
لصاحلــه، منوها إلى أن حســم 
اجلهة املكلفة بتشكيل احلكومة 
االحتادية  احملكمــة  من  بقرار  يأتي 

العليا.
وقال القيادي في قائمة ســائرون 
جاســم احللفي إن "رئيس السن 
مهامه  انهى  زينــي  علي  محمد 
الدســتورية بعد ترديد القســم 
للفائزيــن في االنتخابــات، وفتح 
بــاب الترشــيح ملنصــب رئيس 
مجلس النــواب ونائبيه، مع وجود 

مالحظات بابقاء اجللســة االولى 
مفتوحة خالفاً للدستور".

وأضــاف احللفي فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "حتالــف 
االعمار واالصالح ما زال هو الكتلة 
االكثر عدداً، برغم أن رئيس مجلس 

النواب املنتخب من كتلة البناء".
وأشــار إلى أن "انتخــاب محمد 
احللبوسي جاء بعد وقوف االحزاب 
الكرديــة الــى جانبه، لــوال ذلك 
اعلى  على  احلصول  اســتطاع  ملا 

االصوات".
ولفــت احللفي إلى أن "تفســير 
للكتلة  العليا  االحتاديــة  احملكمة 
املكّلفة بتشكيل احلكومة طبقاً 
الدســتور  أوالً( من   /76( للمــادة 
على  ينطبق   ،2010 عــام  الصادر 
واملتحالفــني  ســائرون  قائمــة 

معها".
وأوضــح القيادي في ســائرون أن 
"كتلتنا قدمت مرشــحاً ملنصب 
وهو  النواب  رئيس مجلــس  نائب 
حســن كــرمي الكعبي وقــد فاز 
باملنصب على وفق اصوات كبيرة، 
وكان الســبب هو تصويت الكرد 

لصاحله أيضاً".
كتلــة  "اخفــاق  أن  وأســتطرد 
االصــالح واالعمار في اقناع الكرد 
مرشــحهم،  لصالح  بالتصويت 
جاء الســباب عديدة اهمها عدم 
االتفــاق على اســم محــدد بل 
طرحنــا خالل اجللســة اكثر من 
شــخص ابرزهم خالــد العبيدي 
واسامة النجيفي ومحمد اخلالدي 

وهذا ادى إلى تشتيت اجلهود".
تتمة ص3

اإلصالح واإلعمار: التصويت على رئيس 
البرلمان ال يحسم "الكتلة األكبر"

بغداد ـ الصباح الجديد:
العراقي  املركــزي  البنــك  أعلن 
أمــس األحــد، أن العــراق احتل 
لسندات  مبلكيته  الرابعة  املرتبة 
في  والثالث  األميركيــة،  اخلزانة 

االحتياطي النقدي األجنبي.
تلقت  بيــان  فــي  البنك  وقــال 
الصباح اجلديد نســخة منه، إن 
الرابعة  املرتبــة  احتل  "العــراق 
من بني الــدول العربية النفطية 
اخلزانة  في ملكيتــه لســندات 

األميركية والثالث في االحتياطي 
موضحــا  األجنبــي"،  النقــدي 
أن "ملكيتــه لســندات اخلزانة 
 2018 األميركية لشــهر حزيران 
دوالر  24.0 مليار  بواقــع  ارتفعت 
مقابل 14.3 مليار دوالر لشهر آب 

2017 أي بنسبة زيادة 67.8%".
أن "االرتفاع جعل  البنك،  واضاف 
العــراق يحتــل املرتبــة الرابعة 
من بــني بعض الــدول النفطية 
اخلزانة  في ملكيتــه لســندات 

الســعودية  إذ جاءت  األمريكية، 
االستثمار في  األولى في  باملرتبة 
االذونــات والســندات األمريكية 
بقيمة 164.9 مليار دوالر لشــهر 
حزيران 2018 مقابل 137.9 مليار 
2017، في حني  دوالر لشــهر آب 
جــاءت اإلمارات باملرتبــة الثانية 
 59.6 بلغت  استثمارات  بإجمالي 
مليار دوالر مقارنة بــ 55.9 مليار 

دوالر في 2017.
تتمة ص3

العراق رابع الدول العربية المالكة
لسندات الخزانة األميركية

أمينة بغداد توجه اإلسراع بإنجاز صيانة 
حركة إعمار وعمليات أمنية استباقية2القسم المتضرر من المرور السريع 

3إلعادة النازحين واستقرارهم 

a

بغداد - الصباح الجديد:
باشــرت املالكات الوطنية في 
شــركة نفط الوســط، وضع 
لتأهيــل  العاجلــة  اخلطــط 
وتطوير حقل املنصورية الغازي، 
وأعلن وزير النفط جبار اللعيبي 
اجلديد  الصباح  تلقت  بيان  في 
امــس، حصول  منه  نســخة 
على  الــوزراء  مجلس  موافقة 
الغازي  املنصورية  حقل  تطوير 

باجلهد الوطني.
وقــال الوزيــر في البيــان:" ان 
الوطنية في شــركة  املالكات 
نفط الوسط وبهدف االستثمار 
االمثل للغاز باشرت بأجراءاتها 
فــي عمليــات التأهيل ووضع 
اخلطط العاجلة لتطوير احلقل 
وتشكيل هيئة لتشغيل حقل 
بالشــركة،  ترتبط  املنصورية 
وتخول الهيئة مبهام االســراع 
في تطويــر احلقل ألهميته في 
رفد االنتــاج الوطني من الغاز 

واستثماره بالشكل األمثل" .

واضاف الوزيــر:" ان ادارة احلقل 
الوطني ستحقق عددا  باجلهد 
من االهداف منها تنفيذ خطة 

معجلــة النتاج الغــاز بحدود 
)75-100( مقمق /يوم كمرحلة 
اولى ، الى جانب تقليص كلفة 

وأختصــار  والتطويــر  االدارة 
لرفد  لالنتــاج  الزمنية  املــدد 
محطات الطاقــة الكهربائية 

فــي املنطقــة باحتياجها من 
الغاز اجلاف ، فضال عن ذلك فأن 
االدارة الوطنية ســتؤمن فرص 
العاملة  االيدي  لتشغيل  عمل 
التنمية  وســتحقق  العراقية 

املستدامة للبالد". 
الى  اللعيبي  الســيد  واشــار 
ان "الــوزارة وضعــت برنامجا 
االهداف  لتحقيــق  طموحــا 
اخملطــط لهــا والوصــول الى 
معــدالت انتاج تقــدر بـ)320( 
مليــون قدم مكعب قياســي 
باليوم )مقمق( وانتاج املكثفات 
مبعــدل )32( ألف /يــوم والغاز 
السائل مبعدل )500( طن يوميا 
،مشيرا الى ان عمليات التطوير 

ستتم على ثالث مراحل ".
وأوضح " ان الــوزارة من خالل 
تشــكيالتها باشــرت بأعمال 
اســتالم احلقــل مــن أئتالف 
الشركات االجنبية التي كانت 
قد فــازت عــام 2010 بالعقد 
ضمن جولة التراخيص الرابعة 

لكنها لم توفــق في عمليات 
أجراءات  ان  التأهيل ،موضحــا 
التأهيــل التــي ســتقوم بها 
الــوزارة ســتكون بســياقات 
معيارية عاملية وستتبع اخلطط 
والبرامــج احلديثة الســتثمار 
الغاز املنتــج من احلقل لضمه 

الى االنتاج الوطني" .
املتحدث  قــال  ومــن جانبــه 
الرســمي بأسم الوزارة عاصم 
جهــاد ان هيأة الــرأي اتخذت 
في متوز املاضــي قرارا بتكليف 
شركة نفط الوسط وعدد من 
التشكيالت النفطية الساندة 
بتنفيذ عمليــات تطوير حقل 
املنصورية الغازي في محافظة 
ديالى باجلهد الوطني ، والعمل 
على االســتثمار االمثل للثروة 
النفطية والغازية وذلك باناطة 
مســؤولية تطوير احلقول الى 
الشركات الوطنية وتفعيل دور 

اجلهد الوطني فيها.
تفصيالت أوسع ص8

تقريـر

نفط الوسط تباشر تطوير حقل المنصورية الغازي بعد اخفاق الشركات األجنبية
بعد موافقة مجلس الوزراء على التنفيذ بالجهد الوطني

جانب من حقل املنصورية الغازي

بغداد - الصباح الجديد
دعــا حتالف ســائرون، أمــس األحد، 
والتحري عن  التحقيــق  الى  البرملان 
اتهامات املثارة بشــأن "بيع وشــراء 
الــذمم" حفاظا على ســمعته، في 
حني شدد على أهمية "إنهاء" إسناد 

الوظيفة العامة بالوكالة.
وقال النائب عن حتالف ســائرون رائد 
فهمي في مؤمتــر صحفي عقده في 

مبنى البرملان، وتابعته الصباح اجلديد، 
إن "العراقيني يتطلعون الى اجناز كل 
ما مت اعالنه خالل البرامج االنتخابية 
بعد ان خطا البرملــان اخلطوة االولى 
باجتاه استكمال اخلطوات  االمام  الى 
الدســتورية وانتخاب هيئة الرئاسة، 
والشــعب ينتظر من السياســيني 
النــاس  مالقــاة  نحــو  التوجــه 
مشروع  وحتقيق  العادلة  ومطالبهم 

أنه  الى  والتغيير"، مشــيرا  االصالح 
"ال شــك أن للبرملان الدور االكبر في 
تنفيــذ هذا الشــيء وتنفيذ االعالم 
نفســه  مبراجعة  قيامه  خــالل  من 
واوضاعه والتوجه اجلدي نحو االرتقاء 
واعتماد  والرقابي  التشــريعي  بدوره 
الشــفافية في العمل ومراجعة اي 
امتيازات خارج الســياقات السليمة 
أن  فهمي،  فيها".واضــاف  ومبالــغ 

"احلكم على اداء البرملان ســيتم من 
خالل ماينجــزه من قوانني في ميدان 
العاجلة  القوانني  االصالح وتشــريع 
ذات  القوانني  وفي مقدمتها  وامللحة 
العالقة بالبناء املؤسســي والعدالة 
احلقــوق  ومنظومــة  االجتماعيــة 
والقوانني  واالجتماعية  االقتصاديــة 

املتعلقة باملنظومة االنتخابية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد ائتــالف النصــر، األحد، أن 
رئيســه حيــدر العبــادي ما زال 
"مرشــحه االقوى واألوفر حظا" 
ملنصــب رئيس الــوزراء، في حني 
بــنّي أن املرجعيــة الدينية دعت 
بـ"احلكمة  يتمتع  ملن  العودة  الى 

واخلبرة" في االصالح.
وقــال عضو ائتــالف النصر علي 

الســنيد في بيان صحفي تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
"قياساً باملنجز الذي حققه حيدر 
تنظيم  باالنتصارعلى  العبــادي 
داعش، وانهــاء الطائفية، ووقف 
االنهيــار االقتصــادي، واحبــاط 
مشاريع تقســيم العراق، فضالً 
عــن النجــاح الكبير فــي بناء 
عالقات عربيــة واقليمية ودولية، 

لكل هذا جنــد بان العبادي ما زال 
املرشــح االقوى واالوفر حظاً في 

تسنم منصب رئيس الوزراء".
واضاف السنيد، أنه املرشح االوفر 
"خصوصا بعــد حديث املرجعية 
في اجلمعة االخيرة التي اشــارت 
يتمتع  ملــن  العودة  ضــرورة  الى 
االصالح"،  فــي  واخلبرة  باحلكمة 
مؤكــدا "نحــن فــي النصر ما 

زال العبادي مرشــحنا لرئاســة 
الوزراء".

وكان ائتالف النصر الذي يتزعمه 
رئيس الــوزراء حيدر العبادي اكد، 
أن   ،)2018 أيلــول   12( االربعــاء 
انقاذي للبــالد، الفتا  مشــروعه 
الى أن مرشــحه الوحيد لرئاسة 

الوزراء هو العبادي.
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ائتالف النصر: العبادي ما زال أقوى المرشحين
حظوظا لتولي الحكومة الجديدة

سائرون يدعو البرلمان للتحقيق والتحري
عن اتهامات "بيع وشراء الذمم"

بغداد - الصباح الجديد:
نفت اخلارجيــة األميركية، تقارير 
إعالمية بشــأن لقاء ســري بني 
األميركــي  الرئيــس  مبعــوث 
للتحالف الدولي بريت ماكغورك، 
وقائــد فيلق القــدس في احلرس 

الثوري اإليراني قاسم سليماني.
وقال املتحدث باســم الســفارة 
األمريكية في بغداد تشارلز كول، 
"تويتر"  في  السفارة  عبر حساب 
باللغتــني، اإلجنليزية والعربية، إن 
التي  املتداولة  "التقارير اإلعالمية 
املبعوث  جمــع  لقاء  عن  تتحدث 

الرئاســي اخلاص بريت ماكغورك 
مع جنرال إيراني ملناقشة تشكيل 
احلكومــة العراقية اجلديدة عارية 

عن الصحة".
أنه  األمريكية  الســفارة  وأكدت 
"لم يحــدث على اإلطــالق لقاء 

كهذا".
ويأتي هذا النفــي بعد أن تناقلت 
وكاالت انبــاء ومواقــع إخباريــة 
يتنافى  تقريــرا  وصحــف عــدة 
ومعطيات االزمة احلالية احلادة بني 

اميركا وايران...
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متابعة الصباح الجديد:
في  التحقيقات  دائرة  أعلنت 
هيئــة النزاهــة، األحد، أنها 
للتهريب  محاولــة  أحبطت 
القانونــي  غيــر  واالجتــار 
النفطيــة في  باملشــتقات 
مؤكدة  بغــداد،  العاصمــة 
ضبط تسعة متهمني باجلرم 

املشهود.
وقالت الدائرة في بيان تلقت 
منه،  نسخة  اجلديد  الصباح 
إن "مــالكات مديرية الهيئة 
إحباط  بغداد متكنت من  في 
محاولــة لإلجتــار وتهريــب 
النفطيــة"،  املشــتقات 
مشــيرة إلــى "ضبطهــا- 
مبوجــب مذكــرة قضائية - 
ثمانية ســوَّاق ومحاسباً في 
أحد الگراجــات الواقعة في 
حي اجلهاد متلبســني باجلرم 
املشهود، استناداً إلى أحكام 

قانون مكافحة  13 من  املادة 
تهريب املشــتقات النفطية 
لقيامهم بالتهريب واملتاجرة 

بهذه املواد".
"عملية  أن  الدائرة،  وأضافت 
الضبط التي نفذتها مالكات 
املديريــة، قــادت إلى ضبط 
مجموعة من اخلزانات الثابتة 
التــي حتتــوي علــى مادتي 
ومجموعة  والبنزيــن،  الگاز 
من ســيارات احلمــل احململة 
وأخرى  النفطية  باملشتقات 
التحميل"،  بصــدد  كانــت 
املديرية  "مالكات  أن  متابعًة 
نظمت محضر ضبط أصولياً 
املضبوطة،  اجلرمية  باملبرزات 
قاضي  على  احملضر  عرض  ومت 
التحقيق الــذي أمر بتوقيف 
املتهمني على ذمة التحقيق، 
وإصــدار مذكــرة قبض وحترٍّ 

بحق صاحب الگراج".

إحباط محاولة لتهريب المشتقات 
النفطية ببغداد وضبط 9 
متهمين بالجرم المشهود

جانب من عملية التصويت على النائب الثاني لرئيس اجمللس أمس

بغداد - الصباح الجديد:
للمجلس  العامــة  األمانــة  دعت 
الــوزراء اليوم األحد، الى اإلســراع 
بتحديث نظام البطاقة التموينية، 
املواطنني  بيانــات  بقاعدة  بربطها 

في شبكة احلماية االجتماعية.

وذكــرت األمانة خالل بيــان، تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه: إن 
الــوزراء مهدي  العام جمللس  األمني 
العالق التقى مبمثل برنامج األغذية 
مهــا محمد  العراق  فــي  العاملي 
احمد والوفد املرافق لها، وممثلني عن 

وزارة  في  واملتابعة  التخطيط  دائرة 
التجــارة العراقية، ملناقشــة آلية 
التموينية  البطاقــة  نظام  تطوير 
وحتويلهــا مــن نظام فوكــس برو 
الــى لغــة حديثــة تالئــم تطور 
باستخدام  البيانات  قواعد  أنظمة 

التكنلوجيا والتقنيات احلديثة.
واضــاف البيــان: ان اللقاء شــهد 
استعراضا للمشروع االستراتيجي 
الذي يعكف برنامج الغذاء العاملي 
إجنــازه بالتعاون مــع وزارة التجارة 
االمن  تعزيــز  لغــرض  العراقيــة 

الغذائي ملاليني العراقيني، من خالل 
بناء قاعدة بيانات رصينة تســاعد 
في القضــاء على حــاالت التزوير 
والتكــرار واالســتفادة منهــا في 
الدقيقة  اســتخالص اإلحصائيات 
وزارات  بــني  تداولهــا  وإمكانيــة 

ومؤسسات الدولة عن طريق الربط 
االلكتروني والتخلص من اخملاطبات 
على  اإلجراءات  وتبســيط  الورقية 
دوائر  ملراجعة  احلاجة  دون  املواطنني 

الدولة االخرى.
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أمانة مجلس الوزراء تدعو الى تحديث البطاقة التموينية وتغيير نظامها
السفارة األميركية تنفي عقد لقاء لتعزيز األمن الغذائي في العراق

سري بين ماكغورك وسليماني

الثالث في االحتياطي النقدي األجنبي 



بغداد - السايمانية: عباس 
كاريزي:

انتخــب مجلــس النــواب أمس 
األحد، بشــير احلــداد، نائبا ثانيا 
لرئيس اجمللس، في اجللسة األولى 
في  انعقدت  التي  الرابعة  لدورته 
الثالث من الشــهر اجلــاري، ولم 
تنته اال امس بعــد اختيار النائب 
انتخــب  الثانــي، وكان اجمللــس 
للبرملان  رئيسا  احللبوسي  محمد 
وكرمي الكعبــي نائبا اول للرئيس، 
ولم يوفق في اختيار النائب الثاني 
من مساء  متأخرة  حتى ســاعة 
احللبوســي  وترأس  األول،  امــس 
جلســة البرملان امس مباشــرة 
ان  ليعلن  احلــداد،  انتخــاب  بعد 
انتخاب رئيس اجلمهورية سيكون 
فــي اجللســة التي تعقــد في 
ثالثاء األســبوع املقبــل اخلامس 

والعشرين من الشهر اجلاري.
وفيما اعتبر احلزب الدميقراطي، ان 
السبب  االكراد كانت  بني  الفرقة 
وراء عدم حســم اختيــار النائب 
الذي  نفســه  اليوم  فــي  الثاني 
اختيــر فيه رئيس اجمللــس ونائبه 
األول، اخفق اجمللس القيادي لالحتاد 
في  امس  الكردســتاني  الوطني 
اختيار الشخصية التي يرشحها 
لرئاســة اجلمهورية، بعد اجتماع 
استغرق عدة ساعات وارجيء الى 

اليوم.
احلزب  كتلــة  فــي  وعــزا عضو 
الدميقراطي الكوردســتاني، نأخر 
لرئيس  الثانــي  النائب  انتخــاب 
الفرقة  الــى  النــواب  مجلــس 
التحالف  منهــا  يعانــي  التــي 

الكوردستاني. 
وقال ريناس جانو، وهو نائب سابق، 
في تصريح خاص لـ دواروژ تابعته 
الصبــاح اجلديد امــس االحد، ان 
عدم انتخاب النائب الثاني لرئيس 
امس،  يوم  النواب حتــى  مجلس 
هو »انعــكاس واضح للفرقة بني 
الكوردستاني،  التحالف  صفوف 
وهذا يعــزى الى عدم وجود الرؤية 
السياسية  االطراف  بني  واالتفاق 
ومنها االحزاب الكبيرة ليتمكنوا 

من حسم االمور«.
وأشــار ريناس جانو، الى ان األمور 
لم تكن بهــذا احلــال قبل هذه 
البرملانية  الــدورة  وفــي  املرحلة، 
الثالثــة كانت الظروف احســن 
ممــا هي عليــه اآلن، بــني الكتل 

الكوردستانية. 

واضــاف ريناس جانــو، ان االتفاق 
علــى انتخــاب رئيــس مجلس 
النواب محمد احللبوسي كان مع 
التحالف الكوردســتاني، وجميع 
اتفاق  امنا  وليس صفقة  االطراف، 
بني هــذه االطراف، مشــيرا الى 
ان »احلديــث عن مرشــح احلزب 
جزء  املنصب  لهــذا  الدميقراطي 
من الدعايات التي روج لها، بعض 
ذوي املصالــح الضيقة في اروقة 
اجمللــس، ونحن نعلــم من يقف 

ذلك«.
ورفــض ريناس جانو، مــا اثير عن 
الدميقراطي  احلــزب  مرشــح  ان 
للمنصب بشير احلداد، ذو خلفية 
سلفية، مضيفا »مرشحنا بشير 
بأنه كان عضوا في  احلداد نعرفه 
برملان كوردســتان، وهو ليس كما 
روجوا له من أنه متطرف ومتشدد 

وذو خلفية سلفية.
وأضاف جانــو، »ليس بالضرورة ان 
نصر على املرشــح لكنه هو اآلن 
املرشح من قبل احلزب الدميقراطي 
الكوردستاني، وبودنا ان يفوز كما 
ونعتقد  اآلخرون،  املرشــحون  فاز 
الصحيحة  الطريقة  ان هذه هي 

لنصل الى اتفاقات سياسية«.

وفــي الســليمانية عقد اجمللس 
الوطنــي  لالحتــاد  القيــادي 
الكردستاني اليوم االثنني اجتماعا 
هاماً حلســم تســمية مرشحه 
الذي  اجلمهورية،  رئيــس  ملنصب 
تتنافــس عليه اربع شــخصيات 

داخل االحتاد.
واكــد قيادي في االحتــاد الوطني 
املكتــب  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
السياسي عقد صباح امس االحد 
اجتماعا مبحافظة الســليمانية 
في مســعى منه حلســم اجلدل 
الدائر حول مرشح االحتاد ملنصب 
ان  ،مضيفاً  اجلمهوريــة  رئيــس 
االجتماع لم يصل الى قرار نهائي 
الختيار احد املرشــحني لشــغل 
املنصب، وقرر احالة حسم اختيار 
اجمللس  اجتماع  الى  احلزب  مرشح 

القيادي اليوم االثنني.
شــخصيات  اربــع  وتتنافــس 
للحصول على ثقة اجمللس القيادي 
لالحتــاد الوطنــي لتولي منصب 
رئيس اجلمهورية الذي يتمســك 
انتخابي،  االحتاد به كاســتحقاق 
وهم كل مــن الدكتــور لطيف 
لرئيس  االقدم  املستشــار  رشيد 
اجلمهورية، والدكتور محمد صابر 

عضو اجمللس املركزي سفير العراق 
بختيار  ومال  الصني،  لدى  السابق 
مسؤول الهيئة العاملة باملكتب 
السياســي وبرهــم صالح الذي 
واسس  الوطني  االحتاد  عن  انشق 
حتالف الدميقراطية والعدالة، قبل 
ان يتوصل الى اتفــاق مع النائب 
كوسرت  االحتاد  لســكرتير  االول 
رســول علي ليعــود مبوجبه الى 
صفــوف احلزب ويكون مرشــحه 
السيادية  املناصب  احد  لشــغل 

في العراق.
وكان سعدي احمد بيرة املتحدث 
باسم االحتاد الوطني قد اعلن في 
وقت ســابق للصبــاح اجلديد، ان 
مبنصب  متمسك  الوطني  االحتاد 
عن  يتخلى  ولن  اجلمهورية  رئيس 
استحقاقه في تولي هذا املنصب، 
الذي طالب احلزب الدميقراطي به 
وقدم سكرتير مكتبه السياسي 

فاضل ميراني لشغل املنصب.
واضاف بيرة، ان االحتاد سيرشــح 
شــخصا من داخل صفوفه وانه 
غير مســتعد لتقدمي مرشح من 
خــارج صفوفه، في اشــارة الى 
صالح  برهــم  حصول  صعوبــة 
علــى منصب رئيــس اجلمهورية 

كمرشــح عــن االحتــاد الوطني 
عقب االعتراضات الواسعة عليه 
من قبــل جماهير وكــوادر احلزب 
فضــال عن وجود فيتــو عليه من 
احمد  ابراهيم  هيــرو  جناح  قبل 
التي حتضى بدعــم وتأييد جناح 
االغلبية داخل املكتب السياسي.  
وذكت مصــادر مطلعة للصباح 
اجلديد، ان اجتماع برهم صالح مع 
كوسرت رسول االسبوع املنصرم، 
انتهى الــى ان نتيجــة مفادها، 
برهم  الوطني  االحتــاد  يعتمد  ان 
منصب  لشغل  مرشــحاً  صالح 
رئيس اجلمهوريــة، على ان يعمل 
االخير حلصول االحتاد الوطني على 
اصوات حزبه الذي قاطع انتخابات 
برملان كردســتان بداعــي اخفاق 
املفوضيــة في تنقية ســجالت 

الناخبني.
وادى احلديث الدائر عن اســتعداد 
برهم صالــح للعودة الى صفوف 
االحتاد الوطنــي الى احداث حالة 
من االنقســام داخل قيادة االحتاد 
الوطني وبني انصــاره وجماهيره 
فبني مرحب بعودته ومعارض لها 
اعضاء  اغلب  بني  اجلدل  اســتمر 

االحتاد.

القيادي  اجمللــس  اجتمــاع  وكان 
نهاية االسبوع املنصرم قد شهد 
جدال حادا حول اهمية عودة برهم 
من عدمها وقالت مصادر مطلعة 
للصبــاح اجلديــد، ان احلديث عن 
ترشــيح برهــم صالح لشــغل 
احلزب  اثــار حفيظــة  املنصــب 
تولي  يعــارض  الذي  الدميقراطي 
برهم صالح هذا املنصب، ما حدى 
كورقة  باملنصب  املطالبة  الى  به 
بالضد من  يســتخدمها  ضغط 
الذي  الكردستاني  الوطني  االحتاد 
يشــهد حالة من التشرذم وعدم 
القدرة على توحيــد القرار داخل 

مكتبه السياسي.
وكان مجلس النواب شهد يوم امس 
تنافس كل من بشير احلداد، مرشح 
احلزب الدميقراطي الكوردســتاني، 
واحمــد حاجي رشــيد، مرشــح 
اجلماعة االسالمية الكوردستانية، 
ومثنــى امــني، مرشــح االحتــاد 
الكوردستاني، وحصل  االســالمي 
152 صوتا، فيما  بشير احلداد على 
حصل احمد حاجي رشيد على 45 
صوتــا، ومثنى امني 22 صوتا، فيما 
22 والفارغة  الباطلة  االوراق  كانت 

29 ورقة.

شؤون عراقية

انتخاب رئيس الجمهورية الثالثاء المقبل 
وبشير الحداد نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس النواب

أربعة أسماء مرشحة عليه بينها لطيف رشيد وبرهم صالح

بانتخاب  الدســتوري  اخليار  انطالق  مع 
ونائبيــه وما  النــواب  رئيــس مجلس 
اجلمهورية  رئيس  انتخاب  سيعقبه من 
ورئيس مجلس الوزراء يتطلع الشــعب 
العراقــي ألداء سياســي يخفــف من 
االحتقــان واالهتــزاز الــذي صاحــب 
الــدورة  فــي  السياســية  العمليــة 
السابقة وصل مداه الى حد فقد الثقة 
الكبيرة  واملقاطعة  السياسي  بالنظام 
واملطالبــة  التشــريعية  لالنتخابــات 
بتغييــر وتعديــل الدســتور والنظام 
رئاســي  بنظام  واســتبداله  البرملاني 
وعلى الرغم مــن ان هذه املطالبات لم 
تتبلــور الى مبادرات شــعبية ولم يتم 
انضاجهــا اال انها في نهايــة املطاف 
تعبر عــن فقدان الثقــة ورفضا معلنا 
للتجربــة السياســية اتســاقا مــع 
ملفات الفشــل في تغييــر واقع حال 
الغــاء مظاهر  وفي  العراقي  املواطــن 
التهميش وتفشي الطبقية في اجملتمع 
وغياب القدرة علــى تقليل الفوارق بني 
العراقيــني التــي صنعتهــا منظومة 
القوانني املرجتلة والتي مت مبوجبها اغداق 
املكارم الســخية والرواتــب الضخمة 
على فئات وحرمان شــرائح واسعة من 
آليات اختيار  الفقراء منها واذا كانــت 
رئيس مجلس النــواب ونائبيه قد جرت 
بشكل دســتوري فان التصريحات التي 
شكلت  االستحقاق  هذا  جتاه  انطلقت 
انتشرت  للكثيرين حيث  كبيرة  صدمة 
في وســائل االعالم ومواقــع التواصل 
وتصريحــات  تغريــدات  االجتماعــي 
اتهم فيها مرشــحون خاسرون بعض 
االحــزاب والتحالفات بتقاضي رشــاٍو 
وعقد صفقات خلــف الكواليس ومترير 
مرشــحني من دون متحيص بكفاءتهم 
ونزاهتهم وهي بالتأكيد بداية ســيئة 
لشــوط جديد من النشاط السياسي 
ينــذر باستنســاخ التجربــة املاضية 
وتكــرار  الباليــة  باآلليــات  واملضــي 
االخطــاء وتضييــق مســاحات االمل 
لــدى العراقيني ببزوغ حقبــة التغيير 
واالصــالح وفي الوقت الــذي يرحب به 
التي  الشــابة  اجلديدة  بالوجوه  اجلميع 
اعتلــت منصات املســؤولية فإن هذه 
الوجــوه عليهــا ان تثبــت للعراقيني 
اهــال لهذه املســؤولية وتدحض  انها 
االتهامــات التــي نالت او تريــد النيل 
منها وتؤكد ارجحيتهــا وقدرتها على 
صنع التغيير مــن دون التفاف وتزييف 
ومن دون وعود كاذبة وســيكون امليدان 
السياســي هو الساحة األرحب ملعرفة 
االمكانيات  عــن  والكشــف  القدرات 
وكلما حتقق على يد القادة واملسؤولني 
اجلدد جناحا حتقق اجناز ســتقوى شوكة 
الدولة وتتعزز الثقــة وتتعمق القناعة 
بهذه املنظومة اجلديدة اما االســتمرار 
باإلخفاق وعدم ابتــكار احللول للخروج 
املزيــد من تكريس  االزمات فيعني  من 
للنظام  الرفــض  وتعاظــم  الفشــل 
السياســي برمته واخلطوة امللحة التي 
ينتظرها الشــعب العراقي هي افعال 
الثقة وتوقف االهتزاز  جريئة  تستعيد 

وتبدد القلق . 

استعادة الثقة ..!!

تقـرير

متابعة الصباح الجديد 

وّجهت أمينة بغداد الدكتورة ذكرى 
علــوش بتكثيف اجلهود لإلســراع 
بإجناز صيانة اجلزء املتضرر من طريق 

محمد القسم للمرور السريع. 
جــاء ذلك خــالل جولــة ميدانية 
لها رفقة املديريــن العامني لدوائر 
وبلدية  العالقات واالعالم واملشاريع 
الشعلة لالطالع على سير االعمال 
محمد  طريقــي  لصيانة  اجلاريــة 
القاســم و صــالح الديــن للمرور 

السريع .
واالعالم  العالقات  مديريــة  وذكرت 
ان« امينة  بغــداد وجهت املالكات 
العاملة باالســراع في اجناز اعمال 
املهمني  الطريقني  لهذين  الصيانة 
املرســومة  الزمنية  للجداول  وفقا 
 ، املــرور  حركة  امــام  وفتحهمــا 
مضيفة ان« امينــة بغداد وجهت 
ايضــا العاملــني بضــرورة فتــح 
عدد  مــن الطــرق البديلة ملعاجلة 
اعمال  اثناء  في  املرورية  االختناقات 

الصيانة .
كما باشــرت امانة بغــداد بأعمال 
الدين للمرور  صيانة طريق صــالح 
السريع  بجانب الكرخ بطول )4.5( 

كم«.
واالعالم  العالقات  مديريــة  وذكرت 

املتخصصة  الشــركات  إحدى  ان« 
بأعمــال الطــرق وبإشــراف دائرة 
املشــاريع باشــرت العمل بصيانة 
طريق صالح الدين للمقطع املمتد 
من جسر الشــعلة بإجتاه جامع ام 
القــرى بطول نحــو )4.5( كم بعد 
الصيانة  اكمال مخططات عملية 
وإعداد اجلدول الزمني الالزم لتنفيذ 

فقرات صيانة الطريق ».
وبينــت ان العمــل يتضمن تأهيل 
الشــارع  املتضــررة من  املقاطــع 
تتبعها أعمال اإلكســاء بطبقتني 
من مادة اإلســفلت املدعومة مبادة 
البوليمــر  وبواقــع نوبتــي عمل 
سرعة  لضمان  ومسائية  صباحية 

اجناز العمل ».
و  بغــداد  امانــة   « ان  واضافــت 
بالتنسيق مع مديرية املرور العامة 
هيأت عدداً من الطرق البديلة لسير 
إذ  الطريق  املركبات خالل مدة غلق 
سيكون مرور الشــاحنات الكبيرة 
عبــر ممر بعــرض )4(م على الطريق 
نفسه وميتد من تقاطع حي العدل 
بإجتاه مجسر الشعلة أما العجالت 
الصغيرة واملتوســطة فســيكون 
من خالل الشارع اخلدمي من جهة 
منطقة الشــعلة وصــوالً للوقف 

السني ».
على صعيد اخر اعلنت وزارة االعمار 
واالشــغال  والبلديات  واالســكان 

العامــة عــن حتقيق نســب اجناز 
متقدمة في مشروع  تأهيل طريق 
البصرة  مبحافظة  القاسم  محمد 
النفط / شركة نفط  وزارة  لصالح 
اجلنــوب بكلفة بلغــت  اكثر من 

مليارين و800 مليون دينار .

وذكــر املركــز االعالمــي للــوزارة 
ان شــركة اشــور العامــة إحدى 
من   81% اجنزت  الوزارة  تشــكيالت 
تنفيذ مشروع تأهيل طريق محمد 
القاســم الذي يربط بــني تقاطع 
اذ  )العسكري - مصفى الشعيبة( 

يعد من املشــاريع اخلدمية املهمة 
في احملافظة كونه يســهل عملية 
نقل الشاحنات واآلليات من مصفى 
الشــعيبة إلى املناطق األخرى ، مما 
إيجابا علــى عملية نقل  ينعكس 
احلموالت وانســيابية املرور في تلك 

املناطق التي مير بها الطريق .  
كما اعلنت وزارة االعمار عن حتقيق 
نســب اجناز متقدمة في مشــروع 
مجاري الرمادي االســتراتيجي بعد 
له  املالية  التخصيصــات  اطــالق 
مبوجب قرار االمانــة العامة جمللس 
الوزراء املرقم )89( واستئناف العمل 

به .
ان  للــوزارة  االعالمي  املركــز  وذكر 
املديريــة العامة للمجــاري احدى 
تشــكيالت الوزارة اجنزت %79,5 من 
مشروع مجاري الرمادي الذي يخدم 
100الف نســمة من ابناء احملافظة 
الزيادة  االعتبــار  بنظــر  االخذ  مع 
لـ25 ســنة  املتوقعة  الســكانية 

املقبلة .
وبني املركز االعالمي ان للمشــروع 
اهمية كبيرة في حتســني املستوى 
الرمادي  ملدينــة  واخلدمي  البيئــي 
وتوفير  البيئي  التلــوث  اثر  وتقليل 
الزراعي  الصاحلة للســقي  امليــاه 
العضويــة  االســمدة  وتوفيــر 
واملســاهمة في تقليل ازمة املياه , 
فضال عن حتقيق عائد اســتثماري 
من خالل واردات املشــروع املتمثلة 
بتحصيل واردات اجلباية عن خدمات 
تصريف املياه الثقيلة عند اكتمال 
املشــروع ودخوله حيز التشــغيل 

النهائي.
وتابــع املركــز االعالمي انــه مت مد 

شــبكات مياه االمطار الثقيلة في 
والشوارع  الرئيسة  االحياء  معظم 
املهمــة فــي مدينة الرمــادي ومت 
تســلميها للبلدية حيث باشــرت 
واالنتهاء  التبليط  بأعمال  املالكات 
من هذه االعمال من ضمنها )شارع 
احلق , شارع احملافظة , شارع امللعب 
, شــارع 11حزيران , شارع املعارض 
وشــارع البو جابر وشــارع البكر( , 
مبيناً ان املشــروع يتضمن شبكة 
مياه ثقيلة بطول 120كم وشبكات 
مياه االمطار بطول 90كم وشبكات 
خطوط ناقلة ومحطات رفع 4صرف 

صحي و3ملياه االمطار.
واضاف املركــز االعالمي ان العمل 
يتضمــن كذلــك وحــدة املعاجلة 
الرئيســة واملقامة على مســاحة 
34دومن والتــي تقــع شــرق مدينة 
الرمادي بطاقة 100000م3 / باليوم 
والتي تشــمل الوحدات الرئيســة 
)منظومــة ازالة الرمــال والدهون 
و4احواض ترسيب و2احواض تهوية 
الكلورة  واحواض  التثخني  واحواض 
ومحطــة  التجفيــف  واحــواض 
املياه  تصريف  اخللفي(ويتــم  الرفع 
املعاجلة الى حــوض احلبانية , كما 
املعاجلة مجموعة  تتضمن وحــدة 
من البيانات الرئيسة )كبناية االدارة 
وبناية اخملتبــر وبناية الكلورة وبناية 

املشغلني وابراج املراقبة(.

أمينة بغداد توّجه اإلسراع بإنجاز صيانة القسم المتضرر من المرور السريع 
اإلعمار تشارف على االنتهاء من تأهيل طريق محمد القاسم في البصرة

مجلس النواب ينهي جلسته األولى بتسنم الرئيس ونائبيه ملهامهم الدستورية

ترأس الحلبوسي جلسة 
البرلمان امس مباشرة 
بعد انتخاب الحداد، 
ليعلن ان انتخاب رئيس 
الجمهورية سيكون 
في الجلسة التي تعقد 
في ثالثاء األسبوع 
المقبل الخامس 
والعشرين من الشهر 
الجاري
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تأهيل طريق محمد القاسم في البصرة

بغداد- الصباح الجديد:
لنقــل  العامــة  الشــركة  أعلنــت 
تشكيالت  احدى  والوفود  املســافرين 
وزارة النقل  أمــس األحد إنهاء جميع 
التحضيــرات واالســتعدادت اخلاصة 

بزيارة العاشــر من محــرم احلرام في 
كربالء .

وقــال الوكيــل الفني لــوزارة النقل 
مدير عام الشركة املهندس عبد اهلل 
لعيبي باهض ان الشــركة خصصت  

100( حافلــة ذات الطابقــني و) 25 ( 
حافلــة طابق واحد مع مفــارز  فنية 
وادارية خلدمة زوار العاشــر من محرم 

في كربالء .
الشــركة وضعت  ان  الوكيل  وأضاف 

احتياطي  الباصات كجهــد  من  عدد 
الزخم  واوقات  الذروة  لساعات  حتسبا 
للزيارة، ايضا والتنســيق مع مجلس 
احملافظة واجلهــات املعنية في كربالء 
على اماكن القطوعات ونقاط االركاب 

للزوار الكرام.
العامة  الشــركة  اعلنت  من جانبها 
لســكك احلديد العراقية استعدادها 
زائري كربالء مبناســبة ذكرى  لتفويج 

العاشر من محرم احلرام.

املهندس  الشــركة  وقال مديــر عام 
سالم جبر سلوم  ان قطاراتنا ستنقل 
الزائريــن  علــى محوريــن، األول بني 
بغداد وكربالء، واحملور الثاني بني كربالء 

واحملافظات اجلنوبية .

المسافرين والوفود: إنهاء كافة التحضيرات الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام
السكك الحديد تستعد لتفويج زائري كربالء 



بغداد ـ الصباح الجديد: 
 أعلــن وزير النقــل الكابنت كاظــم فنجان 
احلمامي أمــس األحد انطــاق خدمة النقل 
اجملاني من موقع مبنى G1 في ســاحة عباس 

بن فرناس الى مطار بغداد الدولي.
وقــال الوزيــر إن هــذا املبنى يقــدم خدمات 
سريعة ومتعددة ال ســيما للمسافرين تبدأ 
من مبيعات تذاكر السفر الى تسّلم األمتعة 
وإصدار بطاقة الصعــود الى الطائرة ومن ثم 
النقل الى املطار، مضيفا أن  اخلدمة اقتصرت 
على الذيــن يحملون تذاكــر اخلطوط اجلوية 

الصادرة من داخل املبنى حصرا.
يذكر أن جميع اخلدمات املقدمة مجانية، وأن 
أسعار التذاكر هي األسعار الرسمية املعلنة 

من قبل شركة اخلطوط اجلوية العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة التربية عن تزايد أعداد امللتحقني 
من تاميذها ضمن مشروعي التعليم املسّرع 
واليافعني طيلة السنوات السابقة، مبينٍة بأن 
إقبال الصيدلي  الدكتور محمــد  التربية  وزير 
يعد ظاهرة التســرب مــن التعليم هو حجر 
عثرة في طريق النهوض بالعملية التربوية في 

الباد.
املديرية  ان  للوزيــر  وأوضح املكتــب اإلعامي 
العامة للتعليم األهلي واألجنبي احصت أعداد 
امللتحقني خال الســنوات السابقة ، مشيرا 
الى وجود 33149 تلميذا من كا اجلنســني قد 
دخلوا التعليم املســرع للعام املاضي 2017 - 

2018 موزعني على ثاث مراحل .
واضاف لقد كان هنــاك 7868 تلميذا موزعني 
علــى أربع مراحــل أيضاً التحقــوا بالعملية 
الدراســية في العام نفســه لكن في مدارس 
اليافعــني ، مردفــاً بأن الــوزارة وضعت خطة 
بهذا الشان بغية أنتشال املتسربني من اجلهل 

واألمية .
اجلديــر بالذكر أن مشــروع التعليم املســرع 
التربوية  اليافعني يعدان من املشاريع  ومدارس 
الناحجــة واحليوية التي أثبتت جناحاً كبيراً في 
جميع محافظات الباد ، وفي الوقت نفســه 
دعت الوزارة جيمع أبنائنا التاميذ الذين تركوا 
األنخراط  الى  األســباب  وبشــتى  مدارسهم 
العراق  املشاريع ملستقبلهم ومستقبل  بهذه 

العزيز .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العراقية  لاســمنت  العامة  الشركة  أعلنت 
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن جتاوز 
إنتاج معمل ســمنت بادوش أحــد معاملها 
الواقعــة في محافظة نينــوى الـ )1000( طن 

يوميا.
وقــال مدير عام الشــركة املهندس حســني 
محســن اخلفاجي في تصريــح ملركز االعام 
والعاقات العامة في الوزارة ان تصاعد االنتاج 
جاء نتيجة للخط املدروســة واملمنهجة التي 
وضعتها الشــركة ونفذتها على وفق سقوف 
زمنية محددة ، مشيرا الى ان الشركة تسعى 
وبالتعاون مع  معامل القطاع اخلاص الى توفير 
حاجة الســوق احمللية من االســمنت وبشتى 

االنواع وبأسعار تنافسية .
علــى صعيــد ذي صلة كشــف اخلفاجي عن  
حتقيق طفرات في االنتاج والتسويق خال شهر 
اب املاضي حيث متكنت من انتاج وتسويق 170 
الف طن من الســمنت خال شهر اب املاضي 
وبقيمة تصل الى )11.5 ( مليار دينارعلى الرغم 
من زيادة اســعار النفط االســود بنسبة 15% 
بداية هذا العام وانخفاض اســعار الســمنت 
بحــدود عشــرة االف   دينار من ســعر الطن 

الواحد  مقارنة بالعام املاضي .
علمــا ان كمية املبيعات وقيمتها لشــهر اب 
من عام 2017 كانــت 102 الف طن وبقيمة 8 
مليــارات دينار وان كميات االنتاج والتســويق 
توزعــت على معامل الســمنت الشــمالية 
بقيمة 6.5 مليارات دينار بعد تأهيلها وادخالها 
للخدمة باالمكانات الذاتية للشــركة وبوقت 

قياسي .

إطالق خدمة النقل 
G1 المجاني من مبنى

الى مطار بغداد الدولي

التربية ترفع معدالت 
التحاق تالميذها ضمن 

التعليم المسّرع واليافعين

إنتاج معمل اسمنت بادوش 
تجاوز 1000 طن يوميا

اإلصالح واإلعمار: التصويت 
على رئيس البرملان ال يحسم 

"الكتلة األكبر"
وأورد احللفــي أن "الكــرد، وكمــا 
ظهر في جلســة التصويت على 
الذي  املرشح  احللبوسي، يساندون 
جمع اكثــر تأييد من ممثلي املكون 
الســني في مجلس النواب، وهم 
لــم ينضموا إلى كتلــة البناء بل 

التزموا احلياد".
ومضــى احللفي إلــى أن "الكتلة 
األكبر سوف تظهر مامحها بعد 
انتخــاب رئيــس اجلمهورية وهي 
بالتأكيد ســوف تكون من حتالف 
االصــاح واالعمــار؛ ألننا اصحاب 
القوائم التــي متتلك العدد االكثر 

من النواب".
مــن جانبه، ذكر القيــادي في تيار 
في  احلســناوي  هاشــم  احلكمة 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
"حســم موضوع الكتلة النيابية 
االكثر عــدداً ســوف يرتبط بقرار 
يصدر عن احملكمة االحتادية العليا".

وأضاف احلســناوي ان "احللبوسي 
اصبح  منتخبــاً  رئيســاً  كونــه 
ومعرفة  احملكمة  مفاحتة  بإمكانه 
من هــي الكتلة التي لها احلق في 
تشكيل احلكومة، هل هي صاحبة 
التواقيع احلّية أم التي وقع رؤســاء 

القوائم نيابية عن اعضائها ".
ويتفق احلســناوي مع احللفي بأن 
"تصويــت الكرد إلى احللبوســي 
بوصفه ممثــًا عن البنــاء هو من 

حسم وصوله إلى رئاسة مجلس 
بإثبات من  يرتبط  واالمر ال  النواب، 

هي الكتلة االكثر عدداً".
وعّد "تصويت مجلس النواب على 
هيئة رئاســته، خطوة دســتورية 
جيــدة على طريق تســمية بقية 
الرئاسات اهمها تكليف احلكومة 

املقبلة".
ويأمــل القيادي فــي احلكمة بأن 
االجــراءات  بقيــة  "تســتكمل 
الدســتورية  املواقيت  على وفــق 
والسياقات القانونية الصحيحة".

ويرى احلســناوي أن "مهمة هيئة 
الرئاسة ستكون صعبة للغاية في 
ظل وضع سياســي معقد كالذي 
نعيش فيه حالياً، سيما مع وجود 
قوانني معطلــة منصوص عليها 
في الدســتور ينبغــي التصويت 
عليها اهمها قانون مجلس االحتاد 

وقانون النفط والغاز".
يشــار إلى ان مجلس النواب كان 
قد صوت على مرشح كتلة البناء 
محمد احللبوسي رئيساً له بـ 169 
صوتاً، فيما لــم يتجاوز ما حصل 
عليه خالد العبيدي 90 صوتاً، وتاه 
النجيفي ومحمد  كل من اسامة 

اخلالدي وطال الزوبعي.

العراق رابع الدول العربية املالكة 
لسندات اخلزانة األميركية

وجــاءت الكويت باملرتبــة الثالثة 
مبقدار 42.9 مليار دوالر".

النقدي  "احتياطي  أن  البنك،  وبني 

األجنبــي للعراق ارتفــع هو االخر 
لشــهر حزيران 2018 ليسجل 54 
مليار دوالر مقابل 46.2 مليار دوالر 
لشــهر آب 2017 اي بنسبة زيادة 
16.9 % وجاء ترتيب العراق باملرتبة 
العربية،  الــدول  الثالثة مــن بني 
حيث احتلت اململكة الســعودية 
احتياطي  بلــغ  إذ  األولــى  املرتبة 
النقــد األجنبي ما مقــداره 508 
مليارات دوالر ضمن الدول العربية، 
فيما احتلت دولة اإلمارات العربية 
 171 الثانية مبقدار  املرتبة  املتحدة 

مليار دوالر".
العراقي،  املركــزي  البنــك  واعلن 
فــي 5 ايلــول 2018، عــن تعزيز 
 6.5 احتياطياته من الذهب مبقدار 
طن ليصبح رصيده االجمالي من 

الذهب 96 طنا.

أمانة مجلس الوزراء تدعو الى 
حتديث البطاقة التموينية 

وتغيير نظامها
واكد ان احمد اعربت عن سعادتها 
باســتمرار التعاون املشــترك بني 
اجلانبني وتنفيــذ النظام من أجل 
العراق وشــعبه وضمــان حصول 
مســتحقاتهم  على  املواطنــني 

الغذائية.

السفارة األميركية تنفي 
عقد لقاء سري بني ماكغورك 

وسليماني
، عن صحيفة "اجلريدة" الكويتية، 

نشــر على موقعهــا اإللكتروني 
اجلمعــة املاضــي حتــت عنــوان 
"ســليماني التقــى ماكغــورك 
العراق"،  سرا لتشــكيل حكومة 
وأوردت فيه إنها علمت من مصادر 
الثوري اإليراني  مطلعة في احلرس 
أن قائد فيلق القدس اللواء قاسم 
ســليماني التقى مبعوث الرئيس 
بريت  العراقية  للشؤون  األمريكي 
ماكغــورك، يوم الثاثــاء املاضي، 
ســرا لاتفاق على حل لتشكيل 
احلكومــة العراقية املتعثر، ووقف 

التصعيد بني اجلانبني.
ومضيفــة أن اللقــاء مت بناء على 
اجلانب  وأكــد  ماكغــورك،  طلب 
األمريكــي لإليرانيني عدم ارتباطه 
بــأي شــكل بإحــراق القنصلية 
اإليرانية خال احتجاجات البصرة، 
وطلــب مــن اإليرانيــني اإليعــاز 
مهاجمــة  بتجنــب  حللفائهــم 
العراق  األمريكية فــي  املصالــح 
لتفادي أي تصعيــد قد يخرج عن 

السيطرة وال حتمد عقباه.

ائتالف النصر: العبادي ما زال 
أقوى املرشحني

حظوظا لتولي احلكومة اجلديدة
على صعيد متصل كشف النائب 
عــن حتالــف ســائرون حمداهلل  
الركابــي, امس األحــد, عن وجود 
مفاوضــات بــني كافــة الكتــل 
السياســية لتحديــد مواصفات 
ضمن  املقبلة  احلكومــة  وبرنامج 

الدينيــة  املرجعيــة  توصيــات 
العليا, مبينــا ان احلديث عن طرح 
رئاسة  لتولي  معينة  شــخصية 

احلكومة املقبلة سابق ألوانه.
وقال الركابي في تصريح لـــه إن 
“املفاوضــات السياســية اجلارية 
الفتح وسائرون  حاليا بني محوري 
تتلخص في حتديد مامح احلكومة 
ومواصفات  احلكومــي  والبرنامج 
رئيس الوزراء وفق نصائح املرجعية 

الدينية”.
اتفاق على  “احلديث عن  ان  وأضاف 
لتولي  تســمية أســماء محددة 
دقيق وسابق  غير  احلكومة  رئاسة 
“اختيار  أن  إلــى  مشــيرا  الوانه”، 
رئيس احلكومة ســيكون توافقي 

بني جميع املكونات”.
ولفــت الركابــي إلــى أن “األيام 
حاسمة  ستكون  املقبلة  القليلة 
املقبلة  احلكومــة  تشــكيل  في 

وتسمية رئيس الوزراء فيها”.
وتشهد الســاحة السياسية في 
العــراق حراكاً واســعاً بني القوى 
التي جرت في  باالنتخابات  الفائزة 
)12 ايار 2018( لتشــكيل الكتلة 
األكبر متهيداً لتكليفها بتشكيل 

احلكومة املقبلة.

سائرون يدعو البرملان للتحقيق 
والتحري عن اتهامات "بيع 

وشراء الذمم"
واكد فهمي على "ضرورة تفعيل 
الــدور الرقابي خاصــة مايتعلق 

والتوقــف  الفســاد  مبكافحــة 
بجدية على ما اثير من شــبهات 
واتهامات تتعلق ببيع وشراء الذمم 
ملــا لذلك من صلة بــدور البرملان 
"اهمية  وسمعته"، مشددا على 
قيام اجمللــس بالتحقيق والتحري 
فــي كل القضايا املثــارة والقاء 
االضواء عليها مبا يضمن انطاقة 
سليمة وشفافة لعمل البرملان".

واكــد النائب عن ســائرون على 
لــدوره  البرملــان  اداء  "اهميــة 
الضامن بانهاء اســناد الوظيفة 
العامة بالوكالة، والتشديد على 
تؤمن  التــي  الواضحة  املعاييــر 
وصول الشــخصيات والكفاءات 

اليها".
االعام  وســائل  بعــض  وكانت 
االجتماعي  التواصــل  ومواقــع 
تناقلت خــال، اليومني املاضيني، 
ونواب  أنباء بشــأن عرض كتــل 
مبالغ لـ"شراء املناصب البرملانية 
واحلكومية" ومنها منصب رئيس 
مجلس النواب الذي وصل سعره 
الى ثاثني مليون دوالر، حسب ما 

مت تناقله.
وعقــد مجلــس النــواب، امس 
رئيس  برئاسة  جلســة  السبت، 
الســن محمد علي زيني انتخب 
محافظة  عــن  النائب  خالهــا 
االنبار محمد احللبوســي ملنصب 
رئيس اجمللس فيمــا اختار النائب 
عن سائرون حســن كرمي ملنصب 

النائب األول للمجلس.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

تشــهد مناطق غربــي محافظة 
نينوى حركة إعمار في طرق وقناطر 
خّربهــا تنظيــم داعــش اإلرهابي 
أمنية  عمليات  مع  بالتزامن  عمدا، 
املناطق  تلــك  لتأمني  اســتباقية 
النازحني واستقرارهم  بهدف إعادة 

مبناطقهم.
وقــال عبد القــادر الدخيــل مدير 
تصريح صحفي  في  نينوى  بلديات 
تابعه مراســل "الصبــاح اجلديد" 
انه "نحن اليــوم نتواجد في قضاء 
تلعفر من اجل تأهيل وربط الطريق 
الذي يربط مدينــة تلعفر مبنطقة 
الذي جرى  الطريق  الكســك، هذا 
جتريفه بشــكل متعمــد من قبل 
عصابات داعــش االرهابية، وصلت 
نسبة االجناز فيه نحو %90 وبلغت 
كميــة املقاطــع املنجــزة بحدود 
2600 متــر مربع كذلك مت انشــاء 
تفجيرها  قناطر صندوقية ســبق 
مــن مجاميــع داعــش االرهابية 
داخل قضاء تلعفــر ونحن االن في 

القنطرة الثالثة".
واضــاف "كل هذه املشــاريع التي 
نقوم بهــا من اجل دعــم عملية 
االســتقرار وعودة النازحني، بعد ان 
اجنزنــا اعمالنا فــي مناطق جنوب 
املوصل وســهل نينــوى واملنطقة 
الشــمالية الغربية، االن نحن في 
ونحن  الغربية،  اجلنوبيــة  املنطقة 
ســنجار  قضائي  في  حاليا  نعمل 
والبعاج وايضا قضــاء تلعفر ومن 
املؤمل اجناز اعمالنا قبل قدوم فصل 
الشــتاء حتى نســتطيع ان نعيد 
املنطقة  لهــذه  النازحة  العائات 
خدمــة الهل غرب نينوى بشــكل 

خاص واهل نينوى بشكل عام".
مدير  املهند محســن حسني،  اما 
بلدية تلعفر فقــال "مت االيعاز من 
قبل مديرية بلديات نينوى بالتعاون 
وصيانة  لتأهيل  الطرق  مديرية  مع 
هذا الطريق الــذي كان به نحو 30 

موقعــا مفجرا ومخربــا من قبل 
عصابات داعش االرهابية، باشــرنا 
بالعمــل فــي الثامن عشــر من 
شــهر آب املنصرم، وحاليــا لدينا 
لنداءات  وتلبية   ،90% اجناز  نســبة 
االهالي والشيوخ في قضاء تلعفر 
نينوى  بلديات  مديرية  اســتجابت 
لهــذا العمل وســوف ينجز خال 

االسبوع املقبل".
تلعفر  مدينة  "ان شــوارع  واضاف 
متضــررة بشــكل كبيــر وحتتاج 
وتخصيص  وصيانــة  تأهيــل  الى 
مبالغ وندعــو محافظة نينوى الى 
لتأهيل  املطلوبة  املبالغ  تخصيص 
وصيانــة الشــوارع املوجــودة في 

مدينة تلعفر".

الفني  املعــاون  مــن جانبه قــال 
في بلديــة تلعفر رعــد علي جنم  
بلديات محافظة نينوى  "باشــرت 
متمثــل ببلدية تلعفــر بتصليح 
التي  والتكسرات  واملطبات  الطرق 
االرهابية  داعش  عصابات  احدثتها 
فــي اثناء ســيطرتها علــى هذه 
املناطق، ووصلت نســبة االجناز في 
هذا الطريــق الــى %90  وبكمية 
2600 متــر مربــع، وهــذا العمل 
يتواصل من اجل اعادة االســتقرار 
املنطقة  الــى  النازحــني  وعــودة 

الغربية مبحافظة نينوى".
مبينا ان "هذا الشــارع الذي يجري 
عليه العمــل حاليا يعد شــارعا 
االهالي  حلركــة  ومهمــا  حيويــا 

والعائــات العائــدة  وايضا حلركة 
القــوات االمنية، علمــا انه لدينا 
بتصليح  وتتمثــل  ثالثــة  مرحلة 
بني  الرابطة  والقناطــر  املطبــات 
مركز قضاء ســنجار ومركز قضاء 
تلعفر، فضا عن اعمال اخرى داخل 
قضاء تلعفــر والتــي احيلت الى 
 )UNDP( املنظمــات الدولية ومنها
ومت تنفيــذ قناطر صندوقية مهمة 
داخل القضــاء ومت اجنازها بالكامل، 
اضافــة الى انــه لدينــا القنطرة 
الثالثة التي ســيتم اجنازها باقرب 

وقت ممكن".

عملية أمنية جنوبي تلعفر
وبالتزامن مــع عمليات االعمار في 

اللواء  تلعفر، نفذت قوة من  قضاء 
ولواء احلســني  العراقي  92 اجليش 
53 احلشد الشعبي واجبا مشتركا 
لتطهيــر اجلبال الواقعة بني قريتي 
ابوماريا و بخور )شرق وجنوب شرق 
مدينة تلعفر( لتطهير هذه املناطق 

بالكامل.
وغالبا مــا تقوم القــوات االمنية 
امنية استباقية ملاحقة  بعمليات 
انفاقهم  وتدميــر  الدواعش  بقايا 
ومضافاتهم فــي صحراء منطقة 
اجلزيرة جنوبــي تلعفر حيث كانت 
تلــك الصحراء تعد احــد معاقل 
تنظيم داعش وغيــره من اجملاميع 
االرهابية املسلحة وماذا آمنا لهم 

منذ عام 2003 الى عام 2017.

وخــال اعمال تطهيــر الطرق من 
العبــوات الناســفة التــي زرعها 
تنظيــم داعــش االرهابــي قبيل 
هزميته، انفجرت عبوة ناسفة قرب 
القلعة اخلارجية على طريق معمل 
جص شــمال شــرق مركز قضاء 
تلعفــر اســفرت عن استشــهاد 
منتســب وإصابة اربعة من احلشد 
الشــعبي / لــواء احلســني عليه 
الســام من بينهم امر فوج خال 
العبوات  تفكيك  بعملية  قيامهم 

املزروعة على طول الطريق.
وكانت القــوات االمنية قد اعلنت 
تطهير مدينة تلعفر وطرد تنظيم 
داعــش االرهابــي في نهايــة آب /

اغسطس من العام املاضي.

نحن اليوم نتواجد في قضاء 
تلعفر من اجل تأهيل وربط 
الطريق الذي يربط مدينة 
تلعفر بمنطقة الكسك، هذا 
الطريق الذي جرى تجريفه 
بشكل متعمد من قبل 
عصابات داعش االرهابية، 
وصلت نسبة االنجاز فيه نحو 
%90 وبلغت كمية المقاطع 
المنجزة بحدود 2600 متر 
مربع كذلك تم انشاء قناطر 
صندوقية سبق تفجيرها 
من مجاميع داعش االرهابية 
داخل قضاء تلعفر ونحن االن 
في القنطرة الثالثة

غربي نينوى.. 

حركة إعمار وعمليات أمنية استباقية
إلعادة النازحين واستقرارهم بمناطقهم

بغداد – انفجار الصقة 
الشــرطة  امنــي في  ذكر مصــدر 
العراقيــة امــس االحد، بــأن مدنيا 
اصيب بجــروح بانفجار عبوة الصقة 
مثبتة اسفل ســيارته، في منطقة 

الدورة جنوبي العاصمة.
وقال املصــدر ان "عبوة الصقة كانت 
مثبتة اسفل عجلة مدنية، انفجرت 
اثناء مرورها فــي منطقة هور رجب 
التابعة للدورة، ما اســفر عن اصابة 
صاحــب العجلــة بجــروح واضرار 
جســيمة بالعجلة" ، مشــيرا الى 
ان "قــوة امنية نقلــت املصاب الى 
مستشــفى قريب لتلقــي العاج، 
وفتحــت حتقيقــا باحلــادث ملعرفة 

مابساته".

ديالى – مقتل ارهابيني 

افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ديالى امــس االحد، مبقتل 
واصابة عــدد من عناصــر "داعش" 
تقلهم شمال  بانفجار سيارة كانت 

شرقي ديالى.
وقــال املصــدر إن "عبــوة ناســفة 
انفجرت، صباح يوم امس داخل عجلة 
كان يستقلها عدد من عناصر داعش 
البوطرميش، شمال  لدى مرورها في 
شرقي محافظة ديالى" ، مضيفا أن 
"التفجير اســفر عن مقتل واصابة 
عدد من عناصرداعش"، من دون االدالء 

مبزيد من التفاصيل.

كركوك – هجوم مسلح 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة كركوك امــس االحد أن 
واصيب مدني  قتا  ومدنيا  شــرطيا 
اخر بهجوم لـ"داعش" على قرية في 

احلويجة جنوب غربي احملافظة.
وقــال املصــدر ان "مســلحني من 
داعش هاجموا صباح يوم امس قرية 
التابعة  )غريب(  اجلريسات  الكفطان 
لناحية العباسي في قضاء احلويجة 
جنوب غربي كركوك، وقتلوا شرطيا 
ومدني واصابوا مدنــي اخر بجروح"، 
مضيفا ان "فوة امنية طوقت مكان 
احلــادث، ونقلت اجلثتــني الى الطب 
مستشــفى  الى  واجلريح  العدلــي 

قريب لتلقي العاج".

بابل – تدمير مضافة
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة بابل امس االحــد ان قوة 
أمنية عثــرت على مضافــة قدمية 
الصخر  جرف  قضــاء  في  لعصابات 

شمالي احملافظة .
وذكر املصــدر ان "الفوج اخلامس في 

شــرطة الطوارئ، عثرت في منطقة 
العويسات وفي اثناء عملية تفتيش 
علــى مضافة قدميه تعــود لداعش 
االرهابي" فــي جرف الصخر ، مؤكدا 
تدمير املضافــة التي حتوي على مواد 

طبية وغذائية". 

صالح الدين – ضبط عتاد 
اعلن مصدر عسكري في وزارة الدفاع 
امــس االحد ضبط مخبــأ لعدد من 
قنابر الهاون في منطقة اجلالســية 

التابعة لقضاء سامراء.
إن "مفــارز مديرية  وقــال املصــدر 
فــي  العســكرية  االســتخبارات 
ضوء  وعلى  ســامراء  عمليات  قيادة 
معلومات استخبارية دقيقة تتمكن 
من الوصول الى مخبأ لعدد من قنابر 
الهاون في منطقة اجلالسية التابعة 

لناحية املعتصم في صاح الدين".

وأضاف البيــان أنهــا "كانت معدة 
الستهداف املواطنني وقواتنا االمنية 
وقد قامت بتفجيرها موقعياً من قبل 

املفارز الهندسية التابعة للقيادة".

االنبار – عملية امنية 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة االنبــار امس االحد ان قوة 
من احلشــد الشعبي واجليش متكنت 
مــن القــاء القبض على عــدد من 
االرهابيني بعملية أمنية بحي اجلوالن 

في قضاء الفلوجة.
وذكر املصدر انه "بناء على معلومات 
اســتخبارية دقيقــة نفــذت قــوة 
مشتركة من اللواء الثاني في احلشد 
الشــعبي واجليش واالمــن الوطني 
واخملابرات عملية امنية في حي اجلوالن 
في الفلوجة" ، الفتا الى ان "العملية 
اسفرت عن القاء القبض على عددا 

من املطلوبني على وفــق املادة 4 من 
قانون االرهاب"، مضيفا ان املطلوبني 
املعنية  اجلهات  الى  تسليمهم  جرى 
التخاذ االجراءات املطلوبة بحقهم".

ذي قار – احكام اعدام 
جمللس  الرســمي  املتحــدث  اعلــن 
ان  االحد  امــس  االعلــى  القضــاء 
محكمة جنايات ذي قار اصدرت ستة 
أحكام باإلعــدام بحق مجرم ارتكب 
جرائم عدة مــن بينها قتل وخطف 
وشــروع بالقتل في مناطق متفرقة 

من العاصمة بغداد.
وقال املتحدث القاضي عبد الســتار 
ذي  جنايات  "محكمــة  إن  بيرقــدار 
قار نظرت عــدة قضايا ألحد املدانني 
باالنتمــاء للتنظيمــات االرهابيــة 
وحكمت عليه باالعدام شــنقا حتى 
املــوت 6 مرات"، مبينا ، ان "املدان قام 

بقتل سبعة اشخاص وخطف اثنني 
من دون معرفــة مصيرهم حتى االن 
فضا عن شروعه بقتل اثنني أخرين". 

نينوى – عمليات امنية 
كشــف الناطق باسم مركز االعام 
االمني امــس االحد ألقــت القوات 
األمنية فــي قيادة عمليــات نينوى 
اثنني  القت القبض علــى مطلوبني 
على وفق املادة 4 إرهاب خال عمليتني 
الشــورة  منطقة  فــي  منفصلتني 

وحمام العليل، جنوبي احملافظة.
وقال الناطق العميد يحيى رسول ان 
القوات االمنية عثــرت على 3 إنفاق 
في قرية العكابات مت التعامل معها 
أصوليــا، وعثــرت أيضاً علــى عبوة 
قرب  قدمية  الصنع  ناســفة محلية 
ســيطرة حكنة، وعلى 7 قنابر هاون 

عيار 82 ملم في قرية العذبة .

انفجار عبوة الصقة بمنطقة الدورة جنوبي بغداد * مقتل وإصابة اإلرهابين بانفجار ملغمة شرقي ديالى 
تدمير مضافة إرهابية بجرف الصخر شمالي بابل * اعتقال مجموعة إرهابية بعملية أمنية في الفلوجة

3 شؤون عراقية

جانب من حمالت االعمار غربي نينوى
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منى خضير عباس 
للمياه  العامة  الهيئة  اســهمت 
اجلوفيــة وبصــورة مباشــرة في 
احلد مــن ظاهرة شــحة املياه في 
محافظــة الديوانية وللتقليل من 
معاناة املواطنني في احملافظة حيث 
كان لهذه الشــحة املائيــة تأثير 

كبير على حياتهم اليومية .
واستنفرت الهيئة جميع جهودها 
وامكانياتهــا للحــد مــن هــذه 
املشكلة حيث كان للظروف اجلوية 
القاسية وارتفاع درجات احلرارة في 
فصل الصيف دور كبير في زيادتها 

وتفاقمها .
في  اإلعالمي  املصــدر  أكــد  كما 
بئرا   )30( الهيئة اجنــاز أكثر مــن 
بجهــود العاملني فــي فرقة حفر 
)95( العاملــة فــي فــرع النجف 
الفراحنة  االشــرف في منطقــة 
فــي محافظة  بديــر  آل  ناحيــة 
الديوانية للتأكيد على توفير املياه 
واســتعماله لالغــراض املنزليــة 
املتعددة وســقي املزروعــات وارواء 
احليوانــات اضافة الى ملء التناكر 
احلوضية الصغيرة لالســتعماالت 
املنزلية وبصورة يومية بعد جفاف 

نهر ثرمية الكبير.
للمياه  العامة  الهيئة  اتخذت  وقد 
اجلوفيــة اكثر مــن )40( بئرا بواقع 
اجنــاز بئريــن فــي اليــوم الواحد 
في قضــاء عفك التابــع حملافظة 
الديوانية بجهود العاملني في فرقة 
حفر )93( املنســبة من فرع كربالء 
شحـــــة  ظاهرة  على  للقضــاء 
امليــاه التي تعاني منها املنطقــة 
بسبب النقص احلاصل في منسوب 
الذي يهدد املواطنني  املياه واجلفاف 

نتيجة قلة او انعــدام املياه الواردة 
من االنهار التي متر بالقضاء . 

وقد بلغ عــدد االبار املنجزة بحملة 
مكافحة شحة املياه في محافظة 
الديوانيــة منــذ شــهر نيســان 
املاضي وحتى شــهر ايلــول )132( 
بئــرا وباعمــاق مختلفــة موزعة 
احملافظة  من  مختلفة  نواحي  على 
وحسب احلاجة الفعلية لالبار مثل 
ناحية الصالحية وآل بدير والدغارة 

اضافة الى ناحية السنية . 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

تعتــزم وزارة العمل والشــؤون 
االجتماعية اختيار الفي اســرة 
باعانة  املشــمولة  االســر  من 
احلماية االجتماعية من منطقة 
الصــدر/2 لتنفيــذ البرنامــج 
النقدية  لالعانــات  التجريبــي 

املشروطة. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
عمــار منعم ان هيئــة احلماية 
تنفيــذ  بصــدد  االجتماعيــة 
املرحلة الثانية من قانون احلماية 
لســنة   11 رقم  االجتماعيــة 
2014 املتعلقــة بتنفيذ برنامج 
االعانة النقدية املشــروطة من 
العائالت  من  عينة  اختيار  خالل 
احلماية  اعانة  من  املســتفيدة 
االجتماعية ، الفتا الى ان تنفيذ 
البرنامج ال يؤثر على اســتمرار 
منــح االعانــة بل يزيــد منها 
برامج  على  املستفيد  ويحصل 

فضلى في الصحة والتعليم. 
وبني ان شــروط احلصــول على 
االعانــات االضافيــة اخلاصــة 
النقديــة  االعانــات  ببرنامــج 
تلتــزم  ان  هــي  املشــروطة 
املســتفيدات ببرامــج الرعاية 
الصحية واالطفال من عمر يوم 
واحد الى ســت سنوات ببرامج 
والتزام طالب  الدورية  اللقاحات 
اخلامس  الصــف  من  املــدارس 
االبتدائــي الى الصــف الثالث 
 ، الرســمي  بالدوام  املتوســط 
مشيرا الى ان اخلطوات الواجب 
املســتفيدة  االســرة  رب  على 
اتباعهــا هــي تســجيل افراد 
االسرة ببرامج الرعاية الصحية 
وتسجيل وتأشير االوالد والبنات 
االبتدائي  اخلامــس  الصف  من 
الى الثالث املتوسط والتزامهم 
والســماح  الرســمي  بالدوام 
بزيــارة  للباحــث االجتماعــي 

لغرض  االسرة بصورة منتظمة 
املتابعة . 

اوضــح  الرســمي  املتحــدث 
الوزارة  تتبعهــا  التي  اخلطوات 
زيارة  وهــي  البرنامج  لتنفيــذ 
االسرة  الى  االجتماعي  الباحث 
احلماية  اعانة  من  املســتفيدة 
االســتمارة  مللء  االجتماعيــة 
الفي  واختيار  بالبرنامج  اخلاصة 
اســرة كعينة وارســال رسالة 
نصية الى هواتفهم منوها الى 
ضــرورة مراجعة املســتفيدين 
بعد  االجتماعية  احلماية  قسم 
تلقيهم الرســالة وان العائالت 

ستكون  اختيارها  يتم  لم  التي 
هنالــك فرصة اخــرى لالختيار 

واملشاركة بالبرنامج. 
على صعيد متصل عقد وكيل 
العمل  لشــؤون  العمــل  وزارة 
اهلل  عبد  الكــرمي  عبد  الدكتور 
اجتماعــاً طارئاً مع ممثلي الفرق 
القطاعية اخلاصة بتنفيذ القرار 
بـ)املرأة،  اخلــاص   1325 االممــي 
االمــن، الســالم( فــي االمانة 
العامة جمللس الــوزراء والوزارات 
كافة واالسهام في ايجاد احللول 
املناســبة ملا متر به البصرة من 

اوضاع استثنائية. 

واكــد الوكيل خــالل االجتماع 
التعاون وبــذل اجلهود من  على 
القطاعية  الفــرق  اعضاء  قبل 
في مؤسســات الدولــة كافة 
التي  لالسهام في تدارك االزمة 
تتعرض لها البصرة والعمل على 
ايجاد احللــول العملية واجلذرية 
 ، الترقيعية  لها بدال من احللول 
مشيرا الى ان الواجب االنساني 
على  يحتم  والشرعي  والوطني 
اجلهات املعنية وضع حد ملعاناة 

اهالي احملافظة. 
وبني ان ما تشهده احملافظة هو 
نتيجــة حتميــة للتقصير في 

تأمــني اخلدمات التــي حتتاجها 
فرص  توفيــر  فــي  والتلكــوء 
العمــل، االمــر الــذي ادى الى 
تردي الواقع اخلدمي واالنســاني 
مما تســبب  والصحــي فيهــا 
بخروج املواطنني الى الشارع في 
تظاهرات للمطالبـة بتحسيـن 

واقعهـم. 
اجملتمعــني  الوكيــل  وطالــب 
باملســاهمة في ايجــاد احللول 
احملافظة من  ازمة  املناسبة حلل 
خــالل ترجمة اهــداف وخطط 
 1325 االممــي  القــرار  تنفيــذ 
وخاصة  املمكنــة،  بالســرعة 

باســرع  تنفيذها  ميكــن  التي 
ايجــاد فرص  وقــت، واهمهــا 
عمل وحتســني الواقــع اخلدمي 
ملواطنيها. وجرى خالل االجتماع 
طرح العديد مــن احللول واالراء 
واالفكار مــن قبل اعضاء الفرق 
تفعيــل  بغيــة  القطاعيــة، 
القرار  بتنفيذ  اخلطط اخلاصــة 
املذكور آنفــا بالتعاون مع ممثلي 
احلكومــات احملليــة ومنظمات 
والســعي  املدنــي،  اجملتمــع 
للضغط على اجلهات املسؤولة 
بتســريع  املطالبة  خــالل  من 

تنفيذ املشاريع اخلدمية. 

»العمل« تنّفذ البرنامج التجريبي لإلعانات
 النقدية المشروطة أللفي أسرة 

عقدت اجتماعًا طارئًا للفرق القطاعية المعنية بتنفيذ القرار األممي 1325

إن الخطوات الواجب 
على رب األسرة 

المستفيدة اتباعها هي 
تسجيل أفراد األسرة 

ببرامج الرعاية الصحية 
وتسجيل وتأشير األوالد 

والبنات من الصف 
الخامس االبتدائي الى 

الثالث المتوسط

االسر املشمولة باالعانة
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غلق  38 مطعما ومحل 
مرطبات لمخالفتها 
الشروط الصحية 

إطالق التحضيرات 
الخاصة باحتفالية 
يوم بغداد السنوي 

العمل تجري زيارات 
لـ)733( مشروعا 

صناعيا خالل حزيران 

بغداد  - الصباح الجديد:
أعلنــت دائرة صحة بغداد الكــرخ عن تكثيف 
جهودهــا الصحيــة كافة ملواجهــة األمراض 
وتقــدمي أفضل اخلدمات الصحيــة للمواطنني 
، باغالق أكثر مــن 38 مطعما ومحل مرطبات 

خملالفتهم الشروط الصحية .
وقال مدير قســم الصحة في الدائرة الدكتور 
نازك الفتالوي أن املالكات العاملة في شــعب 
الرقابة الصحية التابعة للدائرة وكافة وحداتها 
بالعمــل على تكثيــف وبذل أقصــى اجلهود 
حيث عملت على إغــالق عدد من احملال اخملالفة 
للشــروط الصحية وخالل الفترة املاضية من 
موسم الصيف احلالي وإنها مستمرة بعملها 
صباحا ومســاء من اجل متابعة هذه اخملالفات 

الصحية.
وأضــاف الفتالوي أن عمليــات االغالق تأتي في 
اطار اخلطــط االســتباقية للســيطرة على 
األمراض االنتقالية والســيما خالل فترة ارتفاع 
درجات احلرارة حيث جاء ذلك حســب توجيهات 
مدير عــام الدائــرة الدكتور جاســب لطيف 
احلجامــي فضــال عن تكيــف عمــل الرقابة 
الصحيــة وتوفيراملســتلزمات الصحية كافة 
ومتابعة آخر املستجدات العلمية في هذا اجملال 

خدمة للصالح العام .

بغداد - الصباح الجديد:
اتفقت اللجنــة العليا إلحتفاليــة يوم بغداد 
السنوي على الفقرات التي سيتضمنها احلفل 
الذي ســيقام في اليوم الثاني والعشــرين من 
شهر تشــرين  الثاني املقبل في رحاب جامعة 

بغداد مبنطقة اجلادرية. 
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم ان » اللجنة 
العليــا إلحتفالية يوم بغداد الســنوي عقدت 
اجتماعهــا الــدوري  لالتفــاق علــى اطــالق 
التي  االحتفالية  بيــوم  اخلاصــة  التحضيرات 
تتضمــن الفعاليــات الثقافيــة واالعالميــة 
والرياضية والفلوكلورية والشبابية واستعراض 
للعربات التي جترها اخليول )الربالت( والسيارات 

الكالسيكية.«
واضافت ان » اجملتمعني اتفقوا على التنســيق 
مع شبكة االعالم العراقي والقنوات الفضائية 
احملليــة والعربيــة واالجنبيــة لتغطية احلفل 
وتهيئة بطاقات الدعــوات للضيوف من خارج 
العــراق واصــدار فولدرات خاصة بيــوم بغداد 
وانتاج فلم وثائقي عن مدينة بغداد يعرض في 

حفل االفتتاح الرسمي«.

بغداد - الصباح الجديد:
اجرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية زيارات 
لـ)733( مشروعا صناعيا في بغداد واحملافظات 

خالل حزيران املاضي .
وقال مدير عام دائرة التدريب والتشغيل التابعة 
للــوزارة املهندس عمــار عبد الواحــد ان جلان 
اخلدمــات الصناعية البالغ عددهــا )21( جلنة 
اجرت زيارات لـ)733( محالً ومشــروعا صناعيا 
خالل حزيران، مشــيرا الى ان الدائرة ومن خالل 
تلك الزيارات منحت )24( اجازة ممارســة مهنة 
و)24( وثيقــة منــح، فضــال عن اختبــار )28( 

مشروعا في مراكز التدريب املهني. 
واضــاف املدير العام ان جلان اخلدمات الصناعية 
قدمــت )58( كشــفا واغلقت )18( مشــروعا 
وذلك خملالفتها احــكام قانون تنظيم اخلدمات 
الصناعية رقم 30 لسنة 2000، فضال عن منح 
ثماني وثائق استشهاد تثبت تسجيل اصحاب 
املشــاريع في قاعــدة بيانات قســم اخلدمات 

الصناعية كاصحاب مشاريع. 
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متابعة الصباح الجديد 

واالســكان  االعمــار  وزارة  باشــرت 
والبلديات واالشــغال العامة بتنفيذ 
اســتعدادا  اجملــاري  صيانة  اعمــال 
الســتقبال موســم الشــتاء فــي 

احملافظات . 
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان  
املديريــة العامــة للمجــاري احدى 
تشــكيالت الوزارة باشرت باجراءاتها 
االمطار  تســاقط  ملوسم  استعدادا 
ومواجهــة الســيول والفيضانــات 
في احملافظــات ، مبينــآ ان  املالكات 
الفنية باشرت الصيانة في املديريات 
وباســتعمال االليــات التخصصية 
كما   ، واحلوضيــات(  )الصاروخيــات 
باشــرت باعمال التسليك وتنظيف 
شــبكات ميــاه االمطــار والثقيلة 
الضرورية  املستلزمات  جميع  وتوفير 
وصيانــة محطــات الدفــع وحتقيق 
التنسيق والتعاون املتبادل مع الدوائر 
االخــرى ، اضافة الى حتقيق نســب 

اخلزانات  في مشــروع  متقدمة  اجناز 
الكونكريتية فــي محافظة البصرة  
لصالــح وزارة النفط / مشــروع غاز 

الزبير.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان شركة 
تشــكيالت  احدى  العامة  الفــاروق 
الوزارة اجنزت %85 من مشــروع بواقع 
متعددة  كونكريتية  خزانات  خمسة 
االحجام وهي اخلزان االول الزبير مشرف 
حيــث رفعــت الصفائــح احلديدية 
االعمال  اســتكمال  بغيــة  للخزان 
املتبقيــة للرفعة االخيــرة للجدران 
والســقف والدفن باحلصــى اخلابط 
جلوانب اخلــزان ,اما اخلزانــات  الثاني 
والثالث والرابع)v25,tk07,tk06(  فقد 
اجنز غرز الصفائح احلديدية ) الشيت 
املواد االنشائية  ( وتهيئة جميع  بايل 
الداخلة في متطلبــات التنفيذ من 
)حصــى خابط , اســمنت ,جلمود , 
حديد تســليح( لغرض التنفيذ بعد 
ان مت ســحب املياه اجلوفيــة وحتديد 
مصب املاء , اضافة ايضآ اجناز اعمال 
وفرش  لألســس  الترابية  احلفريــات 

طبقة اجللمود بسمك 50 سم.
وتابــع املركــز االعالمي امــا اخلزان 
اخلامس حمار مشــرف فقــد اجنزت 
جميع فقــرات العمل التنفيذية من 
 V23 ارضيات وجدران وسقوف للخزان
ولم يتبق سوى اعمال الدفن ، مبينا 
انه من املؤمــل اجناز جميــع اعمال  
املشروع على وفق املواصفات الفنية 
املطلوبــة وضمــن التوقيتات احملددة 
لتنفيــذ االعمال من خــالل تكثيف 
اجلهود في هذا املشــروع الجنازه خالل 

هذا العام .
الى ذلك اعلنت الــوزارة قرب افتتاح 
مشــروع محطــة معاجلــة مجاري 
النسيج املســتحدثة في محافظة 

واسط  .
وذكر املركز االعالمي ان مديرية اجملاري 
العامــة احدى تشــكيالت الــوزارة 
اجنــزت %99,5 من مشــروع معاجلة 
مجاري النسيج بعد مباشرة اللجنة 
بأعمالهــا واطــالق التخصيصــات 
املالية حســب قرار االمانــة العامة 

جمللس الوزراء )رقم 89(.

وتابــع املركــز االعالمي لقــد اجنزت 
االنشــائية حســب  االعمال  جميع 
اخملططــات واملواصفــات املثبتة في 
اعمال  اكمال  مــع  الكميات  جداول 
)بناية االدارة , بناء الســياج اخلارجي 
, صب الســاحة الداخليــة , واعمال 

االنارة(.
واضاف املركــز االعالمي فيما يتعلق 
جهزت  فقد  امليكانيكيــة  باالعمال 
ونصبت مضخات افقية من منشــأ 
سويدي وجتهيز ونصب منظومة ازالة 
الروائح منشــأ ايطالي ، اضافة الى 
باجلريان  التحكم  بوابة  جتهيز ونصب 
للحوض  ســتيل  ستنلس  وسكرين 

الرطب في احملطة.
واضاف املركز االعالمــي اما االعمال 
الكهربائيــة فقــد اجنــزت االعمال 
كافة وربط التيار الكهربائي الوطني 
حســب مواصفــات مديريــة توزيع 
كهرباء واســط ومن مناشئ اوروبية 
رصينــة مبا فيها محطة كيوســك 
)400kva(  ومولــد كهربــاء منشــأ 

. )259kva( ايطالي

تقرير

اإلعمار تنّفذ أعمال صيانة للمجاري استعدادا الستقبال موسم الشتاء 

إحدى االبار املنجزة من قبل الهيئة العامة للمياه اجلوفية

بغداد - الصباح الجديد:
وزعت جمعية الهالل االحمر العراقي 
عن اكثر من 27 الف قنينة من املياه 
ســعة لتر ونصف لعدد من مناطق 
شــط  منها  البصرة  محافظة  في 
والتنومة والوايلس ،للمساهمة في 
سد النقص احلاصل في مياه الشرب 
في احملافظــة ، في الوقت نفســه 
تواصل اربعة فرق من الهالل االحمر 
العراقــي  نصــب محطــات حتلية 
وتصفية املياه ،في شط العرب وابو 

اخلصيب وخور الزبير وصفوان . 

بغداد - الصباح الجديد:  
اعلنت أمانة بغداد عن اعداد خطة 
خدمية مبناسبة حلول شهر محرم 
احلرام وذكرى عاشــوراء بالتنسيق 
مع عدد من اجلــهات ذات العالقة .

وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان 

» امانة بغداد أعدت خطة لشــهر 
الدوائر  قيام  تشــمل  احلرام  محرم 
البلدية االربع عشــرة املنتشرة في 
بغداد  العاصمــة  مناطــق  عموم 
بتهيئة جميــع املتطلبات اخلدمية 
واللوجســتية عبر إستنفار جميع 

اخلدمات  لتقدمي  ومالكاتها  آلياتها 
الضرورية  االحتياجــات  وتهيئــة 
ماء  مــن  احلســينية  للمواكــب 
واكياس جمــع النفايات واالهتمام 
بنظافــة الطــرق التي يســلكها 

الزائرون ».

أمانة بغداد تعد خطة خدمية
 بمناسبة حلول محرم وذكرى عاشوراء 

فرق الهالل األحمر توزع )27( ألف 
قنينة مياه  في البصرة 

»الجوفية » تسهم في الحد من ظاهرة 
شحة المياه



5 االثنني 17 أيلول 2018 العدد )4018(اعالن

Mon 17 Sep 2018 issue )4018(



شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهمــت الصني امس  األحد أجهزة جتســس 
تايوانية بتكثيف جهودها لســرقة معلومات 
اســتخباراتية بهدف ”التســلل“ و“التخريب“ 
وحذرت اجلزيرة من اإلضــرار بالعالقات املتوترة 

بالفعل بني اجلانبني.
ونقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شــينخوا( 
عن آن فنغ شان املتحدث باسم مكتب شؤون 
تايوان إن على الوكاالت املعنية في تايبه إنهاء 

مثل هذه األنشطة على الفور.
وأذاع التلفزيون الرســمي امس االول السبت 
البرنامج األول من سلســلة من البرامج التي 
تتناول بالتفصيل طلبة صينيني يدرسون في 
تايوان يُقال إن جواسيس محليني استهدفوهم 

بإغرائهم بأساليب مختلفة.
وتأتي املزاعم في الوقت الذي تكثف فيه بكني 
جهودها لتشــجيع التايوانيــني على اإلقامة 
بشكل دائم في الصني ببطاقات هوية ووثائق 

أخرى جديدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهمت الشــرطة اإلســرائيلية ضابطني في 
حرس احلدود اإلســرائيلي بسلب فلسطينيني 
خالل عمليات تفتيش غير قانونية لسياراتهم، 

في مركز الضفة الغربية الصيف املاضي.
وذكــرت صحيفة »تاميــز أوف إســرائيل«، أن 
الضابطني هما أمجد أشقر من بلدة عيلبون 
من  رشاد،  وســتيفان  اإلســرائيلية،  العربية 
بســرقة  ويتهمان  الشــمالية،  مدينة حيفا 
نحو 20.000 شــيكل، ما يعــادل 5600 دوالر، 
من فلســطينيني خالل شــهرين، ومت توجيه 
التهم إليهما يوم األربعاء املاضي في محكمة 

القدس املركزية.
الداخلية  الشــرطة  واتهمت وحدة حتقيقات 
بالســرقة من  العدل، أشــقر  لوزارة  التابعة 
فلســطينيني في أربع حوادث منفصلة على 
األقل، تشمل حالة سطو مسلح، واتهم رشاد 
مبساعدة أشــقر في تنفيذ السرقة واحلصول 

على األجر مقابل املساهمة في العمليات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فتحت مراكــز االقتراع امس األحد أبوابها في 
أول انتخابــات جملالــس اإلدارة احمللية منذ بدء 
النــزاع في 2011 في ســوريا، وهــي جترى في 

مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار األسد.
وقالت وكالة األنباء الســورية )سانا( إن »أكثر 
من أربعني ألف مرشــح« يتنافسون على »18 

ألفا و478 مقعدا في كل احملافظات«.
وعرض التلفزيون احلكومي الســوري لقطات 
لناخبني يضعــون األوراق في مراكز التصويت 
بالقرب من دمشــق وفــي مدينتي طرطوس 

والالذقية )غرب( الساحليتني.
وبعد أكثر من ســبعة أعوام من حرب دامية 
ومبســاعدة حليفه الروســي الــذي يدعمه 
عسكريا، يســيطر النظام السوري على نحو 
ثلثي البــالد. لكن معارك ما زالت مســتمرة 
في عدد من مناطق البالد.وأســفر النزاع منذ 
اندالعــه في ســوريا في 2011 عن ســقوط 
أكثر مــن 360 ألف قتيل وأدى إلى نزوح ماليني 
الســكان من بيوتهم. وجرت آخــر انتخابات 
محلية في ســوريا في كانون األول 2011 بعد 
ستة أشهر من بدء النزاع. وقد جرت منذ ذلك 
احلني انتخابات تشريعية في 2016 وانتخابات 

رئاسية في 2014.

الصين تطلب وقف 
جميع أنشطة التجسس 

والتخريب من تايوان

ضابطان إسرائيليان 
متهمان بالسطو المسلح 

على فلسطينيين 

بدء التصويت في 
انتخابات مجالس اإلدارة 

المحلية في سوريا 

متابعة ـ الصباح الجديد:

رّسخ هجوم نفذه تنظيم »داعش« 
اإلرهابي وأوقع 20 قتيالً في صفوف 
»قــوات ســورية الدميوقراطيــة« 
شــرق  التنظيم  حضور  )قســد(، 
املعركة  صعوبة  وعَكــس  الفرات، 
التي أطلقتها »قســد« والتحالف 
في  املاضــي،  األســبوع  الدولــي 
وقت اســتمرت أمــس االول االحد 
الضغــوط الدوليــة لوقف هجوم 
يتأهب لــه النظام الســوري ضد 
محافظــة إدلــب )شــمال غربي 
انضمام طهران  وُســجل  سورية(، 
إلى موسكو في تخفيف لهجتها 
تأكيد  إلــى  إضافة  التصعيديــة، 
روســيا تخطي خالفاتها مع تركيا 

في شأن التعامل مع إدلب.
بالتزامن، أجرت مسؤولة السياسة 
اخلارجيــة فــي االحتــاد األوروبــي 
محادثات  موغيرينــي،  فيديريــكا 
في بروكســيل مع املوفــد الدولي 
إلى سورية ســتيفان دي ميستورا 
أمس االول االحد ، محورها تطورات 
األزمــة الســورية. وأكــدت ثبات 
موقف االحتاد األوروبي واســتعداده 
للمساهمة في إعادة إعمار سورية، 
لكن »فقط في حال حتقيق انتقال 
سياسي شــامل على أساس قرار 

مجلس األمن 2254«.
األوروبية  للخارجيــة  بيان  وأوضح 
ناقشا  ميستورا  ودي  موغيريني  أن 
الســورية  األزمــة  مســتجدات 
والتعــاون مع الــدول الضامنة لـ 
وإيران(،  وتركيا  )روســيا  »آستانة« 
وشددا على مواصلة العمل لدعم 
الشعب السوري، وعلى ضرورة منع 
»هجوم عسكري ضخم في إدلب«، 
وحذرا مــن »العواقب اإلنســانية 

الكارثية لذلك«. 
بحثا  اجلانبــني  أن  البيــان  وأضاف 

التحضيــر في جنيف لتشــكيل 
واســتئناف  الدســتورية،  اللجنة 
السياســي في  االنتقال  عمليــة 
سورية، إضافة إلى التحضير للقاء 
مقبل حول سورية سيعقده االحتاد 
األوروبــي علــى هامش جلســات 
اجلمعية العامــة لألمم املتحدة في 

نيويورك في 26 الشهر اجلاري.
وأفــادت وكالــة األنباء الســورية 
)سانا( بأن الرئيس بشار األسد أوفد 
وزيــر دفاعه العمــاد علي عبداهلل 

أيــوب لزيارة خط التماس مع أرياف 
حيث  والالذقيــة،  وحمــاة  إدلــب 
التقــى عناصر اجليــش املتمركزة 
هناك، وأكد »اجلاهزية إلنهاء وجود 
أي تنظيــم إرهابي في ســورية«. 
بالتزامن، أشــارت »ســانا« إلى أن 
قوات النظــام »وجهت ضربات إلى 
جتمعــات وخطوط دفــاع إرهابيي 
جبهــة النصــرة في ريــف حماة 

الشمالي«.
اخلارجية  وزيــر  ذلــك، شــدد  إلى 

اإليراني محمد جــواد ظريف على 
أن طهران »تســعى إلــى احليلولة 
دون وقوع حمام دم في إدلب«. وقال 
في تصريحات جمللة »دير شــبيغل« 
األملانية: »نسعى إلى احلد من التوتر 
املزيــد من حمامات  دون  واحليلولة 
أن »ال  الدم في املنطقــة«، مؤكداً 

حلول عسكرية لألزمة السورية«.
وعشــية قمــة جتمع الرئيســني 
الروســي فالدميير بوتــني والتركي 
رجب طيب أردوغان غداً، أكد رئيس 

جلنــة مجلــس الدوما للشــؤون 
سلوتســكي  ليونيــد  اخلارجيــة 
موســكو  بني  اخلالفات  »تخطــي 
وأنقــرة فــي شــأن التعاطي مع 
الوضع في إدلــب«. وقال في مؤمتر 
»روســيا  وكالة  نقلتــه  صحافي 
سيفودنيا«: »كانت هناك اختالفات 
فــي وجهــات النظر مــع اجلانب 
التركي، ولكن استطعنا تخطيها، 
ومت االتفاق على العديد من املواقف 

املشتركة«. 

وأوضح أن »أهم ما ســيحدث في 
سورية في القريب العاجل هو بدء 
هجوم متفــق عليه ضد اإلرهابيني 
هناك«، من دون أن يدلي بتفاصيل، 
واكتفى بالقول: »العديد من الدول 
سيشــارك في هذا الهجــوم، وأنا 
على ثقة بأنــه بحلول نهاية العام 
نهائياً  الســورية  األراضي  سُتحرر 
من اإلرهابيني«. وأضاف: »من املهم 
جداً استمرار العمل على الدستور 

وتشكيل جلنة دستورية«.

بالتعاون مع الدول الضامنة لـ »آستانة«

موسكو تتخطى خالفاتها مع أنقرة
وتناقش مستجدات األزمة السورية 

عشية قمة تجمع 
الرئيسين الروسي 

فالديمير بوتين 
والتركي رجب طيب 

أردوغان غدًا، أكد 
رئيس لجنة مجلس 

الدوما للشؤون 
الخارجية ليونيد 

سلوتسكي »تخطي 
الخالفات بين موسكو 

وأنقرة في شأن 
التعاطي مع الوضع 

في إدلب
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت نائبة الرئيــس الفنزويلي 
االول  امــس  رودريغيــز  ديلســي 
الســبت أن كراكاس ستدين أمام 
ملنظمة  العام  األمني  املتحدة،  األمم 
أملاغرو  لويــس  األميركية  الــدول 
بالتحريض على  »بســبب قاميــه 

تدخل عسكري« في فنزويال.
أن  تويتر  علــى  رودريغيز  وكتبــت 
املتحدة  األمم  أمام  »فنزويال ستدين 
ومنظمــات دولية أخــرى أملاغرو ، 
بالتحريض على  بســبب قيامــه 

تدخل عســكري في بلدنا وإضراره 
بالســلم فــي أميــركا الالتينية 

والكاريبي«.
وأضافــت أن »أملاغرو ينــوي إحياء 
العســكرية  التدخــالت  اســوأ 
االمبريالية في منطقتنا التي يبدو 
اســتقرارها مهددا بشكل خطير 
بالتحركات اجلنونية ملن يســتغل 
العامة  األمانة  مشــني  بشــكل 

ملنظمة الدول األميركية«.
املاضية   أملاغرو صرح اجلمعة  وكان 
أنــه يجب عدم اســتبعاد »تدّخل 

عســكري« في فنزويال »إلسقاط« 
مــادورو  نيكــوالس  حكومــة 
األزمة  مســؤولية  حملهــا  التي 
والهجرة  واإلنســانية  االقتصادية 
اخلطيــرة التــي تشــهدها البالد 

حالًيا.
وقال فــي مؤمتر صحافــي عقده 
فــي مدينة كوكوتــا الكولومبية 
القريبة من احلدود مع فنزويال »في 
ما يتعلق بتدّخل عســكري يهدف 
إلى إسقاط نظام نيكوالس مادورو، 
أعتقد أننا ينبغي أاّل نســتبعد أّي 

خيار«.
وحتــدث أملاغرو، الــذي يدين مادورو 
فنزويال،  شــؤون  فــي  »تدخلــه« 
عــن »انتهاكات حلقوق اإلنســان« 
ترتكبها  اإلنسانية«  ضد  و«جرائم 
احلكومة الفنزويلية بحق شعبها.

وقال »أمــام معاناة النــاس، أمام 
التي  )للسكان(  اجلماعية  الهجرة 
تسببت بها )احلكومة الفنزويلية(، 
بتحــركات  القيــام  أوالً  يجــب 
دبلوماسية، لكن يجب أال نستبعد 

أي عمل« آخر.

وانتقد أملاغرو الذي اختتم اجلمعة 
زيــارة تســتمر ثالثــة أيــام إلى 
كولومبيا لالطــالع على تفاصيل 
»احلكم  الفنزويليني،  هجرة  موجة 
تلقي  لرفضه  ملادورو  الديكتاتوري« 
مســاعدة إنســانية في مواجهة 
التي  اخلطيرة  االقتصاديــة  األزمة 

تضرب البالد.
الفنزويلية  الســلطات  إن  وقــال 
تســتخدم »البؤس واجلوع ونقص 
لفرض  القمعية  واألدوات  األدويــة 
إرادتها السياســية على الشعب. 

هذا غير مقبول«.
وشــهد الوضــع االقتصــادي في 
فنزويــال تدهــورا كبيرا، مــا دفع 
عشرات اآلالف من املواطنني للهرب 

إلى الدول اجملاورة.
ويؤمن النفط 96 باملئة من عائدات 
إلى  تراجع  انتاجــه  فنزويال لكــن 
30 عاما.  األقل منذ  مســتوى هو 
وقــد بلغ 1,4 مليــون برميل يوميا 
في متوز مقابل معدل إنتاج قياسي 
أعوام  عشــرة  قبل  البالد  حققته 

وبلغ 3,2 ماليني برميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فــي شــكل اســتثنائي، طّبقت 
العســكري  القانــون  إســرائيل 
الساري في الضفة الغربية احملتلة 
على متضامن فرنســي مع أهالي 
بالهدم،  املهّددة  األحمر  اخلان  قرية 
بأنه ســيبقى  أفادت محاميته  إذ 
محتجزاً حتى يوم غد بعد توقيفه 
أول من أمس االول االحد ، لتتجاوز 
بذلك فتــرة اعتقاله مــدة الـ24 

ســاعة التي ينص عليها القانون 
اإلســرائيلي املطبَّق على األجانب. 
يسارية  حقوقية  منظمة  وأعلنت 
إضراباً  بدأ  املتضامن  أن  إسرائيلية 
عــن الطعام في مركــز احتجازه، 
عن  التخلي«  »حتى  وســيواصله 

قرار هدم القرية.
وقالــت احملاميــة غابي الســكي 
أمس  بــرس«  »فرانــس  لوكالــة 
االحــد ، إن موّكلها ســيبقى قيد 

االحتجاز حتــى الغد على األرجح. 
العســكري  »القانون  أن  وأضافت 
الســاري في الضفة الغربية ُطّبق 
في شكل اســتثنائي على فرانك 
رومانو املتهــم بعرقلة حترك رجال 
الشــرطة واجلنود اإلســرائيليني« 
خالل إغالقهــم الطرق املؤدية إلى 

القرية الواقعة شرق القدس. 
أنه »في شــكل عام،  وأوضحــت 
يطبَّــق في هذا النــوع من احلاالت 

التي تعني إســرائيليني أو أجانب، 
القانون اإلسرائيلي الذي ينص على 
فترة احتجاز من 24 ساعة«، الفتة 
إلى أنها ســتطلب تدخــل قاٍض 
إســرائيلي للبّت في مصيره وفق 
أن »احلد  القانون اإلسرائيلي، علماً 
األقصى ملهلة تقدميه إلى قاٍض هي 

96 ساعة« وفق ما قالت.
في  فرنســي  أســتاذ  هو  ورومانو 
القانــون أوقفتــه قــوات األمــن 

اإلسرائيلية، مع ثالثة فلسطينيني، 
علــى هامش مواجهــات دارت في 
قرار  ضــد  تظاهرة  خــالل  القرية 

هدمها وترحيل سكانها البدو.
»بتســيلم«  منظمــة  وأفــادت 
احلكوميــة  غيــر  اإلســرائيلية 
األراضــي  الحتــالل  املعارضــة 
الفلســطينية، بــأن رومانــو بدأ 
إضرابــاً عــن الطعام فــي مركز 
احتجازه في القدس وســيواصله 

»حتى التخلي« عن قرار الهدم.
وســعت حكومــات أوروبية واألمم 
املتحدة ومنظمــات غير حكومية 
إلــى منــع الهــدم، معتبــرة أنه 
سيتيح توسيع املستوطنات وإجناز 
مشروع استيطاني يقطع الضفة 
الغربيــة إلى قســمني عبر فصل 
شــمالها ووســطها عن جنوبها، 
ما ســيزيد من صعوبة إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة.

كراكاس ستدين األمين العام لمنظمة الدول األميركية في األمم المتحدة

فرنسي يضرب عن الطعام رفضًا لقرار هدم الخان األحمر

متابعة ـ الصباح الجديد:

أقدم ســتة مهاجرين وهم خمســة 
أفغان وإيراني على إضرام النار في زنزانة 
يقبعون فيها داخــل مركز احتجاز في 
فيينا، بعد رفض السلطات النمساوية 
في  الشرطة  وحتدثت  اللجوء.  منحهم 
انتحار جماعية،  البداية عن محاولــة 
لكنهــا قللــت الحقا من شــأن تلك 

الفرضية.
أضرم ستة من طالبي اللجوء النار ليال 
في مركز اعتقال حيث يتم احتجازهم 
فــي فيينا مــا اســتدعى نقلهم إلى 
املستشــفى، وفق ما أفادت الشــرطة 

النمساوية امس االول  السبت.
وكان خمســة رجــال أفغــان وإيراني 
بانتظــار إجــراءات ترحيلهــم بعد أن 
رفضت السلطات طلبات اللجوء التي 

تقدموا بها في النمسا.
البداية عن  وحتدثــت الشــرطة فــي 
قللت  لكنها  جماعية،  انتحار  محاولة 
الحقا من شــأن تلــك الفرضية، وقال 
ســوروس  هارالد  باســمها  الناطــق 
»نعتقد أن الرجال أرادوا تسليط الضوء 

على تعاستهم«.
وكتــب املهاجرون رســالة أوردوا فيها 
آفاق  إن  مواعيــد ترحيلهــم، وقالــوا 

املستقبل مغلقة أمامهم.
وأشار ســوروس إلى أن إضرام النار قد 
يكون محاولة لوقف إجراءات الترحيل، 
خاصة وأن واحدا من هؤالء الرجال كان 
قد نفذ إضرابا عن الطعام في السابق.

وأفادت الشــرطة أن املهاجرين جتمعوا 
في حمام الزنزانة بعد أن أشــعلوا النار 
فيها ووضعوا قطعة قماش على الباب 
ملنع دخول الدخان. لكــن ذلك لم مينع 
تسرب الدخان بالكامل، ما دفع أحدهم 
إلــى اخلروج وطلــب النجدة مــن وراء 

قضبان الزنزانة.
وخضع الستة للعالج في املستشفى 
جراء تنشقهم الدخان، فيما عانى آخر 
من إصابته بحروق، لكن الشرطة قالت 

إن حياتهم ليست في خطر.
هــذا واتفــق وزراء داخليــة دول االحتاد 
األوربي خالل اجتماعهم بالنمســا في 
شــهر متوز املاضي على ضرورة احلد من 
إال أنهم  إلى بلدانهم،  تدفق املهاجرين 
لــم يتمكنوا مــن االتفاق علــى آلية 
تنفيذ ذلك، حيث ظهرت خالفات كبيرة 

بني النمســا وإيطاليا من جهة، وعدة 
دول ترفض اخلط املتشــدد التي تتبناه 

الدولتان من جهة أخرى.
لم يتمكن وزراء داخلية االحتاد األوروبي 
خالل لقائهم بالنمسا من االتفاق حول 
آلية للحــد من تدفــق املهاجرين إلى 
بلدان االحتاد، بالرغم من اتفاقهم على 

ضرورة حتقيق ذلك.
ولم يســتطع هــذا االجتمــاع »غير 
أنســبروك  الذي عقد في  الرســمي« 
)جنوب النمســا( مــن توضيح ماهية 
االقتــراح بإقامــة »نقاط إنــزال« في 
أفريقيا للمهاجرين الذين يتم إغاثتهم 
في البحر خــالل عبورهم. وكانت قمة 
بروكسل التي عقدت في نهاية حزيران 
عرضــت هذا االقتراح من دون أن تتضح 

معامله.
كمــا أن فكرة إقامــة »مراكز خاضعة 
للمراقبــة« داخل االحتــاد األوروبي ملنع 
التحركات غيــر القانونية للمهاجرين 
بــني دول االحتاد األوروبــي تبقى بحاجة 
لتوضيح، ألن هــذه التحركات من أهم 

أسباب التوتر بني الدول األعضاء.
النمساوية  الرئاســة  في  وقال مصدر 
لالحتاد األوروبي »ال نــزال في بداية هذا 

النقــاش، واملطلوب هو تقدمي اقتراحات 
عملية أكثــر لعرضها على القمة غير 
الرسمية املقررة في العشرين من أيلول 

في سالزبورغ«.
فرنســا تقترح عقد اجتمــاع مع دول 
اجلنــوب للتوصل إلى حــل للحد من 

الهجرة
إال أن وزيــر الداخليــة النمســاوي من 
اليمــني املتطرف هربــرت كيكل الذي 
ترأس االجتماع حــرص على التأكيد أن 
»إجماعا واســعا جدا حصل للتشديد 

على حماية احلدود اخلارجية«.
كمــا أكد املفــوض األوروبي لشــؤون 
الهجــرة دميتريــس أفرامابولوس الذي 
كان إلــى جانب الوزير النمســاوي في 
املؤمتر الصحافي، أن املفوضية األوروبية 
ســتعرض اخلريف املقبل اقتراحا لكي 
تصبــح وكالــة فرونتكس »شــرطة 
اخلارجية، تضم  للحدود  فعلية  أوروبية 
عشــرة آالف عنصر من حــرس احلدود 

ميكن أن ينتشروا بحلول العام 2020«.
من جهته، قال وزير الداخلية اإليطالي 
ماتيو سالفيني إنه طلب من شركائه 
»عدم توجيه سفن تقوم حاليا مبهمات 

دولية باجتاه مرافىء إيطالية«.

بعد رفض فيينا منحهم اللجوء

مهاجرون موقوفون يضرمون النار في زنزانتهم 

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مركز استقبال وإيواء الالجئني الروسي 
في ســوريا، عن عودة 124 الجئ سوري، هم 
37 امرأة و 63 طفال من لبنان اليوم عبر بوابة 

جديدة يابوس احلدودية مع سوريا.
علــى صعيد آخر نفذ اجليش الروســي خالل 
األيــام املاضيــة، 3 فعاليــات إنســانية في 
محافظــات حلب وديــر الــزور والالذقية، مت 
خاللها توزيع 5.4 طن من املواد الغذائية على 

محتاجيها من السوريني.
كما وزع »صنــدوق أحمد قديــروف« اخليري 
1000 كغ من اخلبز على ســكان إحدى القرى 
في ريف حلــب، فيما واصلت وحدات تفكيك 
األلغام الســورية، تطهير األراضي واملنشآت 
في محافظتي حمص والقنيطرة من األلغام 

والعبوات الناسفة التي زرعها املسلحون.
وأشار املركز الروسي إلى أن الوحدات السورية 
استطاعت اليوم مدعومة من اجلانب الروسي 
تطهيــر كيلومتــر واحد مــن الطرقات، و6 
هكتــارات مــن األراضي و6 مبــان، وتفكيك 
ونزع 41 عبوة ناســفة ولغما في احملافظتني 

املذكورتني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعتزم الرئيــس األميركي دونالد ترامب فرض 
دفعة جديدة من الرســوم اجلمركّية بنسبة 
%10 علــى واردات صينّيــة بقيمة 200 مليار 
دوالر، في خطــوة قد يُعلن عنهــا في األّيام 
املقبلة، بحســب مــا أفادت وســائل إعالم 

أميركّية السبت.
وكتبت صحيفة »واشنطن بوست« أّن ترامب 
»قّرر فرض رســوم جمركّية علــى منتجات 
صينية بقيمــة 200 مليار دوالر«، مضيفًة أّن 
إعالنًا في هــذا الصدد قد يصدر »في غضون 

أيام قليلة«.
كما حتّدثت صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
عن إعالن في هذا اإلطار ســيصدر في األيام 

املقبلة.
وحتّدثــت الصحيفتان نقالً عــن مصادر لم 
تكشــفا هويتها، عن رســوم بنسبة 10%، 

وليس %25 كما كان قد ذُكر حتى اآلن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت تقارير في وســائل إعالم محلية إن بابا 
الفاتيــكان عزل قســا من تشــيلي يخضع 
للتحقيق في قضية تتعلق بالتحرش اجلنسي 
باألطفال وسط فضيحة حترش متنامية هزت 

الكنيسة الكاثوليكية.
ونقلت صحيفة إيل ميركوريو عن أبرشــية 
ســانتياجو أن البابا فرنسيس قرر عزل القس 

كريستيان بريشت.
وبريشــت هو الرئيس السابق جلماعة حقوق 
اإلنســان التابعة للكنيســة والتي طالبت 
أوجوستو  السابق  الديكتاتور  الثمانينات  في 

بينوشيه بإنهاء التعذيب في تشيلي.
ويأتي اتهــام القس ذائع الصيــت بالتحرش 
اجلنســي في إطار التحقيق في ادعاءات ضد 
أعضاء جماعة دينية.ونفى بريشت في وقت 

سابق االتهامات.

عودة 124 الجئًا
سوريًا من لبنان

رسوم جمركية 
أميركية جديدة على 

بضائع صينية 

البابا فرنسيس يعزل 
قسا من تشيلي بسبب 

التحرش الجنسي باألطفال

متابعة ـ الصباح الجديد : 

صّرح كبار املســؤولني في اإلدارة 
»جيروزاليم  لصحيفة  األميركية 
بوســت« األسبوع املاضي أن كبار 
لدى  األميركيني  الدبلوماســيني 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب، 
ميهــدون الطريق إلطــالق خطته 
للسالم مبشاركة أو دون مشاركة 

السلطة الفلسطينية.
وال يزال فريق الســالم في الشرق 
كوشنر،  جاريد  بقيادة  األوســط 
صهر الرئيس، وجيسون غرينبالت، 
املفاوضات  فــي  اخلــاص  ممثلــه 
الدولية، يكمــل اجلزء االقتصادي 
مــن خطتــه التي تبلــغ اآلن 19 
شــهرا، كما أنها تشــرك أطرافا 
احلكومة من  نطاق  مهتمة خارج 
املوظفني  وتســوية  الشراء  أجل 
عملية  ســيديرون  الذيــن  اجلدد 

الطرح العام.
وقال أحد املسؤولني رفيع املستوى: 
»نحن في مرحلة ما قبل اإلطالق 
للخطــة، وال نــزال بحاجــة إلى 
عليها،  األخيرة  اللمســات  وضع 
ورغــم أن ذلــك ميكــن أن يحدث 
ذلك بســرعة كبيــرة، وفي عالم 
مثالي، نريد أن نضع خطة مننحها 
النجاح«،  لتحقيق  الفرص  أفضل 
بأن  لكن فريق الســالم يعتــرف 
الصدفــة قد ال تنجــح أبدا، وأنه 
ميكن في نهايــة املطاف أن تقدم 
للرئيــس مــع توصيــة للمضي 
تعاون فلسطيني، وفي  دون  قدما 
بني  العالقات  تدهــورت  الواقــع، 
رام اهلل وواشــنطن في األسابيع 
مســاعدي  وضع  ومع  األخيــرة، 
ترامب األســاس لعملية اإلطالق، 
األبيض للســلطة  البيت  وجــه 
الفلسطينية ضربة عقابية حيث 
التحرير  منظمــة  مكاتب  إغالق 
الفلســطينية فــي واشــنطن 
وتخفيض املساعدات إلى الضفة 
مستشفيات  وإلى  وغزة،  الغربية 
القدس الشرقية، وإلى وكالة األمم 
املتحدة، لالجئني الفلســطينيني 

املعروفة باألونروا.
أن  املاضي  ترامب األسبوع  واقترح 
التخفيضات  من  السلسلة  هذه 

كانت جزءا من خطة محســوبة 
الســلطة  علــى  للضغــط 
إلــى  للقــدوم  الفلســطينية 

الطاولة قبل عملية اإلطالق.
وأوضح ترامــب للقادة اليهود في 
مكاملة هاتفية مع روش هاشانة: 
»أود أن أقول، ستحصل على املال، 
لكننا لن ندفــع لك حتى نتمكن 
من عقد صفقة، إذا لم نقم بإبرام 

اتفاق، فإننا لن ندفع«.
وقطعــت رام اهلل االتصــال مع 
البيــت األبيض في كانــون األول 
املاضــي بعــد أن اعتــرف ترامب 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل 
الســفارة األميركية من تل أبيب 

بعد 5 أشهر من توليه منصبه.
املتحدة  الواليات  وقالت ســفيرة 
لــدى األمم املتحــدة، نيكي هالي، 
والتي تشــاور عن كثب مع فريق 
الفلسطيني  اخلطاب  إن  السالم، 

في  أســهم  الرئيس  ينتقد  الذي 
خفــض املســاعدات، وأضافــت 
أن »مهمتنا  املاضي  الشــهر  في 
ال تتمثــل في أخــذ الضرب الذي 
قدمتــه لنــا، قائلني إننا لســنا 
لطيفني مع الفلســطينيني ومن 

ثم ال ندفع لهم«.
وقال مســؤولو اإلدارة للصحيفة 
إنهم يدركون أن اإلجراءات األخيرة 
تأثير على جهودهم  لها  سيكون 
الســلمية، لكنهم يصرون على 
أن التخفيضات ليســت جزءا من 
اســتراتيجية دبلوماســية لبدء 
محادثات، كما أنهــا ال تدل على 

مضمون اخلطة.
ليســت  »هذه  وقــال مســؤول 
حتتاج  سياســية،  اســتراتيجية 
الواليات املتحدة إلى اتخاذ قرارات 
بشــأن بعض القضايــا في كل 
وقــت. أراد الرئيــس مراجعة كل 

وشــمل  اخلارجية.  املســاعدات 
ذلك املســاعدات للفلسطينيني، 
املساعدات  إلى  ينظر  كان  وبينما 
إلــى الفلســطينيني  املقدمــة 
اإلدارات السابقة في  في ســياق 
فإننا ال  الســالم  ســياق عملية 
القرارات من خالل  إلى هذه  ننظر 
هذه العدســة. ونحن ننظر إليها 
من خالل عدســة كيف تستفيد 
اســتخدام  من  املتحدة  الواليات 

أموالها«.
وبنّي كوشــنر، الــذي يقود جهود 
السالم لصحيفة »نيويورك تاميز« 
هــذا األســبوع، إن الفريــق كان 
التي  املقدسة  األبقار  يذبح عمدا 

أحبطت جهود السالم السابقة.
إلى  حديثه  في  كوشــنر  وأضاف 
»التاميــز« في الذكرى اخلامســة 
والعشــرين لتوقيــع اتفاقيــات 
أوســلو في البيت األبيض »هناك 

الزائفة  احلقائــق  مــن  الكثيــر 
التي مت إنشــاؤها التــي يعبدها 
الناس، وأعتقد بــأن هناك حاجة 
إلى تغييرها، كل مــا نفعله هو 
نراها  األشــياء كما  مع  التعامل 
وعدم اخلــوف من فعل الشــيء 
الصحيح.. أعتقــد نتيجة لذلك 
أكبر  فرصــة  لديــك  ســيكون 

لتحقيق سالم حقيقي«.
الســلطة  قــادة  وأشــار 
الفلســطينية مؤخــرا إلى إدارة 
أنها عدو  للشــعب  ترامب على 
إن خطته  ويقولون  الفلسطيني، 
للســالم »ميتة قبــل وصولها«، 
لكن الفريق يراهن على أن حلفاء 
رام اهلل العــرب لن يقبلوا قراءة أو 
املشــاركة في االقتراح األميركي، 
اإلدارة  رفيع في  واقترح مســؤول 
»جيروزاليم  لصحيفة  األميركية 
اجملال  تتــرك  أن اخلطة  بوســت« 

للسلطة الفلسطينية للتفاوض 
الذي  للنزاع  نهاية شــاملة  على 
يرضيهــا، وســط إشــاعات في 
املنطقة ومخاوف في الســلطة 
الفلســطينية مــن أن الفريــق 
الفلسطينيني،  لتقويض  يخطط 
كما يدعو، وأشــار املســؤول إلى 
أنــه »إذا جنحنا فــي التوصل إلى 
اتفاق سالم شــامل، وهو هدفنا، 
فإن جميع هــذه القرارات تصبح 
موضع نقــاش، إذا اتفق الطرفان 
على حل للقدس، فإن قرار القدس 
والسفارة يصبحان موضع نقاش، 
إذا اتفق الطرفان على حل ملسألة 
الالجئــني، عندهــا يصبــح قرار 
األونروا موضع نقــاش ألن األونروا 
نقاش«.  موضع  تصبح  نفســها 
وأضاف املسؤول »ما سيجلب كال 
اجلانبــني إلى الطاولــة هو خطة 

السالم نفسها«.

قطعت رام اهلل االتصاالت بعد االعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل

فريق ترامب يستعد إلطالق عملية
السالم حتى من دون موافقة الفلسطينيين

قالت سفيرة 
الواليات المتحدة 

لدى األمم المتحدة، 
نيكي هالي، 

والتي تشاور عن 
كثب مع فريق 

السالم، إن الخطاب 
الفلسطيني الذي 

ينتقد الرئيس 
أسهم في خفض 

المساعدات

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
في خطوة مفاجئة، أمرت محكمة 
جنايات القاهرة أمس االول السبت  
بتوقيف عــالء وجمال مبارك، جنلي 
الرئيس الســابق حســني مبارك، 
األعمال حســن هيكل جنل  ورجل 
الكاتــب الصحافي الراحل محمد 
حسنني هيكل، ورجلي األعمال أمين 

فتحي وياسر امللواني.
وطلبــت احملكمــة من ســلطات 
األمــن توقيف املتهمني اخلمســة 
وحبســهم علــى ذمــة اتهامات 

بالتالعــب في البورصــة املصرية، 
وهي االتهامات التي نفوها. وسارع 
عالء مبــارك الى الرد مغــّرداً على 
»تويتر«: »احلمد والشــكر هلل على 
أمٌر بحبســنا مرة أخرى  كل حال، 
في قضية البورصة، وإن شــاء اهلل 
يوم... شكراً  في  احلقيقة  ستظهر 

لكل من ساندنا ووقف بجانبنا«.
وأُطلــق عــالء وجمال مبــارك من 
الســجن بالتزامن مــع احتفاالت 
الذكــرى الرابعة لثــورة 25 كانون 
الثانــي 2011، بعدمــا اســتنفدا 

مدة احلبــس االحتياطي على ذمة 
إلى  وعــادا  بالفســاد،  اتهامــات 
الســجن في أيار من العام نفسه 
بعــد أن دانتهمــا محكمــة في 
قضية فساد مالي تتعلق بالقصور 
الرئاســية، وعاقبتهما بالسجن 3 
بعد  أُطلقا مجدداً  لكن  ســنوات، 
العقوبة  مدة  شهور، عقب خصم 
التي  االحتياطي  احلبــس  فترة  من 
الســجون. والحقاً،  فــي  قضياها 
ظهــر االثنان مــراراً فــي محافل 
مختلفــة، منهــا مباريــات لكرة 

القدم وســرادقات عــزاء وحفالت 
عرس، إضافة إلى جوالت في فنادق 

ومطاعم شهيرة.
وقرار احملكمة أمس االول الســبت  
إلزامي، وال مفر مــن توقيف جنلي 
احملاكمة  حلضور  الســابق  الرئيس 
موقوفــنْي. وطلبــت احملكمة أمس 
اســتكمال تقرير اخلبــراء، وتأجيل 
احملاكمة إلى جلســة 20 تشــرين 

األول املقبل حلني ورود التقرير.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال 
االتفاق  بطريقة  اشــتراكه  مبارك 

واملســاعدة مع موظفني عموميني 
في جرمية التربح واحلصول لنفسه 

بغير حق على مبالغ مالية.
كما نسبت لبقية املتهمني االتفاق 
في مــا بينهــم على بيــع البنك 
الوطني لتحقيق مكاســب مالية 
لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم 
مبصالح مشــتركة ومتكينهم من 
أسهم  من  على حصة  االستحواذ 
البنك، من طريق إحدى الشــركات 
بدولــة قبــرص، مــا مكنهم من 
احلصول على بليونــني و51 مليون 

 18 نحو  يعــادل  )الــدوالر  جنيــه 
جنيهاً(.

وال يُحاكــم جنــال مبــارك إال في 
قضية التالعب فــي البورصة بعد 
تســوية املوقف القانوني لغالبية 
إليهما  ُوجهــت  التي  االتهامــات 
فــي أعقاب الثــورة املصرية، وهما 
يخضعــان أيضــاً لتحقيقات في 
النيابة بخصــوص تلقي هدايا من 
مؤسسات صحافية قومية، فضالً 
عن حتقيقات في جهاز الكسب غير 

املشروع في شأن تضخم الثروة

نجال مبارك إلى السجن مجددًا



بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة املالية أمس األحد، عن توقيعها 
قرض مع الوكالــة اليابانية للتعاون الدولي 
بشأن حتسني املياه في إقليم كردستان ضمن 

املرحلة الثانية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت »الصباح اجلديد« 
نســخة منه، إنها »وّقعت قرضاً مع الوكالة 
 2463 الدولي بقيمــة  اليابانيــة للتعــاون 
مليون ين يابانــي أو ما يعادل 22 مليون دوالر 
متت مناقلتها من فائض قــرض إعادة إعمار 
الكهرباء فــي إقليم كردســتان«. وأضافت 
الــوزارة، أن »القــرض سيســتعمل لغرض 

حتسني إمدادات املياه في اإلقليم«.
من جانبه، أبــدى الســفير الياباني ناوفوي 
هاشــتيموتو الذي وقع االتفاقيــة مع وزارة 
املالية، »اســتعداد احلكومة اليابانية لتقدمي 
الدعــم للعــراق فــي اجملــاالت االقتصادية 
وخصوصا إعادة إعمــار املناطق احملررة ودعم 
مشــاريع امليــاه في محافظــة البصرة من 
خالل القــرض الياباني الذي وصل حيز النفاذ 

مؤخراً«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إنتاج  أن  بيانات رســمية أمــس،  أظهرت 
املصانع في منطقة اليــورو انخفض في 
متوز )يوليو( للشــهر الثانــي على التوالي 
لتأتي القراءة أضعف مــن املتوقع، في ما 
قد يكون مؤشــراً إلى تباطؤ محتمل في 
اقتصــاد املنطقــة في الربــع الثالث من 

السنة.
وجاء التراجع في معظمه بســبب بيانات 
ضعيفة مــن أملانيــا، أكبــر اقتصاد في 
املنطقــة، وإيطاليا التي شــهدت صيفاً 
عاصفاً حيث ســاد القلق السوق بسبب 
خطط اإلنفــاق الكبيــرة التــي تتبناها 
لالحتاد  املناهضــة  اجلديــدة  حكومتهــا 

األوروبي.
لالحتاد  التابــع  اإلحصاءات  وأكد مكتــب 
األوروبي )يوروســتات( أن اإلنتاج الصناعي 
في منطقــة اليورو التي تضــم 19 دولة 
انخفض فــي متوز )يوليو( مبقــدار 0.8 في 
املئة على أســاس شهري بينما تراجع 0.1 

في املئة على أساس سنوي.
وكانت هذه البيانات مفاجئة بعدما توقع 
اقتصاديون اســتطلعت »رويتــرز« آراءهم 
انخفاضاً بنسبة 0.5 في املئة على أساس 
شهري وزيادة نسبتها واحد في املئة على 

أساس سنوي.
وعّدل »يوروســتات« بيانات حزيران )يونيو(، 
مؤكداً أن اإلنتاج الصناعي نزل 0.8 في املئة 
على أساس شــهري، وهي وتيرة انخفاض 
أعلى مما أشارت إليها التقديرات السابقة 

البالغة 0.7 في املئة.
كما جرى تعديل بيانات حزيران على أساس 
ســنوي في االجتاه النزولــي لتظهر زيادة 
بنسبة 2.3 في املئة، مقارنة بـ2.5 في املئة 

في التقديرات السابقة.

تراجع اإلنتاج الصناعي 
في منطقة اليورو 

العراق واليابان يوّقعان قرضا 
لتحسين المياه في كردستان
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة النفــط امــس األحد، 
حقل  تطويــر  بإجــراءات  املباشــرة 
املنصوريــة الغازي باجلهــد الوطني، 
مشــيرًة إلــى أن عمليــات التطوير 

ستتم على ثالث مراحل.
اللعيبي  النفــط جبــار  وزير  وقــال 
فــي بيان تلقــت »الصبــاح اجلديد« 
في شــركة  الوطنية  »املــالكات  إن 
بإجراءاتها  باشــرت  الوســط  نفط 
في عمليــات التأهيل ووضع اخلطط 
العاجلــة لتطوير حقــل املنصورية 
أن »التطوير يأتي بعد  الغازي«، مبيناً 
حصول موافقــة مجلس الوزراء على 
تطوير حقل املنصورية الغازي باجلهد 

الوطني«.
وأضــاف اللعيبــي، أن »إدارة احلقــل 
من  عدداً  ســتحقق  الوطني  باجلهد 
األهداف منهــا تنفيذ خطة معجلة 
النتاج الغــاز بحدود )75-100( مقمق 
/يــوم كمرحلــة أولــى، إلــى جانب 
والتطويــر  اإلدارة  كلفــة  تقليــص 
واختصار املــدد الزمنية لالنتاج لرفد 
الكهربائية في  الطاقــة  محطــات 
املنطقــة باحتياجها من الغاز اجلاف، 
فضــال عن ذلك فــإن اإلدارة الوطنية 
ســتؤمن فرص عمل لتشغيل األيدي 
التنمية  العراقية وستحقق  العاملة 

املستدامة للبالد«.
»الــوزارة  أن  إلــى  اللعيبي،  وأشــار 
وضعــت برنامجا طموحــا لتحقيق 
األهــداف اخملطط لهــا والوصول إلى 
معدالت انتــاج تقدر بـــ320 مليون 
قدم مكعب قياســي باليوم )مقمق( 
وانتاج املكثفــات مبعدل 32 ألف /يوم 
والغاز السائل مبعدل 500 طن يوميا«، 
التطوير ستتم  »عمليات  أن  مضيفاً 

على ثالث مراحل«.
خــالل  مــن  »الــوزارة  أن  وأوضــح، 
تشكيالتها باشــرت بأعمال استالم 
األجنبية  الشركات  ائتالف  احلقل من 

التي كانت قد فازت عام 2010 بالعقد 
ضمن جولة التراخيص الرابعة لكنها 
لم توفق في عمليات التأهيل«، الفتا 
إلى أن »إجراءات التأهيل التي ستقوم 
بها الوزارة ستكون بسياقات معيارية 
والبرامج  اخلطــط  وســتتبع  عاملية 
احلديثة الســتثمار الغــاز املنتج من 

احلقل لضمه الى االنتاج الوطني«.
من جهتــه، قال املتحدث الرســمي 
باســم الــوزارة عاصــم جهــاد، إن 
»هيئة الرأي اتخــذت في متوز املاضي 
قرارا بتكليف شــركة نفط الوسط 
وعــدد مــن التشــكيالت النفطية 
الســاندة بتنفيــذ عمليــات تطوير 
حقل املنصورية الغازي في محافظة 

ديالى باجلهــد الوطني، والعمل على 
االســتثمار االمثل للثــروة النفطية 
والغازية من خالل اناطة مســؤولية 
تطوير احلقول إلى الشركات الوطنية 

وتفعيل دور اجلهد الوطني بذلك«.
وكانت وزارة النفط، قررت في 31 متوز 
املاضي تطوير حقل املنصورية الغازي 
باجلهد الوطني، بعد »تلكؤ وفشــل« 
الشــركات األجنبية من املباشرة في 
تطوير احلقل الذي أحيل عليها ضمن 
جولة تراخيص تطوير احلقول الغازية 

عام 2010.
وقال وزير النفط  إنه بحث »مع رئيس 
شــركة بكتل األميركية فــي أوروبا 
والشرق األوسط جون ستيوارت بشأن 

تطوير  فــي  املشــترك  التعاون  آفاق 
قطاعي النفط والغاز في العراق«.

وأضــاف، أن »الــوزارة حريصــة على 
تطوير الصناعة النفطية والغازية من 
خالل التعاون مع الشــركات العاملية 
الرصينة«، مشيراً إلى أن »هناك فرصاً 
النفــط والغاز، وأن  واعدة في قطاع 
الوزارة تدعو جميع الشركات العاملية 
املتخصصــة الرصينة إلــى التعاون 
والشــراكة واالســتثمار ومبا يحقق 

االهداف واخلطط املشتركة«.
مــن جانبــه عبــر رئيــس شــركة 
»بكتل« في أوربا والشــرق األوســط 
جونســتيوارت، عن »رغبة شــركته 
مع  املشــترك  والتنســيق  بالتعاون 

مشاريع  لتنفيذ  وشــركاتها  الوزارة 
تطويــر القطــاع النفطــي والغازي 

العراقي«. 
وكانــت وزارة النفط قــد اعلنت يوم 
الســبت املاضي أن انتاجها من الغاز 
املصاحب خالل شهر متوز املاضي بلغ 
2893 قدم مكعب قياســي »مقمق« 

في اليوم.
وقالت الوزارة في احصائية نشــرتها 
على موقعها الرسمي إن »انتاج الغاز 
املصاحب من قبل الشركات النفطية 
في عموم العراق لشــهر متوز املاضي 
بلغ 2893 مقمقــا باليوم«، مبينة أن 

»احملروق بلغ 1608 مقمقا باليوم«.
وأضافت الــوزارة، أن »انتاج شــركة 

نفط الشــمال والوســط من الغاز 
باليوم  مقمــق   405 بلــغ  املصاحب 
واحملروق منه بلــغ 144 مقمق باليوم، 
في حني أن انتــاج الغاز املصاحب من 
نفــط البصرة وذي قار وميســان بلغ 
2488 مقمــق باليوم واحملــروق 1464 

مقمق باليوم«.
وتفيد التقديرات األولية لوزارة النفط 
بأن العراق ميتلك احتياطياً يقدر بنحو 
132 تريليون قــدم مكعب من الغاز، 
حيث أن نحــو %70 من الغاز العراقي 
هو غاز مصاحب الســتخراج النفط 
احلادية  املرتبة  العراق  ويحل  ملعاجلته، 
عشــر بني دول العالم الغنية بالغاز 

الطبيعي. 

النفط تعلن المباشرة بإجراءات تطوير
حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني

ستحقق أهدافا منها تنفيذ خطة إلنتاج الغاز بحدود )75 - 100( مقمق/ يوم كمرحلة أولى

ستحقق إدارة الحقل 
بالجهد الوطني عددًا 
من األهداف منها 
تنفيذ خطة معجلة 
إلنتاج الغاز بحدود 
)-75 100( مقمق/ 
يوم كمرحلة أولى، 
إلى جانب تقليص 
المدد الزمنية لإلنتاج

جانب من حقل املنصورية الغازي

الصباح الجديد ـ وكاالت:  
أطلقت »دائــرة التنمية االقتصادية 
أبوظبي« املرحلــة األولى من مبادرة 
الترخيــص املــزدوج، التــي متّكــن 
الشــركات من ممارســة أنشطتها 
التجارية وإدارة أعمالها داخل املناطق 
احلرة وخارجها فــي كل من أبوظبي 
والعني والظفــرة. ويهدف القرار إلى 

االعمال  ورجال  املستثمرين  تشجيع 
على توسيع نشــاطهم االسثماري 
في اإلمارة، مبا يسهم في دفع عجلة 

التنمية االقتصادية.
وتتيــح املرحلة األولى مــن برنامج 
الترخيــص املزدوج للشــركات التي 
انشــئت في املناطق احلــرة افتتاح 
فروع لها، بناًء على املعايير والشروط 

وضع  على  الدائــرة  وتعكف  احملددة. 
خطة شاملة للمرحلة الثانية لهذه 
املبــادرة، والتي تتيــح الفرصة ملزيد 
من الشركات التأهل للحصول على 

الترخيص املزدوج.
وتأتي هذه اخلطوة في إطار املبادرات 
االقتصادية العديدة التي أعلن عنها 
أخيراً ولي عهد أبوظبي رئيس اجمللس 

التنفيــذي إلمارة أبوظبي الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، والتي تهدف 
إلى تعزيز ســهولة ممارسة األعمال 
والشــركات  األعمــال  رواد  ودعــم 
الصغيــرة واملتوســطة والقطــاع 

اخلاص عموماً.
وأكد رئيس »دائرة التنمية االقتصادية 
أبوظبي« ســيف محمــد الهاجري 

العمل  الدائرة على مواصلة  »حرص 
األعمال  لتحسني ســهولة ممارسة 
في أبوظبي«. وأشــار إلى أن »املبادرة 
اجلديدة تدعم قدرة الشــركات على 
توسيع نطاق أعمالها خارج املناطق 
التي تتواجد فيها مقراتها، ما  احلرة 
يعزز مســاهمتها في دعم مسيرة 

النمو واالزدهار االقتصادي«.

وأوضح أن »املبادرة توفر للشــركات 
األعمال  ملمارســة  أوســع  فرصــاً 
التجارية وتوسيع نطاق حضورها في 
السوق، مثل السماح لها باملشاركة 
في مناقصات املؤسسات احلكومية، 
حيث ميكنهــا تقدمي طلبات احلصول 
على الترخيص املزدوج من خالل مركز 

أبوظبي لألعمال التابع للدائرة«.

أبوظبي تطلق المرحلة األولى من مبادرة الترخيص المزدوج لشركات المناطق الحرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تعمل كندا على مشــروع إلصالح 
منظمــة التجــارة العامليــة التي 
دونالد  األميركي  الرئيــس  يّتهمها 
ترامــب بأنهــا تســمح بحصول 
ممارســات جتارّية »غير نزيهة«. ومن 
املقّرر عقــد اجتماع دولي في أوتاوا 
في تشرين األول )أكتوبر( بشأن هذه 
أفادت مصادر  ما  القضية، بحسب 

كندّية.
وهــدد ترامــب الشــهر املاضــي 
تبت  التي  املنظمة  باالنسحاب من 
في اخلالفات التجارية »ما لم تطّور 
نفسها«. وكان ترامب انتقد سابقاً 
نظام تسوية النزاعات في املنظمة 
بوصفه غير موات للواليات املتحدة، 
على رغــم أن احملكمة غالباً ما تبت 
ملصلحة واشــنطن فــي الدعاوى 

التي ترفعها أمامها.
وقــال ناطــق باســم وزيــر تنويع 
التجارة الدوليــة جيم كار لوكالة 
»فرانس بــرس: »نــدرك التحّديات 

داخــل منظمة التجــارة العاملية، 
ونعتقــد أن مــن الضــروري إيجاد 
الالزم لدفع  بالعمل  السبل للقيام 
»هذا  وأضاف:  ُقدمــًا«.  اإلصالحات 
العمــل بدأ«، مؤكــداً أن »منّظمة 
التجارة العاملية تستطيع مواجهة 
بعض حتّدياتها التاريخية وأن حُتّقق 
تقدماً«. وقــال مصدر في احلكومة 
الكندّيــة لـ »فرانــس برس« طلب 
عدم كشــف هويته، إّن »مجموعة 
صغيرة من وزراء التجارة ممن لديهم 
األفكار ذاتها سيجتمعون في أوتاوا 
فــي 24 و25 تشــرين األول املقبل 
لتحديد ُســبل ملموسة لتحسني 
منظمة التجارة على املُدد القصيرة 
واملتوســطة والطويلــة، واألعمال 
التحضيرية جارية«. وأشــار إلى أن 
كالً من أستراليا والبرازيل وتشيلي 
واليابــان وكينيا  األوروبي  واالحتــاد 
ونيوزيلنــدا  واملكســيك  وكوريــا 
وكوريــا  وســنغافورة  والنــروج 
وسويسرا، ستكون ضمن  اجلنوبية 
التي ســتجتمع  العمل  مجموعة 

في العاصمة الكندية.
ولكن مصــدراً دبلوماســياً أوروبياً 
قال لـ »فرانس برس« إن »االجتماع 

لم يتــّم تأكيده ألّن هنــاك حالياً 
العشــرين  جملموعة  وزارياً  اجتماعاً 

حول التجــارة، وكنــدا تتحقق ما 
إذا كان لديهــا الدعــم الكامــل 

لقيادة عمليـــة إصـالح منظمـة 
التجـارة«.

وفــي اجتماعهــم أول مــن أمس 
التجارة  وزراء  أقــر  األرجنتــني،  في 
واالستثمار في مجموعة العشرين 
أحداث  ملناقشــة  امللحة  »باحلاجة 
حالية في التجارة العاملية وُســبل 
ملواجهة  التجارة  حتســني منظمة 
واملســتقبلية«،  احلالية  التحديات 
فرنسا  وقال ممثل  البيان.  بحســب 
جان باتيســت لومويــن، إّن »املثير 
لالهتمام هو أننــا جنحنا في تبّني 
بيــان وزاري، وهو األمر الذي لم يكن 
ممكنــاً خــالل اجتمــاع مجموعة 
العشرين في كانون األول )ديسمبر( 
املاضــي«. وأضاف: »التحــّدي اآلن 
يتمثل في التوصل إلى إعداد قواعد، 
ومن ثــّم أن تضمن آلّيــات املراقبة 
هيئة  تُصدر  وأن  القواعــد،  احترام 
التجارة  منظمــة  فــي  التحكيم 

أحكاماً بشكل أسرع«.
وفي متــوز )يوليــو( املاضي، حصل 
ترامــب علــى التــزام مــن رئيس 
املفوضية األوروبية جان كلود يونكر 

للعمل ســوياً إلجراء تعديالت على 
للــرّد على بعض  التجارة  منظمة 
في  الصني  بشــأن  ترامب  شكاوى 
التكنولوجيا  يتعلــق بســرقة  ما 
األميركية وممارســات املؤسســات 
اململوكة من احلكومة واإلفراط في 

إنتاج الصلب.
)أبريل(  نيسان  في  ترامب  واشتكى 
على »تويتر« من أن منظمة التجارة 
تعتبر الصني دولة نامية على رغم 
قوتها االقتصادية. وقال: »لذلك هم 
يحصلون على مزايا، خصوصاً على 
ومنظمة  املتحدة،  الواليات  حساب 
الواليات  التجارة غيــر عادلة مــع 
املتحــدة«. ووافق املديــر العام في 
ازيفيدو في  منظمة التجارة روبرتو 
اتصال مع الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكــرون »علــى احلاجــة لتقوية 
املنظمــة وجعلها أكثر فاعلية في 
التصدي لتحديات التجارة احلالية«، 
فيمــا تفــرض اإلدارة األميركيــة 
املؤيدة لسياســة احلمائية، رسوماً 
جمركية على حلفاء في ظل تزايد 

النزاعات التجارية.

تقـرير

كندا تِعّد مشروعًا إلصالح منظمة التجارة العالمية
تسعى لعقد اجتماع دولي في أوتاوا في تشرين األول

منظمة التجارة العاملية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
زادت حركــة تصدير املنتجات الصناعية 
اللبنانية 4.4 من املئة في النصف األول 
من العام احلالي، إذ بلغت قيمة الصادرات 
1.265.6 بليــون دوالر في مقابل 1.211.8 
بليون فــي الفترة ذاتها العــام املاضي. 
وسجل املعدل الشهري للصادرات 210.9 
مليون دوالر خالل األشــهر الستة األولى 
من العــام احلالي، في مقابل 202 مليون 

في الفترة ذاتها عام 2017.
الصناعية  املعلومات  وأفادت مصلحــة 
فــي وزارة الصناعــة فــي تقريــر عن 
الصــادرات وواردات اآلالت واملعــدات في 
حزيران )يونيو( املاضــي، بأن قيمة اآلالت 
واملعــدات الصناعية املســتوردة بلغت 
نحو 150.9 مليون دوالر في النصف األول 

من السنة، في مقابل 115.2 مليون في 
الفترة ذاتهــا من العام املاضــي، بزيادة 

نسبتها 31.1 في املئة«.
بقيمة  منتجــات صناعية  لبنان  وصّدر 
186.3 مليون دوالر في حزيران، اســتناداً 
إلى التقرير، فــي مقابل 199 مليوناً في 
الشهر ذاته من العام املاضي، بانخفاض 
12.8 مليون دوالر ونسبته 6.4 في املئة«. 
رة، املعادن  ومــن أهم املنتجــات املَصــدَّ
العاديــة ومصنوعاتها التــي حّلت في 
املرتبــة األولــى، وبلغت قيمتهــا 31.8 
مليــون دوالر، وحّلــت تركيــا أولى في 
الئحة البلــدان املســتوردة لهذا املنتج 
بقيمــة 6.2 مليــون دوالر، تلتها اآلالت 
بقيمة  الكهربائية  واملعــدات  واألجهزة 
30 مليوناً، واحتلــت مصر صدارة الدول 

املستوردة بقيمة 2.9 مليون، ثم منتجات 
28 مليون،  الصناعات الكيماوية بقيمة 
باســتيرادها  الالئحة  اإلمارات  وتصدرت 
بقيمــة 5 ماليني، ثــم منتجات صناعة 

األغذية والتبغ بقيمة 27.3 مليون«.
»املنتجــات  أن  إلــى  التقريــر  ولفــت 
التــي ارتفعــت قيمــة صادراتهــا في 
شــكل ملحوظ هــي املعــادن العادية 
ومصنوعاتهــا، إذ زادت قيمتها من 25.1 
مليون دوالر في حزيران من العام املاضي، 
إلــى 31.8 مليون في الشــهر ذاته من 
هــذه الســنة«. وازدادت صــادرات هذه 
املنتجات في شــكل رئيس إلى إسبانيا 
ونيجيريا. وســجلت صادرات  واليونــان 
اللؤلؤ واألحجار الكرمية أو شبه الكرمية 
واملعادن الثمينة ومصنوعاتها )دون املاس 

اخلام وسبائك الذهب والفضة بشكلها 
اخلامي(، »زيــادة في قيمتهــا من 12.2 
مليون دوالر في حزيران من العام املاضي، 
إلــى 18.8 مليون في الشــهر ذاته من 
وانخفضت صادرات هذه  الســنة.  هذه 
املنتجات في شــكل رئيس إلى اململكة 
العربية الســعودية، وزادت في شــكل 

أساس إلى اإلمارات وسويسرا«.
اإلمارات تصّدرت  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
الئحــة الــدول املســتوردة للمنتجات 
قيمتها  بلغت  إذ  اللبنانيــة،  الصناعية 
في حزيران 25.5 مليون دوالر أي 13.7 في 
للصادرات  اإلجمالية  القيمــة  املئة من 
الصناعيــة. واحتلت اململكــة العربية 
السعودية املرتبة الثانية بصادرات بلغت 
قيمتها 13.81 مليــون أي 7.4 في املئة. 

 13.80 تلتها ســورية بصادرات قيمتها 
مليون أي 7.4 في املئة من اإلجمالي«.

وصــّدر لبنان خالل حزيــران إلى 41 دولة 
أوروبيــة و38 دولة أفريقيــة غير عربية 
و21  دولــة آســيوية غير عربيــة،  و25 
دولــة أميركية و19 دولــة عربية و5 دول 
أوقيانية. أما الدول التي استوردت بأكثر 
من مليون دوالر، فهي 12 دولة عربية و11 
دولة أوروبيــة، 7 دول أفريقية غير عربية 
واثنتان  ودولتان آســيويتان غير عربيتان 
أميركيتان. واســتورد القطاع الصناعي 
آالت ومعدات بنحو 23.7 مليون دوالر في 
حزيران املاضي، فــي مقابل 22.2 مليون 
في الشــهر ذاته من عام 2017 بارتفاع 
6.7 في املئة، اســتناداً إلــى تقرير وزارة 

الصناعة.

ارتفاع صادرات لبنان الصناعية 4.4 من المئة



أندرو سيجر

على الرغم من اقتراب هزمية تنظيم 
داعش اإلرهابي فــي ليبيا وانخفاض 
معدالت الهجرة للمواطنني الليبيني 
عبــر أوروبا، غيــر أن انهيــار الدولة 
الليبية ما يزال يشــكل قلقاً كبيراً! 

فما السبب وراء ذلك؟
لقــد فشــل التخطيط إلســقاط 
القذافي«  »معمر  الليبي  الديكتاتور 
في عام 2011 من حتقيق الدميقراطية 
التي حلم بها الثوريون. إذ إن ليبيا اآلن 
منقسمة بني فصيلني يتصارعان من 
أجل احلكم، فمن دون وجود مؤسسات 
قادرة علــى تطبيق الســلطة على 
فريدريك  أشــار  البالد، كما  مستوى 
الباحثــني في  ويــري -أحــد كبــار 
مؤسســة كارنيغي للسالم الدولي 
ومؤلف كتاب الســواحل احملترق من 
قلــب املعركة ألجل ليبيــا اجلديدة- 
قائالً: »لقد أصبحت السياســة في 
ليبيا مناطقية بنحو حاد، وقد مكن 
هذا إلى حد كبير الفصائل املسلحة 
التي تناضل من أجل السلطة وجني 
األرباح، إذ إن بعض الليبيني يعتقدون 
اآلن أن زعيماً استبدادياً فقط هو من 

ميكنه تطبيق النظام بالبالد”.
ما الوضع السياسي في ليبيا؟

على فصيلني  أساساً  البالد  تنقسم 
يســعيان إلى نيل الشــرعية، هما: 
البرملان في الشرق الذي يديره اجلنرال 
خليفــة حفتــر الذي لديه جيشــه 
اخلاص، وحكومــة الوفاق في الغرب، 
وهذه معتــرف بها دوليــاً، لكنها ال 
تستطيع بسط سلطتها بعيداً عن 
العاصمة  أحياء فــي طرابلس  بضع 
التــي تقع حتــت رحمــة الفصائل 
املســلحة التي قّســمت البالد إلى 

إقطاعيات متناحرة.
لقــد أصبحت السياســة في ليبيا 
وكان غياب  بنحو حــاد،  مناطقيــة 
القوة املوحدة التي ميكن أن تبســط 
سلطتها على األرض كاملة، هو احملور 

الرئيس منذ ثورة عام 2011. 
وقلــل العديــد من الدبلوماســيني 
املشاركني في املرحلة االنتقالية بعد 
عام 2011 من شــأن الدمار الذي حّل 
ببلدهــم، إذ لم يكــن لديهم القوة 
إلدارة البالد سيما فيما يخص قطاع 
األمــن، وكانوا يفتقرون بشــدة إلى 
هنالك  كان  لذا  التكنوقراط،  معرفة 
فرصــة حلــرب أهليــة مفتوحة في 
عام 2014 بســبب إضفائهم الطابع 
العســكري على السياسة تدريجياً، 
حيث شــكلت الفصائل املســلحة 

حتالفات مع نشطاء سياسيني.
أما التنافس علــى عائدات البالد من 
الهيدروكاربونيــة، فيعد في  املــواد 
صميم هذه األحــداث. إذ كانت هذه 
القذافي  مــن حكم  تركة  العائدات 
السّيئ الذي شّكل هذه الدولة على 

النفطية،  اإليــرادات  توزيع  أســاس 
فحينها لم تكــن هنالك تنظيمات 
سياســية أو مؤسساتية أو مجتمع 
مدنــي. لذا حــني أُســِقط حكمه 
أصبحت هذه العائدات لقمة سائغة 
للكثيرين وكان املوضوع الرئيس منذ 
الثورة هو من الذي سيســيطر على 

هذه الثروة الهائلة.
بنحو  النفــط  إنتاج  انخفــض  ملاذا 
كبيــر منذ عام 2011؟ ومــا آثار تلك 

التداعيات على الشعب الليبي؟
 انتعش إنتاج النفط في البداية في 
عام 2012، إال إنه كان ميّر بفترات عانى 
فيها من انخفــاض كبير في اإلنتاج، 
وذلك ألن األحــزاب املتناحرة املتعددة 
حاولت سرقة املنشــآت النفطية أو 
محاصرتها واســتخدامها وســيلة 
ضغط في املنافسة السياسية. وقد 
تضــررت البنية التحتيــة كثيراً في 
عمليــات االقتتال األخيرة، وتســبب 
ذلــك بتعــرض البالد إلــى تضخم 
التكلفة،  وزيادة  األســعار،  في  هائل 
املواطنني  العديد من  نزوح  فضالً عن 
الليبيني، فــي حني يعاني غيرهم من 
نقٍص فــي الكهرباء وأزمة ســيولة 
نقدية، وهذا أمــر محّير للغاية لبالد 
متتلك أكبــر احتياطي نفطي مثبت 
فــي أفريقيا، لكن هذا األمر ســببه 

الفساد. 
ما الدور الذي تؤديه مجالس البلديات؟

العلــة احلقيقيــة في حكم  كانت 

القذافي، عدم وجود سلطة محلية، 
ففي أعقــاب الثــورة، أراد املواطنون 
في ليبيــا التخلص من السياســة 
تكــون ميزانياتهم  وأن  املناطقيــة، 
وشــؤونهم اخلاصة حتت سيطرتهم، 
وعليه مرر قانون يســعى إلى متكني 
مجالس البلديات، لكن ما تزال هنالك 
مشــكالت كثيرة بســبب تفشــي 

الفساد في جميع أرجاء البالد.
إن مجالــس البلديــات، مبنزلة بقعة 
مضيئة فــي هذا الوقــت الصعب، 
إذ متكنــت هذه البلديــات من توفير 
إال  وتقدميهــا جلماهيرها،  اخلدمــات 
أنهم اُستدرجوا إلى الصراع املنتشر 
على الصعيد الوطني أيضاً. وتخضع 
البلديات لضغط من  بعض مجالس 
الفصائل املســلحة التي تســيطر 

على مختلف مصادر التمويل.
اســتضاف مؤخراً الرئيس الفرنسي 
إميانويــل ماكــرون مؤمتــر قمة مع 
ليبيا.  في  اخملتلفــة  الفصائل  زعماء 
وقد فشــل املؤمتر في وضع دســتور 
وطني لكنهم وضعــوا جدوالً زمنياً 
لالنتخابات. والســؤال هنا هو كيف 

سينتهي األمر؟
إن اإلمياءات الرمزيــة مثل مؤمتر قمة 
ماكــرون بالتزامــن مع هــذا اجلدول 
الزمني لالنتخابــات ال جتعلنا نتقدم 
نحو األمــام. وقد ُعــّدت االنتخابات 
املقترحة وسيلة للخروج من الطريق 
املظلــم لكنها حتتوي على بذور عدم 

اســتقرار أكبــر. وميكن أن تفســح 
االنتخابات السابقة ألوانها اجملال ملزيد 
من الصراعات بني الفصائل ســيما 
أن بعض األطراف الفاعلة الرئيســة 
التي تســتعمل قوة مسلحة كبيرة 
لم تكن موجودة في القمة. ومن غير 
الليبيون مستعدين  كان  إذا  الواضح 
لذلك ملا يخص قوانــني التصويت أو 

مشروع الدستور أو األمن.
من جهة أخــرى عارضت العديد من 
تقوم  ال  التــي  االنتخابات  األحــزاب 
على إطار دستوري من حيث إنها قد 
تؤدي إلــى إقامة حكومــة انتقالية 
متنازع عليها أو رمبا حاكم استبدادي 
اإلحداثيات  البــالد. وكل  آخر يحكم 
تشــير إلى تأزم الوضــع بنحو أكبر. 
ومــن وجهة نظر الكاتــب فمن غير 
احملتمــل أن يحدث ذلــك على الرغم 
من االنتخابــات املقرر عقدها وبدعم 
من قمة باريس في العاشر من كانون 

األول.
هــل ميكن أن يــؤدي هذا املنــاخ إلى 

ظهور مستبد آخر؟
هنالــك مناصران لتلــك االنتخابات 
وهم من بــني من رأوا ثمار االنتخابات 
التشريعية عام 2012 التي لم يسفر 
إذ  عنها إال الفوضى واالنقســامات، 
جاءت هذه االنتخابات بعد ســقوط 
القذافي مباشــرة ولــم تكن مبنية 
إلى  للوصــول  وركائز  على هيــاكل 
توافــق فــي اآلراء؛ مــن أجــل بناء 

دميقراطية حقيقيــة. وأصبح الناس 
محبطني من الدميقراطية؛ وبســبب 
تفاقم حاالت العنــف وانعدام األمن 
وجد الليبيون أن حفتر -الرجل القوي-

هو احلّل.
كان هناك قدر كبيــر من احلنني إلى 
الوحيدة  املؤسســة  بوصفه  اجليش 
القــادرة علــى توفير النظــام، لكن 
ذلــك مفهوم خــادع فــي احلقيقة، 
فقد ســمعُت االدعاءات في املناطق 
الشــرقية في بنغازي ومناطق أخرى 
التي تتراصف مع قوات اجلنرال حفتر 
التي تدعو رمبــا إلى ضرورة وجود مدة 
انتقاليــة باحلكم العســكري، ومن 
ثم تُســلم الســلطة بعد ذلك إلى 
حكومة مدنيــة. ولكن كم مرة جنح 

تطبيق ذلك في العالم العربي؟
تُقّوض احتماالت حكم الرجل القوي 
من قبل جهات متعددة في السلطة 
تهدف إلى حدوث انقسامات عميقة، 
فمن غير احملتمل أن يحصل أي فصيل 
أو فــرد علــى الســيطرة اإلقليمية 
الكاملة، وما يزال هنالك دعم شعبي 
من  بدالً  التشــاركية  للسياســات 

العودة إلى احلكم الفردي.
الواليــات املتحدة  ما هي سياســة 
منذ تدخــل منظمة حلف شــمال 

األطلسي )الناتو( في عام 2011؟
على  األميركية  السياســة  كانــت 
الــدوام واحدة من السياســات التي 
-حتت  اخللفية  الصفــوف  فــي  تقع 

شــعار الرئيس باراك أوباما الشهير 
»القيــادة مــن اخللــف«، إذ تدعــم 
الواليات املتحدة في احلقيقة حكومة 
طرابلس املدعومة مــن األمم املتحدة 
الوطني من خالل  الوفــاق  وحكومة 
وهنالك  واملعونــات.  الدبلوماســية 
برنامــج ضخم قيــد التنفيذ أُطلق 
عليه »املســاعدة اإلمنائيــة متعددة 
اجلنسيات« ملســاعدة هذه احلكومة 
على بناء شــرعيتها بتقدمي املعونات 
لليبيني مــن خالل مشــاريع البنية 
التحتية واإلمنائية فــي جميع أنحاء 
البــالد، وتشــارك بنحــو كامل في 
محاولة  في  اإلقليمية  الدبلوماسية 
لتنســيق جهــود مختلــف القوى 

األوروبية والعربية.
الدائمة  املتحدة  الواليــات  أولوية  إن 
فــي ليبيا هي مكافحــة اإلرهاب، إذ 
كانت الغارات اجلوية األميركية -التي 
ساعدت القوات الليبية خالل املعركة 
ضد داعش اإلرهابــي في عام -2016 
ناجحة للغاية. ومنذ ذلك احلني شنت 
الواليــات املتحدة عدداً مــن الغارات 
اجلويــة وهجمات الطائــرات من دون 
لتنظيم  التابعني  املقاتلني  طيار ضد 
احلالية  االســتراتيجية  وتعد  داعش. 
هي واحدة من االســتراتيجيات التي 

تهدف إلى مراقبة الوضع واحتوائه.
أين تقف أزمة الهجرة الليبية؟

كان هــذا حتــٍد سياســي وأخالقي 
واقتصــادي كبيــر لألوروبيــني، فقد 

انخفاض  إلى  أدت  استراتيجية  تبنوا 
بحاالت عبــور املهاجرين. والســؤال 
هــو: ما ثمــن هذه االســتراتيجية؟ 
-والســيما  األوروبي  النهــج  كان  إذ 
النهــج اإليطالي- يهــدف إلى منع 
املهاجريــن من عبــور البحر األبيض 
املتوســط بتمكني خفر الســواحل 
الليبيــة وتدريبهم، واالتفاق من حتت 
الطاولــة مــع الفصائل املســلحة 
الليبية نفســها للسماح بعمليات 
مكافحة الهجرة. وفي بعض احلاالت، 
ُوّجه املهربون الذين كانوا يســاعدون 
تدفقات  نحو مواجهــة  املهاجريــن 
املهاجريــن. وميثل هذا سلســلة من 
ملراكز  نظــراً  األخالقية  التحديــات 
املروعة لهؤالء  واالنتهاكات  االحتجاز 

املهاجرين في ليبيا.
ما الذي مينحك األمل في التطلع نحو 

األفضل؟
لقد عانى اجليــل اجلديد من الليبيني 
الذين بلغوا مرحلة النضج من الثورة 
وهم في منتصــف مرحلة املراهقة. 
فمن جهة كانت الثورة مبنزلة محطة 
تفاؤل لهــم، وكان هنالــك حركات 
إيجاد  على  تعمل  شبابية شــعبية 
حلول للمشكالت الليبية املشتركة. 
ومن جهة أخــرى، أدت الصدمة التي 
أو  الســبع  الســنوات  فــي  حدثت 
الثمان املاضية إلى التأثير النفســي 
يعرف  فلم  اجلديد؛  للجيل  واجملتمعي 
الشباب الواعد أي شــيء عن احلياة 

سوى الفصائل املسلحة.
لقد فشل مشروع تنظيم داعش في 
ليبيــا تقريباً، علــى الرغم من وجود 
دالئل على أن يعيد التنظيم صفوفه، 
وميكن للفصائل املتشددة على نطاق 
أوســع أن تكتســب القوة في ظل 
تدهور االقتصاد وسط الفراغ األمني 
والتفتت السياســي. وعلى  احلاصل 
الصعيــد احمللي، أوقفت الســلطات 
االجتماعية -مثل القبائل- الصراعات 
وحتقيق الســالم اجملتمعــي. وهنالك 
احتمالية بوجود مخرج لهذه األزمة، 
وهذا يتوقف على اكتســاب النضج 
لقادة  السياسية  والرؤية  السياسي 
ليبيــا، وكذلك علــى حكمة اجملتمع 
الدولــي ووحدته. ويتطلب ذلك وجود 
إصالحات مؤسســية مثــل توحيد 
املؤسسات االقتصادية، والقدرة على 
التعامل مع قوى الفصائل املسلحة 

في أثناء إعادة بناء القطاع األمني.
أندرو ســيجر، محرر وكاتب مقاالت 
سياســية ومنتج ومخــرج. حاصل 
على شهادة البكالوريوس في األفالم 
والوســائط الرقميــة مــن جامعة 
وشهادة  كروز،  في سانتا  كاليفورنيا 
املاجستير في اإلذاعة والتلفزيون من 

جامعة سان فرانسيسكو ستيت.

*مركز البيان للدراسات 
والتخطيط

تيمور كوران وداني رودريك

 لطاملا فقد االمنوذج السياسي لتركيا 
الدبلوماســية  األزمة  لكــن  بريقه، 
احلاليــة مــع اإلدارة الضالة للرئيس 
دفعت  ترامــب،  دونالــد  األميركــي 
اقتصــاد البــالد إلى أزمــة العملة 

اخلانقة. 
شــهراً  عشــر  اإلثني  مــدى  وعلى 
املاضيــة، فقدت الليــرة التركية ما 
يقــرب من نصــف قيمتهــا. ومبا أن 
البنــوك والشــركات التركية لديها 
الكثير من الديون بالعمالت األجنبية، 
فإن الســقوط الســريع لليرة يهدد 
القطاع  شــركات  معظم  بانهيــار 

اخلاص. 
بعد فــوزه في االنتخابات األولى التي 
أجريت في يونيــو / حزيران، بعد حتول 
رســمي لتركيا من النظام البرملاني 
إلى النظام الرئاســي، بــدأ الرئيس 
البالد  أردوغان يحكــم  رجب طيــب 
بشكل رسمي. وهو يعتمد على وزراء 
الذين يعينهم على أساس  احلكومة 
والئهــم )أو وجود روابــط عائلية مع 

أردوغان(، بدالً من كفاءاتهم.
ومنذ أكثر من عقد من الزمان، أعطت 
األســواق املالية امتيــازات ألردوغان، 
الذي شــغل منصب رئيــس الوزراء 
حتــى عــام 2014، وقدمــت قروضا 
وأصبح  التركــي.  لالقتصاد  كبيــرة 
النمو االقتصادي يعتمد على التدفق 
املســتمر لرأس املــال األجنبي، الذي 
جرى مــن خالله متويل االســتهالك 
احمللي واالســتثمارات النشــطة في 
واملطارات.  واجلسور  والطرق  اإلسكان 
نادرا مــا تنتهي هذه األشــكال من 
النمو االقتصادي بشــيء جيد. وكان 
الســؤال احلقيقــي الوحيد هو متى 

سيحدث هذا بالضبط.
السبب املباشــر في قرار إدارة ترامب 
بفــرض عقوبات )والتهديــد باملزيد(، 
إجبار تركيا على إطالق ســراح أندرو 
برونســون، األســقف البروتستانتي 
األميركي من أزميــر، الذي مت القبض 
عليه في أثناء عمليات التطهير التي 
الفاشــلة  االنقالب  محاولة  أعقبت 
ضــد أردوغان في يوليــو / متوز 2016، 

والتي مت في أثنائهــا اعتقال 80.000 
شــخص، وفصــل 170.000 آخرين، 
وإغالق ثالثة آالف مدرســة وجامعات 
ومســاكن للطالب، وإقالة 4400 من 

القضاة واملدعني العامني.
مت اتخاذ هذه اإلجراءات القاسية خالل 
حالــة الطــوارئ، ومت تنفيذها بنحو 
أردوغان.  أوامر من دائــرة  عام مبوجب 
لقــد كانت مقاومــة تعليق احلريات 
حيث  للغايــة،  ضئيلة  األساســية 
تخضع وسائل اإلعالم لرقابة صارمة، 
املدني من  إلى جانب إضعاف اجملتمع 
خالل القمع واخلوف الدائم. برونسون 
ليس سوى أحد آالف األشخاص الذين 
اتُهموا باإلرهاب خالل عمليات القمع 

التي بدأت بعد عام 2016.
وكما هــو احلال فــي أي أزمة مالية 
اقتصادية غير  ناجمة عن سياســة 
مســتدامة، ســتكون هناك حاجة 
إلى اتخاذ تدابير متزامنة ومتوسطة 

األجل إليجاد سبل للخروج منها.
 على املدى القصير، يحتاج االقتصاد 
إلى التدابير املطلوبــة لتعزيز الثقة 
من أجل اســتقرار األســواق املالية. 
قد يحتــاج البنك املركــزي التركي 

إلى رفع أســعار الفائدة، على الرغم 
من موقف أردوغان السلبي جتاه هذه 
اخلطوة. ومــن الضروري وجود برنامج 
ملمــوس وموثوق به لزيادة االنضباط 
املالــي وإعادة هيكلة ديــون القطاع 
اخلــاص. ورمبــا، من الضــروري تقدمي 
طلب للحصول على مساعدة مالية 

مؤقتة من صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، لــن تتمكن هذه اإلجراءات 
القصيــرة األجل من حل مشــكلة 
املــدى  علــى  االقتصــاد  ضعــف 
الطويل، والنابع من نظام الســلطة 
االستبدادية الشخصية التي أنشأها 

أردوغان.
تركيا لم تكن لديها أبدا بدميقراطية 
أردوغان السلطة  تولي  سليمة. قبل 
2003، توقفــت احليــاة  فــي عــام 
نتيجة  أربع مرات  للبالد  الدميقراطية 
ذلك،  ومــع  العســكرية.  التدخالت 
كان لدى تركيا نظــام من الضوابط 
والتوازنــات السياســية التي قيدت 
حتى اجليش، ومت تغيير السلطة بنحو 
متكرر من خالل انتخابات حرة ونزيهة 
على نحو متزايد. لم يكتسب أي فرد 
منذ نهايــة احلرب العامليــة الثانية 

صالحيات غير محدودة. وانطالقا من 
قاعدة ضعيفة بعد تأســيس نظام 
دميقراطــي متعدد األحــزاب في عام 
1946، تطور اجملتمــع املدني، مما أجبر 
احلكومات على التشاور مع جمعيات 
واألكادمييــني  والنقابــات  األعمــال 
أخــرى  ومجموعــات  والصحافــة 

مختلفة من املصالح اخلاصة.
فــي ســنواته األولى فــي منصبه، 
عندما كان ما يزال يشــعر بالتهديد 
مــن جانــب النخبــة العســكرية 
والعلمانيــة، تظاهــر أردوغان بتأييد 
وقام  اإلنســان.  الدميقراطية وحقوق 
مببادرات لصالح األقلية الكردية التي 
مت قمعها منذ مدة طويلة. وقد جرى 
خداع الليبراليــني احملليني وأنصارهم 
في الغــرب من خــالل قصصه عن 
آمنوا  التي  الدميقراطي«،  »اإلســالم 

بها.
ولكن حتى مع اكتســابه الثناء في 
الغرب، بدأ أردوغان في إزالة وســائل 
اإلعالم املســتقلة من خــالل فرض 
وأضعف  هائلــة.  ضريبية  غرامــات 
حكم القانون مــن خالل محاكمات 
وغيرهم من  اجلنــراالت  زائفة ضــد 

العلمانيني البارزين. ثم توجه أردوغان 
نحــو احلكــم االســتبدادي بعد أن 
انفصل عــن حليفه فتح اهلل غولن، 
الواعــظ املســلم الــذي يقيم في 
الواليات املتحدة وأتباعه، وخاصة بعد 

محاولة االنقالب.
انتخابات  بالنســبة ألردوغان، بعــد 
يونيــو / حزيــران، أفســحت »تركيا 
القدمية« الطريــق »لتركيا اجلديدة«. 
وفقا للنظام اجلديد الذي مت تأسيسه 
مبوجــب هــذه اجلمهوريــة التركية 
الثانية، فإن أي حتد لســلطة أردوغان 

قد يُعتبر مبنزلة خيانة.
ميدح أردوغان نفســه حني يسير كل 
شــيء على ما يرام في البالد ويلقي 
باللوم على قوى الظــالم - املتآمرين 
األجانــب غيــر املعروفني - بســبب 
إخفاقاتــه. ويُعد متجيــده، وتظاهره 
بالنجاح، وبقاؤه السياسي في نهاية 
املطــاف من أهم أهــداف تركيا. كل 
هدف آخر، ســواء كان منو اإلنتاجية، 
أو  أو االحتفاظ باألصدقــاء األجانب، 
اجلروح  أو شــفاء  التعليم،  حتســني 
االجتماعية، يفســح اجملــال لتعزيز 
وتضحياته  خدماته  ومقابل  حكمه. 

لألمة التركية، يحق له أن يكون فوق 
كل القوانني ويثري نفســه وشركاءه 

املقربني.    
إن منطق النظام السياســي اجلديد 
في تركيا يعود إلــى »دائرة العدالة« 
العثمانية التي قسمت السكان إلى 
أشــخاص يدفعون الضرائب، ونخبة 
صغيرة معفــاة من الضرائب يقودها 
ســلطان كان تابعاً فقط للشريعة 
)القانون اإلســالمي(، وإن كان نفسه 
يعرف ما يعنيه ذلــك. مت إلغاء »دائرة 
العدالة« رســمًيا في عام 1839، من 
خالل مرســوم أدى إلــى عصر إعادة 
الهيكلــة. بعــد حوالــي قرنني من 
الزمان، أعــاد أردوغان تركيا إلى ماض 
حاولت أجيال من اإلصالحيني التخلي 

عنه.            
ال يســمح النظــام الذي أسســه 
أردوغان للسياسيني أو البيروقراطيني 
اخملتصني بتولــي إدارة االقتصاد. لقد 
مت رفضهــم ألن أهدافهــم تتخطى 
للرئيــس.  الشــخصية  املصالــح 
وبســبب اخلــوف ال جترى مناقشــة 
صادقــة للمشــكالت. إن كبار رجال 
األعمال والباحثــني والصحفيني في 

مجــاالت تخصصهــم صامتون من 
أجــل احلماية الذاتيــة. وتتألف دائرة 
الذين  واملؤيدات،  املؤيدين  من  أردوغان 
يســعون جاهدين إلشباع إحساسه 
بالعظمة وبعلمه بكل شــيء. حتى 
زعماء املعارضة فــي البرملان التركي 
العاجز يدعمونه كلما أشــار إلى أن 
ضعف الدعــم ســيعامل على أنه 

مساعدة للعدو.
وكما هو احلال في روســيا وفنزويال، 
يُســمح بوجــود بعض املنشــقني 
الشجعان على هامش اخلطاب العام 
من أجــل خلق وهم حريــة التعبير. 
لكنهم يعيشــون حيــاة محفوفة 
دائمــا  مهــددون  فهــم  باخملاطــر، 
باالعتقــاالت، كإنذار لآلخرين حتى ال 

يتجاوزوا احلدود املسموح بها.
عاجالً أم آجالً، ســوف جتبر الضغوط 
تبنــي  علــى  تركيــا  االقتصاديــة 
إصالحات من شــأنها أن تعمل على 
استقرار عملتها وأســواقها املالية. 
لكــن هــذه اإلصالحات لــن تنعش 
االستثمارات اخلاصة الطويلة األجل، 
ولن تعيد املواهب التــي تغادر البالد 
بأعداد كبيــرة، ولن تخلــق جوا من 
باالزدهار. وكما  احلرية يسمح لتركيا 
أظهرت الصني ودول آســيوية أخرى، 
االســتبدادية  األنظمة  بعــض  فإن 
ميكن أن تزدهــر عندما يعطي قادتها 
األولوية لسياسات اقتصادية ناجعة. 
مجرد  االقتصاد  يصبح  عندما  ولكن 
الرئيس  أداة أخــرى لتعزيز ســلطة 
الشــخصية، فــإن االقتصــاد، كما 

نشهد اآلن، سيدفع ثمنا باهظا.

تيمور كوران: أستاذ علوم االقتصاد 
ديوك  السياسية بجامعة  والعلوم 
ومؤلف كتــاب »االختالف الطويل: 
كيف أعاد القانون اإلسالمي الشرق 

األوسط«. 
دانــي رودريــك: أســتاذ االقتصــاد 
السياسي الدولي في كلية جون ف. 
كينيدي للعلوم احلكومية بجامعة 
هارفــارد، ومؤلــف كتــاب »حديث 
مســتقيم عن التجــارة: أفكار من 

أجل اقتصاد عاملي«.
بروجيكت 
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هل من الممكن أن يلتئم جرح االنقسام الشعبي في ليبيا؟  

التكلفة االقتصادية ألردوغان

اردوغان



علوان السلمان
 

 الســرد القصصي نشــاط انساني 
يحقــق موقفا جتاه قضايا االنســان 
بطاقــة ايحائيــة ودالليــة تشــبع 
املشهد السردي الذي ينسجه منتج 
واع لواقعه اجملتمعــي بكل مكوناته 
االنزياح  عليها  يغلــب  موحية  بلغة 
في التراكيب من خالل االيجاز اجلملي 
الذي هــو خالصة مركزة  والتكثيف 
..لتحقيــق املتعة اجلمالية  لالحداث 
واملنفعــة الفكرية عبر التســاؤالت 
الساكن  حتريك  عن  والتأويالت..فضال 
التجربة  الوجودي لالشياء في مجال 

االبداعية..
وباســتحضار اجملموعــة القصصية 
)كــرات الثلج( بنصوصها الســبعة 
عشــر التي احتضنتها بياضات مائة 
واثنتني من الصفحات بحجم متوسط 
واسهمت دار الشــؤون الثقافية في 
كونها  وانتشــارها/2017..  نشــرها 
االجتماعية  للقضايا  جتربة مجسدة 
واالنســانية التــي حتاكــي الواقــع 
وتضفي عليه ابعادا تأملية وجمالية 
تســتدعي املســتهلك)املتلقي( الى 
اخلوض فــي غمار عواملهــا املفعمة 

بالهم واالغتراب نتيجة واقع مأزوم..
)في االيام التي يتساقط فيها الثلج 
الثلج  اقدامها تنغرس فــي  كانــت 
يطوفان  االرض..وهما  فــوق  املتراكم 
شــوارع صوفيا..وحــني يصيبهمــا 
االعياء يهمس في اذنها نحن بحاجة 

الى مكان ندفىء فيه جسدينا..
وفــي غرفتها يظل يتفــرس بها عبر 
الظــالم وهــي تنضو عنهــا ثيابها 
الرطبة التي بللتها كرات الثلج التي 
كان يرميها نحوها فتصيبها مباشرة 
فيمــا تخفق هي باصابتــه بكراتها 
الثلجيــة وهمــا يتضاحكان..لقــد 
أنســته محنته الشرقية وجحيمها  
منــذ ان تعارفا لم يفترقا ابدا..أخذته 
احبته.. عليه..بل  بيتها..عطفت  الى 
هو الهارب من جحيم بالده وهمجية 

نظامها..( ص5 ـ ص6..
   فالنــص يعبــر عن الــذات والذات 
االخر محتضنا فكــرة ثنائية الوجود 
متوترة  دراميــة  )هو/هي(..بكثافــة 
مــع ســيطرة املؤثــرات اخلارجيــة 

التي اســهمت فــي بلــورة الفكرة 
لغة  واالســتغراق في عواملهــا عبر 
التوصيلية  وقدراتها  مؤثراتها  متتلك 
واالجتماعية  النفسية  ومضامينها 
القيم  ومنظومــة  تتفاعــل  التــي 
اجلمالية.. عبر  حدثه املكثف لتحقيق 
االثر الكلي بوحدة موضوعية التخلو 
من غرائبية تتناسب واملوقف الفكري 
وانعكاســاته الوجدانية..مبــا متتلك 
من ادوات فنيــة وتكنيكية يوظفها 
الســارد عبر تقنيات سردية تزاوج ما 
بــني احلكائية والفنيــة خللق عوامله 

السردية..
 )نهضــت ال تتبع تعليمــات )مرام( 
لكــي اصل الى نزل )فــردوس( وبدأت 
ذكرتها  التي  اليافطات  اســماء  أقرأ 
لــي كعالمــات دالــة واملعلقة على 
واجهــات البنايات..اعالنــات آســيا 
ســيل..محالت صافــي لبيــع قطع 
غيار املولــدات الكهربائية..فودا فون 
للموبايل..محالت االناقة لبيع املالبس  
الثقافة..بســطات  الرجالية..مكتبة 
لبيــع االدوات الرخيصة..وأخيرا قرأت 
عنواني االثير مركونا في زاوية مدخل  
معدنية:110  لوحــة  على  الشــارع 
زقاق 9..ســأعد خمســة منازل على 
فردوس.. الزقاق حيث تســكن  يسار 
وحال دخولــي املنعطف انطفأ التيار 
الكهربائــي وخمــدت ضجة اصوات 
مكيفات الهواء املثبتة على شبابيك 
املولدات  صخب  بعدها  الدور..ليرتفع 
الكهربائيــة االهلية..الجد نفســي 
فــي مواجهة املنــزل اخلامس..اطرق 
القدمي فيطل من  بابه  على خشــب 
شــق الباب وجه امراة خمسينية ما 
واطلق  بالتحية  جميلة..انطلق  زالت 

سؤالي الساذج:
ـ أهذا بيت فردوس؟

هي..فتحت  نفسي..ابتسمت  قدمت 
الباب وهي تعلن:

واعلمتنــي  بي)مــرام(  اتصلــت  ـ 
بقدومك..( ص34ـ ص35

  فالسارد يســتخدم سايكولوجية 
التواصل في بناء نصه بوصفها)خطابا 
االمتــاع  بالداللة(لتحقيــق  غنيــا 
اجلامع ما  واالقناع في عوالم نصــه 
بني املوقف السردي وااليحاء النفسي 
من خالل توظيفه املفردة ذات الداللة 
اجلماليــة التي تالمس ذاتــه املتوترة 
واملشحونة بفضائها التأملي املكتظ 

باملشــاهد املتوالدة التي متازج ما بني 
لينتج  الواقعي  واحلســي  التخييلي 
موقفا..وهو يستعني بقدرته اللغوية 
تكوينه  بطبيعــة  املتصلة  ورؤيتــه 

الفكري والنفسي..
)أمضيت فــي ايران عشــرين عاما..
وحني ســقط النظام عدت مع آالف 
املهاجرين الــى العراق..تنهد صاحبي 

وكأنه يحمل أثقاال على صدره ويرغب 
في ازاحتها..وواصل احتســاء شرابه 

وهو يدخن..فسألته:
ـ رمبا بقيــت حتلم بـــ )بروين( طيلة 
عقدين من الزمــن  بقائك في ايران..

أدار وجهه ناحيــة املقهى التي بدت 
اآلن شبه خالية وقال:

ـ كنت احلم بها كأمل مســتحيل 

املنال )بسبب اختالف ديانتهما( وهذا 
يجرنا حملمود درويش وريتا اذ انهما لم 

يحققا منالهما بسبب البندقية( 
وما زالت تعيش في ضميري ويبدو ان 
قدري ان امضي مــا تبقى من عمري 
حارسا حملطة القطار وحيدا بال امراة..
وبدت املقهى اآلن خاليــة من روادها 
حني ذهب اجلميع الى منازلهم وخيم 
نحن  متاما..نهضنا  والبرد  الســكون 
حارســي احملطة واجتهنا نحو غرفتنا 
صامتني..فــي تلــك الليلــة الباردة 
ســاهرا  وبقيت  الفانوس  اشــعلت 
حزينا فيما نام صديقي حارس احملطة 
احماله  فورا..لقد تخلص من  املناوب 
ولــم يبق لديه ســوى اطيــاف ثالث 
نســاء والدته وشــقيقته وحبيبته 
يســتحضرهن من حتت رفات االعوام 
التي امضاها وحيدا وغريبا.( ص56 ـ 

ص57..
  فالنص يحاول االنفتاح على عوالم 
متنافذة مبستويات متفاوتة يعتمدها 
ابتداء  بناء نصه  املنتج)الســارد( في 
من الفكــرة ومرورا باللغــة وانتهاء 
باملشــاهد من خالل تصوير االشياء 
واالحــداث بطريقــة تســتفز ذهن 
املســتهلك وتنبش خزانته الفكرية 
للتامل واستنطاق ما خلف االلفاظ..
فضال عــن توظيفه لبعض التقنيات 
واالســتباق  الفنيــة كاالســترجاع 
واملوضوعي(  بشــقيه)الذاتي  واحلوار 
واملــكان البــؤرة الثقافيــة املضافة 
وفــق  واملفتــوح(  بشــقيه)املغلق 

اشتراطات فنية وموضوعية..
   وبذلك قدم القاص نصوصا تتسم 
لواقــع مجتمعي  الفكري  بالوعــي 
ومعطيات الزمن السابحة داخل اطر 
داللية..بسياق حســي ورؤية ابداعية 
متناغمــة الرؤى..ابتداء مــن ايقونة 
العنوان النص املوازي الرامز املســتل 
اجملموعة   نصــوص  احد  عنوانات  من 
بفونيميــه الدالني علــى  عنصر من 
عناصــر التشــكيل النصي..اضافة 
الــى انه داللة ســيميائية متوهجة 
ونافذة رؤيوية مكتنزة بطاقة ايحائية 
الى  للولوج  املســتهلك  تســتدعي 

عوالم النص وحل شفراته..

ثقافة10

في أحد أفالمه يقول النجم دينزل واشنطن » السهولة 
أكبــر تهديد للتقدم من الصعوبــة«، جملة ممكن أن متر 
طبيعية على مسامعنا، ولكنها في احلقيقة، خطرة جدا 
والبد من الوقوف عندها طويال، الســهولة، االستسهال، 
االســتخفاف بالكلمة، كلهــا تعني اننا أمــام ظاهرة 

معقدة ممكن تنسف ثقافتنا وما تربينا عليه لعقود.
اليوم وبعد االنفتاح احلاصل في عالم التواصل االجتماعي 
وعالم ) السوشــيال ميديا(، ممكن أن نتحسس اخلطورة 
في موضوع الكتابة، ونحن نشهد يوميا والدة عشرات من 
يسمون انفسهم ) كتاباً(!، فالكثير من مدمني صفحات 
التواصل االجتماعي واملواقع التي تتيح النشر دون تدقيق 
ومراجعــة، تصــوروا وبقناعة انهم وصلــوا الى مرحلة 
عدهم مــن الكتاب وأصحاب األقالم النشــطة!، كيف؟ 
فقط النهم قرأوا أسماءهم على تلك املواقع، وتبني لهم 
عدد البأس به من املطلعني على ما ينشــره، ويبدو انهم 
اليهتمون لرأي القــراء او املتابعني لهذا املوقع بل جل ما 

ينعشهم هو عدد من اطلع عليهم!.
وســط هذه الفوضى بالنشر، وســهولة الكتابة في أي 
موضوع، ووســط فوضــى العمل وانعــدام التخطيط، 
تتجلى الصــورة املرعبة التي تقفز امامنــا ونحن نعيد 
جملة النجم دينزل واشــنطن، أعنــي التهديد للتقدم، 
التهديد للتطور، للتجديد، للعمل، فكيف ميكن ان نبني 
ونطــّور او نغّير، او نبحث عن جديد، ونحن نتســابق في 
تعطيــل مناخ املعرفة، والبحث عــن األفضل، ونحن نرى 

مخطئني ان مانقوم به هو الصح!! او هكذا صوِّر لنا!
اذا ما اطلعنا ولو بشكل سريع على أطنان املطبوعات في 
العالم العربي وفي العراق، سندرك حجم اخلطورة، سميا 
مع القاريء املبتــديء، الذي مازال يبحث عن كتاب يقرؤه، 
واذا جاز لي التعبير، ســأصنف بعض الكتب بالســيئة، 
كيف ميكــن ان نطمأن على فكر أوالدنــا حني اطالعهم 
على هذه النوعية من الكتب، احملشــوة بكل شيء اال من 

املعرفة واالبداع؟!
وكيف ميكن لنا ان نفكر فــي التغيير ونحن مازلنا نراوح 
في ذات املربع؟! مربع االستســهال بكل شيء، الكتابة، 
التفكير، البحــث، ونراقب عن بعد من يســعى كل من 
له ســلطة أو إمكانية تعينه على إصــدار كتاب وعمل 
)إبداعي( مثلما يفكر في اقتناء حاجة مميزة للبيت! سيارة 
او موديــل حقيبة ملاركة في الســوق العاملــي! ليتحول 
)االبداع( إلى عملية اســتعراض حتســن من مظهره في 
احملافل الفنية واالجتماعية ناســيا ان الفعل األدبي عمل 
ابداعي مســؤول ال مجرد اســتهالك للمفردات بشكل 
مجاني! وبدال من ازدحام الرفوف بها اظن يجب ان تزدحم 

بها مكائن اتالف الورق.

بناء للكلمة
ام تهديم؟!

حذام يوسف طاهر

)كرات الثلج( وسايكولوجية التواصل
دراسة

غالف القصة

اصدارترجمات

الحارس

المنتدى األدبي اإلبداعي يقيم ورشة أدبية ضمن نشاطات 
) المختبر السردي (

نبوءة الماء في اتحاد األدباء

فريديريك براون*
ترجمة يوسف وقاص

كان ُمَبّلــالً من رأســه إلى أخمص 
وُمْنَهكاً  الوحــول  تغّطيه  قدميه، 
من اجلوع والعطش وبعيداً، خمسني 

ألف سنة ضوئية عن بيته.
شــمس غريبة كانت تصدر ضوءاً 
أزرق بــارداً، واجلاذبيــة، ضعف تلك 
التي اعتــاد عليها، كانت جتعل من 

كل حركة مزيداً من التعب.
ولكن بعد آالف الســنني، لم يكن 
قــد طــرأ أي تغيير علــى جبهة 
احلــرب هــذه. كان األمــر ســهالً 
مبركباتهم  اجلويــة،  القوات  لرجال 
البّراقة وســالحهم املتطــّور جداً، 
تقتضي  األمور  كانت  عندما  ولكن 
احلســم، كان يأتي مــرة أخرى دور 
القوات الَبّرية، جنود املشــاة، لكي 
ويحتفظوا  املواقع  يســتولوا على 
بالدم، شبراً شــبراً، مثل هذا  بها، 
الكوكب اللعــني التابع لنجم لم 

يســمعوا عنه أبداً لغاية ما حّطوا 
عليه. واآلن أصبحت أرضاً مقدسة 
ألن العــدو كان قــد وصــل أيضاً. 
الذي  اآلخر  الوحيــد  العدو، اجلنس 
يتمتع بالذكاء في اجملّرة ... قســاة، 

شنيعون، وحوش ُمقّززة.
التمــاس األول معهم كان قد وقع 
بالقرب من اجملّرة، بعد االســتيطان 
البطيء والصعــب لعدة آالف من 
احلرب، حاالً، هم  ووقعت  الكواكب، 

بــدأوا يطلقون النار حتــى دون أن 
يجّربوا اتفاقاً أو حالً سلمياً.

واآلن، كوكب وراء كوكب، كان يجب 
القتال، باألسنان وباألظفار.

كان ُمَبّلالً بالقذارة، متمّرغا بالوحل 
والنهار  وبالبرد،  باجلوع  يشعر  وكان 
كان ممتقعاً، تكتســحه ريح عاتية 
حيــث كانــت تؤلم عينيــه. لكن 
األعداء كانوا يحاولون التسّلل وكل 

موقع ُمتقّدم كان حيوياً للغاية.
كان متأّهبــاً، البندقيــة جاهــزة.  
وأطلق  الهدف  عــنّي  نحوه.  بعيداً، 
النــار. صــدرت عــن العــدو تلك 
التي  املزعجة،  الغريبــة،  الصرخة 
كان يطلقها اجلميع، ثم توقف عن 

احلركة.
الصــراخ ورؤية اجلثــة كانت جتعل 
بدنه يقشعر. معظمهم، مع مرور 
اعتادوا على ذلك،  الوقت، كانوا قد 
ولم يعودوا يولون األمر اهتماماً، ما 
عداه هو. كانــت مخلوقات كريهة 
جداً، بذراعني وســاقني فقط، وتلك 
البشرة البيضاء املقززة اخلالية من 

احلراشف.
*فريدريــك بــراون واحــد من أهم 
العلمــي األميركيني.  كّتاب اخليال 
ولد فــي سينســيّناتي عام 1906 
وتوفي عــام 1972. تعود شــهرته 
إلى السخرية في كتابته »القصة 
القصيرة جداً« – قصص مؤلفة من 
صفحة إلــى ثالث صفحات، وغالباً 
ما تتمتع بحبكة حاذقة ونهاية غير 
متوقعة. باإلضافة إلى الســخرية، 
تتميــز قصصه إلى حــد ما برؤية 
ما بعد حداثوية. مــن أهم رواياته 
له من  »يــا  القصصية  وأعمالــه 
عالم مجنون« )1949(، »األضواء في 
الســماء هي جنوم« )1952(. إحدى 
أشــهر قصصه القصيرة، »أرينا«، 
للحلقات  اســتخدمت كأســاس 
التــي حتمــل نفــس االســم في 
»حرب  ملسلسل  األصلية  النسخة 
معظم  الصيــت.  ذائع  النجــوم« 
قصص اخليال العلمي التي كتبها 
براون كانت ال تتجاوز ألف كلمة أو 

حتى 500 كلمة.

بابل _ الصباح الجديد:
 

اقام املنتدى األدبي اإلبداعي التابع إلى احتاد 
أدباء وكتاب بابل ورشــة ضمن نشاطات 
)اخملتبر السردي( الذي يعني بقضايا السرد. 
وادار الورشة القاص علي السباك مشيرا 
في مستهلها الى إن القصة من األجناس 
األدبية التي لم تأخذ دورها كبقية أجناس 
األدب األخرى مثل الشــعر وهي دائما تاتي 
في مرحلة متاخرة عن غيرها لذا نرى عدد 
القصاصني قليل قياســا بالشــعراء في 
املشهد الثقافي البابلي والعراقي بشكل 

عام.
وبني إن القصة مرت بعدة حتوالت صياغية 
منذ الكالســيكية الى ما بعــد احلداثة 
التي ولدت قصيدة  القصيدة  حالها حال 
التفعيلة  الى قصيدة  عمودية ثم حتولت 

والنثر وحاليا النص املفتوح.
ومــن جانبه، قال الفنان والقاص حســن 
الغبينــي إن القصــة في العــراق خالل 
املراحــل التي مــرت بها من الســتينات 
ولغاية ٢٠٠٣ لــم تالمس اجلرف احلقيقي 
للواقع العراقي ومن خالل اخملتبر الســردي 
نسعى إلى تطوير أدواتنا في بناء القصة 
الفتا إلى كيفية حتويل القصة من بناءها 

السردي إلى لوحة او عمل مسرحي. 

وخرجت الورشة بعدة توصيات من أبرزها 
اإلطالع على النتاجات القصصية العضاء 
املنتدى من الشــباب وإدخالها في مختبر 
عينات  اخــذ  وبالتالي  األدبي  للتشــريح 
من القصص الصاحلة للنشــر وإصدارها 

بكتاب لرفد املشهد الثقافي البابلي.
 وحضر الورشة نخبة من الشباب الواعد 
بكتابــة القصــة األدبية وعــدد من رواد 

القصة احللية.

البصرة - الصباح الجديد:
 

)نبــوءة املاء فــي احتاد األدبــاء(، حتت هذا 
العنوان كنا قد وسمنا نشاط االحتاد هذا 
2018/9/15 وكنا قد أسميناها  الســبت 
جلســة لكننــا نعتذر لكــم، فلم تكن 
جلســة ايها األصدقاء بل كانت مهرجانا 
تألق في املعنى والشكل. وجتسد احلسني 
علــى املنصة حتــى تشــظى كأوصاله 
املدماة الى معان عدة. جتلى فيها، الرفض، 
املظلومية،  املــاء،  العطــش،  االحتجاج، 

والثبات على املبدأ.
ما لبثت أن اندلعت الثــورة، ثورة الكلمة 
التي قادها بنجاح مقدم اجللســة الناقد 
والباحــث عبــد الغفار العطــوي تطرق 
املقدم في بــدء كالمه الى احلســني في 
كتــب التأريــخ واحلســني فــي املتخيل 
اإلنساني، وكيف أهملت اجلانب االنساني 
واملظلومية كتب التأريخ املهمة. الطبري 

وابن األثير وابن كثير. الخ

وأن ما نراه اليوم في الشــارع والبيت وفي 
ضمائر الناس هو احلســني املتخيل الذي 
والقهر  الظلــم  انتجت صورتــه عوامل 
واالستبداد من احلكام اجلائرين فكانت ثورة 
احلســني مالذا. كل هذا لم يهمل املقدم 
االشــارة الى توافق ذكرى عطش احلسني 

مع عطش املدينة، البصرة الفيحاء.
الذين  الشــعراء،  حناجــر  ثم صدحــت 
يقتربون في همهم من هم احلسني فكل 
شــاعر يجب ان يكون حســينا في رؤيته 

للحيف الواقع على الشعب. .
شــارك في القراءات ثمانية عشر شاعرا، 
لم يتركوا إال طرقوه وال ملمحا للرفض إال 

أبرزوه.

فكانوا مثــال املثقف الذي يرمي فيصيب 
كبد احلقيقة، كانــوا كذلك وهم يلقون 
قصائدهم على جمهور اكتفى بالصمت 
املهــذب الــذي يحترم الشــعر فقط وال 
تعنيه األسماء.يتحســس معنى الكلمة 

فتسبقه األكف بالتصفيق.
ولم يترك الدكتور ســلمان كاصد رئيس 
االحتاد ختام اجللســة حتى نثر الشــكر 

والتقدير على احلضور والشعراء.
شــارك عدد كبير من الشــعراء في هذه 
اجللســة منهــم: كاظم الاليــذ، مكي 
محمد علي، طالب عباس هاشم، سمية 
مشتت، جبرائيل الســامر، كرمي جخيور، 

كاظم مزهر.
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صدرت عن املؤسسة العربية للدراسات 
والنشــر، رواية »ســيرة الوجود، وموَجز 
تاريخ القيامة«، هي آخر عمل للشــاعر 
الروائي ســليم بركات. وجاء في التقدمي 
لها على الغالف اخللفــي »هذه الرواية 
الرؤيــا القيامية ثَبــٌت حملاصيل العصر 
من بســاتينه، وفق التصنيف املُلزِم في 
النهائينْي:  واإلفناء  التقويض،  معتقدات 

احملاصيل كلها جثث«. 
وأديــب كردي  روائي وشــاعر  الكاتــب 
ســوري من مواليد عام 1951 في قرية 
التابعــة ملدينــة عامودا  موسيســانا 
فــي ريف القامشــلي، ســوريا، قضى 
األول في  والشــباب  الطفولــة  فتــرة 
مدينتــه والتي كانت كافيــة ليتعرف 
على مفرداتهــا الثقافية باإلضافة إلى 
الثقافات اجملاورة كـ اآلشورية واألرمنية، 
انتقــل في عــام 1970 إلــى العاصمة 
ولكنه  العربــي  األدب  ليدرس  دمشــق 
لم يستمر أكثر من ســنة، فانتقل من 
هناك إلى بيــروت حيث بقي فيها حتى 
عام 1982، ومن بعدها انتقل إلى قبرص 
ومن هناك بدء بكتابة الرواية إلى جانب 
الشــعر حيث عمل في قبــرص مبجلة 

الكرمل مع الشاعر محمود درويش وفي 
عام 1999 انتقل إلى السويد.

أعماله تعكس شــخصية أدبية فريدة، 
األولى  الشــعرية  أعماله  كانــت  كما 
تنبــئ مبولد أديــب من مســتوى رفيع، 
وبالفعــل أتت أعمالــه التالية لتقطع 
أشواطاً وأشــواطاً في عالم إبداعي لم 
يعتد عليه قــّراء األدب املكتوب باللغة 
مغامرات  أعماله  جــاءت  العربية. كما 
لغوية كبــرى، حتتوي فتوحات في الدواّل 
واملعاني والتصريفات. طبعاً أضيف إلى 
ذلك أن ســليم عمل على إحياء الكثير 
من الكلمــات العربية التي كانت ميتة 
واســتطاع توظيفها ضمن قالب  متاماً 

إحيائي فريد.

رواية جديدة لـ«سليم بركات«

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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شبلي مّلط:

 -12 قيم فيدرالية للعالم 
اذا صحــت قراءة السياســة اخلارجية 
عبر ايجاد نقطه  التوازن بني الواقعية  
واملثالية  وبني  االنعزالية  والتدخل  واذا 
اخذت  العنصر  الداخلي   في االعتبار 
كعنصــر  اساســي فــي  صياغتها 
فكيف  ميكن  تصور  سياسة  خارجية  
اختالقيــه  وفعالــة وفــي  ان   واحد  

حلكومة الواليات املتحدة؟
 هنالــك معادلــة موحــدة تشــمل 
 ، اذا جنحت  اخلطوط املعقــدة كافــة 
فــي الوقت نفســه ) اوال(  في ان حتول  
الدعوة املثالية مشروعا وثائقيا ) ثانيا 
( فــي ان تصوغ  مبــدأ   التدخل بدقه 
القضايا التي تعتبر  تقليديا  من ضمن 
اختصــاص الداخلي للدولــة ) وثالثا (  
في ان ترجح كفــة امليزان  الدولية في 
وجهة العمليــة  الداخلية  الصرفة . 
وصورة هذا املعادلة االولى التي تتمثل 
في القيم الثابتة التــي ميكن قراءتها 
في كتــاب االوراق الفيدرالية  املوضوع 

منذ قرنني .
 ومن القوانني غير الرســمية في تاريخ 
الدولة ، منذ ان وضعها اجلنرال بروسلي 
كلــوس فيتــز  ســنه 1832  مقولته 
املأثورة بان  احلرب هي متابعة سياسة 
داخلية بوســائل اخــرى  )رابعا ( وقد 
تطورت  هذا القانون  ملحقات شهيرة 
اهمها النظرية التي تفيد بان احلكومة 
الدميقراطية نادرا ما تشــن  حربا ضد 

بعضها البعض .

اســتكمال  احلــرب   كانــت  واذا     
للسياســات الداخلية بطــرق اخرى ، 
فان الدفاع عــن الدميقراطية او  اعاده  
تكوينهــا فــي الدولة التي  تشــكل 
هو  يصبح  اخلارجــي  التدخل  موضوع 
املعيار االساسي لتقيم جناح السياسة 
اخلارجية . وهذا الطرح يقضي  بتغيير 
نوعي للمقاربــة الدولية  ، واملوضوعة 
تقليديا في خانــه املصلحة الوطنية 
اعاده  املعادلة اجلديدة فهي تطلب  اما 
تقييــم ل ))املصلحــة الوطنية (( في 
احلقل اخلارجي   بنحو يجعلها متصلة  
بشكل وثيق باملعايير الدميقراطية التي  
يؤول اليها الوضع الداخلي في البلد  )) 

املتدخل في شؤونه(( .
 تبنى هــذه املعادلة الدقيقة من داخل 
التراث االميركي  على طرحني شهيرين 
تقدم بهما الرئيس وودرو ويلسون ، ميكن 
 : الكلوزفيتيزيا  باملقدمــة  موازنتهما 
الطرح االول هــوه ان ) زمن الفتوحات  
والتوســع قد ولــى (( ، والطرح الثاني 
))  انه بــات  ضروريا جلعل العالم امينا 
للدميقراطيــة((  وانهاء ايــام الغزوات 
والتوســع  وهو ذات العمل على تقليل  
مــن جلوء اجلماعات اإلنســانية ، داخل 
احلدود الدولية او خارجها ، الى العنف 
ســبيال ملتابعه طموحاتهــا اخلاصة  . 
وجعل العالــم امينا للدميقراطية يتم 
بنزع  فتيل العنــف قبل  ان تلجأ اليه  
احلكومات واجلماعات واالفراد ،  او باحلد 
مــن العنف متى حــدث ، او بالتصدي 

اليه بشتى الوسائل اذا استشرى .
 صحيح ان ويلســن اخفــق في وضع 

نظريتــه  موضــوع تطبيق ، شــانه 
شــان العديد من  الباحثني عن احللول  
الطويلــة  االمــد ابــان االنتصــارات 
العســكرية الكبيــرة التي ســبقت 
ويلســن باكثر من مئة عــام  عندما 
انتفــض االميركيــون  منتصرين امام 
االســتعمار االنكليزي في بالدهم ، او 
كالتي حدثت بعد ويلســن  مبئة عام ، 
عندما انتصر احللفــاء بقياده  اميركا 

في حرب اخلليج الثانيه .
وفي املناسبات الثالثة  ، حرب استقالل 
األميركية ، احلرب الكونية االولى , حرب 
اخلليج الثانية ، اعلنت ) منظمه عامليه 
جديده ( ما لبثت ان تكســرت صورتها  
،وبالرغم  الواقع  املثالية على صخــره 
مــن االخفاقات املتكررة ال بد من احياء 
القناعــة العارمــة اليوم  بــان حروب 
التوســع ال حتــدث في البــالد تقضي 
الدميقراطية فيها بتحول السلطة من 
زعيــم الى خلفه مــن دون احلاجه الى 
العنف ، واالتقان من مبدأ الى احلقيقة 
على املســتوى العاملي ميثــل  التحدي 
االكبــر للقيادة األميركيــة في القرن 
املقبل . فإمكانيــه  جمع  كلزفيتس ، 
هو اعظم الواقعيني مع ويلسن ، وهوه 
اشــرف املثاليني باتت في متناول  بعد 
زوال االحتاد الســوفيتي  وانتصار مبدأ 
الدميقراطيــة بوضوح لم يســبق له 
مثيل  في التاريــخ جراء اصدار اميركا  

في لباس القوه العاملية الوحيدة .
 وفي محاولة ملضي قدما  في معادلة 
السياســة  اخلارجيــة هــذه يجــدر 
االستفادة من قيم دستورية مترسخة 

في التراث االميركي ، وقد عملت هذه 
القيم  لصالــح  الواليات املتحدة منذ 
استقاللها في القرن الثامن عشر ، فال 
بأس اذا وضعت  في خدمه اإلنســانية 
السياســية  واملفاهيــم  جمعــاء 
االميركي  النظــام  فــي  األساســية 
، متثيــل جمهوري  الداخلــي معروفة 
وفيدرالــي والفصل بني الســلطات  ، 
ومســاومه امام القانون  ، واالستقالل 

الفردي ، واملسار  القضائي العادل.
املتحدة في هذه  الواليات  واشــتركت 
املفاهيــم مــع ســائر الدميقراطيات 
لفتــرة طويلة ،  ولكــن ميزتني اثنتني 
تلتقيان فــي اخلصوصيــة األميركية 
، همــا الفيدراليــة  واحملكمــة العليا 
فكان الشــعب االميركي ســباق في 
اســتحداثهما ، وفي غنائهما باألبعاد 
التي اضافاتها على توســيع العملية 
الدميقراطية وترســيخ دولــه القانون 
في العالم قد ال تكــون امريكا واعيه 
متام لهذه الظاهــرة ، غير ان االلم كان 
افضل كلما ترســخت هاتــان امليزتان 
االميركيتان في احد دولــه . وباملقابل 
فان دوال ومناطق كثيره  ما تزال تفتقد 
للتوزيع الدســتوري الفيدرالي وحمايه 
القانــون  على يد محكمة دســتورية 
مســتقلة ، وصوال الى االمن واالزدهار 

املتالزمني مع هاتني امليزتني .
 باستثناء احلرب األهلية ، التي شهدت 
عنــف ال مثيل له بــني الكونفدراليني 
واالحتاديني ، اختبــرت الواليات املتحدة 
الفيدرالية بشــكل هادئ على امتداد 
فيها  والفيديراليــة   ، ونيــف  قرنــني 

تعني حرية تنقل االنســان ورأس املال 
، واالعتــراف القضائــي املتبــادل بني 
الواليات في املواد املدنية واجلزائية ، وان 
تعددت املواضيع الشائكة التي ما تزال 
تتطلب االحتــكام  الى احملكمة العليا 
بعد قرنني من اقــرار املبدأ الفيديرالي. 
ففي 12 كانون الثاني 2000 مثال ، قررت 
احملكمة العليــا ان الكونغرس يحق له 
منع والية جنوبي كارولينا من افشــاء 
معلومات حصلت عليها الوالية بفضل 
القيادة  توزيع رخــص  اشــرافها على 
ملصلحة طرف الثالث بغية ربح جتاري. 
وفي 19 حزيــران 2000 قضت احملكمة 
انه ال يحق لوالية ماساشوســتس ان 
متنع الشــركات محلية مــن التعامل 
جتاريا مع بالد اجنبية اذا بث الكونغرس 
هذا املوضوع بالذات وفي االمور الكبرى 
والصغــرى يعــاد انتــاج الفيديرالية 
كل يوم في تنافــس حي بني الواليات ، 
ويخضــع هذا التنافــس لرقابة قضاء 
راســخة  والفيديرالية  فعال ومحترم. 
الدميقراطية  املمارســة  فــي  وخالقة 
في  معاملهــا  وتغتنــي   ، االميركيــة 

املمارسة القضائية اليومية.
وهكذا " من النتائج السارة في النظام 
الفيديرالي ان والية شــجاعة ميكنها 
اذا شــاء املواطنون فيها ان تقوم مقام 
اخملتبر وتبادر الى جتارب جماعية جتديدية 
فيها مــن دون ان تشــكل خطرا على 
البالد". واذا اســتبدلنا كلمة "عالم" 
باخر كلمة في هذا املقطع كانت هذه 
العبرة صحيحة في جواب شامل عما 

يعانيه العالم من مشاكل.

فــي اجملــال االوروبــي مثــال ، تتقدم 
الفيديرالية يوما بعد يوم منذ انشــاء 
روما.  معاهدة  فــي  االوروبية  اجملموعة 
وفي العالم الثالث فأن املشــاكل التي 
توفــر الفيديرالية حــال لها ال حتصى 
، ان في داخــل الدول او فيمــا بينها ، 
الى  من الشرق االوسط وشــرق اسيا 
مجمل القــارة االفريقية وبلدان االحتاد 

السوفياتي السابق.
وتكثــر امثلة افتقــاد الفيديرالية في 
العالــم فكمــا ان مســتقبل تركيا 
والعــراق مســتقبل افضــل اذا جنح 
اجملتمعان التركي او العراقي في اقامة 
لكل  الدولية  احلدود  داخل  الفيديرالية 
من البلدين فأن مالمح السالم العربي 
االســرائيلي مرهونة ايضــا ، اذا كتب 
العناصر  تكييفها  مبــدى  النجاح  لها 
الفيديرالي  النظــام  في  االساســية 
من حرية التنقــل للناس والتوظيفات 
فأن  اوروبا  وفــي  واملاليــة.  البشــرية 
الثوابــت احملوريــة للفيديرالية ال تزال 
مفقودة ولهذا النقص اثاره البينة في 
 deficit "احلديث عن "اخللل الدميقراطي
االوروبي  البرملــان  في   democratique
 commission كمــا فــي املفوضيــة
وهــذا النقص يقف حاجــزا منيعا ما 
اوروبا "واحتادهم الكامل"  بني مواطني 
والتفاصيــل معقدة فــي اوروبا ، لكن 
ثابــت كمعيار  النمــط الفيديرالــي 
الجنازات االحتاد االوروبي واخفاقاته على 

السواء.
االجنــاز  تشــكل  العليــا  واحملكمــة 
التجربــة  فــي  االخــر  املؤسســاتي 

الدميقراطيــة التي اتبعتهــا الواليات 
املتحدة منذ قرنني. فحجة الكســندر 
هاميلتون "انه يفترض باحملكمة العليا 
ان ترد القانون الذي يخالف الدســتور 
وان تقدم هذا االخير عليه" صارت هي 
1803 وقد قضت  ذاتها قانونا لســنة 
احملكمة في قرارها الشهير ماربي ضد 
ماديسون انها مخولة في اخر املطاف 
من  والتأكد  وتفســره  الدستور  شرح 
ان اي "عمــل اشــتراعي يتعارض مع 
من  وبالرغم  لغــوا"  يكون  الدســتور 
قوة احلجة وبســاطتها ، لم تنتشــر 
في ســائر بلدان العالم فكرة احملكمة 
كمؤسســة قائمــة لتحمــي حقوق 
املواطن الدستورية بشكل نافذ اال بعد 
مضي قرنني علــى اقرارها في اميركا. 
وحتى في النقابة ، فأن مفهوم الئحة 
القوانــني املوضوعة في عهده القضاء 
لم يبدو ملحا اال في السنوات القليلة 
املاضية. وقد اعتنقت فرنســا املفهوم 
بعد ســنة 1958 ، وايران 1979 ولبنان 
1993 اال ان ايــا من هذه الدول الثالث ال 
تســمح ملواطنيها للجوء الى القضاء 
مباشرة للدفاع عن حقهم الدستوري. 
لكــن الرقابة القضائيــة وفق النمط 
االميركــي تنمو في اميــركا الالتينية 
كما فــي الشــرق االوســط واوروبا ، 
واحلجج التي كانت صائبة سنة 1803 
ال تزال ملحة في الدميقراطية االوروبية 
الى اليوم ، وهي اكثر احلاحا في ســائر 
املواطنني  العالم ملا يشوب حقوق  دول 
االساسية فيها من انتهاكات واسعه 

فيها.

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

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

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

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

للعملية الديمقراطية بنحو عام وفي العراق بنحو خاص.

الديمقراطية في أميركا
الحلقة 13

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س: وماذا عن الزعم بأنه من أصل كردي؟
في حيــاة رجــل السياســة احلديثة ، 
الروابط  وتعقيــد  املصالــح  بتضــارب 
يصعــب جدا ان يعطى حيــز للعاطفة 
القومية. قد  باالنتمائية  الشعور  ومنها 
تكون القومية حجر الزاوية في النضال 
مــن اجل التحرر. ومع هذا ال تكون حافزا 
القرارات الســليمة  ومشــجعا التخاذ 
واملنطقيــة. بغــداد كانت منــذ بنائها 
وما زالت قــدرا هائال يصب فيه مختلف 
اجلنســيات مقذوفها وتستقبل االرحام 
نطفاتها. ولم يكــن )النوري( من اولئك 
الذيــن احتفظــت اســرهم البغدادية 
بشــجرات انسابها كابرا عن كابر. فأبوه 
كما قيــل موظف بســيط دخله يكاد 
ال يكفيــه حاجته ويســتر خلته واال ما 
بعث بابنه هذا الى املعاهد العســكرية 
وألرسله الى املعاهد املدنية اسوة بأبناء 
االســر الغنية البارزة. على انه وهوليس 
بسر- ارتبط بوشائج مصاهرة مضاعفة 
العســكري(  العمر)جعفر  صديــق  مع 
بزواج واحدهما من شــقيقة االخر. واذا 
كان ذا اصــل كــردي. فقد كما شــاءت 
اكثرية الضباط الكرد العثمانيني الذين 
التحقوا بقوات )الشــريف احلســني بن 
علي( عندما اعلــن ثورته في 1915 على 
العثمانيــني ثم من بعــد ذلك بفيصل 
وهو ملك ســورية ، فاستعربوا وال بهم 
االمر الى نكران قوميتهم . ولم يســأل 
احد )نوري( فــي مدى علمي عن قوميته 
واصلــه. وان حصل ذلك فســيقول لك 
انه عربــي. ومقترحات نوري حول )الكرد( 
كما بســطها جمللس الــوزراء ، تنم عن 
تفهم واع للمسألة وحتسب بعيد النظر 
جديــر باالعجاب حقا نــدر ان وجدناه ال 

عند اخملضرمــني امثاله وال احملدثني الذين 
عقبوه. كما دل عليــه حتليله التاريخي 
للمســألة الكردية الــذي ورد في كتاب 
اســتقالته العجيب. وجدناه على دراية 
بإرهاصــات ونتائــج معاهدة )ســيفر( 
وتفهم لثورات الشــيخ محمود احلفيد 
وبالتعهــد الدولــي للعــام 1932 كما 
اســلفنا. وكيف ان اهمال تطبيقه ادى 
الى تلك الثــورات. كان وبعني نافذة الى 
املستقبل ، يتحســس ما سينجم عن 
اهمال حقوق الكرد في العراق من كوارث 
ومصائب. عجبت واهلل كيف بقي كتاب 
االستقالة هذا ال يحظى بتقومي او حتى 

بتنويه عابر على خطورته.
س: ميزمت لنوري الســعيد مرحلة ثانية 

من حياته السياسية. ما هي؟
تلك مرحلــة ال اظنه ســيحظى مني 
باحترام. تلك هي مرحلة احلرب الباردة بني 
الشرق والغرب. هذه احلرب سحقت حتتها 
كثيرا من الساســة الالمعني واســاءت 
الى سمعات االكثر وشوهت وبدلت من 
مصائــر االكثر ، وكانــوا ضحايا لها من 
باب اولى قبل ان يقعوا فرائس بعضهم 
لبعض. و)نوري( كان واحدا من فرســان 
الباردة الكبار والالعبني الرؤســاء  احلرب 
في حلبتها الشرق اوســطية. في هذا 
االشــتراكي  العالم  بني  احملتدم  الصراع 
الذي يقوده االحتاد السوفياتي وبني عالم 
الغرب الذي تزعمتــه الواليات املتحدة- 
اتخــذ )الســعيد( موقفا ثابتــا وانحاز 
بالعراق الى الغرب محاوال ان يجر كل ما 
الى  بالعربية  الناطقة  الدول  امكنه من 
معســكره. في حني متيــز خصمه  غرمي 
املستقبل )عبد الناصر( باملراوغة واملناورة 
بني املعسكرين. وجرفت السعيد موجة 
الدعاية الســوفياتية التي صورت احلياة 
في ظــل النظام االشــتراكي للطبقة 
املثقفة ، واجليل اجلديــد )التقدمي( في 

العراق- جنة من اجلنان وقبله يرنو اليها 
كل محب لبــالده. وعجز عن بيان مقدار 
الكذب فيها كما عجز عن فضح كذبة 
اخرى وهي ان االنحياز الى الغرب امنا هو 
جــزء ال يتجزأ من سياســة االمبريالية 
هو  واكمل  لالســتعمار.  جديــد  ووجه 
تثبيت هذه الصــورة مببالغته في تقدير 
خطر اليســار على كيــان الدولة التي 
شارك في بنائها. فاصدرت تلك القوانني 
واملراســيم اجلائــزة املعروفــة. وادى به 
الى  لنفسه  الشــيوعي  اخلطر  جتسيم 
ارتكابــه جرمية ال تغتفر باعــدام اربعة 
او خمســة من قادة هذا احلــزب زاد من 
مثقلني  سجناء  كونهم  واقع  بشاعتها 

باحكام سابقة.
والقــى بنفســه وحظوظه فــي جلنة 
وجها  نفسه  فألقى  االحالف  سياســة 
لوجه امــام غرمي ال يســتطيع مجاراته 
في عالم الدعايــة والتهريج والضجيج 
االعالمــي. واذ بصــورة جديــدة تبــرز 
لنوري الســعيد ذلك السياســي اخلادم 
لالمبرياليــة ، املتحجــر العقــل ، الذي 
يقوده االنكليزي برسن ولم يكن كذلك 
وله معهم مواقف مشــهودة. في هذه 
الفترة واعني بها فترة احلرب الباردة التي 
وبانعكاساتها  الســعيد  نوري  خاضها 
املدمرة علــى البلدان الناطقة بالعربية. 
لم يكن كما جاء وصفه باالول اي مجرد 
رئيس حكومة من رؤساء يتعاقبون على 
السياســة  وبتأثير في  دســت احلكم  
اخلارجية والداخلية يــكاد يكون روتينيا 
رتيبــا ال فرق كبير بني واحد واخر ، بل بدا 
تقريبا فهو املوجه والشخصية املهيمنة 
اكان خارج احلكم ام داخله. وانعكســت 
سياســته اخلارجيــة على السياســة 
الداخلية ، ليلجأ فــي اخر املطاف وبعد 
جتربة انتفاضة العام 1952 الصاعقة الى 
التضييق علــى احلريات العامة ومطاردة 

ذوي العقائــد السياســية )الهدامــة 
املعارضة  انفاس  وكتم  تعبيره(  بحسب 
الدميقراطية بشــكل ال عهد للعراق به 
من قبــل ، متحوطا بجملة من القوانني 
التي كادت تشيع الشلل في  واملراسيم 

احلياة الفكرية واحلريات العامة.
عصفت بــه دوامة هذه احلــرب الباردة 
وفقــد بها كثيرا مــن موازنة وبعد نظر 
كانت موجة الدعاية الســوفياتية كما 
ذكرت عاتية كاسحة ال بالعراق وحده بل 
بالضاد وهي  الناطقة  البالد  في معظم 
حقل )نوري( التجريبي واستقطبت تلك 
الدعاية عددا كثيرا من مشاهير الكتاب 
واملفكرين. ثم وفي هذه اللجة الطامية 
كان من ســوء حظه مواجهة رسول من 
ينافسه  االقوياء  العربية  القومية  رسل 
منافســة جدية على الصعيد القومي 
العربي وصعيد العالقات اخلارجية يقصر 
عن مجاراته في فن الضجيج والصخب 
الثابت  باملوقــف  االعالميني. ال ســيما 
غير املرن في انحيازه الى الغرب . مبقابل 
مناورات )عبــد الناصــر( وتقلب عينيه 
البراعة  والغرب بشــيء من  الشرق  بني 
فيها  )نوري(  وبــدا  والدهاء  والالأخالقية 
ســليب احلجة واملنطق بشكل يرثى له. 
ال ســيما بعد تأميم هــذا الزعيم قناة 
الســويس )وهو ما كان نــوري يهدد به 
قبل ثالث ســنوات(ثم انسحاب جيوش 
العدوان الثالثي وهــو احلدث الذي برعت 
وســائل اعالم ناصر في تسجيله نصرا. 
وامنــا كان خروجه من مأزقــه وليد تلك 
الصــدف التي حفل بها تاريخ البشــر- 
كما فصلت في حديثي الســابق عنه. 
وعــزوا لنوري كذبا كما تبــني- بانه كان 
يحــث الغــرب ويؤلبه شــخصيا على 

الزعيم املصري.
س: اسمحوا لنا هنا مبقاطعتكم . قرأنا 
انه شــجع رئيس احلكومــة البريطانية 

انطوني ايدن عنــد اجتماعه به في 10 
دواننغ ستريت على احباط عملية تأميم 

القناة التي اجنزها الزعيم املصري.
مــا اظنك تريد ان تعزو لنوري الســعيد 
هذه القــدرة في التأثير على سياســة 
دولتــني عظميني كانكلترا وفرنســا وال 
على اســرائيل وهي ثالثة دول العدوان ، 
في 1956. اخطاء هذا الرجل في معاجلة 
شؤون الوطن وفي سياسة الشرق االدنى 
واالوســط كثيرة ، وهي ليست بحاجة 
الى مثل هذه االكذوبــة. فلماذا نزيدها 

بها؟
املصدر االوحــد لهذه املقولة كما يغلب 
على ظني هو )محمد حســنني هيكل( 
هذا الصحافي الناجح جــدا ذو املقدرة 
التي ال تبارى على اختراع القصص املثيرة 
وقد جئت  اخليالية.  السياسية  والوقائع 
بنماذج منها في اجلزء الثاني من )العراق 
في عهد قاسم( . اريد التأكيد مرة اخرى 
انا لست في موقف الدفاع عن الرجل بل 
التقومي. واخطاؤه كثيرة وال حاجة هناك 
الى الزيادة فيهــا ورمبا قالها في معرض 
حماسة وانا ال استطيع ان انفي او اثبت 
اقــواال قابلة للزيــادة والنقصان. عفويا 
الى  البريطانية بحاجة  وكانت احلكومة 

تشجيع نوري عند اتخاذها قرار الغزو.
فــي نظري وبعد انقشــاع غيوم احلرب 
السياســات  وانكشــاف   ، البــاردة 
التي  الفتــرة  العامليــة خــالل تلــك 
الســوفياتي  النظام  بانهيــار  ختمت 
البالد  التي عمت  الدميقراطية  وبالثورة 
االشــتراكية الدائرة في فلكه وتهافت 
تلــك الدول علــى الدخــول في حلف 
االطلسي بعد ان كانت تناصبه العداء 
الغباء والسخف مبكان  يبدو املؤرخ من 
ان يفضل حلف وارشو مثال على حلف 
الســنتو او ما يدعــى بحلف بغداد بل 
التســامي  و  وارشــو.  االرتفاع بحلف 

به علــى االحــالف الغربيــة املماثلة 
واملضــادة فواحدهــا كان يريد تطويق 
االخر وتغليب سياســته واجلانبان كانا 
ينظران الــى العالم الثالــث او الدول 
النامية او ما شئت ان تسميها ومنها 
العراق والدول الناطقة بالعربية- مبثابة  
مناطق نفوذ جيــدة وحقول تبذر فيها 
مفاهيمهــا. فالغــرب يريدها ألحكام 
حلقــة التطويق والشــرق يعمل على 
والتهريج  بالتشــنيع  العملية  احباط 
العقائدي ، والتلويح بقميص عثمان اي 
خطر الدول االســتعمارية واالمبريالية 
العاملية على مســتقبل الدول النامية 
وما الى ذلك مبقابل اخلطر الشــيوعي 
العظيم علــى حريات الشــعوب. وال 
ادري اكان )نــوري الســعيد( يدري في 
اعماق نفســه بأن اخلطر الذي جسمه 
لينحدر  العراقــي  الشــيوعي  للحزب 
به الى سياســته القمعيــة للحريات 
العامة كان وهما خالبا وانه قدره على 
غير حقيقته باخالص صاحب العقيدة 
لعقيدته ، ام انه اتخذه مرقاة ملالحقة 
ومطاردة املعارضة باوسع نطاقها كما 
بدت له في تظاهــرات املعاهدة للعام 
1948 ، وفــي االنتفاضــة الوطنية في 
العام 1952 . تلــك االنتفاضة التي لم 
يسهم فيها الشيوعيون العراقيون اال 
اسهاما هامشيا. وهو يعلم كما يعلم 
الكثيرون انذاك انه ذلك احلزب كان من 
الضعف بحيــث قصر اهتمــام بقية 
باقية فيه ازالة االنشــقاقات فيه وبناء 
السياسي  هذا  املمزق. مشكلة  كيانه 
كانت اوال واخيرا انه مع اميانه املشوش 
الغامــض بالدميقراطيــة- كان يعتقد 
بأن الشــعب العراقي لــم يصل بعد 
الــى املرحلة التي ميكــن ان ميارس بها 
ومع  اجل  الدميقراطية  حرياتــه  وفيها 
ذلك كله فــأن مهندس حلف املعاهدة 

املركزية هذا )االمبريالي االســتعماري 
الوغــد الزنيم احلقيــر الكريه( واذهب 
في تســميته الى ما شــئت. لم يكن 
في اي يوم من االيام اشد قسوة واعتى 
مــن اولئك املالئكــة االطهــار الذين 
قمعوا بالنــار واحلديد وباســم احلرية 
والتقدميــة والطوبائية االشــتراكية 
وبأســم )حلف وارشــو( وبقوات حلف 
وارشو ثورات شــعبية دميقراطية على 
انظمة حكم احلــزب الواحد القمعية 
املانيا  افي  العامــة.  للحريات  املصادرة 
الشــرقية ، او فــي بولنــدا او هنغاريا 
اوجيكوسلوفاكيا. والغرب بحلف الناتو 
واملعاهدة املركزية وغيرهما لم يتدخل 
وليته تدخل في انقالبات دول الشــرق 
االدنى او ثوراته ان شــئت . ولم يفرض 
الناتو نظام حكــم معني على اي دولة 
في سورية والســودان واليمن والعراق 
ومصر. واملقام ال يتســع اليراد االمثلة 
بالزمان واملكان واحلدث. وان كنت مصرا 
على امتحاني في هذه املعادلة فلتفعل 
في حوار اخر ان شــئت واذ ذلك سترى 
كم عبث مؤرخــو عصرنا بتاريخ البالد 
ان احدثك  اتريــد  بالعربية.  الناطقــة 
بقصة ذلــك االمبريالي االســتعماري 
)اجلنــرال ديغول( وكيف امــن للجزائر 
اســتقاللها؟ ام بثــورة يوليو في مصر 
وكيف ســاندها االمريكان؟ ام بحكاية 
اســتقالل مراكش؟ اتريد ان اريك كيف 
جنى املؤرخون وكتاب الوقائع التاريخية 
على مســيرة احلرية وعلــى املفاهيم 
الدميقراطيــة ، وســبل التحرر القومية 

بقلبهم احلقائق وتزييفهم املغازي؟

*اجــرى احلوارات الســيدان مؤيد طيب 
وســعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشــر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012

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

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

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

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
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بغداد ـ زينب الحسني:

أعلن مستشــفى جراحة اجلملة 
العصبيــة عن تلقيــه 35 إصابة 
الدراجات  حــوادث  جــّراء  بالرأس 
النارية خالل شــهر آب املاضي في 

بغداد.
ســمير  املستشــفى  مدير  وذكر 
حميــد الدلفــي في بيــان تلقت 
» الصبــاح اجلديــد » إن »طوارئ 
العصبية  اجلملــة  مستشــفى 
تلقــت 35 إصابــة بالــرأس جّراء 
خالل  النارية  الدراجــات  حــوادث 

شهر آب املاضي«.
واضاف أن »االصابات بعضها أحيل 
للعنايــة املركزة بســبب خطورة 
املصاب وآخــرون للعمليات لوجود 
كســور في اجلمجمة وآخرون نزف 
بالدماغ، فضــالً عن بعض احلاالت 
ذات اإلصابــات الطفيفــة التي مت 
معاجلتهــا وإحالــة املصــاب إلى 
مستشفى اخر لوجود إصابات في 

بقية أنحاء اجلسم ». 
ولفت الدلفــي أن »االصابات التي 
بواقع  كانت  للمستشــفى  وردت 
19 إصابــة دون ســن اخلامســة 
والعشرين عاما و12 إصابة تتراوح 
أعمارهم ما بــن 26 الى 50 عاما 
وأربع إصابات فوق اخلمسن عاماً »، 
مشيراً إلى أن »اغلب احلاالت تلقت 
يد مــالكات طبية  العالج علــى 

متخصصة ».

دراسة عاملية
وفي وقت ســابق أشــارت دراسة 
كنديــة إلــى أن مــن احملتمل أن 
النارية  الدراجــات  حــوادث  تؤدي 

إلى إصابات خطيــرة وحاالت وفاة 
وتكاليف طبية كبيرة أكثر بكثير 

من حوادث السيارات.
إذ يقول باحثون في دورية اجلمعية 
الطبية الكندية إن عدداً كبيراً من 
األبحاث الســابقة وّثقت احتمال 
أن تؤدي حــوادث الدراجات النارية 

إلى إصابة أخطر بكثير من حوادث 
السيارات.

نحو  بيانــات  الباحثون  وفحــص 
حوادث  في  أصيبوا  مريضاً   26831
شــخصاً  و281826  نارية  دراجات 

أصيبوا في حوادث سيارات.  
وجدت الدراســة أن معدل إصابات 

أكبر      النارية كان  الدراجات  حوادث 
    رايــسلا ثداوح تاباصإ لدعم نم    

 .تارم ثالثب                                           
إلصابات  التعــرض  احتمــال  وزاد 
خطيــرة عشــر مرات بالنســبة 

حلوادث الدراجات النارية.
في الوقت نفسه تزيد تكلفة عالج 

النارية  الدراجات  إصابات حــوادث 
مرتن تقريباً عن حوادث السيارات 

خالل أول عامن بعد احلادث. 
وبلــغ متوســط تكاليــف عالج 
 5825 النارية  الدراجــات  حــوادث 
دوالرا   4569 )نحــو  كنديــاً  دوالراً 
أميريكيا( مقابل 2995 دوالراً كندياً 

)نحو 2349 دوالرا أميريكياً(.
ووجدت الدراسة أن املعدل السنوي 
للدراجات  بالنســبة  لإلصابــات 
النارية بلغ 2194 شــخصا من بن 
كل 100 ألف شخص من أصحاب 
الدراجات النارية املسجلن مقابل 
718 شخصاً من بن كل 100 ألف 

من أصحاب السيارات املسجلن.
وقال الطبيب لويس لي الذي يعمل 
لألطفال  بوسطن  في مستشفى 
للطب  هارفارد  كلية  في  والباحث 
والذي لم يشارك في الدراسة إنه 
نظرا ألن قائــدي الدراجات النارية 
أكثــر تعرضاً للطريــق من قائدي 
الســيارات يزيد لديهــم خطر أن 
تؤدي احلوادث التــي يتعرضون لها 
إلى إصابــات في القفص الصدري 
ومنطقة البطن والرأس واألطراف. 
هذا ويساعد ارتداء اخلوذة في منع 
إصابة الرأس ولكنها ال حتمي بقية 

اجلسم.
النارية  الدراجــات  انتشــار  وبات 
ومرورية  اجتماعية  يشكل ظاهرة 
ســيئة بعدما حصــدت حوادثها 
أرواح الكثيريــن وتســببت فــي 

إعاقات متفاوتة للبعض اآلخر.
وتشــير تقارير ملنظمات دولية إلى 
أن عدد ضحايا احلوادث املرورية في 
العراق ســجل نســبا عالية جراء 
أســباب عدة منها عــدم االلتزام 
وقلة  واألمــان  الســالمة  مبعايير 
الوعي لدى الشــباب، وفي الوقت 
أرجــع مختصون أســباب  ذاتــه 
احلوادث إلــى افتقار املدن العراقية 
اخملصصة  والساحات  األماكن  إلى 
لهذا الغــرض، وكذلك عدم وجود 
رقابة حقيقية من قبل السلطات 

وأولياء األمور. 

الدراجات النارية: موت محقق في ظل غياب الرادع القانوني األخالقي
 إصابة 35 شخصًا بالرأس جّراء قيادتها بتهور

فيس بوك يعلن توسيع برنامج
تدقيق صحة المعلومات

أعلنت شــركة فيس بوك عن توسيع برنامج التدقيق 
في صحــة املعلومات املتداولة علــى موقع التواصل 
االجتماعي األبرز في العالم، ليشــمل الصور ومقاطع 
الفيديو، في إطار سياســة مكافحــة األخبار املزورة 

واملعلومات اخلاطئة املتداولة.
وذكرت الشــركة، انها ” قررت ذلك بعد الكشــف عن 
تورط جماعــات خبيثة فــي محاوالت لبــث الفتنة 
السياســية بالواليــات املتحدة، من خالل نشــر صور 
وفيديوهات حتمل دعاية ملعلومات خاطئة، مبينة انها 
بدأت باختبار هذا البرنامــج والتحقق من الصور منذ 
الربيع املاضي، في إطار اتفاقية تعاون مع وكالة األنباء 

الفرنسية”.
واضافت الشــركة انها ” تقوم بإرسال الصور ومقاطع 
الفيديو املشــتبه فــي صحتها إلى احملققــن الـ27 
ملعاجلتها، كما ميكن ملدققي احلقائق أيضاً العثور على 
الصــور والفيديوهات مبفردهم، ويســتعمل املدققون 
تقنيــات التحقــق املرئي مثــل البحث عــن الصور 

العكسية وحتليل البيانات الوصفية لها”.

مضادات حيوية قوية
من ميكروبات لعاب الدببة

كشف علماء أميركيون عن أنهم استخلصوا عينات 
من آالف امليكروبات والبكتيريا املوجودة داخل فم دببة 
من النوع املســمى “الدب البني”، الذي يحيا في ظروف 
طبيعية في شــرق ســيبيريا، ووظفوا تقنيات مطورة 

وسريعة ملسحها.
وقال علمــاء جامعة رجتــرز، ان ” وضعــوا امليكروبات 
املســتخلصة من الدببــة داخل قطرات مــن الزيت، 
ودرســوا احتماالت تدميرها ألنواع من البكتريا املهددة 

لإلنسان مثل املكورات العنقودية الذهبية.
 وظهرت في اآلونة األخيرة أنــواع جديدة من املكورات 
العنقوديــة الذهبيــة املقاومة للمضــادات احليوية، 
وأهمهــا املكــورات العنقوديــة الذهبيــة املقاومة 

للميثيسيلن”.
واضــاف العلمــاء، ان ” فحص البكتيريــا التي ميكن 
توظيفهــا إلنتــاج املضــادات احليوية داخــل األوعية 
اخملتبرية طويل ومتعب، وقد متكنا من الرصد الســريع 

لتلك األنواع املفيدة من لعاب الدببة”.

الخبز يجعل الناس »مكتئبين ومتعبين«
وجــد باحثون، في دراســة حديثــة، أن الغلوتن، وهو 
مركب بروتيني يشــكل 80 من املئة من بذرة القمح، 
ميكن أن يجعل الناس مكتئبن أو متعبن، على وفق ما 

نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
واكتشــف العلمــاء أن الغلوتــن ينتج مشــكالت 
»للصحة العقلية« لدى بعــض الناس، بعد تناولهم 
أطعمــة مثل اخلبــز أو املعكرونة، وغالباً ما يســبب 
الغلوتــن بعض االضطرابات الهضميــة عند الناس، 
كما أنه يســهم في زيادة الــوزن، لذلك ينصح أطباء 

باالبتعاد عنه.
وجاءت الدراسة اجلديدة، التي أجريت على 14 شخصاً 
ال يعانون من أي مشــكالت صحية، لتكشــف أضراراً 

جديدة لهذا املركب البروتيني.

ملونشريط

ظاهرة الدرجات النارية في شوارع بغداد

متابعة الصباح الجديد:
أن  حديثــة  دراســة  كشــفت 
األشــخاص الذيــن يعانــون من 
القشــعريرة مييلون إلى أن يكونوا 
في صحة بدنية أفضل، وهم أكثر 
إبداعاً وتعاطفاً مــع أقرانهم من 
أولئــك الذين ال يعانــون من هذه 

احلالة.
أن  الدراســة  نتائــج  وتفيــد 

للصحــة  جيــدة  القشــعريرة 
العقلية، اذ تساعد الشخص على 

امتالك عقلية إيجابية.
وتوصلت الدراســة إلــى أن الذين 
يشــعرون بالقشــعريرة في أثناء 
ممارســة نشــاط ترفيهي هم من 
ويشــكلون  النجــاح  يحققــون 
عالقات أقوى ويعيشون حياة أكثر 

سعادة وصحة.

ودرس ماثيو ســاكس، وهو باحث 
في جامعــة هارفــارد، إلى جانب 
من  ميرفي،  روبــن  البروفيســور، 
جامعــة أكســفورد، مجموعــة 
مهرجانات  فــي  املشــاركن  من 
 ،”Reading and Leeds Festival“
على مــدى يومن، في شــهر آب 

املاضي.
سلســلة  بقياس  الباحثون  وقام 

الفسيولوجية  االســتجابات  من 
مبا في ذلك معــدل ضربات القلب 
واحلركة خالل أداء املوســيقى ملدة 

45 دقيقة. 
ووجدوا أن %55 مــن رواد املهرجان 
كانــوا يشــعرون بالقشــعريرة، 
وكانــت النســاء أكثــر عرضــة 
مــن الرجال للحصــول على هذا 
الشعور، مما يشــير إلى أن لديهن 

اتصاالً أعمق باملوسيقى.
كما وجدت الدراسة، أنه كان لدى 
أولئك الذين يشعرون بالقشعريرة، 
اهتمــام كبير باملهــام اإلبداعية 
مثل الطبخ )%70( والرسم )48%( 
والكتابــة )%40(، مقارنــة بــرواد 
املهرجان اآلخرين الذين لم يصابوا 

بالقشعريرة.
الســمات  النتائــج  وأظهــرت 

التــي  اخملتلفــة  الشــخصية 
الذين يعانــون من  أولئــك  متيــز 
الدراسة  وكشــفت  القشعريرة. 
أن هناك صلــة بن الترفيه  أيضاً 
املوسيقى  حفالت  مثل  املباشــر، 
بالقشعريرة،  والشعور  الصاخبة، 
العام  وهو ما يؤثر على الشــعور 
املزاجية  احلالة  بالرفاهية ويحسن 

للشخص.
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ما عالقة القشعريرة بالسعادة والصحة الجسدية والعقلية؟

تراثيات

طارق حرب:
عن لعبــة ورياضة الزور خانه البغدادية يوم 
لم يكن في بغداد ألعاب رياضية مثل ألعاب 
الســاحة وامليدان وكرة القــدم واملصارعة 
واملالكمة وغيرها، حيــث كانت الزور خانه 
اللعبــة الرياضية الوحيدة في بغداد نهاية 
العهــد العثماني، والتي انتهت ونســوها 

أهل بغداد في منتصف القرن العشرين.
 وهي لعبــة وكلمة فارســية )زور( وتعني 
اجليد واحملمود واحلسن والقوة و)خانه( املكان 
أو البيت أو الفنــدق فهي لعبة القوة التي 
متارس في املكان اجلميل لغة، أما اصطالحاً 
فهي مجموعة فعاليات ونشــاطات تختم 
عادة باملصارعة وقد نشــأت لهذه الرياضة 
ببغداد آداب وتقاليد ورسوم وطقوس سواًء 
بالنسبة للعبة ذاتها أم بالنسبة لالعبيها 

منها:
تبدأ مزاولة التدريــب والتمارين واملصارعة 

من قبل الالعبن حسب املنهاج التالي: -
تالوة القرآن الكرمي، تليها التواشيح النبوية 
من حمد ومتجيد وأذكار، وبعدها قراءة بعض 

املقامات كالدشت والسيگاه.
بالهرولة  الرياضية  احلــركات  تبدأ  ومن ثم 
داخل اجلفــرة تصاحبها ضربــات ايقاعية 
على الطبلة ثم رياضة ) الشناو(  ثم حركة 
العصي اخلشــبية التي تسمى االميال  ثم 
دوران ســريع فالقفزات واملراوحة فاإلنزاالت 
،التي تكون ودية أي للتمرين فقط تســمى 
)احللوانــه(  وتكون جديــة أي نزال حقيقي  

وتسمى)اخلصمانه( .
 ومــن آداب الزور خانــه البغدادية ان يكون 
الالعب نظيفــاً وعلى وضوء تــام ويحمل 
عقيدة خالصــة ويتمثل باألخالق الفاضلة 
وال يجــوز التدخن أو تعاطي املشــروبات، 
ويجــب أن يكون الباب الرئيــس للزور خانه 
ليكون  الســقف  منخفض  احلجم  صغير 
الداخل اليها سواء أكان مصارعاً أم شخصاً 
اعتيادياً مضطراً لالنحناء ومتطأطئا الرأس 
تواضعــاً لهــذا املــكان وللموجودين فيه 
واحتراماً وتقديراً ولكي يشــعر املصارع بأن 
هنالك من هو أكثر قوة لكي ال يكون مغتراً 
بقوته وهذا الباب ال يســمح اال لشــخص 
واحــد وال تخلو أيــة زور خانه مــن البخور 
ويوجد في الزور خانه جرس كبير يتم ضربه 
عند دخــول أحد أبطال أو اســطوات هذه 

اللعبة اذ يقوم اجلالسون.
وتبدأ الصلــوات ويتم تقدمي لــوازم اللعب 
وتقبيل يديه دليالً على االحترام وتعد أرض 
ملعب الزور خانه التي تســمى) اجلفرة( من 
االماكن املقدســة ويتولــون تقبيل أرضها 
والبســملة والفاحتة  والترحم على االولن 
من ابطــال الزور خانــه البغدادية ، ويجب 

الالعبون بعد األســطة حســب  أن يقف 
منزلتهم الرياضية وعلى شكل دائرة ، واذا 
بدأت املصارعة ووجد األســطة عدم تكافؤ 
بن املتصارعن أو  ان هنالك ضرراً سيحصل 
فيتولى األســطة الذي يقــوم بدور احلكم 
قماش  قطعة  وهــو  البشــطمال(  برمي) 
على شــكل وزاره على الالعبن وبســرعه 
ينفــذون أمره ويتوقفون عــن املصارعة اذا 
تبن فوز أحدهم أم عدم اجلدوى من استمرار 
املصارعة وال يجوز الضحك أو الكالم املرتفع 

في الزور خانه . 
واجلفــرة حفرة دائرية الشــكل مســاحة 
قطرها ســتة أمتــار عــادة وارضيتها من 
النباتــات كالشــوك  ، والطرفة ثم توضع 
فوقــه ) بــواري( القصب وبعدهــا طبقة 
من) زميج( تراب النهــر أو التراب االعتيادي 
واألسطة يعد من أقدم املصارعن وأكثرهم 
شــهرة في زمانــه ذا منزلــة عالية لدى 
الالعبن أمــا ) اخللف( فهــو املصارع الذي 
مضى على تدريبه عدة سنوات والشواغل 

هم ناشئة املصارعن واملرشد هو من يقوم 
احيانــاً بالضرب على الطبلــة والصلوات 
واحلمد والتمجيد واملقامات والشعر العربي 
واألدعيــة الدينية واملدائــح النبوية  ، وهو 
الذي يجيد عدا  الســابقن  املصارعن  من 
أما الســروال الطويل الذي يلبسه املصارع 
فهو يسمى) الچسوه( كسوة من النسيج 

السميك أو من نوع من السجاد . 
وفي سنة 1936 صدر النظام اجلديد للعبة 
املصارعة والذي حدد شروط املصارعة بنحو 
عــام منها وجــوب اجرائها طبقــاً لألوزان 
للمصارعــن وعدم الســماح بلي االصابع 
اجلسم  والتعرض ألعضاء  باألظفر  واخلدش 

اخلطرة.
 وممنوع دهن اجلســم وعدم جــواز النطح 
بالرأس وعــدم رفع اخلصــم ورمية باألرض 
وعدم الســماح باملســكات املؤدية للخلع 
والكسر، ويعد خاســراً من استعمل ذلك 
وترتب على ذلك الضــرر ويلبس املصارعون 

حذاء وبنطلوناً قصيراً في أثناء اللعب.

آداب وتقاليد رياضة الزور خانه البغدادية

الزور خانه البغدادية

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبن اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبين ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي من 

أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. ســال )مبعثرة( o تخطــى مرحلة 
الطفولة o قرأ

6. أثار انتباهه o رمي الرماد في العيون 
o نعم )مبعثرة(.

7. ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت 
الكترونا o نصف مناص o حرف نصب.

8. هــدم وســوى باألرض o تســتحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة ســعودي ســجل ثالث 

أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

3. ازدحم o ماكنة بحث انترنت عاملية 
o نصف واصل.

4. مبعنــى o حرف للتأكيد على صحة 
رأي.

5. كون شيئا من املعدن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميركي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. دهن الطعام)معكوسة( o يعود عن 
رأيه وال يحقق ما وعد )معكوسة(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلــة كأس العالم في كرة القدم 

.1990
10. لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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باريس ـ وكاالت:
كشــفت تقارير إعالميــة أن نادي 
باريس ســان جيرمان الفرنسي رفع 
نســبة مبيعاته بشكل كبير خالل 
املوســم املاضي )2017-2018( بعد 
البرازيلي  املهاجمــن  مــع  تعاقده 
نيمار دا ســيلفا من نادي برشلونة 
و الفرنســي كيليان مبابي من نادي 

موناكو خالل صيف عام 2017.
وأوضحــت صحيفة "لــو باريزيان" 
املقربــة مــن النادي الباريســي أن 
النادي باع خالل املوسم املاضي 900 
ألف قميص ، منهــا نحو 250 ألف 
قميص لنيمار، مشيرة الى انه مت بيع 
البرازيلي  للنجــم  آالف قميص   10
خالل يوم واحد فقــط ، عبر املتاجر 

الرسمية في فرنسا.
وأكــدت األرقــام أن مبيعات باريس 
ســان جيرمان ، قد ارتفعت بنسب 
هائلــة بعدمــا أصبــح يضم في 
صفوفه أملع األسماء على غرار نيمار 

ومبابي و ثياغو ســيلفا و أنخيل دي 
ماريا و إدينسون كافاني وغيرهم .

وأصبح النادي بفضل هؤالء األسماء 
ينافــس كبار األنديــة األوروبية في 
الســوق  في  قمصانــه  مبيعــات 
العاملية ، حيــث ال يتفوق عليه في 
هذا اجلانب ســوى أندية برشلونة و 
و مانشستر  ريال مدريد اإلسبانين 

يونايتد اإلنكليزي.ولم تكن مبيعات 
قمصان باريس سان جيرمان لتتجاوز 
80 ألف قميص في املوسم الواحد ، 
قبل تعاقده مع األسماء الوازنة منذ 
انتقال ملكيتــه للقطرين في عام 
2011. هذا وفرض الفرنسي كيليان 
مبابــي مهاجم نادي باريس ســان 
جيرمان الفرنســي نفسه جنماً في 

املالعب العاملية خالل ســن مبكرة، 
بعدمــا بصم على بدايــة مميزة مع 
ناديي موناكو و باريس سان جيرمان 
بالده  منتخــب  مع  ثم  الفرنســي 
عندمــا قاده للتتويــج بلقب كأس 

العالم في روسيا الصيف املاضي.
وتكشف األرقام ان الفرنسي مبابي 
ســجل أهدافــاً اكثر مما ســجله 
مهاجم  ميسي  ليونيل  األرجنتيني 
برشــلونة والبرتغالي كريســتيانو 
يوفنتــوس خالل  رونالــدو مهاجم 
مســيرة كل منهما عندمــا كانا 

يبلغان من العمر 19 عاماً.
"أوليــه"  لصحيفــة  ووفقــا 
األرجنتينية فإن مبابي سجل خالل 
باريس  و  ناديي موناكو  مسيرته مع 
سان جيرمان 52 هدفاً متفوقا على 
ميسي الذي ســجل لبرشلونة في 
نفس الســن 26 هدفا ، بن سجل 
رونالدو 17 هدفاً لصالح مانشستر 

يونايتد.

أبو ظبي ـ وكاالت:
احمللية  العليا  اللجنة  كشفت 
املنظمة لبطولة كأس آســيا 
"اإلمــارات 2019"، عن تنظيم 
لسباعيات  مجتمعية  بطولة 
املبادرات  ضمــن  القــدم،  كرة 
اجملتمعيــة للجنة بالتزامن مع 
لبطولة  اإلمارات  اســتضافة 
كأس أمم آســيا، بهــداف تعزيز 
جلميــع  اجملتمعــي  التفاعــل 
اجلنسيات املقيمة في اإلمارات، 
الترويجيــة  ودعــم احلمــالت 

للبطولة القارية.
البطولة خالل عطلة  وستقام 
نهاية األســبوع، قبــل وخالل 
نهائيــات بطولة كأس آســيا 
اإلمــارات 2019، إذ ســتنطلق 
األولى  اجلولة  مبباريات  البطولة 
األول  26 و27 تشــرين  يومــي 
التالية  اجلــوالت  وتقام  املقبل، 
يومــي 10 و16 تشــرين الثاني 
النهائية  األدوار  وتقــام   ،2018
من البطولة خالل كانون الثاني 

.2019
وتتيح البطولة اجملتمعية لكرة 
القدم، للفرق املشــاركة فيها، 
اللعب باسم منتخبات بالدهم، 
حيــث تضم 24 فريقــاً ميثلون 
املشاركة  اآلسيوية  املنتخبات 
في كأس آســيا التي ســتقام 
خالل الفترة 5 كانون الثاني إلى 

1 شباط 2019.
وميكــن لالعبــي كــرة القدم 
املشــاركة فــي أحــد أكبــر 
فــي  الرياضيــة  الفعاليــات 
تنظمهــا  التــي  املنطقــة 
اإلمــارات، عبر املشــاركة في 
لسباعيات  اجملتمعية  البطولة 
كرة القدم، التــي تقام بصورة 
مطابقة لبطولة كأس آســيا 

اإلمارات 2019.
فريقاً   24 البطولــة،  وتضــم 
ثم  ومن  اجملموعــات،  ملرحلــة 
في  املغلوب  خــروج  مباريــات 
تســتقبل  كما  التالية،  األدوار 
املشــاركن من عمــر 18 عاماً 
فما فوق للتسجيل اآلن، وميكن 
التســجيل كأفراد عبر اختيار 
منتخب بالدهــم أو منتخبهم 
خــالل  لتمثيلــه  املفضــل 
البطولــة، ويتكــون كل فريق 
 25 15 العباً ومــدة املباراة  من 

دقيقة.
في  البطولة  مباريات  وستقام 
والعن  ودبي  أبوظبــي  مالعب 
فريق  كل  وسيرتدي  والشارقة، 
الزي الرســمي ملنتخــب بالده 
من  مجاناً  تقدميه  سيتم  الذي 

قبل منظمي البطولة.

وقــال عــارف حمــد العواني، 
املكتب  مدير  البطولــة،  مدير 
اإلمارات  "تتميــز  التنفيــذي: 
بتعدد الثقافات في مجتمعها، 
خلفيــات  أرضهــا  وحتتضــن 
أنحاء آسيا  متعددة من جميع 
وسالم  بتســامح  يعيشــون 

ومحبة".
وتابع فــي تصريحات صحفية: 
نسعى  املعطيات  لهذه  "وفقا 
العليــا احمللية  اللجنــة  فــي 
املنظمة لتحقيق تفاعل جميع 
اجلنســيات املقيمة واملشاركة 
فــي كأس آســيا للتواجد في 
هذه البطولــة اجملتمعية التي 
اجملتمعية  املبادرات  ضمن  تقام 
تفاعل  وتعزيز  املنظمة،  للجنة 
بجميــع  اإلمــارات  مجتمــع 
الذي  القاري  باحلدث  اجلنسيات 

يقام بنسخته احملدثة".
فيما قــال الالعب مازن عمران، 
وهو أول العب ســجل لتمثيل 
فــي  الســعودية  منتخــب 
القدم  كرة  "تعتبــر  البطولة: 
شغفي الدائم، لذا أنا متحمس 
البطولة  هذه  في  ملشــاركتي 
الكبيرة، التــي تتيح لنا فرصة 
لقــاء مجموعة كبيرة ومهمة 
من فئات اجملتمع وفرصة اللعب 

باسم بالدي".
مــن جانب اخــر، قــررت جلنة 
احلكام باالحتاد اآلســيوي لكرة 
القــدم، االســتعانة رســميا 
بنظــام احلــكام اإلضافين، أو 
خط  "حكم  باســم  يعرف  ما 
أمم  كأس  بطولة  خالل  املرمى"، 
باإلمارات  تنطلق  التي  آســيا، 
في اخلامس مــن كانون الثاني 

املقبل.
اآلسيوية،  البطولة  وتشــهد 
بتاريخها، مشــاركة  مرة  ألول 
24 منتخبا، بعد أن كانت تقام 

مبشاركة 16 فريقا فقط.
باالحتــاد  مصــدر  وكشــف 
نظام  تطبيق  قرار  أن  اآلسيوي، 
لضمان  جاء  اإلضافين  احلكام 
القرار  صنــع  عملية  حتســن 

داخل منطقة اجلزاء.
الوقت  أن ضيق  املصــدر  وأكد 
واحلاجــة  التدريــب  ونقــص 
التقنيــة اخملتلفة،  للمعــدات 
ســاهم في التخلي عن فكرة 
تطبيق نظــام "حكم الفيديو 
املســاعد" )فار( فــي البطولة 

اآلسيوية.
وأضاف "أســتطيع أن أؤكد أن 
أهمية  على  متفقــون  اجلميع 
تطبيــق تقنيــة الفيديو لكن 
األهــم من ذلــك هــو قدرتنا 
على االســتعانة بها بشــكل 
متكامــل، وهــذا األمــر لــم 
نســتطع ضمانه فــي الوقت 
احلالــي، نظرا حلاجــة التقنية 
للمعدات الفنية الالزمة وتأمن 
مع  باملالعب  مواقع مختصــة 
كامــل متطلباتها، إضافة إلى 
تدريب احلكام اآلسيوين والذين 
لم يســبق لهــم التعامل مع 

تلك التقنية بالقارة".
وكان االحتــاد اآلســيوي للعبة 
بنظام  االســتعانة  على  وافق 
انطالق  اإلضافيــن مع  احلكام 
الثمانيــة من  دور  منافســات 
آســيا  أبطــال  دوري  بطولــة 
2017، وحتــى املباراة النهائية، 
العمل  التجربــة مت  وبعد جناح 
بالنظام في النســخة احلالية 

من البطولة.
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العواصم ـ وكاالت:

محمد  املصري،  الدولي  سيخوض 
صالح، اختبارًا من نوع خاص، أمام 
الثالثاء  باريس ســان جيرمان، غٍد 
في دوري أبطال أوروبا، هذا املوسم، 
عندما يلتقي الفريقان في مرحلة 

إياب دور اجملموعات.
ولم يســتطع صالح هز شــباك 
جيانلويجــي بوفون، حارس ســان 
جيرمان، من قبل، خالل 5 مواجهات 
األخير  كان  حينمــا  جمعتهمــا، 
يشــارك  ليوفنتوس.ولن  حارًســا 
بوفون في مبــاراة مرحلة الذهاب، 
بســبب  ليفربول،  ضــد  غٍد،  يوم 
اإليقاف لـــ3 مباريات، الذي تعرض 
لــه عقب طرده أمــام ريال مدريد، 
في النسخة املاضية من البطولة، 
لكنه قد يلعب مباراة العودة، التي 
ستقام على ملعب حديقة األمراء.
وبدأت مواجهات صالح ضد بوفون، 
في اجلولة الـ33 للدوري اإليطالي، 
عندمــا   ،)2015–2014( موســم 
لفيورنتينا،  العًبــا  املصــري  كان 
وفاز اليوفي حينها )3-2(، وفشــل 
صالح في التسجيل، على مدار 81 

دقيقة لعبها مع الفيوال.
ولعب صالح قبلها ضد يوفنتوس، 
كأس  نهائــي  نصــف  مباراتــي 
إيطاليا، وسجل هدفن في مباراة 
الذهاب، على ملعب البيانكونيري، 
لكــن بوفــون لــم يشــارك في 

املواجهتن.
بوفون  أمام  روما، لعب صالح  ومع 
بالدوري، في موسم )2015–2016(، 
حيث فاز »الذئــاب« ذهابًا بنتيجة 
)2-1(، وخسروا إيابًا بهدف نظيف.
–2016( أيًضا، موسم  وفي الدوري 
2017(، خســر روما بهدف دون رد 
أمام يوفنتــوس، بالدور األول، قبل 
أن يفوز إيابًــا )3-1(، وواصل صالح 
حينها عدم التسجيل في شباك 
بصناعة  اكتفــى  حيــث  بوفون، 

هدف.
ويفتتــح باريــس ســان جيرمان، 
الفرنســي  الدوري  لقــب  حامل 
مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا 
املوسم بصدام قوي خارج ملعبه 
أمام ليفربول اإلجنليزي مساء يوم 

غد الثالثاء، وصيف العام املاضي.
الباريســي  العمــالق  ويتســلح 
ببداية قوية على املســتوى احمللي، 
وقيادة فنية جديدة لألملاني توماس 
توخيل، الذي قاد بي إس جي حلصد 
كأس الســوبر احمللــي بانتصــار 
عريض على موناكــو برباعية من 

دون رد في الصن.
كمــا حقــق توخيل مؤخــرًا أول 
أرقامه القياســية داخــل جدران 
الفوز في  بتحقيق  األمراء  حديقة 
أول 5 مباريات بالدوري باكتســاح 
كل من كان، جاجنون، رين، أوملبيك 

نيم وأخيرا سانت إيتيان.
يتميز بطل فرنسا بقوة هجومية 
ال تقهــر، تضم الرباعي آنخيل دي 
ماريــا، كيليان مبابي، إدينســون 
كافاني ونيمار جونيور مع مساندة 
قوية مــن توليفة خط الوســط 
رابيــو، ماركو  أدريان  التي تضــم 

فيراتي.
إال أن هــذه التوليفة لم تشــهد 
مميزة،  دعمــا كافيــا بصفقــات 
حيث تعاقد النادي الباريســي مع 
سيغيب  الذي  بوفون  جيانلويجي 
أول 3 مباريات لإليقاف، وتيلو كيرير 
تشوبو  والكاميروني  شالكه،  من 
موتينــج وأخيرا الظهير األيســر 

خوان بيرنات من بايرن ميونخ.
ويواجه العمالق الباريســي عقدة 
الليفر  يواجــه  عندما  تاريخيــة 
في معقلــه »أنفيلد رود« يوم غٍد، 
حيث خسر سان جيرمان مبارياته 

األبطال  بــدوري  األخيرة  الثالثــة 
ميونخ  بايرن  أمام  املاضي  املوسم 
1-3 في ختــام مرحلة اجملموعات، 
قبل أن يســقط ذهابا وإيابا أمام 
ريال مدريد 1-3 و1-2 في دور الـ16.
ولم يســبق لبي إس جي أن خسر 
4 مباريات متتالية في مشاركاته 
األوروبية، بل عادل املوسم املاضي 
عندما  له  أوروبية  أسوأ مســيرة 
خســر 3 مباريــات متتالية أمام 
بوافيســتا البرتغالي فــي األدوار 
األولــى لــكأس االحتــاد األوروبي 
موســم 2002-2003 ثم غاب في 

املوسم التالي عن احملافل القارية، 
وعــاد بســيناريو مخيب خســر 
خالله أمــام تشيلســي 0-3 ثم 
سيسكا موسكو 0-2 في افتتاح 
بدوري  الثامنة  باجملموعة  مشواره 

أبطال أوروبا.
في املعســكر اإلجنليزي، يتســم 
ليفربــول بأنه فريق قــوي للغاية 
علــى ملعبه، وال يعرف اخلســارة 
بســهولة وســط أنصاره، حيث 
وصل إلى نهائي العام املاضي دون 
أي خســارة أمام ضيوفه بل خسر 
مرتن فقــط أمام رومــا 2-4 في 
األوملبيكــو ثم ريال مدريد 1-3 في 

نهائي امللعب األوليمبي بكييف.
كما أن تاريخ باريس سان جيرمان 
فــي املالعــب اإلجنليزيــة بدوري 
األبطال ال يبــدو قويا، حيث تعادل 
مع آرسنال 2-2 في موسم 2016-

مانشســتر  أمام  وخســر   2017
ســيتي 0-1 في موســم 2015-
نتائجه  بينما كانت أفضل   ،2016
أمام تشيلســي، حيث فــاز مرة 
 4 وتعادل مثلها وخسر مرتن في 

زيارات لستامفورد بريدج.
وفي ســياق اخر، يســتعد االحتاد 
األوروبي لكرة القدم )يويفا(، لفتح 
امللف اخلاص باتهام باريس ســان 
جيرمــان، باختــراق لوائح اللعب 
صحيفة  النظيف.ونقلت  املالــي 
مصدر  عن  الفرنســية،  )ليكيب( 
القضائية  اللجنــة  أن  يويفا،  في 
امللف،  هــذا  ســتنظر  باالحتــاد، 
التالي  اليوم  األربعاء املقبل، فــي 
أمام  املرتقبة،  ملباراة سان جيرمان 

ليفربول، في دوري أبطال أوروبا.
إذا اســتقرت  أنه  وأوضح املصدر، 
يتم  فلن  قرارهــا،  علــى  اللجنة 
إعالنــه علــى الفور، بل ســيتم 
هذا  أيام.ويحاصر  لعــدة  االنتظار 
الباريسي باستمرار،  امللف الفريق 
منذ التعاقد مــع الثنائي، كيليان 
ونيمار جونيور، مقابل نحو  مبابي 

402 مليون يورو، العام املاضي.

عقدة بوفون تطارد صالح أمام سان جيرمان

كابوس تاريخي يثير رعب األمراء في أنفيلد بدوري أبطال أوروبا

محمد صالح في مباراة سابقة

ميونيخ ـ وكاالت:
سجل الهولندي آرين روبن، العب فريق بايرن ميونخ، 
هدًفا لفريقه في مرمى باير ليفركوزن، خالل املباراة 
اجلارية بن الفريقن، ضمن منافسات اجلولة الثالثة 

ببطولة الدوري األملاني.
وذكرت شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات أن روبن سجل 
الهدف رقم 140 في مسيرته مع العمالق البافاري، 
في مختلف املســابقات التي يشــارك بها الفريق، 

ليصبح سابع الهدافن التاريخين للبايرن.
وأوضحت أن روبن عادل بهدفــه رقم جيوفاني ألبر، 
أســطورة بايرن ميونــخ، من حيث عــدد األهداف 

املسجلة بالقميص البافاري.

روما ـ وكاالت:
أعلنت إدارة نادي كييفو فيرونا اإليطالي، إســتئناف 
احلكم الصادر بخصم ثالث نقاط من رصيد الفريق 
باإلضافــة لغرامة مالية بعد أن أديــن الفريق أمام 

محكمة رياضية بإنتهاكات مالية.
وحســمت ثالث نقاط من رصيد نادي كييفو فيرونا 
وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو )232 
ألف دوالر أميركي( لتزوير حســاباته املالية، بحسب 

ما أعلن االحتاد اإليطالي لكرة القدم اخلميس.
وأدانــت احملكمة الرياضية لالحتــاد اإليطالي كييفو 
إلضافتــه 27 مليون يورو )31 مليــون دوالر أميركي( 
على رســوم االنتقال احلقيقية لالعبــن الواعدين 
من نادي تشــيزينا املتواضع بن 2015 و2018.وأوقف 
رئيس النادي لوكا كامبيديلي ثالثة أشهر وأربعة من 

مستشاريه ستة أشهر.
ونشــر النــادي اإليطالــي بيانــا جاء فيــه »نحن 
مندهشــون ومحبطون من نتيجة حكــم اليوم.. 
نحن نؤمن إميانًا راســًخا أكثر مــن أي وقت مضى، 
بأن النادي دائًما يتصرف بنزاهة وشفافية، ولم يتم 
تنفيذ التحقيقات التي أجراها املدعي العام بشكل 

صحيح«.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن فريق مرسيدس أن سائقه األملاني باسكال 
فيهرالين، الفائز ببطولة »دي تي أم« لعام 2015، 
والذي أمضى موســمن مع الفريق في الفورموال 
واحد، لن يحظى بتجديد عقده الذي ينتهي هذا 

املوسم.
وجاء فــي بيان صادر عن الفريــق »إن الوقت حان 
لالنفصال«. ومرســيدس  باسكال  إلى  بالنسبة 
وانضــم فيهراليــن إلى مرســيدس فــي 2013 
ليصبح أصغر متســابق يخوض بطولة »دي تي 
ام«، األملانية للســيارات السياحية.. وكان ابن الـ 
23 عاما استهل مسيرته في الفورموال واحد مع 
فريق مانور في 2016 قبل االلتحاق بفريق ســاوبر 

في السنة التالية.

روبن يعادل رقم 
أسطورة بايرن ميونخ

فيرونا يستأنف عقوبة 
االتحاد اإليطالي

مرسيدس لن يجدد 
عقد األلماني فيهرالين
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مفكرة اليوم

سيال ـ أتالنتا 
الدوري اإليطالي

تنظيم بطولة مجتمعية لسباعيات كرة القدم بالتزامن مع كأس آسيا
تطبيق نظام »حكم خط المرمى« في النهائيات

العبو املنتخب االماراتي

نيمار ومبابي

نيمار ومبابي يساهمان في بيع 900 ألف قميص لـ سان جيرمان

نيويورك ـ وكاالت:
فلويد  األمريكــي،  املالكــم  أكــد 
مايويــذر، أنه ســيعود للحلبة هذا 
ثأرية«،  العام، من خــالل »مواجهة 
أمام املالكم الفلبيني، ماني باكياو.
وقال مايويذر، عبر حسابه الرسمي 
للنزال  )إنستجرام(: »ســأعود  على 
مجددا أمام ماني باكياو، هذا العام، 
من أجل احلصول علــى مبلغ من 9 

أرقام«.
وكان املالكم األمريكــي )40 عاما(، 
رقما  أن يحقــق  الــذي اســتطاع 
قياسيا، باحلفاظ على سجله خاليا 
من الهزميــة، خالل 50 مبــاراة، قد 
جنى نحو 220 مليون دوالر، من نزاله 
باكياو.وأضاف:  أمام  3 سنوات،  قبل 
على  وسأحصل  احلزام،  »سأســترد 
األمــوال، وال أريد أي أعذار بســبب 

الكتف«.
بإجماع  تغلــب  قد  مايويــذر  وكان 
احلكام على باكياو )39 عاما(، قبل 3 
سنوات، ليصرح األخير حينها، بأنه 

خسر بسبب إصابة في الكتف.
كما نشر املالكم األمريكي، الذي فاز 
على األيرلنــدي كونور مكجريجور، 
العب الفنــون القتاليــة اخملتلطة، 
العام املاضي، فــي مواجهة ُعرفت 
إعالميا بـ«نزال املليار دوالر«، مقطع 
فيديو يجمعــه باملالكم الفلبيني، 
خالل حفل موســيقي في طوكيو، 
لكن لم يُسمع شيئا منه.وفي أحد 
مقاطع الفيديو، ُسمع صوت باكياو، 
»احلزام  ملايويــذر:  يوجه كالمه  وهو 
في حوذتي«، ليــرد عليه األمريكي: 
»سأســترده منك كمــا فعلت من 

قبل«.

مايويذر يواجه 
باكياو في نزال ثأري



بغداد ـ الصباح الجديد:
باملبــارزة جيالً  املركزي  االحتــاد  ميلك 
واعدا بفــض االهتمام الــذي يوليه 
احتــاد اللعبة وتوفر القاعــة املثالية 
والتجهيزات احلديثة واملدربني احملليني 
واألجانــب الذين يقدمــون خبراتهم 
لعناصر واعدة، واملوهــوب أمير لؤي، 
اختار االنضمام إلى اسرة اللعبة منذ 
ســنتني متأثرا بوالده العــب املبارزة 
سابقا لؤي عبد الكرمي الذي يشجعه 

كثيراً على دخول عالم اللعبة.
فوجــد االهتمام والدعــم من االحتاد 
والتحــق  حســن،  زيــاد  برئاســة، 
اخلبير  املــدرب  باشــراف  بالتدريبات 
حســني ثابت واإليراني حامد الصياد، 
اشــترك في بطولتني لفئة البراعم 

بسالح الشيش، حصل على وسامني 
فضي وبرونزي فيهما.

كان ضمن وفــد املنتخبات الوطنية 
للفئات العمرية في معســكر اقيم 
في أربيل مؤخرا، ويعده خطوة مهمة 
لتطوير قدرات العبي الفئات العمرية، 
مبينا ان توفير وسائط النقل لالعبي 
املبارزة والتجهيــزات احلديثة واقامة 
املنافســات املتواصلة نقاط تسهم 
في توسيع قاعدة اللعبة وتستقطب 
امير،  املوهــوب،  اجلديــدة.  الوجــوه 
مواليد 2006، طالب في الصف االول 
املتوســط، يتابع ابطــال اللعبة من 
دولتي الصني واليابان، يتمنى ان ميثل 
اخلارجية  االســتحقاقات  في  العراق 

ويحصل على أوسمة التفوق.

بغداد ـ الصباح الجديد:

قدم االحتاد العراقي، اعتذارًا رســمًيا، 
عــن عدم املشــاركة فــي البطولة 
اململكة  إقامتها في  املزمع  الرباعية، 
املقبل،  الشهر  الســعودية،  العربية 
مبشاركة منتخبي البرازيل واألرجنتني، 

فضاًل عن األخضر السعودي.
وقال عبد اخلالق مسعود، رئيس احتاد 
الكرة، في تصريحات صحفية »نعتذر 
عن عــدم خــوض الــدورة الرباعية، 
بعد تثبيت مواجهتــي ُعمان ولبنان 
البطولة«.وأوضح  وقــت  نفــس  في 
مســعود، أن االحتــاد العراقي اتصل 
بنظيريه الُعماني واللبناني، من أجل 
تقدمي االعتــذار لهما، إال أنه اصطدم 
بإصرار األشــقاء فــي االحتادين، على 
االحتاد  أن  إلى  الوديتني.وأشــار  إقامة 
الُعمانــي، كان قد اعتــذر عن عدم 
مواجهة إيران، بسبب التزامه بخوض 

مباراة ودية أمام أسود الرافدين.
من جانــب اخر، تســتكمل مباريات 
اجلولة االولى مــن دوري الكرة املمتاز 
اليوم االثنــني وذلك باجراء 3 مباريات، 
اولى املباريات ســتجمع اجلارين فريق 
على  امليناء  فريق  الســماوة وضيفه 
ملعــب االول، وفــي املبــاراة الثانية 
الكهربــاء وضيفه  فريــق  يتواجــه 
نفط ميســان على ملعــب التاجي، 
املدينة  الفيحاء في  وسيكون ملعب 
الرياضية في البصرة مســرحاً للقاء 
نفط اجلنوب وضيفه فريق احلســني، 
وتختتــم مباريــات اجلولة يــوم غٍد 

الثالثاء باقامــة املباراة املتبقية التي 
الدولي  الشــعب  ملعب  يحتضنها 

وجتمع فريقي احلدود والزوراء.
وافتتــح نادي الشــرطة، مشــواره 
في الــدوري املمتــاز، باالنتصار على 
نظيــره نفط الوســط، بهدفني من 

دون رد، على ملعب الشــعب الدولي.
الشرطة، حملت توقيع مهدي كامل 
فــي الدقيقة 62، واحلســن ديالو في 
69.وأهدر نفط الوســط،  الدقيقــة 
ركلة جزاء في الدقيقة 89، عن طريق 

صالح سدير.

وحســم التعــادل )1-1( مواجهــة 
الطلبة والديوانية، مســاء أول أمس، 
الكرخ  أقيمــت على ملعــب  والتي 
الدوري  مــن  األولى  اجلولــة  ضمــن 
املمتاز.فاجأ الديوانية، أصحاب األرض 
وسجل هدف في الدقيقة السادسة 

عبر أحمد عبد الرزاق.
للمبــاراة،  العــودة  الطلبة  حــاول 
الفرص،  مــن  العديد  له  وســنحت 
املبــاراة هدًفا لالعب  وألغى حكــم 
علي لطيف بداعي التسلل، لينتهي 
الشــوط األول من بتقــدم الديوانية 

بهدف دون رد.
أجــرى مدرب  الثاني،  الشــوط  وفي 
الطلبة عددًا من التغييرات ليضغط 
الديوانية مبكرًا،  الطلبة على مرمى 
ويحــرز هدف التعديل فــي الدقيقة 
)47( من ركلة حرة سجل منها علي 

لطيف، هدف التعادل.
فرصة ســانحة  حيدر صباح  وأضاع 
للتســجيل، كما أضــاع مصطفى 
جودة أخطر فرص الطلبة في الشوط 
بالتعادل  املبــاراة  لتنتهــي  الثانــي 
اإليجابي، ويحصــد كل فريق نقطة 

واحدة من املباراة.
من جانبه، وصف عماد عودة مدرب 
أربيــل، بدايــة فريقه فــي الدوري 
املمتــاز، وحتقيق التعــادل بالوقت 
القاتــل أمام النفط، باملشــجعة.

وقــال عــودة »أظهرنا شــخصية 
كبيرة أمام النفط املتخم بالنجوم، 
ومتكنا من العودة برغم تأخر الفريق 
بهدفني دون رد، مــا يدلل على قوة 

شخصية الفريق«.
وأضاف »التبديــالت التي أجريناها 
في الشوط الثاني أثمرت عن تغيير 
واضح بــأداء الفريق، وإدراك التعادل 
في الوقت القاتل، ما يبشر بخير«.

فنيا  سيتحســن  »الفريق  وتابــع 
وبدنيا في األدوار املقبلة، ال ســيما 
أتت في  االســتقطابات  وأن بعض 
وقت متأخر جدا، قبل انطالق الدوري 

بأيام قليلة«.
يشــار إلى أن مباراة النفط وأربيل 
التي أقيمت فــي ملعب الصناعة، 

انتهت بالتعادل اإليجابي بهدفني.

اليوم.. 3 مباريات في الجولة األولى لدوري الكرة الممتاز
اتحاد الكرة يعتذر عن عدم خوض البطولة الرباعية

جانب من منافسات دوري الكرة
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الجزائر ـ ساجد سليم*

اختتمــت فــي مدينــة مســتغامن 
اجلزائرية البطولة العربية بالدراجات 
15 دولة عربيــة للفئات  مبشــاركة 
االربعــة وحصلــت منتخباتنا على 
6 اوســمة منها 5 نحاسية وواحدة 
فضية لفئة الشــباب امــا الذهب 
كان من نصيــب املنتخبات اجلزائرية 
واملصرية حيث جاء املنتخب اجلزائري 
ثالثا  والعــراق  ثانيــا  واملصــري  اوال 
وتونس خامسا حيث  رابعا  واالمارات 
كانــت املنافســات شرســة وقوية 
للغاية بني املنتخبات اخلمسة االولى 
لفئــة املتقدمــني وكان منتخبنــا 
رائعــا بالعبيه ومدربيــه من جميع 
واســتحق  واالدارية  الفنية  النواحي 
هــذا الترتيب بــكل جــدارة وعمل 
الكابــن ضياء الدين عبــاس مدرب 
منتخبنا مع الكابــن عبدالقادر نور 
الدين خطــة مالئمة في ســباقات 
الفردي العام لقطع مسافة 150كم 
وحصد النحاس باســتحقاق رغم ان 
باالحتماء ومت  التونســي قام  الفريق 
سحبه بالسيارات لكن خطة مدربنا 
جنحت بجهود جميع الالعبني وحصد 
النحاس بهذا الســباق الذي كان من 

اروع السباقات.
جنح فريقنا الشــبابي بحصد فضية 
بجدارة وفق التوجيهات والتحضيرات 
التــي وضعها الكابــن علي حميد 
وعبداخلضر طعني لهذا الســباق مع 
منتخبات قوية وحتدثنا عنها مسبقا 
فعــرف الدكتور علــي حميد كيف 
يتعامل مع بقية املنتخبات وشخص 
املنتخبات  لبقية  وااليجابي  السلبي 
فانزل الفريق املناســب لهذا السباق 
مع  الســباق  وجنح بحصــد فضية 
وسط  طعني  عبداخلضر  مســاعده 
افراح بقية الالعبــني واعضاء الوفد 
االداري والفني ورفــع العلم العراقي 
وبحضور رئيس االحتــاد العربي ووزير 
الشــباب والرياضة اجلزائري وعدد من 
رؤساء الوفود املشاركة في البطولة 
حيــث اثنوا علــى املســتوى الفني 
للفريــق العراقي في هذا الســباق 
وقدمــوا لهم التهانــي والتبريكات 
واعجبوا مبســتواهم الذي كان مميزا 

في هذا السباق.
حصل منتخبنا لفئة الناشئني على 
برونزية سباق الفردي العام وهو اقوى 
الســباقات لهذه الفئة ومبشــاركة 
واســعة للمنتخبــات العربية لكن 
ناشــئينا قالوا كلمتهم وقاتلوا في 
الطريــق على احلصــول على احدى 

امليداليات وســط العبني مزورين من 
منتخبات مصرية وجزائرية وتونسية 
مــدرب  لكــن  اخــرى  ومنتخبــات 
الناشــئني فاضل راجــي عرف كيف 

يوجه العبيــه حول العبي املنتخبات 
طيلة الســباقات حيــث قام بحجز 
واجلزائري  املصــري  املنتخب  العبــي 
بالعبــني اثنــني فقط وهــزم العبي 

الثانية  الدورة  قبل  االخرين  منتخبنا 
ومن ثــم يلتحق بهــم االعب الثاث 
وفعال جنح راجي بهذه اخلطة وحصد 
البرونزية بوقت رائع عن العبي تونس 

والبحرين واليمــن واالردن ومن ثم مت 
تتويجهم ورفع العلم العراقي وسط 
جمهــور غفير من محبي اللعبة في 

اجلزائر ومدينة مستغامن.
النســوي شــارك في  امــا منتخبنا 
الفرقي  ســباق  هي  مهمة  3سباقات 
العام  والفردي  الســاعة  والفردي ضد 
الفرقي ضد  حيث حصــد نحاســية 
الساعة مبشــاركة خمسة منتخبات 
هي اجلزائر ومصر واالردن وتونس والعراق 
وحقق النحاســية وكان قريب جدا من 
الفضية لوال تعثر العبتنا زهراء كطران 
الى ســقوط في بداية االنطالق لكن 
اصرن على احــراز ميدالية للعراق مع 
الوقت  وكان  واجلزائــر  منتخبات مصر 
قريب جــدا وليس فارقــا كبيرا وايضا 
رفــع العلم العراقي في هذا الســباق 
اما بقية السباقات لفئة النساء فقد 
اخلامس  مابني  بالفــردي  ترتيبهم  جاء 
نتيجة جيدة  انها  واعتقد  والســادس 
للمنتخب عكس املنتخب املصري الذي 
لديه اكثر مــن العبة محترفة وكذلك 
املنتخــب املصري واجلزائــري الذي كان 
بايام معدودة  البطولة  مشــاركا قبل 
للنساء  املفتوحة  فرنســا  في بطولة 
وايضا املنتخب التونــس والعبتان من 
املنتخب الكويتي حضروا للبطولة من 
وهم  املقبلة  للمشاركات  االعداد  اجل 

من فريق الفي اي بــي للمحترفني اذن 
شكرا ملدرب منتخبنا النسوي الكابن 

كنعان اسماعيل على هذا الوسام.
بعــد نهايــة الطولة اجتمــع رئيس 
عبد  ميري  الدكتــور  العراقــي  الوفد 
زيــد مبنتخباتنا املشــاركة وقدم لهم 
التهانــي واثنى على جميــع الالعبني 
واملدربــني واالاداريــني حلصولهم على 
هذه االوســمة وقــال لهــم ان هذه 
االوســمة نقدمها هدية للكابن رعد 
حمودي رئيس اللجنة االوملبية الوطنية 
للدراجات  املســتمر  لدعمه  العراقية 
العراقية وكذلك للســيد االمني العام 
املنتخبات  يتابــع  الذي  اجلميلي  حيدر 
من  للمنتخبات  ةتثمينــه  العراقيــة 
خالل االعالم وجــاء تثمني االمني العام 
للجنــة االوملبية فــي الصحف حيث 
اعطانا حافــزا كبيرا مــن اجل تقدمي 
االفضــل وفعال حتقق ذلــك اذن نهدي 
هذه االوسمة للجنة االوملبية العراقية 
وللكابن رعــد حمودي وحيدر اجلميلي 
.وســرمد عبداالله االمني املالي للجنة 
االوملبيــة الذي ســهل جميــع االمور 
املاليــة للمنتخبــات املشــاركة في 

البطولة العربية بالدراجات.

* موفــد االحتــاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

الجزائر تحصد الذهب 

6 اوسمة لمنتخباتنا في البطولة العربية للدراجات

تقرير

منتخبنا على منصة التتويج

امير لؤي

مؤتمر رياضي للحد 
من تعاطي المخدرات

7 أوسمة للريشة 
الطائرة في غربي آسيا

»شباب الصدر« تنظم 
بطولة كروية لألشبال

إعالم الشباب والرياضة
اطلقت دائــرة العالقات والتعاون الدولي - قســم 
الهيئــات واملنظمات في وزارة الشــباب والرياضة, 
بالتعاون مع مؤسسة ارشــاد للتحكيم والتنمية 
الثقافيــة واإلنســانية, مؤمترها العــام للحد من 
ظاهرة تعاطي اخملــدرات وتاثيرها على فئات اجملتمع 
العراقــي, ومبشــاركة وزارتي الداخليــة والصحة 
والبيئــة, على قاعة االحتفــاالت املركزية في دائرة 
العالقات, وبحضور الناطق الرســمي باســم وزارة 
الداخليــة اللواء ســعد معــن ومفوضية حقوق 
االنسان وناشطني ورؤساء منظمات مجتمع مدني 

والكادر املتقدم وموظفي الوزارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصــد منتخبنا للريشــة الطائرة حتــت 15 عاماً 
الوسام الذهبي في بطولة غربي آسيا التي جرت في 
لبنان للمدة مــن 3 ولغاية 10 أيلول اجلاري، وحصل 
املنتخب على الوسام الفضي في منافسات الفردي 
حتت 15 عاما، في حــني كانت حصتنا من البرونز 5 
أوسمة في فئة حتت 17 عاما، بحسب حديث املدير 
اإلداري للمنتخبــات الوطنيــة في االحتاد، ســمير 

الزبيدي.
يشــار إلى ان وفدنا في البطولة ضــم نادر مجيد 
رئيسا واملدير الفني ماهر عبداحلمزة واملدرب صالح 
هادي والالعبني بفئة حتت 15 ســنة يوسف مفيد 
وياني عســكر وفئــة حتت 17 ســنة منتظر نبيل 
ويوســف علي، و3 العبات هن هاجــر صالح ورغد 

وضاح ومرمي صالح.

بغداد ـ كريمة الركابي*
اقامت مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر، بطولة 
خماســي اشــبال املدينة أنتهت بتتويج اشــبال 
منتدى القدس باملركز االول على حســاب اشــبال 
منتدى  الصدر، حيث شــهدت املباراة ندية كبيرة 
بني الفريقني لكن انتهت لصالح اشــبال القدس 
بنتيجه هدفني مقابل الشــئ ألشــبال الصدر، ومت 
توزيــع الهدايــا واجلوائز على الفــرق الثالث االولى 
بحضور مسؤول الشــعبة الرياضية علي عيسى، 
وعضو اجمللس احمللــي عبد الرضا حبيب، جاء باملركز 
االول اشبال القدس، ثم أشــبال الصدر، وحل ثالثا 

فريق أشبال السالم.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ محمد حمدي*
يغــادر منتخبنا الوطني للناشــئني 
العاصمة  املقبل  الثالثاء  القدم  بكرة 
القطرية الدوحة متوجها الى ماليزيا 
خلوض منافســات كاس اســيا حتت 
16 عامــا املقرر انطالقهــا اخلميس 
العشرين من الشهر احلالي وتستمر 
حتى الســابع من الشــهر املقبل ، 
وامضى منتخبنا معســكرا خارجيا 
ايــام خاض  لتســعة  الدوحة  فــي 
خاللها مباراة جتريبية واحدة وســط 
ارتياح عــام من الكادر التدريبي حلالة 
االنســجام التــي حتققت بســرعة 
مذهلة مع تناسي احداث غربي اسيا 

االخيرة في عمان .
الكابن  املنتخــب  واوضــح مــدرب 

فيصل عزيــز ان الفريق الــذي تعثر 
اعداده مبعســكر داخلي وعانى كثيرا 
فــي بغداد مــن اجل احلصــول على 
ملعــب نظامــي لتجميــع وتدريب 
الفريــق كما هو معلــوم جنح اخيرا 
فــي احلصول على معســكر تدريبي 
اخير يســبق البطولة في العاصمة 
لتسعة  ويســتمر  الدوحة  القطرية 
ايــام قبيل التوجه الــى كواالالمبور 
النهائية  املنافســات  غمــار  خلوض 
االسيوية ضمن اجملموعة الرابعة التي 
تضمنا باالضافة الى استراليا وكوريا 
اجلنوبية وافغانســتان وهي اجملموعة 
االصعــب على راي جميــع املتابعني 
ونطمح ان نتخطى هذا الدور وحتقيق 
نتائــج ايجابية تســعد جماهيرنا ، 

حاضرة  الصعوبات  ان  عزيــز  واضاف 
واملنافسة شديدة امام فريقنا الفتي 
الذي ميلــك عناصر فعالــة وطاقات 
في  كثيــرا  عليها  نعــول  مبدعــة 
العراق  ميلك  التي  االسيوية  البطولة 

فيها سجال حافال من االجنازات .
يذكر ان منتخبنا خاض مباراة واحدة 
حتــى االن فــي الدوحة امــام فريق 
جنوم اكادميية ســباير خسرها بثالثة 
اهــداف مقابل الشــيء علــى امل 
خوض مباراة  اخرى حتى اليوم االخير 
قبيل ســفره الى ماليزيــا ، ويتالف 
وفد العــراق من عضــو االحتاد فالح 
موسى رئيســا للوفد وحميد رشيد 
مديــرا اداريا  للفريــق وفيصل عزيز 
مدربا وعباس عليــوي وهيثم صبري 

مدربني مساعدين وهشام علي مدربا 
حلراس املرمى واسماعيل سليم مدربا 
للياقة البدنية والدكتور سعد حسني 
طبيبا واحمد خصيف وطاهر حسن 
معاجلني وحســني حميدي منســقا 
اعالمياً،  والالعبون باقر علي وحسني 
جاســم وكرار عالء وخالد فريد وعلي 
كاظم جوني ومحمد حسن ومرتضى 
زياد  محمد وحسن مجيد وعبد اهلل 
ومصطفى جنم وحســني خالد وعلي 
وامير  قاســم  الرزاق  وعبد  جاســم 
محمــد وامير حســن وعي حكمت 
داود  وحاســم محمــد  وباقر طالب 
واسامة عماد ومحمد احمد وياسني 

اكرم ومرتضى فريد وعلي جعفر .
ويلعب منتخبنــا مبارياته في كأس 

آســيا للناشــئني حتت 16عاما لكرة 
إلى  الرابعة   القدم، فــي اجملموعــة 
جانــب منتخبــات كوريــا اجلنوبية 
واستراليا وافغانستان ، ومن املقرر ان 
يفتتح منافســاته بلقاء افغانستان 
ايلــول احلالي في   22 يــو الســبت 
والنصف  عشــرة  احلادية  الســاعه 
صباحــا بتوقيت بغــداد على ملعب 
)UM Arena ( فــي العاصمة املاليزية 
كواالالمبــور على ان يخــوض اللقاء 
الثانــي مع املنتخب االســترالي يوم 
الثالثاء اخلامس والعشرين من الشهر 
احلالي والكــوري اجلنوبي يوم اجلمعة 
الثامن والعشرين منه  بذات التوقيت 

وامللعب  .
في السياق ذاته يلعب البلد املضيف، 

ماليزيا، إلــى جانب منتخبات اليابان، 
تايالند وطاجيكســتان في اجملموعة 
الثانية  األولــى وضمــت اجملموعــة 
منتخبات االردن وعمان واليمن وكوريا 
الشــمالية وتالفت اجملموعة الثالثة 
الهند  فيتنام،  إيــران،  منتخبات:  من 

وإندونيسيا.
ووفقــا لالئحة البطولــة، يتأهل أول 
وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني، 
علــى أن يتأهــل أول 4 منتخبات في 
للناشئني  العالم  إلى كأس  البطولة 
حتــت 17 عاما، والتي ســتقام العام 

املقبل في بيرو.

* موفــد االحتــاد العراقــي لإلعالم 
الرياضي

»وطني الناشئين« يغادر إلى ماليزيا للمشاركة في نهائيات أمم آسيا 
بعد اختتام معسكره التدريبيفي الدوحة

امير لؤي.. موهوب واعد بالمبارزة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دأب املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية بكرة اليد، تصدير العناصر 
واملنتخبات  االنديــة  إلــى  املتميزة 
الوطنيــة، وعلى غرار كل موســم، 
قدم املركز الوطني هذا املوســم 5 
العبني إلى أنديــة الدرجتني املمتازة 
واألولى، وبحسب املدرب فاضل كرمي، 
فان املركز قــدم الالعببني، عبد اهلل 
اخلالــدون وهو حارس  نادي  إلى  جنم 
مرمى مواليد 2001 وكرار حيدر غازي 
ومرتضــى محمد إلى نــادي اجليش 
وهما مواليد 2001 ، وزميلهما علي 

عبد اهلل وهو حــارس مرمى مواليد 
2000 إلى النادي نفسه، وتعاقد نادي 
الشــرطة مع الالعــب عباس عامر 

وهو مواليد 2002.
وابدى املدرب فاضل كرمي، ســعادته 
بدعوة 7 العبني مــن املركز الوطني 
للناشئني  الوطني  املنتخب  لتمثيل 
الذي سيشارك في بطولة آسيا في 
سلطنة عمان، وهم ) عيسى صالح 
واحمــد علي عبــد الســتار وكرار 
حيدر غازي وكرار علي حنش واحمد 
حسني وعبـــاس عاكـــر وسجـاد 

مصطفـى(.

مواهب اليد يرفد 
األندية بـ 5 العبين
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تليفزيون  جنمــة  أعلنت 
عن  جينر  كيلــي  الواقع 
صديقتها  مــع  تعاونها 
بخــط  وودز  جورديــن 
جتميــل  مســتحضرات 
جديد، والذي يحمل اسم 

."Kylie X Jordyn"
البالغة   وكشفت كيلي 
21 عامــا  العمــر  مــن 
اخلبــر عبــر صفحتهــا 
مبوقــع  الشــخصية 
نشرت  حيث  إنستجرام، 
صورة مــع جوردين، حيث 
الصديقتــان  ظهــرت 
بإطاللة براقــة، واختارت 
 " ترتــدى  أن  كيلــي 
تصميم  من   "  jumpsuit

."Yousef Aljasmi "
التي  الصــورة  وحصدت 
جينر  كيلــي  نشــرتها 
عبــارات  من  سلســلة 
بإطاللتهــا  اإلشــادة 
ونالت  وصديقتهــا،  هي 
 5.8 الصــورة أكثر مــن 
مليــون اعجاب خالل 18 

ساعة فقط.

"ذا  برنامــج  جنــم  افتتح 
علي  العراقــي  فويــس"، 
رسمية  صفحة  يوســف 
خاصة به عبر موقع "فيس 
بوك" العاملــي. وأعلن عن 
افتتــاح الصفحــة ببيان 
رسمي حمل توقيعه، وأكد 
فيه أنــه قّرر اتخــاذ هذه 
اخلطوة منًعا من استغالل 
محّبة جمهوره من قبل أي 
جهة أخرى. وجاء في البيان 
أصدقائي  نشــره:  الــذي 
العديد  ظهور  بعد  الكرام 
الوهمية  الصفحــات  من 
باسمي  املزورة  واحلسابات 
محبتكــم.  واســتغالل 
هذه  فتــح  على  عملنــا 

الصفحة الرســمية على 
موقع التواصل اإلجتماعي 
ملشــاركتكم  بوك  فيس 
بحملة  وسنقوم  محبتنا 
احلســابات  جميع  غلــق 
ومقاضــاة  الزائفــة 
ومحاسبة أصحابها، لكم 
واإلعتزاز.  احلــب  مني كل 

علي يوسف".

إياد   كشف الفنان األردني 
نصار أنه لم يســعى إلى 
العامليــة، وأن ما قدمه من 

أعمال عاملية مجرد جتارب.
وقال إياد نصار في تصريح 
الى احــد املواقع اإلخبارية 
املصرية: سينمائًيا لم أُقدم 
أي أفــالم عامليــة، ولكني 
مسلســل  في  شــاركت 
 The"  أميركي يحمل اسم
مــن   "looming tower
تأليف دان فوترمان، وإخراج 
وشــارك  جيبني،  أليكس 

به مجموعــة من النجوم 
أليــك  مثــل  العامليــني 
دانيلز،  وجيــف  بالدويــن، 
ظافر  التونســي  والفنان 

عابدين.

كيلي جينر

إياد نصار

علي يوسف

أخبــارهــــــــــم
البصرة - سعدي السند:

الزينة من  تربيــة أســماك  تعــد 
الهوايات الشــعبية التي ميارسها 
حيث  األشــخاص،  مــن  العديــد 
يحفظون هذا النوع من األســماك 
األحواض  باســتعمال  املنــزل  في 

اخلاصة لتربيتها.
الزينة،  اســماك  تربية  من  الهدف 
املوضوعة فيه  املكان  تزيني وجتميل 
الزاهية  والوانها  شــكلها  بسبب 
واملميزة، ولكن في كثيٍر من األحيان 
يفتقر الشــخص الراغب في تربّية 
هــذه األســماك إلــى التعليمات 
واإلرشــادات املهمة بشأن تربيتها، 
إلى موت هذه األســماك،  مما يؤدي 
وعدم جناحها في العيش على املدى 

الطويل.
وللتعــرف على الكثيــر مما يخص 
الزينــة، أصدر اســاتذة  أســماك 
في  األســماك  بعلم  متخصصون 
جامعــة البصــرة، وهــم كل من 
الدكتــور غيث جاســم املهداوي، 
والدكتــور نــادر عبد ســلمان ابو 
طالب  حامــط  والدكتور  طبيــخ، 
الســعد، كتابــا توضيحيا تضمن 
كل ما يخص أسماك الزينة بعنوان 
الزينة(.  وانتــاج اســماك  )تربيــة 
وهــو كتاب علمــي تخصصي في 
يجمع  الزينة،  اسماك  تربية  مجال 
مابني متطلبات الهــاوي، والباحث 

والطالب.
املبادئ االساسية  الهاوي  ســيجد 
لتشــكيل حــوض اســماك زينة 
جميل، وســيجد الباحث مايبحث 
عنــه من جوانــب تخــص االنواع 
للتربيــة  الصاحلــة  الســمكية 
كاســماك زينة مع انواع النباتات، 
لألسماك  املرافقة  االخرى  واالحياء 
الطالب  احلــوض، وســيتعرف  في 
الدارس لعلوم االسماك على الطرق 
ورعايتها  االسماك  لتغذية  الفنية 
ومكافحة االمــراض التي تصيبها 

في بيئة االحواض.
وبنحو عام يؤكد املعنيون في تربية 
أســماك الزينة ان أول مــا نبدأ به 
عند التفكير في تربية األســماك، 
اختيار حوض لهــا، وتكون أحواض 
نوعني هما حوض  األســماك على 
الســمك الزجاجي الــذي يعّد من 
أكثر األنواع انتشــاراً واســتعماالً، 
ويتمّيــز هذا النوع بثقــل وزنه. أما 
الثاني فهو حوض الســمك  النوع 
األكريلك املصنوع من البالســتيك 

الشفاف املقوى، وعادًة ما يكون هذا 
ذا مظهر أجمل من احلوض  احلوض 
أّنه  ولكن من مســاوئه  الزجاجي، 

يخدش بسهولة.
مراعاتها  الواجــب  األمور  أهم  من 
عنــد التفكير في تربية أســماك 
الزينــة، النباتــات الواجب وجودها 
داخــل احلــوض، حيث إّن شــكل 

النباتات اجلميل يعطي مظهراً 
ممّيــزاً للحوض إلى جانب 

إلى  إضافة  األسماك، 
اّن هــذه النباتــات 

تفيــد فــي أّنها 
تكــون حصنــاً 
منيعــاً حلماية 
ك  ســما أل ا
ة  لصغيــر ا
هجوم  مــن 
األســماك 
الكبيــرة، 
يضــاً  أ و

تلجــأ 
ليهــا  إ

بعــض 

األســماك كمصــدر للتغذية في 
حالة عــدم توافر الغــذاء بكمية 
مناســبة في احلــوض، إضافة إلى 
أّن هــذه النباتات تســتهلك جزءاً 
عن  الناجتة  والنتــرات  الكربون  من 
وحتويلها  املاء،  في  األسماك  تنفس 
إلى األوكســجني املطلوب لتنفس 

أسماك الزينة.
الزينة إلى  وحتتاج تغذية أســماك 
والعناية،  اخلبرة  من  شــيء 
اذ إّن زيــادة الغــذاء لها 
إلى  يــؤدي  نقصــه  أو 
نفســها..  النتيجــة 
أو  األســماك  مــوت 
مرضهــا، ولذلك 
توجد هناك 

مراعاتها  يجــب  معايير  مجموعة 
الزينــة  أســماك  إطعــام  عنــد 
للمحافظة على وســامتها، وهي، 
احلرص على شراء الطعام اخملصص 
اخلاصة،  البيــع  محــال  مــن  لها 
املنزلّية  األطعمــة  عــن  واالبتعاد 
التي تؤدي إلى تلوث احلوض، ومرض 

األسماك.
 إطعام أسماك الزينة الديدان احلّية 
مرة أســبوعّياً في األقل مع مراعاة 
إبعاد غذاء األســماك عــن متناول 
األســماك  إطعام  وايضا  األطفال، 
واحد لتجنب حدوث  من شــخٍص 
اختالل في مواعيــد تقدمي الطعام 

لها.
هناك اعداد كبيرة من انواع اسماك 
والتي  دكســاس  ومنهــا  الزينــة 
وألوانها  اجلميل،  بشــكلها  تتمّيز 
البراقة والزاهية، ولكنها حتتاج إلى 
مساحة واسعة، وإضاءة متوسطة 
للعيــش والســباحة وايضا جولد 
فيش، وتتمّيز هذه األسماك بكونها 
اجتماعّية تعيش مع األنواع األخرى، 
إضافــة إلــى التهامها األوســاخ 

املوجودة في قاع احلوض.

أسماك الزينة في كتاب بصري

أسماك الزينة

الصباح الجديد - وكاالت:
في مسعى جديد إلرضاء مســتخدميه، ذكرت تقارير 
إعالمية أن تطبيق التراســل الشــهير "واتســاب" 
ســيعمل على توفير ميــزة جديدة، ســبق أن القت 

استحسانا في تطبيقات أخرى مثل يوتيوب، وتوتير.
وتتجلــى امليزة اجلديــدة املتوقعة فــي توفير وضعية 
االمنوذج األسود، أو املظلم )Dark Mode( جلعل التطبيق 

أكثر جاذبية للمستخدمني.
وبحســب موقع "wccftech" فإن هنــاك العديد من 
املزايــا في الوضعيــة املظلمة، فهي توفــر من طاقة 
بطارية الهاتف، إذ حتتاج شاشات OLED إلى املزيد من 

الطاقة بسبب األلوان على عكس اللون األسود.
كمــا أن الوضعيــة اجلديدة ســتكون جيــدة خالل 
استعمال التطبيق في الليل، حيث أن وهج الشاشة 
الســاطعة يســبب عدم االرتياح للمستخدم خالل 
الليل، أو في األماكن املعتمة، ناهيك عن أن الوضعية 

املظلمة متنح خصوصية أكثر للمستخدم.
ومن املتوقع أن تكون امليزة اجلديدة متوفرة على أنظمة 
التشــغيل في هواتف آيفون، والهواتــف التي تعمل 

بنظام أندرويد، في األيام املقبلة.

الصباح الجديد - وكاالت:
بات بإمكان املولعني بألعاب الفيديو اجلمع بني دراستهم 
وهوايتهــم املفضلة، من خالل جامعــة بريطانية تقدم 

لهم فرصة فريدة للعب بدال من استذكار الدروس.
وفتحت جامعة تشيتشســتر جنوب شــرقي بريطانيا، 
أبوابها أمام الراغبني في احلصول على درجة البكالوريوس 
فــي مجال األلعــاب اإللكترونية، بعد دراســة ملدة ثالث 

سنوات.
وسيتعني على الطالب االستمتاع باأللعاب اإللكترونية، 
مثــل "فيفا"، و"كاونتر ســترايك"، و"ليــغ أو ليجندز"، 
و"بروجكت كارز"، كجزء من نشاطهم العلمي للحصول 

على الشهادة.
وكتبــت اجلامعة في النشــرة التمهيدية لشــهادتها 
اجلديدة: "بالنســبة لعشــاق األلعــاب، هناك حصص 
لتطويــر املهارات ودراســة االســتراتيجيات والتكتيك 
لتعزيــز جناح اللعب"، علما أن تكلفة الدراســة تبلغ 27 
ألف جنيها إســترلينيا موزعة على ثالث سنوات، بخالف 

مصاريف اإلقامة.
وقال متحدث باسم اجلامعة: "ننظر إلى مهن مستقبلية 
لدعم الشــباب وهــؤالء الباحثني عن تغييــر مجالهم 
الوظيفي. بريطانيا اآلن رائدة على مســتوى العالم في 
مجال األلعاب اإللكترونية"، على وفق ما نقلت صحيفة 

"ديلي ميل" البريطانية.
وأوضح املتحدث أن هناك أكثر من 24 ألف شــخص في 
بريطانيا يعملون في هذا اجملال، الذي يســهم بنحو 1.4 

مليار جنيه إسترليني في دخل البالد.

"واتساب" باألسود 
أكثر خصوصية

البكالوريوس لمن 
يلعب أفضل

الصباح الجديد - وكاالت:
حتدثــت املغنية أريانــا جراندي 
علنا ألول مرة عن وفاة صديقها 
السابق ماك ميلر إذ كتبت على 
وســائل التواصــل االجتماعي 
وأروع روح  بأنــه كان "ألطــف 
محاطة بأرواح شــريرة لم يكن 

يستحقها مطلقا".
ومت العثور على ميلر فاقدا وعيه 
مبنزله في حي ســتوديو سيتي 
بوالية كاليفورنيا وجرى االعالن 
عن وفاته عــن 26 عاما وفقا ملا 
الشــرعي  الطب  مكتب  ذكره 
مبقاطعة لوس اجنليس في بيان 
يوم الســابع من سبتمبر أيلول 

اجلاري.

وفــي رســالة على حســابها 
انستجرام  الرسمي على موقع 
 25 البالغ عمرها  قالت جراندي 
عاما انها "عشــقت" ميلر في 
 19 اول لقاء عندما كان عمرها 

عاما.
تسجيل  بجوار  جراندي  وكتبت 
أعز  كنت  "لقــد  مليلــر  فيديو 
مــدة طويلة...  منذ  لي  صديق 
أشــعر باألســف للغاية ألنني 
لم أســتطع أن أعالــج أو أبدد 
آالمــك. كنت أرغــب حقا في 
ذلك من أجــل ألطف وأروع روح 
محاطة بأرواح شــريرة لم يكن 

يستحقها".
وذكر موقع أخبار املشاهير )تي.

إم.زي( أن ميلــر توفي فيما يبدو 
ولم  زائدة.  نتيجة جرعة مخدر 
يكشف مكتب الطب الشرعي 
عن ســبب الوفاة إلــى أن يتم 

تشريح اجلثة.
واشــتهر ميلر في البداية في 
)كيدز(  بألبومه  عاما   18 عمر 
عــام 2010 وكان معروفا في 
وقت مبكر من حياته املهنية 
بأغانــي احلفالت وشــرائط 
الفيديو التي القت انتشارا. 
وتصدر ألبومه )بلو ســايد 

بــارك( الذي طــرح في 
عــام 2011 قائمــة 

أكثر األلبومـــات 
مبيعـا.

أريانا ترثي ماك ميلر 

وسام صابر
أروع األفالم واكثرها صدقا وتشويقا 
هــي أفالم الســير الذاتيــة التي 
تتحدث عن شــخصيات حقيقية 
عاشــت في زمن معني، ففي هذه 
األفالم ال مجال لالعتقاد بأن هناك 
مبالغة بأحداث الفيلم ومشاهده. 

او كذب ببعض اجلزئيات.
 (  IMITATION GAME  ( فيلــم   
والذي مثل فيه دور البطولة املمثل 
البريطاني بندكت كمبرياج يصور 
لنا اهم سنوات العالم البريطاني 
آالن تورجن، والتــي كان يحاول فيها 
اختراع  زمالئه  مــن  مع مجموعة 
آلة لفك شــيفرات الرسائل التي 
كان يرســلها هتلر جلنــوده خالل 
احلرب العاملية الثانية. ففي الوقت 
الذي كان يقاتل فيه جنود احللفاء 
اعداءهم من جنود احملور، أنشــغل 
وزمالؤه مبساعدتهم من  تورجن  آالن 
خالل عملهم املتواصل في اخملتبر، 
وقــد جنحوا اخيرا بفك شــيفرات 
بني طائرات  التي كانت  الرســائل 
هتلر، وغواصاته والتي حرص هتلر 
بدهائه لتغييرها بــني فترة وفترة 

أخرى.
  كان لتلك اآللة والتي عدت فيما 
بعد نواة للكمبيوتــر الذي نعرفه 
اآلن، الفضل في املساعدة بانتصار 
واإلســراع  احملور،  احللفــاء، وهزمية 
بنهايــة احلــرب والتقليل من عدد 

الضحايا.

 املؤلم بحياة هذا العالم انه لم 
ينل التقدير الذي يستحقه مثله 
مثل الكثير من العلماء واخملترعني 
الذيــن لم يقدر أحــد اعمالهم 
واختراعاتهم،  واكتشــافاتهم 

عاملنا،  رحيلهم عــن  بعد  اال 
تــورجن  آالن  اتهــم  فقــد 

بالشــذوذ، وطــرد مــن 
كان  التــي  اجلامعــة 

يــدرس بها واعتكف 
فــي منزله في آخر 
ســنوات حياتــه، 
حتى أقــدم أخيرا 
االنتحــار  علــى 
بتناولــه تفاحــة 
بســم  حقنــت 

وهــذا  الســيانيد، 
ما أعتــاد الكثير من 

فعله  على  اجلواسيس 
في تلك الفترة.

 بعــد نصف قرن من وفاته 
بجرميتها  بريطانيــا  اعترفت 

جتاه هــذا العالم وقــدم رئيس 
الــوزراء في ســنة 2009 اعتذارا 
رسميا امام الرأي العام للطريقة 
التعســفية التــي تعامــل بها 
القضاء في تلك الفترة مع العالم 
آالن تــورجن، متناســيا خدمتــه 
لبلده.  هذا الفيلم رسالة اعتذار 
واعتــراف بفضــل هــذا العالِم 
على العالَم. شــركة آبل كرمت 
تفاحتــه  باستعمـال  تورجن  آالن 

كرمـز 
 . لـــهــا

تـــــــلـك  و
ال  قــــد  معلومــة 
فـــــهــــا  يعـــر

الكثيــرون.

أصل تفاحة أبل "المقضومة"

الصباح الجديد - وكاالت:
"يونيليفر"  أعلنت شــركة 
كــرمي  آيــس  إطــالق  عــن 
للنباتيــني، يســتعمل فــي 
حتضيره بروتني مســتخرج من 

نبات البازالء.
أن  ويتوقــع 
يحقــق 

يأتي  الــذي  الكــرمي اجلديد  اآليس 
اللوز  مغطى بالشوكوال مع قطع 
أو من دونها حسب الرغبة، انتشارا 
من  النباتيني،  صفوف  بني  واسعا 
احليواني  البروتني  تنــاول  كارهي 

بجميع أشكاله.
النباتية  الشوكوال  حتضير  ويتم 
من بذور الكاكاو، من دون إضافة 

أي من أنوع احلليب.
ولكســب ثقة املســتهلكني، 

الشركة على شهادة من  حصلت 
االحتــاد األوروبــي للنباتيني، إلثبات 
خلو منتجها من البروتني احليواني، 
على وفق ما نقلت صحيفة "ديلي 

ميل" البريطانية.
وعّبرت روابط للنباتيني على مواقع 
التواصل االجتماعي، عن سعادتها 
باملنتج اجلديد، وبشرت أعضاءها أن 
بإمكانهم اآلن االســتمتاع بتناول 

اآليس كرمي.

أخيرا..آيس كريم خاص بالنباتيين

الصباح الجديد - وكاالت:
حضره  مهيب  احتفال  في 
األشــخاص، منحت  مئات 
جامعة هارفارد جائزة "نوبل 
فائزين  لعشــرة  للحماقة" 
في مجــاالت متنوعة، وذلك 
بعــد أن أثبتــت أبحاثهــم 
وعدم  "ســخافتها  العلمية 

جدواها".
جائزة "إيــغ نوبــل" أو جائزة 
"نوبــل للحماقة"، جائزة متنح 
التي  العلمية  لألبحاث  سنويا 
أو  ال تقدم أي معلومات مفيدة 
عشرة  وتغطي  للتطبيق،  قابلة 

مجاالت.
فــي مجــال االقتصــاد، فــازت 
البروفيسورة الكندية ليندي ليانغ 
بسبب  لورييه،  ويلفريد  جامعة  من 
بحثها الــذي توصل إلى أن املوظفني 
الذين يفرغون غضبهم من رؤسائهم 
باستعمال "عرائس الفودو"، مييلون إلى 
بالتحسن ألن "تصوراتهم عن  الشعور 
الظلم مت إبطــال مفعولها"، الفتة إلى 
أنها "طريقة رائعة للقول بأن العدالة قد 

حتققت"، على وفق ما نقل موقع "غيزمودو".
وفي مجــال الطب، فــاز األميركيــان مارك 
ميتشــل وديفيد وارتينغر عن بحثهما الذي 
توصل إلى أن ركوب األفعوانية ميكن أن يعجل 

مرور حصى الكلى.
أما في ميدان الكيميــاء، فقد فازت الباحثة 
البرتغالية باوال روماو وزمالؤها، بفضل البحث 
الذي درس مدى فعالية اللعاب البشــري في 

تنظيف األسطح القذرة.
وحصل فريق من الباحثني األســتراليني على 
اجلائزة فــي مجــال األدب، بعــد إثباتهم أن 
معظم األشخاص الذين يستعملون منتجات 

"معقدة" ال يقومون بقراءة دليل التعليمات.

عشرة حمقى يفوزون 
بجائزة "نوبل "
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