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شرط في الدستور ال يتوفر في أي مرشح لرئاسة الجمهورية

الديمقراطي الكردستاني:

اإلصالح والبناء يتفقان على تجاوز الكتلة األكبر وتقديم
مستقل يشكل الحكومة وعادل عبد المهدي مرشح مفضل
بغداد  -وعد الشمري:
تعتزم الكتل السياســية تقدمي
مرشــح واحد لتشكيل احلكومة
مدعوم من مجلــس النواب بعد
أن جرى االتفاق بني كتلة اإلصالح
واالعمار وحتالــف البناء على جتاوز
موضوع الكتلــة النيابية االكثر
عــدداً ،وفيمــا يأتي هــذا االتفاق
لدرء اخملاوف من استمرار اخلالفات
مبا يؤثر على العملية السياســية
لالعوام االربعة املقبلة ،اكد اخلبير
القانونــي طــارق حــرب حيلولة
توفر أحد شــروط الدستور في أي
مرشح لرئاسة اجلمهورية.
وفي صــدد االتفــاق علــى جتاوز
ازمة الكتلة األكبــر ،قال القيادي
في كتلة االصــاح واالعمار عبد
اهلل الزيــدي إن "اختيــار رئيــس
مجلس النواب ونائبيه كان مبنزلة
الطريق الصحيــح امام العملية
السياســية؛ الننا دخلنا االن في
الوضــع الدســتوري الطبيعــي
لتحديد املسارات املقبلة".
وتابــع الزيــدي في حديــث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "مجلس
النواب فتح الباب امام الترشــح
ملنصــب رئيس اجلمهوريــة الذي
سوف يسند بحســب االتفاقات
التي جرت في السابق إلى املكون
الكردي".
وأشــار إلــى ان "االســماء التي
طرحت فــي االعالم ملنصب رئيس
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اجلمهوريــة عديــدة لكــن على
االحزاب الكردية اجللوس مع باقي
الكتل السياسية من أجل التوافق
على شخص معني يتم التصويت
عليه في مجلس النواب".
وأكــد الزيــدي أن "املرحلة االهم
تكــون بتكليف مرشــح منصب
رئيس مجلس الوزراء ،فبعد أن كان
لدينا فريقني االول يتمثل باالصالح
واالعمــار واالخــر حتالــف البناء،
حصل هناك حــراك من أجل جتاوز
احلمى السياســية التي حصلت
خالل االيام املاضية".
واشــار أن "اتفاقا ً حصل بترشيح
شــخص مســتقل مدعوم من
الكتلتــن التــي فيهــا جميــع
مكونات الشــعب العراقي لكي
يشــكل احلكومة املقبلة ،وبهذا
ســوف نتجاوز موضــوع الكتلة
النيابية االكثر عدداً".
وأرجع القيادي فــي االصالح هذا
االجراء كون "هنــاك تنافس قوي
حصــل بــن الكتلتني فــي وقت
يحتاج العــراق إلى رئيس حكومة
قوي ومدعــوم من مجلس النواب،
واســتمرار التقاطع يعني وقوعنا
في مشــكالت سياســية لغاية
انتهاء الــدورة االنتخابية في عام
."2022
ويواصــل أن "الدســتور اعطــى
امكانيــة التنافس بــن اكثر من
اســم على منصب رئيس مجلس
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خطة لإلطاحة بجناح الحمائم
داخل الحزب الديمقراطي

االستحقاق االنتخابي يحتم

مطالبتنا برئاسة الجمهورية
بغداد  -الصباح الجديد:
أكد القيادي في حزب الدميقراطي
الكردســتاني ســرحان أحمــد،
الثالثــاء ،وجــود مفاوضــات
مســتمرة مــع االحتــاد الوطني
الكردستاني لالتفاق على تثبيت
حــق الدميقراطي فــي تولي أحد
مرشــحيه رئاســة اجلمهورية
املقبلــة ،واصفا أن االســتحقاق
االنتخابي يحتــم عليه املطالبة
بالرئاسة.
وقال احمد فــي تصريح اطلعت
عليه الصباح اجلديــد إن “احلزب
الدميقراطــي يســعى من خالل

مفاوضاتــه مع االحتــاد الوطني
لتثبيــت حقــه في تولــي احد
مرشــحيه رئاســة اجلمهورية
املقبلــة” ،مبينا أن “اســتحقاق
االنتخابات للحزب وترك املنصب
ملدة  15عاما يحتم عليه املطالبة
بحقه في تولي احد مرشــحيه
رئاسة اجلمهورية”.
وأضــاف احمــد ،أن “املفاوضات
السياســية جاريــة بــن االحتاد
والدميقراطي اال انهما لم يطرحا
اي اســم مرشــح لتولي رئاسة
اجلمهورية”.
تتمة ص3

الموارد المائية :اللسان الملحي ينحسر

والبصرة تحصل على  98م /3ثا من المياه

مجلس النواب
النواب ورئيس اجلمهورية ،في حني
أن املكلــف بتشــكيل احلكومة
يجب أن يكــون شــخصا ً واحدا ً

وهو مــا يزيد التعقيد على الكتل
السياسية بأن تتوصل اليه باسرع
وقت".

ومضى الزيدي إلــى ان "مكونات
االصالح واالعمار جتري اجتماعات
مســتمرة مع تيار الفتح للتوصل

إلى مرشح واحد من بني االسماء
املطروحة حالياً".
تتمة ص3

بغداد  -الصباح الجديد:
أكد مستشــار وزير املــوارد املائية
ظافر عبــداهلل ،أمــس الثالثاء ،أن
البصرة حتصــل اليوم علــى املياه
مبقدار  98متــرا مكعبــا بالثانية،
مبينــا ً أن اللســان امللحــي بــدأ
باالنحســار بوجود هذه الكمية من
املياه ،إال أن استمرارها يعتمد على
عوامل عدة.
وقال عبد اهلل ان “اإلطالقات املائية
من نهر دجلة باجتاه البصرة ارتفعت
عــن ذي قبل ،حيــث زادت اطالقات
قلعــة صالح الــى  98مترا مكعبا
بالثانية ،وهذا ما ســبب انحســار
اللسان امللحي في البصرة”.

واضــاف عبــد اهلل ،أن “االطالقات
تعتمــد علــى الوفرة املائيــة التي
توفرها الســدود واخلزانات وخاصة
املوصــل ودوكان واحلبانية وحديثة
ودربندخان والثرثار واحلبانية”.
وتابع ،انه “وبحسب االحصائيات فأن
موسم الشــتاء املقبل افضل من
سابقه من حيث االمطار” ،موضحا ً
ان “العراق وجميع دول العالم تعتمد
على ذوبان اجلليد واالمطار في توفير
املياه ،حيث يرتفع اخملزون املائي للبالد
من خالل ذوبان اجلليد في تركيا عند
منابع دجلة كما ان االمطار تساهم
في رفع الكمية اخملزونة من املياه في
البالد”.

"فريق بحثي" يعد بحث ًا علمي ًا عن
التأثيرات 3
السلبية الرتفاع الملوحة في شط العرب

كربالء تكمل استعداداتها إلحياء ذكرى استشهاد الحسين "ع"

 82ألف اسطوانة غاز سائل و 200ألف لتر من النفط
لتغطية احتياجات الزائرين وتستثنى من القطع المبرمج

بغداد ـ الصباح الجديد :
أوعز وزير النفط جبار علي اللعيبي
الى شركة توزيع املنتجات النفطية
باتخاذ االجــراءات الالزمة لتجهيز
املواكب احلســينية واالفران واخملابز
واالليات اخملصصة لنقــل الزائرين
باحتياجاتها من انواع املشــتقات
النفطيــة ،اســتعدادا لزيــارة

(عاشــوراء) في كربالء املقدســة،
وجاء في بيان للوزارة تلقت الصباح
اجلديد نســخة منه امس ،ان الوزير
وجــه أيضــا جميع التشــكيالت
النفطيــة بتســخير الياتهــا
للمشــاركة في اجلهــد احلكومي
لنقل الزائرين من والى احملافظة.
وفيمــا اعلنــت اللجنــة االمنية

"المركزي" يبحث دمج عدد من
المصارف األهلية في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف البنك املركزي العراقي عن 70
مصرفــا عامال في البالد  20منها هي
فروع ملصارف أجنبيــة ،لم تصل الى
مســتوى الطموح ألن أغلبها حديث
التكوين ،وعملت بظروف اســتثنائية
مرت بها البالد". .
وقــال محافــظ البنــك وكالة علي
العــاق في تصريــح تابعته الصباح
اجلديــد "عندما توليت املســؤولية،
وجــدت ان عــدد املصــارف االهلية
وشــركات التحويل والصرافة يفوق
حاجة الســوق ،اذ لم مننح أي رخصة

aتقريـر

جديدة الفتتاح مصرف جتاري وال اجازة
لشــركة صيرفة ،كما قمنــا بالغاء
شركات التحويل املالي ،في ظل وجود
نية العادة هيكلة شــركات الصيرفة
مــا يؤدي الى ســيطرة اكبــر عليها
وهناك خطة لدمج بعض املصارف".
وأستدرك العالق "لكن منحنا اجازات
الفتتاح عدد من املصارف االســامية
بنــاء على التســهيالت التي قدمها
قانونهــا إذ وضع مجلس النواب فقرة
تساعد على تأسيسها وهي تخفيض
رأس املال املطلوب عند التأسيس".
تتمة ص3

فــي مجلــس محافظــة كربالء,
امــس الثالثــاء ،إكمــال جميــع
االســتعدادات لتنفيــذ اخلطتــن
االمنية واخلدمية الستقبال ماليني
الزائرين ملناسبة العاشر من محرم
احلرام ،اورد محافــظ كربالء عقيل
الطريحــي ،أمــس الثالثــاء أيضا
في تصريح رســمي ،منــع دخول

مواكب املســؤولني والسياســيني
مهما كانت مواقعهم الى املدينة
املقدســة ،فيما حذر من استغالل
زيارة عاشــوراء " سياســيا ً " .كما
قررت وزارة الكهرباء استثناء كربالء
املقدســة ومــن قطــع الكهرباء
املبرمج خالل أيام الزيارة.
التفصيالت ص2

التعليم تمدد التقديم لتعديل الترشيح
وقبول خريجي السنوات السابقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالــي
والبحث العلمي ،متديد التقدمي إلى
استمارتي تعديل الترشيح وقبول
خريجي الســنوات السابقة على
القناتني (العامة وذوي الشــهداء)
إلى يوم األحد املقبل .
وقــال املتحدث الرســمي للوزارة
الدكتــور حيدر العبــودي إن وزارة
التعليــم العالي مــددت التقدمي
للمــرة الثالثــة إلى اســتمارتي
تعديل الترشــيح وقبول خريجي
السنوات السابقة إلى يوم األحد

املقبل املوافق .23/9/2018
يذكــر أن وزارة التعليــم العالي
كانت قد أعلنت عــن بدء التقدمي
لتعديــل الترشــيح عــن طريق
مراجعــة اجلامعة أو مؤسســة
الشــهداء لتفعيــل الرقــم
االمتحانــي للطالــب املؤجــل أو
الراســب على وفق قنــاة تعديل
الترشيح ،فيما يكون التقدمي على
االستمارة اخلاصة بخريجي السنة
الدراسية السابقة عبر بوابة دائرة
الدراســات والتخطيط واملتابعة
.www.dirasat-gate.org

التخطيط 15 :مليار دوالر قيمة إعمار

الوحدات السكنية المتضررة بفعل داعش

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة التخطيــط ،أمس
الثالثــاء ،أن أكثــر مــن  15مليار
دوالر هــي قيمة إعمــار الوحدات
السكنية املتضررة بفعل تنظيم
“داعش”.
وقــال وزيــر التخطيط ســلمان
اجلميلــي خــال مشــاركته في
املؤمتر الدولي الســادس للتعاون
فــي مجــال البنــى التحتيــة
املنعقــد في العاصمــة الكورية
اجلنوبية ســيؤول ،بحســب بيان
للــوزاة ،إن “قطاع الســكن يعد
أكثــر القطاعات تضــررا ً بفعل
سيطرة تنظيم داعش على بعض
املناطق”.
وأوضح اجلميلي ،أن “أكثر من 150
ألف وحدة ســكنية تعرضت إلى

وحدات سكنية متضررة جراء القتال ضد داعش
أضرار كليــة أو جزئية تقدر قيمة
ومتطلبات إعمارهــا أكثر من 15

مليار دوالر أميركي” ،مشــيرا ً إلى
أن “احتياجات العراق العادة اعمار

احملافظات املتضررة تبلغ اكثر من
 88مليار دوالر”.
وأضاف اجلميلي ،إلــى أن “معدل
الفقر شهد ارتفاعا من  19.8%في
 2012إلى ما يقدر بنحو  22.5%في
 2014وارتفع معــدل الفقر بواقع
الضعــف تقريبا ً فــي احملافظات
األشــد تضررا ً من تنظيم داعش
مقارنة ببقية البــاد ( 21.6%في
مقابل .”)11.2%
وأضاف ،أن “العــراق وطبقا ً خلطة
التنميــة الوطنيــة 2022-2018
يخطــط الطــاق مشــاريع ذات
أولوية فــي مجال البنية التحتية
بنحــو  5مليار دوالر على شــكل
فرص اســتثمارية هامة بشراكة
مع القطاع اخلاص احمللي واالجنبي.
تفصيالت أوسع ص7

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر
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عبدالزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

صقوره يسعون للعودة الى الواجهة عبر استغالل وتغذية النعرة القومية والطائفية

خطة لإلطاحة بجناح الحمائم داخل الحزب الديمقراطي
الحسين يصنع الحياة
عفوا ً سيدي ابا عبد اهلل احلسني  ..اعلم ان البوح صعب
ونادر الســيما في رحاب العظماء وأنت كبيرهم  ..ولكن
اسمح لي ان ابوح في رحاب روحك مبكنون روحي املتخمة
باأللم  ،فأنت ترى مقامي وتســمع كالمي وترد سالمي
..ابدأ بوحي بســام اهلل ومالئكته ورسله وأحرار االرض
عليك ..
سيدي احلسني  ..في كل عام نرى الكثير من السلوكيات
واملشــاهد التي تدعي وصال بثورتك العظيمة  ،ولكنها
ليست كذلك  ،امنا هي ركوب لتلك املبادئ وصوال ألهداف
وغايات كنت انــت ترفضهــا  ،ألن معتنقيها ال يريدون
للناس ان يكونوا احرارا  ،كما كنت انت تريد ..
أيرضيك سيدي احلسني  ،ان يقوم محبوك بقطع الطرق
ليســتذكروا ثورتك ويشــعلوا من وهج دمائك شعلة
احلرية ؟
حملت
 ،أيرضيك ذلك ســيدي احلســن  ،وأنت الــذي
َ
رضيعك عبد اهلل مذبوحا ً من الوريد الى الوريد بســهم
الظلم لكي تبقي دروب احلياة مفتوحة يوم اراد اعداؤك
اغالقها الى االبد ؟  ،موقنني ان بركانا من املشاعر االبوية
قد تفجر بــن حناياك في تلك اللحظات الفاصالت بني
ان متضي مبــا جئت من اجله ..أو انــك تعود ادراجك من
حيث اتيت  ،ولكنك في ذلك املفترق كان موقفك عظيما
اذهــل الكون كله  ،فمن عمق ذلك البركان جاء قرارك :
امضي على دين النبي ..امضي على طريق صناعة احلياة
 ،طريــق احلرية التي ٌد ٌق بابها بدم يــدك املضرجة وبوريد
طفلك الذي كان يشخب دما عبيطا  ،وكأن دم الرضيع
الطاهر ســال قربانا للحرية التي ســعيت من اجلها
مضحيا بنفسك واهلك وصحبك  ،لترسخ املبادئ التي
جاء بها جدك النبي محمد (ص) املبعوث رحمة للعاملني
..
عفوا سيدي احلســن  ..أما كان بإمكان هؤالء العشاق
الذائبني وجدا فــي هواك ان يقيموا قداس عشــقهم
في الســاحات العامة وباحات املســاجد واحلسينيات
لكي اليقطعوا ســبيل احلياة على سالكيه وقد يكون
بني هؤالء الســالكني طفل يتلوى من سياط الم املرض
ويريد اهله ايصاله الى اقرب مشــفى ؟  ..ومن املؤكد ان
العشــاق في تلك اللحظات كانوا يستذكرون رضيعك
املذبــوح ويبكون من اجلــه  ،مــن دون ان يعلموا انهم
تســببوا في تعريض حياة طفل للخطر  ،فثورتك كانت
من اجل دميومة احلياة و رفع الظلم وحتقيق العدالة بني
الناس وحماية الطفولة .
عفوا سيدي احلســن  ..يا من بذلت روحك وجاهدت في
املبادئ االنسانية السامية حق اجلهاد حتى اتاك اليقني
 ،ليتعلــم الناس منك كيف يصنعــون احلياة  ،فكنت
وما زلت وســتبقى منارا يهدي االمم الى طريق السعادة
احلقة في احلياة  ..أَيرضيك ســيدي ان تتعرض مسيرتك
وســيرتك العظيمة هــذه الى التشــويه وحرفها عن
مســارها الصحيح بسبب افعال وسلوكيات ال متت الى
مبادئ ثورتك العظيمة بصلة ؟؟ ..
عفوا سيدي احلســن  ..لقد استغل البعض دمك الذي
انتصر على سيوف الظلم والظاملني لتحقيق مآرب اخرى
 ،فحولوا ثورتك الى ما يشــبه اخلرافة وسعوا بني الناس
لتسطيح عقولهم وتثويلها ليسهل بعد ذلك قيادهم
 ..أ َ يرضيك سيدي ان يتاجر هذا البعض بثورتك التي كان
ثمنها رأسك الشريف ورؤوس االبناء واألخوة واألصحاب
و سبي النساء ؟..أ َ يرضيك ســيدى ان ُتاصر ثورتُك من
جديد وبهذا النحو ؟ فالقوم ســيوفهم معك وقلوبهم
عليك ؟! ..ولكنك هيهات هيهات ان ترضى بالظلم  ،ولو
كنت ترضى لهادنت الظاملني لتبقى  -حاشاك -ذليال ولم
يخلــدك التاريخ وما كان الطغاة يخشــونك حد الهلع
...السالم على احلســن وعلى اوالد احلسني وعلى االرواح
التي حلت بفناء احلســن ما اشــرقت شمس وجاء ليل
ورحمة اهلل وبركاته .

تقـرير

السليمانية  -الصباح الجديد -
عباس كاريزي:
كان لتســمية هيمــن هورامــي
املستشار السياسي لرئيس االقليم
الســابق زعيم احلــزب الدميقراطي
مســعود بارزاني على حساب رئيس
حكومة االقليم نيجيرفــان بارزاني،
كرئيــس لقائمة احلــزب الدميقراطي
النتخابات برملان كردســتان ،اثرا قوي
في تعميــق اخلالفــات والفجوة بني
جناحي الصقور واحلمائم داخل احلزب
الدميقراطي.
جناح الصقور الذي يتزعمه مسعود
بارزانــي وجنله مســرور بارزاني رئيس
جهــاز امــن االقليــم داخــل احلزب
الدميقراطي ،الذي انزوى عقب حملة
اجــراء االســتفتاء الفاشــلة على
اســتقالل االقليــم العــام املاضي،
والتبعــات الســلبية التــي خلفها
على االقليم ،يســعى الــى العودة
الى الواجهة مجددا عبر التحشــيد
القومــي والتصعيد ضــد خصومه
خالل حمــات الدعايــة االنتخابية
الذيــن يتهمهم باخليانــة والعمالة
للدولة العراقية.
ويؤكد الكاتــب كمال كرمي في مقال
حتليلي نشره في موقع ايالف تابعته
الصبــاح اجلديــد بعنــوان «اقليم
كردســتان يدخــل مرحلة مــا بعد
نيجيرفــان بارزانــي»« ،ان االنظار في
اقليم كردســتان العــراق تتجه الى
االنتخابات التشــريعية اخلامســة
التي ســينتج عنها ،بحســب اكثر
التوقعات ،خريطة سياســية جديدة
في االقليــم .،لكن ابرز مــا في هذه
االنتخابات هو تزامنهــا مع تطورات
متوقعــة داخل احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني الــذي يتزعمه رئيس
االقليم السابق مسعود بارزاني والذي
يعد اكبر احزاب االقليم.
والنقطة املهمة التي يتوقف امامها
املراقبــون في هــذه االنتخابات كما
يقــول كرمي هــي اقصــاء نيجيرفان
بارزاني زعيم جناح احلمائم عن رئاسة
قائمة احلزب الدميقراطي الكردستاني،
وتكليف شــخصية اخرى محسوبة
على جناح الصقــور ،مقربة جدا من
مسعود بارزاني برئاسة القائمة.
ويربــط الكاتب بني حدثــن يؤكدان
عمق الهــوة واخلالفات داخل صفوف
احلزب الدميقراطي ،وهما اوال املشاركة
الباهتة لنيجيرفان بارزاني في احلملة

ان االنظار في اقليم
كردستان العراق
تتجه الى االنتخابات
التشريعية الخامسة
التي سينتج عنها،
بحسب اكثر التوقعات،
خريطة سياسية جديدة
في االقليم .،لكن ابرز
ما في هذه االنتخابات
هو تزامنها مع
تطورات متوقعة داخل
الحزب الديمقراطي
الكردستاني الذي
يتزعمه رئيس االقليم
السابق مسعود بارزاني
والذي يعد اكبر احزاب
االقليم
اجتماع سابق للحزب الدميقراطي الكردستاني
الدعائية النتخابات برملان كردســتان،
التــي بدأت في  11مــن ايلول اجلاري،
جراء استيائه من تكليف شخصية
مغمورة في احلزب برئاســة القائمة
ليس لشــيء ســوى انها مقربة من
مسعود بارزاني.
وثانيهمــا هو تولي مســعود بارزاني
بنفســه قيادة احلملــة االنتخابية
وافتتاحه احلملــة بخطاب في اربيل
لم يســمح فيــه لغيره ،مبــا فيهم
نيجيرفان بإلقاء اي كلمة.
ويضيــف الكاتــب وفقا الوســاط
سياســية مطلعــة ،الــى ان خطة
اقصــاء نيجيرفــان بارزانــي الــذي
يتحكم مبنصبي نائــب رئيس احلزب
الدميقراطي الكردستاني ورئيس وزراء
حكومة االقليم ،تقوم على شــقني،
يقسم الشــق االول على مرحلتني:
املرحلة االولى هي اقصاؤه عن رئاسة
قائمة احلــزب وهي املرحلــة التي مت
تنفيذها حرفيا ،امــا املرحلة الثانية
فهي اقصاؤه عن تولي منصب رئاسة
حكومة االقليم.
وتشــير مصــادر مــن داخــل احلزب
الدميقراطي الــى ان احلزب يعتمد في

خطته على امكانيــة حصوله على
مقاعد اكثر في البرملان الكردستاني
تتيح له ،مبشــاركة عدد من املقاعد
اخملصصــة لألقليــات التركمانيــة
واملســيحية ،جتاوز حاجز اخلمســن
مقعــدا التــي تتيــح له تشــكيل
احلكومة منفردا .وفي حال حتقق هذا
الهــدف ،يصبح احلــزب الدميقراطي
امام اختيارين :اما ترشــيح مســرور
بارزاني ،االبن البكر ملســعود بارزاني،
لتولي رئاســة احلكومــة اجلديدة ،او
تكليف رئيس القائمة هيمن هورامي
بتشــكيل احلكومة .فاذا مت ترشــيح
بارزاني االبن يتولــى هورامي منصب
رئاســة برملان اقليم كردستان .اما اذا
تقرر عدم توليه مسرور بارزاني منصب
رئيس احلكومة ،ترشــح شــخصية
اخرى للمنصب ويدور احلديث هنا عن
هورامــي ،في حني يدمج مجلس امن
االقليم الذي يتولى مســرور بارزاني
رئاستها مع احلكومة وحتول الى وزارة
امن االقليــم ويتولى مســؤوليتها
مســرور بنفســه ،وفي هذه احلالة
يكون مسرور هو الشخصية احملورية
في احلكومة اجلديدة.

يتزعم مســرور بارزاني الشــخصية
املثيرة للجدل جنــاح الصقور داخل
احلــزب الدميقراطــي ،وهــو يفرض
ســيطرته التامة على اجلهاز االمني
للحزب وحكومة االقليم ،يعرف عنه
بانه يلتــزم نهجا امنيــا ً صارما ،وال
يتقيد باملعايير السلوكية والقانونية
واحلقوقية في القضايا االمنية.
وتؤكد مصادر موثوقة ان مسرور انشأ،
الى جانب اجلهاز االمنــي التقليدي،
جيشا امنيا مدنيا يضم  1334عنصرا
مدنيا ً في اربيــل يحصل كل منهم
على راتب شهري يبلغ مليون ونصف
املليــون دينــار عراقي ،اي مــا يوازي
 1200دوالر اميركي تقريبا ،مهمتهم
هــي االندســاس بــن املتظاهرين
خالل االحتجاجات الشــعبية وفض
التظاهــرات والتجمعات احلاشــدة،
وفيهــم مكلفــون بالتواجــد فــي
االســواق والطرقات كباعة وكسبة
في االسواق الشــعبية وسط اربيل،
والى هــذا اجليش االمني املدني توجه
اتهامــات بقتــل او اعتــداءات على
مدرسني وائمة جوامع في اربيل.
ويشــير الكاتب كمال كرمي الى ان

بروز مالمح هذه اخلطــة وجتلياتها
يثير قلقــا على ثالثة اصعدة ،ألنها
اذا ما جنحت ،فهي تعني ان االقليم
ميكــن ان يتجه نحو نظــام الدولة
االمنية وارعاب اجملتمع.
فعلى صعيد احلــزب الدميقراطي،
تشــعر النخبة املرتبطــة برئيس
الــوزراء احلالي بقلق شــديد النها
ستصبح مهددة في الشك بوالئها
للحزب كله ،النها تدرك ان التعامل
مع جنل رئيس احلزب مسرور امر غاية
فــي الصعوبة ،اما علــى الصعيد
الشعبـــي ،فثمــة تخــوف على
مستوى الشارع من تقلص هامش
احلريــات العامــة ،فيما تخشــى
االحزاب السياســية من امكانية
التعامل مع حكومة ال تتواصل مع
الشارع والنخبة السياسية بشكل
قانوني ودميقراطي.
وكان زعيــم احلــزب الدميقراطــي
مســعود بارزاني مدفوعا بالنتائج
التــي حققها حزبه فــي انتخابات
مجلس النــواب العراقي قد صعد
مــن لهجته جتــاه بغــداد ،مؤخرا
قائالَ »،الشــعب العراقــي عاقب

الوجــوه الشــوفينية التي وقفت
ضد استفتاء االستقالل في إقليم
كردستان ،خالل االنتخابات النيابية
العراقية األخيرة.
واضــاف بارزاني في كلمــة القاها
خالل احلملة الدعائيــة النتخابات
برملان كردستان ،أن الشعب العراقي
عاقب الوجــوه الشــوفينية التي
وقفت ضد استفتاء االستقالل في
إقليم كردســتان ،مؤكدا ً أن حزبه
اســتطاع تغيير املعادلــة وحماية
كردستان .واكد بارزاني على ضرورة
االلتزام مببادئ الشــراكة في القرار،
والتوافق في التشريع ،والتوازن في
املؤسسات احلكومية ،وتنفيذ تلك
املبادئ وفق آليات وضمانات واضحة.
كمــا كشــف عــن وجــود حوار
مكثــف بــن األطــراف العراقية،
لتأسيس مجلس أعلى للسياسات
االســتراتيجي
والتخطيــط
لكــي يصــدر القــرارات املهمــة
واالســتراتيجية مبوافقــة ممثلــي
جميع املكونات ومبشــاركة الطرف
الكردســتاني ،ومن أجل منع عودة
التفرد الى احلكم.

جامعة واسط تعلن خطتها لقبول  4325طالبا في الدراستين الصباحية والمسائية
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت جامعة واسط خطتها
لقبــول (  ) 4325طالبا وطالبة
في الدراسات األولية الصباحية
واملســائية في جميع كلياتها
للسنة الدراسية .2019 2018-
وقال رئيس اجلامعــة الدكتور

هادي دويــج العتابي ،إن خطة
القبــول للعــام الدراســي
 2018/2019تضمنــت قبــول(
 ) 4325طالبــا وطالبة موزعة
علــى كلياتهــا اخلمســة
عشــر للدراســتني الصباحية
واملســائية  ،مضيفا ان اخلطة

توزعــت بواقــع ( )790طالبــا
وطالبة في كلية التربية و 390
طالبا وطالبة في كلية العلوم،
و 280طالبــا وطالبة في كلية
الهندسة  ،و 240طالبا وطالبة
في كلية القانون  ،و 300طالب
وطالبة في كلية الزراعة ،و 300

طالب وطالبة في كلية التربية
البدنية وعلــوم الرياضة ،و200
طالب وطالبة في كلية اآلداب
..
وأوضــح رئيــس اجلامعــة ان
اخلطة شملت ايضا قبول 700
طالب وطالبة في كلية اإلدارة

واالقتصاد ،و 490طالبا وطالبة
في كلية التربية األساســية ،
و 130طالبــا وطالبة في كلية
الفنــون اجلميلــة  ،و 55طالبا
وطالبة فــي كلية الطب  ،و50
طالبا وطالبة فــي كلية طب
األســنان  ،و 40طالبــا وطالبة

في كليــة الطــب البيطري ،
و 160طالبــا وطالبة في كلية
علــوم احلاســوب وتكنولوجيا
املعلومــات و  200طالـــب
وطالبـة فـــي كليـة اإلعـالم
التي رفع عنهـا التعليـق لهـذا
العـام.

كربالء تكمل استعداداتها إلحياء ذكرى استشهاد الحسين ع

 82ألف اسطوانة غاز سائل و 200ألف لتر من النفط لتغطية
احتياجات الزائرين وتستثنى من القطع المبرمج
بغداد  -الصباح الجديد:
اوعز وزير النفط جبــار علي اللعيبي
الى شــركة توزيع املنتجات النفطية
باتخاذ االجــراءات الالزمــة لتجهيز
املواكب احلســينية واالفــران واخملابز
واالليــات اخملصصــة لنقــل الزائرين
باحتياجاتهــا مــن انواع املشــتقات
النفطية ،استعدادا لزيارة (عاشوراء)
في كربالء املقدســة ،وجــاء في بيان
للوزارة تلقت الصباح اجلديد نســخة
منه امــس ،ان الوزير وجه أيضا جميع
التشــكيالت النفطيــة بتســخير
الياتها للمشاركة في اجلهد احلكومي
لنقل الزائرين من والى احملافظة.
وفيما اعلنــت اللجنــة االمنية في
مجلــس محافظــة كربــاء ,امس
الثالثاء ،إكمال جميع االســتعدادات
لتنفيــذ اخلطتني االمنيــة واخلدمية
الســتقبال ماليني الزائرين ملناســبة
العاشر من محرم احلرام ،اورد محافظ
كربالء عقيل الطريحي ،أمس الثالثاء
أيضا في تصريح رســمي ،منع دخول
مواكب املسؤولني والسياسيني مهما
كانت مواقعهم الى املدينة املقدسة،
فيما حذر من استغالل زيارة عاشوراء
« سياسيا ً « .كما قررت وزارة الكهرباء
اســتثناء كربالء املقدسة ومن قطع
الكهرباء املبرمج خالل أيام الزيارة.
وتســتقبل محافظة كربالء ســنويا
ماليني الزائرين سيما في ليلة العاشر

من محرم ،ومئات االلف من السيارات استغالل زيارة عاشوراء « سياسيا ً «.
االمر الــذي يتطلب إجــراءات امنية وقــال الطريحــي إن “الزيــارة دينية
تضمن سالمة الزوار واملواطنني ،وفي خالصــة ونريــد حالــة مــن االمن
هذا الصدد قــال رئيس اللجنة عقيل واالطمئنان يتمتــع بها الزائر واهالي
املسعودي في تصريح تابعته الصباح املدينــة الذين فتحــوا قلوبهم قبل
اجلديــد إن “القيــادات االمنية ومنذ بيوتهم للزائرين كما في كل زيارة.
مدة وضعت خطتها االمنية ملناسبة وحــذر الطريحــي من « اســتغالل
العاشر من محرم احلرام اذ مت جتاوز عدد الزيارة ،وقد اصدرت احملافظة تعليمات
من السلبيات التي ظهرت خالل العام مبنــع دخــول مواكــب املســؤولني
املاضــي خاصة بتقليــل القطوعات والسياسيني مهما كانت مواقعهم
وتوفير جهد الي تابع للقوات االمنية” .والسماح بدخول عجلة واحدة فقط
واضــاف املســعودي ،ان «محافظة بدون سالح ،السيما ان االمن مستتب
كربالء ومجلســها استنفروا جميع في احملافظة ومسيطر عليه».
االجهــزة اخلدميــة باحملافظة خلدمة ولفت الــى ان «املاليني مــن الزائرين
زائري سيد الشــهداء االمام احلسني سيفدون الى املدينة مع اقتراب ليلة
(ع) ،فضالً عــن رفد احملافظة بالعديد العاشــر من محرم لذا ندعو جميع
مــن االليــات واجلهــد اخلدمي من املؤسســات االعالمية الــى توخي
احملافظات اجملــاورة على وفق خطة مت الدقة واحلذر من مطلقي االشــاعات
وضعها قبل أكثر من شهر استعدادا ً الكاذبة” ،مبينا أن “جميع دوائر الدولة
اســتنفرت امكاناتها إلجناح الزيارة
الستقبال ماليني الزائرين».
واوضــح املســعودي ،أن «محافظة باجلهود الذاتية”.
كربــاء املقدســة وضعــت خطة
توفير كميات كبيرة من
لتســهيل وصــول العجــات التي
الوقودالوقود
تزود املواكب املنتشــرة داخل وخارج
اوعز وزير النفــط جبار علي اللعيبي
احملافظة».
الى شركة توزيع املنتجات النفطية
منع استغالل الزيارة سياسياً
باتخاذ االجــراءات املطلوبة لتجهيز
من جانب اخــر أعلن محافظ كربالء املواكب احلســينية واالفــران واخملابز
عقيــل الطريحــي ،أمــس الثالثاء ،واالليــات اخملصصة لنقــل الزائرين
منــع دخــول مواكــب املســؤولني باحتياجاتهــا من انواع املشــتقات
والسياسيني مهما كانت مواقعهم النفطية ،استعدادا لزيارة (عاشوراء)
الى املدينة املقدســة ،فيما حذر من في كربالء املقدســة ،فضال عن ذلك

وجه السيد الوزير جميع التشكيالت
النفطية لتسخير الياتها للمشاركة
في اجلهد احلكومي لنقل الزائرين من
والى احملافظة.
وقــال مديــر عــام شــركة توزيــع
املنتجــات النفطية كاظم مســير:
ان الشــركة اســتنفرت مالكاتهــا
الفنية للمباشــرة بتجهيز اصحاب
املواكب احلسينية واالفران واخملابز في
محافظة كربالء ومحافظات الفرات
االوسط باحتياجاتها من املشتقات
النفطية واسطوانات الغاز السائل،
فضالً عن ذلك تامــن وجتهيز الوقود
جلميــع محطــات توليــد الطاقة
الكهربائية فــي محافظات الفرات
االوســط ،تســهيال المتام مراســم
الزيارة املليونية بذكرى استشــهاد
االمام احلســن (عليه السالم) التي
تصادف في العاشر من محرم املوافق
يوم اخلميس القادم.
وبــن املدير العام :ان فرع الشــركة
في محافظــة كربالء باشــر ومنذ
االول من شــهر محرم احلرام ولغاية
اليوم الثالثاء  18ايلول اجلاري بتجهيز
املواكب احلســينية واخملابــز واالفران
واملولدات الكهربائية واحلســينيات
باحتياجاتهــا من انواع املشــتقات
النفطيــة باألســعار املدعومة من
خالل (  )340وكيل جوال للغاز السائل
واكثر من (  ) 20حوضية للمشتقات
النفطية  ،حيــث مت جتهيز اكثر من (
 ) 75000اســطوانة غاز سائل و(200

) الــف لتر من مــادة النفط االبيض
و( )100الــف لتر من مــادة زيت الغاز
(الــكاز)  ،مضيفا ان فــرع الوزارة في
محافظة النجف االشــرف قام ايضا
بتجهيــز املواكب احلســينية التي
تستقبل الزائرين الوافدين االجانب ،
باكثر من ( )7000اسطوانة غاز سائل
 ،مشيرا الى ان عملية التجهيز تتم
حســب احلاجة الفعليــة للجهات
املعنيــة بالتنســيق مــع اللجــان
اخملتصة في احملافظة املرتبطة بغرفة
العمليات املشكلة للزيارة املليونية .
واضاف املدير العــام :ان الوزارة قامت
بتهيئة ( )12محطة متنقلة لتجهيز
الوقــود لالليــات الناقلــة للزائرين
التابعــة لــوزارة النفــط والقطاع
اخلاص والعتبــات الدينيــة ،واليات
ومركبات الوزارات االخرى املشــاركة
باجلهد احلكومي للنقل ،مشــيرا ً ان
عملية التجهيز لهــذه االليات تتم
في الســاحات اخملصصة عند منافذ
الدخــول للمحافظــة احملــددة عند
مدخل (بغداد _ كربالء املقدسة ) و (
النجف االشرف – كربالء املقدسة ) و
(بابل – كربالء املقدسة) .
واشــار املدير العام ان اجراءات الوزارة
في جتهيز الوقود والنقل مســتمرة
خــال اليومني القادمــن وحلني امتام
مراسم الزيارة املليونية .
استثنائها من القطع املبرمج
مــن جانبها أعلنــت وزارة الكهرباء،

إســتثناء محافظة كربالء املقدسة
من القطع املبرمج خالل زيارة العاشر
من محرم احلرام.
وذكــر بيان للوزارة تلقــت « الصباح
اجلديد « نســخة منه انــه «ولتأمني
متطلبات زيــارة ذكرى استشــهاد
اإلمام احلســن {عليه الســام} في
العاشــر من محرم احلــرام ،حيث مت
إستنفار اجلهود في الشركات العامة
لتوزيع الكهرباء في بغداد والوســط
والفرات األوســط واجلنــوب ،لتأمني
احتياجــات املواكب احلســينية من
خالل التجهيــز بالتيــار الكهربائي
وإنارة الطرق التي يســلكها الزائرون،
وإجــراء الصيانات لإلنارة وشــبكات
التوزيع ،من اجل إجناح اخلطة اخلدمية
التي وضعتها الوزارة».
وأضاف «كما مت استثناء مدينة كربالء
املقدسة والطرق الرئيسة املؤدية لها
من القطع املبرمج للتيار الكهربائي،
قبــل وخالل أيام الزيــارة ،ووضع آلية
عمل مشــتركة بالتنسيق والتعاون
مــع جميــع القطاعات واألقســام
والشــعب الفنيــة من اجــل دعم
الشبكة الكهربائية باملواد الضرورية
الالزمة إلدامة وإصالح كافة العوارض
الفنية ،فضالً عــن تخصيص مفارز
صيانــة جوالــة تعمل علــى مدار
اليوم في املناطق والطرق واملســالك
الرئيسة تكون مســتعدة ومتأهبة
ملعاجلة إي طارئ أو عارض فني».
ووجهت الــوزارة «مســؤولي اخملازن

بضرورة توفير جميع مواد الشــبكة
وصرفها بالســرعة املمكنة ألغراض
الصيانة» .كما تعمل غرفة العمليات
بإســناد اجلهات األمنيــة واخلدمية
األخرى من اجل إجناح زيارة العاشــر
من محرم احلرام.
خطة صحية
وفــي الوقت ذاته قــال الدكتور عبد
الغنــي ســعدون الســاعدي مدير
عام دائــرة صحة بغــداد  /الرصافة
خالل اجتماع مجلــس اإلدارة أهمية
اســتعداد املؤسســات الصحيــة
لهــذه املناســبة من خــال توفير
كل املتطلبــات اخلاصــة باألدويــة
واملستلزمات الطبية وعلى مدار أيام
شــهر محرم احلرام ،السيما العشرة
االولى ونشر ســيارات االسعاف قرب
املواكب واحلسينيات  ،وكذلك توفير
ارصد كافية من الدم وتهيئة صاالت
الطوارئ والعمليــات وتواجد األطباء
بشــتى التخصصات .مشدد على إن
تأخذ الفرق الرقابية دورها في متابعة
األغذية وكذلك اخذ عينات من املياه
وفحصــه ،فضالً عن قيــام الصحة
العامة  /شــعبة تعزيز الصحة في
بث رســائل توعوية حول الســامة
الغذائية واإلمراض االنتقالية.
ونوه الســاعدي إلى إن مركز الدائرة
سيقوم بعمل زيارات إلى املؤسسات
الصحيــة ملتابعــة عملهــا ورصد
املعوقات لغرض تالفيها.
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يؤكد انشاء سد نظامي تتحكم فيه بوابات لتصريف المياه

ّ
تكرم المدارس
التربية

"فريق بحثي" يعد بحثًا علميًا عن التأثيرات السلبية

الجائزة الدولية

الرتفاع نسبة الملوحة في شط العرب

بغداد  -الصباح الجديد:
متكن فريق بحثي تابع للشــركة
العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية
احدى تشــكيالت وزارة الصناعة
واملعادن من اجراء بحث علمي يدور
حول تأثير االمالح على مواصفات
مياه شــط العــرب ونوعيتها في
مصانع خور الزبير وذلك التصالها
بقنوات مياه البحر.
واوضح الفريق من خالل املســح
امليداني في منطقة الفاو امتدادا
الى منطقة ســوق الشيوخ وتبني
تأثير مياه البحر عليها  ،اذ اجريت
الفحوصــات اخملتبريــة للعينات
املأخوذة مــن مياه شــط العرب
ومناطق املســح امليداني ووحدة
التحلية في املصانع وطرق العمل
املعتمدة في التحاليــل اخملتبرية
التابع الى شركة ( )Mitsubishi
املصممة للمشروع .
كما اســتنتج الفريق البحثي من
ان ارتفاع معدالت االمالح في املياه
له اثار ســلبية خالل اســتعمال
هذه املياه فــي الصناعة وخاصة
في الشــركة على وحدة التحلية
اجلزئية كونها تــؤدي الى التقليل
من كفاءة عمل اغشية التناضخ
االزموزي العكسي من خالل تردي
مواصفات املــاء املنتج وانخفاض
الطاقة االنتاجية للوحدة ,والتأثير
العالــي اليونــات الكالســيوم
والكبريتــات لتكويــن كبريتــات
الكالســيوم والتــي تترســب
باستمرار بفعل الضغط املسلط
علــى الغشــاء والتي متيــل الى
زيادة الترسب كلما ازدادت تراكيز
االيونات املذكــورة لكون احلاصل
االيوني (  )Iapيصبح اقل من ثابت
حاصل االذابة .
واســتنتج الفريق ايضــا انه عند
اســتمرار جتمع االمالح يؤدي الى
سد فتحات التناضخ في الغشاء
وتلفه ومنه يؤدي الى تبديل نوعية
االغشية من ( ))Brackish Water
الــى ( ) water seaالتــي تعمل
مبعدل يقل كلما ارتفعت معدالت
االمالح وذلك لضمان اســتمرارية

استنتج الفريق البحثي
من ان ارتفاع معدالت
االمالح في المياه له اثار
سلبية خالل استعمال
هذه المياه في الصناعة
وخاصة في الشركة
على وحدة التحلية
الجزئية كونها تؤدي الى
التقليل من كفاءة عمل
اغشية التناضخ االزموزي
العكسي من خالل
تردي مواصفات الماء
المنتج وانخفاض الطاقة
االنتاجية للوحدة

وسوريا لتأمني حصة العراق سنويا
من مياه نهــري دجلــة والفرات,
والتأكيد على فكرة انشــاء سد
نظامــي تتحكم فيــه البوابات
على شــط العرب ,وتأمني حصة
امليــاه في محافظــة البصرة من
احملافظات االخــرى املتجاوزة على
احلصــص املائية املقــررة  ,وحتلية
مياه شط العرب واستعمال هذه
املياه في االستهالك املنزلي .
على صعيد متصل قام فريق بحثي
من مركــز البحــوث الكيمياوية
والبتروكيمياويــة التابــع لهيئة
البحث والتطوير الصناعي احدى
تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن
باجراء بحث علمي عن استعمال
مواد اوليــة من كتل والواح بنانية
من خليط اجلبس ( البورك) ومفروم
الصــوف الصخري بعد كســره

وفــرده باليد وحتويله من شــكله
النسيجي الى شعيرات يبلغ طول
الواحدة منهــا ( )1ملم وخلطها
جيدا ً مع اجلبس بنســب متباينة
مــن الواحد الــى  10%وزنــا ً من
وزن اجلبس احتســبت كمية املاء
املضاف الى اخللطة على اســاس
املضاف الى اجلبــس لوحده لكون
هذه االليــاف معدنية وان صعوبة
اخللط للحصــول على جتانس تام
اضيفت كميــة من املاء مرة اخرى
من اجل تســهيل عملية الصب
واعــداد قوالب نظيفــة ومزيتة
ملنع االلتصاق وســوي ســطحها
بســطح معدني اخر ناعم وحال
انتهاء زمــن التجميد لـ20دقيقة
فتحت القوالــب ورفع منها بحذر
لتحاشــي تثلم احلــواف واحلفاظ
عليها من اخلدش والتشقق لغرض

املعاجلة.
واســتنتج الفريــق مــن خــال
مناقشة البحث ويبدو ان انخفاض
مقاومة االنضغاط للكتل احملضرة
مختبريا ً كلما زادت نسبة الصوف
الصخري ويعزى ذلك الى استبدال
جزء من املادة الرابطة التي تعطي
قوى تالصق ومتاســك اجلبس مبادة
الصــوف هي مــادة خاملــة غير
متفاعلة والمتتلك خاصية الربط,
كما ان زيــادة كمية مــاء اخللط
بســبب اســتبدال مــادة رابطة
باخــرى مالئة خاملــة وان اضافة
نســب من الصوف الصخري الى
اجلبس حلــد  5%وزنا ً من وزن اجلبس
ميكن احلصول علــى قيم ملقاومة
االنضغــاط ضمن احلــدود احملددة
في املواصفة ,وكما مت االســتنتاج
ايضــا ً ان النقصان في هذه القيم

يعد قليال نسبيا ً نظرا ً لكون الياف
الصوف تتشــابك داخــل الكتلة
املصبوبــة ممــا يعطيها نســيج
قوي ومترابــط وهذا التاثير واضح
في قيم معايير كســر االلواح اذ
تزداد مع اضافة الصوف الصخري
وتســتمر بالزيادة الى حد نســبة
 7%وزنا ً تنخفض عند هذه القيم
 .تنخفض قيــم كثافة املكعبات
احملضــرة مــن اجلبــس والصوف
الصخري عن قيم مكعبات اجلبس
لوحده مع زيادة نسب الصوف في
االمنوذج وهذا واضح بســبب كون
انخفاض كتلة شــعيرات الصوف
اوال وتبخر املــاء الفائض املضاف
ثانيا ً تاركا ً وراءه فراغات او مسامات
مملوءة بالهــواء وهذا يعني قابلية
توصيل حراري اقل مع زيادة نسب
الصوف الصخري في الكتلة.

تتمات ص1
اإلصالح والبناء يتفقان على جتاوز
الكتلة األكبر وتقدمي مستقل
يشكل احلكومة وعادل عبد
املهدي مرشح مفضل
مــن جانبه ،أفــاد النائب عن حتالف
البنــاء أحمد الكنانــي في تصريح
إلى "الصبــاح اجلديد" ،بأن "اجلميع
كان ينتظــر قرار احملكمــة االحتادية
العليــا بخصــوص التنــازع على
الكتلة النيابية االكثر عددا ً املكلفة
بتشكيل احلكومة".
وأضــاف الكناني أن "ثمــة تغيير
حصل في الســاحة السياســية
خالل االســبوع املاضــي ،باتصاالت
جمعت تيار الفتح وقائمة ســائرون
من أجل جتاوز االزمة".
وزاد أن "اجلانبــن اتفقا على اختيار
مرشــح يكلفه رئيــس اجلمهورية
قوي ويتمتــع مبقبولة ومســتقل
وخاضــع للمعايير التــي وضعتها
املرجعية الدينية".
ولفــت الكناني إلــى ان "املرجعية
الدينيــة ال تتدخــل في االســماء
والشــخصيات بــل انهــا تضــع
خطوطا ومبادئ عريضة من خاللها
تســتطيع الكتــل السياســية
التوصل إلى املرشح املناسب".
ورأى النائــب عن الفتــح أن "عدم
متســك هادي العامري بترشــيحه
ملنصب رئيس مجلس الوزراء اوصل

رسائل اطمئنان إلى مكونات حتالف
االصالح واالعمار".
ومضــى الكنانــي إلــى أن "االيام
املقبلــة ســوف تشــهد التوافق
على مرشــح واحد بعــد جولة من
التفاهمات بني الكتل السياسية".
وفي السياق ترددت انباء في اليومني
األخيريــن ان عــادل عبــد املهدي
وزير النفط الســابق ،يــكاد يكون
املرشــح الوحيد الذي اتفقت عليه
الكتل السياســية ،سيما وان عدة
أســماء كانت تطمح الى املنصب
اســتبعدتها املرجعية الدينية في
النجــف االشــرف عن الترشــيح
حسب العضو في ســائرون صباح
الساعدي.
مــن جانــب آخــر ،وفيمــا يتعلق
بالترشــح لرئاســة اجلمهوريــة
قال اخلبيــر القانوني طــارق حرب
للصبــاح اجلديد ان مــن احملال توفر
احد الشــروط التي اقرها الدستور
للمرشــح علــى منصــب رئيس
اجلمهوريه في شــخص ما ،وأضاف
حرب ":حدد الدستور الشروط التي
يجــب توفرها في املرشــح ملنصب
رئيــس اجلمهوريه في املــاده ()68
وكان الشــرط الثالث هو( أن يكون
ذا سمعة حســنة وخبرة سياسية
ومشهودا له بالنزاهة واالستقامة
والعدالة واالخالص للوطن)"

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية وزيــر التربية الدكتــور محمد إقبال
الصيدلــي ،وبالتعــاون مع اجمللــس الثقافي
البريطاني أقامت الوزارة حفال لتكرمي املدارس
العراقية احلائزة على اجلائزة الدولية للمدارس
لألعوام .2018-2021
وألقى ممثل الوزير الدكتور كرمي الوائلي كلمة
فــي حفل التكرمي اكد فيها ان مدارس العراق
بنت شراكات مع املدارس في اململكة املتحدة
والوطن العربي وبقية دول العالم املشــاركة
في برنامج (ربط الصفوف) من خالل تعاونها
مع الكثير مــن الوكاالت واملؤسســات من
ضمنها اجمللس الثقافي البريطاني.
من جانبها اكدت فكتوريا لينزي مدير اجمللس
الثقافي البريطانــي ان عالقة اجمللس مبدارس
العراق عالقة وثيقة والهدف من املشروع هو
حتقيــق االندماج بني مــدارس العالم وتبادل
اخلبرات وتطوير القدرات لدى الطلبة وتطوير
معايير جودة التعليم .

الصحة تدعو الحكومة
والمنظمات لحماية
األطباء

جانب من شط العرب
اشــتغال وحدة التحلية لفترات
اطول.
وقد خــرج البحث بتوصيات منها
االستمرار باســتعمال االغشية
البحرية في وحدة التحلية احلالية
للحصول علــى مواصفات جيدة
خلطوط املاء النقي واملياه املغذية
للمراجــل ونصــب محطة حتلية
في الشــركة العامــة لصناعة
االسمدة اجلنوبية تعمل باغشية
بحريــة وبطاقــة ( ) m3/h1000
لتغذية حاجة ميــاه التبريد لكال
اخلطني وتعمل هذه الوحدة مبعدل
نحو .35%
وفي الوقت نفســه جــرى عرض
احللول واملعاجلات املقترحة للدولة
التي من شانها ضمان عدم ارتفاع
االمالح في مياه شط العرب ,منها
عقــد اتفاقيات مع تركيــا وايران

العراقية الحائزة على

وأفاد":أي يجب ان تتوفر في املرشح
لكي يكــون رئيس اجلمهوريه طبقا
لهذا الشــرط أن يكون ذا ســمعة
حسنة والســؤال ماهي السمعة
غير احلســنة لكي يكون نقيضها
السمعة احلسنة وكيف يتم حتديد
الســمعة لكي ميكن حتديد حسن
هذه الســمعة ورفض الســمعة
القبيحة الن احلسن ضده القبيح".
واكمل قولــه ":أن يكــون ذا خبرة
سياســية فمتــى يكون املرشــح
خبيــرا وهل توجد جهــة علمية أو
غير علمية تعطي شــهادة اخلبرة
ام ان ذلك حتدده شهادة دراسية (وال
ينبؤك مثل خبيــر) واخلبرة يجب ان
تكون سياســية أي ليســت خبرة
قانونيــة او اعالمية او اجتماعية أو
منصب سابق كوزير أو نائب".......
واردف حــرب ":أن يكون مشــهودا
له فمن هي اجلهــة التي متنح هذه
الشــهادة ومن هم الشــهود اذ ال
بد ان يشــهد له ،وكذلك ان يكون
مشهود له بالنزاهة فما هي معايير
النزاهة وطبيعي هي ليس ما ورد في
قانون النزاهة رقم ( )30لسنة 2011
والقوانــن االخرى وليس عدم صدور
حكم بحقه وامنا الدســتور اشترط
النزاهة وطلب من كل مرشــح ان
يكون مشهودا له بالنزاهة"
وتابــع ":أن يكــون مشــهودا لــه

باالســتقامة فما هي االستقامة
ومــن ذا الذي يحددها ومن يشــهد
ان املرشح مشهود له باالستقامة
وما الفعل الذي يخل باالستقامة؟
وان يكون مشهودا له بالعدالة فأين
جنــد العدالة في املرشــح ومن هي
اجلهــة التي حتدد ان املرشــح عادل
ال ســيما ان العدالة شرط اختلف
فيه قدميا وحديثا وخاصة بالنسبه
لعدالة املوظف وان عال الى احلاكم
والقاضي فقط ومن يشهد على ان
املرشــح ذو عدالة ولم تكن عدالته
مخرومــة وأن يكون مشــهودا له
باالخــاص للوطــن وهــذا وصف
أقســى من التوصيفات الســابقة
فكيف يستنتج ان املرشح مخلص
للوطن ومن يشهد ان املرشح فالنه
مخلــص للوطن وفالن غير مخلص
للوطن؟
واكمل حرب ":أما الشــروط الثالثة
االخــرى التــي تطلبها الدســتور
فيمن يرشــح لرئيس اجلمهورية ان
يكــون عراقيا بالــوالدة اي ان والده
ووالدته كانا حاصلني على اجلنسية
العراقية قبل والدته وشرط الوالدين
عراقيني بالــوالدة متوفر فيمن يولد
لعراقيــن ضمنــا وشــرط كمال
االهلية وكل شخص كامل االهلية
ما لم يثبــت خالفه ،وامت االربعني اي
بلغ واحدا واربعني سنة وشرط عدم

احلكــم عن جرمية مخلة بالشــرف
منهــا جرائم الســرقة والرشــوة
والتزويــر ،ولقــد أضــاف القانون 8
لسنه 2012قانون أحكام الترشيح
ملنصب رئيس اجلمهوريه شــرطني
آخرين في املرشــح هما الشــهادة
اجلامعيــة وعدم الشــمول بقانون
املساءلة والعدالة"
واختتــم حــرب حديثــه بالقول:
"ويبقى سؤال أين جند من يتوفر فيه
هذه الشروط! ".
يذكــر أن مجلــس النــواب بدورته
احلالية يتكون من محورين كبيرين
وهمــا قائمة ســائرون واملتحالفني
معها ،وقائمتي الفتح ودولة القانون
واملتحالفني معهما ،وان كال احملورين
يزعمــان بأحقيتهمــا بتشــكيل
احلكومــة املقبلة بعــد خالف على
الية تشكيل الكتلة النيابية االكثر
عددا ،فيما لــوح الطرفان باللجوء
إلى احملكمة االحتادية العليا وحسم
ذلك اخلالف.
الدميقراطي الكردستاني:
االستحقاق االنتخابي يحتم
مطالبتنا برئاسة اجلمهورية
مبينا ان “االســماء املطروحة امام
وســائل االعالم ومواقــع التواصل
االجتماعي غير دقيقة”.
وكان مجلــس النــواب أعلــن ،عن

فتح بــاب الترشــح ملنصب رئيس
اجلمهورية وفق الشروط املنصوص
عليها في الدستور وملدة ثالثة ايام.
"املركزي" يبحث دمج عدد من
املصارف األهلية في العراق
وعن سبب احملدودية الكبيرة ملبادرات
املصارف االهليــة القراض املواطنني
بني محافظ البنك املركزي " املهمة
االساســية للمصارف هــي تقدمي
االئتمــان من خالل منــح القروض
واخلدمــات االخــرى ،باملقابل تأخذ
اموال املودعني ومتنحهم نسبة من
الفائــدة ،لكن املصــارف العراقية
بشــكل عام تواجه صعوبة كبيرة
في ممارســة هذا النشاط ،فعندما
متنــح قرضا ،فــي الغالــب ال يفي
املقترض بســداده علــى الرغم من
الضمانــات الكبيرة التــي تأخذها
املصارف ونســبة الفائدة املرتفعة،
إذ ان تعثــر املقترضني قد يصل الى
 20باملئة".
وتابــع ان "املشــكلة تكمن في ان
املصرف عندما يبــدأ باجراءاته ضد
املقترض ،كاحلجز على العقار على
ســبيل املثال يواجه تأخيــرا ً كبيرا ً
في االجــراءات القانونيــة من قبل
اجلهات االخرى ،اضافة الى تهديدات
عشائرية او حزبية ،وهذا االمر يجعل
املصارف تتخوف من منح القروض".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصحة عن تعرض طبيب في أحد
مستشفيات محافظة ميســان الى اعتداء
من قبل أحــد ذوي املرضى ،داعيــة احلكومة
ورجال الدين وشــيوخ العشــائر ومنظمات
اجملتمع املدني الى االهتمــام بحماية األطباء
واملالكات التمريضية.
وقالت الــوزارة في بيان لهــا تلقت "الصباح
اجلديد" نسخة منه ،إن "الوزارة تدين تستنكر
االعمال التي تكررت كثيــرا ً من دون رادع جتاه
األطبــاء وكوادرها الصحية والتــي أدت الى
فقدان الكثير من الكفاءات الطبية التي تعد
ثروة وطنية للبلد واخرها االعتداء على طبيب
في محافظة ميسان".
وطالبت الوزارة ودائرة صحة ميسان وبشكل
رســمي اجلهــات اخملتصــة فــي احلكومــة
بـ"محاسبة املعتدين بالعقوبة الرادعة".
ودعت الــوزارة ،جميع القيادات السياســية
ورجال الدين وشــيوخ العشــائر ومنظمات
اجملتمع املدني الــى "االهتمام بحماية االطباء
والكــوادر الصحية مشــددة علــى ضرورة
تنظيــم القوات االمنية فــي مداخل وبوابات
املستشــفيات دخول الزائرين وخروجهم وفي
أوقات الزيــارات احملددة مثمنــة جهود كافة
العاملني في القطاع الصحي مبا يقدمونه من
خدمات كبيرة البناء بلدنا العزيز".

التعليم تعلن تخفيض األجور
الدراسية للطلبة الثالثة
األوائل بالكليات األهلية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
الثالثاء ،عن تخفيض األجور الدراسية للطلبة
الثالثة األوائل في الكليات األهلية بنسب من
( )100 – 20مــن املئة وبحســب كل مرحلة
دراسية.
وقــال مدير دائــرة التعليــم اجلامعي اخلاص
بالــوزارة علي رزوقي في تصريح رســمي  ،إن
“الــوزارة قررت الغاء العمــل بانتقال الطلبة
االوائل على االقســام في الكليــات االهلية
الى نظيرتها احلكومية ،ملا تتمتع به الكليات
االهلية مبيزة االحتفاظ على طالبها”.
واضــاف رزوقي ،انــه “مت اعتمــاد آلية جديدة
لالوائل شــريطة جناحهــم من الــدور االول
وبتقديــر جيد جدا ،تتمثــل بتخفيض االجور
للطلبة الثالثة االوائــل للمرحلة االولى ،اذ مت
االتفاق على ان يتم تخفيض االجور الدراسية
للطالب االول بنســبة  100باملئة ،و 50باملئة
للثاني ،و 30باملئة للثالث”.
وبني رزوقي “أما بالنســبة الــى بقية املراحل
الدراسية الثانية والثالثة والرابعة ،فقد اتفق
على تخفيض االجور للطلبة االوائل بواقع 50
باملئة للطالــب االول ،و 30باملئة للثاني ،و20
باملئة للثالث” ،مشــيرا الــى ان “هدف القرار
خلق روح املنافسة بني الطلبة واحلصول على
تقديرات عالية”.

الملف األمني

تفكيك  3عبوات داخل المجلس البلدي لمدينة الصدر * ضبط مخبأ لألعتدة والمتفجرات في هبهب غربي ديالى
اختطاف مدنيين اثنين على طريق بيجي -كركوك * مقتل وإصابة  4مدنيين بهجوم مسلح وسط البصرة

بغداد– تفكيك عبوات
ذكــر مصــدر أمنــي في الشــرطة
العراقية أمس الثالثاء ،تفكيك ورفع
ثالث عبوات ناســفة موضوعة داخل
اجمللس البلــدي ملدينة الصدر من دون
حدوث إصابات.
وقــال املصدر إن "قــوة من مكافحة
املتفجــرات صقــر بغــداد فككت
ورفعــت ثالث عبوات ناســفة كانت
موضوعة داخل اجمللس البلدي (قسم
اجملاري) التابع ملدينة الصدر"  ،مضيفا
أن "ذلك لم يؤد إلى حدوث أية إصابات
بشرية".
ديالى – ضبط اعتدة
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة
ديالى امــس الثالثاء ،عن ضبط مخبأ
لألعتدة واملتفجرات في ناحية هبهب

في احملافظة.
وقال املصدر إن " قوة امنية مشتركة
من قسم شــرطة اخلالص في قيادة
شرطة ديالى ضبطت مخبأ لألعتدة
واملتفجرات في قرية الهويرة التابعة
لناحيــة هبهــب غربــي احملافظة ،
مضيفا ان اخملبأ يحتوي على خمسة
صواريخ قاذفة وخمس حشوات قاذفة
وقنبرة هــاون عيار  60ملم رفعت من
قبل خبراء املتفجرات".
كركوك – عملية اختطاف
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
كركوك امس الثالثــاء ان عناصر من
تنظيم "داعــش" اختطفوا مدنيني
اثنني في سيطرة وهمية على طريق
بيجي -كركوك.
وقال املصــدر ان "عناصر من تنظيم
داعــش قاموا صباح يوم امس بنصب

ســيطرة وهمية علــى طريق بيجي
 كركوك مابني قريتــي (ذياب احلمووقريــة علــي الســلطان) التابعتني
لناحية الريــاض ،واختطفوا مدنيني
اثنني الى جهــة مجهولة"  ،مضيفا
ان "قوة امنية طوقت املكان ،وفتحت
حتقيقا ملعرفة مالبساته".
بابل – اعتقال مطلوب
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة
محافظــة بابل امــس الثالثــاء ان
قــوة أمنيــة القــت القبــض على
متهــم بقضايا ارهاب خــال تدقيق
مستمســكاته لدى مراجعته إحدى
دوائر الدولة فــي ناحية جرف النصر
شمالي احملافظة.
وذكر املصــدر ان مفــارز جهاز األمن
الوطني في احملافظــة ألقت القبض
على متهم مطلــوب بقضايا ارهاب,

مضيفــا ان عملية القبض جرت بنا ًء
على معلومات اســتخبارية دقيقة،
وان املتهم صادرة بحقه مذكرة قبض
على وفــق أحكام املــادة الرابعة من
قانون مكافحة االرهاب.
صالح الدين – عملية دهم
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
صالح الدين امس الثالثاء ان قوات من
احلشد الشعبي نفذت فجر يوم امس
عملية دهم وتفتيش امنية لساحلي
قضــاء الشــرقاط مبحافظة صالح
الدين ،حتسبا لوجود خاليا لعصابات
داعش االرهابية.
واضــاف املصدر ان" اللواء  51شــرع
خــال العملية بتفتيش ومتشــيط
قضاء الشــرقاط بســاحليه األمين
واألسير ومبســاعدة ودعم من قيادة
عمليــات صــاح الديــن وشــرطة

القضاء.

مختلفة.

الديوانية – ممارسة امنية
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
الديوانية امس الثالثاء ان دوريات امنية
نفذت ممارســة واســعة للبحث عن
املطلوبني ومتابعة تنفيذ أوامر إلقاء
القبض الصادرة من القضاء شملت
عدة احيــاء في احملافظــة ألقت من
خاللها القبض على خمسة متهمني
مطلوبني بقضايا مختلفة من بينها
جنائية تتعلق باالعتداء على موظفني
أثناء تأديتهم الواجب.
واضاف املصدر ان مفارز ودوريات قسم
شــرطة النجدة وخالل ممارسة أمنية
قامت بها شملت العديد من مناطق
احملافظة في إطار متابعتها املستمرة
للخارجني عــن القانــون متكنت من
القاء القبض على  ٣٨شخصا بتهم

نينوى – اعتقال ارهابيني
كشف الناطق باسم وزارة الداخلية
امس الثالثاء ان القوات األمنية القت
القبض على منتميني اثنني ملا يسمى
باملفــارز األمنيــة لعصابــات داعش
اإلرهابية في امين املوصل.
وقــال الناطــق اللواء ســعد معن
ان" مديريــة اســتخبارات ومكافحة
ارهــاب نينوى العاملــة ضمن وكالة
االســتخبارات والتحقيقات االحتادية
في وزارة الداخلية تلقي القبض على
متهمني اثنني في اجلانب األمين ملدينة
املوصــل ينتميان ملا يســمى باملفارز
االمنيــة التابعة لداعــش اإلرهابية
ومن اخلاليا النائمة التي حتاول زعزعة
االمــن فــي املناطــق من خــال زرع
العبوات الناســفة"  ،مشيرا الى ان"

العملية نفذت بإسناد خلية الصقور
االســتخبارية والفريــق التكتيكي
للمديرية .
البصرة – هجوم مسلح
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
البصرة امس الثالثاء ،بأن مدنيني اثنني
قتال واصيب اثنان اخران بجروح خطرة،
بهجوم مسلح وسط املدينة .
وقال املصدر ان "مسلحني مجهولني
فتحوا نيران اســلحتهم الرشاشــة
باجتاه عجلة مدنيــة بداخلها اربعة
اشــخاص اثنــاء مرورهــا مبنطقــة
اخلمسة ميل وسط مدينة البصرة ،ما
اســفر عن مقتل اثنني منهم واصابة
اثنني اخرين بجروح خطرة"  ،مبينا ان
"قوة امنية قامــت بنقل اجلثتني الى
دائــرة الطب العدلــي واخالء اجلرحى
ملستشفى قريب لتلقي العالج ".
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دورة عن اإلحصاء الحياتي
الطبي وتطبيقاته في

الصناعة تقيم ورشة عمل لشرح مضامين

المستنصرية

بغداد  -الصباح الجديد:
نظم املركز الوطني لبحوث وعالج السكري
في اجلامعــة املســتنصرية ،دورة علمية
عــن اإلحصاء احلياتي الطبــي وتطبيقاته
فــي البحوث العلمية ،مبشــاركة عدد من
التدريسيني واألطباء والباحثني.
وتناولــت الــدورة أهميــة ودور اإلحصــاء
احلياتي في إجراء البحوث العلمية الطبية
وتقييم البحوث املنشورة ،وكيفية اختيار
العينة املناسبة ملشــكلة البحث وإيجاد
العالقات بني املتغيــرات عبر قياس التباين
واملدى واالنحراف واخلطأ املعياري املتوسط
ومعامل االختــاف ،فضال ً عن توضيح آلية
عرض النتائج اإلحصائية بالتمثيل البياني
عن طريق األعمدة واملدرجــات واملنحنيات
والقطاعات الدائرية.
وتطرقــت الدورة إلــى طريقــة تصميم
التجارب واالختبــارات احليوية وآلية جمع
وحتليــل املعلومــات من العينــة ،وتبويب
وتفســير النتائج والوصــول إلى توصيات
واســتنتاجات علمية باســتعمال أحدث
البرامــج والتطبيقات اإلحصــاء احلياتي
وتطبيقاتهــا علــى احلاســوب وتدريــب
املشاركني عليها.

اإلعمار تشارف على
إكمال تأهيل معمل
غاز ذي قار

بغداد  -الصباح الجديد:
شارفت وزارة االعمار واالســكان والبلديات
واالشــغال العامة على اجناز تنفيذ اعمالها
مبشروع اعادة تاهيل معمل غاز ذي قار الواقع
في احملافظة.
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان املالكات
الهندســية والفنيــة فــي شــركة الفاو
الهندســية ألعامه إحدى تشكيالت الوزارة
شــارفت على اجنــاز تنفيــذ اعمالها في
مشــروع تأهيل معمل غاز ذي قار وبنســبة
اجنــاز بلغت ( )92%وبكلفــة اكثر من ()800
مليون دينار .
وبــن املركــز االعالمي ان االعمال شــملت
مرحلتني ،األولى القيــام بهدم قاطع االدارة
القدمي وجدار ســاحة البيــع والبناية التي
بداخلها وتفكيك ســقيفة منصة التعبئة
وسقيفة اخملزن ورفع األنقاض خارج املوقع اما
االعمال احلالية هي إعمال إنشاء بناية اإلدارة
والتي تتكــون من طابقني مبســاحة ()270
م 2تضم غرفــة مختلفة ومجاميع صحية
ومماشي خارجية وحديقة .
واضــاف املركــز االعالمي ان العمل شــمل
ايضا انشاء ارضية منصة الكورسيل اسفل
املســقف وكذلك انشاء مســقفات لطرق
الكهرباء وبناية غرفة للعمال ،باالضافة الى
انشاء ترينجات ملد القابلوات الكهريائية ومد
انابيب الغاز فضالً عن صب ارضيات مسلحة
حلركة السيارات احلوضية واالليات االخرى .
كمــا اعلنــت الــوزارة عن مواصلــة تنفيذ
اعمالها وبنســب اجناز متقدمة في مشروع
إعادة أعمار مبنى إعدادية صناعة الصقالوية
في محافظــة االنبار واملمول مــن صندوق
اعادة اعمار املناطق املتضررة جراء العمليات
االرهابية .
وذكر املركز االعالمي ان املالكات الهندســية
والفنية في شركة الفاو الهندسية ألعامه
إحدى تشكيالت الوزارة تواصل تنفيذ اعمال
مشــروع إعادة أعمار مبنى إعدادية صناعة
الصقالوية في احملافظة حيث بلغت نســبة
االجنــاز احلالية (  ) 88%وبكلفــة أكثر من ()1
مليار دينار
وبني املركز االعالمي ان املشــروع يتكون من
بناية تضــم طابقني وحتتــوي على صفوف
ومختبرات ومخازن وبناية اإلدارة مشــيرا ً الى
ان العمــل شــمل كافة اإلعمــال الصحية
والكهربائيــة والتي تنفــذ ضمن املواصفات
الفنية املطلوبة.
يذكر ان شــركة الفاو الهندســية العامة
التابعة للوزارة ســبق لهــا ان أجنزت العديد
من املشاريع ومنها مشروع إعادة أعمار وبناء
مدرسة إعدادية الشورى في محافظة نينوى
ومشروع إعادة أعمار وبناء مدرسة األشاوس
في محافظة صالح الدين .

ميثاق الحوكمة الرشيدة وخارطة الطريق
بغداد  -الصباح الجديد:

برعايــة وزارة الصناعة واملعادن
اقامــت شــركة ( ماجنمنــت
بارتنــر) ورشــة عمل لشــرح
مضامــن ميثــاق احلوكمــة
الرشــيدة وخارطــة الطريــق
اخلاصــة بهــا بالتعــاون مــع
الشركة االستشارية ماجنمنت
بارتنر لتعزيز مبادئ الشــفافية
واملســاءلة وبهــدف وضع اطار
لتنظيم عمل الشركات العامة
غير املالية اململوكة للدولة في
العراق وحتســن ادائها وتنظيم
عمل مجالــس االدارة للوصول
الى الكفاءة والفاعلية املطلوبة
والذي من شــأنه ان يسهم في
حتسني اداء هذه الشركات .
وقال مدير عام دائرة التخطيط
فــي مركــز الــوزارة املهندس
محمــد علي ذياب في كلمة له
خالل أفتتاح الورشــة ان الوزير
وفي ضــوء قرارات جلنــة اعادة
الهيكلة للشــركات اململوكة
للدولة التي يترأسها  ،اكد على
االلتــزام التام مببــادئ احلوكمة
الرشــيدة كونها احد اســس
االســتراتيجية الصناعية وملا
لهــا مــن اهمية فــي اصالح
وتطويــر الشــركات اململوكة
للدولــة ولكونها متثــل قواعد
واليات لقيادات الشركات تنظم
العالقة املؤسسية بني مجلس
االدارة واالدارة العامــة وكذلك
املديريــن التنفيذيني والعاملني
اضافة الى اصحــاب املصلحة
املتعاملني مع الشركات .
واشار املدير العام الى ان ميثاق
احلكم الرشيد هو وثيقة تنظم
الترابط املؤسســي بني املالك
وهو الشعب الذي ميثله مجلس
الوزراء والشركات التي يقودها
مجلــس االدارة واملديــر العام
التنفيذي ويشــمل امليثاق على
مبــادئ االدارة الرشــيدة التي
تهدف الــى زيادة الشــفافية
وتوضــح اســاليب املســائلة

أكدت وزارة الصناعة
على االلتزام التام
بمبادئ الحوكمة
الرشيدة كونها أحد
أسس االستراتيجية
الصناعية ولما لها
من أهمية في إصالح
وتطوير الشركات
المملوكة للدولة

وزارة الصناعة واملعادن

واالفصــاح وهــي واحــدة من
االولويــات العشــرة اللتزامات
احلكومــة ضمــن يرنامجهــا
االصالحي امــام صندوق النقد
الدولي بــأدارة القرض من ممثلي
البنك الدولي .
واوضــح املدير العــام أن اصدار
ميثاق احلكم الرشيد للشركات
غير املالية اململوكة للدولة جاء
بعد اجلهــود املبذولة بني ممثلي
الــوزارة وجلنة اعــادة الهيكلة
والشركة االستشــارية اخملولة
من البنــك الدولــي وفد جتلى
التزام احلكومة مــن خالل قرار
مجلس الــوزراء املرقــم ()361
لســنة  2017بأعتمــاد ميثاق
احلكم الرشيد لتلك الشركات
وان قانون الشركات العامة رقم

( )22لســنة  1997وتعديالتــه
ميثل الغطاء القانوني لتطبيق
امليثاق وينظم عمل الشــركات
انسجاما مع افضل املمارسات
الدولية .
مــن جانبه قال ممثل الشــركة
االستشــارية اخملولة من البنك
الدولي عمار شــبر خالل تقدمي
الورشــة ان ميثــاق احلوكمــة
الرشيدة للشركات غير املالية
اململوكــة للدولــة يعــد من
املشــاريع املهمــة التي تهدف
الــى توضيح أطــر العالقة بني
احلكومــة والشــركات العامة
ويســهم في وضــع اطار عمل
يســاعد الشــركات في ايجاد
احللول للكثير من املشــكالت
التــي تواجههــا ويوجــد آلية

التخــاذ القــرارات الصحيحة
من خاللها لتحســن اداء هذه
الشركات  ،وان هذا امليثاق الذي
اقره من مجلــس الوزراء وحاليا
حيث ســتكون الوزارات املعنية
مطالبــة بتشــكيل اجمللــس
االشرافي و تعد وزارة الصناعة
ســباقة في هــذا اجملــال  ،وان
امليثاق سيضع االلية لتحسني
عمل الشــركات ويكشف عن
حقيقة اداء الشركـات العامـة
على وفق مبـــدأ الشفافيـــة
واالفصـاح.
من جانبهــا تواصــل املديرية
العامــة للتنميــة الصناعية
احدى تشكيالت وزارة الصناعة
واملعــادن تقــدمي خدماتهــا
التخصصيــة للصناعيــن

وتخصيص قطع أراضي إلقامة
مشــاريع صناعية عليها خالل
شهر متوز املاضي.
وقال مدير عام الشركة املهندس
سالم ســعيد احمد ان املديرية
تســعى لالرتقاء بواقع القطاع
الصناعي اخلاص من خالل تقدمي
اخلدمات امليســرة للصناعيني
 ,مضيفــا» ان املديريــة منحت
( )65اجــازة ( )20قطعــة ارض
إلقامة مشاريع صناعية جديدة
ومنــح ( )14شــهادة اكمــال
تأسيس للمشــاريع الصناعية
 ،مبينــا» ان املديريــة حريصة
علــى مجريــات ســير العمل
داخل املشــاريع الصناعية من
خالل عمل الكشوفات الدورية
التي تقوم بهــا اللجان الفنية

املتخصصة وبشــكل مكثف
ولكافــة املشــاريع الصناعية
فــي محافظات العــراق كافة
والكشــف عن ( )134مشروعا
صناعيا ومنح ( )60هوية جديدة
للمشاريع الصناعية.
مــن جهة اخــرى لفــت املدير
العام الى دور الكشــوفات في
دعــم املنتج الوطنــي حيث ان
الكشف عن مشــروع صناعي
لشــتى الصناعات يعد مبثابة
حلقــة وصــل بــن الصناعي
صاحب املشــروع وبني التنمية
الصناعيــة مــن جهــة وبني
اجلهة ذات العالقــة التي تقوم
املديرية مبخاطبتها لتوفير املواد
االولية التي يحتاجها املشــروع
الصناعي.

الخطوط العراقية تنظم دورة تخصصية رصد ( )40مخالفة للمطاحن والوكالء في بغداد
بغداد  -الصباح الجديد:
عن تلك اجلــوالت رصد ( )٩مخالفات الشركة مبدراء فروع كركوك وواسط
لموازنة طائرتي ()800-crj-900) (B737
أعلنت الشــركة العامــة لتصنيع نوعية وغيــر نوعية للمطاحن  ،فيما ملتابعــة آلية التوزيع ونســب جتهيز
بغداد  -الصباح الجديد:
باشــر معهد التدريب والتطوير في
شــركة اخلطوط اجلويــة العراقية
بتنفيذ الدورة املتوســطة في مجال
موازنــة الطائــرات والتــي تعد من
الدورات التخصصيــة التي يقيمها
املعهد في مقر الشــركة في مطار
بغــداد الدولــي ويقدم مــن خاللها
منهاج علمي متكامل للمشــاركني
فيها باشراف اكفأ املدربني العراقيني.
واوضح محاضر الدورة احمد سامي
ان املتدربــن البالــغ عددهــم ()35
منتســبا يتلقون خالل مــدة الدورة
التي تســتمر  18يوما ً دروسا علمية
نظرية وتطبيقــات عملية مكثفة
معتمدة في منظمة السالمة اجلوية
الدولية في مجــال موازنة الطائرات
مــن الطــراز ()800-crj-900) (B737
والتي تشــمل كيفيــة التعامل مع
ترحيــل الطائرات وتوزيــع احلموالت
واعداد املســافرين واحلقائب وكمية
الوقود املسموح به لالقالع والهبوط
وااللتزام باالوزان احملددة والتي تسجل
على شــكل وثائق ترحيــل مجدولة
وااللتزام بها في اثناء االقالع والهبوط
لضمان سالمة املسافرين والطائرة.
ولفــت احملاضــر الى ان هــذه الدورة
وغيرهــا من الدورات االخــرى تندرج

جانب من الدورة التخصصية ملنتسبي اخلطوط اجلوية العراقية
ضمن اهتمامــات وزير النقل الكابنت
كاظم فنجان احلمامي والتي يشرف
على تنفيذها بشــكل مباشر مدير
عام الشــركة املهندس ميران فريد
والتي تهدف الى رفع مستوى قابليات
ومهارات مالكات الناقل الوطني كي
تصب في تقــدمي افضــل اخلدمات
للمسافرين الكرام وشركات الطيران
احمللية واالجنبية.
على صعيد متصل تسعى اخلطوط
اجلويــة العراقية ضمــن خططها
التدريبيــة اخلاصة بتطويــر قابليات
ومهارات مالكاتها أقــام املعهد 14
دورة تخصصية في مجاالت شــتى
خالل شهر آب املاضي .
وقالــت مديرة املعهد ميســون عبد

الفتــاح ان هذه الدورات تنوعت فيها
املناهج العلمية املقدمة للمتدربني
والذيــن بلــغ عددهــم االجمالــي
150متدربــا  ،منها مــا يتعلق بأمن
وحماية الطائرات االساسية العاشرة
التكميلية والتدريب العملي لطالب
أكادمييــة العراق للطيــران ودورة في
احلجز واإلصدار للتذكرة االلكترونية
وكذلك طيران حتت اإلشراف إلضافة
طــراز  200-B.777وايضا ً شــملت
دورة متخصصة فــي اعادة التأهيل،
واضافــت عبدالفتــاح أن املعهــد
مستمر بإقامة تلك الدورات التدريبية
في مجالها النظري والعملي بهدف
تطوير قابليات العاملني في شــركة
اخلطوط اجلوية العراقية.

احلبوب فــي وزارة التجارة عن رصدها
( )٩مخالفــات للمطاحــن و ()٣١
مخالفة للوكالء في بغداد خملالفتهم
الضوابط والتعليمات.
وقال مديــر عام الشــركة املهندس
جاســم العامري ان اللجان الرقابية
والنوعية املشتركة نفذت عدة جوالت
تفتيشية للمطاحن العاملة ووكالء
الطحني في بغداد جرى خاللها سحب
( )٦٨امنوذج طحــن وامنوذجي حبوب
ألغراض الفحــص اخملتبري  ،وقد نتج

مت تأشــيرة ( )٣١مخالفة الوكالء في
بغداد  ،أما اخملالفات املســجلة على
الناقلني كانت ( )٦مخالفات .
واشــار املدير العام الــى تنفيذ جلان
رقابــة اخملابــز واالفــران ( )٢٥٥زيارة
للمخابز واالفران في بغداد اســفرت
عن تأشير ( )٥٨مخالفة  ،مشددا على
إحالة جميع اخملالفات الى االقســام
واللجان اخملتصة لتطبيق الشــروط
اجلزائية بحق اخملالفني .
من جانــب اخــر التقى مديــر عام

الطحني ضمن احلصــة املقررة حيث
جرى خــال اللقاء مناقشــة جتهيز
املطاحن بخلطات احلبــوب واعتماد
احلنطة املدعمة بشــهادة الفحص
اخملتبري والعمل على تسريع عمليات
التجهيز بالتنســيق مع شركة جتارة
احلبوب كمــا تناول اللقــاء مقررات
اجتماع خلية األزمــة واالطالع على
تقارير اإلنتاج والتوزيع ونسب التوزيع
املتحققــة ضمن احلصــص املقررة
والدورات اإلنتاجية املعتمدة .

افتتاح أقسام للدراسة السريانية
في بغداد وكركوك ونينوى
بغداد  -الصباح الجديد:
تســتعد وزارة التربية من افتتاح 3
اقسام للدراسة السريانية للكلية
التربويــة املفتوحة فــي محافظة
بغداد وكركوك ونينوى .
وقــال املكتــب اإلعالمــي للوزير ان
التحضيرات لفتح قســم الدراسة
السريانية في بغداد وكركوك وسهل
نينــوى للكلية التربويــة املفتوحة
التابعة للوزارة قــد اكتملت  ،بعد

توفير االماكن لها واالنتهاء من وضع
املناهج املقررة وتأمني احملاضرين لهذه
االقســام من كلية بابل للفلسفة
والالهوت ومن قســمي الدراســة
السريانية لكلية اللغات في جامعة
بغــداد وجامعــة صــاح الدين في
اربيل ومن حملة الشــهادات العليا
وعدد من االختصاصــن في اللغات
السامية  ،وستشكل جلنة لتحديد
مراكز التقــدمي وتنظيم الية القبول

واجراء املقابالت للمتقدمني للدراسة
في اقســام الدراســة الســريانية
للكلية التربوية املفتوحة .
يذكر ان قســم الدراسة السريانية
فــي الكليــة التربويــة املفتوحة
ســيتيح للمعلمــن واملعلمات من
االختصاصــات اخملتلفــة  ،احلصول
علــى شــهادة البكالوريــوس في
اللغة الســريانية والتربية الدينية
املسيحية.

تقرير

 7اآلف باحث عن العمل خالل النصف األول من العام الحالي
بغداد  -الصباح الجديد:

ســجلت دائــرة العمــل والتدريب
املهني فــي وزارة العمل والشــؤون
االجتماعيــة اكثر من ســبعة االف
باحث عن العمل في قاعدة بياناتها
خالل النصف االول من العام احلالي
 ،ضمــن خططهــا للقضــاء على
البطالة والتخفيف من الفقر.
وقــال املتحدث باســم وزارة العمل
والشؤون االجتماعية عمار منعم ان
الوزارة تســعى الى تنفيذ خططها
واســتراتيجياتها للقضــاء علــى
البطالة والتخفيــف من الفقر من
خالل تنفيــذ البرامــج املعدة لهذا

الغــرض التي مــن اهمهــا برامج
التدريب املهني التي تنفذها للباحثني
عن العمل املســجلني ضمن قاعدة
بياناتهــا فضال عن ســعيها اليجاد
فرص عمــل في القطاعــات (العام
 ،واخلــاص  ،واخملتلط)  ،الفتــا الى ان
الوزارة تعتمد حتديد نسبة الباحثني
عن العمل من خــال قاعدة بيانات
دائرة العمل والتدريب املهني وتعتمد
االستشــارية اخلاصة بالباحثني عن
العمــل التــي تعد اخلطــوة االولى
لالستفادة من اخلدمات التي تقدمها
الوزارة كون القروض امليسرة والدورات
التدريبية وغيرها من اخلدمات تعتمد
حصول املســتفيد على استشارية
العاطلني عن العمل.

واضاف منعــم ان النصف االول من
هذا العام شهد تســجيل اكثر من
ســبعة االف باحث عن العمل يتم
حتديد حتصيلهم الدراســي والفئة
العمريــة واحلالــة االجتماعية وفي
ضوئها تقدم املســاعدة لهم سواء
اكانت من خالل اشراكهم بالدورات
التدريبيــة او منحهــم القــروض
امليســرة او ايجاد فرصة عمل لهم ،
مشيرا الى ان اجملموع االجمالي لعدد
الباحثني عن العمل املســجلني في
قاعدة بيانات الــوزارة اكثر من 700
الف باحث وباحثة والتســجيل يتم
من خالل ملء استمارة معدة بشكل
مبسط عبر املوقع االلكتروني للوزارة
مع ضــرورة حتديــث االستشــارية

اخلاصــة بالباحثني عــن العمل بعد
صدورها ســنويا ليتســنى للوزارة
اعــداد احصائيــة دقيقة لنســبة
البطالة .
وبني املتحدث الرســمي ان التدريب
املهني يعد وســيلة مهمة تتبناها
الــدول للقضــاء علــى البطالــة
والتخفيــف مــن الفقر لــذا اولت
الوزارة التدريب املهني اهتماما كبيرا
متثل بتنظيم دورات تدريبية تتناسب
مع متطلبات ســوق العمل العراقي
وتواكــب التطــور التكنولوجــي
وباشــراف مدربني كفوئني وان مراكز
التدريب املهني خ ّرجــت نحو اربعة
االف باحث عن العمل خالل النصف
االول من هذا العام .
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أميركا تخفض سقف

النائب ماروني :يعاني المجتمع المسيحي من انعدام حقه

عدد الالجئين المسموح

مالمح تشكيل «جبهة مسيحية»

به إلى  30ألفا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو امس
االول االثنني إن الواليات املتحدة ستضع سقفا
لعدد الالجئــن الذين ستســمح بدخولهم
عند  30ألف الجئ خالل الســنة املالية 2019
وذلك في تراجع حاد عن السقف الذي وضعته
لسنة  2018وهو  45ألفا.
وقال بومبيو في بيان بوزارة اخلارجية «اقترحنا
إعادة توطني ما يصل إلى  30ألف الجئ مبوجب
الســقف اجلديد لالجئني وننظر في حالة ما
يزيد عن  280ألف طالب جلوء» واصفا الواليات
املتحدة بأنها «الدولة األكرم في العالم عندما
يتعلق األمر بالهجرة من أجل احلماية».
وأضاف «ينبغي النظر إلى الســقف املقترح
لالجئني هذه الســنة في ســياق األشــكال
الكثيرة األخــرى للحماية واملســاعدة التي
تقدمها الواليات املتحدة».
وقالت جينيفــر كويجلي من منظمة هيومن
رايتس فيرســت في بيــان «اإلعــان الصادر
اليوم ...تخل مخز عن إنســانيتنا في مواجهة
أسوأ أزمة الجئني في التاريخ».

دونالد توسك يدعو إلى

قمة استثنائية لالتحاد
حول بريكست

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيــس اجمللس األوروبي دونالد توســك في
رســالة موجهة إلى الدول الـــ 28األعضاء في
االحتاد نشــرت امس الثالثاء ،إنــه قد يكون من
الضــروري عقد قمــة اســتثنائية مخصصة
لبريكست في تشــرين الثاني املقبل ،للتوصل
إلى اتفاق انفصال خالل املهل احملددة.
وسيجتمع رؤســاء دول وحكومات الدول الـ28
اليوم األربعاء في سالزبورغ في النمسا ملناقشة
املرحلــة النهائيــة من املفاوضــات وخصوصا
«إمكانيــة الدعوة إلى مجلــس أوروبي آخر في
تشرين الثاني « ،كما كتب توسك.
وذكر توســك بــأن هذا الطالق يجــب أن ينجز
في الوقت احملدد لتتمكــن اململكة املتحدة من
مغادرة االحتاد في املوعد احملدد في  19آذار.
وفي حال التوصل الى اتفاق فانه سيحتاج الى
تصديق البرملان البريطاني حيث ال متلك ماي إال
غالبية ضئيلة جدا ،اضافــة الى برملانات ال 27
دولة في االحتاد االوروبي والبرملان االوروبي.

اإلقاالت في صفوف الجيش

بمواجهة التيار الوطني الحر ورئيسه
متابعة ـ الصباح الجديد:
فتحت أزمــة تشــكيل احلكومة
البــاب على مــا ميكن تســميته
بتكريــس الصراع السياســي بني
القوى املسيحية ،التي جتد نفسها
في دائرة «االســتهداف واإلقصاء»
من قبل الت ّيار الوطني احلر ورئيسه
وزيــر اخلارجية في حكومة تصريف
األعمــال جبران باســيل ،ويبدو أن
املصيبة جتمــع أحزابًا سياســية
مســيحية رغــم خصومتهــا
التاريخيــة ،كمــا هو حــال حزب
«الكتائب» مع ت ّيار املردة برئاســة
النائب الســابق ســليمان فرجنية،
وحــال «القوات» مــع «املردة» لكن
ذلك ليس كاف ًيا حتى اآلن إلنشــاء
«جبهة سياســية» مبواجهة الت ّيار
احل ّر ،الــذي «ميارس سياســة أنا أو
حد تعبير
أحد» علــى ّ
ال أحد على ّ
القيادي في حزب «الكتائب» النائب
السابق ايلي ماروني.
وتتبايــن رؤى القــوى املســيحية
حيال النظرة إلى تشــكيل «جبهة
ويقدم ّ
كل فريق تفسيره
سياسية»
ّ
للمرحلة املقبلة من زاوية مختلفة،
ورأى مارونــي ،أنه منذ عــودة التيار
الوطنــي احل ّر إلى ممارســة العمل
السياسي إثر عودة الرئيس ميشال
عون مــن املنفى في العــام ,2005
ضد
بدأ يســتأثر ويحتكر املقاومة ّ
االحتالل السوري ،وكأن املسيحيني
اآلخرين ليس لديهم تاريخ نضالي
ومقاوم ،رغم ما عانيناه من اغتيال
وقهر واضطهاد واعتقاالت وإخفاء
لقياداتنا» وشــدد علــى أن التيار
احل ّر ميارس سياســة أنــا أو ال أحد،
وبنتيجة هذه السياسة نتجه إلى
حكم احلزب الواحد ،ومحاولة إلغاء
القوى املسيحية األخرى» معربًا عن
أســفه ألن التيار احل ّر لديه جشــع
الهيمنة على ّ
كل املواقع املسيحية
السياســية واألمنية والعسكرية
واإلدارية ،وهذا أمر مرفوض».
وتشــهد العالقة بــن «الكتائب»
و»املردة» تقاربًا الفتًا ،يتم ّثل بزيارات
متبادلــة لقيــادات الطرفني ،وكان

واألمن الجزائري مستمرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أنهــى الرئيس اجلزائري ،عبــد العزيز بوتفليقة،
مهام قائد القوات البرية ،أحســن طافر ،وقائد
القوات اجلوية ،عبد القادر لوناس .كما شــملت
القرارات الرئاســية إقالة األمــن العام لوزارة
الدفاع.
وأفــادت مصادر إعالم محليــة أن النائب العام
باحملكمة العسكرية بوالية البليدة أصدر أوامر
تقضي بســحب جوازات ســفر خمس ضباط
برتبة لواء (جنرال) ،ومنعهم من الســفر خارج
البالد ،وشــمل هذا اإلجراء القادة الســابقني
للنواحي العسكرية األولى والثانية والرابعة.
وجــاء هذا املنع بعد مغادرة اللواء ســعيد باي،
اجلزائر رغم قرار منعه مــن مغادرة البالد رفقة
عائلته ،وقــد جاءت مغادرته اجلزائــر بعد فترة
قصيرة من صدور قرار املنع بحقه.
وكان مدير األمن الوطنــي اجلزائري ،مصطفى
لهبيري ،قد أقال مسؤول األمن في مطار هواري
بومديــن الدولــي بالعاصمة ،محمــد تيارتي،
على خلفية مغادرة القائد الســابق للمنطقة
العسكرية الثانية ،سعيد باي ،البالد.
وطالت اإلقاالت مســؤولني آخرين باملطار .وكان
سعيد باي ممنوعا من السفر ،في إطار حتقيقات
واسعة في ثروات مشبوهة لقيادات عسكرية.

تقـرير

شؤون عربية ودولية

المجتمع
المسيحي مصاب
باإلحباط ،ويعاني
من انعدام حقه
بالوصول إلى أي
موقع في الدولة

آخرهــا زيــارة النائب نــدمي اجلميل
مدينــة أهدن شــمال لبنان ,حيث
ً
إكليل مــن الزهر على ضريح
وضع
الوزير والنائب الراحل طوني فرجنية
والد سليمان فرجنية
وأوضح النائب السابق ايلي ماروني،
أن الوضع بات يحتــاج إلى تضامن
مســيحي قوي ،مؤكــ ًدا أن اجملتمع
املسيحي مصاب باإلحباط ،ويعاني
من انعدام حقــه بالوصول إلى أي
موقع في الدولــة ،وكل من ال يتبع
لتيار جبران باسيل ال ميكنه الوصول
إلى مركز أو وظيفة في الدولة».
ودعــا إلى إنشــاء جبهــة واحدة
قادرة على مواجهة هذا االستفراد
واالســتهداف وقــال ماروني إذا لم
نتوحد كقوى مسيحية في جبهة
ّ
واحدة نكون أغبياء ،كاشــ ًفا وجود

اتصاالت بهذا الشأن لم تصل إلى
مبتغاها بعد.
ويواصل الوزير باســيل ،معارضته
حصة وازنة للقوى املسيحية
منح ّ
األخــرى فــي احلكومــة ،بخاصة
القوات اللبنانيــة ،األمر الذي ع ّبد
الطريــق نحــو اقترابهــا أكثر من
ت ّيار «املــردة» رغم الصراع التاريخي
بــن الطرفني ،واعتبــر رئيس جهاز
اإلعــام والتواصــل فــي حــزب
«القوات اللبنانية» شــارل جبور ،أن
ال وجود لـ»جبهة سياســية» في
مواجهــة العهد الرئيس ميشــال
عــون) وفريقــه .و أكــد أن القوى
املسيحية وغير املسيحية تتقاطع
في اخلصومة مع نفس الشــخص
يوحد خصومه
جبران باسيل ,الذي ّ
رغم تناقضاتهم».

واســتبعد جبــور الذهــاب إلــى
تشكيل إطار سياسي في مواجهة
جبران باســيل ،الذي لديه خالفات
مــع معظــم القوى السياســية
اإلســامية ،مثل الرئيســن نبيه
بري وســعد احلريري ووليد جنبالط
وكان رغم عدم اســتعجال القوات
اللبنانية بالتبشــير بقيام حتالف
مســيحي ،لفت شارل جبور إلى أن
جبران باســيل يقود نفسه وتياره
إلــى عزلة وطنيــة ،فــي حني أن
سياســة القوات اللبنانية تقودها
إلى تقاطعات وتفاهمات مع القوى
املســيحية والوطنيــة ،كاشــ ًفا
أن االتصــاالت مع الوزير الســابق
ســليمان فرجنيــة وتيــار «املردة»
تتقدم بشــكل كبير ،وهذا ال يعني
حاليا ً بناء حتالف سياسي مبواجهة

باسيل ،لكن نتائج تصرفات األخير
أرست مشــهدية تقول بأن هناك
طر ًفا سياســ ًيا يأخذ نفســه إلى
عزلة مسيحية ووطنية».
و أعطى منســق األمانــة العامة
لقــوى « 14آذار» النائب الســابق
فارس ســعيد ،تفســيرًا مختل ًفا
لنظرة القوى املسيحية لسياسة
التيــار الوطنــي احلــ ّر ،وعبــر عن
ضد
اعتقاده أن املعركــة املوجهة ّ
جبران باســيل وتياره ،هي معركة
«بدل عن ضائع» ،ألن املشــكلة في
مكان آخــر .وقال ســعيد «ال أحد
من القوى السياســية يجرؤ على
معارضة «حزب اهلل» ,ليعترف بأنه
وحده من يعرقل بناء الدولة ،مشيرًا
أنهم يتجنبون االصطدام مع «حزب
اهلل» ويذهبون إلى معركة مع التيار

احل ّر».
وال ينكر ســعيد وجود دور مساعد
للتيــار الوطني احل ّر فــي التضييق
على املســيحيني اآلخريــن ،لكنه
ن ّبه إلى أن وليــد جنبالط يدرك أن
إصرار التيار احلــ ّر على توزير النائب
طالل أرسالن ،يأتي بطلب من بشار
األســد وحزب اهلل ،فيمــا يخوض
معركته جبــران باســيل ،كما أن
الرئيس املك ّلف سعد احلريري يدرك
أن معركته على صالحيات رئاســة
احلكومة ليســت مع الرئيس عون،
لكنه يشتبك مع عون ً
بدل من حزب
اهلل» ،وجعجــع عندمــا يقول في
خطابه اإلخــوة في حزب اهلل ،فهو
يعني أن املرجعية السياسية التي
كانت بيد النظام السوري باتت بيد
حزب اهلل».

في محاولة إليجاد مخرج ألزمة متفاقمة

رئيس االستخبارات الداخلية مهدد باإلقالة إلنقاذ الحكومة األلمانية
متابعة ـ الصباح الجديد:
يواجه رئيس جهاز االســتخبارات
الداخليــة األملاني املتهم بالتواطؤ
مع اليمــن املتطرف الذي يتظاهر
في الشــارع ،احتمال إقالته إلنقاذ
التحالف احلكومي برئاسة انغيال
ميركل والذي يزداد ضعفا.
وفي محاولــة إليجاد مخرج ألزمة
متفاقمــة ،وتــرأس املستشــارة
األملانيــة التي تقود أيضــا االحتاد
الدميوقراطــي املســيحي (ميــن
الوســط) ،امس الثالثاء اجتماعا
مع احلزبــن اآلخرين فــي حتالفها
أيضا ،االحتاد االجتماعي املسيحي
البافاري احملافظ جدا الذي يتزعمه
وزير الداخلية هورســت سيهوفر،
واحلزب االشتراكي الدميوقراطي.
وذكــرت صحيفــة «دي فيلت» أن
ميركل اتخذت قــرار إقالة هانس

غيورغ ماسن ،لكنها معلومات لم
يؤكدها مصدر رسمي.
ويواجه ماسن ( 55عاما) صعوبات
منذ الســابع من أيلول .فقد نفى
وجود عمليات «مطاردة جماعية»
ألجانب ،مــع أن ميركل دانتها بعد
التظاهرات املعادية للمهاجرين في
كيمنتس (شرق) بدعوة من اليمني
املتطرف.
كما أكد أن تســجيل فيديو نشر
على مواقــع التواصل االجتماعي
في هذا الشــأن ،ليــس صحيحا
بينما كان التسجيل حقيقيا.
وبشــكل عام يواجه يواجه مدير
املكتب الفدرالي حلماية الدســتور
(بــي اف فــي) انتقادات بســبب
عالقاتــه املفترضــة الوثيقة جدا
مع احلزب اليميني القومي البديل
من أجــل أملانيا الــذي دخل بقوة

فــي  2017إلــى مجلــس النواب،
مســتفيدا من اخملاوف التي أثارها
وصــول أكثر من مليون طالب جلوء
منذ  .2015وتتهمه الصحف بأنه
نقل إلى احلركة معلومات ســرية،
لكنه نفى ذلك رسميا.
«سيرحل»
اعترف رئيس جهاز االســتخبارات
بأنه التقى أعضاء في حزب البديل
من أجل أملانيا كما يفعل باستمرار،
لكن مــع عدد من الشــخصيات
السياسية.
وماســن يلقى حتى اآلن دعم وزير
الداخلية هورست سيهوفر املتمرد
على سياسة الهجرة التي تتبعها
ميركل ،إلى درجة أن وسائل إعالم
أملانيــة تتحدث أيضا عــن رحيل
قريب لوزير الداخلية.
من جهــة أخــرى يواجــه رئيس

االســتخبارات هجمــات حادة من
احلــزب االشــتراكي الدميوقراطي
العضــو اآلخــر فــي «التحالف
الكبيــر» احلاكــم الــذي يطالب
بطرده.
وقــال األمني العــام للحزب الرس
كلينغبايــل «إننــي واثــق من أن
النتيجــة ســتكون أن ماســن
يجب أن يرحل .احلزب االشــتراكي
الدميوقراطي مصمم على ذلك».
وكانت زعيمــة احلزب اندريا ناليس
صرحت فــي نهاية األســبوع أنه
«علــى ميــركل توضيــح وضــع
احلكومة .ماســن يجــب أن يرحل
وأقول لكم إنه سيرحل».
ويــرى قــادة احلــزب االشــتراكي
الدميوقراطية أن ماسن «أحلق ضررا
كبيرا بالثقة في أجهــزة األمن»،
بســبب تدخل في اجلدل سياسي

الوطني.
وكشــف اســتطالع للرأي أجراه
معهــد ســيفي مؤخــرا أن أكثر
من أملاني واحد مــن كل اثنني (58
باملئة) ال يثق بأجهزة االستخبارات
لضمان أمن البالد.
ومبعزل عن قضية اليمني املتطرف،
واجه جهاز االستخبارات الداخلية
انتقــادات بســبب إخفاقــه في
مراقبة جهاديني في البالد.
سلطة ميركل «تتبخر»
على الصعيد السياســي ،األزمة
املفتوحة حول ماسن ليست سوى
جتسيد جديد للضعف السياسي
املتزايــد مليــركل بينما يبــدو أن
واليتها على رأس احلكومة ستكون
األخيرة.
وقــد واجهت صعوبــات جمة في
تشــكيل حتالفها .ومنذ ذلك احلني

تبدو ميركل مشــتتة باســتمرار
بني احلزب االشتراكي الدميوقراطي
الــذي دخــل احلكومة بعــد تردد
واالحتــاد االجتماعــي املســيحي
الذي ال يكف عــن االحتجاج على
سياستها للهجرة.
ويتطلع احلــزب البافاري حاليا إلى
انتخابات املقاطعات في  14تشرين
األول في هــذه املقاطعة املهمة.
وميكن أن يخسر أغلبيته املطلقة
أمام حزب البديل من أجل أملانيا.
وفي مواجهة الشــلل في العمل
احلكومــي ،ذهبــت صحيفــة
«هاندلسبالت» امس االول االثنني
إلى حــد الدعوة إلــى «انتخابات
جديدة» لوضع حد للجمود.
وتــرى مجلــة «دير شــبيغل» أن
ســلطة ميركل التي حتكم البالد
منذ « 2005تتبخر تدريجيا».

ترامب يفرض رسوم جمركية أميركية جديدة
على الصين وبكين تهدد بتدابير انتقامية

متابعة ـ الصباح الجديد :
نفذ الرئيس األميركي دونالد ترامب في
امــس االول اإلثنني التهديد الذي يلوح
به منذ أسابيع وفرض رسوما جمركية
جديــدة نســبتها  10%علــى واردات
صينية بقيمة  200مليار دوالر ،ملعاقبة
الصــن التي أكــدت أنها ســتتخذ
«تدابير مضادة».
ويتهم ترامــب الصني بأنها ال تصحح
ممارساتها التجارية التي يعتبرها «غير
نزيهة».
وقــال ترامب فــي بيان وزّعــه البيت
األبيض إن «الرسوم اجلمركية ستدخل
ح ّيز التنفيذ فــي  24أيلول وتبلغ 10%
لغايــة نهايــة العــام» ،موضحا أنه
«اعتبــارا ً من األول من كانــون الثاني
ســتُرفع هذه الرســوم اجلمركية إلى
.»25%
وأضــاف «إذا اتخذت الصــن إجراءات
انتقاميــة ضد مزارعينــا أو صناعات
أخــرى ،عندهــا ســنقوم فــي احلال
بتفعيل املرحلة الثالثة أي فرض رسوم

جمركيــة على ما قيمتــه  267مليار
دوالر من الواردات اإلضافية».
وفــي حــال فرضت هــذه الرســوم،
فستكون اإلجراءات احلمائية األميركية
قد شملت كل الواردات الصينية.
وفي بكني قالت وزارة التجارة الصينية
في بيــان «من أجل ضمــان حقوقها
ومصاحلها الشرعية في نظام التبادل
احلر العاملي ،ليس أمام الصني ســوى
خيار اتخاذ تدابير مضادة مماثلة».
وكانــت الصــن قد فرضت رســوما
جمركية بنســبة  % 25على نحو 50
مليــار دوالر من البضائــع االميركية
خاصــة الزراعيــة منها .وقــد أكدت
اســتعدادها لفرض رســوم جمركية
جديدة على ســلع أميرك ّية مستوردة
بقيمة  60مليار دوالر في السنة.
وقال مســؤولون أميركيون في مؤمتر
صحافي هاتفــي إن إدارة ترامب التي
اختتمت مطلــع أيلول مشــاوراتها
العامة ،قررت إعفــاء بعض املنتجات
التي تســتهلك بشــكل واســع من
الرســوم البالغة عشــرة باملئة ،مثل
الساعة املرتبطة باالنترنت ومنتجات
نســيجية وزراعية واملقاعد املرتفعة

ومقاعد السيارات اخملصصة لألطفال
وخوذ حماية سائقي الدراجات.
وصــرح ترامــب «منذ أشــهر ،ندعو
الصني إلى تغيير هذه املمارســات غير
النزيهة ومعاملة الشركات األميركية
معاملة عادلــة ومتبادلة ،ولكن ،حتى
اآلن ،ال تزال الصني غير راغبة في تغيير
ممارساتها».
وكان الرئيس األميركي هدد امس االول
االثنني بفرض «تعرفات» جمركية على
الدول التي ترفض ممارســة جتارة عادلة
مع الواليات املتحدة .وقال إن الرســوم
اجلديدة «ســتدخل مبالــغ كبيرة إلى
خزائن الواليات املتحدة».
ويرى ترامــب أن «الرســوم اجلمركية
جتعــل الواليــات املتحدة فــي موقع
تفاوضــي قــوي جــدا ،مــع مليارات
الدوالرات ووظائف تتد ّفق الى بالدنا».
لكن مستشاره االقتصادي الري كودلو
قال إن الواليات املتحدة منفتحة على
احلوار «في أي وقت».
مــن جهة أخــرى قــال املســؤولون
األميركيون أن الهــدف من ذلك ليس
احلد من منو االقتصادي الصيني.
التفاوض «بنية حسنة»

يطالب ترامــب الصني بخفض العجز
التجــاري األميركي مئتــي مليار دوالر
عبر فتح أســواقها بشــكل أوســع
للبضائع األميركية.
وميكن أن يبدو فرض رســم نسبته 10
باملئــة أوال  ،بدال مــن  25باملئة طلب
ترامب مــن إدارته دراســتها  ،مبادرة
انفتاح نسبية بعدما طلب وزير اخلزانة
األميركيــة ســتيفن منوتشــن من
نظرائه الصينيني استئناف املفاوضات.
واســتبقت بكني قرار ترامب بتحذيره
مــن أن أي ضريبــة ســيفرضها على
صادراتها إلى بالده ســتواجه بضريبة
تفرضها هي على بضائع تســتوردها
من الواليات املتحدة.
وقال غينغ شــوانغ املتحدث باســم
اخلارجيــة الصينية «في حــال أق ّرت
الواليات املتحدة إجراءات جديدة بشأن
الرسوم اجلمركية ،لن يكون أمام الصني
سوى اتّخاذ إجراءات مماثلة للدفاع عن
حقوقها ومصاحلها املشروعة».
وقــال ترامــب إن «هذه املمارســات
ّ
تشكل بكل وضوح تهديدا
(الصينية)
خطرا ً
لصحة اقتصاد الواليات املتحدة
ّ
وازدهاره على املدى الطويل».

شؤون عربية ودولية

7

األربعاء  19أيلول  2018العدد ()4020
)Wed. 19 Sep. 2018 issue (4020

في إطار الرد على «صفقة القرن»،

ً
بدال عن األميركية
عباس يبحث عن رعاية أوروبية للسالم
متابعة  -الصباح الجديد:
يصــل الرئيس محمــود عباس
إلى باريس اليــوم االربعاء للقاء
الرئيــس إميانويل ماكــرون ،في
إطار جولة تسبق مشاركته في
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في
نيويورك األسبوع املقبل.
وتضمــن الزيارة جــز ٌء من حترك
يهدف إلى توفيــر رعاية أوروبية
لعمليــة الســام بديــاً مــن
الرعايــة األميركيــة ،في وقت
تشهد العالقات الفلسطينية -
األميركية توترا ً شديدا ً كان آخر
خطواته قرار بـ «الترحيل الفوري»
لعائلة السفير الفلسطيني في
واشنطن حسام زملط.
وأكــدت مصــادر موثوقــة في
اخلارجية الفلسطينية أن عباس
يعتــزم تعيــن زملط ســفيرا ً
لفلســطني في بريطانيــا ،وأن
تعيينه ســيدخل حيز التنفيذ
مطلع الشهر املقبل.
وقــال مســؤول فلســطيني
بــارز «ســيطلب الرئيس عباس
من قــادة الــدول األوروبية ،وفي
مقدمها فرنسا ،االعتراف بدولة
فلســطني ،وعقد مؤمتــر دولي
للسالم تتمخض عنه آلية دولية
لرعاية العملية».
وأضاف« :لن نســتبعد أميركا،
ميكن أن تكون جــزءا ً من الرعاية
الدولية ،لكــن الزمن الذي كانت
فيــه راعيــا ً حصريــا ً لعملية
السالم انتهى» .وأوضح أن عباس
بدأ حتركه بفرنســا ألنها كانت
صاحبة الدعــوة إلى مؤمتر دولي
للســام العام املاضي ،مشــيرا ً
إلى أن هذا اجلهد تغ َّير بعد خروج
الرئيس السابق من قصر اإلليزيه
وقدوم ماكرون.
وأضــاف« :بعد ذلك ،ســيوفد
الرئيس عباس مبعوثني إلى أملانيا
وإســبانيا وإيطاليــا وبريطانيا
وهولنــدا وغيرهــا مــن الدول
األوروبيــة ،وســيطالبها بتبني
فكرة املؤمتر الدولي للسالم».

سيطلب الرئيس
عباس من قادة
الدول األوروبية،
وفي مقدمتها
فرنسا ،االعتراف
بدولة فلسطين،
وعقد مؤتمر دولي
للسالم تتمخض
عنه آلية دولية
لرعاية العملية

طهران تصف االتفاق

الروسي التركي حول إدلب

بـ»الدبلوماسية المسؤولة»
الصباح الجديد  -وكاالت:
أشاد وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف
امس الثالثاء بنتائج االجتماع الروسي التركي
في سوتشي بهدف جتنيب محافظة إدلب في
شمال غرب سوريا معركة كبيرة ،واصفا إياها
ب»الدبلوماسية املسؤولة».
وتوصل الرئيس الروســي فالدميير بوتني ونظيره
التركــي رجب طيب أردوغان الــى اتفاق االثنني
علــى إقامة «منطقة منزوعة الســاح» على
اخلط الفاصل بــن قوات النظــام والفصائل
املعارضة في إدلب ،على أن يكون حتت سيطرة
روسية تركية.
وقــال ظريف فــي تغريــدة على «تويتــر» إن
«الدبلوماسية املكثفة واملسؤولة التي حصلت
خالل األسابيع األخيرة  ،تنجح في جتنيب إدلب
احلرب ،مع التزام حازم مبحاربة اإلرهاب املتطرف».
وأضاف أن «الدبلوماسية مجدية» ،مشيرا الى
زيارتيه الى أنقرة ودمشق وإلى القمة الروسية
التركيــة اإليرانية في طهران قبــل أيام والتي
ظهرت فيها الى العلن خالفات بني موســكو
وأنقرة.

غوتيريش يرحب بقمة
بين جيبوتي وإريتريا
في السعودية

وصرح وزير اخلارجية رياض املالكي
أمس االول االثنــن  ،في مقابلة
مع إذاعة «صوت فلسطني» ،بأن
عباس ســيبحث مع ماكرون في
كيفية الرد األوروبي والعاملي على
«صفقة القرن» ،كما سيطالب
فرنسا بـ «التحرك واتخاذ موقف
واضح مــن هذه الصفقة ،مبا في
ذلك الدعوة إلى استكمال املؤمتر
الدولي للسالم» ،وسيجري على
هامش أعمــال اجلمعية العامة،
محادثات مع قادة ورؤساء العالم،
وســيلتقي املدعيــة العامــة
للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو
بنسـودا ملطالبتها بإعالن موعد
بدء التحقيقات بجرائم االحتالل
التي رفعت إلى احملكمة.
وكشــف أن خطــاب عبــاس
أمــام اجلمعية العامــة في 27

اجلــاري ،ســيتناول «انتهاكات
حكومة االحتالل ،وتواطؤ اإلدارة
األميركية مــع هذه االنتهاكات،
خصوصــا ً عمليــة هــدم قرية
اخلان األحمــر» ،التي قــال إنها
«بداية لسلســلة عمليات هدم
تســتهدف  45جتمعا ً بدويا ً آخر
في الضفة الغربية».
وأضــاف أن «التهديــدات
األميركية ،وما تقوم به إسرائيل
من محاولــة القضاء على مبدأ
حل الدولتني ،ســتكون حاضرة
بقوة في اجتماعات وزراء خارجية
الدول العربية ،ومنظمة التعاون
اإلســامي ،ووزراء خارجيــة دول
عــدم االنحيــاز ،ومجموعــات
إقليميــة أخــرى ســتجتمع
على هامــش أعمــال اجلمعية
العمومية»

في غضــون ذلك ،قال الســفير
الفلســطيني فــي أميــركا إن
وزارة اخلارجيــة األميركية ألغت
تأشــيرات الدخــول املمنوحــة
له ولعائلته ،وأغلقت احلســاب
املصرفي اخلاص ببعثة فلسطني
في واشنطن.
وأضــاف أن عائلتــه غــادرت
واشــنطن أول من أمس بعد أن
استدعت اخلارجية موظفني في
املكتب ،وأبلغتهم أن الســفير
وأفراد عائلتــه ال ميكنهم البقاء
فــي أميــركا مبوجب تأشــيرات
الدخــول احلالية .وأشــار إلى أن
أوالده غادروا على وجه الســرعة
مــن أجــل االلتحــاق مبــدراس
بديلة .لكنه أضاف« :الســام ال
يقوم على اإلجــراءات العقابية
والقهرية ،بل بالعكس ،الســام

يقوم على وجود رؤية وقيادة ،وهو
ما ال يتوافر لدى اإلدارة األميركية
احلاليــة» .ووصف فــي تصريح
لوكالة «فرانس برس» هذا اإلجراء
بأنه «انتقامي وال ســابق له في
العرف الديبلوماسي».
وكان زملط غــادر أميركا في أيار
املاضي ،بعدما اســتدعاه عباس
احتجاجــا ً على نقل الســفارة
األميركية من تل أبيب إلى القدس.
ونــددت عضو ّ
منظمــة التحرير
الفلســطينية حنان عشــراوي
في بيــان أمــس بـ «الســلوك
االنتقامي» األميركي ،واعتبرت أ ّن
«استهداف عائلة السفير زملط
بطريقة غير إنسانية ومتعمدة»
ّ
يشــكل «ســابقة خطيرة في
العالقات الدولية الفلسطينية-
األميركيــة ،ومخالفــة صريحة

لألعراف الديبلوماسية».
على صلــة ،كان الفتا ً أمس االول
االثنني التقرير الصادر عن معهد
«سياسات الشــعب اليهودي»،
وهو فــرع تابع للوكالة اليهودية،
والذي أشــار إلى اخلــذالن الذي
تشــعر به إدارة الرئيــس دونالد
ترامب نتيجة مواقف اليهود في
أميــركا من قرار نقل الســفارة
األميركية إلى القدس.
وأفــادت صحيفــة «تاميــز أوف
إســرائيل» أمس االول االثنني بأن
التقريــر نقل عن مســؤول في
البيــت األبيض قولــه« :ميكننا
تقبل انتقاد مبــرر ،ولكن لو كان
(الرئيس السابق باراك) أوباما هو
من نقل السفارة األميركية إلى
القدس ،لكانت اجلالية اليهودية
األميركية موحدة في التصفيق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رحب األمــن العام لــأمم املتحــدة انطونيو
غوتيريــش امــس االول االثنــن بالقمة التي
عقدت بني جيبوتي واريتريا في السعودية وعبر
فــي بيان عن األمل في أن تســهم في حتقيق
«سالم أكبر» في املنطقة.
وجمعت القمة رئيس جيبوتي إسماعيل عمر
غله ونظيره اإلريتري إيسايس أفورقي ،بحسب
البيان ،برعاية امللك سلمان.
وتشهد العالقات بني الدولتني توترا منذ فترة
طويلة بســبب نزاع حدودي .ورعت قطر اتفاق
سالم في  2010لكن العالقات بقيت متوترة.
وقال غوتيريش إنه «علــى ثقة بأن هذا اللقاء
ســيكون خطوة جديدة في ترســيخ السالم
واملكتســبات األمنيــة األخيرة فــي منطقة
القرن اإلفريقي» ،بحسب البيان.
وأعــرب عن «األمــل في أن يطلــق اللقاء بني
رئيســي جيبوتي وإريتريا عملية لتسوية كل
املسائل العالقة بني الدولتني ويؤدي إلى مزيد
من السالم واالستقرار والتنمية في املنطقة».
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تراجع جديد لليرة

التركية أمام الدوالر
اسطنبول ـ رويترز:
انخفض سعر الليرة التركية في مقابل الدوالر
أمس الثالثاء مع اســتمرار قلق املســتثمرين
بشــأن تأثير الرئيس رجب طيــب أردوغان على
السياسة االقتصادية بعد دعوته للتحقيق في
دور احلزب املعارض الرئيس في أكبر بنوك البالد.
وســجلت العملــة التركيــة  6.3800ليــرة
منخفضة عن ســعر إغالق يــوم االثنني البالغ
 6.3150ليرة .ومحت اخلســائر التي منيت بها
العملة التركية خالل األسبوع اجلاري املكاسب
التــي حققتها بعد رفع البنك املركزي ســعر
الفائدة الرئيسي مبقدار  625نقطة أساس يوم
اخلميس املاضي.
وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن املعنويات
تضررت جــراء تصريحات أردوغــان لصحيفة
حريت بشأن إجراء السلطات حتقيقا مع أعضاء
بحزب الشعب اجلمهوري بشأن حصة  28باملئة
في إيش بنك.
ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط،
كما تراجع مؤشر البنوك في البورصة.

استقرار األسهم
األوروبية

لندن ـ رويترز:
فتحت األســهم األوروبية من دون تغيير يذكر
أمــس الثالثاء بعد أن فــرض الرئيس األميركي
دونالد ترامب رســوما بنســبة عشــرة باملئة
على واردات صينية بنحو  200مليار دوالر وهدد
بفرض رســوم على مزيد من املنتجات إذا ردت
الصني بإجراءات انتقامية.
ونزل املؤشر ستوكس  600األوروبي  0.02باملئة.
وارتفع املؤشــر داكس األملاني  0.02باملئة فقط
برغم احلضور الكبير لشركات تصدير ضخمة
ومنتجي ســيارات كبار يرجــح أن يتضرروا من
نشوب حرب جتارية شاملة.
وصعدت بورصــات أخرى في أوروبــا من بينها
بورصة باريس ليزيد املؤشــر كاك  40بواقع 0.1
باملئة.
وكان أكبر رابح في أوروبا سهم شركة كالريانت
السويســرية وقفز  6.5باملئة بعدما قالت إنها
ســتدمج نشــاطها للمواد عاليــة األداء مع
ذلك التابع ملســاهمها الرئيس اجلديد الشركة
الســعودية للصناعات األساسية (سابك) من
أجل التركيــز على الكيماويــات املتخصصة
عالية القيمة.

أعلى مستوى لـ

«نيكي» في  5أسابيع
طوكيو ـ رويترز:
ارتفع املؤشــر نيكي الياباني أمــس الثالثاء
مســجال أعلى مستوى إغالق منذ أول شباط
في اجتاه صعودي قادته شركات التأمني بفضل
ارتفاع عائدات سندات اخلزانة األميركية.
وساهمت اآلمال في فوز رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي بانتخابات رئاسة حزبه الدميقراطي
الليبرالــي التي جتري يــوم اخلميس في دعم
املؤشر.
وفتح املؤشر القياسي على هبوط لكنه أغلق
مرتفع  1.4باملئة  -مســجال أكبر مكســب
يومي في خمســة أســابيع  -إلى 23420.54
نقطة.
وأغلق املؤشــر توبكس األوســع نطاقا على
 1759.88نقطــة بعدمــا صعــد  1.8باملئة
مســجال أكبر زيادة يومية من حيث النسبة
في ستة أشهر.
وكانت األســواق اليابانية مغلقة يوم االثنني
في عطلة عامة.
وكانت اخلطــوة متوقعة وبرغم أن الســوق
فتحت على هبوط فإن املستثمرين سرعان ما
استوعبوها وحتولوا لألحداث احمللية.
وكانت شركات التأمني التي تتصيد املنتجات
عاليــة العائد من بــن أكبــر الرابحني بعد
أن ارتفعــت عائــدات الســندات األميركية
يوم االثنــن بفضل اآلمال بــأن يرفع مجلس
االحتياطي االحتادي (البنك املركزي األميركي)
أسعار الفائدة مرتني أخريني هذا العام .وقفز
ســهم داي إيتشي اليف  4.2باملئة وام.اس اند
ايه.دي للتأمني أربعة باملئة.

اقتصاد

العراق يشارك بأعمال المؤتمر الدولي السادس
للتعاون في مجال البنى التحتية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيط ،أمس
الثالثاء ،عن مشــاركتها بأعمال
املؤمتر الدولي الســادس للتعاون
في مجال البنى التحتية.
وذكــر بيــان للــوزارة ،إن “وزيــر
التخطيط /وزيــر التجارة وكالة
ســلمان اجلميلي تــرأس الوفد
العراقــي املشــارك فــي املؤمتر
الدولــي الســادس للتعاون في
مجال البنــى التحتية ،الذي بدأ
اعماله فــي العاصمة الكورية
سول أمس الثالثاء”.
واكــد اجلميلي في كلمة العراق
خالل جلســة االفتتاح على ان
“احلكومة العراقية اليوم تتبنى
العديــد مــن االســتراتيجيات
واخلطــط الوطنيــة ،منهــا
رؤيــة العــراق  ،2030وخطــة
التنميــة الوطنيــة -2018
 ،2022واالســتراتيجية الوطنية
املتكاملــة للطاقــة  ،2035في
حــن تعكــف احلكومــة على
اســتكمال اخلطوات واالجراءات
والتشــريعات الالزمــة لتعزيز
ومتكــن بيئــة مالئمــة جذابة
لالعمال واالستثمار «.
واشــار الــى “قيــام حكومــة
العراق بتنفيــذ برامج التطوير
والتحديث ،التي تشمل مسارات
اإلصــاح الشــامل للحفــاظ
على اســتقرار االقتصاد الكلي
واملالي والنقدي وبالتنســيق مع
صنــدوق النقد الدولــي ،ووضع
وتنفيــذ برنامج حتفيــز النمو
االقتصادي العراقي واملســتند
إلى خطــة التنميــة الوطنية،
والذي يتضمــن أهم اإلصالحات
الهيكلية وحتسني بيئة األعمال
واالســتثمار ،ومتابعــة أهــم
مخرجات مشــاريع تنمية املوارد
البشــرية والتشــغيل والبنية
التحتية (املياه والطاقة والنقل
وغيرهــا) ،ومكافحــة الفقــر
واحلمايــة االجتماعية والتحول
الرقمي واحلكومــة اإللكترونية
واالصــاح القضائــي وتعزيــز
سيادة القانون والنزاهة وبرنامج
اإلنفاق الرأسمالي ،والذي سيتم
تعظيم تنفيذه مــن خالل أطر
الشــراكة بني القطاعني العام

الحكومة العراقية
اليوم تتبنى العديد من
االستراتيجيات والخطط
الوطنية ،منها رؤية
العراق  ،2030وخطة
التنمية الوطنية -2018
 ،2022واالستراتيجية
الوطنية المتكاملة
للطاقة  ،2035في حين
تعكف الحكومة على
استكمال الخطوات
واالجراءات والتشريعات
الالزمة لتعزيز وتمكين
بيئة مالئمة جذابة لالعمال
واالستثمار
جانب من املؤمتر

واخلاص”.
ودعا احلكومات والشــركات الى
“املضي قدما ً ومن دون تأخير في
اتخاذ االجراءات الالزمة لتحقيق
اهداف التنمية املستدامة ،2030
وبناء الشــراكات لالستفادة من
الدروس واخلبــرات التي متتاز بها
كل دولة ،واهمية مواصلة دعم
اجملموعة الدولية لقضايا احلد من
البطالة ،ومتكني الشباب وحتقيق
مقاربة تنموية تكاملية من أجل
حتقيق التنوع االقتصادي”.
“حتسن آفاق االقتصاد
وأشار الى
َّ
حتسن
الكلي في العراق بفضل ُّ
األوضاع األمنية ،وزيادة أســعار
النفــط ،واالنتعــاش التدريجي
املوجهــة إلعادة
لالســتثمارات
َّ
اإلعمار”.
وأوضح“ :بعــد حت ُّرر كامل التراب
العراقي من براثن تنظيم داعش
في كانون األول  ،2017حيث بدأت
حكومة العراق في إعداد وتنفيذ
حزمة شاملة من أنشطة إعادة
اإلعمار تربط حتقيق االســتقرار
على وجه السرعة برؤية طويلة

األجل ،كما أسهم ارتفاع أسعار
وحتســن األوضاع األمنية
النفط
ُّ
عام  2017في حتقيق االســتقرار
االقتصادي ومعــاودة النمو في
القطاع غير النفطي”.
وبني ان “احلــرب ضد التنظيمات
االرهابية للسنوات 2017-2014
وغياب األمن على نطاق واســع
تسبب في تدمير البنية التحتية
واألصول في املناطق التي كانت
حتت سيطرة التنظيمات ،وحتويل
املــوارد بعيدا ً عن االســتثمارات
املنتجة ،وتأثُّر استهالك القطاع
اخلاص وثقة املستثمرين بشدة،
وزيادة معدالت الفقــر واملعاناة
والبطالة” ،كاشــفا عن “ارتفاع
معدل الفقر من  19.8%في 2012
إلى مــا يُق َّدر بنحــو  22.5%في
 ،2014ويرتفع معدل الفقر بواقع
الضعف تقريبا ً فــي احملافظات
األشــد تضررا ً من تنظيم داعش
مقارن ًة ببقية البالد ( 21.6%في
مقابل .”)11.2%
ولفــت الى ان “قطاع الســكن
يعــد اكثــر القطاعــات تضررا

حيث تعــرض اكثر من  150الف
وحدة ســكنية الى اضرار كلية
او جزئية تقدر قيمة ومتطلبات
اعمارهــا اكثر من  15مليار دوالر
أميركي ،وفي هذا السياق تقدر
احتياجات العــراق إلعادة اعمار
احملافظــات املتضررة اكثر من 88
مليار دوالر أميركي”.
وع ّبر اجلميلي عن “رغبة احلكومة
العراقية في ان يكون للشركات
الكوريــة دورا فعاال وواضحا في
عمليات اعــادة االعمار وحتقيق
التنميــة في العــراق” ،مبينا ان
“العــراق حقق تق ُّدمــا ً بخفض
العــدد الكبير مــن الضمانات
وحتسني مستوى إدارتها ،وتعطي
احلكومة العراقيــة األولوية في
إنفاقها االســتثماري ألنشطة
إعادة اإلعمار فــي املناطق التي
مت حتريرهــا من تنظيــم داعش،
ولزيادة إنتاج الكهرباء”.
وأكــد ان “العــراق وطبقا ً خلطة
التنمية الوطنيــة 2022-2018
يخطــط إلطالق مشــاريع ذات
أولوية في مجال البنية التحتية

بنحو  5مليار دوالر على شــكل
فرص استثمارية هامة بشراكة
مع القطاع اخلاص احمللي واالجنبي
والتخطيط لتطوير منوذج ناجح
للشراكات بني القطاعني العام
واخلاص في املنطقة باستثمارات
تبلغ قيمتها نحــو  10مليارات
دوالر أميركي للســنوات اخلمس
املقبلة ،ســتتركز في مشاريع
قطاعات توليــد الطاقة واملياه
والصــرف الصحــي والطاقــة
املتجددة والنقل والبنية التحتية
والتطويــر احلضــري والنفايات
الصلبــة والتنميــة احلضريــة
واالقتصاد األخضر”.
وزاد اجلميلــي “بلغــت تقديرات
االســتثمارات العامــة املزمــع
إنفاقها طيلة السنوات اخلمس
القادمة أكثر من  186مليار دوالر
من املؤمل أن يســاهم القطاع
اخلاص بأكثر مــن  %40إذ احتل
قطاع النفط والغاز املرتبة األولى
من حيث األهمية النسبية بواقع
 ، %38ثم قطــاع البنى التحتية
(املــاء ،الصرف الصحــي ،النقل

واإلتصــاالت والطرق واجلســور)
بنسبة أكثر من .»%20
وأضــاف ان “العــراق يقــدم
فــي مجــال تســهيل االعمال
واالستثمار احلوافز للمستثمرين
في املناطق التنموية والصناعية
في مناطق العراق كافة للدخول
الى اكبر أسواق العالم واإلقليم
وخاصة من خــال حوافز قانون
تشجيع االســتثمار واتفاقيات
التجــارة احلــرة مــع عديد من
التكتــات ود ّول العالم ..ومنها
حتسن ترتيب العراق في التقارير
الدوليــة فــي مجال ممارســة
االعمال والتنافسية والشفافية
ماض في اتخاذ املزيد
وان العراق
ٍ
من اإلجراءات لتحســن مرتبته
في هذه التقاريــر ،اذ مت االنتقال
مــن األســلوب التقليــدي في
حتديد املشاريع إلى تبني أسلوب
الشــراكات ،من خــال التأكيد
على دور القطاع اخلاص باعتباره
شــريكا ً أساســيا ً في العملية
التنمويــة ومحــركا ً للنمــو
االقتصادي”.

إنجاز  % 90من مشروع استثمار الغاز المصاحب بحقل الناصرية
بغداد ـ الصباح الجديد:
وقــال رئيــس جلنــة النفــط
والطاقــة في مجلس احملافظة،
يحيى املشــرفاوي ،في تصريح
صحافي ،إن “مالكات شــركة
غاز اجلنوب وبالتعاون مع شركة

أجنبيــة شــارفت علــى اجناز
مشروع استثمار الغاز املصاحب
في حقل الناصرية النفطي ،اذ
بلغت نســبة االجناز احلالية 90
باملئة وهو في مراحله النهائية
وقريبا سيبدأ العمل فيه”.

وأضاف أن “الكمية املستثمرة
من الغــاز املصاحب للعمليات
االنتاجيــة للحقــل ســتبلغ
كانتــاج اولــي  35مقمــق
وسترتفع تدريجيا اثناء العمل”.
وأكــد املشــرفاوي أن “االنتاج

املستثمر منه سيؤمن كميات
مــن الغــاز اجلاف الــذي جتهز
به محطــات توليــد الطاقة
الكهربائية ،فضــا عن ايقاف
الهــدر فــي الثــروات الغازية
وتقليل التلــوث البيئي” ،الفتا

الى ان “هــذا االمر ضمن خطة
وزارة النفــط فــي ايقاف حرق
الغــاز على وفق ســتراتيجية
العمل لغاية العام  2022التي
تهدف الى االســتثمار االمثل
للغــاز املصاحب مــن احلقول

النفطيــة في محافظـــة ذي
قار”.
وتضم مدينة الناصرية حقوال
نفطية غير مستثمرة كحقل
الناصرية الذي مــن املتوقع ان
ينتج  300الف برميل يوميا.

النفط يرتفع مع إبداء السعودية رضاها بصعود األسعار
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال األمني العام ملنظمة البلدان
املصدرة للبتــرول (أوبك) محمد
باركيندو أمس الثالثاء إن املنظمة
واملنتجني من خارجها يســعون
لالتفاق على إطــار لتعاون طويل
األجل بحلــول كانون األول موعد
انعقــاد اجتماع منتجي اخلام في
فيينا.

تقـرير

وقــال باركينــدو خــال مؤمتــر
صحافــي فــي الفجيــرة بدولة
اإلمــارات” :هدفنــا هــو إضفاء
الطابــع املؤسســي علــى هذا
التعــاون والوصــول إلــى اإلطار
الدائم آملني أن يكون ذلك بحلول
كانون األول».
وأضاف أنه خالل اجتماع في اجلزائر
في الثالث والعشــرين من أيلول،

ســيناقش منتجو النفط أفضل
آلية يتبنوها لضمان الوصول إلى
مســتوى التزام بإمدادات النفط
املستهدفة عند  100في املئة.
وارتفعــت أســعار النفط أمس
الثالثاء بعد أن أبدت الســعودية
ارتياحها لصعود نطاق الســعر
قبيل اجتمــاع للــدول املنتجة
الرئيسية في اجلزائر.

وكانت العقــود اآلجلة خلام برنت
مرتفعــة  1.03دوالر إلــى 79.09
دوالر للبرميــل بعد أن ســجلت
 79.32دوالر.
وزاد اخلام األميركي غرب تكساس
الوسيط  90سنتا إلى  69.80دوالر
للبرميل بعــد أن صعد أكثر من
دوالر إلى  69.95دوالر للبرميل.
وقــال أوليفييــه جاكــوب من

بتروماتركس االستشارية ”أسعار
النفــط ارتفعت بعــد أن قالت
الســعودية إنها مرتاحة في ظل
ســعر يتجاوز  80دوالرا للبرميل
من خام برنت“.
لكن السوق تأثرت أيضا بتصعيد
في احلــرب التجاريــة بني الصني
والواليات املتحــدة ألقى بظالله
على توقعــات الطلب على اخلام

من أكبر بلدين مســتهلكني له
في العالم.
وقالــت الصــن أمــس :ال خيار
أمامها ســوى الرد على إجراءات
التجارة األميركيــة اجلديدة بعد
أن فرض الرئيس األميركي دونالد
ترامب رســوما عشرة باملئة على
واردات صينية بنحــو  200مليار
دوالر.

واشنطن تهدد بكين بدفعة ثالثة من الضرائب

ضربة صينية مضادة بالحرب التجارية مع الواليات المتحدة
متابعة الصباح الجديد:
تعتزم الصني اتخاذ «تدابير مضادة»
عقب إعالن الرئيس األميركي دونالد
ترامب فرض رســوم جديدة على ما
قيمته  200مليار دوالر من الســلع
الصينية املستوردة يبدأ تطبيقها
األسبوع املقبل.
وأوضحت وزارة التجارة الصينية في
بيان ،أمس الثالثاء« :من أجل ضمان
حقوقها ومصاحلها الشــرعية في
نظام التبــادل احلــر العاملي ،ليس
أمام الصني سوى خيار اتخاذ تدابير
مضادة مماثلة».
ولم يذكــر البيان تهديدا ســابقا
بفرض رســوم على مــا قيمته 60
مليار دوالر من الســلع األميركية
املستوردة في حال فرضت واشنطن
هذه الرسوم اجلديدة.
وأورد ترامــب في بيــان وزّعه البيت

األبيــض إن «الرســوم اجلمركيــة
تدخــل ح ّيز التنفيذ فــي  24أيلول
وتبلــغ  10باملئة لغاية نهاية العام.
واعتبارا ً مــن األول من كانون الثاني
ستُرفع هذه الرسوم اجلمركية إلى
 25باملئة.
ونقلت «فرانس بــرس» عن الرئيس
األميركــي «إذا اتخــذت الصــن
إجــراءات انتقامية ضــد زراعتنا أو
صناعات أخــرى ،عندها ســنقوم
في احلال بتفعيــل املرحلة الثالثة
أي فرض رســوم جمركية على ما
قيمته  267مليار دوالر من الواردات
اإلضافية».
وفرضت واشــنطن منذ بداية متوز
رســوما على منتجات صينية تورد
للواليات املتحدة قيمتها  50مليار
دوالر ســنويا .وفرضت إدارة ترامب
رسوما جمركية بنسبة  25في املئة
على منتجات الصلب و 10في املئة
على منتجات األملنيوم الصينية.

البضاءع الصينية في أميركا

بدد احتمال فرض رســوم جديدة
وي ُ ّ
اآلمال فــي تخفيــف التوتّرات بني
الواليات املتحدة والصني قريبا.
وكان الرئيــس األميركــي دونالــد
ترامب أعلــن ،اإلثنــن ،أن الواليات
املتحدة ستفرض رســو ًما بنسبة
 10%علــى واردات صينيــة بقيمة
 200مليار دوالر اعتبارًا من  24أيلول
اجلاري.
وقــال ترامــب فــي بيــان ،إن هذه
العقوبات تأتي بعد أن خلص املمثل
التجــاري األميركي إلــى أن الصني
تشارك في العديد من السياسات
واملمارســات غير العادلة املتعلقة
بتكنولوجيا الواليات املتحدة ،مثل
إجبار الشركات األميركية على نقل
التكنولوجيا إلى نظرائها بالصني.
وتابع قائالً« :تشكل هذه املمارسات
بشــكل واضــح تهديــ ًدا خطيرًا
لصحــة وازدهار اقتصــاد الواليات
املتحدة على املدى الطويل».

وهدد ترامب ،بفرض دفعة ثالثة من
الرســوم اجلمركية تصل إلى 25%
علــى واردات صينيــة بقيمة 267
مليار دوالر ،حال أقدمت الصني على
«إجراءات انتقامية» ضد املزارعني أو
الصناعات األميركية.
وطالــب ترامب الصــن بتغيير ما
وصفها مبمارســاتها التجارية غير
العادلــة ،وإعطــاء معاملة عادلة
ومتبادلة للشركات األميركية.
واستطرد ً
قائل« :لقد كنا واضحني
للغاية بشــأن نوع التغييرات التي
يجب إجراؤهــا ،وقد أعطينا الصني
كل فرصة ملعاملتنا بشــكل أكثر
ً
عدل».
وأضــاف« :بصفتــي الرئيــس ،من
واجبــي حمايــة مصالــح الرجال
والنســاء العاملــن واملزارعــن
واألعمال التجارية وبلدنا نفسه .لن
تبقى إدارتي عاطلة عندما تتعرض
تلك املصالح للهجوم».
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لقــد حدث فصال مربــكا ً صغيرا ً منذ
كتابة مقالتي األخيرة عن هذا املوضوع
قبل أسبوعني .فقد جرد (مارتن انديك)
ســفير الواليات املتحدة في إسرائيل
(للمرة الثانية في أثناء إدارة كلينتون)
فجــأة مــن حصانته الدبلوماســية
الرسمية بواسطة وزارة اخلارجية.
القصــة التي ظهرت انه اســتعمل
حاســوبه احملمــول مــن دون إجراءات
أمنية مناســبة ،ولذلك رمبا مت كشف
معلومات او اطلع شخص غير مخول
عليها .نتيجة لذلك ال يســتطيع ان
يدخل او يغــادر وزارة اخلارجية من دون
مرافق كما انه ال يســتطيع ان يبقى
في إسرائيل ويجب ان يخضع اآلن الى
حتقيق كامل.
رمبا لن نكتشــف اآلن ما حدث فعليا.
لكن مــا يعرفه العوام ولم تناقشــه
وســائل اإلعالم فضيحة تعيني انديك
فــي منصبه في املقام االول .عشــية
تتويج كلينتون في كانون الثاني ،1993
صدر اعالن بأن (مارتن انديك) املولود في
لندن واملواطن األســترالي قد اقسم
بالــوالء كمواطن أميركــي بناء على
رغبة الرئيس املنتخب الواضحة.
لم يتم التقييد باإلجراءات املناســبة:
انه امــر امتياز قطعــي لذلك بعد ان
نال مواطنة الواليات املتحدة ،استطاع
(مارتن) بعد ذلك مباشرة من ان يصبح
عضوا في هيئة مجلس االمن القومي
املسؤول عن الشرق االوسط .هذه هي
الفضيحة احلقيقية برأيي ،وليســت
اهمال انديــك الالحــق او حماقته او
حتــى تورطه بجرمية جتاهــل القواعد
الرسمية للسلوك.
قبــل ان يصــل الــى قلــب حكومة
الواليــات املتحدة فــي منصب مهم
وبالــغ الســرية ،كان انديك رئيســا
ملعهد واشــنطن لسياســات الشرق
األدنى ،خزان فكري من شــبه املثقفني
املنشــغلني في دفاع ناشط ملصلحة
إســرائيل ونســق أعماله مع االيباك
(اللجنة االميركية للشــؤون العامة
اإلســرائيلية) اللوبــي األقوى واملرعب
في واشنطن .من املهم هنا مالحظة
ان (دينيــس روس) قبــل ان يأتــي الى
إدارة بوش كمستشار لوزارة اخلارجية
ليقود عملية السالم األميركية ،كان
أيضــا ً رئيس معهد واشــنطن ،لهذا
كانت احلركة بني اللوبي اإلســرائيلي
وسياسة الواليات املتحدة في الشرق
األوســط أكثر من اعتيادية ومنظمة
أيضاً.
كان االيباك منذ ســنني اللوبي االكثر
نفــوذا ً وفعاليــة ،ليس ألنــه اجتذب
اليهــود املنظمــن واملترابطني بنحو
جيــد ،والبارزين والناجحــن واالثرياء
فقط ،وامنا لوجود مقاومة صغيرة جدا
له.
هنــاك خوف صحي واحتــرام في كل

انحاء البالد وخصوصا في واشــنطن
حيث ميكن في غضون ســاعات سوق
كل مجلس الشيوخ تقريبا الى توقيع
رســالة الى الرئيس تأييــدا ً ملصلحة
إســرائيل .مــن ســيعارض االيبــاك
ويســتمر مبنصبــه فــي الكونغرس
او يعارضــه لصالــح القضيــة
الفلسطينية ،مثال عندما ال تستطيع
تلك القضية توفير أي شــيء ملموس
لكل من يتحــدى االيباك؟ في املاضي
قاوم عضــو او عضوان من الكونغرس
االيباك علنا فعرقلت كثير من اللجان
السياسية التي يسيطر عليها االيباك
اعادة انتخابهما مرة أخرى .السيناتور
الوحيد الذي ليس لــه موقفا معاديا
لاليباك بنحو واضــح كان جيمس ابو
رزق الــذي رفض ان ينتخــب مرة أخرى
ألسبابه الشــخصية ،واستقال بعد
انتهاء فترته املكونة من ست سنوات.
ال يوجــد أي معلــق سياســي اآلن
يجاهر بصراحة مطلقة في مقاومته
إلســرائيل في الواليــات املتحدة .قلة
قليلة من كتــاب األعمدة مثل انثوني
لويــس من نيويورك تاميــز الذي يكتب
نقدا ملمارســات االحتالل اإلسرائيلي
أحيانــا ،لكنه لم يذكر أي شــيء عن
 1948وعن قضية طرد الفلسطينيني
االصلية ،وهي اســاس وجود إسرائيل
وسلوكها الالحق.
في مقالة حديثة للمســؤول السابق
فــي وزارة اخلارجيــة (هنري براشــت)
الحظ االجمــاع الصاعق في الرأي في
كل قطاعات وسائل االعالم االميركية
من الســينما الى التلفزيون واالذاعة
واجلرائد والشــهريات واالســبوعيات
واليوميــات :كلهــا تتمثــل للخط
اإلســرائيلي الرســمي ،الذي أصبح
املوقف االميركي الرسمي أيضاً.
حققــت الصهيونيــة االميركيــة
هذا التطابــق في ســنوات منذ عام
 1967واســتغلته في جل النقاشات
السياسية املتعلقة بالشرق األوسط.
السياسة األميركية تساوي السياسة
اإلســرائيلية ما عدا مناســبات نادرة
جدا (قضية بوالرد مثــا) حني تتجاوز
إســرائيل احلد وتزعم ان من حقها ان
تساعد نفسها فيما ترغب.
لذلك تقتصر ممارســات نقد إسرائيل
على غارات عرضيــة قليلة نادرة وغير
مرئية تقريبــا .األجماع الكلي حصني
عمليا ً وقوي جدا ً ومفروض بالقوة في
كل مكان داخل االجتاه السائد املقبول.
يتكون هذا االجماع من حقائق ال ميكن
مهاجمتها ،وتنظر الى إسرائيل كدولة
دميقراطيــة ،فضيلتها االساســية،
احلداثة وحصافة شعبها وقراراتها.
احلاخــام (ارثــر هيتزبيــرغ) رجــل
ديــن أميركي محتــرم ،قال مــرة ان
الصهيونيــة ديــن دنيــوي للجالية
اليهوديــة االميركية .دعمت كثير من

املنظمات االميركية هذا بنحو واضح،
وكان دورها ضبط احلقل الشعبي من
اجــل مخالفة املعاهــدات والقوانني،
برغم ان كثيرا ً من املنظمات اليهودية
األخرى تدير املستشــفيات واملتاحف
ومعاهــد البحــوث ملصلحــة البالد
كله هذه االزدواجيــة مثل أي تناقض
عصي على احلل حيث فيه مشــاريع
عامة تتواجد مع احط واقذر املشاريع
األخــرى ،لنأخذ مثــاال حديثــا على
ذلــك املنظمة الصهيونيــة من اجل
اميركا صغيــرة ،لكنها مجموعة من
املتعصبني والصاخبني دفعت من اجل
إعالن في نيويورك تاميز في العاشــر

من أيلول موجة الى (يهود باراك) كما
لو انه كان مســتخدما لــدى اليهود
االميركيني ،ذكروه فــي اإلعالن بانهم
ستة ماليني شــخص ،ويفوقون عدديا
اخلمســة ماليني إسرائيلي الذين قرروا
التفاوض على القــدس ،لم تكن لغة
اإلعــان تذكيرية فقــط ،بل تهديدية
تقريبا ،فقد جاء فيه بــان رئيس وزراء
إســرائيل قرر بنحو غيــر دميقراطي
قبوله مبا يبغضــه اليهود االميركيون
ويعدونه من احملرمــات الدينية ،وانهم
غير مسرورين بسلوكه هذا.
ليس واضحــا ً متاما ً مــن يفوض هذه
اجملموعــات الصغيــرة املشاكســة

مــن املتعصبني لتوبخ رئيــس الوزراء
اإلســرائيلي في هذه العبارات احلادة،
لكــن تلــك املنظمة تشــعر بحقها
في التدخل في شــؤون أي احد ،كانوا
يكتبون باســتمرار ويهتفــون لرئيس
جامعتــي مطالبني بطــردي او لومي
بسبب شيء قلته ،كما لو ان اجلامعات
كانت رياض أطفال ،واالستاذة يعاملون
كجانحني قصــر ،لقد شــنوا حملة
الســنة املاضية لفصلــي وطردي من
العمل من مصبــي املنتخب كرئيس
جلمعية اللغــات احلديثة ،ووبخت تلك
املنظمة اعضائهــا الثالثني الف كما
لــو كانوا بلهــاء ومغفلــن ،هذا هو

ماذا يهدد العلوم؟
جيريمي ج .ماومبورج
تُعد املعرفة العلمية واالبتكار التكنولوجي،
كمــا يؤكــد يوفال نــوح هراري فــي كتابه
«العقال :تاريــخ موجز للبشــرية» ،من بني
الدوافع الرئيســة للتقــدم االقتصادي .ومع
ذلك ،ال يوجد ســوى قدر ضئيل من التفكير
بشــأن وضعية العلم اليوم ،على الرغم من
التحديــات الكبيرة ،املتأصلة فــي العوملة،
ورقمنة املعرفة ،والعدد املتزايد للعلماء.
من النظرة األولى ،يبدو أن كل هذه االجتاهات
إيجابيــة .يوجد ترابط بني العلماء في جميع
أنحاء العالم بســبب العوملــة ،مما ميكنهم
من جتنب االزدواجية وتسهيل تطوير املعايير
العاملية وأفضل املمارسات.
إن إنشــاء قواعد البيانات الرقمية يســمح
بالتعديــن املنهجي للمخرجــات العلمية
أساســا أوســع إلجــراء التحقيقات
ويوفر
ً
اجلديــدة .ويعني العدد املتزايــد من العلماء
املزيد من العلوم ،مما يسرع وتيرة التقدم.
لكن هذه االجتاهات لهــا جوانب متناقضة.
لفهم الســبب ،يجب على املرء أن يدرك ،أوال ً
أن العلم نظــام بيئي ،متاما مثــل أي نظام
إيكولوجي آخر ،فإنه يتميز بالدفع والسحب
بني اجلهات املتنافســة ،وتتنافس اجلامعات
لترفع من ترتيب البحــوث ،وتتنافس اجملالت
العلمية لنشر أهم األوراق ،ويتنافس منظمو
املؤمتــرات من أجل أبرز املتدخلــن ،ويتنافس
الصحفيون على أهم قصاصات األخبار ،كما
يتنافس املانحون علــى حتديد ودعم األبحاث
التي ستنتج التقدم األكثر أهمية من حيث
التأثير االجتماعي أو األمن أو الربح التجاري.
وكما هو احلــال في العالــم الطبيعي ،فإن
هــذه املنافســة املعقــدة تُ ِّكن مــن إنتاج
كل من «الســلع» و «اخلدمــات» في النظام
اإليكولوجــي .تنتــج أنظمتنــا البيئيــة
الطبيعيــة ســل ًعا في شــكل مــواد خام
وخدمات مثل احلفاظ على األكســجني في
الغالف اجلــوي ،وتلقيح النباتــات ،وتنظيف
الهواء واملاء ،وحتى تزويدنا باجلمال واإللهام.
همنا في النظــام اإليكولوجي العلمي هي
املعرفة املستقلة ،املقطرة ،واملراجعة من قبل
الزمالء التي تدفــع مجتمعاتنا واقتصاداتنا
إلى األمام .وتشــمل خدماتــه فه ًما أفضل
لعاملنــا ولألطر التي تدعم التقدم بشــكل
أفضل ،مما ميكننا من االبتكار وحل املشاكل.
كما نســتفيد مــن النظــام اإليكولوجي
العلمي بطرق يصعب توضيحها .إنه يغرس
فينا تقديرًا جلمال الرياضيات ،واإلميان بالقيم
املتأصلــة في التعليم ،والثقــة في القيمة
اجلوهرية للمجتمعات الفكرية عبر الوطنية،
واالهتمام باملناقشات العلمية.
لكن خفــض املانحون واحلكومات قيمة هذه

شعر العلماء في العقود
األخيرة بأنهم مضطرون
أكثر فأكثر لإلشراف على
أبحاثهم .وفي النظام
البيئي المعقد والمتشابك،
ليس من السهل إيجاد
حل .لكن هناك بعض
الديناميكيات التي
تستحق االستكشاف.
اخلدمات األساســية للنظــام اإليكولوجي.
وتؤدي االجتاهات الثالثــة املذكورة أعاله ـ أي
العوملة ورقمنــة املعرفة وتوســيع صفوف
العلماء  -إلى تفاقم املشكلة.
ومــع إذكاء العوملة للمنافســة ،فإنها تعزز
أيضا ً بعض اخلطابــات  -مثل تلك التي متلي
اجلوانب واجملاالت البحثية التي تستحق أكبر
قدر من التمويل.
فــي لقاءاتي مع املســؤولني احلكوميني في
جميــع أنحاء العالم ،رأيت هــذا األمر بنحو
مباشــر .فهم يع ّبــرون عن أهميــة العلم
ملســتقبل بلدانهم ،ثم يحددون اجملاالت التي
«يقودونهــا» بنحــو فريد .وعــادة ما تكون
اجملاالت هي نفسها.
وكما أن املوضوعات «الشــائعة» في وسائل
اإلعــام ميكن أن تهيمن علــى اهتمام الرأي
العام ،فإن مجاالت البحــث الرائجة جتتذب
الغالبيــة العظمــى من التمويــل .إن دعم
البحوث املوازية في اجملاالت نفسها يقلل من
جدوى كل استثمار ،وقد يؤدي سلوك اجلهات
املانحة إلى منع بعض أهم التطورات ،والتي
تأتــي غال ًبا نتيجة للجمع بني نتائج األبحاث
التي ال تبدو ذات صلة.
وقد كثفت رقمنة املعرفة هذه اآلثار .وينبغي
دائما ذكر املراجع  -عندما يشير أحد العلماء
إلى عمل آخر مت نشره ســابقًا ،مع تسجيل
جميــع املنشــورات العلميــة رقم ًيا ،ميكن
احتساب هذه اإلشارات على الفور ،مما يسمح
بترتيب العلماء وفقًا لذلك.
على سبيل املثال ،يحاول «مؤشر-هـ» قياس
إنتاجية وتأثير عالِم معني باستعمال بيانات
االستشــهاد  -وقد أصبح نو ًعا من العملة.
إذا كان مؤشــر-هـ اخلــاص بالعالِــم عملة
رقمية خاصة بــه  -قابلة للتحويل من خالل

املرتبات واملنح البحثية  -فإن هذه اإلشــارات
أو االستشــهادات مقياس يُعتمد عليه .مرة
أخرى ،تتم مكافأة الباحثني انفسهم الذين
ينتجون األنواع نفسها من األبحاث بنحو غير
متناسب ،مما يترك مســاحة أقل ملن لديهم
أقل من هذا التقدير الكمي.
يتفاقم هذا االجتاه بسبب زيادة عدد العلماء.
اســأل غرفة مليئــة بالكيميائيني كم عدد
زمالئهم في العالــم ،ولن يعرف أحد اجلواب.
اســأل كم عدد الكيميائيني الذين نحن في
حاجة إليهم ،وسوف ينظرون إلى أحذيتهم.
مــا هو معروف هــو أن عدد العلمــاء يتزايد
مبعدل أسرع من سكان العالم ككل.
مزيــد مــن العلمــاء ال يعنــي املزيــد من
االكتشــافات .من خالل تكثيف املنافســة
داخل النظــام اإليكولوجي ،ميكــن أن ينتج
العدد املتزايد من العلماء تضخم مؤشر-هـ،
متاما ً كما أن طباعة املزيد من األموال ميكن أن
تسبب تضخم األسعار.
وبالنظر إلى هذه االجتاهات ،شعر العلماء في
العقود األخيرة بأنهم مضطرون أكثر فأكثر
لإلشراف على أبحاثهم .وفي النظام البيئي
املعقد واملتشــابك ،ليس من السهل إيجاد
حل .لكن هناك بعــض الديناميكيات التي
تستحق االستكشاف.
إن تنوع املؤسســات وآليات التمويل ومناهج
البحــث هو أمر حيــوي ملنع قتــل االبتكار.
تتطلب النظــم البيئية دائ ًما تنو ًعا من أجل
املرونة .هذا االختالل ال ميكن أن يأتي فقط من
عمالقة التكنولوجيا املتقدمة الغنية ،ولكن
أيضا من مصادر التعهيــد ،واجلهات الغنية
املستفيدة من التكنولوجيا.
لدعــم هذا اجلهــد ،ميكن أن نشــجع جيال
جديدا من القيمني على العلوم الستكشاف
طبيعــة املعرفــة العلميــة بشــكل أكثر
منهجيــة ،والبحث فــي موضوعات جديدة
لتحديد الروابط املفاجئة والواعدة في ميدان
البحــث ،وكذلــك النتائــج املتضاربة التي
تستحق مزي ًدا من البحث.
وأخيرًا ،يجب استكمال مقياس االستشهاد
أحادي البعد مبؤشــرات إضافية توفر تقيي ًما
ً
شمول ومتعدد األوجه للعمل العلمي.
أكثر
وعندئذ فقط ميكن أن يســهم العدد الهائل
من العقول اجلديدة التي تنضم إلى صفوف
الباحثني العلميني فــي العالم كل عام في
حتقيق تقدم ملموس في كل مجاالت العلوم،
وبالتالي في تقدم البشرية.
جيرميــي جاي بومبيــرج :عالم في جامعة
كمبريدج .مؤلــف كتاب «احلياة الســرية
للعلوم :كيف يعمــل العلم حقاً وملاذا هو
مهم.
بروجيكت

اســوا شــكل من التنمر الستاليني،
لكنه منوذجي للصهيونية االميركية
املنظمة في أسواها واشدها تعصبا.
وبصورة مماثلة انتقــد كتاب ومحررون
من شتى أطياف اجلناح اليميني (مثل
نورمــان بودهورتز ،وتشــارلز كروثامر،
وويليام كريستول ،نذكر قلة من اعلى
األبواق الدعائية املروجة) إسرائيل في
الشــهور القليلة املاضيــة جملرد انها
أثارت استياءهم ،وكأمنا لهم احلق فيها
اكثر من أي شــخص آخر ،فعلوا ذلك
بثقة تامــة ،وكانت لهجتهم في هذه
املقاالت وغيرها مخيفة ،مركب منفر
من الغطرســة الصفيقــة والوعظ
األخالقي ،واقبح اشــكال النفاق ،لقد
افترضوا بانهم يســتطيعون النجاة
مــن جتاوزاتهم اللفظيــة املرعبة ،الن
ســلطة املنظمات الصهيونية تدعم
وتؤيد شجيهم القاسي ،لكن احلقيقة
هي ان اغلب االميركيني اما انهم كانوا
يجهلون مــا قاله هــؤالء ،او تعرضوا
للتهديد فصمتوا أمام هذا الهراء الذي
كان قليــل منه يتعلق بالسياســات
الفعلية في الشــرق األوســط ،لكن
اغلب اإلســرائيليني العاقلني ينظرون
اليهم بنفور.
وصلت الصهيونية االميركية االن الى
مســتوى من الوهم الصرف ،بأن كل
ما هو جيد للصهاينة االميركيني في
اقطاعيتهــم وخطابهم اخليالي جيد
الميركا وإســرائيل ،وبالتأكيد للعرب
أيضا ً واملســلمني والفلسطينيني ،من
يجرؤ على حتديهــم (خصوصا ان كان
عربيا او يهوديــا منتقدا للصهيونية)
يتعرض الى اكثــر االنتهاكات والقدح
شــناعة كلها شــخصية وعنصرية
وأيديولوجية ،انهم قســاة ،ال يعرفون
اللني ،ويخلــون متاما من الســماحة
والتفاهم االنساني احلقيقي ،ان القول
بأن خطبهم الالذعة مشابهة ألسلوب
كتاب العهد القدمي هو حتفيز للكتاب.
بعبــارة أخــرى ان التحالــف معهم
كما حاولت الــدول العربية ومنظمة
التحرير الفلسطينية ان تصوغه منذ
حرب اخلليــج ،أغبى انواع اجلهل ،انهم
يعارضــون بعناد كل مــا يؤيده العرب
واملســلمون وباألخص الفلسطينيني،
وسينسفون أي شــيء كي ال يعقدوا
أي سالم معنا ،ومن الصحيح أيضا ً ان
اغلب املواطنني االعتياديني يحتارون من
حماس خطابهــم ،لكنهم ال يدركون
خلفيته حــن يتكلم مع أميركي غير
يهودي ،او عربي ال خبرة لديه في الشرق
األوسط ،جتده عاد شــهور بالتعجب
والســخط على ذلك املوقف املتوعد،
كما لو ان الشرق االوسط كله غنيمة
لهم ،لقد اســتنتجت ان الصهيونية
في اميركا ليس مبجرد وهم مبني على
اسس مهزوزة ويستحيل التحالف او
توقع نقاش منطقي معها ،لكن ميكن

محاصرتها وهزمها.
قد نصحــت قيادة منظمــة التحرير
الفلسطينية وكل فلسطيني وعربي
قابلته منذ منتصف ثمانينيات القرن
العشــرين ،ان بحــث املنظمة عن اذن
الرئيس وهم ،الن كل الرؤساء األخرين
كانوا مخلصني ومكرسني للصهاينة،
وان الطريقة الوحيدة لتغيير سياسة
الواليــات املتحدة وحتقيــق حق تقرير
املصير يجب ان تكون من خالل حملة
جماهيرية لصالح احلقوق االنســانية
للفلســطينيني ،تؤثر فــي محاصرة
الصهاينــة ،وتتوجــه مباشــرة الى
الشعب االميركي.
مــا يــزال االميركيــون ال يعملــون،
ومنفتحون ملناشدة العدالة ،وسيردون
كما ردوا على حملــة اجمللس الوطني
االفريقــي ضــد سياســة التمييــز
العنصــري الــذي بدل التــوازن داخل
اجلنوب االفريقي خيرا في العدالة ،هنا
سوف اذكر ان (جيمس زغبي) الناشط
فــي حقوق االنســان (قبــل ان يرمي
مبصيره مع عرفــات وحكومة الواليات
املتحدة واحلزب الدميقراطي) كان واحدا ً
من مؤسسي هذه الفكرة ،وان تخليه
عنها كليــا عالمة على تغيير موقفه،
وليس عن بطالن الفكرة نفسها.
لكــن اتضح لــي أيضــا ً ان منظمة
التحرير الفلســطينية لن تفعل ذلك
ابدأ ألســباب كثيرة اوال :يتطلب ذلك
جهدا وتفانيا.
ثانيــاً :يعنــي ذلك اعتناق فلســفة
سياســية مبنيــة علــى تنظيــم
دميقراطي راسخ أساساً.
ثالثاً :ستكون تلك حركة وليس مبادرة
شــخصية ملصلحة القــادة احلاليني،
وأخيرا ً يستوجب ذلك معرفة حقيقية
غير سطحية جملتمع الواليات املتحدة
اضافة الــى ذلك شــعرت ان العقل
التقليدي الــذي ما يــزال يورطنا في
موقف اثر آخر يصعــب تغييره واثبت
الزمــن صحة قولي اتفاقيات اوســلو
كانت تنــازال ال ميكن تخيله من جانب
الفلسطينيني يقابل التفوق والسيادة
اإلســرائيلية -االميركية اكثر مما هي
محاولة لتغيرها.
علــى أي حال ان أي حتالف او تســوية
مع إســرائيل في الظروف احلالية التي
تســيطر فيها الصهيونية االميركية
على سياسة الواليات املتحدة محكوم
بقســوة بالنتائج نفســها بالنسبة
للعــرب عمومــا ،وللفلســطينيني
خصوصا ،إســرائيل يجــب ان تهيمن
املصالــح اإلســرائيلية اوال والظلم
اإلسرائيلي املنهج سيطول اذ لم يتم
هزم الصهيونية االميركية وتغييرها-
ستظل النتائج كما هي :الغم والعار
لنا كعرب.
خيانة املثقفني إلدوارد سعيد

فأل الشؤم على أميركا
رجب أبو سرية
لن مير الكثير من الوقت ،حتى يدرك الشعب
األميركي أن كل مــا حققته بالده من تفوق
ومكانة عاملية بعد انتهــاء احلرب الباردة قد
تبــدد في الهواء ،بل رمبا أن األســوأ هو الذي
حتقق خالل أقل مــن عامني من تآكل وتراجع
لتلك املكانة ،والســبب يعود إلى سياســة
الرئيس األميركي اخلامس واألربعني وطاقمه
الرئاسي ،خالل أقل من عامني مرا على وجوده
في البيت األبيض .
العقالء فقط هم من يقرأون ما هو مقبل مما
هو قائم من معطيات ومقدمات ،واملقدمات
التي أحدثتها إدارة ترامب منذ توليها احلكم
فــي الواليات املتحدة ،تشــير بــكل وضوح،
إلى أن سياســتها اخلارجية لم تنقلب رأسا
على عقب وحسب ،بل إنها تثير دائرة اخلالف
واالختالف وحتى العــداء مع معظم العالم
اخلارجي ،وهذا كالم ال نلقي به على عواهنه،
أو من دون تفكير أو حتى بتسرع أو ما إلى ذلك،
بل إن أكثر من جلســة جمللس األمن ،أو حتى
اجتماع اجلمعيــة العامة لألمم املتحدة العام
املاضي ،خيــر دليل على ما نقول ،حيث ظهر
ممثلو الواليات املتحــدة ،منفردين ومختلفني
مــع معظم العالم ،ويكفينــا أن ندلل على
ذلك بأن أول مرة يحدث فيها أن متنع واشنطن
قرارا ً جمللــس األمن باســتعمال حق النقض
الفيتــو وحدها ،من دون بريطانيا أو فرنســا،
كان جتاه قــرار خاص بامللف الفلســطيني،
كذلك انفردت مع إسرائيل وعدد من الدول ال
يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ،في اجلمعية
العامة ،أيضــا فيما يخصص قــرارا ً بامللف
الفلسطيني/اإلسرائيلي.
ولعــل اجتمــاع اجلمعية العامــة بعد أيام
سيكون دليال آخر على ما دخلت فيه الواليات
املتحدة من عزلة دولية أوال بسبب انحيازها
الفج والفاضح والغبــي إلى جانب حكومة
اليمني اإلســرائيلي املتطرف ،وثانيا ،بسبب
تعامل ترامب مع السياســة اخلارجية مبيزان
املال فقــط ،دون أي اعتبارات ملكانتها كدولة
عظمــى ،لذا فبرغم أن ترامــب في أول زيارة
خارجية له وكانت للعربية الســعودية ،قد
عاد مبئات املليارات مــن الدوالرات ،وبرغم أنه
عاد بتعزيز حتالفه مع حكومات بعض الدول
العربية ،إال أنه عاد بحنق وغضب شعبي غير
مســبوق ،ويضاف إلى ذلك أنه قد فتح أبواب
احلروب التجارية في غير مكان من الصني إلى
كندا ،مرورا بروسيا واالحتاد األوروبي.
الغريب في األمر ،هــو أن قدرا من احلكمة ال
تبديــه إدارة ترامب ،التي تظهــر من الغباء
السياســي القــدر الكبير والكافــي ،الذي
يشــجع دوال أخــرى ليس فقــط على حتدي
اإلرادة األميركية في غيــر مكان من العالم

أسوأ ما تفعله إدارة
ترامب هو أنها تتخبط
في سياستها ،وبجملة
إجراءاتها اإلشكالية تجاه
القدس والالجئين ،ال تفتح
جبهة العداء فقط بينها
وبين السلطة الفلسطينية،
أو مع الرئيس محمود
عباس وحسب ،بل تضع
في خانة العداء لها األحد
عشر مليون فلسطيني أوال،
وثانيا مئات ماليين العرب
والمسلمين ثانيا.

وحســب ،بل وحتى على التفكير في تغيير
أو حتــى تطويــر أو تعديل النظــام العاملي
اجلديد الذي ظهر بعد احلــرب الباردة ،والذي
جعل من الواليات املتحــدة الدولة األعظم
في العالم ،وبعد ولوج أكثر من دولة أو جتمع
دولي لرحاب املنافســة العاملية عبر البوابة
االقتصادية ،كما هو حال الصني وأملانيا التي
حتملــت وال تزال تتحمل العــبء االقتصادي
لالحتــاد األوروبي ،لتخــرج أوروبــا كلها من
جيب واشنطن ،ها هي روسيا تظهر التفوق
السياسي على الواليات املتحدة في أكثر من
ملف ،نذكر هنا مبلف أوكرانيا أوال ً ثم بامللف
السوري ثانيا ً لنؤكد ما نذهب إليه.
الواليــات املتحــدة التي كانت سياســتها
اخلارجيــة متيز بــن الشــعوب واحلكومات،
تظهر حاليا سياســة مختلفــة ،حني تتبع
سياسة العصا الغليظة في مواجهة أكثر
من دولــة من كوريا الشــمالية إلــى إيران،
مــرورا بنيكاراغوا وفنزويــا ،اذ إن ذلك يعني
أن الواليات املتحدة لو جترأت ودخلت أي حرب
عســكرية ســتواجه معارك ضارية ،حيث
ســتدافع الشــعوب عن أوطانها ،ولن يكون
احلال كما حدث لها مــع جتربة العراق العام
.2003
ولعــل أســوأ سياســة خارجيــة تتبعها
حاليا الواليات املتحدة ،هي سياســتها جتاه
ملف الصــراع الفلسطيني/اإلســرائيلي،

فهــي تســتخف أوال ً مبا ميكــن أن يقوم به
الشعب الفلسطيني ،وهي رمبا ال ترى سوى
السلطة الفلســطينية ،وال ترى فيها سوى
أنها ال متتلــك أي قوة عســكرية ،كما أنها
ليست ســلطة ثرية ،فال هي دولة خليج أو
دولة نفط أو غاز ،وال هــي دولة صناعية ،بل
سلطة حتت االحتالل ،واالحتالل اإلسرائيلي،
الذي يهــم ترامب وإدارته إرضاءه حتى يذهب
لالنتخابات في واليتــه الثانية وهو مطمئن
إلــى إعادة انتخابه ،بعــد أن تورط في واليته
األولى بالظهور على حقيقته الســطحية
والساذجة أمام جمهور الناخبني األميركيني.
أســوأ ما تفعله إدارة ترامب هو أنها تتخبط
في سياستها ،وبجملة إجراءاتها اإلشكالية
جتاه القدس والالجئني ،ال تفتح جبهة العداء
فقط بينها وبني الســلطة الفلســطينية،
أو مــع الرئيس محمود عباس وحســب ،بل
تضع في خانة العداء لها األحد عشر مليون
فلســطيني أوال ،وثانيا مئــات ماليني العرب
واملسلمني ثانيا.
آخر قرارات إدارة دونالــد ترامب احلمقاء كان
إغالق مكتــب (م ت ف) في واشــنطن ،ذلك
أن اخلدمــات القنصلية التــي كان يقدمها
ذلــك املكتب تشــمل نحــو  600مائة ألف
أميركي من أصول فلسطينية ،لهم عالقات
اجتماعيــة بأصولهــم في فلســطني ،من
توثيق للوالدات ،وحــاالت الزواج ،وحصر اإلرث
وبيع وشــراء األراضي وما إلى ذلك ،ومعروف
أن الفلســطينيني أينما كانوا يتجاوزون في
تأثيرهم ونفوذهم عددهم ،ارتباطا بكونهم
أصحاب قضيــة أخالقية عادلة ،جتد تعاطفا
شعبيا في كل مكان.
أما حــن يفكر الطاقم األحمــق في إدخال
صفقة العصــر من بوابة غزة فانه ينســى
أن كل إخــوان الدنيا وليــس حماس فقط ال
ميكنهــم أن يقدموا على التجاوب على فعل
كهذا ،ألنهم ســيجدون بأن اجلحيم قد فتح
أبوابه عليهم ،لذا نقول إن ترامب وإدارته الذي
رمبا كان يســتهني مبا ميكن أن يرد به الشعب
الفلســطيني عليه أن يفكر للحظة كيف
أن الصهيونية عجزت بعد ســبعني ســنة
عــن إخضاع هذا الشــعب احلــر ،وعن قتل
قضيته أو تصفيتها ،لذا فان رأس إدارة ترامب
ســيصطدم باحلائط قريباً ،ورمبا قبل أن يحل
موعــد انتخابات الوالية الثانيــة ،ليبث بأنه
كان فأل شؤم على أميركا نفسها ،وأنه كان
السبب في «إســقاط» نظام ما بعد احلرب
البــاردة ،ليفتح الباب لنظــام عاملي متعدد
األقطاب ،أكثــر عدالة ومســؤولية كونية،
سيقف بدوره مع احلق الفلسطيني ويكنس
التطرف اإلسرائيلي من الوجود.
عن األيام الفلسطينية
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ثقافة

دراسة

األبعاد الثالثية في(..الريح ُتترك فوق الطاولة والدردبيس)
يوسف عبود جويعد

حديث الشارع
على حني غرة ،يكتشــف املرء أنه أمضى شــطرا ً
طويالً من حياته في الشــارع ،ســائرا ً فيه ،أو مارا ً
منه .وأن شــطرا ً آخــر منها ،ســينقضي بهذه
الطريقة أيضاً .فهو املكان الذي ال ميكن االستغناء
عنه ،أو الفــرار منه .ألنه الزمة من لوازم احلياة في
هذا العصر.
في املاضي ،كان اجللوس على ناصية الطريق كبيرة
من الكبائر .وكان الناس يخطرون فيه بخفة ،حتى
ال يرمون بسوء .لكنهم باتوا اليوم ال يفارقونه إال
ملاماً ،وغدت املقاهي التي يســتريحون فيها ،حتتل
جز ًء غير يسير منه ،فال يشكل عليهم ،أو ينال من
أعراضهم ،أحد.
ليس هذا فقط ،بل إن ما يحدث في هذا الشــارع
مــن مفارقات هــو محــور حديث العامــة ،دون
اســتثناء .ففيه يبدأ العالم وينتهي .وفيه تولد
احلياة ثم تخبو ،كل يوم.
ولكن الشــارع له وجه آخر معتم .فمثلما يلقى
املرء فيه ما يحب ،يجــد فيه أحيانا ً ما يكره .فهو
غير معني برغباتنا اخلاصة ،أو نزعاتنا الشخصية.
ولكل شارع اســم ،يعرف به بني املأل .يولد معه،
وميــوت معه .فهو مثل وليد صغير يحتاج إلى أداة
تعريف تالزمه حتى النهاية.
في الســنوات األخيرة لم يعد اسم الشارع يعبر
عن معناه احلقيقي .فليــس هو ذلك املمر احليوي
الذي تتهادى فيه السيارات والعربات واألشخاص
جيئة أو ذهاباً ،وليس هو ذلك الذي تتناثر األسواق
علــى جانبيــه ميينا ً أو شــماالً ،وليــس هو ذلك
الشريان ،الذي يخترق املدينة صعودا ً أو نزوالً .فمثل
هــذه األوصاف ال يحفــل بها الناس هــذه األيام،
ألنهم يعتقدون أن هذه هي وظيفته التي خلق من
أجلها ،وال جديد في ذلك يستحق اإلشادة!
قبــل عقود من الزمن ،كان هناك شــارع شــهير
اســمه شــارع الصحافة .وكان هذا االســم في
حينــه صادماً .فلم يكن املقصود منه املكان الذي
تباع فيه الصحف ،بل املــكان الذي يتواصل فيه
املرء مع اخلبــر .وكان مثل هذا الوصف مقبوال ً في
برنامج إذاعي ،ينقــل املعلومة للناس دون مقابل.
لكنه غير مألوف على األرض.
لكن الشــارع اآلن حتول عن مهمتــه األولى .فهو
موقف سياســي واجتماعي وأخالقــي ،يعبر عن
إجماع الطبقات الشــعبية أو عموم اجملتمع فيما
يجري على األرض ،أو ما يحدث في أروقة احلكم ،أو
ما يتردد في أوساط أخرى داخلية أو خارجية.
أي أن الــرأي العام الذي يصنــع تلقائياً ،أو بفعل
فاعل ،أو بتأثير جهات متنفــذة في البالد ،أصبح
يعــرف اآلن بالشــارع .وال يجد النــاس في ذلك
غضاضة أو إثماً!
وألن كل شارع يبدأ أو ينتهي بساحة مستديرة أو
مربعة أو مثلثة ،فقد غدت هذه الســاحات تؤدي
وظيفة أخرى ،غيــر وظيفتها املروريــة املعروفة.
فهناك الساحة البرملانية ،والســاحة الرياضية،
والساحة األكادميية ،والساحة الثقافية ،وغير ذلك
من الساحات.
بعــض الكلمات تتغيــر مدلوالتها مبــرور األيام،
صعودا ً أو نزوالً ،وتتحول إلى شــئ آخر ال عالقة له
باألصل من قريب أو بعيد .مثل هذا األمر هو الذي
يدل على حيوية اللغــة ،وقدرتها على التطور مع
الزمن .فليس ضروريا ً أن يتالعب البعض بالنحو ،أو
الصرف ،أو يأتي بكلمات أجنبية أو عامية ،ليبرهن
أمام املأل أن العربية كائن حي ،قابل للتغيير! يكفي
أن يتناقل اإلعالميون مفردة ما لتصبح شيئا ً آخر،
غير الذي عرفته معاجمنا العربية منذ قرون!

في اجملموعة القصصية (الريح ت ُترك
فــوق الطاولة والدردبيــس) للقاص
والروائي (حسن البحار) ،وفي الوهلة
األولــى ،وقبل الولوج في اكتشــاف
املنضمة بني
النصــوص الســردية
ّ
ثناياها ،يتبادر إلى الذهن تساؤل حول
بنية العنونة ،كيف يتســنى للريح
أن تتُرك فوق الطاولة؟ وهل باإلمكان
ايقــاف حركة الريح ثــم تركها فوق
الطاولــة؟ وأي ريح هذه التي اختارها
القاص لتكون بابــا ً ندخل من خالله
الى عالــم النصوص الســردية؟ إمنا
حالة التأمل وتلك التساؤالت لم تدم
طويال ً حتى نفك طالســمها ،ونعرف
كناها ،فبعد االنتهــاء من مطالعة
النصوص والغوص فــي عاملها ندرك
الغايــة املتوخاة من اختيــار القاص
لهذا العنوان الذي كان حسن البحار
فيــه موفقــاً .وأنه لــم يكن ضمن
السياقات التي اعتدنا عليها في فن
صناعة القصة القصيرة والتي غالبا ً
ماتكون بنية العنونة باختيار نصا ً من
النصوص الســردية عنوانا ً لها إذ لم
جند ضمن هــذه النصوص التي مرت
علينا سابقا ً من يحمل هذا العنوان،
وهذا يعنــي أن القاص أراد اخلروج من
هــذا التقليد املتبع فــي هذا اجلنس
ليقدم لنا بنية العنونة التي تفســر
املضمــون العام لكامــل النصوص،
فبعد أن نكتشــف أن تلك اجملموعة
ُقســمت إلى ثالثة أبعاد»:رياح عاتية،
رياح معاكسة ،رياح ساحلية» وضم
كل قســم منها ثــاث نصوص ما
عــدا نصوص رياح معاكســة أربعة
نصوص .تنتمي حلالة الريح فيها من
كل اجتاه ،وهكــذا يتضح لنا أن بنية
العنونــة متثل األبعــاد الثالثة حلركة
الريح في البنية النصية للمجموعة
كاملــة .أي إنها ثالثية املســتويات
وهذه حالة فريدة لم نألفها من قبل.
أي أن القاص زج املتلقي وســط تلك
الرياح في ســفينة تتغيــر مع تغير
الريــح وفق مقتضيــات النص داخل
اجملموعــة كلهــا .وقد جعــل مبناه
السردي وحدة موضوع تنتمي حلركة
الريح وتكون جزء منه ،وأما النصوص
الســردية التي تنضوي حتت كل ريح
ما هي إال انعــكاس ملفهوم ومعنى
كل نص حلاله كشــخصية منفردة.
أي إنه اســتطاع اختزال ابعاد الريح
وتوظيفهــا ومعاجلتهــا فنيا ً لتكون
أبواب التلقي عند
نصا ً مختزال ً يفتح
َ
القارئ .عندها نعرف أن بإمكان الريح
أن تتُرك على املنضــدة وفق مفهوم
السفن واإلبحار وسط البحر.
ريح عاتية
اذ أن لــكل متغير من متغيرات الريح
حالة من االستعداد تنسجم ونوعها
واجتاهها ،وطرق مواجهتها وما ميكن
لهــذه الريح ان حتدث مــن متغيرات
في حركة احلياة ،وما حتدثه أيضا ً في
حركة السفن ،فعندما ندخل ال ُبعد
األول «ريــح عاتية» .يكــون املتلقي
داخل ســفينة ينتظــر فيها هبوب
تلك الريــح .وتأتي تلــك الرياح على
شكل نصوص سردية شبيهة لألولى
ومطابقــة لطقوســها ومفهومها
وأسباب انطالقها ،وكما هو معروف

أن الريح العاتية تكون شديدة قاسية
قوية ،اســتطاع القاص أن يوالف بني
األثنني»:النــص والريــح»؛ ليوظفها
في املبنى الســردي .حتى إن املتلقي
ينتابه احســاس أنه وسط سفينة
في البحر ما يطالعه ليس نصا ً فقط
وإمنا هي ريح عاتية جاءت إليه غفلة
وعليه أن يواجه حتدياتهاوأن يستعد
لســبر كناها ومعرفــة مغزاها .في
النص الســردي (طائر فوق همومه)
الذي نحســه وكأنه ريح عاتية ن ُبحر
مع بطل القصة _ضابط طيار _وقد
خاض احلروب في هــذا البلد ورأى بأم
عينيه كيف حتترق البيوت وتشــتعل
النيران وما يكون حلظة تساقط احلمم
البركانيــة من دمــار وتخريب وهالك
وموت .وهو لم يكن راغبا ً في أن يكون
طيارا ً إال إنهــا كانت رغبة والده لذى
فأنه استقال وهاجر خارج البالد هربا ً
من الندم الذي ظــل يالحقه بالرغم
من ضنك العيش في بالد الغربة .جند
احلركة السردية ضمن املبنى السردي
تســير وكأنها رياح عاتية قاســية.
أحرقــت بيوتاً،
(انتقامــا ً مــن العدو
ُ
تعاملت
وجسوراً ،أشجارا ً ومخلوقات
ُ
معها كعــدو قاتل ،وأشــيا ًء كثير ًة
تركتها حطاما ً يتصاعد منها الدخان
انتهت حرب
ولم أعد أرى إال النار حتى
ْ
فبدأت أخرى حتى انتهت وأنا القاتل.
أمارس في طلعاتي رغبة ال يعرفها إال
من شاء أن يتصور إنها طلعة انتصار
وفخر وميكن لها أن تكــون األخيرة !
بــدأت اخرى ،والغريب لــم أكن فيها
ذلــك الط ّيار – الصقر – الذي يشــار
لــه بالبنــان !! ما الذي حــدث؟) ص
 .11وعبرَ هــذه التركيبة التي وظف
فيها القاص حركــة الريح .الطائرة،
اجلو .الســفينة ،البحر .لتكون ضمن
النص انساق مضمرة نحسها ولكن
ال جندها ،كذلــك احلال في النصوص
األخرى التي تنتمــي الى ال ُبعد األول
_ريــاح عاتية _لقد كانــت تنبعث
من بني الســطور وعبر مبنى النص
لتهيمن على حــواس وأفكار املتلقي
وتلــك النصوص هي« :رجــل قال ال،
حياة ..امرأة ســاخرة» .ثم ننتقل إلى
رياح أخرى تأخذنــا في اجتاه مختلف
وهذا ما نكتشفه ونحن نتابع نصوص
ال ُبعد الثاني( :رياح معاكسة).

متتمــات خافتة – خافتــة جداً -تكاد
تكون مثــل الرجفــة اخلفيفة ما أن
تظهر حتى تختفي من خلف شواربه
البيضاء .وقتا ً حاول فيه انتزاع نفسه
من غمته حني وقف وســط الشارع
وقورا ً على ظهر الفــاة وكأنه اجلبل
الراسخ يتحدى احلزن والندم .بشموخ
الزاهد العاقــل كان فيه عدم مباالة
مســتمر حتى يخيل إليك أنه عانى
النصوص السردية
وكما هو معروف أن للرياح املعاكسة أســوأ ما ميكن أن يكون مــن املوت)
شــأن آخر ورؤية مختلفة؛ ألنها تأتي ص  .32وهكــذا فأننا نكتشــف أن
عكس مسار السفن وتعيق حركتها النصوص التــي انتمت إلــى ال ُبعد
ومســيرتها مما يتطلب جهدا ً كبيرا ً الثاني _رياح معاكسة _تسير باجتاه
من أجل احلفاظ على املسار الصحيح معاكس كونها عكــس ما تتطلبه
حلركة الســفن ،وهكذا فأننا جند أن احلياة القومية التي تنعم باحلب واخلير
النص الســردي (متثال أصفر) ينساب والســام واألمان ،وهذا شــأن بقية
عبر مبناه وثيمته ورسالته اإلنسانية النصوص التي ضمها القسم الثاني
واالنســاق الثقافية املضمرة وكأنه وهي»:املازح ،أمــل ،الضيف» .أما في
نحتت
فعال ً ريح معاكســة وهــو يقدم لنا رياح ســاحلية فإن النصوص
ْ
شــخصية األب الــذي يعيش حالة منحا ً آخر ينســجم وســياق الريح
حزن كبيرة لفقدان ولديه في انفجار الســاحلية التي تعنــي النزول من
حــدث قبل شــهرين اودى بحياتهما البحر وأمواجه وأهواله وتعبه وسهره
وتصل حالــة احلزن والبكاء إلى وفاته ورياحــه إلى البر حيــث حياة املدينة
ليلتحق بهما (حترك على قلبه احملروق ونسائها ،حاناتها وخمرها ،طعامها
 »:ملاذا؟» .بــدأ وكأنه يجر بســاقيه وشرابها ،بساتينها وأشجارها .وفي
في تثاقل ملحــوظ متبرما ً ممن كان النص الســردي (أشــقر) نكون مع
البحار ســلوم ويومياته وهو يخلف
يعاكسونه في االجتاه ..ال يرد السالم
ّ
ومــن يســألونه عن حالــه يكتفي البحــر خلفه وينــزل الــى املدينة..
بالصمــت .لــم يأت بكلمــة .فقط نعيش معه تلك العالقة اإلنســانية
يشير بيده إلى السماء وبني شفتيه مــع املــرأة( .كانت الغيــوم ناصعة

شعر

ّ
مجرد تابوت
قبر هو الكون واألرض
محمد ديبو محمد ديبو
ليس هديرا ً ما يأتي من البحر
حتن ملسة أصحابها.
بل عوا ُء
حقائب ّ
َ
ليس أوكسجينا هذا املا ُء
كسجن منسي.
كماء آس ْن
بل بال ٌد ضيق ٌة
ٍ
ٍ
ليس صدفا ما يرمي به البح ُر
أطفال ّ
شفها املا ْء.
بل أحال ُم
ٍ
انعكاس القمر ما يضي ُء هذا البحر
ليس
ُ
ُ
عيون لم جتد من يغلقها
ة
ملع
بل
ٍ
ُ
القلب.
طفئ
أ
حلظة
ْ
أشنيات
ليست
ْ
ٍ
ما ينمو على قاع احمليط
بل وصايا لم جتد دفتراً ،سوى املاء،
تكتب عليه.
ْ
للماء
الدالفني
وشوشات
ليست
ُ
ِ
هذا اللحن الذي نسمعه
ُركت
ت
التي
للبيوت
بل تلويحة أيدي الغارقني
ْ
مهجور ًة
تسمى الوط ْن.
في بالد
ّ
لم يعد هذا املاء H2o
بل غصتني وآ ْه.
ليس موجا ً هذي الكائنات التي
َ

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

سطح األزرق املائي بل مشيعيون
تتداف ُع على
ِ
واجلث ُة محمولة في األعماقْ.
موج للرمال
هذا الزبد ليس شهو َة ٍ
شرشف أبيض
أو بقايا احلب على
ٍ

بقلوب مع ّلقة على أصابع أطفالهن
ٍ
الريح.
سفن تخ ّلت عنها
كأشرع ِة
ْ
ٍ

أطفال ذاقت الهجران
قلوب
بل غص ُة
ِ
ٍ
ني إلى القاع
مض
أمهات
على
َ
ٍ

املال  ,أم الثقافة  ,فنعيش في توليفة
مركبــة  ,تنتمي لهذا الصــراع  ,إذ
يزور هــذا الصديق بيت االديب ويطلع
على حالــه  ,ويقرر ان يعيــد الزيارة
له في بيته  ,وهناك يبدأ االحســاس
بالفــارق يكبر  ,إذ يظهر ضمن حركة
االحداث  ,الرمز الدردبيس هذا النسر
االمريكي املفترس  ,وهو ينظر لالديب
بعني الغضب واالفتراس  ,وهي اشارة
واضحة تؤكد أن املال والغنى الميكن
أن يكــون بديال ً للثقافــة مهما عال
شأنه ( شاهدت طائرا ً كبيرا ً !! أظنه
من النســور االمريكية الرمادية التي
حتب االفتراس  ,ومــن طريقة نظراته
الي كان كأنــه يحاول الطيران نحوي
ّ
كي ينقر عينــي ! ولكن مامينعه من
الطيران هو حتنيطــه  ,وعلى الرغم
من ذلك كانت تخرج من داخل منقاره
الفاغر اجلارح صرخة كراهية سوقية
تافهة جعلتني اثبت في مكاني )ص
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وغالبا ً ما تكون تلك النظرة الساخرة
واملليئــة باحلقد  ,دليل فشــل املال
للوصــول الى حياة املثقــف ووعيه ,
وقد ضمن القاص هذه النظرة وجعل
الوعــي والثقافة هي التــي تنتصر
 ,مهمــا بلغ حجم املــال  ,من خالل
ابنته التي استطاعت أن تقص على
اطفاله االربعة قصة البيها  ,اال انها
لم تكملها مالم يعطوها الفاكهة
التي فــي ايديهــم  ,فانصاعوا لها
مقابل أن يستمتعوا باالستماع الى
القصة  ,وهنا يشــعر االديب بالزهو
واالنتصار .

غالف اجملموعة القصصية

البياض ترسم بتحركاتها على صدر
السماء الصافية أشــكاال ً مبهجة.
في صمت يبعث السحر واخليال ملح
سلوم األشجار منتصبة على ضفاف
األرصفة تهزها النســائم .ملســات
ضيــاء القمــر حتتضن احليــاة تترك
الظالل على املارين) ص .73
الوان السرد
وبعــد رحلتنا مــع حــركات الرياح ,
وإنســجامها مــع الســياق الفني
للنصــوص الســردية  ,ننتقــل الى
نصــن انضمتا الى هــذه اجملموعة ,
وهما الدردبيس والكرســي املتحرك ,
لنكون مع سياق آخر  ,ولون من الوان
الســرد  ,يختلف في رؤاه ومضمونه
وشــكله  ,في قصة دردبيس  ,نكون
مع حالــة الزالت قائمــة  ,رغم مرور
هذه الســنوات على ظهورها  ,وهي
شخصية املثقف  ,الكاتب  ,االديب ,
القاص  ,ومعاناته وضنك معيشته ,
ونظرة االستخفاف والسخرية منه ,
كونه عبر كل هذه الســنني و وكتب
وقرأ الكثير ,اال أن حاله لم يتغير  ,لم
تغيره الكتابة ,بينمــا يواجه صديق
له اجتــه الى التجارة  ,واســتطاع أن
يعيــش فــي بحبوحة ويســر مادي
مختلــف  ,وهنا يبرز الصــراع الذي
وظفه القاص ضمن منت هذا النص,
مــن الغالب في االخير  ,من املنتصر ,

الكرسي املتحرك
أما قصة ( الكرســي املتحرك) فإنها
تخيلنــا الــى العالم املغلــق  ,الذي
فوجئ بــه بطل هذا مجبــرا ً  ,كونه
معاق وعليه إســتخدام الكرســي
املتحرك,بينمــا يفتح النافذة صباحا ً
 ,ليشــاهد حركة احلياة  ,ويتمنى أن
يشــارك الناس حركتهم وجتوالهم
 ,لكــن ما باليد حيلــة  ,ألنه محاط
بالعجــز وقلــة احليلــة ,وعليــه أن
يستســلم ويقبــل مبا أملــت عليه
ظروفه الصحيــة اجلديدة  ,وما عليه
سوى مشــاهدة حركة احلياة باخلارج
دون ان يشترك فيها.
أن اجملموعــة القصصية (الريح ت ُترك
فــوق الطاولة والدردبيــس ) للقاص
والروائي حســن البحار جتربة جديدة
لــم نألفها مــن قبل؛ كــون القاص
اســتطاع أن يوظف حركــة الرياح
والبحر والســفن ضمــن النصوص
الســردية وجعلها البؤرة الرئيسية
التي انطلق منها لتمتزج مع األدوات
الســردية وتكون جزء مكمال ً لها في
ثالثة أبعــاد حلركة الريح .قدم لنا من
بعد
خاللهــا نصوصا ً تنتمي لــكل ُ
من هذه األبعــاد وجعلنا نبحر معه،
ولكن ليس في وسط البحر وامنا في
عالم هذه اجملموعة _الريح ت ُترك فوق
الطاولــة والدردبيــس_وكان اجلهد
الفني واضحا ً في محاولة إلخراج فن
صناعة القصــة القصيرة من أدواته
الرتيبــة املتبعة إلى حيــث التغيير
والتجريب واحلداثة.
مــن اصــدارات دار ومكتبــةاوراق –
الطبعة الثانية – لعام 2018

متابعات

مختارات من قصص علي السباعي
غضب طبيع ٍة
ليست
َ
هذي األعاصير بل بصا ُق غرقى
ميت.
عالم
ْ
على ضميرِ
ٍ
ليس رمالً هذا الشاطئ
حب لم تصل،
بل بقايا رسال ِة ٍّ
اعتذارُ طفلة من أمها ألنها لم تشرب كأس
احلليب هذا الصباح،
ندم زوجة لــم حتمل من احلب إال الشــجار
األخير
ّ
َ
ً
املوت هذ ْه.
ة
رحل
ىء
ف
تد
ة
ال قبل
ِ
مهل بني موجتني
على
يطفو
الذي
هذا
ٍ
ليس نفايات نزهة عائلية
القاع مع صاحب ْه.
الذهاب إلى
بل حذاء رفض
َ
ِ
كيف نع ّلم أطفالنا أ ّن لو َن البحرِ أزر ُق
وهم يــرون األحمر اخلارج مــن قلوب كواها
البكاء؟
أم أنه أزر ٌق حقا ً
لو ُن جس ٍد بعد االختناق؟!
ليس ملحا ً طعم هذا املاء
بل دموعْ.
ليس غروبا ً هذا البرتقالي بل بقايا دمنا،
دمنا الذي لم يجد أرضا ً صاحل ًة للموت
أو بحرا ً صاحلا ً للغرقْ.
أصبحت حدودا ً ومقابر
يا بحر  ..كيف
َ
لم لم تكن جسرا ً ومعابر؟
يا بحر  ..لم يبق شاطئ
لم تصله جث ٌة منّا
لم تبق يابس ٌة لم تصبح حدودا ً
لفيض أرواحنا
لم تبق سما ٌء تتسع
ِ
فهل صار الكون قبرا واألرض مج ّرد تابوت؟

باللغة اليابانية

قام منتدى الشــرق األوســط في
العاصمة اليابانية طوكيو بترجمة
قصص مختارة من قصص القاص
العراقي املبدع ( علي الســباعي ) ،
وقد ترجمها إلى اللغــة اليابانية
املســتعرب اليابانــي ( أتســومو
أوكادا )  ،حيــث قال رئيس املنتدى (
أتسومو أوكادا ) أن ( منتدى الشرق
األوسط يعكف حاليا ً على مشروع
ترجمــة قصص القــاص العراقي
علي السباعي إلى اللغة اليابانية
) ،مضيفــا ً إن ( منتــدى الشــرق
األوســط باشــر بترجمة ســيرة
القاص علي الســباعي إلى اللغة
اليابانيــة  ،وترجم قصصــا ً مثل
عرس في مقبرة  ،وشهرزاد  :قدري،
وهدف منتدى الشرق األوسط في

نشاطات كهذه هو تعريف القارئ
الياباني باملبــدع العربي  ،وإيصال
رســالة إنســانية عميقة ملعاناة
الناس فــي البلــدان العربية ،هذا
باإلضافة إلى نشــر تلك القصص
املترجمة في اجمللة اخلاصة باملنتدى
ونشــرها في موقع خاص به على
اإلنترنت حتت أسم ( منتدى الشرق
األوسط )  .وأوضح أن (عدد أعضاء
املنتدى بلغ حتى اآلن  40مستعرباً،
باإلضافــة إلــى بعــض األعضاء
الفخريــن مــن العراقيــن الذين
يشــاركون في جلســات املنتدى
الشهرية ونشاطاته).
يذكر إن منتدى الشــرق األوســط
في طوكيو كان قد تأسس في عام
 2002قبيل احلرب على العراق.
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فضفضة نسوة
زينب الحسني

قصائد وكلمات تتغنى بحب الوطن والتالحم بين االشقاء

سمية الناصر :حققنا النجاح في مهرجان الشعر العربي األول
بغداد ـ فالح الناصر:
اشادت رئيســة اكادميية الزهراء
للفنــون واإلبداع /فــرع العراق،
سمية الناصر ،باحلضور العراقي
الذي شــهده مهرجان الشــعر
العربــي اإلول الــذي اختتــم
مؤخرا ً في مدينة األســكندرية
بجمهوريــة مصــر العربيــة
باشراف أكادميية الزهراء للفنون
واإلبــداع فــي مصر مبشــاركة
فروع األكادميية في بلدان (مصر
املؤســس والعراق واألردن ولبنان
وتونس واجلزائر).
وقالــت انها ترأســت املهرجان
الذي ضيفته خشــبة مســرح
متحف كلية الفنــون اجلميلة
في األسكندرية ،الذي بدأ بعزف
النشــيد الوطني املصــري ،ثم
افتتــح رئيس أكادمييــة الزهراء
للفنون واإلبــداع ،الدكتور ،هاني
الســعداوي ،معرضــا ً للفنون
التشــكيلية ،حيث أســهمت
عقبــة التأشــيرة فــي عــدم
مشــاركة الفنان عبــاس دعير
الذي لم يسعفه احلظ باللحاق
بالوفد بسبب الفيزا ،حيث كان

مطلوبا ً منه احلضــور الى وزارة
الثقافــة والســياحة واآلثار في
بغداد وهو مــن أهالي محافظة
البصرة لكي يتــم ختم لوحاته
رســميا ً من أجل املشاركة في
املعرض التشــكيلي باملهرجان،
لكن الروتني أســهم في تأخره
وعدم مشاركته.
وبينت ان إدارة األكادميية وضعت
ثقتها بوفد العراق ان يكون أحد
ركائز جنــاح املهرجان ،حيث كان
لوفدنــا دور فعال فــي املهرجان
من خــال ألقاء كلمــة العراق
في حفــل االفتتاح واملشــاركة
في املهرجــان وصدحت حناجر
الشــعراء بالقصائد التي تغنت
بالعروبــة والوحــدة والتعريف
بالتــراث العراقــي للشــاعرين
شاكر حنون وعمار الوراد اللذين
قدما حوارية باللهجة العراقية
نالت التفاعل من احلضور ،وقدم
الشــاعر احمد الصباغ قصائده
بعرض مسرحي مبشاركة الفنان
رضا البياتــي ،حيث قدم البياتي
كل ما هــو جميل مــن الغناء
العراقي االصيل أطرب به اجلميع.

سمية الناصر

واشــارت إلى ان اكادميية الزهراء
للفنون واإلبداع فــي جمهورية

النساء أكثر عرضة للوفاة بعد عمليات القلب
بغداد  -الصباح الجديد:
كشــفت دراســة بريطانية عن أن
النســاء أكثر عرضــة للوفاة بعد
اجلراحــة الروتينية ملرض الشــريان
التاجي ،بسبب تلقيهن رعاية أسوأ
من الرجال.
وذكرت الدراســة ،أن “هؤالء النساء
أكثر عرضــة بنســبة  ٪٢٠للوفاة
نتيجة للعمليــة التي تنطوي على
اســتعمال قســطرة لفتح أوعية
دموية ضيقة أو مسدودة في القلب،
وأرجعت الدراسة التي استمرت ١٠
ســنوات وأجريت على أكثر من ٦،٦
مليون مريض ،السبب في ذلك إلى
حصول النســاء على نوعية رعاية
أسوأ من الرجال”.
واضافت الدراســة ،أن “عدد النساء
اللواتــي لقني حتفهــن بعد إجراء

العملية كان أكثــر من الرجال في
كل من الســنوات العشــر التي مت
حتليلها ،ما عدا عامي  ٢٠٠٥و،٢٠١٠
ومــن احملتمــل أن حتــدث مثل هذه
الوفيات بســبب النزيف ،حيث تزيد
نســبة معاناة اإلناث مــن النزيف
بنســبة  ،٪٨٠كما أن النساء أكثر

عراقيات مبدعات
بالرغــم مــن كل الظــروف
القاهــرة وما مــر علينا من
ومــآس ظلت العراقية
ويالت
ٍ
شــامخة كنخلــة معطاء،
صابــرة مجاهدة ،لــم تثنها
املصاعب عــن اعالن واهمية
وجودها ،كانــت االم والزوجة
واالخت التــي احتضنت كل
آالمنا واحزاننا  ،متسح بكفها
املعجون باحلنان والطيبة على
جباهنا وتفتح ابوابا ً لألمل .
فــي هــذه الزاويــة نحاول
وبالتعاون مع (العراقية هنا)
والناشطة شــيماء بهزاد ان
نســلط الضــوء على بعض
نسائنا العراقيات الشجاعات
املتميزات في شــتى مناحي
احلياة ،واليــوم اخترنا مبدعة
عراقية هــي الصحفية مرمي
سمير.
*مــرمي ســمير حاصلة على
بكالوريوس اعالم من العراق
وماجســتير صحافــة مــن
لبنان.
* مرشــحة لبرنامــج
امللكــة (ملكة املســؤولية
االجتماعية) على مســتوى
العالم العربي
*مؤسسة مشــروع كاتبات
املستقبل املشــروع التربوي
التعليمــي فــي الوقت ذاته
يرمي الى التطور في الكتابة
وجعل القلم الســاح الذي
نحارب به كل آفات اجملتمع .
• *أصدرت العديد من الكتب
اإللكترونيــة أي مــا يقارب
الثالثني كتاباً.

عرضــة بنســبة  ٪٥٣للتعــرض
ملضاعفات األوعية الدموية”.
ويعتقد الباحثون أنــه رمبا كان من
املرجــح أن تتوفــى اإلناث بســبب
كونهن أكبر سناً ،ما يشير إلى أنه
ال يتم تشخيص إصابتهن باألمراض
القلبية في وقت مبكر عن الرجال.

مصــر العربية ،قــررت طباعة
ديوان جلميع الشعراء املشاركني

العمل تسهم في تقديم الدعم
ّ
معنفة
النفسي لـ  1051امرأة
متابعة الصباح الجديد:
قدمــت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعية الدعم النفســي ألكثر
من ألف امرأة معنقة خالل النصف
االول من العــام احلالي فــي بغداد
واحملافظــات واملناطق التــي كانت
يســيطر عليها ارهابيــو عصابات
(داعش) املهزومة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة
عمار منعــم :ان «عدد حاالت الدعم
النفســي املنجــزة من قبــل دائرة
احلماية االجتماعيــة للمرأة قد بلغ
( )1051حالة خالل النصف االول من
العام احلالي ،منوهــا ان الدعم قدم
لنســاء في بغداد وبعض احملافظات

تساعدك على
فواكه
ِ
خسارة الوزن من دون ريجيم

• * تعمل مراسلة في حريتي
نيوز.
• * مؤسسة مجلة كاتبات
املســتقبل ورئيسة حترير في
احتاد الصحفيني العراقيني.
• * شــاركت فــي منظمــة
السيدة العذراء لرعاية األسر
العراقية والناجني من العنف.
* حاصلــة على شــهادة من
املركــز الثقافي فــي بغداد
واملركز الثقافي واالعالم.
* شهادة تقديرية من منظمة
املتحــف احلضــاري التراثي
املتجول وكذلــك من رابطة
هادفون فــي الثقافة وتنمية
اجتماعيــة وكرمــت بــدرع
االبــداع والتميز في مهرجان
احالمي لعام .2017
*نشــر لهــا عــدة مقاالت
وحــوارات فــي العديــد من
اجملالت والصحــف العراقية
وكذلك العديد من البيجات
على السوشيل ميديا

متابعة الصباح الجديد:
تتطلَّــب أنظمة الرجيــم فترة
زمن َّية طويلــة حتَّى تؤتي ثمارها
فــي التخســيس ،ممَّــا يصيب
املتتبعــن لهــذه األنظمــة
بالضغــط النفســي أو امللــل.
وباملقابل ،ثمة وســائل طبيع َّية
ت ُســرِّع بلوغ أهداف الرجيم في
مجال خسارة الوزن ،من دون عناء،
وتقضي بتنــاول الفواكه قليلة
السعرات احلرارية واملساعدة في
التخسيس ،وأبرزها:
الكمثــري :متنــح الكمثــري
متناولهــا الشــبع؛ الحتوائها
أيضا غن َّية
علــى األلياف ،وهــي ً
بالفيتامينــات الرئيســة التي
يحتاج اجلسم إليها .ومن فوائد
الكمثــري :تســهيل عمل َّيــة
الهضم ،واملســاعدة في إحراق
دهون اجلسم ،ممَّا يجعلها عنصرًا
غذائيًّا مفي ًدا في مجال خسارة
الوزن.
البرتقــال :يعــ ُّد البرتقــال من
مضادات األكســدة ،التي ُتافظ
غني
علــى الصحــة ،كما أن َّــه ّ
باألليــاف الغذائيــة التي حتمي
القلــب .ويطيــب أكل الثمــرة
كاملة ،أو شرب عصيرها ،من دون
َّ
السكر إلى السائل.
إضافة
املوز :يوصف املــوز بأن َّه «“فاكهة
الطاقــة والقــوة» ،الحتوائــه
على نســبة عالية مــن املعادن
غنــي
والبوتاســيوم ،وهــو
ٌّ
بالفيتامــن “ب  ،6وبالتالــي

في املهرجان في خطوة متميزة
لدعم نتاجات الشــعراء الذين

قدموا قصائد متميزة.
واضافت :في حفل اخلتام ،تبنت
لبنان ،تنظيم مهرجان الشــعر
العربي الثانــي في العام املقبل،
حيث أعلن رئيس اكادميية الزهراء
فرع لبنان ،الشاعر ،محمد علي،
اإلعالن عن تنظيم بالده مهرجان
الشعر العربي الثاني.
وثمنــت ،الناصــر ،دور الزميلة
اإلعالمية ،عضو اكادميية الزهراء
فرع العــراق ،ســماح إبراهيم،
بتوثيقها رحلة الوفد ،ونشاطاته،
حيث كانت ضمن وفد العراق في
املهرجــان ،كما ،اشــارت إلى ان
اإلعالم املصري بجميع فئاته ،كان
مواكبا ً للمهرجان ،حيث عرضت
فعاليات املهرجان عبر شاشــة
قناتي احلياة واالســكندرية كما
كتبــت جريــدة حكايــة وطن
اإللكترونية ومجلة الزهراء التي
تصدرها األكادميية عن املهرجان.
واشــارت إلى ان اكادميية الزهراء
قامت بتقدمي الشهادات والدروع
التذكارية للمشاركني في حفل
ختام املهرجــان الذي اســتمر
للمدة من  1ـ  4أيلول اجلاري.

يُساعد في التخســيس ،ويُزوِّد
اجلسم بالطاقة.
التوت البري :تزخر هذه الفاكهة
بالفيتامينــات واملعــادن ،فهي
حتتوي علــى مجموعة من املواد
الطبيع َّية املُســاعدة في إحراق
الدهــون املتراكمــة ،وت ُخلِّــص
مــن الدهــون حــول منطقــة
البطــن ،وبالتالــي ت ُذيب دهون
الكــرش واألرداف ،ومتنع تخزينها
ً
مستقبل.
التفاح :أثبت بعض الدراســات أ َّن
التفــاح يُ ِّ
نظم عمليــة الهضم
ومينح متناوله شــعورًا بالشــبع،
الحتوائه على األليــاف .فالتفاح
يُساعد في اإلفادة من الطعام عن
طريق حتســن مســتوى التمثيل
الغذائي باجلسم ،كما يعمل على
التخلُّص من الوزن الزائد.

التي كانــت حتت احتــال “داعش”
االرهابي وبعض املناطق االخرى التي
تأثرت بجرائم العصابات االرهابية».
واوضح ان الغاية مــن تقدمي الدعم
النفســي للمعنفات هو ازالة اآلثار
السلبية لدى بعض النساء اللواتي
كن يعانني من تلك املرحلة ،مشــيرا ً
الــى ان احلاالت قســمت بواقع 308
حاالت فــي بغــداد و 185حالة في
محافظــة نينــوى و 292حالة في
محافظة صالح الديــن و 100حالة
في محافظة النجف االشــرف و74
حالة فــي االنبار ،فضال عن  35حالة
فــي ديالــى و 33حالة فــي كربالء
املقدسة و  29حالة في بابل.

وتابع ان الوزارة كان لها حضور فاعل
فــي القضايا التي تخــص املرأة من
خالل توثيق حاالت النساء املعنفات،
وشــمول الناجيات من شتى اطياف
الشــعب ببرامج الرعاية ،وأنها في
طليعــة املؤسســات التــي تدعم
البرامــج واملشــاريع التي تســهم
في تعزيــز ومتكني املــرأة اقتصاديًا
واجتماعيــا ً وثقافيــاً ،وتقدمي برامج
التدريب والتأهيل والدعم النفسي
وتوفير فرص عمل للنســاء اللواتي
لديهن القدرة على العمل ومنحهن
القــروض لتمكينهــن مــن اقامة
مشــاريعهن اخلاصة مبا يسهم في
اعالة عائالتهن والنهوض بواقعهن.

امرأة ومهارة
ما تزال الكثير من النساء بالرغم من ظروف
العــوز والفقر ال ميتلكن أي مهارة او حرفة او
مهنة ممكن لها ان تســهم في إيجاد فرصة
عمل حتقق أي مدخول مادي لهن ليس بسبب
عجزهن او ألنهــن غير راغبات باكتســاب
أي مهــارة وأمنا قلة الفــرص املمنوحة لهن
للتعلــم او حتى لالطالع علــى ما ميكن ان
يساعد في توفير حاجاتهن اليومية.
االف النساء اللواتي بال معيل يضطررن الى
العيش على الصدقات وما توفره لهن بعض
املؤسسات اإلنســانية ،او يجبرن ان يحرمن
ابناءهن مــن التعليم وزجهــم في العمل
بأعمــار صغيرة ال تتناســب مــع قدرتهم
على حتمل مشــاق ِه  .أو فــي بعض األحيان
يتســولون في الشــوارع ليصبح التسول
مهارة بالنسبة لهم أســهم فيها اجملتمع
والدولــة في ان تكون مصــدر عيش لهؤالء
األطفال وعائالتهم.
ولو ان تلك النســوة وجــدن منفذا ً حقيقيا ً
جلعلهن ينخرطن بســوق العمل او القطاع
اخلاص ،في ظل انعــدام الفرص في القطاع
احلكومي ،السيما وان فرص التعيينات تكاد
تكــون غير موجــودة اال ملــن امتلك « صك
الواسطة «.
طاقات تهدر كان من املمكــن اإلفادة منها
وباملقابل حتقيق الفائدة لهن من خالل زجهن
في املصانع واملعامل ،وكل مكان فيه فرصة
عمل حقيقية لهن تدفع عنهن شــر الفقر
والعوز ،وتؤهلهن بالشــكل الصحيح لبناء
اسرة على أســس طبيعية اســوة باألسر
األخرى.
فلو مت فســح اجملال للنســاء فاقدات املعيل
لوجدن جيشا ً يحقق االكتفاء احمللي من اليد
العاملــة احمللية ،اال انه في بلد تهيمن عليه
ثقافة االســتيراد واالســتهالك غير احمللي
ستظل تلك االيدي عاطلة وغير مفعلة حلني
حتقيق وضع اقتصادي متزن يرفع شعار امام
كل مواطن مهارة ....

معجون األسنان لتنقية بشرة االنف
متابعة الصباح الجديد:
من األشــياء التي ال غنى عنها
وبنحو يومي لــدى اجلميع هو
معجــون األســنان ،ولكن هل
أنك تســتطيعني
فكرت يو ًما ِ
اســتعمال معجون األســنان
في غــرض آخر غيــر تنظيف
االسنان؟
يعاني العديد من البقع السود
التي تظهــر على األنف وجتعل
مظهره غير الئــق ،أو أن األنف
مييل لونــه إلى االســمرار عن
بقية لون بشرة الوجه.
ونقــدم لكــم احلــل لهــذه
املشــكالت اخلاصة باألنف وهو
حل غير ُمكلف وال يحتاج إلى
أي مجهــود فقط نســتعمل
معجــون األســنان أي نوع في
املنــزل وفرشــة اســنان ذات
شــعيرات ضيقــة أو صغيرة
حتــى نســتطيع الوصول إلى
زوايا األنف.
خطــوات اســتعمال معجون
األسنان على األنف:

 – 1يجب مراعاة إذا مت استعمال
نفس الفرشة التي تستعملها
فــي غســيل اســنانك يجب
تطهيرهــا وتعقيمهــا ً
أول
بوضعها فــي املاء املغلي وذلك
للتخلــص من أي شــوائب أو
جراثيم دقيقــة ،ويفضل بعد
االستعمال تُكرر نفس عملية
التعقيم حتى تستعملها مرة
أخرى على االســنان ،أو احضار

فرشة جديدة.
2نقــوم بعمــل حمــام بخارللوجه عــن طريق وضع إناء به
مــاء وبعــض أوراق النعناع أو
البابوجن على النار حتى مرحلة
الغليــان ،يُعــرض الوجه إلى
البخار املتصاعد من اإلناء ملدة
 15دقيقة ،حيــث يعمل على
تفتيح املسام وإزالة االتربة.
3-بعد البخار مباشــرة ن ُحضر

فرشاة األسنان ونضع املعجون
عليها ثم نقوم بدعك املنطقة
التي بهــا الرؤوس الســود أو
االســمرار على األنف جي ًدا ثم
يُترك املعجون على األنف بضع
دقائق أو حتى يجف املعجون.
4عند الشعور بجفاف املعجونعلــى األنــف ،نقوم بواســطة
الفرشــة مــرة أخــرى بدعك
املنطقة التي بها الرؤوس السود
أو الهاالت السمر.
5بعد ذلك نقوم بغسل الوجهباملاء الفاتر وميكن مسح الوجه
منطقة األنــف بقطنة مبللة
مباء الــورد لترطيبها ،وتكرر هذه
الوصفــة مرتني في األســبوع
حتــى ُ،الحظ اختفــاء الهاالت
والرؤوس السود متا ًما.
6ملحوظــة مهمة  :إذا لوحظأن هناك تهيجا ً في البشــرة أو
اي حتســس او احمــرار يجب اال
تستعمل هذه الوصفة ،فهناك
بشــرة حساسة قد تتأثر بوضع
املعجون.

البيض يحمي الحوامل من أخطر مشكالت الوالدة
متابعة الصباح الجديد:
توصلت دراســة جديدة لفوائد
مهمة ميكــن أن مينحها البيض
للنســاء احلوامل ،ومــن أهمها
التقليل من احتمــاالت الوالدة
املبكرة.
وذكــرت الدراســة أن البيــض
يحمــي احلوامــل واألمهات من

االكتئــاب الذي قــد يصيبهن،
بحسب ما نقلته «ديلي ميل».
وقالــت أخصائيــة التغذيــة،
كورديليــا وودوارد :إن البيــض
يحتوي علــى بروتينات نظيفة،
ومغذيــات حيويــة ،ويعد أحد
أهم املصادر الطبيعية القليلة
لفيتامني Dالضــروري في أثناء

احلمل.
وأوضحت ،أن البيض به أحماض
دهنية طويلة السلســلة ،مثل
تلك املوجودة باألطعمة البحرية،
والتي تعزز مــن زيادة وزن املولود،
وانخفاض مخاطــر الوالدة قبل
األوان ،واحلد من اكتئاب األمهات.
وذكــرت الدراســة أن تركيــب

البيض يوفــر أغلــب العناصر
الغذائيــة األساســية للمرأة
احلامل ،مثل فيتامــن  B12وD
وحمض الفوليــك احلديد واليود
والكولني ،كمــا أن بيضة واحدة
فقــط بها أكثر مــن  100%من
متطلبات فيتامني  B12في أثناء
احلمل.

استعمال السكر في القضاء على قشرة الرأس
قشرة الشعر تنتج عن تراكم خاليا
اجللد امليتة علــى فروة الرأس وإنتاج
الزيوت من فروة الرأس بكمية زائدة،
وهي مشكلة ليست هينة اذ ميكن
لها أن تؤدي إلى مشكالت أخرى في
فروة الرأس مثل احلكة والنزيف.
لذا يجــب معاجلة هذه املشــكلة
في الوقت املناســب قبــل تطورها،
واخلطــوة املهمة في إزالة قشــرة
الرأس هــي التقشــير وإزالة خاليا
اجللد امليتة من فروة الرأس بانتظام.
طرق اســتعمال الســكر في عالج
قشرة الرأس :
امللح والســكر وزيت الزيتون :ميكن
اســتعمال هذا املقشــر على فروة
الــرأس للتخلص في إنتــاج الزيت
عليك
الزائد على فروة الرأس  ،كل ما
ِ

القيــام به هو مزج بعض الســكر
وزيت الزيتون وقليل من امللح لعمل
اخلليط  ،ثــم قومــي بتطبيق هذا
اخلليط على فــروة الرأس ثم قومي
بالتدليــك بلطف بحركــة دائرية
بأطراف األصابع .
اتركيه ملدة ســاعة أو نحو ذلك وفي
وقت الحــق قومي بشــطفه باملاء
االعتيادي ،سيساعدك هذا التقشير
في عالج قشــرة الــرأس على فروة
الرأس ،وميكن استعمال هذا العالج
مرة واحدة على األقل في األســبوع
للحصول على نتائج أسرع.
الســكر والصبار :يشــتهر الصبار
بخصائصه العالجية التي تســاعد
في عــاج فــروة الرأس والقشــرة
اجلافة ،خذي ورقة نبات صبار طازجة،
واقطعي األشــواك علــى اجلانبني

وقشري اجللد  ،وبعد استخراج الهالم
األبيض ووضعه في وعاء نظيف يتم
إضافة السكر املسحوق الناعم إلى
هــذا الهالم  ،ثم يتم خلط املكونات
جي ًدا  ،ثم ضعي هــذا اخلليط على
فروة رأســك وقومي بتوزيعه برفق
 ،وبعــد  30دقيقة قومي بغســله ،
هذه الطريقة سوف تعزز منو الشعر
 ،وميكــن جتربة هــذه الطريقة مرة
واحدة في األقل كل أسبوعني .
السكر مع الشامبو :هذه الطريقة
بســيطة جــدا ً وحتتاج فقــط إلى
إضافــة ملعقة كبيرة من الســكر
إلــى الشــامبو االعتيــادي ،قومي
باســتعمال هذا اخلليط كشــامبو
لشــعرك ،ثم قومي بشطفه كما
ميكنك تكرار هذا مرة واحدة
املعتاد،
ِ
في األســبوع للحصول على نتائج

أفضل.
الســكر والزيــوت العطريــة :هذه
الطريقة فضال ً عن أنها ستساعدك
في اخلــاص من قشــرة الشــعر
ستساعدك على جعل فروة رأسك
ذات رائحة جميلة ،ميكنك عمل هذا
اخلليط بإضافة نحــو  10-8مالعق
كبار من السكر مع  5مالعق كبيرة
مــن زيت بذور العنــب و 4-3قطرات
من زيت إكليــل اجلبل وزيت الليمون
العطري ،اخلطي جميــع املكونات
جي ًدا وقومــي بتدليكها على فروة
الرأس والشــعر ،استمري بالتدليك
لبضع دقائــق ثم اتركي اخلليط ملدة
ســاعة ،ثم قومي بشــطفه باملاء
االعتيادي ،كــرري هذه الطريقة مرة
واحــدة كل  15يو ًما للحصول على
نتائج أسرع وأفضل.
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رؤى فنية تؤكد أهمية حضور الوطني في مالعب المملكة

االتحاد يوافق على مشاركة األسود في رباعية السعودية
بغداد ـ ماهر حسان*
اعلــن االحتــاد املركزي لكــرة القدم,
موافقتــه على مشــاركة منتخبنا
الوطنــي فــي البطولــة الرباعيــة
التي ســتضيفها اململكــة العربية
السعودية الشــهر املقبل مبشاركة
كل من البرازيل واالرجنتني إضافة الى
صاحب االرض واجلمهور.
وقال عضــو احتاد الكــرة يحيى كرمي
بعــد دراســة كل التفاصيل اخلاصة
بالدعوة الســعودية للمشاركة في
البطولة الودية شــهر تشرين االول
املقبل متت املوافقة بشــكل رسمي
وتقــدمي االعتــذار الى احتــادي عمان
ولبنان على خــوض املباراتني الوديتني
مع منتخبيهما الوطنيني ،مع توجيه
كتب شكر وتقدير.
واضاف :كما مت االتفاق بشكل رسمي
على خوض مبــاراة في االطار الدولي
الودي في العاشــر من شهر تشرين
الثانــي املقبل مع منتخــب بوليفيا
تضيفهــا املالعب اإلماراتيــة ،فيما
مت رفض خــوض مباراة مــع نيوزالندا
بســبب مركزهم املتأخر على الئحة
ترتيب االحتــاد الدولي ,الفتــا الى ان
االحتاد يســعى الى تأمني مباراة اخرى
على مستوى عال مع منتخب اوربي او
من اميركا اجلنوبية.
وبــن كرمي :كما مت اعفــاء رئيس جلنة
التراخيــص ,محمــد العبــودي ,من
جميع املهمات املنوطــة به في احتاد
الكرة عطفا على االحــداث االخيرة
التــي تناولهــا اإلعالم علــى ان تتم
مناقشــة عدد من البدالء خالل املدة
القليلة املقبلة.
واختتم حديثه قائالً :قررنا ايضا تأجيل
تســمية جلنة احلكام الــى اجتماع
االحتاد املقبل بسبب عدم تواجد بعض
اعضاء االحتاد وســيتم االعتماد على
اللجنــة املؤقتة احلالية حلني حســم

مباراة سابقة للمنتخب الوطني مع املنتخب البرازيلي
املوضوع قريبا جدا واحلال ينطبق على
رئاسة جلنة االنضباط ايضا.
من جانبه ،اكد الدولي الســابق كرمي
صــدام الذي ان قرار احتــاد الكرة كان
موفقا بخصوص املشاركة في بطولة
الســعودية العتبارات فنية ومادية،
ولكن يجب ان يكــون هناك وعي تام
من جماهيرنا بخصوص النتائج التي

قد تكون ثقيلة بحكم اننا سنواجه
منتخبات عاملية على مســتوى عال.
وقــال :بغــض النظر عن اخلســارة
ســتكون جتربــة في غايــة االهمية
على املدير الفنــي اجلديد للمنتخب
الوطني ان يســتفيد منها خصوصا
من الناحيتني الفنية والبدنية ،وعليه
ان ال يفكر بالنتيجــة بقدر االهتمام

«شباب الصدر» تنظم بطولة األكاديميات
بغداد ـ كريمة الركابي*
اقامــت مديريــة شــباب ورياضة
مدينة الصدر فــرع احتاد أكادمييات
مدينــة الصــدر بطولــة مواهب
املدينة بكرة القــدم 2005_2004
على ملعب ناطق هاشــم وأقيمت
مبارتني األولــى بني أكادميية امليثاق
والشــهيد طالــب انتهــت بفوز
األول والثانيه بــن أكادميية األحرار
والقوات اخلاصــه انتهت بالتعادل
اإليجابي..وحضــر حفــل االفتتاح

حســن مانع ممثل مديــر املديرية
و جواد هليــل و رحيم بهير وممثلي
األكادمييات وجمهور غفير.
من جانــب اخر ،تقدمــت مديرية
شــباب ورياضــة مدينــة الصدر
بالشــكر الــى مركــز االبــداع
التخصصــي بكرة القــدم وكرة
الطائرة على اجلهــود املبذولة في
تأسيس املركز واالشراف على تدريب
الرياضيني لكافــة الفئات وكذلك
االســهام في اجناح حفــل افتتاح

املركز الذي شــهد حضــور كبير
مــن احلكومة احملليــة والرياضيني
والقنــوات االعالميــة فقــد كان
املركز ميثل سحابة معطاءه سقت
االرض فاخضرت شــاكرين تظافر
اجلهود الرائعة التي اســهمت في
ارتقاء العمل وهذا دليل على انهم
جديرون بتولي مهامهم التي تكبر
بهم وباجنازاتهم.
* إعالم شباب الصدر

كريم نصر اهلل يقود أشبال
نادي أم صالل القطري
بغداد ـ الصباح الجديد:
تسنم املدرب الشــاب ،كرمي نصر
اهلل ،مهمة تدريب فريق أشــبال
نــادي أم صالل القطــري في أول
مهمــة تدريبيــة خارجيــة ،بعد
رحلتــه التدريبية الســابقة في
اكادميية إسبانيول الكروية.
وســبق لنصر اهلل تدريــب فريق
الديوان في دوري الدرجة االولى ،ثم
العمل في أكادميية أسود الرافدين
بــإدارة يونــس محمود وســامر
سعيد ،قبل محطته االخيرة في
أكادميية إســبانيول ،وحصل على
شهادة  Cالتدريبية اآلسيوية.
يقول نصر اهلل :شــكرا ملن وضع
ثقته بــي ورشــحني للعمل في
تدريب فريق األشــبال بنــادي ام
صالل القطري ،وهي محطة تعد
حتديا ً لي كمدرب عراقي اســعى
إلى تعزيز جناحــات زمالئي الذين
ســبقوني في تدريب فرق األندية
القطرية سواء على صعيد الفئات
العمريــة او املتقدمني ،كما ال بد
ان اقدم شــكري اجلزيــل إلى إدارة

كرمي نصر اهلل
اكادميية أســبانيول التي عملت
معها في الفتــرة االخيرة ،وامتنى
لألكادميية والالعبني التوفيق.
واشــار إلى :ان فريقه في اشبال
نادي أم صالل القطري من مواليد
 ،2008ويتألف فريقه من  30العباً.
مبينا :ان املالك التدريبي املساعد
يضــم ،الســعودي قــدري علي،
وشــحاته املصري ،وبــدأ الفريق
التدريبات واجــراء املباريات الودية،

حيث فاز على أشــبال نادي قطر
بثالثة أهــداف مقابل هدف واحد
لنادي قطر ،في حني خســر امام
اشــبال الرياضن بهدفني من دون
مقابل ،استعدادا ً للدوري املقرر ان
ينطلق يوم  22أيلول اجلاري.
اجلديــر بالذكر ان املدرب كرمي نصر
ً
العبــا وســط امليدان،
اهلل ،كان
مثل أندية صالح الدين واخلطوط
والكاظمية والنفط والشرطة.

باجلانــب املعنوي مــن مواجهة كبار
الكرة العاملية .واضــاف صدام :نعم,
قد يتأثر اجلانب النفســي لالعبني في
حال كانت هنــاك نتائج مبالغ فيها،
وهنا يجــب ان يكون دور اجلهاز الفني
فاعالً لتجاوز اية تداعيات قد تستمر
الى باقي حتضيرات املنتخب لبطولة
اسيا في االمارات .2019

وحول اجلانــب االداري قال :احتاد الكرة
وفق في ان ال يضع نفسه في معمعة
بني قطر والســعودية كــون اجلميع
يعرف متاما ان هناك ازمة بني الطرفني،
بل ذهــب باجتاه ان يكون العراق محور
في مثل هذه االزمات وليس هامشيا ً
او تابعاً.
فيما اكد املديــر الفني لكرة النجف

مظفر جبار ان املشاركة في مثل هذا
احملفل ســتكون له عوائد مهمة جدا
خارج االمور املالية واالدارية ،املتمثلة
باســتقطاب انظار العالم الى الكرة
العراقيــة من جديــد خصوصا انها
تواجه كبار العالم.
وقال :يجــب ان ال يتم وضــع املدرب
او الالعبــن على احملــك عطفا على
نتائج البطولة كون هناك فارق واسع
في املســتوى بني العــراق والبرازيل
واالرجنتني ،لــذا يجب ان يتم التركيز
علــى جانب مهــم وهو املشــاركة
والتواجــد الى جانــب منتخبات لها
باع طويل في الكرة العاملية وسبق ان
توجوا بكأس العالم.
مــن جانبه اكد احمد صــاح املدرب
املســاعد لكرة الشــرطة ان فرصة
اللعب امــام البرازيــل واالرجنتني ال
ميكــن تعويضها ،وتأخر اصــدار قرار
املشــاركة من احتاد الكرة استغربت
له كثيرا خصوصا بعد ان اعلن املدير
الفني للمنتخــب الوطني كاتانيتش
موافقته على املشاركة!.
وقال صــاح :هناك فــارق واضح بني
مســتوى العــراق من جانــب وكبار
الكرة العاملية مــن جانب اخر ،ولكن
هــذا ال يعني ان منتخبنا ســيذهب
جملــرد املشــاركة بل ان هنــاك فوائد
مهمــة باخلصــوص املذكــور ومــن
بينهــا االحتكاك واجلــرأة وباعتقادي
الشــخصي ســيكون التواجــد في
البطولــة دافعا معنويا ملســتقبل
الوطني .واضاف :بال شك ان جماهيرنا
عاطفية جدا في التعاطي مع نتائج
املنتخــب الوطنــي ،وردة الفعل في
العديــد من االحيان تكــون عاصفة،
لذا عليهم ان يغلبوا لغة املنطق في
التعامل مــع النتائج حتى وان كانت
ثقيلة من اجل عدم التأثير نفسيا في
الالعبني.
* إعالم احتاد الكرة

«الشطرنج» يغادر إلى جورجيا السبت
للمشاركة في االولمبياد العالمي
بغداد ـ رافـد البدري*
يغادرنا يوم السبت املقبل املوافق 22
من شهر ايلول اجلاري وفد املنتخب
الوطني العراقي بالشطرجن للرجال
والنســاء متوجها ً صوب العاصمة
اجلورجية تبليســي للمشاركة في
االوملبيــاد العاملي للشــطرجن الذي
سيقام للفترة من  23ايلول ولغاية
 6تشرين االول.
ويتألــف الوفــد من رئيــس االحتاد
العراقي للعبة ظافر عبداالمير الذي
ســيحضر اجتماعات االحتاد الدولي
التي ستقام على هامش البطولة،
وفرحان نصير الوائلي املشرف على
منتخــب الرجال ومهــدي عطية
املشــرف علــى منتخب النســاء،
واملدرب االوزبكي اليكســي بارزوف
مدربا ً ملنتخب الرجال واملدرب امجد
علي مدربا ً ملنتخب النســاء ،فضالً
عن العبي املنتخب العراقي للرجال
والذي يضم كل من :حســن علي
حسني بطل العراق لعام  2018ونوح
علي حســن واراز باســم الصفار
صاحــب افضل مركز فــي بطولة
العراق الدولية السادســة واحمد
عبد الستار عبد الوهاب وعبد اهلل
محمد محســن بديــاً عن الالعب
احمد عزيز جواد الــذي تعذر عليه

في منافسات آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن احتاد القــوة البدنية املركزي تســمية وفدي
منتخبي الناشئني والشباب للمشاركة في بطولة
آســيا املقررة ان تنطلق في اإلمــارات يوم  20أيلول
اجلاري ،وتســتمر لغاية  25منه ،ويضم عضو احتاد
اللعبة املركــزي ،احمد حمزة رئيســا ،فيما يرأس
وفد الناشــئني ربيــع محمد علــي ،ويضم جعفر
ثجيل مدربــا ،والالعبني (حيدر ســعيد وعبد اهلل
عماد وعباس جبار وعبد اهلل ماجد وعبد احلســيب
بســمان) ،وعلي عباس رئيسا لوفد الشباب ،وعلي
حســن مهدي مدربا  ،فضال عــن الالعبني ( كرار
منخي ومحمد جبار ومحمد خالد وعلي شــوقي
واميــر ابراهيم ومحمد اســماعيل) ،ويضم الوفد
احلكم الدولي كاظم محسن.
هذا وسيغادر بغداد وفد القوة البدنية متوجها إلى
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،اليوم االربعاء ،املوافق
 19أيلول اجلاري.

«بناء األجسام» يختتم دورته
التدريبية الدولية الثانية

بغداد ـ الصباج الجديد:
اختتمــت األكادمييــة الدولية لبناء األجســام
واللياقة البدنيــة ،فرع العراق ،وبرعاية األكادميية
الدولية  ،IFBBوبالتعاون مع اإلحتاد املركزي لبناء
األجســام ،اختتمت ،امس االول ،الدورة التدريبية
الدولية املســتوى الثاني في بغداد ،وحاضر فيها
احملاضــر الدولي البطــل العاملي صــاح طاهر،
الذي يعد من أبرز األســاتذة احملاضرين الدوليني،
وامتدت الــدورة على مدى يومني متتاليني ،تلقى
املشاركون فيها دروســا ً عملية ونظرية ،بعدها
خضع املشاركون إلمتحان نهائي تقييمي.
وفي حفل اخلتام ،أكد الســيد فائز عبداحلســن،
رئيس األكادميية الدولية فرع العراق :ان األكادميية
الدولية  IFBBستســتمر بإقامة وتكملة بقية
املستويات وصوال إلى املســتوى التاسع ليكون
املدرب املتخرج على دراية كاملة بأصول التدريب
احلديث ،وكل ما يتعلق مبجال اللعبة.
ومت توزيع الدروع والشــهادات التقديرية لكل من
ساهم في إجناح هذه الدورة من قبل السيد فائز
عبد احلســن ،الذي شــكر اجلميع على احلضور،
والذين بدورهم شــكروه على جهوده في تنظيم
هكذا دورات يفتقد إليها مجتمعنا الرياضي .هذا
وشهدت الدورة مشاركة واسعة ألكثر من 130
طالبا وطالبة حضروا من مختلف أنحاء العراق.

معسكر تدريبي
لحكام السلة

الشطرجن
احلضور السباب خاصة ،فيما يضم
منتخب النساء كل من :نبا سامي
عبــاس بطلة العــراق للعام احلالي
وزينــب عاصف عبد اهلل وســالي
عبــاس عبــد الزهرة وصبــا جمال
محمد وميامة عاصف عبد اهلل.
وكان املنتخــب العراقي قد انتظم
في معســكر تدريبــي داخلي في
فنــدق االنتر ببغــداد اســتعدادا ً
لتلــك البطولــة التــي تعتبر من
اقــوى البطــوالت العامليــة على
االطالق نظرا ً للمشــاركة الكبيرة
مــن الالعبني ومــن جميــع انحاء
العالم،وقال مدرب املنتخب الوطني

امجد علي ان االســتعدادات جارية
على قدم وســاق من اجل الوصول
الــى اجلاهزية التامــة قبل الدخول
في غمار منافســات البطولة التي
اجدها صعبة جداً.
واضــاف ان احتــاد اللعبــة يعمل
باملتاح وفــق الظروف الصعبة التي
متر بهــا الرياضــة العراقية ،ومتكنا
بامكانياتنا املتواضعة من التعاقد
مع املدرب االوزبكي الكسي بارزوف
الذي يحمل لقب استاد دولي كبير
وهو معروف على املستوى العاملي.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

نسوكي يوقع أول عقد احترافي مع سان جيرمان

باريس ـ وكاالت:
أعلن باريس ســان جيرمان حامل
اللقب ومتصدر الدوري الفرنسي
لكرة القدم ،أن مدافعه الشــاب
الواعد ستانلي نسوكي ( 19عاما)
وقع أول عقــد احترافي مع النادي
الذي نشــأ فيه ،وذلك ملوســمني
حتى حزيران .2021

القوة البدنية يشارك

وكان أول ظهــور لنســوكي مع
الفريــق األول لنادي العاصمة في
املبــاراة ضد كاين فــي  20كانون
األول  ،2017وشــارك أساســيا ً
ألول مــرة في مباراة كأس األبطال
الفرنســية التي فــاز فيها على
موناكو 4-صفــر في  4آب املاضي
في مدينــة شــينزين الصينية،

حيث حقق متريرتني حاسمتني.
ومنذ بداية املوسم اجلديد ،شارك
نسوكي الذي أثار اهتمام مرسيليا
بــه لضمه إلى صفوفه حســب
وسائل إعالم فرنســية ،في ثالث
مباريات مــع فريق العاصمة الذي
فاز في مبارياته اخلمس األولى في
الدوري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنــة احلكام املركزية فــي االحتاد العراقي
بكرة الســلة اقامــة معســكر تدريبي جلميع
احلــكام الدوليني والدرجة االولــى في محافظة
السليمانية مطلع تشرين االول املقبل ،يرافقهم
عدد من احلكام الشباب ،وذلك لالعداد والتحضير
إلدارة مباريــات املوســم اجلديــد التــي تنطلق
منتصف الشهر املقبل.
وقال جواد حســن شعالن ،امني سر جلنة احلكام:
ان احملاضــرات التي ســيلقيها عــدد من احلكام
الدوليني ستشــمل توضيح التعديالت اجلديدة
التــي طرأت علــى قانون اللعبة ،وشــرح ما ورد
في دليل احلــكام من مواد مهمة ترجمها مؤخرا ً
محمد حسن شعالن ومهند جواد حسن شعالن
بهدف تسهيل مهمة احلكام في ادارة املباريات.

مفكرة اليوم

الدوري األوروبي

مان سيتي ـ ليون 10:00
مساء
ً
مساء
ريال مدريد ـ روما 10:00
ً
مساء
فالنسيا ـ يوفنتوس 10:00
ً
مساء
بنفيكا ـ بايرن ميونيخ 10:00
ً
مساء
يونج بويز ـ مان يونايتد 10:00
ً

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

"صراع العروش"

المرأة ال تبحث عن المال

والوسامة في الرجل فقط
الصباح الجديد  -وكاالت:
وجد علمــاء النفس األميركيون أن وســامة الرجل
وكســبه املزيد من املال غير كافيني لكســب قلب
املرأة.
ووفقــا للباحثني فــإن املال يرفع مــن وضع أي رجل
تقريبا في نظر اجلنس اللطيف ،ولكن املســؤول عن
اجنذاب املرأة إلى الرجل بنحو أساســي هي جينات
التوافق النسيجي "."Histocompatibility
وذكــرت مجلــة " ،"Psyсhology Todayأن علماء
النفس يعتقدون أن هذه اجلينات أو "اآللية" ،حصلت
عليها األنثى خالل العمليــة التطورية عبر الزمن،
وهي آلية بســيطة للغاية :من األفضل التزاوج مع
شــريك حياة لديه جينات مناعية مستقرة ،ميكن
أن تورث لذرية املستقبل لتصبح بدورها ذات مناعة
قوية.
ووفقا للعلماء ،فإن النساء ال ميتلكن غالبا مجموعة
من اجلينات املطلوبة إلعادة إنتاج نسل "قوي" ،لذلك
يحاولن احلصول عليها من الرجال.
وأشــار الباحثون أيضا إلــى أن العمليات التطورية
والعلم النفسي للمرأة يؤكدان على أن النساء بعد
الزواج وإجناب األطفال يتوقفن عن االنتباه إلى األمور
التي كانت جتذبهن إلى الرجال.

أحالم يوسف
هناك حديث للنبي محمد "ص" يقول
فيه "واستعينوا على قضاء حوائجكم
بالكتمان" ،وثمة مثل مصري شــعبي
يقــول "داري علــى شــمعتك تقيد"،
فهل ميكن ان يكــون اإلعالن عما نحن
مقدمون على فعله ســببا بعرقلته؟
هل يندرج ذلك ضمن باب التشاؤم دون
التفاؤل.
يقول الكاتب املصري واملســرحي علي
ســالم باملثل :عدد كبير منا ميشي في
شوارع الدنيا املظلمة وقد أوقد شمعة،
فحتى لو كان الهواء ســاكنا ،فال بد أن
تكون أنفاس النــاس قوية إلى الدرجة
التــي تطفئ معها شــمعتك ،ولذلك
عليك أن تداري عليها .املثل ال يطالبك
بإخفــاء حقيقتك ،بل يطلب منك بذل
مجهود حلمايــة هذه احلقيقة .كان من
علي ولســنوات طويلة األخذ
الصعب ّ
بهذا املثل ومراعــاة تنفيذه في حياتي،
رمبا بدافع من الغرور ،أو اإلحساس الزائد
بالثقــة بالنفس ،وكأنــه ال يوجد على
األرض من هو قادر على إطفاء شمعتي،
أما اآلن فأستطيع أن أقول لك بافتراض
أنني قــد حصلت درجــة معقولة من
النضج ،أنه يوجد دائما من هو قادر على
إطفاء شمعتك ،وأن الطريقة الوحيدة
للحفاظ على ما توفره لك من ضوء ،أن
تداري عليها.
ميكن ان نقول ان هشام النقاش الباحث
بعلم الفلسفة كان بالضد من حديث
ســالم اذ قال في هذا املوضوع :هناك
من يســعى الى احاطة جميع شؤونه
االسرية والوظيفية بالسرية ،حتى وان
كان املوضوع يخص تفصيلة اعتيادية
لن تهــم أكثر الناس فضــوال ،وحينما
نســأله عن سبب املبالغة بإحاطة كل
ما يخصه بالســرية يســتدل بحديث

الصباح الجديد  -وكاالت:
نشر موقع "املوندو" اإلســباني ،دراسة
بشــأن مجموعة من األشــياء التي قد
تقــف عائقا أمام ســرعة اإلنترنت في
املنزل ،والتي تتمثل باألجهزة املنزلية
املوجودة تقريبا في كل منزل.
امليكروويف ،والذي يســبب حدوث
تداخــل يــؤدي إلبطاء ســرعة

ســوية .وأبســط دليل على ذلك توافر
عدة وصفات عاملية جتمع بني الســمك
ومشتقات األلبان ،وفقا ملا ذكر القسم
اخملتــص باألغذية في موقــع "إن دي تي
في".
لكن ما يجب التأكــد منه هو صالحية
األســماك واأللبان قبل اســتهالكها
مجتمعة ،أي أن يكون السمك طازجا
ومطهيا بالشــكل الصحيح ،وأن
يســتعمل اللــن أو احلليب قبل
انتهاء صالحيته.
وما يجب التأكيد عليه أيضا ،أن
الســمك واللنب مجتمعني قد
يسببان الكثير من املشكالت
ملن يعانون من حساسية عند
تناولهم األســماك ،أو أولئك
الذين يعانون عدم القدرة على
هضــم الالكتوز املوجــود في
منتجات األلبان.
ويفســر اخلبير الطبــي الدكتور
ّ
تاباســيا موندهرا االعتقاد الشائع
بشــأن خليط اللنب والســمك ،بأن
األلبان تب ّرد جســم اإلنســان ،في حني
تولد األســماك تأثيرا معاكسا ،مما يحتاج
إلى حترير الكثير من الطاقة لهضمهما معا،
وهذا ما يولد عدم االرتياح.

فولكس فاغن تتخلى
عن خنفسائها األسطورية

الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلن فرع شــركة فولكس فاغــن في الواليات
املتحدة عن نية الشــركة إيقاف إنتاج سيارات
" ، "Beetleاي اخلنفساء.

بيتر دينكليج

حصــد النجــم بيتــر
دينكليج جائــزة أفضل
ممثــل بــدور مســاعد
مبسلســل درامي بحفل
جوائــز إميي فــي دورته
رقــم  70لعــام ،2018
والذي احتضنه مســرح
مايكروســوفت مبدينــة
لــوس أجنليــس .واختير
لتقــدمي احلفــل جنمــي
الكوميديــا الشــباب
مايــكل تشــاي وكولن
جوســت املعروفــان
كونهمــا مقدمــان
لبرنامــج التــوك شــو
الساخر .SNL

وأوضح املســؤولون فــي الشــركة أن "إنتاج
ســيارات  Beetleســيتوقف عام  .2019وقبل
ذلك ،ســتقوم فولكس فاغن بطرح امنوذجني
أخيرين منها هما  Final Edition SEوFinal
."Edition SEL
من جانبــه ،قال املدير التنفيذي لفولكس
فاغن في منطقــة أميركا الشــمالية:
"فقدان  Beetleبعد إصــدار ثالثة أجيال
منها على سبعة عقود سيترك أثرا حزينا
في نفوس عشاق تلك السيارات".
وأضــاف قائال" :فــي الوقــت احلالي تركز
شــركتنا على تطويــر وإنتاج الســيارات
العائلية التي ســتلبي احتياجات األســر
في الواليــات املتحدة وغيرهــا ،كما نركز
بنحو أكبر على إنتاج سيارات الكروس أوفر
والسيارات الكهربائية ..ليس لدينا خطط
مبدئية عما ســيحل مكان  ،Beetleلكن
من املمكن أن تعود إلينا في املستقبل".

وكان مرشــحا للفئــة
نفســها كل من النجم
نيكوالج كوســتر والدو،
والنجــم بيتــر دنكالج،
والنجم جوزيف فينيس،
والنجــم ديفيــد هاربر،
والنجــم ماندي باتنكن،
والنجم مات سميث.

حال شيحة

الكتمان
الرســول "واســتعينوا علــى قضاء
حوائجكم بالكتمــان" ،لكن هل كان
ذلك هو غاية الرســول ،هل أراد منا ان
نســ ّور حياتنا اخلاصة بكل تفاصيلها
بأســوار عاليــة وجــدران كونكريتية،
تعزلنا فيما بعد عن العالم".
وتابع :ان الغاية مــن هذا املثل ،احاطة
كل ما يخص شــؤون الدولة ،والغزوات
التــي كانوا يقومون بها وقتذاك ،كي ال
يسمح ألي كان كشف حتركات اجليوش
اإلســامية بقصد او مــن غير قصد،
إضافــة الــى انها قد تكشــف نقاط

ضعف اجليــش مما يؤدي الــى اختراقه
وهزميته باملعركة ،اما األمور اخلاصة فال
اعتقد انها ذات أهمية بحيث يخصص
لها الرســول حديثا ،فحتــى موضوع
احلســد ،ال اظنه ميكن ان يكون ســببا
لهذا احلديث ،فهناك احاديث كثيرة ذكر
بها موضوع احلســد منها على سبيل
املثال قوله " دب إليكم داء األمم قبلكم،
احلســد والبغضاء" ،لذلك فانا اجد ان
احلوائج التي يعنيها الرســول ،بعيدة
عما يفســره الناس اليوم ،فكان يخص
بها الدولة ،واليوم ميكن ان نســقطها

على كل معلومــة تخص العمل الذي
نقوم به ،فان اســرار أي عمل حتى وان
كانت ليست ذات أهمية بالنسبة الينا
فهي مهمة بالنسبة الى صاحبها.
الكتمــان بنحو عام صفــة محمودة،
شــرط ان ال تكون هنــاك مبالغة بها،
الن املبالغــة بوضع حجــاب بيننا وبني
االخرين ميكن ان يتحول الى مشــكلة
نفسية مستقبال ،فمشاركة االخرين
بأفكارنــا وقراراتنــا احــدى أســباب
التواصل والثقــة والرضا الذي نطمح
اليه جميعنا.

تخل عن حياتك تحصل على انترنت سريع

نعم  ..يمكن تناول
السمك واللبن معا

الصباح الجديد  -وكاالت:
يسود اعتقاد شــائع لدى الكثيرين بأن تناول
الســمك واللنب معــا يؤدي إلى مشــكالت
صحيــة تصل إلى حــد التســمم ،في حني
يعتقد البعــض أن تناولهما مجتمعني يؤدي
إلى صبغات في اجللد.
لكن الطب احلديث والعلم لهما رأي يختلف
متاما عما ســبق ،إذ تؤكد جتارب ودراســات أن
صدقها
ذلك االعتقــاد ليس إال "كذبة كبرى" ّ
كثيرون لسنوات.
فمن الناحية العلمية ،ليس هناك أي ســبب
مينع مــن تناول الســمك ومنتجــات األلبان

أخبــارهــــــــــم

الكتمان نوع من االرجحية
واالجهار يؤمن الرضا احيانا

يفوز في "إيمي"

الصباح الجديد  -وكاالت:
فاز مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) بجائزة
أفضل مسلســل درامي ،وذلك خالل حفل إعالن جوائز
إميي التلفزيونية .مسلسل "صراع العروش" من إنتاج
شركة (إتش.بي.أو) التابعة لشركة (إيه تي آند تي).
وحصل مسلســل "الســيدة ميســل الرائعــة" (ذا
مارفليس ميسز ميسل) على جائزة أفضل مسلسل
كوميدي .مسلســل "السيدة ميســل الرائعة" من
إنتاج شــركة أمازون ومن بطولة ريتشل بروسناهان،
التي تلعب دور ربة منزل في اخلمسينيات تقدم عروضا
كوميدية ،بعد أن يتركها زوجها.
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اإلنترنت ،لكــون امليكروويف يعمل على
التردد الكهرومغناطيســي ،والذي يصل
لـ 2.4غيغاهيرتز ،املشابه لشبكة "الواي
فاي" .كاميرات املراقبة ،املوضوعة ملراقبة
مربيــات األطفال ،والتــي تعمل على
ترددات الشبكة نفسها ،وتسبب لها
خلال في عملها.
الثالجات والغساالت واملدافئ ،وال

تعد توصيالتها الكهربائية هي املشكلة،
اال ان املشكلة تكمن في األنابيب اخلاصة
بهذه األجهــزة ،والتي تعترض بعض من
طاقة أجهزة البث.
اجلــدران ،والتــي تتكون من االســمنت
والرخــام فتصبــح مبنزلــة حواجز متنع
إشــارات الواي فاي ،وتزداد هذه املشكلة
في املنازل الكبيرة.

اختفت الفنانة حال شيحة
فجأة عن األنظــار ،بعد أن
كانت اخبارهــا متأل مواقع
التواصل االجتماعي وذلك
بعد إعالنها خلعها النقاب
ومن ثــم احلجــاب وقرارها
العودة الــى التمثيل بعد
ابتعــاد  12عا ًمــا .وبعــد
اختفائها انتشرت األقاويل
التي تفيد بأن حال شيحة،
قــررت التراجع عــن قرارها
العــودة للتمثيــل ،ولهذا
الســبب قررت السفر إلى

زوجهــا في كنــدا ،وبدأت
بنحو تدريجي في االختفاء
عــن األنظــار ،بعــد أن
مســحت كل صورها على
"إنستغرام".

محمد رياض
كشــف الفنــان محمــد
ريــاض عــن ســعادته
البالغــة بحصولــه على
جائزة اإلبــداع في مهرجان
الفضائيــات العربيــة عن
دوره في مسلسل "رحيم".
وقــال محمد ريــاض في
حــوار خــاص إلــى أحــد
املواقــع اإلخبارية املصرية:
"إ ّن مسلســل " رحيــم"
مــن أجمل األعمــال التي
شــاركت بها واعتز كثيرًا
مبا قدمته من شــخصية
مختلفة متا ًمــا عما اعتاد
اجلمهور أن يراني به ،وهذه
اجلائزة وســام على صدري
من جمهوري احلبيب ،الذي
أعــده مبزيد مــن األعمال

املميزة فــي املدة املقبلة".
ويستكمل الفنان محمد
ريــاض تصويــر دوره فــي
مسلسل "األب الروحي "2
وقال " :شخصية الضابط
طارق البنا التي يجسدها
خالل األحداث ستشــهد
العديــد مــن التطــورات
واملفاجآت في هذا اجلزء من
العمل الفني.

ازدياد حاالت الطالق بسبب لعبة الكترونية
الصباح الجديد  -وكاالت:
باتت لعبة القتال " "Fortniteالتي
متارس جماعيا ً عبر اإلنترنت ،إحدى
مسببات الطالق في بريطانيا.
تعد األشهر حالياُ
ذه اللعبة التي ّ
ومتــارس عبر شــتى منصات
ألعاب الفيديو والهواتف
الذكية ،مســؤولة عن
نحو  5%مــن حاالت
الطالق في البالد.
وحــذر املركــز
ا لبر يطا نــي
ق
للطــا
" د يفــو ر س
أوناليــن" من
إدمــان لعبة
"فورتنايــت"
وتأثيــره على
ا لعال قــا ت
الزوجية ،وقال
إن خمســة
باملئة ممن تقدموا

بإجــراءات الطــاق وضعوا تلــك اللعبة
كمسبب لالنفصال.
وأشــار املركز إلى أن إدمان ألعاب الفيديو
واملواقع اجلنســية عبر اإلنترنت ومنصات
التواصل االجتماعي ،كلها تسبب تباعدا ً
حد الطالق.
بني الشريكني ،قد يصل إلى ّ
وكانت منظمة الصحــة العاملية ضمت
إدمــان ألعــاب الفيديو إلــى اضطرابات
الصحة العقلية ،ودعت إلى اإلســراع في

عالج املرضى قبل فوات األوان.
وإضافــة إلــى املشــكالت احملتملة في
العالقات االجتماعية ،فــإن إدمان ألعاب
الفيديــو يؤدي إلى كثير من الســلبيات،
منهــا اخلمــول ،واتباع منــط غذائي غير
صحي ،أو مشكالت في البصر أو السمع،
أو في العضالت ،إضافــة الى احلرمان من
النوم ،أو الســلوك العدوانــي ،بل وحتى
االكتئاب.

الهند األولى عالميًا في أعداد قائدات الطائرات
الصباح الجديد  -وكاالت:
تصنــف األمم املتحــدة الهند
كأكثر البلــدان خطورة على
النســاء ،إال أنها في الوقت
نفسه تتصدر املركز األول
عامليا في أعداد قائدات
الطائرات.
وتبلغ نسبة النساء
في قمرات القيادة

اجلوية  5%مــن مجمل الطيارين حول
العالم ،أما في الهند فترتفع النسبة
لتتخطــى  12%مــن مجمــل أعداد
الطيارين في البالد.
كما يوجد اليوم في الهند عدد قائدات
يفوق ضعفــي ما ميلكــه الغرب من
نســاء في قمرات القيادة ،مبا في ذلك
الواليات املتحدة وبريطانيا.
وما مييز مهنة قيادة الطائرة في الهند،

هو عدم وجود فــرق في معدل الدخل
الســنوي بني اجلنســن ،على عكس
معظم املهن واحلرف األخرى في البالد.
وفي سياق متصل ،يتقاضى الطيارون
في الهند دخال ســنويا يتراوح بني 25
و 47ألــف دوالر أميركــي ،وذلك تبعا
خلبرتهم وعدد ســاعاتهم املنجزة في
الطيــران ،أي ما يعــادل دخل احملامني
املتمرسني فيها.

نيرمين ماهر ..مسلسل
سرايا حمدين يعرض غدًا
الصباح الجديد  -وكاالت:
قالــت الفنانة
نرمــن ماهــر ،إن
"ســرايا
مسلســل
حمديــن" والــذي كان
مــن املقرر عرضــه خارج
السباق الرمضاني بسبب
وصول عــدد حلقاته إلى
 90حلقة ،أنه سيتم بدء

عرض "ســرايا حمدين" غ ًدا على
قناة احلياة في متام التاسعة مساء.
وتابعــت" :انتظرنا مــدة طويلة
كــي ننتهي من جميع مشــاهد
املسلســل الكوميــدي ،وأجــواء
التصويــر كانــت رائعــة للغاية
وستالحظونها من خالل العمل".
املسلسل إخراج ســيف يوسف،
وإنتاج ياسر ســليم ،من بطولة:

سامح حسني ،ونرمني ماهر ،وراندا
البحيــري ،وأمجد عابــد ،ومحمد
ثــروت ،وإينــاس مكــي ،وأحمــد
حالوة ،وإميان الســيد ،وعماد رشاد،
ومصطفى أبو ســريع ،وعددا من
النجوم الشــباب .وصور مبنطقة
املنصوريــة ،وتنقل فريــق العمل
إلى ديكورات متعددة حسب تطور
األحداث.

