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بغداد– الصباح اجلديد
كشــف عضو الوفــد النيابي 
اخلالدي،  محمــد  التركمانــي 
أمــس الثالثاء، عــن تفصيالت 
التركي  الرئيس  مع  الوفد  لقاء 
رجب طيب أردوغان، مشيرا الى 
ان اردوغان وعد بزيادة اإلطالقات 
املائيــة للعراق واإلســهام في 

إعادة إعمار املناطق احملررة.
وقال اخلالدي في تصريح لـه إن 

“الوفد التركماني الذي زار تركيا 
مؤخرا أوصل رسالة للحكومة 
اجلنوبية  واحملافظات  العراقيــة 
الى تركيا بشــأن عدم املساس 
بحصة العراق املائية وإمكانية 
إطــالق دفعات مائيــة لصالح 

العراق”.
وأضــاف أن “اردوغان وعد بعدم 
مــلء اجلانب التركي اي ســد 
والفرات  دجلــة  بنهــري  يضر 

العراقية  احلكومة  تتخذ  مالم 
الالزمــة، فضال عن  تدابيرهــا 
زيادة االطالقــات املائية للعراق 
املقبلة واالســهام  االيام  خالل 
في عملية اعمار املناطق احملررة 
وفتح معبر تركــي جديد قرب 

فيش خابور”.
“الوفــد  أن  اخلالــدي،  وتابــع 
بحث مع اردغان ايضا حتســن 
العالقات بن اجلانبن وتطويرها 

فضــال عن اجراء عــدة لقاءات 
مــع وزراء مختصن فــي املياه 

واالقتصاد”.
وعلى صعيد متصل، كشــف 
وزير املوارد املائية الدكتور حسن 
اجلنابي عن حقيقة مســببات 
في  العذبة  املياه  أزمة شــحة 
محافظــة البصــرة واجراءات 

الوزارة مبعاجلتها.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
أمس  الشعبي،  احلشد  قوات  أكدت 
االثنن، اســتمرار عمليات مالحقة 
عناصر تنظيم داعش في الصحراء 
الغربيــة بالتنســيق بــن قيادات 
عمليات محافظــات األنبار وصالح 
تواجد  من  وشــكت  ونينوى،  الدين 
قوات غير نظاميــة على احلدود من 

اجلانب الســوري، الفتة إلى ان جناح 
العراق في تشييد مخافره احلدودية 

املدمرة بشكل كامل.
وقــال اللواء طارق العســل معاون 
قائد احلشــد الشــعبي في األنبار 
إن "حتركات أمنية واســعة النطاق 
العراقية  املســلحة  القوات  جتريها 
ملالحقة عناصــر تنظيم داعش في 

الصحراء الغربية".
العســل فــي تصريــح  وأضــاف 
"هذه  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلى 
العملية تعد نوعية كونها حصلت 
بالتنســيق مــع قيادتــي عمليات 
نينوى وصالح الدين، ملنع أي تســلل 
يحصل بــن هذه احملافظــات عند 

حصول التحركات األمنية".

وأشــار إلــى أن "عناصــر داعــش 
املتواجديــن في الصحــراء لديهم 
القدرة على االختباء وانتحال صفة 
الفالحن أو الرعاة قرب البحيرات، ما 
يســتدعي احلصول على املعلومات 
التي متيز  الكاملــة  االســتخبارية 

املدنين عن االرهابين".
تتمة ص3

وعد جديد من أردوغان بزيادة اإلطالقات المائية للعراق 
واإلسهام في إعمار المناطق المحررة

استمرار عمليات مالحقة داعش في الصحراء
بتنسيق بين ثالث محافظات

وزير الموارد: منظومة الماء الخام ال عالقة لها بالتلوث في البصرة

قّوات الحدود تنجح في تشييد جميع المخافر المدمرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت القيادية فــي االحتاد الوطني 
الكردستاني ريزان شيخ دلير، امس 
الثالثــاء، ان رئيس العــراق املقبل 
يجب ان يرســخ مبدأ هيبة الدولة 
وجعلها في مصاف الدول املتقدمة 
من خــالل متتن شــبكة عالقاته 
إلى  مشــيرة  والدولية،  االقليمية 
أن هيبــة الدولة ومنــع التدخالت 
اخلارجيــة اهــم التحديــات التي 

ستواجه رئيس اجلمهورية القادم.
بيان تلقت  وقالت شــيخ دلير في 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، إن 
“العــراق بأمس احلاجــة الى رئيس 
حدوده  علــى  يحافظ  جمهوريــة 
ويحمي  وســمائه  ومائه  وتربتــه 

للتدخالت  الدســتور ويضع حــداً 
اخلارجية التــي عصفت بالعملية 
15 عام ووضعت  السياسية طوال 
العراق في مهب الريح ورهناً بارادات 

اخرى”.
وأضافــت أن “الشــخصية التــي 
ســتنال منصب رئاسة جمهورية 
العــراق يجب ان تتميــز بعالقاتها 
الوطيــدة مع اجلميــع اضافة الى 
التي  والدولية  االقليمية  العالقات 
ميكــن ان تخدم العــراق وتصل به 
الى مصــاف الــدول املتقدمة وان 
يكون مطلعاً على عمل احلكومات 
وسلبياتها  بايجابياتها  الســابقة 

منذ 2003 ولغاية االن”.
حديث فريد اسسرد الكامل ص2

تقريـر

عبد اللطيف رشيد

انتخابات برلمان كردستان قنبلة موقوتة جديدة 
ومائة ألف ميت سيصوتون للديمقراطي بدهوك

الصليب األحمر يدعم نحو 550 
مزارعًا وفالحًا بسهل نينوى 23

بغداد - الصباح الجديد:
الثالثاء،  أمس  النفط،  وزارة  أعلنت 
احلقول  الســتثمار  خطــة  اعداد 
الغازية في البالد، في حن أفصحت 
عن تشــكيل جلنة مشــتركة مع 
وزارة الصناعــة لتنفيذ مشــروع 
الفتة  للبتروكيمياويات،  )النبراس( 
إلــى أن احتياطي البالد من حقول 
الغــاز املستكشــفة حتــى االن 
يصل الى 132 ترليون قدم مكعب 

قياسي.
الغاز،  الوزارة لشــؤون  وقال وكيل 
حامــد يونس صالــح، في تصريح 
اجلديد،  الصباح  تابعتــه  صحافي 
إن وزارته "كانــت قد اعدت خطة 
تهدف الى استثمار احلقول الغازية 
مبنطقتي عــكاز مبحافظة االنبار، 
ديالى، وفعال  واملنصورية مبحافظة 
متت احالتها على االســتثمار، بيد 
ان االوضــاع االمنية التي مرت بها 
اوقفــت عملية  احملافظتان  تلــك 

االستثمار والتطوير لها".
االوضاع  "اســتتباب  أن  وأضــاف، 
الى  بالوزارة  حــدا  مؤخرا،  االمنية 
اعــداد خطة مع الشــركات التي 
فيها  لالســتثمار  سابقا  اختيرت 
العمليات  بتلــك  القيام  اجل  من 

خالل املدة القليلة املقبلة".
ومضى صالح الى القول، أن "الوزارة 
االستكشــاف  قيد  حقوال  متتلك 
وهي تعمل بنحو مســتمر لزيادة 

من  واالحتياطي  االستكشــافات 
الغاز"، كاشــفا عن ان "احتياطي 
البالد املستكشف منها حتى االن 
يصل الى 132 ترليون قدم مكعب 

قياسي".
وبــن وكيــل الــوزارة، أن "عملية 
والغاز  الغــاز  التصديــر ملكثفات 
الســائل والذي يصدر منه بحدود 
عائدات  يحقق  يوميــا،  1000 طن 
كبيرة للبالد بعد ان كانت تستورد 
اربعة اعوام"،  الغاز الســائل قبل 
منوهــا بأن "الغاز اجلــاف في حال 
قطاع  الى  ســيجهز  اســتثماره 
الكهرباء الذي هــو بأمس احلاجة 

له".
وفي السياق جدد وزير النفط جبار 
اللعيبــي، في بيان صدر عنه أمس 
تســعي  الوزارة  بأن  قوله  الثالثاء، 
إليقــاف حــرق الغاز فــي غضون 
السنوات القليلة املقبلة بالتعاون 
مع شركات عاملية، واستثماره في 
والصناعات  الكهربائيــة  الطاقة 
اخملتلفة ومبا يعظم مردودات اخلزينة 
6 مليارات دوالر  االحتادية ألكثر من 

سنوياً.
على صعيد آخر، اعلنت وزارة النفط 
امس في بيان تلقت الصباح اجلديد 
نســخة منه مجمــوع الصادرات 
املتحققة  وااليــرادات  النفطيــة 
بحســب  املاضــي،  آب  لشــهر 
االحصائيــة النهائية الصادرة من 

العراقية  النفط  تســويق  شركة 
الصادرات  وبلغت كمية  )سومـو(، 
من النفط اخلام )111( مليوناً و)61( 

الــف و)618(برميــل ) مائة واحد 
الف  وواحد وستون  عشــر مليون 
وســتمئة وثمان عشــرة برميل ، 

بإيرادات بلغت )7( مليارات و)735 ( 
مليونا  و )548( الف دوالر ) سبعة 
مليــارات وســبعمائة وخمســة 

وخمســمائة  مليونــاً   وثالثــون 
وثمانية واربعون  الف  دوالر(.

تفصيالت ص8

احتياطي العراق من الغاز في الحقول المستكشفة 
فقـط 132 ترليـون قدم مكعـب قياسـي

منشأة نفطية جنوبية

7 مليارات وأكثر من 735 مليون دوالر إيرادت النفط آلب الماضي

قيادية باالتحاد الكردستاني تشخص التحديات
التي ستواجه رئيس الجمهورية المقبل ومواصفاته

بغداد- الصباح الجديد:
القيــادي فــي االحتاد  اتهــم 
غياث  الكردســتاني  الوطني 
السورجي، أمس الثالثاء، احلزب 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
بأنه  البارزاني  برئاسة مسعود 
بـ”االنفصال”  ناخبيــه  يعــد 
عــن العــراق خــالل حمالته 
أن  إلى  مشــيرا  االنتخابيــة، 
االســتفتاء أصبــح قضيــة 
للشارع  بالنســبة  منســية 

الكردي.
تصريح  في  الســورجي  وقال 
إخباريــة  مواقــع  تناقلتــه 
“احلــزب  إن  مختلفــة، 
الدميقراطي الكردستاني مازال 
اإلقليم  في  جماهيــره  يواعد 
وال ســيما في هــذه املرحلة 
لكي  النتخابهم  يتوجهوا  بأن 

االنفصال  بإجــراءات  يقوموا 
والتغيير والعزلة عن بغداد”.

“االســتفتاء  أن  وأضــاف، 
قضية  اصبحــا  واالنفصــال 
للشارع  بالنســبة  منســية 
بارزاني  باستثناء حزب  الكردي 
و  دعمه  علــى  يصــر  الــذي 

تنفيذه”.
واوضح الســورجي، أن “االحتاد 
الوطنــي الكردســتاني ليس 
لديــه ايــة توجهــات بفكرة 
االســتفتاء النها اصبحت من 
املاضــي وكنا مــن املعارضن 
واالنفصال”،  االستفتاء  الجراء 
مشــيرا إلى “اننا ما نزال جزًءا 

من العراق”.
يذكر ان إقليم كردستان مقبل 
لبرملان  انتخابــات  اجراء  على 

اإلقليم نهاية هذا الشهر

االتحاد الوطني: حزب البارزاني
يعد ناخبيه في اإلقليم باالنفصال

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق مجلس الوزراء في جلسته 
برئاسة  الثالثاء،  امس  املنعقدة 
رئيــس اجمللس  العبادي  حيــدر 
على الســماح للطلبــة باداء 

امتحانات الدور الثالث.
تلقت  التربية،  لوزارة  بيان  وذكر 
منه  اجلديد" نسخة  الصباح   "
الــوزراء وافق على  ان" مجلس 
الثالث  للــدور  التربيــة  طلب 

مراعاة لظــروف ابنائنا الطلبة 
في جميع احملافظات".

يذكــر ان وزارة التربيــة كانت 
منحت دورا ثالثا خالل السنوات 
املاضية بسبب االوضاع االمنية 
التي تشهدها بعض احملافظات 
مجلس  اعضــاء  ومطالبــات 
النواب، وان فــرص الدور الثالث 
أمنت جنــاح العديد من الطلبة 

وعدم ضياع سنوات منهم.

السماح لطلبة المرحلتين 
المتوسطة واإلعدادية بأداء 

االمتحانات في دور ثالث
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تتطابق مع عبد اللطيف رشيد 



شؤون عراقية

الصبــاح   - الســليمانية 
الجديد - عباس كاريزي:

سياســية  وقوى  احزاب  اعلنت 
مجتمع  ومنظمات  كردستانية 
مدني عن ترســخ قناعة لديها 
بــان انتخابات برملان كردســتان 
املقبل  االســبوع  ستجري  التي 
في  وتالعبا  تزويــرا  ستشــهد 
الدميقراطي،  احلزب  نفوذ  مناطق 
نتيجة لعجز االحزاب واملنظمات 
االجراءات  مراقبة  عن  املستقلة 
املتبعــة للحــد مــن التزويــر 

والتالعب.
واضاف تقريــر حصلت الصباح 
ان  منه،  نســخة  علــى  اجلديد 
ألف اســم لوفيات  نحو مئــة 
ومواطنني من تركيا متت اعادتها 
الناخبني مبحافظة  الى سجالت 
دهوك اخلاضعة كليا لســيطرة 
وهيمنــة احلــزب الدميقراطــي 

بزعامة مسعود بارزاني.
واكد التقرير ان اعتماد النسخة 
احلاليــة من ســجالت الناخبني 
التي اعتمدت على قاعدة بيانات 
خاطئة ستفرز نتائج بعيدة عن 
الواقع، وســتطعن بهــا اغلب 
ما  االقليم،  في  املعارضة  احزاب 
يعد قنبلة موقوتة قد جتر معها 
املزيــد من االزمات السياســية 

اقليم كردستان في غنى عنها.
وهو  اتروشــي  رمضــان  ويقول 
انتخابات  مؤسســة  مســؤول 
االحتــاد االســالمي مبحافظــة 
دهوك، ان ســجالت الناخبني لم 
يتــم اصالحها وحذف اســماء 
املكــررة  واالســماء  الوفيــات 
والوهمية منها، مؤكدا ان حزبه 

ابلغ اجلهات املعنية بذلك.
واشــار اتروشــي الى ان اسماء 
مواطنني كرد من ســوريا وتركيا 
الناخبني  وردت ضمــن ســجل 
املعتمد من قبــل املفوضية في 
من  كردســتان،  برملان  انتخابات 

دون ان يتم حذفها.  
بــدوره قــال عيســى صديــق 
دهوك  تنظيمات  مركز  مسؤول 

انهم  االســالمية،  اجلماعة  في 
قدموا ادلــة موثقة للمفوضية 
مواطنني  مشاركة  امكانية  عن 
وســوريا  تركيا  كردســتان  من 
بالتصويت فــي انتخابات برملان 
 22 كردستان، كاشفاً عن تقدمي 
بضمنها  املفوضية  الــى  طعنا 
 100 اســماء  وجود  يوثق  طعن، 
الف اســم لوفيات في سجالت 

الناخبني مبحافظة دهوك.   
مؤكــدا عدم مســح او ازالة اي 
او التكرار،  من اســماء الوفيات 
دهوك،  محافظة  ســجالت  من 
مشــيرا الى انه وفقا لسجالت 
الناخبــني مبحافظة دهوك فانه 
لم تســجل اية حالة وفيات في 

احملافظة خالل عام كامل.  
بــدوره قــال هوكر جتــو رئيس 
ملراقبــة  شــمس  شــبكة 

تزوير  حصــول  ان  االنتخابــات، 
وتالعــب فــي انتخابــات برملان 
االقليــم امر وارد فــي ظل عدم 
متكــن املفوضيــة مــن تنقية 
سجالت الناخبني، وهو ما اعتبره 
كارثة وخطــرا يحدق بانتخابات 

االقليم.
واضاف فــي تصريــح للصباح 
اجلديد، ان التزوير والتالعب ليس 
الناخبني  بســجالت  مرتبطــا 
فقط وامنا يعتمــد كذلك على 
قاعــدة البيانــات ووجــود ارادة 
سياســية لدى االحزاب والقوى 
املتنفــذة ملنع التزويــر، في ظل 
انعدام ســيادة القانــون وغياب 
االحزاب  فــان  لذا  املؤسســات، 
مســؤولة بالدرجــة االولى عن 
حصول وحجم التالعب والتزوير 

الذي قد يرافق االنتخابات.

واضــاف جتــو انه مــن الناحية 
النظرية فــان املفوضية واجلهات 
باتخــاذ بعض  قامتــا  املعنيــة 
االجراءات الشــكلية منها الغاء 
الوزارات  لبعض  اخلاص  التصويت 
وحتديث ســجل الناخبــني، اال ان 
فيها  والعاملني  املفوضيــة  ارادة 
يلعب دورا مفصليا في احلد ومنع 

التالعب والتجاوز على القانون.
وحول مدى امكانية حصول تزوير 
اعتماد  ظــل  في  االنتخابات  في 
املفوضية الية العد والفرز اليدوي 
بدال من العــد والفرز االلكتروني، 
اشــار جتو الى ان لكل الية مزايا 
وعيوب ولكن الطريقتني تعتمدان 
على الية عمل املفوضية وادائها.

وبني جتــو ان املفوضيــة تعاني 
حزبية  وامــالءات  ضغوطات  من 
كبيرة ما من شــأنه ان يفقدها 

املطلوبة  واملهنيــة  املصداقيــة 
الداء عملهــا، وهو مــا قد يواجه 
باعتــراض وانتقــادات واســعة 
مــن قبل بعــض االحــزاب التي 
ستطعن في النتائج عقب اجراء 
االنتخابات املقبلة، ما ســيخلف 

كارثة حقيقية.
 )PAY( من جانبه حذر مدير معهد
للتربية والتنمية الدكتور ســرور 
املفوضية  تكون  ان  الرحمن،  عبد 
وتنظيف  تنقية  قد متكنت مــن 
االسماء  من  الناخبني  ســجالت 
ان  قال  التي  والوفيــات  الوهمية 
عددهــا يصل وفقــا إلحصاءات 
املعهد الى 500 الف اســم، كما 

تدعي.
واكــد عبــد الرحمــن للصباح 
اجلديــد، ان املفوضية احلالية غير 
مســتقلة وليست مهنية و هي 

غير مهيــأة إلجــراء االنتخابات، 
واردف »ان فشــلها فــي اجــراء 
االســتفتاء واالعداد له خير دليل 
على ذلك، النها اوال غير مستقلة 
الن اغلب اعضائها رشــحوا من 
قبل االحزاب السياســية، فضالً 
عــن ان متويلها يأتــي عن طريق 
مــا يجعلها  االقليم،  حكومــة 
مؤسســة خاضعــة حلكومــة 
االقليــم، وليس لديهــا ميزانية 
البرملان كما كان  خاصة من قبل 
ينبغي، وهــي بذلك غير خاضعة 

لرقابة برملان كردستان.
النتائج  تزوير  وحذر من خطــورة 
عبر اختراق اســتخدام واتس اب 
الــذي ستســتخدمه املفوضية 
لنقل النتائج من مراكز ومحطات 
الرئيســي  املركز  الــى  االقتراع، 

للمفوضية.  

انتخابات برلمان كردستان قنبلة موقوتة جديدة ومائة 
ألف ميت سيصوتون للديمقراطي بمحافظة دهوك

منظمات تحّذر من حصول تزوير:

برملان كردستان

نحو مئة ألف اسم 
لوفيات ومواطنين من 
تركيا تمت إعادتها 
الى سجالت الناخبين 
بمحافظة دهوك 
الخاضعة كليا لسيطرة 
وهيمنة الحزب 
الديمقراطي بزعامة 
مسعود بارزاني
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عبدالزهرة محمد الهنداوي 

العواصــم ، تختلف عن ســواها من مــدن العالم .. 
العواصم ، ادارة وحضارة وبهاء وجمال وخدمات متميزة 
.. العواصــم واجهة البلدان امــام البلدان .. ولهذا فان 
اختيــار أي مدينة لتكون عاصمة امنــا يخضع ملعايير 
وشروط ومواصفات ال تتوفر في غيرها من املدن االخرى 
.. وألنهــا كذلك فســتكون محط انظار ابنــاء البلد 
االخريــن ، فدائمــا جتدهم يحلمون ومينون انفســهم 
بان يتنعموا بجمال وبهاء وخدمــات العاصمة .. ومن 
هذه النقطة بالتحديد ولعدم وجود ما مينع الســكان 
االخريــن من ذلك ، بدأت العواصم تشــهد زحفا هائال 
ومبــررا في الوقت ذاته ، فاملدن االخرى تعاني من قحط 
تنمــوي ينعكس ســلبا على واقع احليــاة .. هذا احلال 
تســبب بنمو كتل بشرية هائلة في العواصم ، فغالبا 
ما جند ســكان اي عاصمة  ميثلون ربع او ثلث ســكان 
البلد او اكثر من ذلك .. وعاصمتنا بغداد مصداق لذلك 
، فسكانها اليوم ميثلون %21 من مجموع سكان العراق 
بعد ان جتاوز عددهم 8 ماليني انسان وهناك فارق  عددي 
كبيــر بينها وبني ثاني اكبر محافظة تأتي بعدها بعدد 

السكان .. 
ومــن املؤكد ان االكتظاظ الســكاني الهائل مع تركز 
جميــع االدارات احلكومية )مؤسســات الدولة كافة( 
وكذلك املراكز التجارية  والثقافية والترفيهية الكبيرة 
، يجعل من العيش في العواصم صعبا جدا من حيث 
غالء املعيشــة اوال  وعدم توفر اخلدمات مبا هو مطلوب 
ثانيــا ، فضال عن حالــة التعقيد التي تســود الواقع 
احلياتي اليومــي .. مثل هذا الواقع املعقد ، دفع الكثير 
من البلدان إلــى  القيام بعملية انفتاح على االجنحة 
بهدف سحب الزخم املتركز في مراكز العواصم وضمن 
مساحات محدودة ، وقد جنحت تلك البلدان في جتربتها 

وحققت االهداف املطلوبة من مثل هذا االجراء .. 
والعاصمة بغــداد ال تختلف عن بقية عواصم الدنيا 
، فهي مكتظــة لدرجة االختناق ، وبــات التنقل بني 
جناحيها )الكرخ والرصافة( صعبا جدا بعد ان  غزتها 
نحو مليوني سيارة .. ومن املؤكد اننا تأخرنا في اقتفاء 
اثر الذين ســبقونا في فتح اطراف عواصمهم ، ومرد 
هــذا التأخير امنا يعــود إلى الظروف التي عاشــتها 
بغداد والتي لم تتــح الفرصة لها الن تفكر مبثل هذا 
الفعل .. ولكن اخيرا جاءت املبــادرة وخطونا اخلطوة 
األولى ، فان نبــدأ متأخرين خير مــن ان ال نبدأ ابدا .. 
واملبــادرة التي احتــدث عنها هي ذلك املشــروع الذي 
تقدمت به وزارة التخطيــط بوصفها اجلهة املعنية 
بالتنميــة املكانية ، وبحســب ما اعلنــت الوزارة ان 
املشــروع يتضمن مســارين اثنني ، املسار االول يقوم 
على اســاس انشــاء مدينة ادارية متتد على مساحة 
تقدر بنحو 50 كيلو مترا مربعا تقع جنوب شرق مركز 
العاصمة )منطقة بســماية( وهــذه املدينة االدارية 
ستحتضن مقرات اغلب وزارات ودوائر الدولة الواقعة 
ضمن الشــريط املمتد من نصب اجلندي اجملهول  غربا  
لغاية نصب الشــهيد شــرقا ، وإذا استعرضنا هذه 
املنطقــة املكانية جندها تتركز فــي مركز العاصمة 
وتضــم الغالبية العظمى من الوزارات واملؤسســات 
احلكومية املهمة ، التي ستتحول إلى املدينة االدارية 
اجلديــدة ، فيما يتــم حتويل هذا الشــريط إلى مركز 
حضري )ثقافي – اجتماعي – ســياحي( ميكن ان يكون 
متنفسا ومركزا مهما في العاصمة .. وهنا سنحقق 
اهدافــا عدة ، من بينها فك االختناق الذي تعاني منه 
العاصمة السيما في مجال النقل واخلدمات ، وإعادة 
احلياة  ملركز العاصمة ، اذ من املالحظ ان املناطق التي 
تتواجد فيها املباني احلكومية تنعدم فيها احلياة في 
الفترة املســائية ، على الرغم مــن كونها تعد  مركز 
العاصمة .. وفي اجلانب االخر ستدب احلياة في الكثير 
من املناطق البعيدة عن مركز العاصمة ، وســيكون 
هناك نشــاط اقتصادي هائل يسهم في توفير مئات 
االالف من فرص العمل للشباب .. اما عملية التنفيذ 
، فمن املؤكد ان هناك الكثير من الشــركات العاملية 
املستعدة لالســتثمار في هذا املشروع وبالتالي فانه 

لن يكون عامل ضغط على املوازنة العامة للدولة... 

بغداد.. بين الحضارة واإلدارة 

تقـرير

الصباح الجديد - متابعة* 

أكد قيادي بارز فــي االحتاد الوطني 
الكردســتاني »أن منصب رئاســة 
اجلمهوريــة هو إســتحقاق لإلحتاد 
له  والذي  الكردســتاني  الوطنــي 
مرشــحان لنيــل املنصــب وهما 
الدكتــور برهــم صالح املرشــح 
الرســمي مــن قبل قيــادة االحتاد، 
الدكتــور عبداللطيف  والثاني هو 
جمال رشــيد الــكادر املتقدم في 
احلــزب والــذي ترشــح للمنصب 
إعتمادا على دوره السياسي وحقه 
إثراء  فــي  ورغبة منه  الدســتوري 
العمليــة الدميقراطية بالعراق من 
البرملان  خالل إيجــاد فرصة أمــام 
لشــغل  األفضل  إلختيار  العراقي 
هــذا املنصــب الكبيــر بالدولة« 
كانــت هناك  أنــه  الى«  مشــيرا 
ثالثة أســماء تقدمت بترشــحها 
للمنصــب الــى اجمللــس القيادي 
التصويت  ، وجــرى  الوطني  لالحتاد 
، وفاز الدكتور برهم  عليها جميعا 
باألغلبية املطلوبة فأصبح املرشح 
الرســمي من قبل االحتاد للمنصب 
، أما الدكتور عبداللطيف رشــيد 
بالترشح  فقد أصر على اإلستمرار 
وخوض املنافســة مع اآلخرين إميانا 
منــه بالدميقراطيــة التــي تتيح 

للمنصب،  يترشــحوا  أن  للجميع 
وهو فــي احملصلــة أحــد الكوادر 
املتقدمة باالحتــاد الوطني، فإذا فاز 
باملنصب سيكون ذلك أيضا إنتصارا 
لالحتاد الوطني الــذي ينتمي إليه« 
إســتغرابه  الكردي  القيادي  وأبدى 
الدميقراطي  قيــادة  تصريحات  من 
للمنصــب  مرشــحهم  بتقــدمي 
وقال« مزاحمة احلــزب الدميقراطي 
ملرشحي االحتاد الوطني المعنى له، 
حيث هناك إتفاق مسبق بني االحتاد 
والدميقراطــي يقضــي بتقاســم 
املناصــب فــي بغداد وكردســتان 
السياســي  للتــوازن  حفظــا 
ولضمــان مشــاركة الطرفني في 
القيادي  إدارة الســلطة ».وكشف 
االحتادي« هناك إتفاقان جرى بني كل 
من الزعيــم الراحل مام جالل أمني 
عام االحتاد الوطني والسيد مسعود 
البارزاني رئيــس احلزب الدميقراطي 
 2005 عام  منذ  ووقعا  الكردستاني 
، يقضــي األول بتقاســم منصبي 
رئاسة العراق واإلقليم بني احلزبني ، 
بحيث يكون منصب رئاسة العراق 
من حصــة االحتاد الوطني ، على أن 
تذهب رئاســة اإلقليــم الى احلزب 
الدميقراطي ، ثم اإلتفاق الثاني الذي 
احلزبني  بتعاون مشترك بني  يقضي 
واملعروف  كردستان  إقليم  إدارة  في 
باإلتفاق اإلســتراتيجي الذي بدوره 

يتضمن تقاسم السلطة واملناصب 
بــني احلزبني على مســتوى العراق 
نستغرب  نحن  ولذلك   . وكردستان 
الدميقراطي  احلــزب  يزاحــم  بــأن 
مرشــحني  بتقــدمي  مرشــحينا 
ملنافســتنا ، وهذا بالطبع سيكون 

إخالال لإلتفاقات املسبقة ».
وبســؤاله عــن تبريــرات احلــزب 
الدميقراطي حــول كونهم الكتلة 
الكردية األكبــر في مجلس النواب 
العراقي ، وبالتالــي يجب أن يكون 
املنصب من حصتهم، قال أسسرد« 

إذا لم تكن هناك إتفاقات سياسية 
مســبقة لهان األمــر ، ولكن منذ 
بدء العملية السياسية في العراق 
بعــد ســقوط النظام الســابق ، 
التفاهم  نوعــا مــن  كان هنــاك 
والتعاون املشــترك بني احلزبني على 

مســتوى القيادة ، فإذا تراجع احلزب 
الدميقراطي عن تلك االتفاقات، فإن 
التوازن السياســي سيختل ، وهذا 
أمر ستكون له تبعات خطيرة على 
مســتوى إدارة الســلطة باإلقليم 
، فال ميكن أن يــدار اإلقليم من قبل 
حزب واحــد يحتكر جميع املناصب 
في بغداد وإقليم كردستان ويهمش 
اآلخريــن . واألهم من ذلك أن احلزب 
الدميقراطي لم يتحدث مطلقا في 
الدولة  لرئاسة  الســابقة  الدورات 
عــن احقيتهــا بتســلم املنصب 
،و النــدري ما الذي أســتجد لكي 
يطالــب بها االن وهــو يعلم جيدا 
بأن املنصب من إستحقاقات االحتاد 
الوطني ، واملنصب هو مقابل رئاسة 
اإلقليم التي وان توقفت عن ممارسة 
مهامهــا، ولكن جميع ســلطات 
رئاســة اإلقليم مازالــت بيد هذا 
احلزب ويتصــرف بها رئيس حكومة 
الدميقراطي  احلزب  من  وهو  االقليم 

الكردستاني«.
وأكد القيادي االحتادي« أن مســألة 
منصب رئاسة العراق طرحت على 
طاولة البحث منــذ أكثر من ثالثة 
أشــهر خالل اجتماعاتنا املشتركة 
مــع قيــادة احلــزب الدميقراطــي 
املنصب  بأن  وأكدنا  الكردســتاني، 
من إســتحقاقات االحتــاد الوطني 
، ولم تكــن هناك ايــة اعتراضات 

مــن قبل هذا احلــزب ، ولكن فجأة 
أصبحنا نســمع في األيام األخيرة 
عــن مطالبة هذا احلــزب باملنصب 
، وهــذا طلــب ال مبرر لــه ، حيث 
وتفاهمات مسبقة،  إتفاقات  هناك 
فإذا أصرت قيــادة الدميقراطي على 
منافسة مرشــحينا ستكون هي 
املســؤولة عن خرق تلك اإلتفاقات 
له  ســتكون  والذي  والتفاهمــات 
تداعيات خطيرة على العالقة بيننا 

وبينهم«.
وكشف أسسرد« أن هناك محاولة 
الدميقراطي  احلــزب  قيادة  قبل  من 
على مرشــحي  التصويت  لتأجيل 
الرئاســة كما هو مقــرر في بنود 
رئيس  إســتدعت  ولهذا  الدستور، 
البرملان محمد احللبوسي الى أربيل 
القناعــه بتأجيــل التصويت على  
الرئاســة الى ما بعــد اإلنتخابات 
البرملانيــة التــي ســتجري فــي 
كردســتان نهاية الشــهر اجلاري ، 
والوفد الذي أرسله احلزب الى بغداد 
برئاســة نيجيرفان البارزاني يصب 
في نفس املوضــوع وهو إنتزاع هذا 
الوطني  االحتــاد  من  االســتحقاق 

الكردستاني«.

*عن سارا بريس - السليمانية
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بغداد - الصباح الجديد:
املراحل  التجــارة  وزارة  تابعــت 
مختبرات  تاهيل  لتنفيذ  املنجزة 
وفــق  لهــا  العائــدة  الغــذاء 
ISO/( القياســية   املواصفــة 

IEG17025:2005( وذلــك علــى 

اســاس اخلطــة التــي وضعت 
لتنفيذها .

واكــد وكيــل الوزارة للشــؤون 
هيثم  املهنــدس  االقتصاديــة 
بــادارات  اخلشــالي خالل لقائه 
النوعيــة  الســيطرة  اقســام 

االســراع  ضرورة  علــى  واجلودة 
للحصول على شهادة االيزو من 
اجل تهيئة قاعدة مســتقبلية 
لتوثيــق اجــراءات العمــل ومبا 
احلاصلة  التطورات  مع  يتناسب 
في هذا اجلانب ، فضال مبا حتققه 

من مــردودات ايجابية بالتعامل 
مع اجلهات املعنيــة في الداخل 

واخلارج .
واشار وكيل الوزارة الى ان قسم 
الوزارة قــدم جدوال  اجلودة فــي 
اجنز من  وما  التاهيــل  بخطوات 

قبل اقسام الســيطرة النوعية 
في شــركات الغــذاء ، الفتا ان 
جهــود العاملــني في اقســام 
السيطرة النوعية كانت واضحة 
في تنفيذ االجراءات حيث افرزت 
روح التعــاون في تبــادل اخلبرات 

عملية  الجناز  املشترك  والسعي 
التاهيل ، مــع توثيق تلك اجلهود 
واخلبرات لضمان تطوير اخملتبرات 
فضال عن االستفادة من اخلبرات 
القدماء  للموظفــني  املتراكمة 

في اخملتبرات.

بغداد - الصباح الجديد:
العامة الدارة  أعلنت الشــركة 
النقــل اخلــاص امــس الثالثاء 

عــن حتقيــق منــواً كبيــراً في 
ايــرادات البوابـــات الذكيـــة 
بلغت  املاضي  الشهـــر  خـالل 

٣٣% مقارنة بالشهـــر الـــذي 
يسبقـه.

وقـــال مديـر عـــام الشركـة 

عبـد العظيـــم الساعـدي ان 
الذكيـة حققـت منـواً  البوابات 
ايراداتهـا خـالل  فـي  ملحوظـاً 

الشهـر املاضـي.
 موضحـا ان هـذا االجنـاز دأبـت 
عليـــه إدارة الشركـة العامـة 

للنقـــل اخلـاص فـــي تطويـر 
بقطـاع  واالرتقـــاء  عملهـــا 

النقـل العراقـي. 

تأهيل مختبرات الغذاء على وفق المواصفة القياسية ) اآليزو(

تحقق نسبة نمو 33 % في إيرادات البوابات الذكية مقارنة بالشهر الماضي 



بغداد - الصباح الجديد:
عثرت القــوات األمنية في محافظة نينوى 
أمس الثالثــاء، على 250 قنبــرة هاون، في 
حني متكنت من تفكيك منازل مفخخة في 

مدينة املوصل .
وذكر مركز اإلعــالم األمني في بيان، تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه ان" القوات 
األمنية فــي قيادة عمليــات نينوى وخالل 
عملية تفتيش قريتي ) الثــورة - أم ذيبان( 
متكنــت من تفكيــك 4 منــازل مفخخة 

وتفجر 18 عبوة ناسفة".
وأضاف املركز كما نفــذت عملية تفتيش 
أخرى شــملت }تــل الشــيخ ومجمعات 
الرســالة واحلمدانية واجلغيفــي{، وعثرت 
على 250 قنبرة هاون عيار 120 ملم، وقد مت 

تسليمها الى اجلهات اخملتصة".

بغداد- الصباح الجديد:
أكد وزير الهجرة واملهجرين جاسم محمد اجلاف، 
أمــس الثالثاء، اســتعداد وزارته لتقــدمي الدعم 
الالزم من أجل إعادة الالجئني الســوريني الراغبني 
بالعــودة الى بالدهــم وتوفير الســبل الكفيلة 
إلجناح هذا امللف، في حني أبدى الســفير الروسي 
لدى العراق ماكسيم ماكسيموف استعداد بالده 

للمساعدة بذلك.
وذكر بيان للوزارة تلقت  الصباح اجلديد "نسخة 
منه، أن “وزير الهجرة واملهجرين جاســم محمد 
اجلاف استقبل في مكتبه السفير الروسي لدى 
العراق ماكسيم ماكسيموف”، مبينا أن “اجلانبني 
بحثــا عدداً مــن امللفــات املتعلقــة بالالجئني 
السوريني املتواجدين في البالد والسبل الكفيلة 
باعادتهم الى مناطقهم احملررة  بسوريا بعد اعادة 

االستقرار في املناطق السورية”.
ونقل البيان عــن اجلاف قولــه، إن “عملية اعادة 
الالجئني الســوريني الى املناطق احملررة  بســوريا 
تتركز بالدرجة االساس على رغبتهم بالعودة الى 
مدنهم وطبيعة الظروف السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية واالمنية في تلك املناطق”.
واوضح ان “نسبة 98 باملئة من الالجئني السوريني 
املتواجديــن في البالد هم مــن القومية الكردية  
ومن مناطق القامشلي  واحلسكة ومناطق اخرى  
والنســبة االكبر منهم متوزعني في محافظات 
اقليم كردســتان  واعداد متفرقة في محافظة 

بغداد وكربالء  املقدسة والنجف االشرف”.
واشــار الى ان “بيانــات الوزارة واســتطالعاتها 
امليدانية بينت اندماج الكثير من العوائل الالجئة 
في املناطق التي ســكنوها، نتيجــة مرور اكثر 
من خمســة اعوام  على جلوئهم والتشــابه في 
القومية واللغة وعوامل اقتصادية ســاعدتهم 

على العمل واالندماج في اجملتمع”.

البصرة - الصباح الجديد:
شهدت محافظة البصرة إجراء عملية نوعية 
ونادرة ملريــض يبلغ من العمــر 62 عاما كان 

يعاني من صعوبة في بلع الطعام.
وأوضح الطبيب اجلراح الــذي أجرى العملية 
الدكتور علي عبد الوهــاب تخصص جراحة 
اجلهاز الهضمي والكبد واجلراحة املنظارية ان 
أروقة مستشفى  "العملية أجريت في داخل 
الصــدر التعليمي وهي ملريض يبلغ من العمر 
62 عامــا كان يعانــي من صعوبــة في بلع 
الطعام حيث مت اســتئصال جتويف كبير من 
Zen Ker Diverti- العلــوي املســمى  }املرئ 

calum{ املسبب في ضيق املرئ وصعوبة البلع 
احلاد".

وأشــار الطبيب اجلراح الى ان "هذه العملية 
تعد مــن العمليات النوعيــة التي جترى على 
والتي اجريت بدقة عالية،"  العراق  مســتوى 
الفتا الى ان "املريض قد حتســنت حالته بعد 
العملية والتي اســتغرقت مايقارب ســاعة 

ونصف وبنجاح ١٠٠%".

ضبط 250 قنبرة هاون 
وتفكيك منازل مفخخة 

في نينوى

العراق مستعد إلعادة 
الالجئين السوريين الى 

بالدهم من الراغبين

نجاح عملية جراحية 
نادرة وحديثة على 

مستوى العراق

وعد جديد من أردوغان بزيادة 
اإلطالقات املائية للعراق 

واإلسهام في إعمار املناطق 
احملررة

واشار الوزير في مؤمتر صحفي 
الوزارة ومنذ اواســط  الى ان 
عــام 2017 توفــرت لديهــا 
معطيات ســنة شــحيحة 
من  بالعديد  ذلك  من  وحذرت 
خطة  باعداد  وقامــت  املرات 
ملعاجلة الشحة من خالل جلنة 
وزارية شــاركت فيها العديد 
من الــوزارات واجلهات املعنية 
وباالخص  املائي  االمن  لتعزيز 
في محافظــة البصرة. وقال 
تأمني ضخ  لقد جــرى  الوزير 
5 - 7 امتــار مكعبة بالثانية 
فــي قناة البدعــة تصل الى 
الى  التابعة   ROال محطــة 
وزارة البلديــات وكذلك تأمني 
وصــول املياه مــن نهر دجلة 
الى البصرة بتصريف 75 مترا 
مكعبــا بالثانية ، اضافة الى 
املائي  اخلزين  بتأمــني  القيام 
البصرة  حملافظة  الشرب  ملياه 
مــن خــالل انشــاء احواض 

اضافية خلزين الطوارئ بسعة 
اكثر من 5 ماليني متر مكعب 
، كما قررت الــوزارة زيادة هذا 
10 ماليني  الى حــدود  اخلزين 

متر مكعب . 
واضــاف الوزيــر بان الــوزارة 
مستمرة بصيانة قناة البدعة 
منذ انشائها وحلد االن بالرغم 
االفتراضي  عمرها  انتهاء  من 
وان حاالت التلوث التي حدثت 
في مياه الشرب حدثت خارج 

منظومة املاء اخلام . 
على صعيــد متصل صادقت 
وزارة املوارد املائية على تأسيس 
املياه  مســتعملي  جمعيات 
بهدف احلد من الشحة املائية 
واعتماد اساليب الري احلديثة 
املائية  الضائعــات  وتقليــل 
من  املنتفعني  ومنها جمعية 
املصدر املائي املشــترك على 
الطار/ ناحية  السراح/  جدول 

قضاء الشيوخ/ محافظة ذي 
قــار وجمعية املصــدر املائي 
ضحية  جدول  على  املشترك 
/ قضاء احلي/ ناحية املوفقية 
/ واســط وذلك بعد دراســة 

كافة املستمسكات املقدمة 
من قبل اجلمعيــة  اجملموعة 

من املنتفعني.
ان  بالذكــر  اجلديــر  ومــن 
بتنظيم  مســتمرة  الــوزارة 
الثقافية  واملؤمتــرات  الندوات 
واملزارعني   الفالحــني  لتوعية 
باســتعمال التقنية احلديثة 

في الري.

استمرار عمليات مالحقة 
داعش في الصحراء
بتنسيق بني ثالث 

محافظات
ان  إلــى  العســل  ولفــت 
فــي  امليدانــي  "االنتشــار 
فقــط  حصــل  الصحــراء 
مــن القــوات العراقية ممثلة 
االنبار  شرق  عمليات  بقيادات 

واجلزيرة والبادية، واالنبار".
"مشــاركة  العســل  ونفى 
ميدانياً  الدولــي  التحالــف 
أن  حيــث  العمليــة،  فــي 
فــي  متواجــدون  عناصــره 
قاعدتي احلبانية وعني االسد، 
بتقدمي  ينحصــر  وواجبهــم 

االســتخبارية  املعلومــات 
والتدريــب والرصــد والقيام 
بهجمات جوية بالتنسيق مع 

القوات العراقية".
وأوضح القيادي في احلشد ان 
"الصحراء متتد على مساحات 
شاسعة، وبرغم جناح القوات 
العراقية في هزمية داعش في 
املدن والقرى لكن بقى تواجد 
لبعــض اخلاليا فــي املناطق 

البعيدة".
االنبار  أن " حدودا لــدى  وبني 
والسعودي  االردني  اجلانب  مع 
وهي مؤمنة بنحو كامل، كون 
هناك تواجد لقوات رســمية 
للعراق  ميكن  الدولتني  لهاتني 
التعامــل معهــا بخالف ما 
يحصل مع احلدود مع سوريا".

واســتطرد العسل أن "قيادة 
قــوات احلــدود الثانيــة هي 
تأمني  على  حالياً  املســؤولة 
الشــريط العراقــي املتاخم 
لســوريا املمتد بــني القائم 
وصــوالً إلــى نينــوى وتؤدي 

واجباتها على امت وجه".
لكنــه شــكا مــن "تواجد 

وقوات  احلر  الســوري  اجليش 
فــي  الدميقراطيــة  ســوريا 
الســوري  الشــريط  مناطق 
املتاخم للعــراق، وهذا يخلق 
مناطق رخــوة ميكن لالرهاب 
بني  التنقل  في  اســتغاللها 

الدولتني".
وشدد العسل على أن "العراق 
يتعامــل مع امللــف احلدودي 
يتمثل  االول  محــاور  بعــدة 
بقــوات احلدود ومــن خلفها 
إلى  وصــوالً  العراقي  اجليش 
ينتشر  الذي  الشعبي  احلشد 
فــي املناطــق الصحراويــة، 
وقد جنحنا في اعادة تشــييد 
اخملافــر احلدودية املدمرة حيث 
أن املسافة بني مخفر واخر ال 

تتجاوز حاليا 2 كيلو متر".
وخلــص العســل بالقول إن 
لدينا  املتوفــرة  "املعلومــات 
تفيــد بوجــود 2500 عنصر 
ارهابــي فــي ادلــب وهناك 
خشــية من نقلهــم باتفاق 
سياســي إلى مناطق قريبة 
من احلدود مــا يجعل مهمة 
القوات  عاتــق  على  قتالهم 

العراقيــة، بســبب امكانية 
تسللهم إلى محافظاتنا".

من جانبه، ذكر عضو مجلس 
خلف  اركان  االنبار  محافظة 
إلى  تصريــح  في  الطرمــوز 
"الصبــاح اجلديد"، أن "االدارة 
القوات  احمللية تدعم جهــود 
االمنيــة في مالحقــة بقايا 
عناصر تنظيم داعش االرهابي 

في الصحراء".
وأضــاف الطرمــوز أن "املدن 
توجد  وال  تــام،  بنحو  مؤمنة 
هنــاك مشــكالت بســبب 
التعاون بني القــوات االمنية 

واملواطن".
"املعلومات  ان  إلــى  ولفــت 
االرهاب  بــان  املتوفــرة تفيد 
يتواجد فــي الصحراء وهناك 
ملالحقة  مســتمرة  عمليات 
اخلاليا بنحو مينع عودة عناصر 

داعش إلى املدن مرة اخرى".
يشار إلى أن القوات املسلحة 
كانــت قد حــررت االنبار من 
الذي  االرهابي  داعش  تنظيم 
سيطر على مناطق احملافظة 

عام 2014.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:
بدأت اللجنــة الدولية للصليب 
االحمر باالســتعدادات النهائية 
لتقــدمي دعم مالــي لنحو 550 
نينوى  بســهل  ومزارعا  فالحــا 
وال  الزراعي  الواقــع  لتنشــيط 
القمــح  محصولــي  ســيما 
والزيتون، ويشــمل الدعم زراعة 
15 دومنا من القمح و8 دومنات من 

أشجار الزيتون.
من  اخلزعلي  حيدر  الدكتور  وقال 
اللجنة الدولية للصليب االحمر/ 
في  االقتصادية  احلماية  قســم 
حديث الــى "الصبــاح اجلديد" 
ان "اللجنــة الدوليــة للصليب 
حيادية  منظمــة  هــي  االحمر 
دوليــة  سويســرية  انســانية 
فيها  التــي  باملناطق  تشــتغل 
نزاعات واحــداث داخلية، غايتها 
تقدمي املســاعدات للناس االكثر 
ومن  النزاعــات  بســبب  تضررا 
املناطق هي منطقة  هذه  ضمن 
على  اختيارنا  ووقع  نينوى  سهل 
ناحية بعشــيقة الن فيها عدة 

قصبات ومدن".
الدوليــة  "اللجنــة  واضــاف 
للصليــب االحمر عملت تقييما 
ميدانيــا لالحتياجــات، وحددت  
الفالحني  املتضرريــن من  الناس 
واملزارعــني حملصولــي احلنطــة 
والزيتون، وبعــد معرفة حصيلة 
التقييــم امليداني، قررت اللجنة 
الدوليــة للصليــب االحمــر ان 
تقــدم مســاعدات للفالحــني 
وتشتمل  احلنطة،  يزرعون  الذين 
البذور  املســاعدة على  تقــدمي 
لزراعة  الكيماويــة  واالســمدة 
املســاعدة  وهــذه  اراضيهــم، 
امواال  ونعطيهم  مادية  ستكون 
البذور  شراء  عليهم  وسيتوجب 

واالسمدة".
واشــار اخلزعلي الى ان "اللجنة 
الدولية للصليب االحمر ستكون 
علــى تواصل مباشــر ومتابعة 
ولضمان ان االموال التي ندفعها 
الزراعة،  عملية  في  ستستخدم 
الدوليــة  اللجنــة  وموظفــي 
للصليب االحمر ســيبقون على 

تواصل مــع املزارعــني ومتابعة 
العملية الزراعية منذ بدايتها".

وزاد بالقول "اما بالنسبة ملزارعي 
الزيتــون ســنعطيهم مبالــغ 
احتياجاتهم  تغطي  ايضا  مادية 
مرحلة  النها  اشجارهم  لتقليم 
زراعية مهمة لالنتاج مع اعطاء 
مبالغ مالية لشــراء االســمدة 
ليســاعد االشــجار على النمو 

واالنتاج".
موضحــا ان "عــدد الفالحــني 
املستفيدين من هذين  واملزارعني 
ومزارعا،  545 فالحا  املشــروعني 
مت  املادية  االقيــام  بينما حتديــد 
بعــد ان قمنا بتحديد االســعار 
وبالنسبة  احمللية،  االســواق  في 
ســنعطيهم  احلنطة  ملزارعــي 
امــواال كي يتمكنوا مــن زراعة 
15 دومنــا ومن لديه اكثر من هذه 
املساحة ميكنه زراعة الباقي على 
نفقته الشــخصية، وسنعطي 

لــكل دومن  35 كلغــم من بذور 
احلنطة احملسنة  و 50 كلغم من 
احلراثة  لكلفة  اضافة  الســماد 

للدومن الواحد".
ونقل  احلصــاد  تكاليف  وحــول 
االنتاج للصوامــع، افاد اخلزعلي 
"نحن ال نريد من الفالح ان يعتمد 
علينا بالكامل النه هذا هو عمله 
وعليــه املســاهمة بشــيء ما 
الجناح العملية الزراعية، وحسب 
التقييم امليداني وحســب طلب 
يريدون  انهــم  قالــوا  الفالحني 
املواد االساسية البذور واالسمدة 

وكلفة احلراثة فقط".
ومضــى بالقول "اما بالنســبة 
تقريبا  املبلغ  فان  الزيتون  ملزارعي 
مليون و160 الــف دينار للمزارع 
بـ  مزروعة  لديه مســاحة  الذي 
8 دومنات ونعطيــه املبلغ ليقوم 
وكذلــك   التقليــم  بعمليــة 

السماد الذي هو بحاجة اليه".

وحــول امكانية حفر ابار ارتوازية 
واسيجة حلماية االشجار النابتة 
من رعي املواشــي، بنّي انه "نحن 
االن ال نستطيع ان نعد املزارعني 
باي شيء، الننا نقدم املساعدات 
على وفــق ما مخطط له بالعام  
كالتالي  عملنا  وسيبقى   ،2018
اية مشكالت او احتياجات للناس 
واملتضررين  ملناطقهم  العائدين 
من االحداث عليهم بتقدمي طلب 
بالتقييم  نحــن  وســنقوم  لنا 
امليداني وعقب ذلك سنقرر  على 

ضوئه خطواتنا الالحقة.
وفيمــا اذا كان هــذا املشــروع 
يقتصر على سهل نينوى فقط، 
نوه الى انه "كل منطقة ســواء 
في العراق او في اقليم كردستان 
وقسم  محددة،  مشــاريع  لدينا 
موجود  مثال  االقتصادية  احلماية 
بعثة  ولدينا  اربيل  في محافظة 
مناطق  تغطــي  هنــاك  فرعية 

محــددة، ولدينا بعثــة ومكتب 
في الســليمانية ودهوك وايضا 
العراقية  باقــي احملافظــات  في 
مثل كركــوك واملوصل والنجف 
الرئيس  لدينا شيء مماثل ومقرنا 

موجود في بغداد".
منوهــا الى ان الهــدف من هذا 
املشــروع "النتشــال القطــاع 
الزراعــي مــن واقعــه احلالــي 
وتنشــيطه، ونحــن ناخذ بنظر 
االعتبــار  ان الفئــة املتضــررة 
الفالحــون ومزارعو احلنطة  هم 
والزيتون وعقب ما صارت االحداث 
)ســيطرة تنظيــم داعش على 
ابلغنا  ما  وفــق  وعلى  املنطقة( 
به مــن املواطنني فــي التقييم 
امليداني لم يتــم زراعة االراضي 
لثالث ســنوات  وهــذا اثر على 
وبعد  االقتصاديــة،  اوضاعهــم 
عودة املواطــن ملنطقته ومهنته 
الرئيسة هي الزراعة، ونحن خالل 

التقييم امليدانــي قالت نتائجنا 
ان نعطيه ما ميّكنه الســتعادة 
نشــاطه الزراعــي الن الكثيــر 
ال  لرمبا  واملزارعني  الفالحــني  من 
ميكنهم ذلك من دون دعم مالي".

وبخصوص امكانية وجود عبوات 
ناسفة او اجســام غير منفلقة 
اخلزعلي  اشار  احلقول،  بعض  في 
الى انــه "لدينا برنامــج توعية 
بهذا الشأن، لكن هنالك جهات 
مختصة بازالتها، وخالل التقييم 
ان  املزارعني  بعــض  قال  امليداني 
املزارع البعيدة قد يشتبه بوجود 
اجســام مشــبوهة فلهذا من 
الصعب ان نتبنى عملية الزراعة 
احملتملة  اخملاطــر  بســبب  فيها 
على املزارع او علــى العمال في 
اثناء العمليــة الزراعية واحلصاد 
ايصال  ميكننــا  ولكن  وغيرهــا، 
املزارعني بهذا الشــأن  طلبــات 

للجهات اخملتصة ملعاجلتها".

اللجنة الدولية للصليب 
االحمر هي منظمة حيادية 
انسانية سويسرية دولية 
تشتغل بالمناطق التي فيها 
نزاعات واحداث داخلية، 
غايتها تقديم المساعدات 
للناس االكثر تضررا بسبب 
النزاعات ومن ضمن هذه 
المناطق هي منطقة 
سهل نينوى ووقع اختيارنا 
على ناحية بعشيقة الن 
فيها عدة قصبات ومدن

يشمل مزارعي القمح والزيتون

الصليب األحمر يدعم نحو 550 مزارعًا وفالحًا بسهل نينوى

بغداد – انفجار عبوة 
الشــرطة  في  امنــي  مصــدر  ذكر 
العراقية امس الثالثــاء، اصابة ثالثة 
اشخاص بجروح خطيرة جراء انفجار 
عبوة ناســفة في منطقــة البنوك 

شمالي بغداد. 
وقال املصدر إن "عبوة ناســفة كانت 
قرب  جانــب طريق  علــى  موضوعة 
مســبح الصفا عند مدخل منطقة 
انفجرت،  بغــداد،  شــمالي  البنوك، 
صباح يوم امس ما اســفر عن اصابة 
 ، ثالثة اشــخاص بجــروح خطيرة" 
مضيفــا أن "قوة امنية فرضت طوقا 
احلــادث، وفتحت حتقيقا  على مكان 

في مالبساته ". 

ديالى – تفكيك عبوتني 
متكن خبيــر املتفجرات فــي مديرية 
شــرطة ديالى وباســناد من دوريات 

فوج طــوارئ احملافظــة الثامن امس 
ناسفتني  عبوتني  الثالثاء من معاجلة 
موضوعتــني فــي أرض زراعيــة في 

منطقة جليل بيك بقضاء خانقني .
وبينــت مديرية الشــرطة ان قواتها 
وخــالل عملية تفتيــش عثرت على 
العبوتني وقامت قوة تابعة لها بفرض 
طوق امنــي على مــكان تواجدهما 
واســتدعت اخلبير اخملتص والذي قام 
مبعاجلتهما من دون تسجيل اي حادث.

بابل – عمليات دهم 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الثالثــاء  امــس  بابل  محافظــة 
االجهــزة االمنية متكنــت بعمليات 
دهم مــن القاء القبض على عدد من 
املطلوبني بتهــم جنائية ومخالفات 

قانونية متنوعة.
وذكر املصــدر ان عملية القبض على 
املتهمني جرت في مناطق الشــمال 

ووفق  احملافظــة  ووســط  واجلنــوب 
ملعلومات  واســتنادا  قبض  مذكرات 
استخبارية دقيقة ، مؤكدة املديرية ان 
اخملتصة  اجلهات  الى  احيلوا  املتهمني 
لغرض استكمال اإلجراءات القانونية 

بحقهم وإحالتهم الى القضاء

واسط – انفجار غاز
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة واسط امس الثالثاء مصرع 
شخص واصابة أربعة اخرين بانفجار 
أسطوانة غاز للحام في بلدة الصويرة 

شمال مدينة الكوت.
وقــال املصــدر ان اســطوانة غــاز 
اوكســجني للحام انفجرت في احد 
اثناء  الصويرة فــي  محــال قضــاء 
العمل، مضيفا ان انفجار االسطوانة 
ادى الى ســقوط سقف احملل ومقتل 
العامل وجــرح اربعة كانوا يتواجدون 

في مكان احلادث خالل وقوعه.

صالح الدين – ضربة جوية 
اعلــن مركــز اإلعالم األمنــي امس 
الثالثاء، تدمير 6 أنفاق يســتخدمها 
"إرهابيــون" حتتوي علــى 10 عبوات 

ناسفة في صالح الدين.
وقــال املركــز إن "طيــران اجليــش 
بالتنســيق مع قيادة عمليات صالح 
الديــن متكن من 6 انفاق تســتخدم 
من قبــل عناصر إرهابيــة في جزيرة 
الصينية – حديثة" ، مضيفا أن تلك 
االنفاق حتتوي على "10 عبوات ناسفة 

ومواد غذائية ومولد كهربائي". 

االنبار – مقتل ارهابيني 
امنــي في شــرطة  افــاد مصــدر 
محافظة االنبــار امس الثالثاء مبقتل 
ثالثة عناصر من "داعش" عند احلدود 

العراقية السورية.
وقــال املصــدر إنه "مبتابعــة دقيقة 

وجهود متواصلة قوات اللواء التاسع 
عشر في احلشد الشعبي متكنت من 
قتــل 3 عناصر مــن عصابات داعش 
اإلرهابية وتدمير 3 دراجات نارية كانوا 
يســتعملونها للرصد والتسلل عند 
احلدود العراقية السورية ضمن قاطع 

عمليات عكاشات". 

الديوانية – حمالت دهم 
امنــي في شــرطة  اكــد مصــدر 
محافظة الديوانيــة امس الثالثاء ان 
واحلمزة  الدغارة  شرطة  مركز  دوريات 
ملتابعة  حملــة  نفــذت  والســنية 
الصادرة  القبض  إلقــاء  أوامر  تنفيذ 
من القضــاء بحــق املطلوبني ألقت 
من خاللها القبــض على ٦ متهمني 

بقضايا مختلفة.
واضــاف املصــدر ان مفــارز مركــز  
الشــامية و قســم األســرة  القت 
القبــض علــى ٤ متهمــني كونهم 

قضايا.وأشــارت  بعــدة  مطلوبــني 
مديرية شــرطة احملافظة الى قيامها 
بإحالة جميع املتهمــني الى اجلهات 
اخملتصة لغرض اســتكمال االجراءات 

القانونية بحقهم.

ميسان – حمالت تفتيش 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظــة ميســان امس 
الثالثــاء عن متكــن أجهزتها األمنية 
ملالحقة  املتواصلة  حمالتهــا  وخالل 
املطلوبــني في عمــوم احملافظة من 
املتهمني  القبض على عدد من  إلقاء 
واملطلوبني للقضاء بجرائم التهديد و 
اإليذاء العمد والشروع والقتل العمد  
ومواد قضائية تتعلق بالتزوير وشهادة 
وبيع  تعاطي  بجرائم  ومتهمني  الزور، 

اخملدرات .
وافــاد املصــدر انه مت ضبــط بحوزة 
املتهمني أدوات ومــواد مخدرة، فضالً 

عن ضبط أســلحة واعتدة مختلفة 
ودراجات  وأيضا ضبط عجالت  االنواع 

مخالفة للقانون .

نينوى - اعتقال مطلوبني 
امنــي في شــرطة  اكــد مصــدر 
محافظة نينوى امس الثالثاء ان قوة 
أمنيــة القت القبــض على عدد من 

املطلوبني في مدينة املوصل.
وذكر املصدر انه بإشراف وتخطيط من 
قبل قيادة العمليات املشتركة نفذت 
قوة مشــتركة من اجليش والشرطة 
نينوى عملية  ضمن قيادة عمليــات 
نوعية وبوقت قياســي داخل مدينة 
املوصل بجزئيها الشــرقي والغربي" 
، مضيفا ان العملية "أســفرت عن 
القاء القبــض على عدد من األهداف 
وفق قضايا  للقضاء علــى  املطلوبة 
إرهابيــة وتعد هــذه العملية ضربة 

جديدة للخاليا اإلرهابية النائمة".

انفجار عبوة ناسفة في منطقة البنوك شمالي بغداد * تدمير 6 أنفاق تحتوي على 10 عبوات بصالح الدين
مقتل 3 إرهابيين عند الحدود العراقية السورية * قوة أمنية تعتقل عددا من المطلوبين في مدينة الموصل

3 شؤون عراقية

جانب من األراضي الزراعية في سهل نينوى
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

واملعادن  الصناعــة  وزيــر  بحث 
شــياع  محمــد  املهنــدس 
الســوداني مــع وفــد شــركة 
آفــاق  السويســرية  برومونــت 
التعــاون املســتقبلي وإمكانية 
إقامة مشــاريع مشتركة تخدم 

الطرفني.
حرص  اللقاء  خــال  الوزير  وأكد 
بالتعاون  اجلــادة  ورغبتها  الوزارة 
مــع الشــركات العامليــة التي 
تتمتع بالكفــاءة الفنية واملادية 
والسمعة اجليدة ، مبديا ترحيبه 
الشركة كونها من  بالتعاون مع 
واملتخصصة  املعروفة  الشركات 
بالصناعات النفطية والتعدينية 
والتــي باإلمــكان الدخول معها 
فــي اتفاقــات شــراكة وعقود 
ظل  فــي  حقيقيــة  اســتثمار 
القرارات احلكومية الداعمة لهذا 
الدولة  الى توجه  ، اضافة  اجلانب 
والوزارة نحو إبرام عقود املشاركة 
قطاعات  لتطويــر  واالســتثمار 
بالتنميــة  والنهــوض  الدولــة 

واالقتصاد في الباد .
ووجه الوزير بإجــراء زيارة عاجلة 
العامة  الشــركة  مصانــع  إلى 
لاطاع  التعدينية  للصناعــات 
على طبيعــة اخلطوط اإلنتاجية 
املتوفرة  والتكنولوجيــا واخلبرات 
فيها والتعرف على القدرات التي 
تتمتع بهــا والبحث في إمكانية 
بني  وتواصل  تعــاون  قنوات  فتح 

الطرفني. 
من جانبه استعرض مدير شركة 
مجاالت  السويســرية  برومونت 
عمل ونشاط الشركة حيث أنها 
تختــص بالصناعــات النفطية 
فــي مجال  التعاون  وباالمــكان 
تطويــر األرصفــة التابعة لوزارة 
الصناعة بشكل حضاري وجديد 
وحتقيق االستفادة القصوى منها 
للتعاون  التام  االستعداد  مبدياَ   ،
افــاق جديدة  العــراق وفتح  مع 
للعمل املشــترك مع شــركات 

واملعادن من خال  الصناعة  وزارة 
مع  املستمر  والتنسيق  التواصل 
العاقة  ذات  والشــركات  الدوائر 
بغيــة  املعنيــني  واملســؤولني 
إلى تفاهمات تصب في  التوصل 

مصلحة اجلانبني.
الشركة  اعلنت  اخر  على صعيد 
الغذائية  للمنتجــات  العامــة 
الصناعة  وزارة  احدى تشكيات  
واملعــادن عــن  انتاجهــا اجلديد 
واملطعم  املعقــم  احلليــب  من 

بالكاكاو.
وقال مصدر مخول في  الشركة 
العامة  والعاقات  االعــام  ملركز 
في الــوزارة ان معمل الفرات في  
مصانع  البان ابــو غريب التابعة 
للشــركة باشــر بانتاجه اجلديد 

مــن احلليــب املعقــم املطعم ) 
انتاجية   بطاقة  بالكاكاو(  حليب 
تقدر بـــ ) 10( اطنان  بالســاعة 
لرفد االســواق احملليــة من خال 
مكاتب وجلان البيع املباشــر لدى 
الشــركة املنتشرة في محافظة 
بغداد وســائر احملافظات العراقية  
االخــرى ، مبينا ان املنتج الوطني 
من هــذه املــادة احليوية يضاهي 
قرينه املستورد من الباد العربية 

واالجنبية  باجلودة والنوعية. 
واكد املصدر ســعي  الشــركة  
للبحث وتطوير منتجاتها  وايجاد 
ما هو جيد وجديد مبا  يتماشــى 
مع متطلبات املستهلك  والسوق 
لتحقيــق االقبــال على شــراء 
منتجات الشركة من مادة االلبان 

التي كانت حتظى بسمعة  جيدة  
وحضور واسع على مدى السنوات 

املاضية من اخلبرة والنوعية.    
الشــركة  واصلت  جانبهــا  من 
العامــة للصناعات النحاســية 
وامليكانيكية احدى شركات وزارة 
الصناعة واملعادن جتهيز الشركة 
العامة لتعبئــة الغاز مبنتجاتها 
مــن ملحقــات اســطوانة غاز 
الطبخ على وفق العقد املبرم بني 

الطرفني.
وقال مدير عام الشركة املهندس 
ان الشركة  مثنى عطاهلل وهيب 
سوقت دفعة جديدة من ملحقات 
اســطوانة غاز الطبــخ املنتجة 
لصالــح شــركة تعبئــة الغاز 
بكميــة بلغت ) ١٣( الف ســيت 

اخلاصة  والقاعــدة  الواقيــة  من 
باسطوانة غاز الطبخ  ، مؤكدا ان 
شركته عازمة على تعزيز التعاون 
مع الشركة العامة لتعبئة الغاز 
التابعة لوزارة النفط وانه سيتم 
تســويق بقية املنتجــات املتفق 
عليها خال األيام القليلة املقبلة 

  .
الوكيل  الشــركة  كما جهــزت 
املعتمد لشــركة فوكس للزيوت 
املعدنية  البراميل  مــن  بانتاجها 
علــى وفــق العقــد املبــرم بني 

الطرفني.
وقال املدير العام ان شركته سوقت 
دفعــة مــن البراميــل املعدنية 
بكميــة )250( برميــا  ســعة 
)220( لتــر الى الوكيــل املعتمد 

لشركة فوكس للزيوت على وفق 
العاملية  والقياســات  املواصفات 
واملطلوبة من اجلهة املســتفيدة 
، مشــيرا الى ان مشــروع انتاج 
البراميــل من املشــاريع احلديثة 
التي تســعى الشركة من خاله 
بالبراميل  احمللية  السوق  رفد  الى 
املعدنية مختلفة الســعات من 
)20 الى 240( لتــرا والتي تصلح 
واحلفظ  الصناعي  لاســتعمال 
تبلغ  انتاجية  الغذائــي بطاقــة 

)200( برميل في الساعة.
وافصح وهيب عن توجه الشركة 
لتوقيع عقد جديد مع اجلهة ذاتها 
ومبواصفات جديدة وبكميات تزيد 
على  )10( االف برميل لاستعمال 

الصناعي.

وزير الصناعة يبحث مع شركة سويسرية 
إقامة المشاريع المشتركة 

»الغذائية« تطرح إنتاجها الجديد من  الحليب المطعم بالكاكاو

 أكد وزير الصناعة 
والمعادن حرص 
الوزارة ورغبتها 

الجادة بالتعاون مع 
الشركات العالمية التي 

تتمتع بالكفاءة الفنية 
والمادية والسمعة 

الجيدة

جانب من اللقاء
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رصد )39( مخالفة للمطاحن 
و الوكالء في بغداد 

افتتاح مركز الرعاية الصحية 
األولية في الزنجيلي

العراق يبحث مع 
جمهورية التشيك آفاق 

التعاون الزراعي المشترك

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لتصنيع احلبوب في 
وزارة التجارة عن قيام اللجان الرقابية برصد 
)21( مخالفــة للمطاحــن و)18( مخالفــة 

للوكاء والناقلني في بغداد .
وقال مدير عام الشــركة املهندس جاســم 
العامري ان اللجان الرقابية التابعة لقسمي 
الرقابة والسيطرة النوعية في الشركة نفذت 
خال الفترة املاضيــة )123( زيارة للمطاحن 
العاملة في بغــداد لاطاع ومتابعة عملية 
االنتاج والتوزيع حيث جرى خال تلك الزيارات 
ســحب )266( امنــوذج طحــني و)58( امنوذج 
حبوب فــي حني حققت جلــان رقابة الوكاء 
)176( زيارة تخللها سحب )139( امنوذجا من 
الطحني نتج عنها رصد )18( مخالفة فضا 
عن تأشير مخالفتني للناقلني واحالة جميع 
تلك اخملالفات الى االقســام واللجان اخملتصة 

لتطبيق الشروط اجلزائية بحق اخملالفني . 
من جانب اخر جهزت الشركة مخازن الدورة 
بكميــة )500( طــن من الطحــني اخملصص 
للبطاقــة التموينيــة واملنتــج مبطحنــة 
الســماوة احلكومية ضمن احلصة االضافية 
لتســريع عملية التجهيز في مناطق بغداد 
اضافة الى تكليف بعض املطاحن احلكومية 
بانتــاج اخملصص االضافي لرفد مناطق بغداد 
مبادة الطحني وتسريع جتهيز الوكاء لتحقيق 

االنسيابية والتوزيع جلميع القواطع .

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح مدير عام دائــرة صحة نينوى الدكتور 
فاح حســن الطائي مركز الرعاية الصحية 
األولية فــي الزجنيلي بحضور محافظ نينوى 
نوفل حمادي الســلطان بعد تأهيله وتأثيثه 
من ديوان احملافظة وجتهيزه بعدد من األجهزة 
الطبية الضروريــة ومولدة كهربائية إضافة 
الى رفده باملاكات الصحية والطبية من قبل 

القطاع األمين .
واشــار مدير عام دائرة صحــة نينوى الى ان 
افتتاح هذا املركز سيسهم في تقدمي خدمات 
صحية وعاجية الكثر من الف نســمة ومن 
املؤمل جتهيزه بأجهزة اشــعة وسونار وجهاز 
اسنان من اجل التخفيف عن كاهل املواطن 
، بعد ان تعرضت البنية التحتية له الى دمار 

كامل من قبل العصابات اإلرهابية .

بغداد - الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفني لــوزارة الزراعة الدكتور 
مهدي ضمد القيســي مع سفير جمهورية 
التشــيك املعتمد في العراق يان فيتشــتال 
افــاق التعــاون الزراعي وســبل تطويره بني 

البلدين .
وجرى خال اللقاء بحث سبل وتطوير التعاون 
الزراعي املشــترك مــن خال تنميــة اجملال 
النباتي واحليواني فضــًا عن دعم الفاحني 
واملزارعــني وضرورة تبــادل املعلومات وتدريب 
اخملتصني ، وكذلك مناقشة موضوع زيارة وفد 
لتبادل  التشيك  زراعي متخصص جلمهورية 
املعلومــات واالطــاع على الواقــع الزراعي 
التشــيكي والتطور التقني احلاصل في هذا 
اجملال ، إضافة إلى أعداد مذكرة تفاهم زراعي 

بني البلدين الصديقني.
من جانبه عبر الســفير عن ســروره باللقاء 
وحــرص جمهورية التشــيك علــى تطوير 

العاقات والتعاون الزراعي بني البلدين . 
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متابعة الصباح الجديد:

بحــث مدير عــام دائــرة التدريب 
والتشغيل في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعيــة املهنــدس عمار عبد 
الواحد مع سفيرة جمهورية فنلندا 
املهني وتطوير  التدريب  دعم مراكز 
مناهــج التدريب فيهــا على وفق 
متطلبات واحتياجات سوق العمل.

وقال املدير العام ان بعض احملافظات 
بحاجة الى دعم في مجال التدريب 
املهني ومنها محافظــة املثنى، إذ 
املهني  للتدريــب  ال متتلك مركــزا 
، مضيفــا ان االجتمــاع تطرق الى 
مقترح لتوأمة املؤسسات التدريبية 
فــي جمهوريــة فنلندا مــع دائرة 
العمــل والتدريب املهنــي لارتقاء 
وبناء  العراق  فــي  التدريبي  بالواقع 

قدرات العاملني في الدائرة.
الــى ذلــك زار املدير العــام مركز 
املهني فــي كرباء واطلع  التدريب 
علــى االمــور املتعلقــة بتدريــب 
الباحثني عــن العمــل، فيما ابدى 
استعداده لتذليل املعوقات ملواصلة 

تدريب الباحثني.
كما اطلع عبد الواحد على حتضيرات 

املركز لبرنامج )CBT( للتدريب املبني 
تفقد قسم  وكذلك  الكفاءة،  على 
العمل في احملافظة ملتابعة اجراءات 
ترويج ومنح القروض للوجبات التي 
مت اطاقها ، فضا عن متابعة عمل 

مفتشي العمل.
من جانب اخر ومببادرة من ســفيرة 
الطفولــة فــي العــراق الدكتورة 
زينة القرغولــي، وزعت هيئة رعاية 
الطفولة في وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية معينات طبية بني عدد 

من االطفال املعوقني. 
العمل  وزارة  باســم  املتحدث  وقال 
عمار منعم ان الهيئة وبالتنســيق 
مع سفيرة الطفولة اقامت فعالية 
تضمنــت توزيــع كــراٍس مدولبة 
بني عدد من االطفــال املعاقني في 
خطوة لزرع الفرحة والبســمة في 
نفوس هذه الشــريحة، مشيرا الى 
تقدمي  ايضا  الفعالية تضمنــت  ان 
إرشــادات توعويــة عــن االهتمام 
بالنظافة والعناية بالصحة العامة.
وبــني ان الفعاليــة جــاءت تنفيذا 
لتوجيهــات وزير العمل والشــؤون 
االجتماعيــة رئيــس هيئــة رعاية 
شــياع  محمد  املهندس  الطفولة 
علــى  يؤكــد  الــذي  الســوداني 

الشــخصيات  مع  التواصل  ضرورة 
ومنظمات اجملتمــع املدني واجلهات 
واملســاندة  الدعم  لتقدمي  الفاعلة 

لألطفال .
واضاف ان الفعالية اقيمت باشراف 

مدير مكتــب هيئة رعاية الطفولة 
الدكتورة عبيــر اجللبي التي ثمنت 
جهود سفيرة الطفولة التي تبذلها 
فــي دعــم الطفولة فــي العراق، 
الفتــة الــى ان رعاية هــذه الفئة 

تتطلب تظافر جهود اجلميع نتيجة 
واثرت  الباد  التي متر بها  للتحديات 

على واقع الطفولة فيها. 
واكدت اجللبــي ان وزارة العمل لها 
دور كبيــر فــي دعم ومتكــني هذه 

الفئــات للحصول علــى حقوقها 
من خال هيئة رعايــة ذوي االعاقة 
التي تواصل  واالحتياجات اخلاصــة 
املعاقني  لشــمول جميــع  عملها 
وذوي االحتياجــات اخلاصة بالبرامج 
التي تقدمها لدعم هذه الشريحة 

لتكون عنصرا فاعا في اجملتمع.  
العمل والشؤون  وزير  اثنى  الى ذلك 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
االستثنائية  اجلهود  على  السوداني 
الباحثــني  قبــل  مــن  املبذولــة 
باجراء املسح  املعنيني  االجتماعيني 
امليدانــي ومــلء اســتمارة البيان 
باعانة  املشمولة  للعوائل  السنوي 

احلماية االجتماعية . 
وقــال منعــم ان هيئــة احلمايــة 
ميدانيا  مســحا  جتري  االجتماعية 
للعائات املشــمولة باعانة احلماية 
االجتماعية لغرض ملء اســتمارة 
البيــان الســنوي لضمــان منــح 
االعانة  مبلغ  الفعليني  املستحقني 
الى  مشــيرا  املتجاوزين  وكشــف 
ان عمليــة البحث تشــمل بغداد 

واحملافظات . 
واضاف ان الوزير وجه هيئة احلماية 
االجتماعيــة باالســراع فــي اجناز 
التي  الســنوي  البيان  اســتمارات 

تشــمل ملء االســتمارة وادخالها 
بيانــات موحدة الفتا  قاعدة  ضمن 
الى ان لكل باحث اجتماعي نسبة 
اجناز تظهــر ضمن نتائج العمل وان 
هنالــك باحثــني اجتماعيني متيزوا 
ادراج  فــي  والدقة  االجناز  بســرعة 
املعلومات لــذا اوعز الوزير مبنحهم 
كتــاب شــكر وتقديــر وتكرميهم 

جلهودهم االستثنائية . 
املتحــدث الرســمي بــني ان تكرمي 
املوظفــني الكفوئــني يندرج ضمن 
ســعي الوزارة لزرع روح املنافســة 
االيجابية بينهــم من جهة ويخدم 
املواطنني املســتفيدين من خدمات 
الوزارة من جهة اخرى منوها الى ان 
املكرمــني االوائل كانوا من مختلف 

احملافظات . 
يشار الى ان استمارة البيان السنوي 
حتتــوي علــى معلومــات تخــص 
املســتفيدين مــن اعانــة احلماية 
االجتماعية  كاحلالــة  االجتماعية 
والصحية ومســتوى خــط الفقر 
املســتفيد  اســتحقاق  لضمــان 
ملبلغ االعانة مــن عدمه وان املبالغ 
املستردة من املتجاوزين يتم منحها 
الى مستفيدين جدد وفق الضوابط 

املعنية بالشمول . 

تقرير

العراق وفنلندا يبحثان دعم مراكز التدريب المهني  
مقترح لتوأمة المؤسسات التدريبية بين البلدين 

بغداد - الصباح الجديد:
العمل والشــؤون  وزارة  بحثــت 
االجتماعية مع محافظة كرباء 
اجراءات اطاق مشــروع التدريب 
املبني على الكفاءة في احملافظة 
بالتعاون مع منظمة اليونسكو. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعيــة عمــار 
منعم ان دائرة التدريب املهني في 
الــوزارة اعتمدت تدريب الباحثني 
عــن العمــل على وفــق الطرق 
التطور  تواكــب  التــي  احلديثة 
تبنيها  التكنولوجي فضــا عن 
التدريب على مهن تتناســب مع 
العراقي  العمل  سوق  متطلبات 
مثل ) النجارة ، واحلدادة ، واحلاقة 

وغيرها   ) )للنســاء(  والكوافير   ،
من املهن مشــيرا الى ان من بني 
التــي حرصت  االســتراتيجيات 
الوزارة على تنفيذها هي اعتماد 
برنامــج التدريــب املبنــي على 
الكفاءة )CBET( الذي يهدف الى 
من  املســتهدفة  الفئات  تاقلم 
املتدربني مع املستجدات احلاصلة 
الى  ويقود  اخلارجيــة  البيئة  في 
خلــق القدرة لــدى العمال على 
باشــرت  لذا  املســؤولية  حتمل 
اليونســكو  بالتعاون مع  الوزارة 
تنفيذ  اجــراءات  فــي  البحــث 
البرنامــج في عدد من احملافظات 
كمرحلة اولــى ليتم تنفيذه في 

بقية احملافظات .

واضاف منعم ان من بني احملافظات 
التي تعتزم الوزارة تنفيذ برنامج 
الكفاءة  املبني علــى  التدريــب 
فيها هي كرباء املقدســة الفتا 
الى اجراء تنسيق اولي بني الوزارة 
واحملافظــة من خــال لقاء مدير 
عام دائرة العمل والتدريب املهني 
املهنــدس عمــار عبــد الواحد 
مــع محافظ عقيــل الطريحي 
اليونســكو  عن  ممثــل  بحضور 
بتنفيذ  اخلاصة  االجراءات  لبحث 
احملافظة فضا عن  في  البرنامج 
التدريب  اقسام  استعراض عمل 
والتشــغيل في احملافظة ومنها 
قسم القروض اخلاصة باملشاريع 

الصغيرة املدرة للدخل . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اكــدت وزير االعمار واالســكان 
العامة  والبلديــات واالشــغال 
الدكتــورة املهندســة آن نافع 
أوســي، انها وجهــت مديريات 
اعداد  احملافظات بضرورة  مجاري 
خطة متكاملة ملواجهة موسم 
االمطار والفيضانات والســيول 
وااللتــزام بشــروط الســامة 
وتوفيــر  والوقائيــة  املهنيــة 
بعمال  اخلاصــة  املســتلزمات 
التنظيف واالســتمرار بحمات 
الصيانة للشــبكات والفتحات 
الضــخ  ومحطــات  اجلانبيــة 
والعمــل على اصــاح االليات 
جاهزة  لتكــون  التخصصيــة 

للعمل طيلة موســم االمطار 
لتوزيعه على  الكاز  وتأمني مادة 

املراكز واالليات .
واوضحــت الوزيــر انها وجهت 
كذلــك بضرورة التنســيق مع 
الدوائــر البلدية خــال حمات 
التنظيف وعدم رمي االوســاخ 
في فتحــات التصريف اجلانبية 
لتجنب االضــرار التي قد تلحق 
الى  تــؤدي  والتي  بالشــبكات 
التنســيق  انســدادها وكذلك 
مع اجلهــات ذات العاقة لغرض 
رفع التجاوزات على الشــبكات 
وزارة  دوائــر  اجــراءات  ومتابعة 
املــوارد املائية فــي مجال كري 
نقاط  عليها  تقــع  التي  املبازل 

التصريــف ، فضا عــن توجيه 
بارسال  احملافظات  في  املديريات 
طيلة  شــهرية  نصف  مواقف 
موســم االمطار بالنشــاطات 
والعمــل  املنجــزة  واالعمــال 
بشكل مستمر ومتواصل خال 
وتشــغيل  االمطار  هطول  ايام 
بشكل  املطرية  الرفع  محطات 

مستمر
يذكر ان مديريــة اجملاري العامة 
التابعة للوزارة تســتعد سنوياً 
ملوســم االمطار وبشكل مبكر 
وتهيئــة  الطارئــة  للحــاالت 
ميــاه  تصريــف  مســتلزمات 
االمطار بشكل ال يؤدي الى ضرر 

باملال العام واملواطنني.

العمل تبحث إطالق مشروع التدريب 
المبني على الكفاءة في كربالء 

اإلعمار توّجه باتخاذ اإلجراءات المطلوبة 
لمواجهة الفيضانات والسيول

استعدادًا لموسم األمطارالتعاون مع منظمة اليونسكو الدولية 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قتل جندي من اجليش اللبناني وأصيب 7 آخرون 
بجروح اثر اشــتباكات خــال مداهمة قوة من 
اجليش لعدد من املطلوبني من آل علوه في جرود 

الهرمل على احلدود اللبنانية السورية.
وذكرت مصــادر ميدانية أن  عدد جرحى اجليش 
وصــل إلــى 7 ، وأن قيادة اجليش اســتحضرت  
إلــى  طوافــات عســكرية لنقــل اجلرحــى 

املستشفيات للمعاجلة.
ودفــع اجليش اللبنانــي باملزيد مــن التعزيزات 
إلى محلــة مرجحــني ملاحقة  العســكرية 
مطلقي النار علــى عناصره. ومتكن اجليش من 

توقيف أحد املطلوبني ويدعى ح. علوه.
وأصدرت قيادة اجليش اللبناني بيانا قالت فيه: 
»أثناء قيام دورية مــن مديرية اخملابرات مباحقة 
أحد جتار اخملدرات في منطقة مرجحني الهرمل، 
تعرضت إلطاق نار مــن قبل مجهولني، ما أدى 
إلى استشــهاد أحد العسكريني وإصابة ستة 
إلى  آخرين، واســتقدمت قوى اجليش تعزيزات 
متابعة  وجتــري  املطلوبني.  ملاحقــة  املنطقة 

املوضوع«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبدت الصني اســتياءها امــس الثاثاء وقالت 
إنها قدمت احتجاجا قــوي اللهجة للواليات 
املتحدة بعد أن أعلنت يوم االثنني املوافقة على 
بيع تايوان قطع غيار طائرات عســكرية تصل 

قيمتها إلى 330 مليون دوالر.
جاءت التصريحات على لسان املتحدث باسم 
اخلارجية الصينية قنغ شــوانغ خــال إفادة 

صحفية يومية في بكني.
واملبيعــات العســكرية األمريكيــة لتايوان، 
التــي تقول الصــني إنها جزء مــن أراضيها، 
مــن العناصر الشــائكة فــي العاقات بني 
أكبر اقتصادين فــي العالم. وال يزال يتعني أن 
تتفق تايوان على تفاصيــل البيع األخيرة مع 

الشركات األمريكية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرح قصر اإلليزيه بأن الرئيســني الفرنســي 
إميانويل ماكــرون واألميركي دونالد ترامب بحثا 
خال لقائهما أمــس االول االثنني في نيويورك، 
عن نقــاط اتفاق فــي القضايــا اخلافية بني 

البلدين.
وأوضح املصدر نفسه أن ماكرون وترامب ناقشا 
على هامش اجتماعات اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة وحلوالي ساعة القضايا الدولية الكبرى، 
مبا فيها سوريا وإيران، وكذلك اخلافات التجارية.

وقال ترامب في بدايــة االجتماع الذي عقد في 
أحد فنادق مانهاتن الكبــرى: »أجرينا محادثات 
)مع ماكــرون( جيدة جدا، في بعض األحيان أقل 

من ذلك، لكنها كانت جيدة بنسبة 99%«.
الرئيس  نائــب  بحضــور  الرئيســان  وتصافح 
األمريكي مايك بنس، ووزيري خارجية بلديهما، 
مرتــني أمــام الكاميرات، لكن ليــس باحلماس 
نفسه الذي كان واضحا في لقاءاتهما السابقة.
وذكر البيت األبيض أن رئيســي الدولتني »أكدا 
مجددا التزامهما بالتنســيق بينهما بشــكل 

وثيق في امللفات الكبرى«.
وأعلنت مصادر في محيط الرئيس الفرنســي: 
»هناك اختاف في وجهات النظر« بني واشنطن 
وباريس حــول بعض القضايــا، »لكنها تتعلق 

باملعاجلة واألسلوب أكثر مما ترتبط باألهداف«.

قتيل من الجيش 
اللبناني و7 جرحى في 

اشتباكات مع مطلوبين 

الصين تحتج لدى 
الواليات المتحدة على 

صفقة مبيعات عسكرية 
مزمعة لتايوان

ماكرون وترامب يسعيان 
إلى تخفيف حدة 
الخالفات بينهما

متابعة ـ الصباح الجديد:

في رد روسي قوي هدف إلى »تبريد 
بعد  إسرائيل  في  احلامية«  الرؤوس 
نحو أســبوع على إســقاط طائرة 
السورية،  السواحل  قرب   »20 »إيل 
تعهدت موســكو تسليم النظام 
الســوري منظومــات صاروخيــة 
القيادية  املراكز  متقدمة، وجتهيــز 
لقــوات الدفــاع اجلوي الســورية 
بنظــام آلي للتحكــم ال ميلكه إال 
تشويش  وإطاق  الروســي،  اجليش 
كهرومغناطيســي أثناء أي هجوم 
مستقبلي من السواحل السورية، 
واشــنطن  اعتبرته  الــذي  األمــر 
بقاء  وربطت  خطيــراً«،  »تصعيداً 
قواتها في ســورية ببقــاء القوات 
إعام  وسائل  نقلت  فيما  اإليرانية، 
احلكومة  رئيــس  عن  إســرائيلية 
بنيامني نتانياهو قوله إن تســليم 
»إس300-« إلى »أيد غير مســؤولة 

يهدد أمن املنطقة«.
وأعلن الكرملني أن الرئيس الروسي 
فادميير بوتــني أبلغ نتانياهو رفضه 
الروايــة اإلســرائيلية عــن حادث 
الروسية. وشدد  إســقاط الطائرة 
علــى أن قــرار موســكو بتعزيــز 
الســورية  اجلوية  الدفاع  منظومة 
»في محلــه بالنظر إلــى الوضع، 
ويهدف إلى جتنب أي تهديد محتمل 

حلياة اجلنود الروس«.
 وأوضح الكرملني: »املعلومات التي 
عن  إسرائيليون  عسكريون  قدمها 
العملية التي نفذها طيرانهم فوق 
ســورية، ال تتوافق مع استنتاجات 
وزارة الدفــاع الروســية، واجلانــب 
الروسي ينطلق من أن أعمال ساح 
الســبب  كانت  اإلســرائيلي  اجلو 

الرئيس للكارثة«.
وكان وزير الدفاع الروســي سيرغي 
شــويغو لــّوح بالــرد انطاقاً من 
»مقتضيــات الوضــع« فــي حال 
متهورة  عن خطوات  االمتناع  عدم 
تُعّرض عســكريينا للخطر«. وبعد 
املسؤولية  إسرائيل  حتميل  جتديده 

عــن إســقاط الطائرة الروســية 
اإلثنني املاضي، لفت إلى إن »احلادث 
أجبر روســيا على اتخــاذ خطوات 
رد مناســبة بهــدف تعزيــز أمن 
عســكرييها في سورية«، موضحاً 
أن موســكو قررت تسليم دمشق 
القــادرة   »300 »إس  منظومــات 
على اعتــراض األهداف اجلوية على 
250 كيلومتراً.  تتجــاوز  مســافة 
وشــدد على »أننا في العام 2013، 
إسرائيل، خطة  بطلب من  جّمدنا، 
تسليم إس300- إلى سورية كانت 
جاهــزة للتصديــر. الوضــع تغير 
إلى  ولفت  ذنبنــا«.  وليــس  اليوم، 
تلقوا  الســوريني  »العسكريني  أن 

التدريب املطلوب لتشغيلها«.

وكشف شويغو أن باده »ستجهز 
املراكز القيادية لقوات الدفاع اجلوي 
الســورية بنظــام آلــي للتحكم 
موجود حصرياً لدى اجليش الروسي، 
املركزيــة  اإلدارة  ســيضمن  مــا 
للدفاعات اجلوية السورية، والتعرف 
على الطائرات الروسية في األجواء 

ورصدها«. 
الروســي  اجليــش  إن  وقــال 
تشــويش  موجــات  ســيطلق 
مناطق  فــي  كهرومغناطيســية 
البحر املتوســط احملاذية لسواحل 
سورية، ملنع عمل رادارات واتصاالت 
األقمــار االصطناعيــة والطائرات 
أثنــاء أي هجوم مســتقبلي على 
أمل موسكو  عن  وأعرب  ســورية. 

بأن »تبــرد هذه اخلطــوات الرؤوس 
االمتناع عن  إلى  وتدفعها  احلامية، 
خطوات متهورة تُعّرض عسكريينا 

للخطر«.
وأفــاد الكرملــني فــي بيــان بأن 
»الرئيــس الروســي أبلــغ نظيره 
السوري بشار األســد بقرار تنفيذ 
عدد من التدابير بهدف توفير األمن 
للعســكريني الروس في ســورية 
مبا  اجلوي،  الدفاع  وتعزيز منظومات 
في ذلك تسليم دمشق منظومات 
باسم  الناطق  أكد  إس300-«. كما 
الكرملــني دميتري بيســكوف أن 
اخلطوة »ليســت موجهة ضد دول 

ثالثة«.
ومع إشــارتها إلى أن الرد الروسي 

كان أقــوى من املتوقــع، أوضحت 
أوساط روسية أن موسكو »ال ترغب 
في خصام دائم مع إسرائيل، لكنها 
إلى احلد مــن تصرفاتها  تســعى 
وفــرض قواعد ملزمــة وواضحة«. 
»اإلجراءات  روســي  وربط مصــدر 
واشــنطن  تقدم  بــأن  بتوقعــات 
أهداف  ضــرب  علــى  وحلفاؤهــا 
ســورية«. وفي تل أبيــب، اعتبرت 
أوســاط إســرائيلية تزويد سورية 
»رســالة   ،»300 »إس  مبنظومــة 
شــديدة اللهجة إلى إســرائيل«. 
وكتب املراســل العســكري ملوقع 
»يديعوت أحرونوت« رون بن يشاي أن 
إسرائيل تخشى أن تقّيد منظومة 
الصواريخ اجلديــدة حركة الطيران 

احلربــي اإلســرائيلي فــي األجواء 
السورّية.

عــن مصادر  الصحيفة  ونقلــت   
روســيا  أن  إســرائيلية  أمنيــة 
رســالة  األخيرة  األيــام  في  مررت 
تفيد  إلســرائيل  الوضوح  قاطعة 
بــأن مهاجمة األهداف الســورية 
تتعارض ومصلحتها بتوطيد نظام 
أوساط إسرائيلية  وتوقعت  األسد. 
بتعديــل  روســيا  تطالــب  بــأن 
التفاهمات مع إســرائيل من العام 
2015 في شأن حتليق طيران األخيرة 
مضيفة  الســورية،  األجــواء  في 
أن الرئيس الروســي قد يســتغل 
إســقاط الطائرة لفــرض »قواعد 

جديدة«.

ّجراء إسقاط الطائرة الروسية في سوريا

موسكو تتعهد تزويد دمشق بمنظومة »إس 300«

المعلومات التي 
قدمها عسكريون 

إسرائيليون عن 
العملية التي نفذها 

طيرانهم فوق 
سوريا، ال تتوافق 

مع استنتاجات 
وزارة الدفاع 

الروسية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
رايتس  »هيومن  منظمــة  اتهمت 
الذين  احلوثيني  احلقوقيــة  ووتش« 
العاصمــة  علــى  يســيطرون 
رهائن  باحتجاز  صنعــاء،  اليمنية 
وارتــكاب »انتهــاكات خطيــرة« 
بحق محتجزيــن لديهم، مبا فيها 
التعذيب. وجاء فــي بيان صدر عن 
16 حالة  »وّثقــت  أنهــا  املنظمة 

ألشــخاص  احلوثيــني  الحتجــاز 
غالبا إلجبار  قانونية،  غير  بطريقة 
أقاربهم على دفع املال أو ملبادلتهم 

مع محتجزين لدى قوات معادية«.
املســؤولني  »معاملة  أن  وأضافت 
احلوثيــني للمحتجزيــن قاســية 
ووصلت في العديد من احلاالت إلى 
التعذيب«. وأوضحت أن »محتجزين 
ســابقني وصفوا كيــف ضربهم 

املسؤولون احلوثيون بقضبان حديد 
وخشب وبالبنادق، وقالوا إن احلراس 
جلدوا املساجني وكّبلوهم باجلدران 
أقدامهم  باخليزران على  وضربوهم 
كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب 

أفراد من أسرهم«.
وأكــدت »هيومن رايتــس ووتش« 
أن  الســلطات احلوثية  أن »علــى 
تفرج فورا عن احملتجزين تعســفا، 

وأن توقــف اإلخفاءات القســرية 
وأن حتقــق جديــا مع املســؤولني 
الرهائن  واحتجــاز  التعذيــب  عن 
وتعاقبهــم«، مذكرة بــأن احتجاز 

رهائن يشكل »جرمية حرب«.
تنتهــز فرصة صدور  أنها  وتابعت 
هــذا البيان لتطلــب من مجلس 
األمم املتحدة حلقوق اإلنســان الذي 
يعقــد دورتــه في جنيــف حاليا، 

اخلبراء  جتديد مهمــة مجموعــة 
حول اليمــن وتكليفها بالتحقيق 
في االنتهــاكات التي ترتكبها كل 

أطراف النزاع.
ويشــهد اليمــن من عــام 2014 
حربا بــني احلوثيني والقوات املوالية 
للحكومــة، تصاعــدت مع تدخل 
حتالــف  رأس  علــى  الســعودية 
عســكري في مــارس 2015 دعما 

بها  املعترف  اليمنيــة  للحكومة 
دوليــا، بعدما متكــن احلوثيون من 
السيطرة على مناطق واسعة من 

الباد، بينها صنعاء.
وأوقع النــزاع في اليمن منذ مارس 
2015 أكثــر مــن 10 آالف قتيــل 
وتسبب في نشوب ما وصفته األمم 
املتحدة بأنه »أســوا أزمة إنسانية 

في العالم«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقــرت احلكومة األردنية امس االول 
االثنــني مشــروع قانــون ضريبة 
الدخــل الــذي يزيد املســاهمات 
الضريبية على األفراد والشــركات 
متهيدا إلرساله إلى البرملان إلقراره.

وقالت وكالــة االنباء االردنية )بترا( 
إن »مجلــس الوزراء أقر مشــروع 
القانــون املعدل لضريبــة الدخل 
مجلس  إلــى  إلرســاله  متهيــدا 
وأحكام  مقتضيات  حسب  النواب 
الدســتور«. وصدرت اإلرادة امللكية 

االول اإلثنني بإضافة مشروع  امس 
استثنائية  جلســة  على  القانون 

جمللس األمة.
وينص مشروع القانون اجلديد على 
زيــادة املســاهمات الضريبة على 
األفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة 

اكبر على الطبقة الوسطى.
من  إعفاء  علــى  القانــون  وينص 
ال  الذين  لألفــراد  الدخــل  ضريبة 
يتجاوز دخلهم الســنوي تســعة 
ألــف دوالر(،   13 )نحو  دينــار  آالف 
والعائــات إذا كان مجموع الدخل 

الســنوي للزوج والزوجة أو املعيل 
18 ألف دينار )حوالى 25 الف دوالر(.
أقــر للمرة  الوزراء  وكان مجلــس 
االولــى في 21 أيار مشــروع قانون 
الى مجلس  وأحاله  الدخل  ضريبة 

النواب للتصويت عليه.
حركــة  واجــه  املشــروع  لكــن 
احتجاجات واسعة في عموم الباد 
ما حــدا بالعاهل االردني الى إقالة 
رئيس الوزراء هاني امللقي في الرابع 
من حزيران وتعيــني عمر الرزاز في 

مكانه.

وكان أول قــرار اتخــذه الــرزاز هو 
سحب مشروع القانون من البرملان 
، املطلب  الســابع من حزيران  في 
الرئيســي للمحتجني. وقد تعهد 
حينها »بإجراء نقاش وحوار عميق 
حتى نصــل للقانون النه يؤثر على 

اجلميع«.
وزار وفــد وزاري احملافظات في االيام 
املاضيــة لشــرح ابعاد مشــروع 
القانون الذي أدخلت عليه تعديات 
طفيفة علــى ما يبدو، لكنه واجه 

رفضا في عدد من احملافظات.

وتفيد األرقام الرســمية أن معدل 
الفقر ارتفع مطلــع العام الى 20 
باملئة ونسبة البطالة الى 18,5 في 
بلد يبلغ معدل األجور الشــهرية 
فيــه نحــو 600 دوالر واحلد األدنى 

لألجور 300 دوالر.
واحتلت عمان املركز األول عربيا في 
غاء املعيشــة وال28 عامليا، وفقا 
لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة »ذي 

ايكونومست«.
اقتصادية  ازمــة  االردن  ويشــهد 
الدين  ظل  في  خصوصا  متفاقمة 

العام الذي ناهز 40 مليار دوالر.
وكانــت احلكومــة األردنية رفعت 
مطلــع العام احلالي اســعار اخلبز 
وفرضــت ضرائــب جديــدة على 
بهدف  واملواد  الســلع  من  العديد 

خفض الدين العام.
والبضائع  السلع  معظم  وتخضع 
بشــكل عام فــي االردن لضريبة 
مبيعات قيمتهــا 16 باملئة اضافة 
الى رسوم جمركية وضرائب أخرى 
القيمة  اضعاف  ثاثة  احيانا  تفوق 

السعرية االصلية للسلع.

»هيومن رايتس ووتش« تتهم الحوثيين باحتجاز رهائن وتعذيب معتقلين

إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل في االردن

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلــن األوروبيــون عن إنشــاء نظام 
إيران  مع  جتارتهــم  ملواصلة  مقايضة 
األميركية، في  العقوبات  واإلفات من 
قرار يشــكل ضربة لواشنطن عشية 
خطــاب الرئيــس دونالــد ترامب في 
اجلمعيــة العامة لــألمم املتحدة الذي 

يهدف إلى تعبئة ضد إيران.
وتهدف هذه املبــادرة إلى إنقاذ االتفاق 
النــووي اإليراني الذي وقــع في 2015 
الواليات  انســحاب  الرغــم من  على 
املتحدة املــدوي من هذا النص في أيار 

املاضي.
وفي إعــان تلته باالشــتراك مع وزير 
جواد ظريف،  اإليراني محمد  اخلارجية 
قالــت وزيرة خارجية االحتــاد فيديركا 
موغيريني »عمليا، ستنشــىء الدول 
األعضــاء في االحتــاد االوروبــي كياناً 
املالية  املعامــات  لتســهيل  قانونياً 

املشروعة مع إيران«.
وأضافــت أن »هــذا النظام ســيتيح 
للشــركات األوروبية مواصلة التجارة 
مع إيران وفقاً للقانــون األوروبي، ومن 

املمكن أن ينضّم إليه شــركاء آخرون 
في العالم«.

وحضر ممثلــو الدول الســت املوقعة 
وبريطانيا  فرنســا   ، النــووي  لاتفاق 
 -- وإيــران  وأملانيا  وروســيا  والصــني 
االجتماع الذي عقد في نيويورك على 
لألمم  العامة  اجلمعيــة  أعمال  هامش 

املتحدة.
وقالت مصادر أوروبيــة إن هذا الكيان 
الذي يســمى »اآللية احملددة األهداف« 
)سبيشــل بوربس فيهيكل - اس بي 
فــي( ســيعمل كبورصة تتــّم فيها 
املبــادالت أو نظام مقايضــة متطور 
انطاقا من بيع النفط اإليراني، مصدر 

الواردات األول للباد.

النفط »املقابل الوحيد« 
إذا باعت إيران نفطا إلى اســبانيا مثا 
وباعت أملانيا أجهــزة إلى طهران، فإن 
تستخدم  النفطية  الشحنة  عائدات 
فــي دفــع املبلــغ املترتب للشــركة 

األملانية.
فرنســي  دبلوماســي  وقــال مصدر 
»ســتكون هنــاك غرفــة للمقاصة 
تتحقق من أن قيمة الســلع املصدرة 

وتلك املستوردة من قبل إيران تعوضان 
عن بعضهما«.

وهــذه اآلليــة »حتصــن« املشــترين 
والبائعني عبــر جتنب صفقات بالدوالر 

ميكن أن تفتح الباب لعقوبات أميركية.
»النفط  أن  نفســه  املصــدر  وأضاف 
الــذي ميكن إليران  هو املقابل الوحيد 
تقدميه ، واآللية تســمح باســتخدام 

عائدات النفط الستيراد سلع«.
ويهدف االتفاق النــووي الذي وقع في 
2015 إلى منع إيران من امتاك ساح 
ذري وإخراجها في الوقت نفســه من 

عزلتهــا االقتصادية برفــع العقوبات 
التي تخنقها. لكــن عند خروجه من 
االتفاق، أعــاد ترامب فــرض عقوبات 
قاســية تســتهدف أيضا الشركات 
والــدول األجنبية التي تواصل التجارة 
العقوبات،  تهديــد  وحتت  طهران.  مع 
أوقفت مجموعات كبيرة )الفرنســية 
توتال واألملانية داميلر..( لديها نشاطات 
واســعة فــي الواليات املتحــدة كل 
نشاط لها في إيران خوفا من إجراءات 

انتقامية أميركية.
وســتدخل دفعة رابعة من العقوبات 
حيــز التنفيذ في الرابع من تشــرين 
مباشــرة  وســتطال  الثاني/نوفمبر، 
والعمليات  اإليرانيــة  النفط  صادرات 
املصرفية مع هذا البلد الذي سينقطع 
بحكم األمــر الواقع عن الدوائر املالية 

الدولية.

طمأنة الشركات 
قالت فيديريكا موغيريني للصحافيني 
إن قنــوات الدفع اجلديــدة يفترض أن 
تطمئن »اجلهات الفاعلة االقتصادية«.

وأوضحــت أن الهــدف هــو حمايــة 
املكاســب االقتصادية التي تنتظرها 

إيــران مقابــل بقائهــا فــي االتفاق 
وتخليها عن برنامج نووي عسكري.

وكان الرئيس اإليراني حســن روحاني 
أكد لشــبكة التلفزيون »ان بي سي« 
االثنني أن باده اختارت البقاء حاليا في 

االتفاق النووي.
عاملية  احتياطــات  رابع  إيــران  ومتلك 
مثبتة للنفط بينمــا يحتاج عدد من 
الــدول وخصوصــا في آســيا للخام 
اإليراني ال سيما أن مصافيها مصممة 
خصيصا ملعاجلة هذا النوع من النفط 

وليس غيره.
واألوروبيــون مصممــون علــى إنقاذ 
االتفــاق النــووي لتجنب اســتئناف 
البرنامــج اإليراني الذي ميكن أن يطلق 
مجددا السباق إلى الساح الذري في 

املنطقة.
وهم يشــعرون بالقلق من أي ضعف 
للرئيس روحاني الذي يدافع بشدة عن 
االتفــاق النووي، لكنــه لم يجن حتى 
التي كان  االقتصادية  املكاســب  اآلن 
يعول عليها ملواجهــة التيارات األكثر 

تشددا في النظام.
وقالت موغيرينــي إن »حماية االتفاق 

يخدم مصلحة األسرة الدولية«.

من الممكن أن ينضّم إليه شركاء آخرون في العالم

نظام مقايضة لاللتفاف على العقوبات األميركية على إيران

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أكدت الصــن أنه من املســتحيل مواصلة 
املفاوضات التجارية مع أميركا حتت التهديد، 
بعــد دخول حيــز التنفيذ رســوم جمركية 
أمريكية جديدة على ســلع صينية، بقيمة 

200 مليار دوالر سنويا.
وقــال نائب وزيــر التجــارة الصينــي، وانغ 
شــوين، في مؤمتر صحفي امس الثالثاء: »إن 
الواليــات املتحــدة تبنت للتو قيــودا جتارية 
كبيرة جديدة، كيف ميكــن إجراء مفاوضات 
والسيف مسلط على رقبتنا بهذا الشكل؟ 
فهذه لن تكون مفاوضات ومشــاورات جتري 
فــي أجواء مــن الندية«. وتصاعــدت احلرب 
التجارية بن واشــنطن وبكــن، مع دخول 
التي  اجلديدة  األمريكية  اجلمركية  الرســوم 
تبلغ نســبتها 10 باملئة على ســلع صينية 
بقيمة 200 مليار دوالر سنويا. وكانت الصن 
وعدت بالرد فورا، عبر فرض رســوم تبلغ 5 أو 
باملئة علــى منتجــات أمريكية بقيمة   10
60 مليــون دوالر ســنويا. وبادر وزيــر اخلزانة 
األميركي ستيفن منوتشن بإجراء اتصاالت 
املفاوضات  الصينين، الستئناف  نظرائه  مع 
الثنائية حول اخلالفات التجارية، لكن الرسوم 
اجلمركية األميركيــة اجلديدة على البضائع 
الصينيــة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب 
قوضت هذه املبــادرة. وكان نائب وزير التجارة 
أميركين، في  التقــى مفاوضــن  الصيني 
أغسطس بواشنطن، لكن لم يعقد أي لقاء 

على مستوى عال منذ أشهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اندلع اشــتباك بن قوات احلكومة في جنوب 
السودان وأكبر جماعة متمردة بشمال البالد 
امــس االول االثنن حيث اتهــم كل منهما 
اآلخر بالتحريض علــى القتال الذي يقع بعد 
أسبوعن فحســب من توقيع الطرفن على 

اتفاقية سالم.
ووقع رئيس جنوب الســودان سلفا كير على 
اتفاقية ســالم مع فصائــل معارضة إلنهاء 
حرب أهلية أودت بحياة 50 ألف شخص على 
األقل، وشــردت نحو مليونــن آخرين، وقيدت 
جهــود البلــد األفريقي نحــو التنمية منذ 

حصوله على االستقالل قبل سبعة أعوام.
وقــال الم توجنوار وزير الدولة لإلعالم في والية 
ليتــش إن مقاتلن مــن احلركة الشــعبية 
لتحرير السودان ، في املعارضة املوالية لريك 
مشــار نائب الرئيس السابق هاجمت مواقع 
للحكومة في قريــة صغيرة مبنطقة كوتش 
كاونتي. وأوضح أن الهجوم وقع خالل تدريبات 
عسكرية لقوات احلكومة تهدف لدمج عدد 

من املقاتلن في اجليش.
وفي املقابل، قالت احلركة الشعبية إن قوات 
احلكومة هاجمــت مواقعها بنفس املنطقة 

امس االول االثنن.
وانزلق جنوب الســودان إلى أتون حرب أهلية 
بعد عامن من حصوله على االســتقالل عن 
الســودان عام 2011 إثر نشوب نزاع سياسي 
بن كير ونائبه مشــار وتطــوره إلى مواجهة 

مسلحة.

الصين: لن نفاوض أميركا 
تجاريا تحت التهديد

اشتباك بين قوات 
الحكومة وجماعة 

معارضة بجنوب السودان 

متابعة ـ الصباح الجديد:

دعت فرنسا األسرة الدولية امس 
ممارسة ضغوط  إلى  االثنن  االول 
على  عقوبــات  وفــرض  قصوى 
الذين ينشرون الفوضى في ليبيا 
التقدم  من  البلــد  هذا  ومينعون 

باجتاه انتخابات.
وقال وزيــر اخلارجية الفرنســي 
جــان ايف لودريــان على هامش 
لألمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 
أن  نيويــورك »يجب  املتحدة في 
نبدي مزيدا من احلزم حيال الذين 
يرغبــون في فرض االمــر الواقع 

ملصلحتهم وحدهم«.
وقال لودريان أمام وسائل إعالم إن 
التي فرضها مجلس  »العقوبات 
االمن الدولي فــي اآلونة االخيرة 
ضــد عدد من املهربــن يجب أن 
تليهــا عقوبات أخــرى، وأعتقد 
اجلماعات  بشــكل خاص ضــد 

املسلحة التي تهدد طرابلس«.
الفرنســي  اخلارجية  وزير  وعقد 
الدول  اجتماعا مع نظرائــه في 
وتونس  )اجلزائــر  لليبيا  اجملــاورة 
ومصر والنيجر وتشــاد(، وممثلن 
عن إيطاليا وعــن أعضاء دائمن 
الدولي،  األمــن  مجلــس  فــي 
للحصو على دعم في هذا االجتاه.
وحضــر االجتماع رئيــس الوزراء 
الليبــي فايــز الســراج واملوفد 
لليبيا  املتحــدة  لــألمم  اخلــاص 
غسان ســالمة، عبر الفيديو من 

طرابلس.

»تأجيل، لم ال؟« 
املشــاركن  إن كل  باريس  قالت 
األســرة  »وحــدة  عــن  عبــروا 
اجلماعات  مواجهة  في  الدولية« 
املسلحة التي حتاول اللعب على 
»انقسامات واقعية أو مفترضة« 
االقليميــن  األطــراف  بــن 
العملية  تقــدم  ملنع  واألوروبين 

االنتخابية.
أن فرنسا  املراقبن  ويرى عدد من 
اطلعــت علــى الصعوبات على 
األرض ولــم تعد على مــا يبدو 

تدفع باجتاه تنظيم انتخابات في 
كانون األول في ليبيا وفق برنامج 

أقر في باريس في أيار املاضي.
وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي 
قرره  الزمني  البرنامــج  »هذا  أن 
رأى  وإذا   ، أنفســهم  الليبيــون 
واملســؤولون  غســان ســالمة 
األربعة الذين قطعوا التعهد في 
أنه  البرنامج(،  )بشأن هذا  باريس 

يجب تأجيل املوعد، فلم ال؟«.
وتؤكد باريس أن املهم هو اإلبقاء 
عــل حــراك باجتــاه االنتخابات 
وتشــدد على أنهــا متفقة مع 
روما حول هذه النقطة وأن لديها 

حتى »إرادة للتعاون« على الرغم 
من التوتر في األسابيع األخيرة.

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي 
تبادل عبارات قاسية  أنه »مت  إلى 
لكــن لدينــا تشــخيص واحد 

للوضع«.
تربطها  التــي  إيطاليا  وتأخــذ 
عالقات تاريخيــة مع ليبيا البلد 
الغنــي باحملروقات، على فرنســا 
وحدها  التحــرك  إلى  ســعيها 

لتسوية هذا النزاع.

 »توجيه إشارة واضحة« 
وفي تلميح واضح لباريس، دانت 

األجنبية«  »التدخــالت  إيطاليا 
فــي ليبيــا وعبرت عــن »عدم 
انتخابات  إجراء  على  موافقتها« 
في العاشــر من كانــون األول ، 
معتبرة أن الشــروط األمنية لم 

تتحقق بعد.
هذا  أيضا  واشــنطن  وتعــارض 
التسرع االنتخابي. وكان مساعد 
سفيرة الواليات املتحدة في األمم 
صرح  كوهن  جوناثــان  املتحدة 
مؤخــرا أن »فرض مهل ســيئة 
وتوقع  الليبين.  على  سينقلب« 
»تفاقمــا في االنقســامات في 

ليبيا«.

مــن جهتهــا، صرحــت وزيــرة 
خارجية االحتاد األوروبي فيديريكا 
اجتماع  أعقــاب  في  موغيريني 
وزاري ثــان حول ليبيــا االثنن أن 
»املســألة ال تتعلق إلى هذا احلد 
جتري  )أن  األفضــل  ومن  باملوعد، 
االنتخابــات( فــي أســرع وقت 
ممكن«، لكــن يجب أن يتوفر عدد 
من الشروط قبل ذلك في »إطار 

دستوري واضح«.
وباتت باريس تؤكد أنه في الوقت 
رســالة  توجيه  »يجــب  احلالي 
واضحة إلى الذين تســول لهم 
بالعملية  اإلخــالل  أنفســهم 

اجلماعات  وخصوصا  السياسية 
املسلحة«.

 12 الواليات املتحدة في  وفرضت 
على  مالية  عقوبات  األول  كانون 
املسلحة  اجملموعات  إحدى  زعيم 
التــي هاجمت في حزيران مواقع 
نفطية أساسية في شرق ليبيا.

وبالطريقة نفســها، ترى باريس 
موجودات  فرض جتميد  يجب  أنه 
فــي اخلــارج وحظر ســفر على 
قادة اجملموعات املســلحة الذين 
السياســية  العملية  يعرقلون 
حلماية ســيطرتهم على بعض 

موارد البالد.

أهمية اإلبقاء على حراك باتجاه االنتخابات

فرنسا تهدد المجموعات المسلحة في ليبيا بعقوبات دولية

العقوبات التي 
فرضها مجلس 

االمن الدولي في 
اآلونة االخيرة ضد 
عدد من المهربين 

يجب أن تليها 
عقوبات أخرى، 

وبشكل خاص ضد 
الجماعات المسلحة 
التي تهدد طرابلس

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خســر رئيس الــوزراء الســويدي 
ستيفان لوفن تصويتا على الثقة 
في البرملــان ليترك بذلك منصبه، 
لكن لــم يتضح من سيشــكل 
احلكومة املقبلة نظرا لعدم وجود 
كتلة سياســية حتظى باألغلبية 
نواب   204 البرملان. وصوت  في هذا 
إلقالــة لوفن مقابــل 142 صوتوا 
لبقائــه. ومن املتوقــع أن يواصل 

ســتيفان لوفن تســيير حكومة 
تصريف أعمال إلى حن تشــكيل 
املعارضة  صوتت  جديدة.  حكومة 
السويدية من مين الوسط واليمن 
املتطرف على إقالة رئيس احلكومة 
ســتيفان لوفن في اقتــراع حول 
حجب الثقــة الثالثاء، بعد إخفاق 
واليمن في حتقيق  اليسار  كتلتي 
غالبية فــي االنتخابات التي جرت 
في 09 أيلول. وصوت 204 نواب من 

بن 349 إلقالــة لوفن مقابل 142 
صوتوا لبقائه.

املعارض  »التحالف«  رئيــس  وقال 
أولف كريسترســون فــي البرملان 
قبل حلظــات علــى التصويت إن 
جديدة  حلكومة  حتتاج  »الســويد 
تتمتــع بدعم سياســي واســع 

لتنفيذ إصالحات«.
رأس  علــى  لوفــن  وسيســتمر 
احلكومة لتصريــف األعمال حتى 

تشــكيل حكومة جديدة وهو ما 
ميكن أن يستغرق أسابيع.

ومــن املتوقــع أن يلتقــي رئيس 
البرملان أندرياس نورلن قادة األحزاب 
البرملان في  املمثلة فــي  الثمانية 
األيــام املقبلة ملناقشــة تكليف 
بتشــكيل  يقــوم  وزراء  رئيــس 

احلكومة املقبلة.
ويتوقــع أن يقوم نورلــن بتكليف 
»التحالف«  لكن  كريسترســون، 

املعــارض ال يحظــى بغالبية في 
اآلن  حتــى  واســتبعد  البرملــان، 
أي تعــاون مع حــزب »دميقراطيو 
املتطــرف  اليمينــي  الســويد« 

واملعادي للهجرة.
تشــغل كتلة لوفن وهي من تيار 
البرملان  في  144 مقعدا  اليســار، 
اجلديــد، أي ما يزيــد مبقعد فقط 
عن »التحالــف« الذي يضم أربعة 

أحزاب من مين الوسط.

االشتراكين  اليسار  كتلة  وتضم 
الدميقراطين واخلضر اللذين حكما 
بدعم غير رسمي من حزب اليسار 

الشيوعي السابق منذ 2014.
الدميقراطيون  االشتراكيون  وحقق 
أســوأ نتيجة انتخابيــة لهم في 
أكثر من قرن، لكنهم ما زالوا أكبر 
األحــزاب في الســويد ويتقدمون 
علــى حــزب الوســط بزعامــة 
كريسترسون ودميقراطيو السويد.

إقالة رئيس الوزراء السويدي بعد تصويت لحجب الثقة في البرلمان

متابعة ـ الصباح الجديد:

وســط مواجهــة رئيســة الــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، مأزًقا في أوروبا 
»منطقة  بإقامة  مطالبها  بســبب 
جتارة حرة« خاليــة من االحتكاك مع 
االحتاد األوروبي بعد خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي، ظهر حديث عن محور 
التفاقية التجارة احلــرة على النمط 

الكندي.
لكن هل ميكن لصفقة كهذه كسر 
بريطانيا  اجلمود في مفاوضات خروج 
االنســحاب،  اتفاقية  مــن  اجلاريــة 
أو مــا يســمى »صفقــة الطالق«؟، 
وماذا تعنــي الصفقة التجارية على 
الطريقة الكندية بالنسبة للوظائف 

واألعمال البريطانية؟
اتفاقية التجــارة احلرة وتعد اتفاقية 
التجارة احلرة على غرار كندا مقبولة 
لدى مؤيدي ترك االحتاد األوروبي، حيث 
ستترك اململكة املتحدة خارج االحتاد 
اجلمركي لالحتــاد األوروبي، األمر الذي 
يتطلب من جميع الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي فرض نفس التعريفات.

ووافقت اململكــة املتحدة في كانون 
األول املاضي على حــدود غير مرئية 
ال توجد بها بنية حتتيــة جديدة في 
أيرلندا الشــمالية، والتي ســتكون 
احلــدود البرية اجلديدة بــن اململكة 
املتحدة واالحتــاد األوروبي بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، ولضمان 
ســتنجح  املتحــدة  اململكــة  أن 
املرئي،  االلتــزام بهذا احلد غيــر  في 
يريد االحتــاد األوروبــي احلصول على 
اتفاقية االنسحاب،  »مســاندة« في 
املــادة 50، قبل أن توافق على صفقة، 
كما أنه بدون صفقة طالق، لن يكون 

هناك مفاوضات جتارية.
دعم االحتــاد األوروبــي يتطلب إجراء 
البحر  في  جمركية  تفتيش  عمليات 

األيرلندي

 ويتطلب دعم االحتــاد األوروبي إجراء 
البحر  في  جمركية  تفتيش  عمليات 
األيرلندي، ولكن السيدة ماي حكمت 
اجلمركية  التفتيش  عمليات  أن  على 
في البحر األيرلنــدي »غير مقبولة« 
في مناسبات متعددة، مجادلة بأنها 

ستقسم اململكة املتحدة.
اململكــة املتحدة تريــد دعًما كامل 
من االحتــاد األوروبي وتريــد اململكة 
بالكامل«،  بريطانيا  »دعًمــا  املتحدة 
لكن االحتاد األوروبي يحكم ذلك على 
أنه اختيار الكرز، وكال اجلانبن اآلن في 
مواجهة، ولسوء احلظ فقط من خالل 
املوافقة على اتفاق االنسحاب، ميكن 
أمام  الباب  فتــح  املتحدة  للمملكة 
احملادثات التجارية )مبوجب املادة 218(، 
التي ميكــن أن متهد الطريق لصفقة 
على غرار كندا، والتي من شأنها وضع 
حدود جمركية فــي البحر االيرلندي. 
وال يزال مؤيدو اخلــروج يجادلون بأنه 
ميكن إنشــاء احلدود البريــة »اخلالية 
بعد  املرئية«  و«غيــر  االحتكاك«  من 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي في 
جزيرة أيرلندا، لكن ال أحد غير االحتاد 

األوروبي ميكنه املوافقة على ذلك.
الطراز  علــى  صفقة  ســُتقدم  هل 

الكندي لألعمال البريطانية؟
اإلجماع الســاحق، مــن مجموعات 
األعمال والنقابــات ووزارة اخلزانة هو 
أنهــا ســتفرض تكاليــف احتكاك 
ملحوظــة، وفــي الواقــع، قامــت 
الســيدة ماي بتصوير هذه النقطة 
مرارًا وتكــرارًا منــذ أول خطاب لها 
خلــروج بريطانيا من االحتــاد األوروبي 
أن اململكة  في النكستر هاوس، وهو 
بدون  إلى جتــارة  بحاجــة  املتحــدة 
احتكاك مع أوروبــا وأن صفقة على 
غــرار كندا ليســت جيدة مبــا فيه 

الكفاية.
وهذا واضح من خطة تشيكرز، التي 
كانت محاولة خللق خروج احتكاكي 
عال ال يــزال مينح اململكــة املتحدة 

مجــااًل خلفض صفقاتهــا التجارية 
اخلاصــة بهــا وتباعدها فــي بعض 
املعايير، وقد رفض االحتاد األوروبي هذا 

باعتباره اختيار الكرز.
اتفاق التجارة الكندي ســيكلف 5٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي بحلول عام 

2030
وتشــير توقعــات وزارة اخلزانــة إلى 
أن اتفــاق جتارة كندي ســيكلف 5٪ 
النــاجت احمللي اإلجمالــي بحلول  من 
عام 2030، وهو مــا يعني أن اقتصاد 
اململكــة املتحدة ســيختبر ٪5 من 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي »الضائع« 
مقارنة بالبقية فــي االحتاد األوروبي، 
ويقارن ذلك بـ 8 في املائة لســيناريو 

»قواعد منظمة التجارة العاملية«.

االقتصاديــن  مــن  عــدد  اتفــق 
الرقم، لكن بعض  البارزين مع هــذا 
مثل  األخــرى  املســتقلة  التوقعات 
تلك الصــادرة عن املعهــد الوطني 
واالجتماعية  االقتصاديــة  للبحوث 
 »»PWC احملاســبة  وشــركة   ،
 OXFORD»« االستشــارات  وشركة 
ECONOMICS، تضع الرقم أقرب إلى 
2 أو 3 % مــن النــاجت احمللي اإلجمالي، 

وعلى أي حال، جميع األرقام سلبية.
إن اإلجمــاع على أن صفقة على غرار 
كندا من شــأنها أن تفرض تكاليف 
باهظــة للغاية وتأتــي من مختلف 
األطياف السياســية، إن حجم تلك 
على  يعتمد  بالضبــط  التكاليــف 
بن  التــي تظهر  »الفجــوة«  حجم 

عضوية اململكــة املتحدة اجلارية في 
اجلمركي  واالحتــاد  املوحدة  الســوق 

واالنتقال إلى اتفاقية جتارة حرة.
توقعات وزارة اخلزانة 

وتبــدو توقعــات وزارة اخلزانة جذرية، 
وفًقا خلبير املشتريات في مركز  لكن 
اإلصــالح األوروبي مركز الدراســات، 
لويس لوي، يبدو معقواًل عند مقارنته 
باالرتفاع احملتمل للصفقات التجارية.

وكانــت حســابات االحتــاد األوروبي 
اخلاصة بفوائد االتفــاق التجاري بن 
الواليــات املتحــدة واالحتــاد األوربي 
املتعثر اآلن، مجرد زيادة بنسبة 0.5% 
مــن النــاجت احمللي اإلجمالــي لالحتاد 
2027.ألم يعد  األوروبي بحلول عــام 
االحتاد األوروبي بريطانيا بأكثر صفقة 

طموحة على اإلطالق؟لقد وعد االحتاد 
بذلــك، لكن هــذا ال يعنــي الكثير، 
األوروبي لم  أن االحتــاد  إلــى  بالنظر 
يتفاوض قط على صفقة مع أي بلد 

بحجم اململكة املتحدة.
تصميم الصفقات مع اليابان وكندا 

للحد من احلواجز
 مع االقتصاديــات البعيدة عن أوروبا 
كمــا مت تصميــم الصفقــات مــع 
اليابان وكندا للحــد من احلواجز مع 
االقتصاديات البعيدة عن أوروبا وليس 
لديها ما يشــبه مســتوى التكامل 
املتحدة  اململكــة  مســتوى  علــى 
بعــد 44 ســنة كعضو فــي االحتاد، 
لذا فإن حتًما النســخة البريطانية 
مــن اتفاقيــة التجــارة االقتصادية 
كندا  مع  املوقعة   »CETA« الشاملة 
لن  لكنها  أكثر مالئمــة،  ســتكون 
الوقت  تكون »شاملة« كصفقة في 

الراهن.
وســيكون علــى اململكــة املتحدة 
أن جتادل بشــأن الزراعة والســيارات 
واملواد الكيميائية، على سبيل املثال، 
تستثني صفقة كندا بعض املنتجات 
الزراعية مثل الدواجن والبيض، وتترك 
15 نوًعا من الفواكه واخلضروات التي 
تواجه التعريفات التي تصل إلى 20٪، 
كل ذلك ســيكون من بــن عمليات 

التفاوض.
كل ما ذكر أعاله سيؤخذ في االعتبار 
لالســتثمار  مســتقبلي  قــرار  أي 
في اململكــة املتحدة، الســيما في 
التي تكون فيها سالسل  الصناعات 
التوريــد اخلالية مــن االحتكاك ذات 
أهمية قصوى، مثل صناعة السيارات 
في اململكة املتحدة، التي توظف 186 
ألف شــخص على خطوط إنتاجها، 
ولكن 856 ألف آخرين في الصناعات 
الداعمــة وفقــا جملموعة شــركات 
بالفعل  حتــذر   »SMMT« الصناعــة 
من انخفــاض االســتثمار ومخاطر 
املســتقبلية ســتصنع  النماذج  أن 

فــي االحتاد األوروبــي  وليس اململكة 
املتحدة.

اتفاقية »أفضل من كندا«
وتدفع اململكــة املتحدة بالفعل من 
وراء الكواليــس مــن أجــل اتفاقية 
»أفضل من كنــدا« على اخلدمات، مبا 
في ذلك على ســبيل املثــال اعتراف 
أقوى باملؤهالت للســماح للمهنين 
االحتاد  فــي  بالعمــل  البريطانيــن 
يقول  األوروبي  االحتــاد  لكن  األوروبي، 
حاليــا إنه لــن يقدم أي شــيء غير 
موجود اتفاقية التجارة احلرة احلالية.
وبالنظر إلى نقــاط البداية املتقاربة، 
يعتقد اخلبراء أنه قد يكون من املمكن 
التوصل إلى اتفاق في فترة 21 شهرا 
انتقاليــة، إذا كان الطرفان ملتزمن 
الصفقة  بالعملية، وحــددوا  متامــا 
واملناطــق التــي ميكــن أن يتفقــوا 
وبتفاوضوا عليها.ومــع ذلك، فإن أي 
صفقة إذا مت إجراؤها في تلك الفترة، 
فإنهــا تتطلب فترة تنفيــذ طويلة 
لتمكن الشــركات من التكيف مع 
الواقــع اجلديد، وعلــى األرجح بقدر 
التجارية  السياسات  ضوء  في  كبير، 
املشحونة، كما ستستغرق الصفقة 
وقتا أطول، األمر الذي يتطلب دفعات 
األوروبي  لالحتاد  محتملة  مســتمرة 

لتمتد إلى ما بعد الفترة االنتقالية.
الصفقة اخملتلطة

يذكر أن االتفاق الكندي يعرف باسم 
الصفقة اخملتلطة والتي تتقاطع مع 
اختصاصات كل مــن االحتاد األوروبي 
واحلكومات الوطنية، وعليه، يجب أن 
التصديق عليها من قبل جميع  يتم 
البرملانــات احملليــة والوطنية لالحتاد 
األوروبي البالغ عددها 36، والتي متنح 
كل دولة عضو الفرصة الســتخدام 
التصديق كرافعة الستخراج  عملية 
التنازالت. باختصار، ستكون العالقات 
التجارية بن االحتاد األوروبي واململكة 
املتحــدة فــي حالــة تغير نســبي 

لسنوات عديدة مقبلة.

المملكة المتحدة تريد دعم االتحاد األوروبي

تصميم اتفاق التجارة بين لندن وبروكسل وفًقا للنموذج الكندي

تقـرير



بغداد ـ الصباح الجديد:
العملة  املركــزي من  البنك  تراجعت مبيعات 
األجنبية، أمس الثالثاء، إلى 139.83 مليون دوالر، 
في مقابل مبيعات قيمتها 168.92 مليون دوالر 

مبزاد يوم االثنني، بنحو 29.1 مليون دوالر.
وأوضح بيان للبنك، أن »سعر الصرف بلغ 1190 
ديناراً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة 34 
مصرفاً، وشركة واحدة فقط للتحويل املالي«.

وأضاف البيان أن »تلك املبيعات هي نتائج مزاد 
غد )اليوم( األربعاء«، موضحاً أن »إجمالي البيع 

الكلي بلغ 172.83 مليون دوالر«.
وتابع ان »حجم املبالــغ املبيعة لتعزيز أرصدة 
املصــارف في اخلارج بلــغ 138.58 مليون دوالر، 
فيما ُقــدر إجمالي النقد املبيــع بنحو 34.25 

مليون دوالر«.
وأشــار الى أن »بيــع املبالغ احملولة حلســابات 
املصــارف في اخلارج يكون بســعر 1190 ديناراً 
لكل دوالر، أما البيع النقدي فسيكون بالسعر 

نفسه«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن رئيس غرفة التجــارة االيرانية العراقية 
املشــتركة، تسجيل صادرات الســلع للعراق 
4.165 مليار دوالر في 6 شــهور، خالل فترة 21 
آذار حتى 22 أيلول 2018، بنمو سعري 31 باملئة 

على اساس سنوي.
وأوضح يحيى آل اســحاق في املنتدي التجاري 
االيراني العراقي في طهــران، أمس الثالثاء، أن 
بالفترة املناظرة 2017 سجلت صادرات السلع 

للعراق 3.1 مليار دوالر.
وأشــار الى وجود امكانيات واســعة لتنمية 
التجــارة البينية داعيا لتوظيف اســتثمارات 
التجارية بني  العالقات  مشتركة بغية تدعيم 

البلدين.

الصباح الجديد - وكاالت
قــال محللون وجتــار ومجموعة ممثلــة ملصالح 
القطــاع إن صــادرات احلبوب الروســية تتباطأ 
بســبب تشــديد مراقبة اجلودة في املوانئ عقب 

شكاوى من مشترين رئيسيني.
وشددت الهيئة املعنية بسالمة الغذاء في روسيا 
مراقبة اجلودة على صادرات احلبوب بعدما شــكا 
مشــترون كبار من تراجع مواصفات احملصول في 
منتصف أيلول، مضيفة أن الفحوصات املشددة 

ال تهدف للحد من صادرات احلبوب.
وقال أركادي زلوتشيفســكي رئيس احتاد احلبوب 
الروســي، وهو مؤسســة غيــر حكومية متثل 
املزارعــني ”الصــادرات تهبط بصــورة طبيعية 
بســبب ارتفاع الروبل. لكن تشديد الفحوصات، 
الذي ميكن أن يُفســر على أنه كبح غير رســمي 

للصادرات، يعزز هذه العملية“.
ويجري تــداول الروبل قرب أعلى مســتوياته في 
ســتة أســابيع أمام الدوالر، وهو ما يزيد تكلفة 
احلبوب الروسية في األســواق الدوالرية العاملية. 
وارتفعت أسعار البحر األســود للقمح الروسي 
خمســة دوالرات إلــى 220 دوالرا للطــن فــي 

األسبوعني املاضيني.
وقــال دميتري ريلكــو رئيس إيكار لالستشــارات 
الزراعية ”تشــديد الفحوصات هــو على األرجح 
اســتخدام لإلجــراءات الرســمية فــي عرقلة 

الصادرات قليال“.
وقال عدد من التجار إن تشديد الفحوصات يؤخر 
إمداداتهم في البحر األســود وبحر آزوف. ويقول 
اثنان منهم إن شــحناتهما تغادر املوانئ متأخرة 

ثالثة إلى خمسة أيام عن مواعيدها األصلية.
وارتفعت صادرات احلبوب الروسية 23 باملئة منذ 
بداية السنة التســويقية احلالية، التي بدأت في 
األول من متوز، مقارنة مع 40 باملئة في أوائل أيلول.

وقالت ســوف-إيكون وهي شــركة استشارات 
أخــرى إن الفحوصــات قد تقلــل مخاطر فرض 
احلكومة قيودا رســمية على الصادرات في وقت 

الحق من املوسم.

4.1 مليارات دوالر صادرات 
السلع اإليرانية للعراق 

تباطؤ صادرات
 الحبوب الروسية

تراجع مبيعات 
المركزي العراقي
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متابعة الصباح الجديد:

البلدان  العــام ملنظمة  قال األمني 
املصــدرة للبتــرول أوبــك، محمد 
باركينــدو، أمــس الثالثــاء، إن من 
املتوقع منــو الطلــب العاملي على 

الطاقة %33 حتى العام 2040.
خــالل  يتحــدث  باركينــدو  وكان 
النفط  شــركة  تنظمها  مناسبة 

والغاز اإلسبانية ثيبسا.
للرد  جلســة  خالل  باركيندو  وقال 
النفط سيظل  إن  األســئلة،  على 
يضطلــع بدور مهيمــن في مزيج 

الطاقة في املستقبل املنظور.
ودعا محمــد باركيندو األمني العام 
ملنظمــة أوبــك إلى التعــاون بني 
املنظمة والدول غير األعضاء امس، 
محذرا مــن أن اإلخفاق في ذلك قد 

يفضي إلى األزمة تلو األخرى.
وقــال باركينــدو خالل مناســبة 
تنظمهــا شــركة النفــط والغاز 

”من  مدريد  في  ثيبســا  اإلسبانية 
املهم أن تتعاون أوبــك والدول غير 
األعضاء فيها بحيــث ال ننزلق من 

أزمة إلى أخرى“.
وكان وزيــر النفــط اإليراني بيجن 
زنغنه قال يوم األحــد إنه يأمل أال 
تتأثر قــرارات اللجنة الوزارية ألوبك 
وغير األعضــاء بتصريحات الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب بشــأن 

منتجي النفط.
وكان ترامب ربط في تغريدة الدعم 
األميركي لدول الشــرق األوســط 
بأســعار النفط وحــث أوبك مرارا 

على خفض األسعار.
واوضح باركيندو مستشهدا بتقرير 
توقعات ســوق النفط العاملية في 
أوبك  الــذي أصدرته  الطويل  املدى 
يوم األحد إن من املتوقع منو الطلب 
العاملي على الطاقة 33 باملئة حتى 

العام 2040.
للرد  جلســة  خالل  باركيندو  وقال 
على األســئلة إن النفط ســيظل 

يضطلــع بدور مهيمــن في مزيج 
الطاقة في املستقبل املنظور.

وتواصل أسعار النفط ارتفاعها في 
آسيا مدفوعة بقرار منظمة الدول 
)أوبك( وشريكاتها  للنفط  املصدرة 
االمتناع عن زيــادة إنتاج اخلام على 
الرغم من دعــوة الرئيس األميركي 

دونالد ترمب خلفض األسعار.
وارتفع سعر برميل النفط اخلفيف 
)اليت سويت كرود( املرجعي للخام 
األميركي، تسليم تشرين الثاني 18 
ســنتا إلى 72,26 دوالر في املبادالت 

اإللكترونية في آسيا.
أما برميــل برنت املرجــع األوروبي، 
فقد كسب  الثاني  تشرين  تسليم 
23 سنتا وبلغ ســعره 81,43 دوالر، 
أعلى مستوى يسجله منذ تشرين 
املنتجة  الدول  وقررت   .2014 الثاني 
للنفط في اجتمــاع عقدته نهاية 
األســبوع في اجلزائر إبقــاء اإلنتاج 

على حاله.
وتتوقــع األســواق أيضــا دخــول 

العقوبــات األميركية اجلديدة على 
إيــران حيــز التنفيذ ما ســيؤدي 
اإليرانية في  تراجع الصــادرات  إلى 
األشهر املقبلة وتقليض عرض اخلام 

في األسواق.
وقــال ســتيفن إينــس احمللل في 
مجموعة »واندا« املالية إن »النفط 
يواصل حتقيق مكاســب مدهشة، 
تســاعده األنبــاء عن قــرار أوبك 

االمتناع عن زيادة اإلنتاج فورا«.
آمــال  تزايــد  »نشــهد  وأضــاف 
املستثمرين الذين يتوقعون أن تؤدي 
العقوبــات األميركية على صادرات 
النفــط اإليرانية العــرض العاملي 

بشكل كبير«.
وتابع »من املمكن أن نشهد حتسنا 

في األسابيع املقبلة«.
وكان برميل برنت أغلق االثنني على 
81,20 دوالر بعــد ارتفاع قدره 2,40 
دوالر. أمــا برميــل النفط اخلفيف 
فقد أغلق علــى 72,08 دوالرا بزيادة 

1,30 دوالر.

تقـرير

أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 33 % 
برنت عند 81 دوالرًا بتداوالت آسيا

بغدادـ الصباح الجديد:

أمــس  النفــط،  وزارة  أعلنــت 
الثالثاء، إعداد خطة الســتثمار 
احلقــول الغازية فــي البالد، في 
حني أفصحت عن تشكيل جلنة 
مشــتركة مــع وزارة الصناعة 
)النبــراس(  مشــروع  لتنفيــذ 
للبتروكيمياويــات، الفتة إلى أن 
احتياطي البالد من حقول الغاز 
يصل  اآلن  حتى  املستكشــفة 
الــى 132 ترليون قــدم مكعب 

قياسي.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز، 
يونس صالح، في تصريح  حامد 
صحافي تابعته الصباح اجلديد، 
إن وزارتــه »كانــت قــد اعدت 
خطــة تهــدف الى اســتثمار 
احلقــول الغازية مبنطقتي عكاز 
مبحافظــة االنبــار، واملنصورية 
مبحافظــة ديالــى، وفعــال متت 
ان  بيد  االستثمار،  على  احالتها 
االوضاع االمنيــة التي مرت بها 
تلك احملافظتــان اوقفت عملية 

االستثمار والتطوير لها«.
وأضاف، أن »اســتتباب االوضاع 
الى  بالوزارة  االمنية مؤخرا، حدا 
التي  الشركات  مع  خطة  اعداد 
فيها  اختيرت سابقا لالستثمار 
العمليات  بتلك  القيام  من اجل 

خالل املدة القليلة املقبلة«.
ومضــى صالح الى القــول، أن 
قيد  حقــوال  متتلــك  »الــوزارة 
بنحو  تعمل  وهي  االستكشاف 
مســتمر لزيادة االستكشافات 
كاشفا  الغاز«،  من  واالحتياطي 
البــالد  »احتياطــي  ان  عــن 
املستكشــف منهــا حتى االن 
يصــل الــى 132 ترليــون قدم 

مكعب قياسي«.
أن »عملية  الــوزارة،  وكيل  وبني 

التصدير ملكثفــات الغاز والغاز 
السائل والذي يصدر منه بحدود 
1000 طن يوميا، يحقق عائدات 
كبيــرة للبــالد بعــد ان كانت 
تستورد الغاز السائل قبل اربعة 
اعوام«، منوهــا بأن »الغاز اجلاف 
في حال استثماره سيجهز الى 
بأمس  هو  الذي  الكهرباء  قطاع 
احلاجة له«. واوضح ان »املنطقة 
حقول  بها  واملقصود  الشمالية 
كركــوك، لم تضــف لها منذ 
البداية اية منشــآت جديدة وال 
فيها،  مضافــة  حقــول  توجد 
الغاز املنتجة  لذلك فان كميات 

مــع النفط باقية علــى حالها 
في  تعاجلها،  املقامــة  واملعامل 
مقابل التطور املستمر للحقول 
النفطيــة بالفــرات االوســط 
واجلنــوب، وتضــاف اليها ايضا 
حقــول جديدة النتــاج النفط، 
ما  الكميات  ارتفعــت  وبالتالي 
تطلب اضافة منشــآت جديدة 

الستثمار الغاز املصاحب«.
لشؤون  الوزارة  وكيل  وكشــف 
الغاز، عن تنفيــذ وزارته »خطة 
الحياء مشاريع البتروكيمياويات 
من خــالل املباشــرة مبشــروع 
للبتروكيمياويــات  )نبــراس( 

بالتنســيق مع وزارة الصناعة«، 
مشيرا الى »وجود جلنة مشتركة 
للمضي به والذي عده مشروعا 
جديــدا وكبيرا، والــوزارة دخلت 
فيه لالستثمار واحياء الصناعة 

البترو كيمياوية في البالد«.
شــركة  عرضت  الســياق،  في 
جنــرال  مــع  بالتعــاون  أوروك 
مشــروع  العامليــة  إلكتريــك 
متكامل ملعاجلة الغاز املصاحب 
إنشاء  مع  النفط،  الســتخراج 
الطاقــة  لتوليــد  محطــة 
الكهربائية بإستخدام توربينات 

غازية.

وأشار وزير النفط خالل حضوره 
ورشــة عرض فني للمشــروع، 
إلى أن الــوزارة حققت خطوات 
مهمة في استثمار الغاز وهناك 
مشــاريع جديــدة تهــدف إلى 
واحلر  املصاحب  الغاز  اســتثمار 
خاصة في محافظات »البصرة، 
ديالى،  االنبار،  ميســان،  قار،  ذي 

واسط«.
وأوضح جبــار اللعيبي، في بيان 
أمس الثالثاء، أن الوزارة تســعي 
إليقــاف حرق الغــاز في غضون 
املقبلــة  القليلــة  الســنوات 

بالتعاون مع شركات عاملية.

وصّرح وزير النفط ، في ايلول من 
يسعى  العراق  أن  املاضي،  العام 
للتوقف عن حرق الغاز مبنتصف 
2021، مبا يعظم مردودات اخلزينة 
االحتاديــة ألكثر مــن 6 مليارات 

دوالر سنوياً.
املشاريع  هذه  ان  اللعيبي،  وأكد 
ســتوفر كميــات كبيــرة من 
محطــات  بهــا  تــزود  الغــاز 
الطاقــة الكهربائيــة ومصانع 
ويســهم  وغيرها،  األســمنت 
أيضا في النهــوض بالصناعات 
البتروكيماويــة وتعــزز من دور 

العراق في هذا اجملال.

النفط: 132 ترليون قدم مكعب قياسي احتياطي العراق الغازي
أعدت خطة لتنفيذ مشروع للبتروكيمياويات في البصرة 

كانت قد اعدت 
خطة تهدف الى 
استثمار الحقول 
الغازية بمنطقتي 
عكاز بمحافظة 
االنبار، والمنصورية 
بمحافظة ديالى، 
وفعال تمت احالتها 
على االستثمار، بيد 
ان االوضاع االمنية 
التي مرت بها تلك 
المحافظتان اوقفت 
عملية االستثمار 
والتطوير لها

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد - وكاالت:
قال نائب وزير التجارة الصيني إن 
الواليات  للرد على  بالده مضطرة 
املتحدة في نزاعهما التجاري، وإن 
املصدريــن األميركيني مبن فيهم 
مــوردو الغاز الطبيعي املســال 

سيتضررون ”بالتأكيد“.
وقال وانغ شــو ون خــالل مؤمتر 
صحافــي امــس الثالثــاء إن رد 
أخرى  لدول  فرصا  سيخلق  بكني 
مضيفا  املســال،  للغاز  مصدرة 
للوقود  مهم  مصدر  استراليا  أن 

للصني.
وتبادلت الواليات املتحدة والصني 
تطبيق رسوم جمركية على سلع 
بعضهما البعض يوم االثنني، وال 
العالم  اقتصادين في  أكبر  يبدي 

أي بــادرة تراجع عــن موقفهما 
املتصاعد  التجــاري  النــزاع  في 
واملتوقع أن يؤثر سلبا على النمو 

االقتصادي العاملي.
وقالــت بكــني إنها مســتعدة 
الستئناف مفاوضات التجارة مع 
احملادثات  هذه  كانت  إذا  واشنطن 
”قائمــة على االحتــرام املتبادل 
واملساواة“ وفقا لوثيقة عن النزاع 
التجاري نشــرها مجلس الوزراء 

االثنني.
الدولية  التجــارة  ممثــل  وقــال 
الصيني فو تســي ينــغ باملؤمتر 
الصحافــي نفســه إن الواليات 
املتحدة ستربح أكثر من التجارة 

الصينية األميركية.
وأضــاف فو، الذي يشــغل أيضا 

منصــب نائب وزيــر التجارة، أنه 
بينمــا حتقق الصــني فائضا في 
املتحدة فإن  الواليات  التجارة مع 
األخيــرة حتقق فائــض أرباح مع 

الصني.
وبني شو ون إن من الصعب املضي 
قدما في محادثــات التجارة مع 
تضع  بينما  املتحــدة  الواليــات 
واشــنطن ”ســكينا على رقبة 
الصــني“ وذلك بعد يوم من تبادل 
جديدة  رســوم  تطبيق  الطرفني 

على سلع اآلخر.
التوقيت الذي ميكن فيه  إن  وقال 
استئناف احملادثات سيتوقف على 

”إرادة“ الواليات املتحدة.
دبلوماسي  قال  أخرى،  ناحية  من 
لرجال  الصينية  باحلكومة  كبير 

أعمال خالل اجتماع في نيويورك 
إن احملادثــات غير ممكــن في ظل 
ملا  وفقا  والضغوط“  ”التهديدات 

ذكرته وزارة اخلارجية.
الدولة  ونُقــل عــن مستشــار 
الصيني وانغ يــي قوله إن بعض 
القــوى فــي الواليــات املتحدة 
توجه انتقادات ال أساس لها إلى 
الصني في قضايا التجارة واألمن، 
وهو ما ســمم منــاخ العالقات 
بني واشــنطن وبكــني وينم عن 

استهتار شديد.
مجلس  ألعضــاء  وانــغ  وقــال 
األعمــال األميركــي الصينــي 
للعالقات  الوطنيــة  واللجنــة 
األميركية الصينية ”إذا اســتمر 
ذلــك، فســُيدمر فــي حلظــة 

املكاســب احملققة خالل األربعني 
العالقات  مــن  األخيــرة  عامــا 

الصينية األميركية“.
وال يبــدو أن أيــا من واشــنطن 
تنازالت  لتقدمي  مســتعد  وبكني 
البلدين،  املتصاعد بني  النزاع  في 
مما يزيد احتماالت معركة طويلة 
قد تفضي إلى فتور االســتثمار 

وعرقلة التجارة العاملية.
وقال وانغ إنــه ال ميكن ألحد القول 
التجارية  املناقشــات  جميــع  إن 
اجلدوى،  عدميــة  كانت  الســابقة 
لكن الواليــات املتحدة تخلت عن 

تفاهمها املتبادل مع الصني.
وأضــاف أن الصني ال تعــرف ملاذا 
غيرت الواليــات املتحدة رأيها بعد 
التوصــل إلــى اتفاق مــع الصني 

بخصوص التجارة في وقت سابق، 
في إشارة على ما يبدو إلى احملادثات 
التي أُجريت في أيار حني بدا لفترة 

وجيزة أنه متت بلورة إطار عمل.
األميركيني  املصدرين  إن  وانغ  وقال 
الطبيعي  الغــاز  مبن فيهم موردو 
املســال ســيتضررون ”بالتأكيد“، 
لكــن رد بكــني ســيخلق فرصا 
لدول أخرى مصدرة للغاز املســال، 
مضيفا أن أســتراليا مصدر مهم 

للوقود للصني.
وقالــت صحيفــة جلوبــال تاميز 
التــي تدعمها الدولــة في مقالة 
افتتاحية يــوم الثالثاء ”الصني بلد 
كبير وقــوي، ولذا فســواء أكانت 
مواجهة اقتصادية أو عسكرية مع 
الصني، فسيكون لها ثمن باهظ“.

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفــع اليــورو امــس الثالثاء 
بالرغم من أن مســؤوال بالبنك 
املركزي األوروبي قلل من شــأن 
بها  أدلى  التــي  التصريحــات 
دراجي  البنــك ماريــو  رئيــس 
أمس بشأن التضخم ”القـــوي 

نسبيـا“.
التداوالت  في  الدوالر  واســتقر 
بالهدوء  اتسمت  التي  األوروبية 
بصفة عامة قبــل بدء اجتماع 
مجلــس االحتياطــي االحتادي 

)البنــك املركــزي األوروبي( في 
والذي يستمر  اليوم  وقت الحق 

يومني.
وكان اليورو بلغ أعلى مستوياته 
في ثالثة أشهر ونصف الشهر 
عن  دراجي  عبــر  بعدما  االثنني 
ثقتــه في التضخــم مبنطقة 
اليورو ومنو األجور، قبل أن تتخلى 
عن  املوحدة  األوروبيــة  العملة 

معظم مكاسبها.
كبيــر  برايــت  بيتــر  وقــال 
االقتصاديــني بالبنــك املركزي 

األوروبــي أمس الثالثــاء إنه ال 
دراجي،  تعليقــات  فــي  جديد 
املوحدة اكتسبت  العملة  لكن 

بعض القوة.
وزاد اليورو 0.1 باملئة إلى 1.1762 
دوالر، بعدما صعــد يوم االثنني 

إلى 1.1815 دوالر.
واســتقر مؤشــر الدوالر، الذي 
يقيــس أداء العملة األميركية 
أمام ســلة من ســت عمالت 
رئيسية، عند 94.194 مع ترقب 
املركزي  الجتماع  املســتثمرين 

بعــض  الســتقاء  األميركــي 
الدالئل منه على مســار زيادات 

الفائدة في املستقبل.
وارتفعــت العملــة األميركية 
 0.1 اليابانية  نظيرتهــا  أمــام 
باملئة إلى 112.89 ين، بعد نشر 
محضــر االجتماع الذي عقدته 
جلنة السياســة النقدية ببنك 
اليابان املركزي فــي متوز، والذي 
أظهر أن عددا قليال من أعضاء 
اللجنــة قالوا إنــه يجب على 
البنــك أن ينظــر بجدية أكبر 

البالغة  السياسة  مخاطر  في 
التيسير.

الذي  االسترالي،  الدوالر  وتراجع 
يعــد مقياســا لإلقبــال على 
اخملاطرة الذي ضعف كثيرا هذا 
تباطؤ  من  اخملاوف  بسبب  العام 
 0.1 بنسبة  الصيني،  االقتصاد 
باملئة إلى 0.7251 دوالر أميركي. 
قرب  االســترالي  الدوالر  ويظل 
أدنى مستوى في عامني ونصف 
الذي  دوالر   0.7085 البالغ  العام 

سجله في أوائل أيلول.

السويسري،  الفرنك  وانخفض 
يشــتريه  مــا  غالبــا  الــذي 
املستثمرون حني تسود مشاعر 
إلى  باملئة   0.2 بنســبة  القلق، 
وتراجع  لليــورو،  فرنك   1.1362
قليال أمــام الــدوالر األميركي 

أيضا.
واســتقر اليــوان الصيني في 
املعامالت اخلارجية عند 6.8701 
يوان للدوالر األميركي. وهبطت 
العملة الصينية كثيرا وســط 

النزاع التجاري.

الصين: الحرب التجارية ستضر بمصدري أميركا وتخلق فرصًا آلخرين

ارتفاع قيمة العملة األوروبية الموحدة



عقدت اجمللتان الشــهريتان ال موند 
ديبلوماتيك، والفصلية ريفيو ديتويد 
بالسيتينيان، التي ينشرها في باريس 
الفلســطينية،  الدراســات  معهد 
مؤمتــرًا االســبوع املاضــي حضرته 
بأنها  االعالن  بالرغم من  مشــاركاً. 
املــرة االولى التــي تبــادل فيها ما 
يسمى باملؤرخني االسرائيليني )اجلدد( 
االفكار  الفلســطينيني  ونظرائهم 
علنــاً، لكنها كانت املــرة الثالثة او 
الرابعــة فعلياً، لكن مــا جعل لقاء 
التبادل  بالتأكيد  باريس جديًدا هــو 

املطول بينهما الذي حدث ألول مرة.
ايلي  الفلســطيني كان  اجلانب  من 
سامبار ونور مصالح وانا، ومن اجلانب 
وايالن  موريــس،  بيني  االســرائيلي 
لم  )الذي  رابينوفيتــش  وامتار  باب،ي 
يكــن مؤرخاً جديداً وامنا مستشــار 
سابق حلزب العمل، وسفير اسرائيل 
التاريخ في  في االمم املتحدة، واستاذ 
جامعة تل ابيب وخبير في الشــؤون 
السورية، لكن افكاره متبدلة(، واخيراً 
زيف ستيرنهيل، مؤرخ اسرائيلي من 
الشــعبية  للحركات  اليمني  اجلناح 
في اوروبا، استاذ في اجلامعة العبرية، 
ومؤلف لعدد من الكتب املهمة عن 
اساطير اجملتمع االسرائيلي )اهمها-

بانهــا دولــة ليبرالية واشــتراكية 
ودميقراطية-التــي دحضهــا متامــاً 
طبيعتها  عن  ومميز  مفصل  بتحليل 
الظاهرة  والفاشــية  الليبرالية  غير 
واملعادية لالشــتراكية بنحو عميق 
كما ثبت ذلك من خالل حزب العمل 

والهيستدروت بنحو خاص(.
بسب عدم االعالن اجليد، كان حضور 
املؤمتــر قليــل اجماال، لكن بســب 
نوعيــة املــادة املقدمة واجللســات 
الطويلة التي استمرت عدة ساعات، 
كان مترينــاً ثميناً برغم تفاوت بعض 
كان  املســتوى.  فــي  االســهامات 
أحد انطباعاتــي القوية، بينما كان 
االســرائيليون-الذين  املشــاركون 
كانوا من غير شــك مــن القناعات 
السياســية نفســها -يتكلمــون 
دائمــاً عن احلاجة الى عــدم التحيز، 
واالبتعاد النقــدي، والهدوء التأملي 
التاريخية،  للدراسة  مهمة  كأشياء 
اكثــر  الفلســطيني  اجلانــب  كان 
إحلاحاً، واقســى، وعاطفي ايضاً في 
اصراره على احلاجة الى تاريخ جديد. 
السبب طبعاً ان اســرائيل وبالتالي 
اإلســرائيليني هم الطرف املسيطر 
في الصــراع: هم يســيطرون على 
القوة  وميلكــون كل  األراضــي،  كل 
يســتطيعون  ولذلك  العســكرية، 

اخذ وقتهم الكافي، ولديهم وسائل 
الترف للجلوس، وترك اجلدال يكشف 

عن نفسه بهدوء. 
فقط ايالن بابي االشــتراكي املعلن 
واملــؤرخ املعــادي للصهيونيــة في 
جامعة حيفا، اعتنــق وجهة النظر 
الفلســطينية، وبرأيــي قــدم اروع 
املهاجمة  االســرائيلية  املداخــالت 
للمعتقــدات الدينية واملؤسســات 
التقليدية. اما بالنسبة لألخرين فقد 
الصهيونية  ان  بدرجات متفاوتة  رأوا 
ضــرورة لليهود. لقــد فوجئت مثال 
عندما اعترف ستيرنهيل في اجللسة 
اخلتامية ان ظلماً خطيراً ارتكب ضد 
في  الصهيونية  وان  الفلسطينيني، 
جوهرهــا حركة للغزو، ثم اســتمر 

قائال بأنه كان غزواً ضرورياً.
احد اهم االشــياء الالفتــة للنظر 
أخرى  مــرة  االســرائيليني،  بشــأن 
التناقــض  بابــي، هــو  باســتثناء 
العميق، احملاذي للشــيزوفرينيا الذي 
موريس  حــني  فــي  عملهم.  مييــز 
مثال كتب منذ عشــر سنوات اهم 
عمل اســرائيلي عن نشأة مشكلة 
الالجئني الفلسطينيني . باستعماله 
ألرشيف الهاغانا والصهيونية، برهن 
من دون أدنى شك على وجود تهجير 
جماعــي قســري للفلســطينيني 
نتيجة سياسة محددة تبناها ووافق 

عليها بن غورويون. 
اململــوء  موريــس  عمــل  اظهــر 
ان  املهمــة  غيــر  بالتفاصيــل 
القــادة العســكريني أمــروا بطرد 
الفلسطينيني من منطقة اثر أخرى، 
وحــرق قراهم واالســتيالء املمنهج 
على ممتلكاتهــم وبيوتهم. واالغرب 
من ذلك يبدو موريس في نهاية كتابه 
معارضــاً الســتخالص نتائج دليلة 
احلتمية، بدال مــن القول صراحة ان 

الفلسطينيني طردوا.
 قال انهــم طردوا جزئياً بواســطة 
رحلوا  وجزئياً  الصهيونيــة،  القوات 
يزال  مــا  وكأنــه  احلــرب.  نتيجــة 
صهيونيــاً في اعتقاده بالنســخة 
الفلسطينيني  ان  االيديولوجية-من 
رحلوا من دون طرد اســرائيلي-اكثر 
من قبوله بدليله بنحو كامل، الذي 
يرى ان السياســة الصهيونية امرت 
بالتهجير اجلماعي للفلســطينيني، 
وباملثل يعترف ستيرنهيل في كتابه 
العرب  يعــّدوا  لــم  الصهاينــة  ان 
مشــكلة ابداً، ألنهم لو فعلوا ذلك 
فأنهم سيعترفون صراحة ان اخلطة 
الصهيونية لتأسيس دولة يهودية ال 
ميكن ان تتحقق من دون التخلص من 

يزال مصراً  ما  لكنه  الفلسطينيني، 
فــي املؤمتر بأن طرد الفلســطينيني 

كان ضرورياً، برغم انه خطأ اخالقي.
برغــم هذا التنافــر كان االمر مثيرًا 
حني ضغط بابي او الفلســطينيون 
بنحــو اقوى تــردد كل مــن موريس 
وســتيرنهيل. عّدت اراءهم املتبدلة 
عالمــة على تبــدل اعمــق بحدث 
داخل اسرائيل. لكن النقطة هنا ان 
التبدل املهم في اخلطوط الرئيســة 
لإليديولوجية الصهيونية، ال ميكن ان 

يحدث فعليا ضمن هيمنة السياسة 
الرســمية العمل او الليكــود، وامنا 
أي وسط  السياق اخلاص،  خارج ذلك 
املثقفــني االكثــر حريــة، ليفكروا 
ويتأملوا احلقائق املقلقة إلســرائيل 

احلالية. 
للمثقفني  االخرى  احملاوالت  مشكلة 
من اجلانبني للتأثير على سياســات 
نتنياهو مثــال كما في حالة جماعة 
من  اقتربــت جداً  انها  كوبنهاغــن 
احلكومــات ذات النظــرة الضيقــة 

والقصيرة لألشياء.
لــو اظهرت الســنوات منــذ 1993 
أي شــيء فســيكون افتقار وجهة 
النظــر الصهيونية الرســمية في 
الصراع ضد الفلسطينيني للجدوى 
واالهمية الليبرالية واالستنارة )وهذا 
صحيح بالنســبة للجناح اليساري 
مثــل ميريتــس او الوســط مثــل 
شــيمون بيريز( املعــدة لتعيش في 

الشيزوفرينيا التي اشرت لها آنفا. 
نعم نحن نريد الســالم لكن ال، لم 

يكن هناك أي خطأ فيما فعلناه في 
بالســالم  االهتمام  بقدر   1948 عام 
احلقيقي، هذا التناقض االساسي ال 
ميكن تبريــره والدفاع عنه، نظراً ألنه 
يقبل ايضاً فكرة ان الفلســطينيني 
الذين فــي ارضهم دونيــني لليهود. 
اضافة الى ذلك انه يقبل بالتناقض 
الصهيونيــة  بــني  االساســي 
والدميقراطيــة )كيف ميكن ان تكون 
هناك دولة يهودية دميقراطية ويعيش 
فيها مليون مواطن غير يهودي، غير 
متســاويني في احلقوق، ومتلك األرض 
والعمــل مــع اليهــود؟( الفضيلة 
الكبرى للمؤرخني اجلدد ان اعمالهم 
في االقــل تدفــع بالتناقضات التي 
في داخل الصهيونيــة الى حدودها 
القصــوى، التي لوال ذلــك لن يراها 
اغلب اإلســرائيليني، وال حتى الكثير 

من العرب.
االهميــة  ان  بالتأكيــد  وصحيــح 
السياســية للمؤرخني االسرائيليني 
اجلدد انهم اكدوا مــا قالته االجيال 
الفلســطينية من مؤرخني وغيرهم 
بشــأن ما حدث لنا كشعب على يد 
هكذا  فعلوا  هم  وطبعا  اســرائيل. 
كإســرائيليني يتكلمون الى حد ما 
بضمير شعبهم ومجتمعهم. لكني 
هنا احتدث بنقد الذات، واشعر كعرب 
خصوصاً،  وكفلســطينيني  عموما 
بأننــا يجــب ان نكتشــف تاريخنا 
واساطيرنا وافكارنا البطريركية عن 
االمة، الشــيء الذي من الواضح اننا 

لم نفعله بعد ألسباب واضحة.
في  الدراســية  احللقــة  اثنــاء  في 
باريس الفلســطينيون مبا فيهم انا 
باإلحلاح  كبير  بشــعور  نتحدث  كنا 
واالســتعجال بشــأن احلاضر، مبا ان 
في  تستمر  الفلســطينية  النكبة 
هذا احلاضر. يســتمر الطرد والتنكر 
للحقوق، الذي اخذ اشــكاال جديدة 
من القســوة. ومع ذلــك كمثقفني 
ومؤرخني علينا واجب للنظر الى كل 
تاريــخ، تاريخ قياداتنا ومؤسســاتنا 
بعني نقدية جديدة. هل هناك شيء 
ما عن تلــك التي مبا تســتطيع ان 
يجد  كشــعب  الصعوبات  تفســر 
نفســه فيها االن؟ ماذا عن الصراع 
بــني العائالت الكبيــرة او احلموالت، 
وحقيقــة ان قادتنــا لــم ينتخبوا 
دميقراطيا كما هي العادة، واحلقيقة 
انتاج  اننــا نعيد  الكارثيــة االخرى، 
الفساد والوســطية في كل جيل؟ 
هذه قضايــا مهمة وحاســمة، وال 
ميكن ان تظل بال أجوبــة، او مؤجلة 
الى وقــت غيــر محدد حتــت قناع 

القومية.  والوحــدة  القومي  الدفاع 
رمبا كانــت هناك بدايــة يقظة في 
النقــد الذاتــي فــي كتــاب »يزيد 
الصراع  تاريــخ  عن  اجلديــد  صايغ« 
نحتاج  لكننا  املسلح،  الفلسطيني 
الى عدد اكثر من االعمال السياسية 
والنقدية املشابهة اعمال تدرك كل 
تاريخنا  في  والتناقضات  التعقيدات 

دون ان نخجل منها.
ال اعرف لآلن ان كانت اعمال موريس 
وبابــي او ســتيرنهيل قــد ترجمت 
للغة العربيــة او ال. يجب ان يعالج 
هذا الغياب فــورا. مهمة جدا، كما 
اعتقد احلاجة بــأن يتفاعل مثقفون 
املؤرخني  عرب مباشــرة مع هــؤالء 
وحوارات في  نقاشات  الى  بدعوتهم 
الثقافية،  العربية، واملراكز  اجلامعات 
واملنتديات العامة. كما اعتقد باملثل 
ايضاً ان من واجبنا كفلســطينيني 
وكمثقفــني عــرب ايضــاً، ان جنذب 
وحضــور  اســرائيليني  أكادمييــني 
مثقف أللقاء احملاضــرات في املراكز 
االسرائيلية علنا وبشجاعة وصالبة. 
مــا الذي ما الــذي فعلتــه لنا كل 
سنوات رفضنا إلســرائيل؟ ال شيء 
اطالقــا مــا عــدا انهــا اضعفتنا 
خلصمنــا.  بصيرتنــا  واضعفــت 
السياســات منذ عام 1948 وصلت 
الى نهايتها ودفنت في فشل عملية 
اوســلو حملاولة الفصل بــني اليهود 
كجزء  والفلسطينيني  االسرائيليني 
اتكلم  التي  اجلديدة  السياسات  من 
عنها في هــذه املقاالت فرصة ممتازة 
تقدم نفسها في تفاعل مستمر مع 
الذين  اجلدد،  االســرائيليني  املؤرخني 
برغم انهم اقليــة صغيرة، لكنهم 
ميثلــون ظاهرة بالغــة االهمية هذا 
العمل مثال، لــه تأثيرا كبير على 22 
جــزء من مسلســل تيكيوما، الذي 
عرض علــى التلفزيون االســرائيلي 
احتفاالتها  الــى  امتد  دولة  كتاريخ 
بعيدها اخلمسني، هم مطلوبون جدا 
في املدارس االسرائيلية كمحاضرين، 
وجذبــت اعمالهم انتبــاه املؤرخني 
املتحدة،  والواليات  اوروبا  في  االخرين 
من غير السوي وهذا ال يعني التراجع 
بأن العالم العربي هو املكان الوحيد  
الذي لم يســمعه فيه جيدا وبنحو 
كامل، لكــن يجب علينا ان نتخلص 
مــن حتاملنــا العرقــي، ومواقــف 
النعامات، وان نبــذل اجلهود لتغيير 

الوضع لقد حان الوقت.

من كتــاب خيانة املثقفــن إلدوارد 
سعيد

هاني حبيب
أن إدارة ترامب  لم يكــن صحيحــاً 
قد تراجعت عــن اإلعالن عن صفقة 
القرن، أو انها قــررت تأجيل طرحها 
إلى وقت الحق، كما جاء على ألسنة 
األميركيني،  واملستشارين  املبعوثني 
كوشنر وغرينبالت، وبات من الواضح 
أن مثــل هذه األقــوال، مجرد خداع 
ال أكثــر، ومــا يؤكد ذلــك، أن هذه 
الواقع  أرض  علــى  جتــري  الصفقة 
من الناحيــة العملية مــع اإلعالن 
األميركــي عــن القــدس عاصمة 
للدولة العبرية، ثم محاولة تصفية 
الفلســطينيني  الالجئني  قضيــة 
مــن خــالل إنهــاء الدعــم املالي 
األميركــي لوكالة غوث وتشــغيل 
»األونروا«  الفلســطينيني  الالجئني 

وها هو مقترح إنشــاء كونفدرالية 
فلســطينية ـ اردنية، حسبما أشار 
الرئيس عباس في أثناء اجتماعه مع 
مجموعة من قادة ونشطاء »حركة 
الســالم اآلن« اإلســرائيلية مؤخراً، 
إدارة  به  الذي تقدمــت  املقترح  هذا 
ترامــب، ال ميكن فهمــه إالّ بوصفه 
إحدى أهم ركائــز اخملطط األميركي 
ـ اإلسرائيلي في إطار صفقة القرن 
التي يتم تنفيذها اآلن، بصرف النظر 
عن مــدى جناحها أو فشــلها، إالّ أن 
هذا املقترح يؤكد استمرار الشراكة 
اإلســرائيليةـ  األميركيــة، في بذل 
التطورات  اســتغالل  في  جهد  كل 
األخيــرة فــي املنطقة إثــر »احلريق 
نهائية  تصفيــة  بهدف  العربــي«، 
للقضية الفلســطينية، وبلوغ هذا 

اجلهد إلــى محطــة الكونفدرالية 
األردنية ـ الفلســطينية، يشير إلى 
أن هناك إصرارا وعنــادا، إذا لم يكن 
انفالتا أميركيا ـ إسرائيليا، لتحقيق 
ما عجزت عنــه اإلدارات األميركية ـ 

واإلسرائيلية السابقة.
ويأتــي هــذا االقتــراح األميركــي، 
اإلســرائيلية كما  للرؤية  استجابة 
نشرتها صحيفة »هآرتس« موضحة 
تفاصيل هذا املشروع، بحيث تصبح 
الضفة الغربية بــدون القدس حتت 
الرعايــة األمنية األردنيــة، في حني 
تقــوم القــوات املســلحة األردنية 
بحماية احلدود، أي توفير األمن واألمان 
إلسرائيل، في الوقت الذي تعلن فيه 
واملستوطنات  القدس  إسرائيل ضم 
إليها، مع عودة الضفــة إلى األردن، 

يبقى  املســتوطنات،  ضــم  بعــد 
قطاع غــزة، مســتثنى مــن هذه 
ترمي  الكونفدرالية، لكن مع جهود 
إلى إحلاقه مبصر، وهي عودة، نسبياً، 
إلى ما كان األمر عليه قبل الرابع من 

حزيران 1967.
بنحو  يلغي  الصيغة  بهذه  واملقترح 
مباشــر ومحدد، ما جــاء في اتفاق 
أوسلو، من أن الضفة الغربية وقطاع 
غــزة وحدة واحــدة، وهــو ما جعل 
الرئيس الراحل ياسر عرفات، في إطار 
هذا االتفاق، يضغــط بنجاح من أن 
تكون املرحلة األولى من االنســحاب 
واريحا  غزة  قطاع  من  اإلســرائيلي، 
في الضفة الغربية تكريساً وتأكيداً 
على مبدأ وحدة مناطق الســلطة 

الوطنية الفلسطينية.

مع بداية حديث إدارة ترامب بشــأن 
صفقة القرن، أشــارت إلى أن خطة 
»حــل الدولتــني« غير فاعلــة، وأن 
وإمكانية  فاعلية  أكثر  خطة  لديها 
للتحقــق اآلن، ومــع هــذا االقتراح 
باحلل الكونفدرالي، بات من الواضح 
أن هذا اخملطــط كان في ذهن وعقل 
اخملطط األميركي، الذي من شأنه أن 
ينســف كالً من اتفاق أوسلو، وحل 
الدولتني، وفي ذات الوقت، يضع خارج 
أية مفاوضــات، ملفي القدس وحق 

العودة، خارج اإلطار والبحث.
ورمبــا تعتقد إدارة ترامــب، أن إزاحة 
واجلوهريــة  األساســية  امللفــات 
من ملــف الصراع الفلســطيني ـ 
اإلســرائيلي، القدس وحــق العودة، 
يفتــح الباب واســعاً أمــام احملطة 

التي تقترب مــن نهاية هذا الصراع، 
بقيــام دولة كونفدراليــة بني األردن 
وفلسطني، وترى هذه اإلدارة أن جتاوز 
على  امللفات، يشــكل ضغطاً  هذه 
اجلانبــني، الفلســطيني واألردنــي، 
للتعاطي مع هذا املشــروع، خاصة 
وفلســطني،  األردن  كليهمــا،  وأن 
يخضعان لظــروف بالغة الصعوبة، 
الصعوبات  نتذكــر  أن  يتوجب  وهنا 
االقتصادية التي مر بها األردن مؤخراً، 
وهي الصعوبات التي من شــأنها أن 
تتزايــد إثر قرار إنهــاء الدعم املالي 
األميركي لألونروا، حيث يعيش أكثر 
مــن مليوني الجئ فلســطيني في 
الفلسطيني ال  الوضع  بينما  األردن، 
يخفى على أحد، وبإمكاننا أن نشير 
في هذا الســياق، إلى أن التخطيط 

لفصــل قطاع غــزة عــن الضفة 
الغربية في إطار ما يسمى املباحثات 
حول التهدئة، ال بد من أن يخدم هذا 

اخملطط.
هناك اجتماعات عربية ودولية الحقة 
هذا الشهر، في اجلامعة العربية وفي 
األمم املتحدة، من هنا فإننا نعتقد أن 
في  ستجد  الفلســطينية  القيادة 
لتأكيد  فرصتها  االجتماعــات  هذه 
رفضها لهــذه اخملططات من ناحية، 
وحتميــل املســؤولية السياســية 
واألخالقية للعرب من ناحية واجملتمع 
الدولي من ناحية أخرى، على مخاطر 
املوقف  يظل  وبحيث  القرن،  صفقة 
مدعوماً  لها،  الرافض  الفلسطيني 

عربياً ودولياً!
عن األيام الفلسطينية

بنيامين فرانتا

في عــام 1961، عثر عالــم االقتصاد 
األميركي دانيال إلســبرغ-الذي عمل 
األميركية  للحكومــة  كمستشــار 
بشأن خطط احلرب النووية السرية - 
عن وثائق خطيرة للغاية، حيث كانت 
تتضمن تقديرات رسمية لعدد القتلى 
في »الهجوم الوقائــي األول« احملتمل 
علــى الصني واالحتاد الســوفيتي: ما 
يقرب من 300 مليون نسمة في تلك 
البلدان، و ضعف ذلك العدد في بقية 

أنحاء العالم.
كان اٍلسبيرغ قلًقا من وجود مثل هذه 
اخلطة. بعد ســنوات، حاول تســريب 
وعلى  النووية.  اإلبــادة  معلومات عن 
الرغم من فشــل هــذه احملاولة، إال أن 
إلسبيرغ اشــتهر فيما بعد بتسريب 
أوراق البنتاغــون - التاريــخ الســري 
لتدخلهــا  األميركيــة  للحكومــة 

العسكري في فيتنام.
العســكري  التخطيــط  يعكــس 
األميركي غير األخالقي في أثناء احلرب 
الباردة، غطرســة مجموعة أخرى من 
تتالعــب مبصير  التي  الشــخصيات 

اإلنسانية.
 فــي اآلونة األخيرة، مت الكشــف عن 
وثائق ســرية تتحــدث بتفصيل عما 

تعرفــه صناعة الطاقة من روابط بني 
منتجاتها واالحترار العاملي. لكن على 
عكس اخلطط النووية للحكومة، فإن 
ما مت تفصيله من قبل هذه الصناعة 

قد دخل حيز التنفيذ.
وفــي الثمانينيــات، أجرت شــركات 
وشركة  إكسون  شركة  مثل  نفطية 
داخلية  تقييمــات  العامليــة  شــال 
املنبعث من  الكربون  أكســيد  لثاني 
بالعواقب  وتنبــأت  األحفوري،  الوقود 
عام  وفي  االنبعاثات.  لهذه  الكوكبية 
توقعت  املثــال،  ســبيل  على   ،1982
 2090 أنه بحلول عام  شركة اٍكسون 
تقريبا، ســتتضاعف مستويات ثاني 
أكسيد الكربون مقارنة بالثمانينيات. 
من شأن ذلك أن يرفع متوسط درجات 
حرارة كوكب األرض بنحو ثالث درجات 
مئوية، وفقــا ألفضل العلوم في تلك 

احلقبة.
في وقت الحق من ذلك العقد، في عام 
1988، توقع تقرير داخلي أعدته شركة 
شل تأثيرات مشابهة، كما وجد أيًضا 
أن ثانــي أكســيد الكربــون ميكن أن 
يتضاعــف بحلول عــام 2030. بنحو 
خاص، لــم تختلف هذه الشــركات 
بشأن الروابط بني منتجاتها، واالحترار 
على  البيئيــة.  والكارثــة  العاملــي، 
العكــس من ذلك، فقــد أكد بحثها 

تلك الروابط.
ووفقا لتقييم صادر عن شــركة شل، 
البحر  ســيعرف مســتوى ســطح 
ارتفاعا مبقدار 60 إلى 70 سم، وميكن 
الرتفاع درجة حرارة األرض أن يســهم 
في تفــكك طبقة اجلليد في القطب 
إلى  بدوره  الغربي، مما سيؤدي  اجلنوبي 
في  البحر  ارتفاع مســتوى ســطح 
جميع أنحــاء العالم »من خمســة 
إلى ستة أمتار«. وذلك سيكون كافياً 

إلغراق البلدان املنخفضة بكاملها.
كما حذر محللو شــركة شــال من 
»اختفــاء أنظمــة بيئية محــددة أو 
تدمير املواطن البيئية«، مع توقع زيادة 
في سرعة »اجلريان السطحي للمياه 
األراضي  وغمر  املدمــرة  والفيضانات 
الزراعية املنخفضة«، وأشــاروا إلى أن 
»هناك حاجة ماســة ملصادر جديدة 
للميــاه العذبة« للتعويض عن نقص 
التغيرات  أن  في هطول األمطار. كما 
العامليــة في درجة حــرارة الهواء من 
شأنها أن »تغير بنحو جذري الطريقة 
التــي يعيــش ويعمل بهــا الناس«. 
وخلصت شــركة شــال إلى أن »هذه 
التغييرات قد تكون األكبر في التاريخ 

البشري«.
من جانبها، حذرت شركة إكسون من 
»األحداث الكارثية احملتملة التي يجب 

أخذها بعني االعتبار«. كما توقع خبراء 
شركة إكســون حدوث ارتفاع مدمر 
على مستوى ســطح البحر، وحذروا 
من أن الغرب األوسط األميركي وأجزاء 
أخرى من العالم قد تصبح شــبيهة 
بالصحراء. ومــن وجهة نظر ايجابية، 
أكدت الشــركة أن »هذه املشــكلة 
ليست ذات أهمية بالنسبة للبشرية 

كاحملرقة النووية أو اجملاعة العاملية«.
تهــدف هــذه الوثائق إلى إثــارة قلق 
القارئ. لكن تأثيرهــا مقزز. نظرا إلى 
رفــض عمالقة النفــط حتذير الناس 
من األضرار التي تنبــأ بها باحثوهم. 
مت الكشــف ألول مرة عن تقرير شل، 
والــذي كان يعــد ســريا للغاية، من 
قبــل منظمة إخباريــة هولندية في 
وقت ســابق من هذا العــام. كما لم 
تكن دراسة شــركة اٍكسون مهتمة 
للتوزيع اخلارجي: فقد مت تسريبها في 

عام 2015.     
لم تتحمل هذه الشركات املسؤولية 
عن منتجاتها. فقد أشــارت دراســة 
شركة شــال إلى أن »العبء الرئيس« 
للتصدي لتغير املناخ ال يقع على عاتق 
صناعة الطاقة، بــل على احلكومات 
واملســتهلكني. كان مــن املمكن أن 
تكــون هذه احلجــة منطقية قبل أن 
يقــوم املســؤولون التنفيذيــون عن 

التنفيذيون من  ذلــك  النفط، مبا في 
شركتي إكسون وشل، بنشر األكاذيب 
عن تغير املناخ ومنع احلكومات بنحو 
فعــال من تنفيذ سياســات الطاقة 

النظيفة.  
فــي حــني أن معظــم النــاس في 
الثمانينيــات لم يكونــوا على دراية 
بتفاصيــل االحتــرار العاملــي، إال أن 
الشــركات التي اســهمت أكثر من 
غيرهــا وكانت من بــني القالئل التي 
كانت لديها فكرة أفضل. وبالرغم من 
النتيجة  كانت  العلمية،  الشــكوك 
أن  النفط  أدركت شــركات  كالتالي: 
منتجاتهــا قد اســهمت في إضافة 
ثاني أكســيد الكربون إلــى الغالف 
اجلوي، وأن هذا ســيؤدي إلــى ارتفاع 
درجــة احلــرارة، وحســبت العواقب 
احملتملة. برغم ذلك، اختارت قبول تلك 
اخملاطر نيابة عنا، على حســابنا، ومن 

دون علمنا.
كانت خطط احلــرب النووية الكارثية 
التي رآها إلســبيرغ في الســتينيات 
مبنزلــة ســيف دميوقليــس الذي لم 
يســقط أبــدا حلســن احلــظ. لكن 
التنبؤات السرية لتغير املناخ الصادرة 
النفط أصبحت حقيقة،  عن صناعة 
وليســت مجــرد صدفة. لقــد قادنا 
نحو  الوقود األحفــوري عمداً  منتجو 

املســتقبل القامت الذي يخشونه من 
خــالل الترويج ملنتجاتهــم، والكذب 
والدفاع  عنها،  الناجمة  اآلثار  بشــأن 

بقوة عن حصتهم في سوق الطاقة.
مع ارتفاع درجات احلــرارة في العالم، 
يتم تغيير لبنات البنــاء في كوكبنا 
والغابــات،  اجلليديــة،  -الصفائــح 
والتيارات اجلوية واحمليطية - بنحو غير 
قابل لإلصالح. من لــه احلق في توقع 
مثل هذا الضرر ثم اختيار حتقيق هذا 
التنبؤ؟ علــى الرغم من أن مخططي 
احلرب وشركات الوقود األحفوري كانت 
لديهم الغطرســة لتحديد مستوى 
الدمار املناسب للبشرية، فإن شركات 
النفــط الكبرى فقط كانــت لديها 
اجلرأة للمضي قدًما في خطتها. هذا، 

بالطبع، أكثر من املطلوب. 

ترجمة موحى الناجي   
بنيامــن فرانتــا: باحث ســابق في 
والشــؤون  للعلــوم  بيلفــر  مركــز 
الدولية في كليــة كينيدي للعلوم 
هارفارد،  جامعــة  فــي  احلكوميــة 
الدكتوراه  على  للحصول  ومرشــح 
في جامعة ســتانفورد، حيث يركز 
بحثــه علــى السياســة املناخية 

والتالعب بالعلوم.
بروجكت 
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تاريخ جديد، أفكار قديمة

الكونفدرالية: جوهر وقلب »صفقة القرن«

دالئل موثوقة على ظاهرة االحترار العالمي

مع ارتفاع درجات الحرارة 
في العالم، يتم تغيير 

لبنات البناء في كوكبنا 
-الصفائح الجليدية، 
والغابات، والتيارات 

الجوية والمحيطية - بنحو 
غير قابل لإلصالح. من 
له الحق في توقع مثل 
هذا الضرر ثم اختيار 

تحقيق هذا التنبؤ؟ على 
الرغم من أن مخططي 

الحرب وشركات الوقود 
األحفوري كانت لديهم 

الغطرسة لتحديد مستوى 
الدمار المناسب للبشرية، 

فإن شركات النفط 
الكبرى فقط كانت لديها 
الجرأة للمضي قدما في 

خطتها.
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دراسة

مسرح

متابعة

                      وهــو يتمثل)اخــرج يــدك 
بيضاء(من خزائنهم  ص5 ـ ص6

  
فالشاعر يدخل عامله الشعري استهالال 
بضمير املتكلم)االنا( كي يحقق التوحد 
فــي االداء والــذات اجلمعــي االخر من 
خــالل التعبير عن اشــكالية املوضوع 
بكل ما فيــه من حقائق تســهم في 
تصاعد النــص دراميا كالتناص التقانة 
الفنية التي تضفي عليــه عمقا وثراء 

الــذي  الصامــت(  والتنقيط)النــص 
لالسهام  املستهلك)القاريء(  يستدعي 
في بناء النــص املتميــز بتحوالته من 
الفردي  مشــهد الخر من خالل حتــول 
الى موضوعي مكتــظ بفاعلية الذات..
مع التزام الشــاعر بشرط النص الفني 
فــي هموم  بالذوبان  ادائــه  لتحقيــق 
االخــر والتعبير عن ازمتــه االجتماعية 
والسياسية والنفســية..باعتماد الرمز 
الشعرية  للفاعلية  واملــــحرض  الدال 

على  
التألق في مالمسة اعماق النفس والب
يئة..                                                             

لم ننقطع عن زيارة قبرك   
في ذكرى موتك اجلسدي  
نوقد الشموع..               

كنا نتمنى ان نفعل ما نحب
ولكننا في مقبرة            

واكراما جليرانك من املوتى 
نكتفي ان نرشك بالعطر    

ونضع باقة ورد..             
نأخذها بعد التقاط الصور    

فاملقابر ياسيدي                 
ال تخلو من اللصوص /ص29 

    
 فالشاعر ينســج عوامله عبر فضاءات 
منفتحة على آفاق داللية مشــبعة بها 
الذاكرة الشــعرية املنتجة فتتشــابك 
عنده االلفاظ بنهــج ايحائي.. ترميزي..
كــي يخلق اجلملــة الشــعرية احلاملة 
بصـــورها املتجاوزة لواقـــعها)بانزياح 

معيار اللغة( على 
حد تـعبير جان كوهــن.. فضــال عن انه 
يوظــف احلــــوار الذاتي)املــونولوجي( 
بايحائية اسلوبية.. حركية اضفت على 
النص حيوية تعبيرية من خالل  التنقل 
ما بني  ضمير املتكلم واخملاطب)هو(.. مع 
التأكيد على القيم اجلــمالية والفنية 

مــن خالل  التنوع االســــلوبي اـــذي 
يجــنح نحـو لغة درامية بعــيدة عـن 
الرومان استهــلكتها  التي  الغــنائية 
سية..                                                                     

 فاخلطاب الشعري عند الشاعر يتكيء 
علــى فضاء داللــي يخــرج باللغة عن 
فضائها العالماتي الى فضائها التأويلي 
عبر بنية تغلــب عليها االنزياحات التي 
منحت النص قــدرة انفعالية تتعايش 
فــي احضان واقع تربطــه معه عالقات 
انســانية..النه يعي ان الفن هو)التعبير 
اخمليلة  بامتــالء  يتحقق  والــذي  بصور( 

يتفاعل معها  التي  احلسية  باملعطيات 
املنتج)الشاعر( بوعي كلي..                  

في احليانية/او حي احلســني بعد احتراق 
املشير

كنا ننام في ظهيرات االصياف القاسية
نحن اوالد احليانية الوقحني

فليس في بيوتنا ما يغري بالهدأة
كانت من قصب وطني

وحني يدخلها الضيــف تعترضه حبال 
الغسيل

التي قلما تخلو من اسماك مجففة
كانت الشــوارع من ســبخ ووحل/كان 

املسجد وحيدا//وبعيدا جدا
بيد ان احملبة كثيرة كانت

فلــم يكن يشــعر بالوحشــة/ واحلب 
رسائل خضر/في زوايا البيوت

كنا نفرط في اللعب/ونقع في الشجار/
لكننا ال نعود الى البيت/ 

وفي دشاديشــنا شــيء من خصومة/
املتهرئة/دومنا  وســائدنا  علــى  فننــام 

كوابيس
وكانــت امهاتنا ال يعرفن من العشــار/
سوى مسجد املقام/وضريح عبداهلل بن 

علي
وسوق الهنود/وليس لهن من االعياد/غير 

زيارة القبور..واالضرحة    /ص69
  فالشاعر يحاول ايقاظ التاريخ باسلوب 
بنائي مغامر يحتك بواقعه وهو يخاطب 
القــوى الوجدانيــة الثارتها..فضال عن 
اعتمــاده تقانة االســترجاع وفق صور 
مكثفــة واختزال جملي ورمزية لفظية 
ملشاهــــده  مــــتدفق  انســياب  مع 
بحكم  التخلق  الدائمــة  الصــــورية 
طاقتها املكتنزة بديناميتها واملــتوالدة 

في ذاتيتها النصية احملـققة 
للمعاني املعبرة عن مواقف انسانية.                                                       
  فالشــاعر يحاول خلــق عالم متميز 
بنسقه اجلمالي ضمن وحدة موضوعية 
معانقة لفعلها االستداللي واالنفعالي 
الشــعوري الذي ينم عــن عمق املعنى 
والرؤية..بشعرية ترقى من احملسوس الى 
الذهني باعتماد نثرية شــعرية تلتقط 
الوجود واالشياء خللق عوامله  اجلزئي من 
اجلماليــة   واالســلوبية املتعددة..التي 
تســهم في بناء نص متجاوز للمألوف 
واالكتفاء  والقوافــي  لالوزان  بتعطيله 
باملوســيقى الداخليــة املنبعثــة من 
بطاقتها  املشــحونة  االلفاظ  ثنايا  بني 

االيحائية..  

علوان السلمان
  

 الشــعر مغامرة تتجاوز الواقع وتختصر 
املسافات ..ســابحة واالمتدادت الزمنية 
للذاكــرة  مشحونة..مســتفزة  بلغــة 
بجمال صورهــا وحلميتها وتشــكلها 
اجلملي املكثف.. املتمرد..الرافض للتأطير 
والقوالب اجلاهزة..كونه ينوي خلق الصور 
التي تســهم في كشــف كنه االشياء 
بالشــعور واحلدس..من خــالل بناء ذاتي 
يعبر عن كونه الشــعري املكتنز بالصور 
التي هــي روحه وكيانــه الفني املتمثل 
باملرئي واملتصور في بنية لفظية خالقة 

جلمالها االبداعي..
    والشــاعركرمي جخيور في مجموعته 
من  برماح  الهــواء  الشــعرية)يطعنون 
خشــب( التي اســهمت دار شهريار في 
نشرها وانتشارها/2018.. كونها نصوص 
يغلب على جملها ســمات تنبض باحلب 
وااللم والتوهج العاطفــي.. اضافة الى 
توظيفها نبرة االســترجاع والتذكر التي 
صارت فاعلة في نصوصها برؤية تأملية 

مشبعة باالنتظار .....
                       في مدونة جدي

                       منذ ان صار السواد
                       بستانا في بطون قريش

                       وهو يطوي خيمته
                       من بر الى سهل

                       ومن جبل الى فج عميق
                       ليس له من فيئهم شيء

                       وكان اسمه دائما مرقنا
                       من سجالت الغنائم

                       وثابتــا فــي اوامــر القبض 
عند العسكر

                       وفي املدونة.. كتب جدي
                       منذ بيانات الفقراء

                       التي تبدأ دائما بالرقم واحد

األنظمَة السياســية وحّولتها إلى دمى 
تقودها كما تشاء.

مهرجــان أفينيــون، الذي أّسســه في 

البدء فّنانون كبار، يســاريون وشيوعيون 
أساســا، ظّل وفيا لهذه الروح املقاومِة 
الحتكار الثقافة من قبل االرستقراطية 

)كانت فكرته األولى، قبل 72 سنة، حتويل 
املســرح من فنٍّ للنخبة الباريسية، إلى 
فنٍّ شــعبيٍّ للجميع، ينطلق بعيدا عن 

العاصمة(.
مهرجــاٌن يفتــح أحضانه لــكل فنون 
املســرح وألهم عروضه الدولية. يحافظ 
علــى نفس الروح األصيلــة األولى التي 
تبحث عما َســّماها ِكتاب مهرجان هذا 
العام: »الطاقة اإليجابية« التي »تْعطف 
اخلــّط البيانــي للزمن، وترفــض توريث 

الشقاء لألجيال القادمة«.
متاما مثل طاقة مراكز »الثقوب السوداء« 
في الفيزيــاء: مصدر قوة مجهولة قادرة 
على إيقاف الزمــن! أي: العني التي تراها 

من منظور كلّي هادئ مستّقل.
كذلــك كان مهرجان عام 2018: ال توجد 
قضية صغيرة أو كبيرة من قضايا عصرنا 
لم تقف أمامها مســرحية من مسارح 
املهرجان بروح نقدية حــّرة، وبثقب نظرِ 
عني اإلعصار، وبطاقــةٍ إيجابية تبّث في 

املشاهد أسئلة وجدال ورغبات وإرادة.
الالفت: بعض املســرحيات أّداها سجناء 
متّ تأهيلهم خالل سنوات، وأثاروا إعجاب 
املهرجان بشــّدة. مثل مسرحية »أحمد 
يعود« التي كتبها الفيلسوف املاركسي 
آالن باديو )أحد جنوم املهرجان. يداوم على 
حضوره سنويا. وكان ضيف إحدى ندوات 

»معامل الفكر«(.
أو تراجيديــة »أنتيجــون« لســوفوكل 

)القرن اخلامس قبل امليالد( التي تدور حول 
موضوِع ضرورة عــدم االنصياع للقانون 

غير اإلنساني.
كما يعرف اجلميــع: ترفض انتيجون قرار 
امللك بعدم دفن جســد أخيها. »ليظّل 

اإلنسان إنسانا، مهما كانت فعائله«.
موضوع ثالثية بــي: كيف حتيا في عالم 

إلهُه املال؟
كانت روح »الطاقــة اإليجابية« حاضرة 
فــي كل معامــل الفكر لهــذا العام. 
ال ســّيما في آخرها التي اســتضافت 
البروفيسور الفيلســوف ميشيل سير، 
عضو األكادميية الفرنســية، املتخصص 
بتاريــخ العلوم، لِنقاش كتابِه )الذي كان 
موضــوع مقال ســابق لي فــي »ضّفة 
ثالثة«(: »هل احلياة كانت ســابقا أفضل 

من اآلن؟«.
بالطبع، لم يقل الفيلســوف إننا نحيا 
في عالــٍم جّيد، ولم ينِف مخاطر القادم 
ال سّيما البيئية، لكنه برهن في ندوته أن 
البشرية في كل اجملاالت: الطب، انخفاض 
العنف، النضال ضــد الطغيان... تعيش 
زمنا أفضل بكثير من كل ما عاشته في 

كل تاريخها.
وليس مِلهرجــان أفينيون، جذوة الطاقات 
اإليجابية، من هدف غير مواصلة املسيرة.

حبيب سروري
 

»من لم يحضــر يوما مهرجاَن املســرح 
الدولي في أفينيون، ال ميكنه أن يتخّيله!«، 
قالت شــيخٌة مســّنة في إحدى ندوات 
»معامــل الفكــر« التي تســتمّر طوال 

أسابيع املهرجاِن الثالثة، كلَّ صباح.
مهرجــاُن أفينيــون حدٌث ســنوي واحٌد. 
ليس فقط بفضل عددِ املســرحيات التي 
تُعرض فيــه: أكثر من 1400 مســرحية 
في هذا العــام )عندما بدأُت االنتظام في 
حضوره السنوي، قبل 15 عاما، كانت 950 
مســرحية(، وعدد مواز مدهش من ندوات 
»معامل الفكر« اليومية، ومن النشاطات 
الثقافية والفنيــة والفكرية عموما، في 
مدينــٍة تاريخية طوباوية أشــبه بحلم، 
نوعيته  لكن، وعلى نحو خــاص، بفضل 
الفريدة الوحيدة، كصوٍت ســنويٍّ مهيٍب 
يقــاوم، بــأدوات الفن والثقافــة والفكر 
والتربية، خــراَب هذا العالَــم الذي صار 
شــعاره اليوم: »ال صوت يعلو فوق صوت 

قوى املال وديكتاتوريتها«.
من لم يالحظ أن عاملَنا اليوم صار »سوبر 
ماركــت« بحجم كوكبنــا األزرق. آلهُته: 
البورصاُت واألســواق املالية التي ابتلعت 

معركته النضالية من أجل احلرية«.
وقد تنافســت على هــذه اجلائزة التي 
متنحها ســنوياً مؤسســة جان لوك ال 
غاردير ومعهد العالم العربي في باريس، 
روايات عربية مكتوبة باللغة الفرنسية 
أو مترجمــة إلــى الفرنســية وهــي: 
»ثرواتنا« للجزائرية الفرنكوفونية كوثر 
الشمس«  »ظل  ســوي(،  )دار  عضيمي 
للكويتــي طالب الرفاعي )أكت ســود 
للجزائري  غاضب«  »شــاب  سندباد(،   -
سيلم باشي )غاليمار(، »هرة سيكيرا« 
للبناني رشــيد الضعيف )أكت ســود 
- أوريــان دي ليفر(، »نســاء الكرنتينا« 

 - نائل الطوخي )أكت ســود  للمصري 
للبناني  البعيد«  سندباد(، »أجنحة في 

جاد هالل )أليزار(.
تبلــغ قيمة اجلائزة املادية عشــرة آالف 
دوالر، وكان فــاز بهذه اجلائزة ســابقاً: 
اللبناني جبور الدويهي )2013(، املصري 
محمــد الفخراني )2014(، الســعودي 
محمد حســن علوان )2015(، العراقية 
إنعام كجه جي )2016(، العراقي سنان 

أنطون )2017(.
عن عمر روبرت هاميلتون، قد يدل اسم 
الروائي عمر روبرت هاميلتون على اإلرث 
الــذي حمله من بلدين همــا بريطانيا، 

وطن أبيه الشــاعر والناقد املعروف يان 
هاميلتــون، ومصر وطن أمــه الروائية 
اإلنكليزية  اختارت  التي  أهداف سويف 
لغة تعبير، ولهــا من زوجها البريطاني 
ابن ثاٍن يدعى اســماعيل. عمر وروبرت 
في  لروائي وســينمائي  اســم مركب 
الرابعة والثالثني من عمره هو بريطاني 
ومصري في آن، يكتب باإلنكليزية ولكن 
عن مصر، حتديداً عن الثورة املصرية التي 
2011، ويشعر بأن مكانه  انطلقت عام 
هو في ســاحة التحرير مع الشــعب 
املنتفض ضد النظام اجلائر وغير العادل. 
ولعل اختياره الثورة املصرية موضوعاً أو 

مادة لروايته األولى »املدينة تربح دوما« 
التــي مــا إن صــدرت باإلنكليزية قبل 
أشــهر عن »دار فابر أند فابر« الشهيرة 

حتى بــدأت تظهر ترجماتهــا العاملية 
وفي مقدمها الترجمة الفرنسية التي 

تبنتها دار غاليمار املعروفة.

 
فاز الكاتــب املصــري - البريطاني عمر 
روبير هاملتون بجائزة األدب العربي لعام 
2018، عــن روايته »املدينــة تفوز دائماً« 
إلى  اإلنكليزية  ترجتمها مــن  )غاليمار، 
الفرنســية ســارة غورســيل(. ووصف 
رئيس جلنــة حتكيم اجلائزة هــذا العام، 
الروائي ومسؤول ملحق »لوريان ليتيرير« 
ألكســندر جنــار، الرواية بأنهــا »عمل 
أول قوي ومتقن، يغــوص بنا في أعماق 
2011، ليرصد  ينايــر  ثــورة  مصر عقب 
مناذج مدهشة لشــباب مصري يخوض 

غالف اجملموعة الشعرية

الشعرية وامتالء المخيلة 
بالمعطيات الحسية في

)يطعنون الهواء برماح من خشب(

مقتطفات من أفينيون: المسرح ِلمقاومة خراب العالم

عمر روبير هاملتون يفوز بجائزة األدب العربي 
لعام 2018، عن روايته »المدينة تفوز دائمًا«

الشاعركريم جخيور في 
مجموعته الشعرية)يطعنون 

الهواء برماح من خشب( 
التي اسهمت دار شهريار في 

نشرها وانتشارها/2018.. 
كونها نصوص يغلب على 

جملها سمات تنبض بالحب 
وااللم والتوهج العاطفي.. 
اضافة الى توظيفها نبرة 

االسترجاع والتذكر التي صارت 
فاعلة في نصوصها برؤية 

تأملية مشبعة باالنتظار
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13 بيئة وعلوم

متابعة الصباح الجديد: 

عاش البشــر منذ قدمي الزمان جنًبا 
إلى جنب مع الفيلة، تلك الكائنات 
املدهشــة، وتشاركوا معها الكثير 
ورمبا  والتفاصيــل،  الذكريــات  من 
يرجــع ذلــك للترابــط بــن حياة 
اإلنسان والفيل؛ فكالهما يستغرق 
وقًتــا طوياًل حتى ينضــج، إضافة 
إلى أن الفيل يعيش ضمن شــبكة 
يســتطيع  ال  متكاملة  اجتماعية 
أن يفارقها، كما أنه برغم ضخامة 
وحبًّا  رقيقة  ميتلك مشاعر  حجمه 
ال يوصــف ألقربائــه، ويحترم كبار 
الســن في القطيــع، ويحزن على 

فراق املوتى.
مــن املدهــش إثبــات الفيــل في 
جتربــة عمليــة قدرتــه على فهم 
إرشادات البشر اإلميائية من دون أن 
يخضع لترويض مســبق، فيمكنه 
أن يســتجيب مــن خــالل فطرته 
إنســان  إصبع  من  الغريزية حلركة 

ترشده ملكان غذائه من دون مترين.
 وقــد توصلت دراســة أُجريت في 
جامعة »سانت أندروز« البريطانية، 
ـا  خضــع فيهــا 11 فيــاًل أفريقيّـً
للتجربة، مــن نوعية الفيلة البرية 
املســتعملة في الرحالت واألسفار 

السياحية داخل أدغال زميبابوي.
املنزلية  الفيلة متيزت عن احليوانات 
والكالب،  القطــط  مثــل  األليفة 
التي ال تســتجيب حلركات اإلنسان 
وإمياءاته استجابًة فطريًة، فتحتاج 
إلى تدريب مكثف ووقت طويل من 
العيش املشــترك مع مربيها حتى 
أوامره  التجاوب مــع  تتمكن مــن 
اإلميائيــة، وقــد أرجعت الدراســة 
الســابق ذكرهــا هذه امليــزة إلى 
أن نظــام تفكيــر الفيلة أشــبه 
البشــر  ينتهجها  التي  بالطريقة 
في التفكيــر. لتوطيد العالقة بن 

البشر والفيلة.
وبحثــت الدكتــورة جويــس بول، 
اخلبيرة في ســلوك األفيــال، أكثر 
من 40 عاًما، واســتعملت بصحبة 
فريقها معدات تســجيل اللتقاط 
أصــوات األفيال، وكانــت النتيجة 
إنتــاج تطبيق يتيــح ترجمة لغة 
احليوانات  فهــذه  وفهمها،  األفيال 
اللطيفة متتلك لغــة تتفاهم من 
خاللها حتى لو كانت غير مفهومة 
بالنســبة للبشــر، ومنها مثاًل أن 
الفيل عندما يريــد أن يقول مرحًبا 
فإنه يرفع خرطومه إلى الوراء، ومن 
ثم يدليه ألسفل مصدرًا نبرة صوت 

تتكامل مع هذه احلركة.

مجتمع الفيلة »الراقي«
من الداخل

ترجــع أحد األســباب التــي تدعو 
البشر إلى حب الفيلة واالستئناس 
بها إلــى أن الفيل أحــد احليوانات 
روابط  التي جتمعها  القليلة  البرية 
اجتماعية قوية باألصدقاء والعائلة، 
فيستطيع التعرف ليس فقط إلى 
أمــه وأبنائه وإخوتــه، ولكن األمر 
وأبناء  والعمــات  اجلدات  إلى  يصل 
وبناتهــم، كما لوحظ  العمومــة 
مع  تشكيل صداقات خاصة  عليه 
األفيــال التــي ال تربطهم به صلة 

قرابة.
وتنقســم قطعــان الفيلــة إلى 
وحدات صغيــرة جــًدا تتكون من 
ثالث أو أربــع فيلة تربطهم ببعض 
أبنائها،  صلة قرابــة وبصحبتهــا 
فيعيشــون ويسافرون مًعا معظم 
فترات حياتهم، وفي بعض األحيان 
تندمج هــذه القطعان مع قطعان 
أخرى، ولكن ذلك ال يُشــتت املكون 
األساســي للمجموعات الصغيرة 
املتمثل في العائلــة، ولذلك إذا ما 
التقت مجموعــة مبجموعة أخرى 
بينهمــا قرابــة فإنهــم يتبادلون 

التعبير عن التقدير واملودة.
وألن الفيلــة تعيش فــي مجتمع 
فإن طرق  باستمرار،  للتغير  ُمعرض 
للحفاظ  ضرورية  بعد  عن  االتصال 
اجملموعات  بــن  العالقــات  علــى 
الصغيرة، وجلــذب األصدقاء عندما 
يحن وقــت التزاوج، ويعتقد اخلبراء 
الفيلة تســتغل عدة وســائل  أن 
للتواصــل بشــكل يســمح لها 
بالتعبيــر عن مزاجهــا العاطفي، 
النفسية، وشرح موقفها  وحالتها 
لألفيال اجملاورة لتســهيل التعايش 

بينها.
وفي حال املســافات البعيدة، ففي 
التواصل من خالل  يجــري  الغالب 
املوجات فــوق الصوتية التي ميكن 
أن تنتقل عدة أميال، وتُستعمل في 

املقام األول من جانب اإلناث بغرض 
مســتعدة  أنها  للذكور  اإلشــارة 
للــزواج، ومن املمكــن أن تتواصل 
األفيــال فــي املســافات الطويلة 
زلزالية، عــن طريق ضرب  بطريقة 
تستعمل  وأحيانًا  بأقدامها،  األرض 
لتحديد  الطريقة  هــذه  القطعان 
على  والعثور  االجتماعــات  أماكن 

بعضها البعض.
الثدييات  مــن  بالعديد  باملقارنــة 
األخــرى، فــإن التواصــل اللفظي 
بن الفيلة منتشــر انتشــارًا الفًتا 
صنع  تســتطيع  فهــي  للنظــر، 
الضوضــاء بالغرغــرة الصادرة عن 
العالــي  بالصــوت  أو  حناجرهــا، 
ذلك  ويكون  خرطومهــا،  من  اآلتي 
بغرض التحذير مــن اقتراب اخلطر، 

أو لإلشــارة إلى أن الفيل يســتعد 
للهجوم.

ال تنتهي طرق التواصل بن الفيلة 
عند هذا احلد، فهــي تبرع في نقل 
الكثير باســتعمال لغة اجلســد، 
فيمكنهــا أن تعبر عــن املودة من 
خــالل تعانق خراطيمهــا، ويحدث 
ذلك عــادة بن األقــارب واألصدقاء 
الذين سافروا في قطيع واحد لفترة 
طويلــة، إلى جانــب أن أنثى الفيل 
تشــير إلى قبولها الــزوج احملتمل 

بفرك جسدها بجسده.
كمــا أن املــوت ال مير علــى الفيل 
مرور الكرام، فعندمــا يقترب أجل 
الفيلة  فــإن  القطيع،  أفــراد  أحد 
تتوقف عــن احلركة، وجتلس للراحة 
بعض الوقت حتى يلفظ أنفاســه 

أيام  يبقون بضعة  وبعدها  األخيرة، 
حول  متكرر  شبه  بنحو  يجتمعون 
اجلثة مبديــن حزنهم عليه؛ بل وإذا 
مر قطيع مســافر على فيل ميت 
فإنهم يجتمعون حوله بضع دقائق 
حتى لو كان غريًبا بالنســبة لهم، 
ويلمسون جسمه بخراطيمهم من 

باب إظهار التوقير له.

أشهر فيل في التاريخ
هناك العديد من الفيلة شــاركت 
في صنــع الكثير من األحداث على 
مر التاريخ بنحــو جعل املؤرخن ال 
يســتطيعون التغاضي عن ذكرها 
في صفحات كتبهم، ومن أشهرها:

الفيل »محمود«.. أبّى أن يحطم 
الكعبة

ُسجلت حادثة عام الفيل بوصفها 
أهم احلوادث التي وقعت في التاريخ، 
وورد ذكرهــا فــي القــرآن الكرمي، 
إلــى محاولة  وترجــع تفصيالتها 
اليمن تدمير  أبرهة احلبشي حاكم 
الكعبــة؛ إلجبــار العــرب وقريش 
القليس  كنيسة  إلى  الذهاب  على 
التي بناها فــي اليمن، لكنهم لم 
يهتموا بدعوتــه؛ بل ذهب أحدهم 
إلى هناك وأهان الكنيسة بأن تبول 
فيها؛ مما أشعل غضب أبرهة فخرج 
بجيــش عظيم وبصحبتــه فيلة 
اقترب من مكة  ضخمة، وعندمــا 
هرب أهلها إلى اجلبال خلوفهم من 
أبرهة وجنــوده، مما دفعه لســؤال 
الرســول محمد  جد  املطلب  عبد 
»ص« عن ســبب عدم دفاعهم عن 
الكعبة، فأخبره بأن لها ربًّا يحميها، 
وهنا جاء دور الفيلة عندما رفضت 
الفيل  بقيادة  الكعبة  نحو  التقدم 
محمود، بحســب مــا تذكر بعض 
وهو  اســمه،  اإلســالمية  املصادر 
الفيل الذي ذاع صيته في الســير 

وكتب التاريخ اإلسالمية.

ال تخشى الفئران
وال حتب الفول السوداني

يعتقد الكثير من األشخاص ببعض 
اخلرافات الشائعة عن الفيلة، والتي 
في الواقــع ليس لها أســاس من 
الصحة، ومنها تلــك اخلرافة التي 
املتحركة  الرســوم  فيلــم  روجها 
من  تخاف  الفيلــة  بـــأن  »دامبو« 
الفئران، ففي الفيلم كان هناك فأر 
اسمه »ثيموتي. كيو« يظهر ليثير 
ذعر فيلة السيرك، قبل أن يتصادق 
مع بطل الفيلم »دامبو«، وهو فيل 
خــارق لديه القدرة علــى الطيران، 
الفيلم  التي رسخها  الصورة  لكن 
متاًما،  خاطئة  مشاهديه  أذهان  في 
فوفًقــا لكريغ بروس الــذي يعمل 
لندن،  احليوان في  في جمعية علم 
ال يوجد دليل جــاد يُثبت أن الفيلة 

تشعر باخلوف من الفئران.
نشأت  أخرى  أسطورة  أيًضا  وهناك 
نتيجة سماح حدائق احليوان للزوار 
بإطعام احليوانــات، وهي أن األفيال 
حتبذ أكل الفول الســوداني، بينما 
في احلقيقة ال الفيلة اآلسيوية وال 
األفريقية تأكل الفول السوداني في 
البرية، وال يكــون هذا غذاءها أيًضا 
عند أسرها، وبشكل محدد، يحتاج 
الفيل في املتوســط إلى نحو150 
كيلوجراًما من الطعام يوميًّا، وهذا 
مــا يعني أن البقوليــات الصغيرة 
لن تكــون مؤثرة مقابل شــهيته 

الكبيرة.
وآخــر اخلرافــات الشــائعة هــي 
االعتقاد بأن الفيل يشرب عن طريق 
خرطومه، فحقيقة األمر أن حجمه 
الكبير يجعل من خفض رأسه إلى 
مســتوى املاء عماًل يتطلب الكثير 
من اجلهــد، مما يجعله يســتعمل 
خرطومه الذي هــو عبارة عن أنف 
ممتد وشــفة عليا، ليسحب به املاء 

ثم يرشه في فمه ويبتلعه.

تقـرير
رقيق ويحترم كبار السن

الفيل أكثر الحيوانات إثارة لتعاطف البشر

الفيل لديه روابط اجتماعية قوية باألصدقاء والعائلة
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ثالجة ذكية تتأكد من وجود الطعام 
داخلها وفترة صالحيته

ابتكر خبراء في شــركة “روســتيخ” الروسية 
ثالجة ذكية ميكنها ذاتيــًا التأكد من توفر املواد 
الغذائية داخلها، والتحقق من فترة صالحيتها 
وطلب منتجات جديدة من خالل متاجر اإلنترنت.
وجاء فــي بيان صدر عــن الشــركة أن اإلنتاج 
الصناعــي للثالجــات الذكية ســينطلق عام 

.2020
وأشــار البيــان إلــى أن أول أمنــوذج للثالجــة 
سيســتعمل في “منزل ذكي” قــام بتصنيعه 
التابع للشــركة،  “بوزيس”  اخلبراء في مصنــع 

وسيخضع لالختبار بعد أشهر.
يذكر أن شركة “روستيخ” تقوم في اآلونة األخيرة 
بتطويــر التكنولوجيــا الرقمية التــي تتمتع 
بشــعبية في العالم أجمع، والتي ستشــكل 
قريباً أساس أسرة منتجاتها اإللكترونية املدنية.

 ومــن بينها إنترنــت األمتعة وأنظمــة “املنزل 
الذكــي” التي تضمــن التعامل بــن األجهزة 
اإللكترونية املنزلية، وتقوم بأداء مهامها من دون 

أي تدخل من جانب اإلنسان.
وتخطط الشــركة ألن يبلغ حجــم إنتاج تلك 
األجهزة الذكية بحلول عام 2021، نحو 600 ألف 

جهاز كل عام.

سماعة أذن للنوم.. ابتكار
جديد لحجب الضوضاء

ميكن أن متنعك ضوضاء البناء والشخير وأصوات 
املصعد واجليــران الذين يتحدثون بصوت مرتفع 

بجوارك من احلصول على نوم هانئ.
ومــن هــذا املنطلق قامت شــركة “بوســي” 
بتصميم ســماعات السلكية صغيرة حتول دون 

سماع أي ضوضاء خارجية.
وتأتي هذه الســماعات بثالثة أحجام، وتتضمن 
كل منهــا 10 مقطوعــات صوتيــة محملــة 
مسبقاً تعكس ترددات الشخير وضوضاء اجليران 

وأصوات الكالب وحركة املرور.
وميكن تشــغيل هذه املقطوعات التي تشــمل 
أصواتاً عديدة مريحة، طوال الليل. كما أن هذه 
الســماعات ال حتجب الضوضــاء بنحو كامل، 
إذ أنها تســمح بســماع أصوات إنذار احلريق، أو 

صافرات اإلنذار.
كما تتميــز الســماعات املبتكــرة التي يبلغ 
ســعرها قرابة 400 دوالر أميريكي، بوجود نظام 
صوتي منبه إليقاظ اإلنسان في الوقت املناسب 
في الصباح، بحســب ما ورد في صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.

بطارية جديدة من
ثنائي أكسيد الكربون

متكــن باحثون فــي معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيــا )MIT(, من اختراع بطارية جديدة 
مصنوعة جزئياً من ثاني أكسيد الكربون الذي 
مت جمعه من محطات توليد الطاقة، مع دعمها 
بالقدرة على حتويل ثاني أكســيد الكربون إلى 
كربونــات معدنيــة صلبة في أثنــاء تفريغها، 
برغم أنها فــي مراحل التصنيــع األولية وغير 
مهيأة للبيــع جتاريًا.ويعتقــد الباحثون أن هذه 
البطاريات اجلديدة ميكــن أن تفتح آفاقاً جديدة 
لتصميم تفاعالت حتويل ثاني أكســيد الكربون 
الكهروكيميائية، والتي قد تساعد في النهاية 
على خفض انبعاث غاز االحتبــاس احلراري إلى 

الغالف اجلوي.

ابتكــــــاراتابتكارات

متابعة الصباح الجديد: 

حتاول أفــالم اخليال العلمي منذ 
بداية صناعتها التنبؤ مبا سيكون 
عليه مســتقبل البشــرية من 
كل جوانــب احلياة، كيف ننتقل 
من مكان آلخر؟ ماذا ســنأكل؟ 
وماذا سنشــرب؟ كيف سيكون 
تكويننــا اجلســماني؟ وما هي 
القادمة،  الثورية  التكنولوجيــا 
والتي ســوف جتعــل حضارتنا 
تنظــر إلى العالم مــن منظور 
جديد؟ حاولت هذه النوعية من 
مبنية  تنبؤاتها  تكون  أن  األفالم 
علــى أصــول وأســس علمية، 
األسس  هذه  متكننا  أن  وتوقعت 
العلمية من الوصول إلى قدرات 
وقت  تكــن موجودة  لم  معينة 

صناعة تلك األفالم.
الكثير  األفــالم في  جنحت هذه 
من األمور مثل الهواتف النقالة 
الفضاء،  إلى  والســفر  والتلفاز 
وما نزال ننتظر ما ستفاجئنا به 
في املســتقبل القريب. ومن بن 
أهم ما قدمته لنا هذه النوعية 
من األفــالم هو شــكل احلروب 
في العالم احلديث ومســتقبل 
األسلحة املستعملة فيها، فقد 
تنبأت مبجموعة من األســلحة 
بالفعل  التــي أصبحت  الثورية 
ومنها  احلالي  وقتنا  في  موجودة 

ما يلي:  

هذا  ظهر  التجميــد:  أشــعة 
 Freeze( النــوع من األســلحة
أفالم  مــن  الكثير  فــي   )Rays
هوليوود،  فــي  اخلارقن  األبطال 
وكان غالًبا ما ميتلكه »األشــرار 
وهم   ،)supervillains( اخلارقون« 
الشــخصيات التي متثل نقيض 
شخصية »البطل اخلارق«، ومتثل 
البطل  أمــام  الكبير  التحــدي 

عليهــا. ميكن  للتغلب  اخلــارق 
هذا السالح الشــرير اخلارق من 
هدف  أو  شــخص  اســتهداف 
محدد وجتميــده بالكامل لفترة 

من الوقت.
وقد استطاع علماء أملان حتقيق 
هذه التقنية التي كانت عصية 
على التنفيــذ منذ أكثر من 30 
عاماً باستعمال مزيج من أشعة 
الليزر وغــازات في حالة ضغط 
مرتفــع، ومكنهم هــذا املزيج 
من خفض درجــة حرارة الهدف 
مبقدار 119 درجة في ثواٍن فقط. 
تعتمد هــذه التقنية على مبدأ 
علمي بسيط وهو أن الفوتونات 

ميكنهــا أن تطــرد اإللكترونات 
تفقد  وعندما  مداراتهــا،  خارج 
الــذرة إلكترونــات، فإنها تفقد 
الطاقة، وبالتالــي احلرارة أيًضا. 
وحتــدث هــذه العمليــة بنحو 
ســريع إلى الدرجة التي تسمح 
إلى  أن يتحول  بتجميد غاز قبل 

احلالة السائلة.

-الدرونــز:  ظهــرت الطائــرات 
مــن دون طيار املعروفة باســم 
املعروف  بشــكلها  »الدرونــز« 
حالًيا في الكثير من أفالم اخليال 
العلمي، قبل أن تتحول إلى واقع 
إلى  وتنضم  احلالــي  الوقت  في 

القوى  جيوش  أسلحة  ترسانات 
الكبرى في العالم. 

ظهرت »الدرونز« في أحد أشهر 
أفــالم األلفيــة اجلديــدة، وهو 
 Terminator 3: Rise« فيلــم 
والــذي   ،»of the Machines
يعود لعــام 2003، وظهرت فيه 
اآلالت ذاتيــة التحكــم تهاجم 
العديد  متتلك  وتقتلهم.  البشر 
مــن الدول هــذه اآلالت اآلن في 
جيوشها، منها الواليات املتحدة 

وروسيا.
»الدرونز«عــن  فكــرة  وتــدور 
إمكانية أن تعمــل الطائرة من 
دون طيــار، فقط يجــري حتديد 

أهداف مســبقة وسيكون على 
الطائرة البحث عن هذه األهداف 
بنحو  تفجيرهــا  أو  وقنصهــا 
كامل. في مواجهة هذه املوجة 
ظهرت  التســلح،  من  اخلطيرة 
التي حتذر  الدراسات  العديد من 
من عدم وضــع القيود املطلوبة 
لهــذا النــوع مــن األســلحة 
أن تتســبب في  التــي ميكنها 
درجات قصوى مــن الدمار حال 

استعمالها على نطاق أوسع.

- أســلحة اإلشعاع: ظهر هذا 
مرة  ألول   »Pain ray« الســالح 
فــي فيلــم »Barbarella« عام 

1968، وفيلم »Star Wars« عام 
األســلحة  هذه  وتعتمد   ،1977
فكرة تصويب حزمة من األشعة 
بكثافة عالية إلصابة الشخص 
أو  أو الهــدف إصابــات مميتــة 
مؤملة. النســخة الواقعية لهذا 
السالح هي »نظام املنع الفعال« 
وهو   ،)Active Denial System)
األميريكي  اجليش  صممه  نظام 
بهدف التســبب في ألم مفرط 
حــال توجيهه إلى شــخص أو 

هدف معن.
يتكون السالح من شاحنة كبيرة 
قادرة على توجيه شحنات فائقة 
األشــعة  والتركيز من  الكثافة 
 .)microwave( الصغر  متناهية 
وقد جــرى جتربة الســالح على 
 10 مــن  مكونــة  مجموعــة 
جميعهم  شــعر  شخص  آالف 
بجرعات شديدة القوة من األلم، 
بينما بلغ أصيــب أقل من 0.1% 
بحروق مــن الدرجة الثانية على 
أماكن التعرض لألشعة، وطورت 
أميريكا الســالح ألول مرة عام 
2010، كي تســتعمله في حرب 
تراجعت  ولكنها  أفغانســتان، 
بعد ذلك قبل أن يُســتعمل في 

أرض املعركة.

ظهرت  احلربيــة:  الروبوتــات   -
الروبوتــات احلربيــة فــي فيلم 
صــدر  الــذي   »Short Circuit«
عــام 1986، والذي يحكي قصة 
محاولة إحدى الشركات صناعة 
روبوت حربي بقوى خارقة، وإقناع 
اجليش بانضمام هذا الروبوت إلى 
ترسانة اجليش. لم تعد الروبوتات 
احلربية خيــااًل علمًيا كما كانت 
فــي ثمانينيات القــرن املاضي، 
بــل إن الكثير من الدول أظهرت 
اهتمامها بوجود روبوتات حربية 
في ترســانتها، وتتقدم الواليات 

املتحدة قائمة هذه الدول.

أسلحة قدمتها أفالم الخيال العلمي صارت واقعًا
منها أسلحة اإلشعاع والروبوتات الحربية

احد افالم اخليال العلمي

متابعة الصباح الجديد : 
في إطار املنافســة الشرســة بن 
كشــفت  التكنولوجيا،  شــركات 
شــركة أمــازون عن ميــزة جديدة 
يدعمها املساعد الرقمي “أليكسا”، 
الــذي ميكنــه أن يتنبــأ بتصرفات 
قد  التي  باألمور  وتذكيره  الشخص 
ينساها، بل والقيام بها بدال منه، إذا 

تطلب األمر.
“تلغــراف”  لصحيفــة  ووفقــاً 
البريطانية، فإن أمازون تسعى جلعل 

التواصل مع  “أليكســا” قادراً على 
التي  املنزل،  داخل  املنتجات  شــتى 
متس كل جوانب حياة املســتعملن 
أو  بالطهو  يتعلــق  ســواء فيمــا 
التنبيهــات أو التحكــم في املنزل 

الذكي بنحو عام.
وتعــرف اخلاصيــة اجلديدة باســم 
تســمح  وهي   ،”Alexa Hunches“
لـ”أليكســا” بالتعرف على كيفية 
من  الذكية  أجهزتــك  مع  تفاعلك 
خالل مراقبة كل شــيء، مثل جهاز 

وأدوات  املنزلــي واألضواء  التلفزيون 
املطبخ.

ومتكن اخلاصية اجلديدة “أليكســا” 
من تتبــع الروتن اليومــي حلياتك، 
مثــل إيقــاف تشــغيل التلفزيون 
قبل النوم أو قفــل األبواب ليال، وإذا 
نسيت القيام بشيء ما في روتينك، 
إما من  “أليكسا”  فســوف يذكرك 
خالل مكبر الصــوت املرتبط به، أو 
من خالل هاتفك، الذي يحتوي على 

نظام “أندرويد”.

متابعة الصباح الجديد : 
توصــل علمــاء أوروبيــون إلــى 
»حل ثــوري«، قالوا إنــه يحد من 
مشــكلة ذوبان جليــد القطبن 
املتســارع، الذي ميكن أن يؤدي إلى 
ســيناريوهات مرعبــة، مثل غرق 
مدن ســاحلية بأكملها بســبب 

ظاهرة االحتباس احلراري.
بنــاء جدران  إن  العلمــاء  وقــال 
صخرية في قاع احمليطات سيكون 
حال مؤقتاً يسهم في احلفاظ على 
املنسوب السليم من اجلليد تفاديًا 
للتبعات الكارثية املتسارعة التي 
تشــهدها األرض بســبب ارتفاع 

درجات احلــرارة، على وفق ما أوردت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

وســتحد هذه اجلدران من سرعة 
ذوبان القواعد الثلجية في أعماق 
احمليطــات، فاالرتفــاع املســتمر 
فــي درجــة حــرارة األرض، يعني 
املساحة  تقلص  احلالية،  مبعدالته 
اجلليدية في القطب الشمالي 33 
يعني  مما  الســنة،  في  سنتميتراً 
أكثر مــن 4 مليارات ونصف مليار 

طن من اجلليد.
ويبدأ ذوبان اجلليــد من الطبقات 
جاءت  لذلك  الســفلى،  اجلليدية 
فكرة اجلدران، التي تتشــكل من 

وجه  وأتربة، ســتقف في  صخور 
امليــاه الدافئة الســطحية التي 

تسببها درجات احلرارة املرتفعة.
اجلدران  هــذه  بناء  عملية  وحتتاج 
ألطنان من الصخــور واألتربة، في 
محاولة لضمان احلد من ســرعة 
الذوبان، وهو ما يعــد مبنزلة عزل 

حراري اصطناعي.
األوروبين  العلماء  وأعرب عدد من 
عــن تفاؤلهــم بهذه الدراســة، 
خاصــة أنهــا تبشــر بشــطب 
سيناريوهات مرعبة مثل غرق مدن 
ســاحلية من قوائــم التهديدات 

الوشيكة.

 " تكنولوجيا ثورية"  تتنبأ
بتصرفاتك وتنّفذ رغباتك إذا نسيت

»حل ثوري ومجنون« لوقف ذوبان الجليد



اعالن االربعاء 26 أيلول 2018 العدد )4024(

Wed 26 Sep 2018 issue )4024( 14



بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــباب  لفئتي  منتخبنا  احرز 
البدنيــة  بالقــوة  والناشــئني 
الوســام الفضــي فــي ختــام 
آسيا  بطولة  ضمن  مشــاركته 
التي ضيفها اإلمارات مبشاركمة 
16 دولة، وحصــل منتخبنا على 
املركز الثاني بفئة الشــباب بعد 
األول في حني حل  كازاخســتان 

املنتخب الهندي ثالثا.
الفريق  الناشئني خلف  فئة  وفي 
الكازاخستاني وحلت إيران ثالثة، 
وبحسب عضو احتاد اللعبة، ربيع 
محمد علي، فــان العراق حصد 
في مشــاركته 12 وساماً، بينها 
3 ذهبيات ووسام واحد فضي و8 

أوسمة من البرونز.
الكازاخستاني  املنتخب  ان  وذكر 
نظراً  املنافســات  علــى  هيمن 
ملشاركته بنحو 130 العباً والعبة 
حيــث مت توزيعهم بني منتخبينا 

.BوA لفئتي

الناشــئني  منتخبي  وفد  ويضم 
بطولة  في  للمشاركة  والشباب 
آسيا، عضو احتاد اللعبة املركزي، 
احمد حمزة رئيســا، فيما يرأس 
وفد الناشــئني ربيع محمد علي، 
ويضم جعفر ثجيل مدربا، فضال 
وعبد  سعيد  )حيدر  الالعبني  عن 
اهلل عماد وعباس جبار وعبد اهلل 

بسمان(،  احلســيب  وعبد  ماجد 
وعلــي عبــاس رئيســا لوفــد 
الشــباب، وعلي حســني مهدي 
مدربــا ، فضال عن الالعبني ) كرار 
منخــي ومحمد جبــار ومحمد 
خالد وعلي شوقي وامير ابراهيم 
واحلكم  اســماعيل(،  ومحمــد 

الدولي كاظم محسن.

كوااللمبور ـ محمد حمدي*

بكرة  للناشــئني  منتخبنا  خســر 
الثاني ضمن اجملموعة  اللقاء  القدم 
الرابعة لبطولة اسيا املقامة حاليا 
نظيره  امام  ماليزيــا  كواالملبور  في 
االســترالي بهدفــني مقابل هدف 
واحد بعد ان اثمــر طرد العبنا علي 
كاظم باحلصول على الكارت االحمر 
املباراة  قبل نهاية الشوط االول من 
وكذلك التفوق في البنى اجلسمانية 
والقــوة البدنية التي كانت واضحة 

من جانب األستراليني.
ســجل للفريــق األســترالي، لوك 
دازيل في الدقيقــة 66 ونوح بوتنج 
73، وملنتخبنا عبد الرزاق قاسم عن 
طريق ركلة جــزاء في الدقيقة 78.. 
وسيلعب الليوث املباراة املقبلة امام 
منتخب كوريــا اجلنوبية، صباح يوم 

اجلمعة املقبل.
وبني مدرب منتخبنا الوطني فيصل 
عزيــز فــي املؤمتر الصحفــي الذي 
اعقب اللقاء ان املنتخب االسترالي 
اســتحق الفــوز اليوم النــه ظهر 
بصورة افضــل من اللقاء االول امام 
كوريا وهو فريق منظم ومســتعد 
بصورة جيدة علــى خالف منتخبنا 
الذي عانى من التحضير واالستعداد 
وسط ظروف صعبه للغاية ، مؤكدا 
ان منتخبنا لم يفقد فرصة التاهل 
بعد ولديــه لقاء حاســم اجلمعة 
اجلنوبية منوها  امام منتخب كوريا 
ان الفريــق العراقي ظهــر جيدا بل 

االول  افغانســتان  لقاء  من  افضل 
الذي كسبه وحتى بعد طرد العبنا 
اكثر  الفريــق  علــي كاظــم كان 
تنظيما ومقتنع الــى حدود بعيدة 
بلقــاء اليوم من جانــب منتخبنا.. 
املدرب االســترالي تريفــور مورغان 

امتدح اداء منتخبه امام العراق قائال 
ان نتيجة اللقاء االول واخلسارة امام 
كوريا صححــت لنا الكثير وما نتج 

عنه الفوز املستحق.
وقاد املبــاراة االيراني بيــام حيدري 
يساعده على اخلطوط ارمان اسعد 

من ايــران ايضا ومحمــد علي من 
محمد  الرابــع  واحلكم  باكســتان 
ناظــم نصــر الديــن مــن ماليزيا 
ومشرف املباراة ريتشارد جونس من 

الفلبني.
في  العراقية  الســفارة  ونظمــت 

ماليزيــا دعــوة غداء على شــرف 
بعثة منتخبنا الوطني للناشــئني ، 
ماليزيا  في  العراقي  القنصل  وحث 
احســان احليدري الالعبني على بذل 
قصــارى جهدهم من اجــل الفوز 
وضمان التاهــل الى املرحلة الثانية 

واعــدا بحضور جماهيــري مكثف 
للمباراة حيث دعت السفارة باعالن 
عبــر موقعها االلكترونــي اعضاء 
اجلاليــة العراقية في كواالملبور الى 
املاليزية  اجلامعــة  مللعــب  احلضور 

لتشجيع منتخب بالدهم
إلى ذلك، عوض منتخب عمان تأخره 
مرتني ليحقق التعادل مع األردن 2-2 
يوم االثنني املاضي على ستاد ام بي 
بي جي في كواالملبور، ضمن اجلولة 
اجملموعة  منافســات  مــن  الثانية 
األولى في بطولة آســيا للناشئني 

حتت 16 عاماً 2018 في ماليزيا.
وســجل رزق بني هاني )49( وعامر 
جاموس )75 من ضربة جزاء( هدفي 
األردن، في حني أحرز عمر السلتي 
)54( والبديل ناصــر عبداهلل )86( 
املباراة  عمان.وشــهدت  هدفــي 
الثانيــة ضمــن ذات اجملموعة يوم 
الشمالية  كوريا  فوز  أيضاً  االثنني 

على اليمن 1-0 على ذات امللعب.
وحافــظ املنتخــب العماني على 
صدارة ترتيــب اجملموعة برصيد 4 
نقاط من مباراتني، بفارق األهداف 
مقابل  الشــمالية،  كوريــا  أمام 
نقطتني لألردن وال شــيء لليمن.. 
وفــي املباريــات االخــرى تعادلت 
الهنــد مــع ايــران واليابــان مع 
طاحكستان بدون اهداف وخسرت 
ماليزيا امــام تايلند باربعة اهداف 

مقابل هدفني.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

»الناشئة« يخسر أمام أستراليا.. ويالقي كوريا الجنوبية.. الجمعة
في نهائيات آسيا تحت 16 عامًا

جانب من مباراة الناشئة وأستراليا »أمس«

القوة البدنية
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لندن ـ وكاالت:

ريال  نال الكرواتي لوكا مودريتش العب 
مدريد اإلسباني جائزة أفضل العب في 
حفل اجلوائز الســنوي لالحتــاد الدولي 
لكرة القــدم )فيفا(، بعد موســم »ال 
يصدق« أحرز فيه لقب دوري أبطال أوروبا 
للمرة الثالثة تواليــا، وبلغ نهائي كأس 

العالم مع منتخب بالده.
 33( الكرواتي  األلعــاب  وكســر صانع 
عاما(، هيمنة استمرت عقدا من الزمن 
على اجلائزة من قبل زميله الســابق في 
ريال البرتغالي كريستيانو رونالدو العب 
يوفنتوس اإليطالي، واألرجنتيني ليونيل 
ميسي جنم برشــلونة اإلسباني.وتفوق 
الكرواتي علــى رونالدو واملصري محمد 
صالح جنــم ليفربول اإلنكليــزي، علما 
أن األخير نال جائزة بوشــكاش ألفضل 

هدف.
ولــم يحضــر رونالدو وميســي احلفل 
الذي أقيــم اول امس في لندن، علما أن 
األرجنتيني غاب عــن القائمة النهائية 
للمرشــحني للمرة األولــى منذ 2006.

وساهم مودريتش في إحراز ريال املوسم 
املاضي لقبــه الثالث تواليــا في دوري 
األبطال، وقاد منتخب بالده في مونديال 
روسيا 2018 الى املباراة النهائية للمرة 
 4-2 األولى في تاريخها، قبل اخلســارة 
أمام نظيره الفرنسي الذي اختير مدربه 

ديدييه ديشان األفضل.
وقــال مودريتش بعد تســلمه جائزته 
من رئيــس الفيفا جاني إنفانتينو »كان 
موســما ال يصدق، أفضل موســم في 
حياتــي. ال زلت غير مــدرك الى أي حد 
كانــت الســنة جيدة، علــى الصعيد 
اجلماعــي، الفردي، وأنا فخــور بكل ما 
حققته هذه الســنة وســأذكرها الى 

األبد«.
ونوهــت وســائل اإلعــالم الكرواتيــة 
بقائــد منتخب بالدهــا. ورأت صحيفة 
»سبورتسكي نوفوستي« على موقعها 
االلكتروني أن »العالــم انحنى مجددا 
ملايســترو كرواتيا، لــوكا مودريتش هو 

أفضل العب في العالم«.
ويأتي هذا التتويج بعد نحو شــهر من 
اختيار مودريتش أفضل العب في حفل 
اجلوائز الســنوي لالحتاد األوروبي )ويفا(، 
اختياره أفضل العب  ونحو شهرين من 
فــي كأس العالــم. وبعدما نــال ثالث 
سيكون  الفردي،  املســتوى  على  تكرمي 
مودريتش فــي موقــع األفضلية لنيل 
اجلائزة الفردية األرفع، أي الكرة الذهبية 
ألفضل العب في العالم، والتي متنحها 
مجلة »فرانس فوتبول« الفرنســية في 
املقبل.وستعلن  األول  الثالث من كانون 
اجمللة الئحة املرشــحني في الثامن من 

تشرين األول.
وكان اتفاق مشترك بني الفيفا و«فرانس 
فوتبول« قــد أدى الى تشــاركهما في 

منح جائــزة الكرة الذهبية بني العامني 
2010 و2015، قبــل أن يعود الى منهما 
الى منح جائزته اخلاصة بدءا من 2016.

وغالبا ما كان الالعب الذي يتم اختياره 
األفضــل من قبــل الفيفا، ينــال بعد 
ذلك الكرة الذهبية. وتقاســم رونالدو 
وميســي جائزة األفضل بالتساوي في 
أفضلية  األخيرة، مع  العشــرة  األعوام 

للبرتغالــي الذي نالها أربــع مرات في 
األعوام اخلمسة املاضية، وبشكل متتال 

في 2016 و2017.
رونالــدو بشــكل كبير في  وســاهم 
املوســم املاضي في تتويج ريال الثالث 
وأنهى  األبطــال،  دوري  بلقــب  تواليــا 
املسابقة القارية كهداف مع 15 هدفا. 
اال أن البرتغالي )33 عاما( لم يقدم األداء 

املونديــال، وخرج ومنتخب  املتوقع في 
بالده من ثمن النهائي على يد األوروغواي 
)صفــر2-(. وهذا الصيــف، انتقل الى 
يوفنتوس اإليطالــي في صفقة بلغت 

قيمتها نحو 100 مليون يورو.
أما صالح )26 عاما(، فبرز بشكل كبير 
في املوســم املاضي الذي كان األول له 
مع فريقه اإلنكليزي، اذ سجل 44 هدفا 

في مختلف املسابقات، بينها 32 هدفا 
في الدوري املمتاز )رقم قياســي لدوري 
من 38 مرحلة( حيث اختير أفضل العب، 
كما ســاهم بقيــادة الفريــق لنهائي 
دوري األبطال، قبــل أن يخرج من املباراة 
النهائية بعد نحو نصف ســاعة على 
انطالقتها، بســبب إصابة قوية تعرض 
لها في الكتف بعد عرقلة قاســية من 

سيرخيو راموس.
وأثرت هذه اإلصابة سلبا على مشاركة 
صالح مع منتخب »الفراعنة« في كأس 
العالــم، اذ غاب عن أول مبــاراة في دور 
اجملموعات، وشارك في املباراتني التاليتني 
وســجل هدفني، اال أن ذلك لم يحل دون 
خروج املنتخب املصري من الدور األول في 
مشاركته العاملية األولى بعد غياب 28 
عاما.. ولــم يخرج صالح خالي الوفاض، 
اذ نال جائزة بوشكاش بعد منافسة مع 
مرشحني بينهم رونالدو والويلزي غاريث 

بايل العب ريال مدريد.
ومنحــت اجلائزة لصالح علــى الهدف 
الذي ســجله في مرمى الغرمي إيفرتون 
ضمن املرحلــة 16 من الدوري اإلنكليزي 
املمتــاز فــي كانــون األول املاضي )1-
1(، وذلــك بعدمــا تقدم الــى منطقة 
اجلزاء من اجلهة اليمنــى، قبل أن يراوغ 
املدافعني ويســدد الكرة قوسية رائعة 
في الزاوية البعيــدة للمرمى على ميني 
صالح  بيكفورد.وقال  جــوردن  احلــارس 
بعد تسلمه اجلائزة من النجم العاجي 

الســابق ديدييه دروغبا »أنا سعيد جدا 
وفخور جدا، وأتطلــع قدما جلائزة أخرى 

هذا املساء«.
كمــا اختيــر البلجيكي تيبــو كورتوا 
املنتقــل هــذا الصيف من تشلســي 
اإلنكليزي الى ريال مدريد، أفضل حارس، 
نالها في  التــي  اجلائزة نفســها  وهي 
مونديال روسيا بعدما ساهم في حلول 
منتخب بالده في املركــز الثالث للمرة 

األولى.
وعلى صعيد املدربني، اختير ديشان الذي 
أصبــح في متوز املاضي، ثالث شــخص 
فقط يحرز لقــب املونديال كالعب )مع 
فرنســا على أرضها في 1998( ومدرب، 
والبرازيلي  بكنباور  فرانتس  األملاني  بعد 

ماريو زاغالو.
وتفوق ديشــان على مواطنه زين الدين 
زيدان الذي قاد ريال الــى ألقابه الثالثة 
األخيرة فــي دوري األبطــال، والكرواتي 
زالتكو داليتش الــذي قاد منتخب بالده 
الى نهائي مونديال روسيا، وذلك للمرة 

األولى في تاريخها.
وتوجــه ديشــان بالتهنئة الــى زيدان 
وداليتــش »اللذيــن يســتحقان أيضا 
نيل هذه اجلائزة هذا املســاء«، شــاكرا 
القدم  لكــرة  الفرنســي  االحتاد  رئيس 
نويــل لوغريت »على منحــي ثقته، ما 
يتيح لي العمل بجو من الصفاء«.كما 
خص العبيه بالشكر »ألننا )املدربون( ال 

نساوي شيئا من دونهم«.

محمد صالح ينال جائزة بوشكاش

مودريتش يكسر هيمنة ميسي ورونالدو على »أفضل العب«

تقرير

مودريتش

»الشبابي« يالقي 
اإلمارات في بروفة ثانية

الجمعة.. انطالق نزاالت 
األندية بالبروتايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب منتخبنا الشــبابي بكرة القدم في الساعة 
5 مــن عصر اليوم األربعاء فــي ملعب نادي النصر 
مباراته التجريبية الثانية امام شــقيقه اإلماراتي 
ضمن معســكره القصير في اإلمارات وهو ضمن 
مســيرة االعداد املتواصلة للمشاركة في نهائيات 
أمم آسيا لفئة الشباب املقررة ان تقام في أندونيسيا 

الشهر املقبل.
واعرب املدرب املساعد ملنتخب الشباب بكرة القدم، 
مؤيد جودي، عن ثقته بامكانات الالعبني الشــباب 
على تعزيز مرحلــة االعداد بعد الفــوز االول على 
املنتخب اإلماراتي في اللقاء االول الذي اقيم االحد 
وانتهى بفــوز الليوث بثالثة أهداف ســجل منها 

احمد سرتيب )2( ومؤمل عبد الرضا.
وذكر جودي ان املعنويات عاليــة، والالعبني ميلكون 
االهليــة في تســجيل االفضل ان شــاء اهلل في 
ان املالك  النهائيــات االســيوية املقبلة، مؤكــداً 
التدريبــي بقيــادة الكابنت قحطــان جثير واملالك 
املســاعد املتحــدث وغالب عبد احلســني ومدرب 
حراس املرمى حســني جبار، وجميع اسرة الطاقم 
اإلداري والطبي، يحرصــون على النجاح في مرحلة 

التحضير وصوالً إلى درجة اجلاهزية التامة.
يشــار إلى ان الليوث ســيتوجهون نحــو اململكة 
العربية الســعودية ملالقاة األخضر الشــبابي في 
مباراتــني وديتني تقامان يومــي 29 أيلول اجلاري و2 
تشــرين األول املقبل، في رحلــة خليجية متوصلة 
بدأت من قطر ثم اإلمارات مروراً بالســعودية قبل 
املشــاركة في النهائيات اآلسيوية التي ستنطلق 
منافســاتها فــي جاكارتــا يوم 18 تشــرين األول 

وتستمر لغاية 4 تشرين الثاني املقبلني.
ويلعب الشباب أولى مبارياته ضمن اجملموعة الثانية 
يوم 19 املقبل امام تايالند ثم يالقي كوريا الشمالية 
في 22 منه ويختتم مبارياته في اجملموعات مبواجهة 

اليابان في 25 من الشهر نفسه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلــق صباح يــوم اجلمعــة املقبــل املوافق 
28 أيلــول اجلــاري فــي قاعة مديرية النشــاط 
الثانية  الرصافــة  تربية   / الرياضي والكشــفي 
فــي زيونة بطولة اندية العــراق لفئة املتقدمني 
بالبروتايكواندو مبشاركة واسعة من أندية بغداد 
واحملافظات، اعلن ذلك االمني املالي الحتاد اللعبة، 
فالح عبد احلســني العطواني، مبينــا ان املؤمتر 

الفني سيعقد يوم غٍد اخلميس.
واشــار العطواني، إلى انه سيتم اعتماد 7 أوزان 
في املنافســات، هي ) حتت 58 وحتت 63 وحتت 68 
وحتت 73 وحتت 78 وحتت 80 و+ 80 كغم (.. واشــار 
إلى ان احتاده اقام العديد من األنشــطة في املدة 
املاضية بينها بطولة العراق لفئة الشباب، ودورة 

تدريبية/ حتكيمية اقيمت في محافظة كربالء.
وبني ان نســخة العام املاضي مــن بطولة اندية 
العراق شــهدت مشــاركة 16 فريقا من بغداد 
واحملافظــات، توج بلقبها فريق نــادي الصناعات 

الكهربائية.

9:00 مساًء

10:00 مساًء

11:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليجانيس ـ برشلونة

أتالنتا ـ تورينو

إشبيلية ـ ريال مدريد

يوفنتوس ـ بولونيا

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

جورجيا ـ رحيم عودة*
الوطنــي  منتخبنــا  اســتهل 
بالشطرجن للرجال بداية مشواره 
فــي منافســات اجلولــة االولى 
العاملي  الشــطرجن  اوملبيــاد  من 
بنســخته 43 املقــام حاليا في 
مدينة باتومي اجلورجية مبشاركة 
انحاء  دولــة من مختلــف   180
العالم  بالفوز على منتخب غوام 
) 4 – صفر ( فيما تعرض منتخب 
النســاء الــى اخلســارة بنفس 
النتيجة امام منتخب كوبا الذي 
يحتل الترتيــب 22 عامليا ويضم 
بــني صفوفه عدد مــن الالعبات 

بدرجة اســتاذ دولــي كبير امام 
الترتيب  النسوي يحتل  منتخبنا 

95 ضمن التصنيف العاملي.
الوفــد العراقــي املشــارك في 
البطولة برئاسة ظافر عبداالمير  
رئيس االحتــاد العراقــي املركزي 
للعبة والذي من املؤمل ان يحضر 
اجتماعــات االحتــاد الدولي التي 
ســتقام هناك ، وفرحان نصير ، 
املشــرف على منتخــب الرجال، 
على  املشــرف  عطية  ومهــدي 
منتخب النساء، واملدرب االوزبكي 
اليكســي بارزوف مدرباً ملنتخب 
مدرباً  علــي  وامجــد  الرجــال، 

الى  عن  النساء، اضافة  ملنتخب 
للرجال،  العراقي  املنتخب  العبي 
حسني علي حســني، ، نوح علي 
، احمد عبد  اراز باســم  حسني، 
الســتار عبد الوهــاب ,عبد اهلل 
محمد محســن , امــا منتخب 
النســاء فقــد   ضــم الالعبات 
, نبــا ســامي عبــاس  , زينــب 
عاصف عبداهلل , ســالي عباس 
عبدالزهــرة ,صبا جمال محمد , 

ميامة عاصف عبداهلل.

* موفد االحتــاد العراقي لإلعالم 
الرياضي

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال املديــر اإلدارية لفريــق نادي 
الشــرطة بكــرة القدم هاشــم 
رضا، ان فريقه حقــق فوزا جتريبيا 
على فــري قاحلــدود اول امس في 
ملعب اجلادرية في مباراة ســعى 
فيها الصربي نيبوشا يوفوفيتش، 
لتجريــب اكبر عدد مــن الالعبني 
الشــباب الذيــن لم يشــتركوا 
اجلولتني  الفريــق في  في مباراتي 
االولى والثانية امام نفط الوسط 

والزوراء.
واوضح ان الشــرطة فــاز بثالثة 
أهــداف مقابل هدفــني للحدود، 
الالعبون«  الفوز  أهداف  وســجل 
محمد شــوكان ووليد سالم من 

ركلة جزاء واحمــد ثائر«.. وبني ان 
الثالثة  اجلولة  فــي  فريقه  مباراة 

الكرة  دوري  فــي  االولى  للمرحلة 
املمتازة املقررة امام النفط السبت 
املقبل، تأجلت بسبب ارتباط فريق 
النفط في مبــاراة إياب دور الـ 32 
في بطولــة كأس االندية العربية 
الصفاقســي  فريق  امام  األبطال 
التونســي يوم 30 أيلول اجلاري في 

ملعبه الفريق املنافس.
وبــني ان مدرب الشــرطة احملترف، 
ودية  مبــاراة  بالتأكيد  ســيجري 
اخرى في االيــام املقبلة من أجل 
ابقاء الالعبــني في درجة الفورمة 
الفريق  ملباراة  استعداداً  واجلاهزية 
في الدور الرابع التي سيالقي فيها 
بغداد  ديربــي  الطلبــة في  فريق 

اجلماهيري.

إعالم الشباب والرياضة
عقدت اللجنــة املنظمة لبطولة 
كأس وزير الشباب والرياضة للفرق 
الشــعبية بكرة القدم، اول أمس، 
مؤمترهــا الفني، املرحلــة الثالثة 
)االخيرة( برئاســة مدير عام دائرة 
الدكتور  والرياضة  البدنية  التربية 
عالء عبد القادر وبحضور مسؤولي 
املشاركة،  الرياضية  الفرق  شعب 
البدنية  التربيــة  قاعــة  وعلــى 

والرياضة في مقر الوزارة.

محافظة  في  املباريات  وســتقام 
كربالء املقدســة التي ستحتضن 
الفرق التي متثل مديريات شــباب 
ورياضة بغــداد واحملافظات وبواقع 
فريــق مــن كل مديريــة بعد ان 
تاهلــت من املرحلــة الثانية التي 
شهدت مشاركة 20 فريقا في كل 

محافظة.
وقال مدير عام دائرة التربية البدنية 
والرياضة الدكتور عالء عبد القادر 
ان قرار السيد الوزير بنقل املرحلة 

الثالثــة )االخيرة( من البطولة من 
بغــداد الى كربالء املقدســة جاء 
الذي ينقل  تزامنا مع شهر محرم 
رســائل للعالم اجمــع من خالل 
امام  استشــهاد  ذكرى  استذكار 
الســالم،  عليه  احلســني  املتقني 

وسيكون كرنفاال رياضيا كبيرا.
واضاف عبــد القــادر ان البطولة 
ســتنطلق فــي االول من شــهر 
محافظة  في  املقبل  االول  تشرين 

كربالء.

فوز »الرجال« وخسارة «النساء«
في األولمبياد العالمي للشطرنج

كرة الشرطة تعبر الحدود تجريبيًا

كربالء تحتضن كأس الوزير للفرق الشعبية

»القوة البدنية« ثانيًا في بطولة آسيا

هاشم رضا



الصباح الجديد - وكاالت:
هل ميكن أن تكــون اآللة مبدعة؟ هذا ما 
آمن به فريق من رواد األعمال الفرنسيني، 
والذين أسســوا معــاً مجموعة أطلقوا 
وأقدموا على  "أوبفيوس"،  إســم  عليها 
تعيد  أن  تصميــم خوارزميات، ميكنهــا 
رســم لوحات أصلية تشابه أعمال كبار 

الفنانني مثل رامبرانت.
وتنتج هــذه اخلوارزميــة األعمال الفنية 
من خالل اخلــروج بصور جديدة بعد تزويد 
احلاسوب ببيانات لوحات موجودة بالفعل.
وفي هــذا الصدد، يقول أحد مؤسســي 
املشــروع، هوغو  دوبري : " "نحن فنانون 

بنوع مختلف من ريشة الرسم.. ريشتنا 
خوارزمية نطورها على جهاز كمبيوتر."

ويضيف: "كنا نذهب إلى صاالت العرض 
فــي باريس لتقدمي عملنــا، ولكن عندما 
كنا نحاول التحدث إلى املســؤولني كانوا 

يضحكون ويهزأون بنا".
وبرغم أن التصميمات جاءت غير واضحة، 
فقد كانت جيدة مبا يكفي لعرض إحداها 
في دار كريســتيز للمزادات في نيويورك، 
وهنا يقول شريك آخر في املشروع، ويدعى 
بييــر فوترل: "الصور املرئية ليســت هي 
الشــيء الوحيد الذي تتألف منه اللوحة 
والعملية  بأكملها  الرســالة  النهائية.. 

علــى  للحصــول  الفنيــة 
الصــورة املرئية مــن األمور 
املهمة أيضــاً، رمبا أهم من 

املنتج النهائي."
لكــن بعــض الفنانني لم 
يقتنعــوا بأن آلــة ميكنها 
أن تصنــع فنــاً حقيقيــاً، 
معّدين أّن الرسام الهولندي 
بأعمالــه  متيــز  رامبرانــت 
قوة  حتمــل  التي  ولوحاتــه 

يجــب  ال  كبيــرة،  تعبيريــة 
مقارنتها أو مســاواتها بلوحات 

صنعها الذكاء االصطناعي.

اثاروا فضولي بعنوانهــم "رابطة مبدعي مدينة 
الثــورة"، نعم انا اعــرف مثلي مثــل الكثير من 
العراقيني ان العديد من املبدعني في مجاالت االدب 
والشعر والرياضة والغناء عاشوا في مدينة الثورة 
"الصدر حاليا" ونشــأوا فيها قبل انتقالهم الى 
مدينة أخرى، وهناك من ظلــت "الثورة" مرتبطة 
بروحه ارتباطــا وثيقا حتى انه يخــاف مغادرتها، 

فكأنه بذا يغادر روحه وتاريخه.
عندما طلبــت االنضمام إليهــم كان اول ما اثار 
"الثورة"  اختار املســؤولون  اذ  فضولي عنوانهــا، 
عنوانا، وهو االسم الذي عرفت به في زمن الزعيم 
عبد الكرمي قاسم، وتغير ألكثر من مرة. أضافة الى 
اني وددت التعرف على أسماء بعض املبدعني الذين 
اجهل عن حياتهم الكثير، وبالفعل هذا ما حصل، 
وعرفت أسماء كثيرة لم اكن اعلم انهم من تلك 
املدينة املزدحمة بالفوضــى، والفقر، واملظلومية، 

وأيضا.. املبدعني.
االبــداع األهم واالجمــل كان ألعضــاء الرابطة، 
ومنهم اكتشفت نوعا اخر من صفة االبداع بعيدا 
عــن الفن واالدب، انــه االبداع الروحي اإلنســاني، 
معهم عرفت ان خارطة العراق التي بات يشــوبها 
الكثير من التشــوه في اذهاننــا، خارطة مزيفة، 
زيفتها فوضى السياســة التي القــت بظاللها 
على كل مفاصل حياتنا اليومية، وشوهتها بعض 
األفكار التي حملها أصحاب الفكر الواحد، واألنا. 
انها خارطة جديدة، تشــع نــورا على روح كل من 
يتعرف على تفاصيلها. معهم زرت أحد دور املسنني 
في بغداد، وعرفت من مدير الدار "اإلنســاني جدا 
بتعامله مع النزالء"، ان عشــرات املوسرين، تبرعوا 
للدار وما زالوا يجودون مبواد واموال حسب احلاجة، 

ورفضوا ان تعلن أسماؤهم!
في عصر الكل يبحث عن الشــهرة، والكل يبحث 
عن األضواء ويهــرول اليها ليقــف حتتها، جند ان 
هناك من يُقــدم على فعل كبيــر وعظيم، لكن 
خفية، فكانوا ضمن الســبعة الذين يظلهم اهلل 
في ظّله، ألنهم رجــال تصدقوا بصدقة فأخفوها 

حتى ال تعلم شمالهم ما تنفق ميينهم.
انهم مالئكة األرض، حيــث ال ينتظرون حمدا وال 
شكورا، وال ينتظرون شــهرة إعالمية، بل يعملون 
لوجه اهلل فحسب، معهم عرفت ان العراق ما زال 

اخلير واإلنسانية يتوسدان ارضه الطيبة.
رابطــة مبدعي مدينة الثــورة اثبتت ان االبداع له 
أوجه عــدة، وان اخلير له عشــرات الطرق ميكن ان 
يســلكها طالبه، وان صفحات الفيس بوك ميكن 
ان تقوم مبا ال تقدم عليه، وال تســتطيعه العديد 
من منظمات اجملتمع املدني، فهناك عدد من احلاالت 
احملتاجــة لعون اهلل وعباده، اســتطاعوا من خالل 
رابطتهم "العراقية" ان يعلنوا عنها وان يحصلوا 
على تبرعات من اهل اخليــر داخل العراق وخارجه، 
فخيــر العراقيني ال حتده حــدود، وال توقفه عقول 

شاذة.
مبدعو الرابطة كتبوا عنوانا جديدا لإلبداع واحلب 
والوطنيــة، واثبتوا اننا جميعــا ميكن لنا ان نكون 
مبدعــني، وان نكون فاعلــني باجملتمــع، فالوطن 
يحتاجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، يحتاج الى 
وقفتنا مع بعضنا البعض، والى االقتداء بأصحاب 
العقول الواعيــة، والقلوب املرهفــة التي يؤذيها 

منظر محتاج. هنيئا لكل من يبدع من موقعه.

العراق أرض المبدعين

أحالم يوسف

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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علــى مــدار مســيرته 
الفنية التــي متتد ألكثر 
من 30 عامــا، لم يظهر 
الكبير  الهنــدي  النجم 
ســلمان خــان فــي أي 
األفالم  بجميع  شــر  دور 
التي قدمهــا من دون أن 

يكشف عن السبب.
وفــي حــوار صحفي له 
نشــرته صحيفــة إنديا 
أنه  ســلمان  قال  توداي، 
خالل عمله بالفن وجد أن 
املشهورين  الفنانني  أدوار 

تؤثر في الشباب الهندي 
بنحو كبير، وهو ما دعاه 
أدوار شر حتى  أي  لرفض 
يصدر صورة ســلبية  ال 

ملتابعيه من الشباب.

اللبناني  املطــرب  طــرح 
فضل شاكر، أغنية جديدة 
بعنوان "بديت أطيب" عبر 
مبوقع  الرســمية  قناتــه 
الصور الشهير "يوتيوب".

وحققت األغنية حتى اآلن 
أكثر من 17,690 مشاهدة 
منذ طرحهــا قبل يومني 
من شــهر ايلول سبتمبر 

اجلاري. 
اجلمهور  تعليقات  وجاءت 
مشــجعة وتــدل علــى 
الذي  ســعادة جمهــوره 
طال انتظــاره الى عودته، 
بكلمات  عليــه  فأغدقوا 

احلــب التــي تــدل على 
بعودة  فرحهــم  حجــم 
فنان عرف بصوته الدافئ. 
األغنية من كلمات رحاب، 
العروج،  مشــعل  وأحلان 
اهلل  عبد  عدنــان  وتوزيع 
وإسماعيل تونش بالنك.  

 علقت الفنانة التونسية 
جلسات  أحدث  على  درة، 
نشرتها  والتي  تصويرها، 
عليها  وعلقــت  اليــوم 
"كن مثل األناناس طويل 
القامــة، مرتديا تاج، وأن 
الداخل".  من  حلوا  تكون 
الشــكر  درة  ووجهــت 
وصلوا  الذين  ملتابعيهــا 
مليون   5.8 مــن  ألكثــر 
قائلة،  إنســتجرام  على 
مليون   5.8 "أشــكركم 
متابــع حقيقي ومحترم 

على كونكم هنا".
درة  الفنانــة  أن  يذكــر 
شــخصية  جتســد 
أحداث  فــي  "ميرفــت" 
فيلم يــوم مصري، وهي 
تعمــل ممرضة فــي أحد 

احلكومية،  املستشفيات 
حتى  أســرتها  وتعــول 
عكس  األحداث  تكشف 
طريق  إلى  وتلجــأ  ذلك، 
حتاول  حتــى  االنحــراف 
كســب منصــب أعلى 
داخل املستشــفى التي 
في  وتدخل  بهــا،  تعمل 
صراعات مع النجم خالد 
يجســد  الذي  النبــوي 
شــخصية أمني شرطة 

سلمان خان

درة

فضل شاكر

أخبــارهــــــــــم

البصرة - سعدي السند:
فنانون تشكيليون عراقيون من داخل 
العــراق وخارجه، توحــدوا مبحبتهم 
للبصــرة وأهلهــا، ومختلفــون في 
وإيصال  والتعبيــر  الرســم  طريقة 
املعنى التشــكيلي، ومن أجيال فنية 

متعددة.
 تســابق هؤالء املبدعون فــي تلبية 
املركز  العراقيني  الفنانني  نقابة  دعوة 
الوطنية  ملصقاتهم  ورسموا  العام 
حتــت عنــوان )البصرة تســتغيث(، 
وجــاءت بهــا نقابتهم الــى مدينة 
البصرة، وعرضتها في قاعة جمعية 
في  مبقرها  التشــكيليني  الفنانــني 
البصرة  فــي  الشناشــيل  منطقة 
القدميــة. أفتتــح املعــرض نقيــب 
جبار  الدكتــور  العراقيني  الفنانــني 
جودي بحضور عدد جميل من مبدعي 

وطننا احلبيب وبصرتنا الغالية.
رســم هؤالء الفنانــون ملصقاتهم 
للبصــرة للوقــوف معها فــي أيام 
محنتهــا مع املــاء املالــح وامللوث، 
بعد أن زحف املــد امللحي من أعماق 
البحــر، ووصل الى بيــوت البصريني 
والى مزارعهم، وقتل املئات من أنواع 
عبر ملصقاتهم  فأوصلوا  املاشــية، 
رســالة الى العالم، بــأن البصرة قد 
أتعبهــا املــاء املالح بنحــو مفاجئ 
فتعالــت أصــوات بنيهــا، وأصوات 
العراقيني الطيبني معها لألســتماع 
الى اســتغاثتها من شدة العطش. 
أهل  من  الطيبــة  املبــادرات  وكانت 
العراق الغيــارى ومن كل محافظاتنا 
العزيــزة ليخففــوا عــن البصريني 
أو  مجموعــة  وكل  عطشــهم 
مؤسســة أو وزارة عملت بطريقتها 

اخلاصة لتســعد البصريني بشــيء 
يخفف من أزمتهم، وتسابقت بعض 
الوزارات لتكون مبستوى مسؤولياتها 
اجتاه البصــرة ولغايــة الوصول الى 
اآلن  العمل  عبــر مواصلــة  النتائج 
لنصــب محطات حتلية فــي عموم 
املدينــة الغاليــة وتنفيذ مشــاريع 

مهمة بهذا األجتاه.
امللصقات الوطنيــة التي مت عرضها 
املعــرض وألكثر من مئــة فنان  في 

للبصرة  الوفــاء  شــّكلت حالة من 
وأهلها، وعّبرت عن أروع الطرق الفنية 
في أيصال استغاثة البصرة والتعبير 
عن تلك االســتغاثة بأساليب فنية 
متعددة، وميكننا القول بأن كل ملصق 
يقول لصاحبه أنا أكثر عشــقا منك 
فتنوعت  الغالية،  الشــماء  للبصرة 
طرق رســم امللصقــات لتتوحد في 

مضمون واحد هو الوفاء للبصرة.
نقيــب الفنانني العراقيــني الدكتور 

جبار جــودي قال خــالل كلمته في 
افتتــاح املعرض: هــذا املعرض، جزء 
يســير من وقفة الفنون مع البصرة 
الذي أصرت نقابة الفنانني العراقيني 
علــى اقامته فــي حضــن البصرة، 
ووسط لهب عطشها وقيظ عازتها، 
هــذه املدينة احللم التــي ماأنفكت 
عن توزيع خيراتها لــكل اهل العراق 
حتتاجنــا اآلن وكل واحــد منــا في 

اختصاصه وعمله.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد أن تتجاوز املــرأة في الصني عمر 24 
عاما دون زواج، تبدأ رحلة القلق من شبح 
"العنوســة". في مجتمع يضع ضغوطا 
نفســية على العازبات بأكبر بالد العالم 

تعدادا.
صحيفة "واشــنطن بوست" األميركية 
سلطت الضوء على القضية االجتماعية 
التي تشــغل بال قطاع كبير من الـ1.3 

مليــار شــخص، يعيشــون فــي البلد 
استعرضت  لكنها  الضخم،  اآلســيوي 

أيضا حال يبدو متاحا ملعظم النساء.
فهناك باب خلفــي لألزمة ميكن أن يوفر 
حال مريحا للنســاء الباحثــات عن زوج، 
انه "متاجر حب"، حيث تلقي محاضرات 
عن كيفية إيجاد الرجل املناسب وتعمل 
على التوفيــق بينهما، في ظاهرة تهدف 
إلى القضاء على العنوسة، وهذه املتاجر 

ســرعان ما حتولت إلــى "بزنس" مباليني 
الدوالرات في الصني.

يتحدث أحــد مديري أنديــة التعارف أو 
"متاجر احلب"، ويدعى إيريك، لـ"واشنطن 
بوســت"، قائــال إنــه يلقي مثــل هذه 

احملاضرات منذ أكثر من عشر سنوات.
ويتقاضــى النادي نحو ســتة آالف يوان 
)نحو 800 دوالر( شهريا مقابل احملاضرات، 
لن  الدفع  بإمكانهــم  الذيــن  و"الرجال 

يجــدوا صعوبة في احلصول على زوجة"، 
حســبما قال إيريك، و"اليوم سنعلمهم 
كيف تلتقي شــريكا بعد التعارف على 

مواقع املواعدة".
ومتتلئ محاضــرات إيريك بحيل التعارف، 
و"الهدف هو أن تلتقــي أكثر عدد ممكن 
من النــاس، ومن بينهــم ميكنك اختيار 
األفضل بالنسبة لك"، ومن بينها "حيلة 

الهاتف".

رواج متاجر الحب في الصين

تشكيليو العراق رسموا ملصقاتهم 
وعرضوها في شارع شناشيل البصرة

جانب من املعرض

مبارك التفوق “سيف الدين”
يتقدم رئيس حترير وأســرة “الصبــاح اجلديد” 
بأزكى التهاين وأصدق األمنيات اىل الزميل طالب 
احلسني ملناسبة جناح ولده وتفوقه بحصوله على 
له  األحيائي متمنني  الســادس  جمموع 658 يف 

كل التوفيق واملستقبل الزاهر...

تهنئة

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت الفنانــة شــيرين رضا، عن 
ســعادتها مبهرجان اجلونــة، موضحة 
أن هــذا املهرجان بــه روح وحياة وهما 
من أســباب جناحه، وأن كل من يعمل 
في املهرجان يعمل بحب، وهذا اتضح 
التنظيم، فاجلميع يد واحدة، وكل  في 

ضيف يأخذ حقه من الضيافة.
وأضافت رضــا أنها مرتبطــة باجلونة 
منذ إنشائها عام 1994 ووجدتها دائًما 
تتطور لألفضــل، موضحة أن مهرجان 
السينما زاد من تألقها، حيث أصبحت 
محــط أنظــار العالم حتــى األفالم 
املشــاركة والنجوم احلاضرين ارتبطوا 

به كثيرًا.
 وعــن أعمالها، قالت إنها دائًما تبحث 
عن اجلديد ودائما حتب أن حتقق جناحات 
متتاليــة في الفن، وأنهــا تقوم حاليا 
بقراءة سيناريو قوي ستعلن عنه خالل 
املدة املقبلة، وهو عمل تلفزيوني جديد. 
ومصمــم  الفنــان  ابنــة  شــيرين 

رضا  الشــهير محمود  االستعراضات 
الذي ظهر بأكثر من فيلم استعراضي 
في الســبعينيات، مع زوجته الراقصة 
االستعراضية فريدة، وقد بدأت العمل 
ثم  لإلعالنات،  التلفزيونــي كموديــل 
الفوازيــر، ثــم حتولت إلــى التمثيل. 
وكانت متزوجة من املطرب عمرو دياب 

ولهما ابنة وحيدة هي نور، وبعد 
طالقهما، تزوجت من سلطان 

يستمر  ولم  أدهم،  كمال 
كثيرا.  الــزواج  هــذا 
طالقها  بعــد  فعادت 

العمــل مرة  الى  منــه 
أخرى، في السينما.

شيرين رضا عمل تلفزيوني جديد

الصباح الجديد - وكاالت:
استعرضت شــركة فورد مؤخرا مشروع 
شــاحنة كهربائية مميزة ســتنافس بها 

شاحنات تسال املتطورة.
هيــكل املركبــة انســيابي مصنوع من 
املعدن وأليــاف الكربون اخلفيفة واملتينة. 
وتتميز بأنها ال حتوي نوافذ أو مرايا جانبية، 
بل يعتمد الســائق فيها على الكاميرات 

واألنظمة اإللكترونية لرؤية احمليط.
وســتزود "F-Vision" مبحركات كهربائية 

وبطاريات متطــورة تكفيها لتقطع نحو 
800 كلم بالشحنة الواحدة، فضال عن 
نظام شــحن ذاتي ســيزود البطاريات 

بالطاقة في أثناء احلركة.
اربعــة أنظمة للحركة،  املركبة  لهذه 
وفقا  الطاقة  توفيــر  ســتمكنها من 
حلركتها علــى الطرقات الســريعة أو 
داخل املدن، إضافــة إلى أنظمة االيقاف 

وإنذار مبكر ملنع اصطدامها بأي جســم 
مفاجئ على الطرقات.

الصباح الجديد - وكاالت:
إحياء لذكرى مرور عشر ســنوات على رحيل 
اخملرج املصري الكبير يوســف شاهني )1926-
2008(، قامت سينما زاوية في القاهرة بعرض 
عدد مــن أفالمه التي رمُمت مؤخرا، وشــهدت 
تلــك العروض إقباال متميــزا. ولم تكن قاعة 

سينما كرمي وسط القاهرة تعرض فيلما جتاريا 
يعتمد على الكوميديا أو اإلغراء أو األكشــن 
واخلدع الســينمائية، بل كانت تعرض أفالما 
يعود تاريخ إنتاجها إلى القرن املاضي.. حتى أن 
بعضها قد أنتج في اخلمسينيات منها )سيدة 
القطــار 1952(. وعلى الرغــم من ذلك بيعت 

تذاكر العــروض بالكامل، ولــم يكن احلضور 
من فئة عمريــة متقدمة، كما هو متوقع، بل 
من شــباب يرغب في معرفة تاريخ السينما 
املصريــة والعربية، ويحب أن يرى صورة وصوتا 
وألوانا وخطوطا مختلفة عما تعّود رؤيته في 

السينما األميركية، أو املصرية املعاصرة.

فورد تستعرض شاحنتها الكهربائية المستقبلية

يوسف شاهين لغة سينمائية متفردة

الذكاء االصطناعي.. بدياًل للفنانين
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