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قرر مدة للطعون ال يمكن ألي مرشح استثمارها

سائرون يدعم عادل عبد المهدي
وائتالف النصر يطالب بحسم

مجلس النواب يزدوج بعدد المرشحين
لرئاسة الجمهورية فتارة  7وأخرى  24اسما
بغداد  -الصباح الجديد:
تباينت االنباء بشــأن عدد املرشحني
لرئاســة اجلمهوريــة الذيــن
سيتنافسون على املنصب حتت قبة
البرملــان يوم غد االثنــن ،ففي حني
تناولت وسائل االعالم ووكاالت االنباء
ان مجلس النواب اعلن في جلســة
اخلميس املاضي ان عددهم ســبعة،
بثت الفضائية العراقية تقريرا يفيد
بأن عدد املتنافســن على الرئاسة
يبلغ أربعة وعشرين مرشحا.
وجاء في اخلبر الذي تناقلته وكاالت
االنباء ووســائل االعالم حتت عنوان "
مجلس النواب يعلن رسميا ً اسماء
املرشحني لرئاسة اجلمهورية الذين
استوفوا الشروط "،
" اعلن مجلس النواب اليوم اسماء
املرشحني لرئاسة اجلمهورية الذين
استوفوا الشروط القانونية املطلوبة
وفقا للجنة املشكلة بحسب االمر
النيابي وهم سردار عبد اهلل محمود
تاميز  ،عبد اللطيف جمال رشــيد ،
عمر احمد كرمي البرزجني  ،سروة عبد
الواحد قــادر ابراهيــم  ،عبد الكرمي
علي عبطان اجلبــوري  ،برهم احمد
صالح قاســم  ،فؤاد محمد حسني
بكي ".
وكان رئيس مجلــس النواب محمد
احللبوسي اعلن يوم اخلميس املاضي
خالل اجللســة الثالثة للمجلس أن
العدد الكلي للمرشحني املتقدمني

وحتــى اخلميس املاضي لــم يتناول
اجللســة األخيرة جمللس النواب وعدد
املرشــحني النهائي ،في حني كانت
املفاجــأة الثانية ان عدد الرشــحني
املستوفني للشــروط وحسب موقع
مجلــس النــواب  24مرشــحا وان
املستبعدين ســتة فقط ،واملفاجأة
الثالثــة ان مجلــس النــواب حدد
موعدا لتقدمي الطعون ال ميكن ألحد
اســتثماره للطعن امــام احملكمة
االحتادية وحتصيل احلكم قبل انعقاد
جلســة الغد اذ حــدد موعد تقدمي
الطعون بأربعة أيام تبدأ من اخلميس
املاضي وتنتهي اليوم االحد ،وملا كان
يوما اجلمعة والسبت عطلة رسمية
فسيكون من الصعب ان لم يكن من
املســتحيل تقدمي الطعون في املدة
احملددة،
وحتت عنوان ":مجلس النواب ينشر
اســماء املتقدمني لشــغل منصب
رئيــس اجلمهورية " دون مــا يلي":
توســيعا لدائرة الترشــيح ملنصب
رئيــس اجلمهوريــة يعلــن مجلس
النواب العراقي عن اسماء السيدات
والســادة املتقدمني لشغل منصب
رئيــس اجلمهورية الذين اســتوفوا
الشــروط الالزمة للترشــيح كما
مت فتــح باب الطعــون للمعترضني
اعتبارا من اليوم اخلميس وحتى يوم
االحد املقبل.
اسماء املرشحني ص3

جلسة سابقة جمللس النواب
لشــغل منصب رئيــس اجلمهورية
بلغ  31مرشــحا بينهم  7استوفوا
الشروط القانونية املطلوبة.

وبغيــة ان تتأكــد الصبــاح اجلديد
مــن عدد املرشــحني الدقيــق زارت
موقع رئاســة اجلمهورية العراقية

على االنترنت فلم جتــد أي خبر عن
املرشــحني ،األمر الذي اضطرها الى
زيــارة املوقــع االلكتروني لرئاســة

الكتلة األكبر

مجلس النواب ،وهــو املعني باألمر
اكثر من غيرها لتصطدم مبفاجأتني
من العيــار الثقيل ،اوالهما ان املوقع

ّ
توجه لتكليف "مستقل" بتشكيل الحكومة المقبلة
االصالح واإلعمار:

بغداد  -وعد الشمري:
كشــف حتالف االصالح واالعمار،
أمس الســبت ،عن توجه لتسمية
شــخص مســتقل ،ال ينتمي إلى

حزب سياسي ،بتشكيل احلكومة
املقبلة ،وفيما اشارت قائمة النصر
إلى أن رئيــس مجلس الوزراء حيدر
العبادي ما زال ابرز املرشحني لوالية

وقال النائب عن قائمة النصر أحمد
البهادلي أن منصب رئيس مجلس
الوزراء يعد االبرز مقارنة برئيســي
اجلمهورية ومجلــس النواب ،كونه

ثانية ،افادت قائمة سائرون بأن امللف
خاضع للشــروط التــي مت وضعها
من املرجعيــة الدينية وزعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر.

بدء التصويت النتخابات برلمان
إقليم كردستان
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط جبار اللعيبي ،امس
السبت ،املباشــرة بإنتاج واستثمار
الغاز املصاحب مــن حقل الناصرية
في محافظة ذي قار مبعدل  50مليون
قدم مكعب قياسي باليوم {مقمق}.
وقال اللعيبي فــي برقية إلى رئيس
مجلس الوزراء ،بحســب بيان لوزارة

النفط اطلعــت " الصباح اجلديد"
على نسخة منه ،إنه "بعزمية وهمة
األبطال واخمللصني مــن أبناء العراق
الغيارى ،في شــركة نفــط ذي قار
نزف لكــم وحلكومتنا الوطنية وإلى
شــعبنا اجملاهــد الصابــر العظيم
إجنازا ً جديدا ً يتمثل املباشــرة بإنتاج
واستثمار الغاز املصاحب للعمليات

aتقريـر

النفطيــة مــن حقــل الناصريــة
النفطي في محافظة ذي قار بطاقة
 50مليون قدم مكعب قياسي باليوم
وباجلهد الوطني من أبطال شــركة
نفــط ذي قار والشــركات الوطنية
املساندة لها حصراً".
وأضــاف اللعيبــي ،أن "هــذا اإلجناز
ميثل خط الشــروع لتحقيق الهدف

اخملطط له في اســتثمار  200مليون
قــدم مكعــب قياســي باليوم من
حقــول محافظــة ذي قــار ،الذي
ســيتحقق خالل الفتــرة القليلة
املقبلــة بفضــل اجلهــد الوطني،
ومبســاهمة التعاقدات اجلديدة مع
أحدى الشركات العاملية الرصينة..
تفصيالت ص5
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بغداد  -الصباح الجديد:
أعربــت وزارة اخلارجية العراقية عن
أسفها لقرار وزير اخلارجية االمريكي
مايــك بومبيو ،بســحب موظفي
القنصلية االمريكية في البصرة.
وقــال املتحدث الرســمي باســم
اخلارجية أحمــد محجوب ،في بيان
امس ،وتلقت الصباح اجلديد نسخة
منه ان الوزارة "تأســف من قرار وزير
اخلارجية االمريكي بسحب موظفي

القنصلية االمريكيــة في البصرة
وحتذيــر املواطنــن األمريكيني من
السفر الى العراق".
وأكدت اخلارجيــة ،أن "العراق ملتزم
بحمايــة البعثات الدبلوماســية
األجنبيــة املقيمــة علــى أراضيه
وتأمينها" ،مضيفــة أن "احلكومة
العراقيــة عازمــة علــى مواجهة
اي تهديــدات تســتهدف البعثات
الدبلوماسية أو أي زائر وافد باعتبار

بمعدل  50مليون قدم مكعب قياسي يوميا

المجلس العربي في كركوك يدعو إلى "تفتيش"
سجون كردستان لمعرفة مصير "آالف المغيبين"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبدى اجمللــس العربي في كركوك
امس الســبت ،احتجاجه بسبب
"جتاهــل" إجــراء أي حتقيق جتاه
"االنتهــاكات" التي حصلت في
احملافظــة قبــل فــرض القانون،
داعيا ً إلى تشــكيل جلنة خاصة
تتولى التحقيق في "االنتهاكات"
وتعقب مرتكبيها وإجراء تفتيش
للسجون املوجودة في كردستان
ملعرفة مصير "آالف املغيبني".
وجــاء في بيــان للمجلس تلقت
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه
امــس ،أن "اجمللــس يعــرب عن
اســتغرابه جتــاه املذكــرة التي
قدمهــا أعضاء مجلــس النواب
العراقي عن حزب االحتاد الوطني
الكردســتاني إلى رئيس مجلس
النواب العراقــي ،حيث تضمنت
املذكرة مغالطات ومعلومات غير

مشهد من احدى السجون "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
وعــد وزيــر الداخلية ،قاســم
األعرجــي ،بإعــادة منتســبني
مفصولــن تابعني للــوزارة الى
اخلدمة في محافظة نينوى.
وذكر بيان للوزارة تلقت "الصباح
اجلديد" نسخة منه ،ان األعرجي
قال خالل مرافقته الوفد النيابي
واحلكومي برئاسة رئيس مجلس
النواب محمد احللبوســي الذي
وصل مدينــة املوصل صباح يوم
امس واجتماعه باحلكومة احمللية
فــي نينــوى أن "هنــاك درجات

وظيفية خصصت إلعادة الذين
تركوا العمل ( ما تسمى اإلعادة)
في املناطق التي كانت ســاخنة
بينها محافظــات نينوى واالنبار
وكركوك وديالى وصــاح الدين
وجلميع املكونــات ،بهدف تعزيز
املوارد البشرية لوزارة الداخلية".
ووعــد وزيــر الداخليــة رئيس
مجلس النــواب وقيادة عمليات
نينــوى "بإعــادة نحــو 4000
منتسب من املفصولني التابعني
لوزارة الداخلية".
تتمة ص3

 14من الشهر المقبل موعدًا ألداء

بغداد  -الصباح الجديد:
حددت اللجنة الدائمة لالمتحانات
في وزارة التربية ،يوم الرابع عشــر
من شــهر تشــرين االول املقبل
موعــدا ً ألداء اإلمتحانات النهائية
لطلبة الثالث والسادس االعدادي
 /الدور الثالث.
وذكر بيان للــوزارة تلقت الصباح
اجلديد نسخة منه امس ان "هذا
املوعــد يشــمل مراحــل الثالث
املتوســط والســادس االعدادي
بكافة فروعه" مؤكدا ً "احلرص على

نشر املواعيد اخلاصة باالمتحانات
مبكرا إلعطــاء الفرصة الكافية
للطالب لتنظيــم وقته من أجل
دراسته".
وكان مجلــس الــوزراء قــرر في
جلســته الثالثاء املاضي املوافقة
على تخويل وزير التربية صالحية
اجــراء امتحانــات الــدور الثالث
للصفــوف املنتهيــة ملرحلتــي
الدراسة املتوســطة واالعدادية
وللراســبني مبا ال يزيــد عن ثالثة
دروس.

العراق يأسف لغلق القنصلية االمريكية في البصرة
بسبب تهديدات نسبت الى ايران

بمعدل  50مليون قدم مكعب قياسي يوميا

وزارة النفط تباشر إنتاج وإستثمار
الغاز المصاحب للنفط من حقل الناصرية

منتسب من المفصولين الى الخدمة

للمتوسطة واالعدادية

التصويــت على الرئاســات متضي
على وفــق املواقيت الدســتورية،
وضمن اطارها السليم".
تتمة ص3

ترحيب واسع بتسلم أول إيزيدي عراقي
رئاسة مجلس محافظة نينوى

وزير الداخلية  :إعادة  4اآلف

الدور الثالث في االمتحان الوزاري

النصر متمسك بترشيح العبادي ..وسائرون :الملف خاضع لشروط المرجعية والصدر
ميتلك صالحيات دســتورية واسعة
على اجلانب التنفيذي"
وأضــاف البهادلي فــي حديث إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "عمليــة

بغداد  -الصباح الجديد:
دعا ائتــاف النصر برئاســة رئيس
الوزراء حيدر العبادي ،امس السبت،
إلــى حســم الكتلة األكبــر قبل
شــروع رئيس اجلمهوريــة بتكليف
مرشحها لتشكيل احلكومة ،وفيما
اعتبر تكليف أي مرشح دون حسم
الكتلة األكبر مخالفة دســتورية،
أورد نائب عن حتالف ســائرون الذي
ينظم ائتالف النصر اليه ،ان حتالفه
يدعم املرشح ملنصب رئاسة مجلس
الوزراء عادل عبد املهدي ،وحســب
موقع " الغد برس " ان النائب حاكم
الزاملي عن حتالف سائرون صرح له
ان حتالفه "يدعم املرشــح ملنصب
رئاســة مجلس الوزراء عــادل عبد

املهدي ،مؤكدا ان عبد املهدي االقرب
للظفر باملنصب.
وقال الزاملي في تصريحه إن "اغلب
الكتل السياســية اتفقت على أن
يكون مرشح رئاســة الوزراء متفق
عليه من اغلب الكتل السياســية
ســواء الكردية ام القوائم السنية
االخرى".
واكــد انه "بعــد أن مت طــرح عدد
من االســماء ،فــان البوصلة وكفة
الترجيــح اجتهت صــوب عادل عبد
املهدي باعتباره يحظــى مبقبولية
اعلى من االســماء االخرى مع وجود
اسماء اخرى مرشحة كالعبادي عن
النصر ،وفالح الفياض عن الفتح".
تتمة ص3

دقيقة".
وأوضح البيان ،أن "اإلجراءات التي
يعترض عليهــا أعضاء مجلس
النواب عن حــزب االحتاد الوطني
الكردســتاني فــي مذكرتهــم
هي إجراءات رســمية صادرة من
احلكومة العراقية االحتادية وليس
مــن إدارة كركــوك ،وأن إجراءات
احلكومة العراقية االحتادية وإدارة
كركوك جتري على وفق مطالبات
متكــررة من مكونــات كركوك
التي ســلبت حقوقها منذ عام
 2003وحلــد االن من قبل األحزاب
املسيطرة على كركوك قبل فرض
القانون" ،مضيفــا ً أن "اإلجراءات
اخلاصــة بإعادة التــوازن الوطني
ملؤسســات الدولة فــي كركوك
جتــري على وفــق االســتحقاق
القومي والوطني واملهني بصورة
منظمة وليســت عشــوائية او

على وفق انتماءات سياسية".
وأضاف البيان أنــه "كان يفترض
بنــواب حــزب االحتــاد الوطني
الكردســتاني أن يكونــوا ممثلني
حقيقيــن لكل أهالــي كركوك
وأن يراجعوا أنفسهم ويساعدوا
احلكومة العراقية االحتادية وإدارة
محافظــة كركوك في كشــف
مصير آالف املغيبــن من أهالي
كركوك اجملهــول مصيرهم منذ
ســنوات وأن يقدموا اعتذارا ً جتاه
آالف األبرياء الذين سجنوا ونهبت
ممتلكاتهــم وهدمــت منازلهم
وقراهم وشردوا في جرمية العصر
تهدمي  116قرية عربية ،بســبب
إجــراءات تعســفية عنصريــة
شــوفينية أقدم عليها اشخاص
يعلمــون انتماءهم السياســي
وادعاءهم القومي".
تتمة ص3

أمنهم جزءا من أمن العراق والتزاما
قانونيا واخالقيا".
وختــم البيــان بالقــول ان الوزارة
"تهيب بالبعثات الدبلوماســية أن
ال تلتفــت ملا يتــم ترويجه لتعكير
جو األمن واالســتقرار واالساءة الى
عالقات العراق مع دول العالم".
وكانــت وزارة اخلارجيــة االمريكية
أعلنت أمس األول إغالق قنصليتها
في البصرة ،متحدثة عن "تهديدات"

نســبتها إلى إيران ،بعد احتجاجات
دموية شهدتها هذه املدينة الواقعة
جنوب العراق.
من جهتها ،أشارت املتحدثة باسم
وزارة اخلارجيــة األميركيــة ،هيــذر
ناورت ،إلى أن وزيــر اخلارجية ،مايك
بومبيــو ،أمر بـ"املغــادرة املنظمة"
جلميــع املوظفــن األميركيني من
البصرة.
تتمة ص3

سيمنز األلمانية :توفير الكهرباء
في العراق يمثل أولى أولوياتنا
بغداد  -الصباح الجديد:
استعرضت شــركة سيمنز،
امس الســبت ،باقة حلولها
املتكاملــة فــي مجــاالت
توليــد وإدارة الطاقة واحللول
التمويلية للمشروعات ،لدعم
خطــط توفيــر الطاقــة في
العراق.
واقامــت الشــركة مؤمتــرا ً
للطاقــة حتــت عنــوان "يوم
الطاقــة العراقــي خارطــة
الطريق من أجل املســتقبل"
في بغــداد ،شــارك فيه أكثر
من  100شــخصية من كبار
الشخصيات املعنية بقضايا
الطاقة فــي العراق ،باإلضافة
لعــدد مــن كبار املســؤولني
التنفيذيني في سيمنز والذين
ناقشوا العديد من املوضوعات
التــي كان من بينهــا توليد
الطاقــة واخلدمــات وحلــول
التحــول الرقمــي ،وامكانات
تنفيــذ مشــروعات الطاقة

املتجددة في العــراق ،وحلول
معاجلة الوقود.
وقال جان كلــود نصر ،النائب
األول لرئيــس قطــاع توليــد
الطاقة في ســيمنز ملنطقة
الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيا ،إ ّن "توفيــر الكهرباء
في العراق ميثــل أولى أولويات
ســيمنز ونلتزم بتحقيق هذا
الهدف بكل حرفية".
واضاف انه "خالل يوم الطاقة
العراقي اســتضفنا عددا ً من
املسؤولني باحلكومة العراقية
والشــركاء والعمالء وناقشنا
تصورنا الواضح لتنفيذ خارطة
الطريق العراقية والفوائد التي
ســتحققها ،ونتوقع أن تخلق
هذه االســتراتيجية عشرات
اآلالف من فرص العمل وتدعم
برامــج التدريــب والتعليــم
باإلضافة إلى إجراءات االلتزام
بالقوانني والتمويل".
تتمة ص3
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شؤون عراقية

الديمقراطي واالتحاد الوطني سيكونان في المقدمة وفقا ألحدث استطالع

بدء التصويت النتخابات برلمان إقليم كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:

ابعد من رئاسة
الجمهورية !
يــدور جــدل واســع عــن احقيــة احلزبني
الكرديني الدميقراطي واالحتاد الوطني بتولي
مهــام منصب رئيس اجلمهورية وتنشــغل
االوساط السياســية واالعالمية في بغداد
وفي كردســتان على حد ســواء بهذا اجلدل
وحتاول اختــزال اخلالف الكردي الداخلي حول
هــذا املوضوع باالســتحقاق احلزبــي فيما
تربــط االحزاب والتحالفات فــي بغداد هذه
القضية باملواقف املســبقة لهذين احلزبني
مــن القضايا اخلالفية مع املركــز وابرزها ما
يتعلق باالســتفتاء على اســتقالل اقليم
كردســتان الذي تبنى مشروعه رئيس احلزب
الدميقراطي ورئيس االقليم مسعود بارزاني
وفي كال احلالتني فان موضوع انتخاب رئيس
اجلمهورية يجب ان ال ينظر اليه من خالل هذه
الزاوية الضيقة فالبالد امام حتديات داخلية
وخارجية كبيرة وســيجد اي رئيس منتخب
امامــه ملفات كثيرة تتطلــب منه االلتزام
مببدأ املشاركة السياسية مبا يحفظ وحدة
العراق وحماية ســيادته وصون كرامته واذا
كان موضوع االســتفتاء اصبح خلف ظهور
العرب واالكراد في هذه املرحلة فان تداعيات
هذا االستفتاء ســتبقى قائمة مع معاودة
اخلالفــات العميقة بني االقليــم واملركزفي
قضايا اخرى تتعلق بتقاسم املوارد النفطية
وحصة االقليم من املوازنة املالية ومستقبل
كركوك وقضايــا اخرى تتطلــب املزيد من
التوافقــات واالتفاقــات الثنائية التي ميكن
من خاللها ترســيخ االمن واالستقرار الذي
يخدم مصلحة الطرفني فــي ان واحد ومن
هنا فان امليل باجتاه املرشحني الميكن حصره
فقط فــي الزوايا احلزبية الضيقة او في زوايا
الصفقات التي حتدث البعض عنها بشكل
معلن وقد عودتنا جتارب الســنوات السابقة
ان التوجهــات التــي حترص علــى املصالح
احلزبية ســتصطدم عاجال ام اجال باملصالح
الوطنيــة الكبرى وبالتالي فــان اخلوض في
ميــدان الصفقات لــن يجلب الــى العراق
ســوى املزيد من التعقيد والتشابك ويطيل
من عمر االزمــات والقضايــا اخلالفية التي
يتــم ترحيلها مع كل نهايــة دورة انتخابية
وعلى اجلميــع ان يدرك ان منصب رئاســة
اجلمهورية وان كان في مضمونه الدستوري
منصبا فخريا وتشريفيا اال ان اوضاع العراق
احلساســة والتحديات في الوضع االقليمي
وخصوصية العالقة بني املركز واالقليم حتتم
االختيار الدقيق والفهم الواسع لدور رئيس
اجلمهورية في حاضر ومستقبل العراق

بدأت صباح اليوم االحد عملية
التصويت فــي انتخابات برملان
اقليم كردســتان التي يشارك
فيها  29قائمة وكيانا سياسيا
اضافة الى ثالثــة حتالفات عبر
 709مرشــحني يتنافسون على
 111مقعدا هي مجموع مقاعد
برملان كردستان.
وبينمــا اعلن االحتــاد الوطني
الكردســتاني حتقيــق نتائــج
ايجابية وفوزا الفتا في التصويت
اخلاص مبحافظة الســليمانية
وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين،
قال احلزب الدميقراطي انه حقق
فوزا كبيرا في محافظتي اربيل
ودهــوك ،واالقضيــة والنواحي
التابعة لهما.
وكان احلــزب الدميقراطــي
الكردســتاني بزعامة مسعود
بارزانــي قد اعلن خــال حملة
الدعاية االنتخابية ،ان الشراكة
في حكم االقليــم كبلت يديه
وعرقلــت تنفيذ برامجــه ،لذا
فانه يســعى للحصــول على
اكثر مــن خمســن باملئة من
اصوات الناخبني ،ما ســيمكنه
من تشــكيل احلكومة اجلديدة
باإلقليــم منفــردا ،وهــو امر
مســتبعد وفقــا للمعطيات
الراهنة.
ووفقــا ألحــدث اســتطالعات
اجرتهــا مراكز مســتقلة فان
اخلارطة السياســية لن تشهد
تغييــرات كبيرة ،ســوى تبادل
للمراكز بــن االحتــاد الوطني
وحركة التغييــر وتراجعا ً الفتا
في اصوات االحزاب االسالمية،
حيث سيبقى احلزب الدميقراطي
فــي املرتبة االولــى يليه االحتاد
الوطني ثم حركــة التغيير ،ثم
بقية االحزاب.
بــدوره قــال املتحدث باســم
مفوضية انتخابات كردســتان
شيروان زرار ،ان نسبة املشاركة
بالتصويــت اخلاص جتاوزت ،91%
وان االعالن عن النتائج سيكون
بعــد االنتهــاء مــن التصويت
العام.
واضاف زرار في مؤمتر صحفي ،ان
نسبة املشــاركة في التصويت
اخلــاص للــدورة اخلامســة
النتخابات برملان كردستان بلغت
 ،»91.69%واردف « ان نســبة
املشاركة مبحافظة اربيل بلغت

بينما اعلن االتحاد
الوطني الكردستاني
تحقيق نتائج ايجابية
وفوزا الفتا في
التصويت الخاص
بمحافظة السليمانية
وحلبجة وادارتي
كرميان ورابرين ،قال
الحزب الديمقراطي
انه حقق فوزا كبيرا
في محافظتي اربيل
ودهوك ،واالقضية
والنواحي التابعة لهما

جانب من انتخابات برملان االقليم

 92%وفي السليمانية  89%وفي
دهوك وحلبجة .93%
واشــار زرار الــى ان االعالن عن
النتائج ســتكون بعد االنتهاء
من االقتــراع العام املقرر اجراؤه
اليوم االحد ( 30ايلول .)2018
وكان التصويت اخلاص النتخابات
الدورة اخلامسة لبرملان كردستان
بدأ في الساعة الـ  8من صباح
يوم اجلمعة ،وانتهى في الساعة
السادســة مســاء ،مبراقبة 25
منظمة محليــة و 5منظمات
دولية.
وكانت وســائل اعــام كردية
قد نشــرت نتائج غير رســمية
للتصويــت اخلــاص النتخابات
برملان كردســتان بينــت تقدم
احلزب الدميقراطي الكردستاني
بحصولــه على نحــو  60ألف
صــوت ،تــاه االحتــاد الوطني
الكردســتاني بنحــو  45ألف
صوت ،ثــم حركــة التغيير ب
تسعة االف صوت.
وشــمل التصويت اخلاص قوات

البيشــمركة والقوات األمنية االعتداءات.
بكافة صنوفها ضمن  99مركزا ً وبينمــا ادان مركز ميترو للدفاع
انتخابيــا ً بواقــع 41 :مركزا ً في عن حقوق الصحفيني وبشــدة
أربيل و 37في الســليمانية و 20االعتداءات واالنتهــاكات التي
مركزا ً في دهوك ومركز واحد في تعرض لهــا الصحفيني والفرق
محافظة حلبجة.
االعالميــة في يــوم التصويت
وكان مركــز ميتــرو للدفاع عن اخلاص من قبل القوات االمنية،
حقــوق الصحفيــن قــد ادان التــي منعتهــم مــن تغطية
وبشدة االعتداءات واالنتهاكات العمليــة االنتخابيــة ،دعا في
التــي تعرض لهــا الصحفيون الوقــت ذاتــه اجلهــات املعنية
والفــرق االعالميــة فــي يوم باتخاذ االجراءات القانونية ضد
التصويت اخلاص من قبل القوات الذين مارسوا تلك االعتداءات.
االمنية ومنعهــم من تغطية واضــاف ان عمليــة مراقبــة
العملية االنتخابية ،ودعا املركز االنتخابات سواء من الصحفيني
اجلهات املعنية باتخاذ االجراءات او الفــرق االعالميــة ،او مــن
القانونيــة ضد الذين مارســوا منظمات اجملتمع املدني الوطنية
تلك االعتداءات.
منها واالجنبية تعطي للعملية
واضاف مركــز ميتــرو انه وثق االنتخابية مزيدا من الشفافية
عــدة اعتــداءات وانتهــاكات واملصداقيــة ،واي عرقلــة
بحــق الصحفيــن فــي مدن لهــذه املراقبة تضــع العملية
الســليمانية ،واربيل ،ســوران االنتخابية برمتهــا في موضع
وكويســنجق ،خالل التصويت تساؤل وتفقدها مصداقيتها.
اخلاص ،محمال ً احلكومة والقوات وكانــت اول انتخابــات برملانية
االمنية املســؤولية عــن تلك شــهدها اقليــم كردســتان

استئناف رحالت نقل المسافرين

التعليم تعلن قبول  308موظفين

بين العراق وإيران عبر شط العرب
البصرة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الشــركة العامة للنقل
البحري امس الســبت استئناف
رحــات نقــل املســافرين بــن
محافظة البصرة ومدينة عبادان
عبر شــط العرب بعــد توقفها
لثالثــة أعــوام ،وأكــدت أن نقل

املسافرين نهريا ً يخفف من الزخم
على منفذ الشــامجة احلدودي
البري.
وقال مدير عام الشركة عبد الكرمي
كنهل اجلابري إن "الشركة باشرت
بتنظيــم رحــات نهريــة لنقل
املســافرين بني رصيف العشــار

فــي محافظــة البصــرة وميناء
خرمشهر اإليراني بعد توقف تلك
الرحالت منذ ثالثة أعوام".
وبني اجلابــري ،أن "أول زورق انطلق
يــوم اخلميــس وعلــى متنه 46
مســافراً ،وهــي رحلــة جتريبية
أولى ،وال مانع لدينــا من تنظيم

تقـرير

قــد اجريــت عــام  1992بعد
فشــل احملادثــات بــن اجلبهة
الكردســتانية انــذاك والنظام
الســابق في  1991/10/26التي
تلت االنتفاضة الشعبية ،حيث
أقدمت احلكومة العراقية على
سحب املؤسســات االدارية في
مناطق كردســتان ،في مسعى
منها الفشــال حكــم اجلبهة
الكردستانية ،والذي خلق فراغا ً
إداريا ً وقانونيــاً ،ما حدا باجلبهة
الكردستانية التي كانت تضم
ســبعة أحزاب وتدير السلطة
في املنطقــة ،أن تتدارك الوضع
وان تكون في مستوى مسؤولية
مواجهة تلك االزمة السياسية
واالدارية والقانونية التي خلقها
النظــام في كردســتان ،وعليه
فكرت اجلبهة الكردستانية في
إقامة نظام برملاني عبر انتخابات
حــرة مســتقلة ودميقراطيــة
بهدف إدارة هــذا االقليم ووضع
سلطة القانون.
ولهــذا الغرض شــكلت قيادة

اجلبهــة الكردســتانية جلنــة
خاصة تألفت من  15شــخصا
من القضاة واحملامني واحلقوقيني
وممثلــي االطراف السياســية
داخل اجلبهة الكردستانية ،وقد
أقرت اجلبهة القانون الذي حمل
الرقم ( )1لســنة  1992باسم
قانون انتخابات اجمللس الوطني
الكردستاني– العراق.
وقــد جــرت اول انتخابــات في
االقليم في  1992/5/19مبشاركة
نحــو مليــون مقتــرع كانــوا
ميثلــون اكثر من ثالثــة ماليني
مواطــن ،وكان اجمالي مقاعد
برملــان كردســتان حينها 105
مقاعد متكن احلزب الدميقراطي
الكردســتاني واالحتاد الوطني
مــن احلصول علــى مئة مقعد
بنسبة  50مقعدا لكل منهما،
بينمــا حصلت كتلــة احلركة
الدميقراطيــة األشــورية على
 4مقاعــد ،واحتــاد مســيحي
كردســتان حصــل على مقعد
واحد.

من المتميزين للدراسة في جامعاتها

رحلة واحدة أو أكثــر كل يوم في
حال اقبال املواطنني على الســفر
بالزوارق".
وأشــار اجلابري ،الى أن "الشركة
العامة للنقل البحري تتوفر لديها
زوارق حديثة قررت استعمالها في
تنظيم تلك الرحالت".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالي
والبحــث العلمــي أســماء
املقبولني علــى قناتي املتميزين
واملتميزيــن من ذوي الشــهداء
في اجلامعات للسنة الدراسية
. 2018/2019

وقال املتحدث الرســمي للوزارة
الدكتور حيدر العبودي ،إن الوزارة
أصدرت قائمة بـــ 285موظفا
من شــتى الوزارات والدوائر غير
املرتبطة بوزارة من حملة شهادة
الدبلوم التقنــي املقبولني في
الدراسة الصباحية باجلامعات

للسنة الدراسية 2019 /2018
على قناة املتميزيــن  ،مبينا أن
الــوزارة أصــدرت أيضــا قائمة
تضم  23موظفــا مقبوال في
اجلامعات على قنــاة املتميزين
من ذوي الشهداء.
وأضاف املتحدث الرســمي انه

ميكــن االطــاع على أســماء
الطلبة املقبولني عبــر البوابة
االلكترونية لدائرة الدراســات
والتخطيــط واملتابعــة فــي
وزارة التعليــم العالي والبحث
العلمــي www.dirasat-gate.
.org

تركيا تدرس زيادة حصة العراق من المياه باقرب وقت

مرة أخرى  ..يتكرر مشهد الهجرة من أهوار الجبايش الى المدينة
متابعة الصباح الجديد:
مرة اخرى ،يتكرر مشهد الهجرة من
الريف الى املدينة ،ففي ظل شــبه
جفاف مياه هور اجلبايش في ذي قار،
فقدت العوائل مصدر معيشــتها
الرئيســي ،مــع نفوق االســماك
واملواشي اخلاصة بها ،نتيجة لذلك.
ّ
لعل ابــرز املعاجلــات العاجلة االن،
تتمثــل بزيــارة املســؤولني احملليني
وحتديد كميــة املياه املطلوبة العادة
احياء االهوار ،بحسب االهالي الذين
طالبوا بشــمول ابنائهم بالدرجات
الوظيفية ،كتعويض عما تســببت
به االزمة.
ويقول مختصــون ان هذا التناقص
فــي مناســيب امليــاه ،ازداد نتيجة
تقليــل احلصص املائيــة الواردة من
تركيا الى العراق ،وايضا غلق اجلانب
االيراني جداول املياه في اراضيه التي
تصب في نهر دجلة ،اضافة الى قلة
االمطار في املواسم االخيرة.
على صعيــد متصل طالبت اجلبهة
التركمانيــة تركيــا بزيــادة حصة
العراق من املياه والوقوف الى جانب
اهالي البصرة ،فيما اشارت اخلارجية
التركية انها ستدرس ذلك.
وقالــت اجلبهــة فــي بيــان تلقت
«الصبــاح اجلديد» نســخة منه ان

«رئيس اجلبهة النائب ارشد الصاحلي
ونائبه حســن توران التقيا في انقرة
وزير اخلارجية التركي جاويش اوغلو»،
مبينة ان «الصاحلي بحث مع اوغلو
زيادة حصة املياه املقررة للعراق بغية
ايصال كمية كبيرة الى محافظات
جنوب العراق الكتفاء االهالي منها
بعــد ازمة امليــاه التــي حدثت في
البصرة».
وطالب الصاحلي خالل البيان وقوف
تركيا الى «جانب العراق ومساعدتها
من جميــع اجلوانب وخصوصا بزيادة
حصة العــراق من امليــاه والوقوف
الى جانــب اهالي البصــرة»  ،فيما
اكد اوغلو ان «تركيا كانت وما زالت
تقف الى جانــب احلكومة العراقية
والشــعب العراقــي ملســاعدتها
للنهوض بالعراق وازدهاره» ،موضحا
ان «الطلــب الذي قدمتــه اجلبهة
التركمانية ســوف يتم تقدميها الى
رئيس اجلمهورية التركي رجب طيب
اردوغان لزيادة حصة العراق من املياه
وباقرب وقت».
يبدو ان أزمة املياه في فصل الصيف
أصبحت جــزءا ً ال يتجــزأ من حياة
املواطنــن العراقيــن الذيــن يلجأ
البعض منهم الى وضع حلول فردية
تتراوح بني حفر االبار داخل منازلهم
حملوا
او شراء عدد من اخلزانات ،فيما ّ
احلكومات املتعاقبة مسؤولية عدم

جانب من أهوار اجلبايش «ارشيف»

وضع خطط فعلية لتطوير شبكة
املياه في العاصمة ،مبا يتناســب مع
الزيادة السكانية.
املــوارد املائية وامانة بغــداد اللتان
ت ُعدان مســؤولتني عن توفير املياه،

اقتصــر موقفهما على التحذير من
ازمة شحة املياة والدعوة الى تقليل
ترشيد استهالك االهالي للمياه في
استعماالتهم اليومية ،فيما اكدت
االمانة ان شــبكات املياه في بغداد

حتتاج إلى حتديث في أغلب املناطق،
حيث إنها أصبحت قدمية ومتهالكة
واملوازنــات املالية ألمانــة بغداد ال
تكفي لتحديثها ،دون االشــارة الى
وجود خطة مستقبلية النهاء هذه

املشكلة املزمنة.
وقد انخفضت مناســيب مياه نهر
دجلــة في مدينتي بغــداد واملوصل
بشكل غير مســبوق ،وذلك بعدما
أعلنت احلكومــة التركية بدء ملء
ســد «إليســو» الذي أنشــئ على
ّ
منبــع النهر في األراضــي التركية،
والذي انعكس مباشــرة على النهر
فــي اجلانــب العراقــي وانخفاض
منسوب مياهه تزامن ذلك مع إقدام
السلطات اإليرانية على قطع مياه
نهر «الــزاب الصغير» عن محافظة
الســليمانية في إقليم كردســتان
العراق.
فاملؤشــرات املائية العاملية وأبرزها
مؤشــر اإلجهاد املائــي ،توقعت أن
العراق سيكون أرضا بال أنهار بحدود
 2040ولن يصل النهران إلى املصب
النهائي فــي البحر .وبعــد ثمانية
أعــوام ســتكون مالمــح اجلفاف
الشــديد واضحة ج ًدا فــي عموم
العراق ،مع جفاف ُكلي لنهر الفرات
باجتاه اجلنوب ،وحتول دجلة إلى مجرد
مجرى مائي صغير محدود املوارد.
فقــد نشــرت صحيفــة التاميــز
البريطانية تقريرا عن كارثة جديدة
تهدد أهــوار العراق ،فيما اشــارت
الــى ان لــدى العــراق اعــداء اكثر
مــن االصدقــاء  ،وقالت فــي تقرير
للصحفي ريتشــارد سبنسر الذي

أعده من قضــاء اجلبايــش بعنوان
«لــدى األهــوار في جنوبــي العراق
الكثير مــن األصدقاء ،لكن أعداءها
أكثر ،ويحقق األعداء مكاسب» ،انه
«بعد مرور ثالثة عقــود على تدمير
األهوار على يد رئيس النظام السابق
 ،ثمة تهديدات حتــدق باملنطقة من
جديد» ،مبينــا ان «املاشــية متوت
سممت واألراضي اخلصبة قد
واملياه ُ
جفت» .
وقال سبنسر إن «مستوى املياه في
االهوار تراجع خالل األشــهر الستة
األخيرة مــن  1.8متر فوق ســطح
البحر إلى نحو  46سنتيمترا»  ،كما
ذكــر الكاتب بأن «إيــران قررت أيضا
قطع الكثير من روافد نهر دجلة».
ونقل التقرير عن املدير احمللي ملنظمة
طبيعــة العــراق اخليرية جاســم
األســدي ،قوله إنه «على الرغم من
أن موجات جفــاف حدثت من قبل،
السيما في عامي  2009و ،2015تعد
موجة العام احلالي غير مسبوقة» ،
وبحسب ما جاء في تقرير التاميز ،فإن
تركيا وإيران واحلكومة «الفاســدة»
والتغير املناخي هي جميعها عوامل
تتحمل املسؤولية عن انهيار كارثي
أدى إلى جفاف مساحات واسعة في
األهوار  ،ويرى األسدي أن «ثمة أسبابا
عدة وراء ذلك ،لعل أبرزها نقص مياه
األمطار خالل العام احلالي».

شؤون عراقية
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الرئيس الجديد للمجلس يحدد جدول اهتماماته

أسماء المرشحين
لرئاسة الجمهورية

ترحيب واسع بتسلم أول إيزيدي عراقي

اســماء املرشــحني املســتوفني للشــروط
القانونية:
 سردار عبد اهلل محمود تاميز عبد اللطيف جمال رشيد عمر احمد كرمي البرزجني سروة عبد الواحد قادر ابراهيم عبد الكرمي علي عبطان اجلبوري برهم احمد صالح قاسم فؤاد محمد حسني بكي نوار سعد محمود حسني املال سليم همزة صالح خضر جبار شاطي عبد احلسن التميمي كمال عزيز قيتولي منذر منعم سعد جبر الباوي منقذ عبد اللطيف مصطفى الصفار محمد صالح حمه فرج اجلاف راضي سعيد بدر سلمان الفيلي فيصل محسن عبود الكالبي عماد كمال سعيد مولود احمد موح عمران شبني بدور عبد مرهج مارد عباس محمد نوري بيات أوغلو ثائر غامن محمد علي الشبكي أيوب درباس موسى رحيم ابوجري معني الساعدي -رياض محمد مزهر خلف الوزني

رئاسة مجلس محافظة نينوى

نينوى ـ خدر خالت:
كشــف الرئيــس اجلديــد جمللــس
محافظــة نينــوى عــن جــدول
اهتماماتــه مع تســلمه ملنصبه،
مشيرا الى ان الطرق املقطوعة بني
نينــوى واقليم كردســتان تأتي في
الصدارة ،فيما رحبت اوساط حزبية
وثقافية بتســنمه ملنصبه بوصفه
اول ايزيــدي عراقي يشــغل هكذا
موقع رفيع على مســتوى منصب
محافظة نينوى.
وقال السيد سيتو جتو السنجاري
في اول تصريــح صحفي له عقب
تســلمه ملنصــب رئيــس مجلس
محافظة نينوى خص به مراســل
"الصباح اجلديــد" ان "العمل على
اعادة فتح طريق ســنجار ـ سحيال
ـ دهوك ،و طريق بعشيقة ـ شيخان
ـ دهوك ســيكون فــي بداية جدول
اهتماماتــي ،وســاجري االتصاالت
املطلوبة بهذا الشــأن مع السادة
اخملتصني في حكومتي اربيل وبغداد
اليجاد حل لهذه املشكلة التي باتت
تؤرق الكثيرين من اهالي نينوى وتؤثر
في تنقالتهم سواء بسبب الوظائف
او بسبب االعمال التجارية اخلاصة
بهم".
واضاف "كمــا ان متابعــة اوضاع
النازحــن فــي مخيمــات جنوب
املوصــل وتلبيــة احتياجاتهم قدر
املستطاع ســينال االهتمام الالزم
في الفترة املتبقية من عمر مجلس
محافظة نينــوى ،حيث انه ال ميكن
القبول باألوضــاع الصعبة التي مير
بها اهلنا النازحون القاطنون بتلك
اخمليمــات وســنتصل مــع اجلهات
املعنيــة فــي احلكومــة العراقية
االحتاديــة واملنظمــات االنســانية
اخملتصة لتقدمي افضل ما ميكننا من
خدمات لسكان تلك اخمليمات".
وشــدد الســنجاري على ان "ابواب
مجلس محافظــة نينوى مفتوحة
جلميع اهالي احملافظة ،وبال استثناء،
وال تفرقــة بــن اي مواطــن واخر

سيتو جتو السنجاري :العمل
على اعادة فتح طريق
سنجار ـ سحيال ـ دهوك ،و
طريق بعشيقة ـ شيخان ـ
دهوك سيكون في بداية
جدول اهتماماتي ،وساجري
االتصاالت المطلوبة بهذا
الشأن مع السادة المختصين
في حكومتي اربيل وبغداد
اليجاد حل لهذه المشكلة
التي باتت تؤرق الكثيرين
من اهالي نينوى وتؤثر
في تنقالتهم سواء بسبب
الوظائف او بسبب االعمال
التجارية الخاصة بهم

رئيس مجلس محافظة نينوى سيتو جتو السنجاري ونائبه
بسبب االنتماء القومي او الديني او
املذهبي ،ونأمــل ان نوفق في خدمة
جميع اهالي احملافظة العزيزة علينا
جميعا".
وكان السنجاري قد تسلم منصبه
عقــب ان فــاز ،الرئيــس الســابق
للمجلس ،الســيد بشــار كيكي
مبقعد في انتخابات مجلس النواب
العراقي االخيرة.
وحظــي اشــغال منصــب رئيس
مجلس محافظة نينــوى من قبل
شــخصية ايزيدية الول مــرة بردود
افعال ايجابية.
وقــال مركــز اللــش الثقافــي
واالجتماعي (اكبر مؤسسة منظمة
مدني على مســتوى العراق واقليم
كردســتان" ،ببالغ الفرح والســرور
تلقينا خبر تكليف الســيد سيدو
جتو مبهام رئيس مجلس محافظة

نينوى ،ليكون اول شخصية ايزيدية
عبــر التاريخ يتســنم هذا املنصب
املهم والذي يعد مبنزلة ارفع منصب
في محافظــة نينــوى التي تضم
قرابة  3ماليني نســمة من مختلف
االنتمــاءات القوميــة والدينيــة
واملذهبية".
واضاف "اننا نقدم شكرنا وتقديرنا
العاليني الى مقام الرئيس مسعود
بارزانــي الذي قدم دعمــا ال محدود
كي يتم اناطة هذا املنصب بالسيد
ســيدو جتو ،وهذا يؤكد مرة اخرى
على ان للكــرد االيزيديــن مكانة
خاصة لدى الرئيس بارزاني بشــكل
خاص والقيادة السياســية للحزب
الدميقراطي بشكل عام".
واشــار مركز اللــش ببيانــه "اننا
اذ نأمــل باملزيد مــن املناصب التي
ينبغــي اناطتهــا بشــخصيات

ايزيدية وبشــكل يتــاءم وثقلهم
الســكاني ســواء في نينوى او في
اقليم كردســتان وحتى في العراق
الفيدرالــي ،نؤكد علــى ان اجملتمع
االيزيدي يحفل بالكفاءات االكادميية
التــي ميكنها خدمــة اجملتمع على
احسن وجه.
فيما عد عضــو مبجلس محافظة
نينــوى ان اناطــة هــذا املنصــب
بشــخصية ايزيديــة هــو اعتبار
للمكون االيزيــدي ،وقال بنيان اجلربا
في تصريح له "إن االيزيدي ســيدو
جتو رئيســا جمللس نينــوى عملية
دميقراطيــة وحضاريــة" ,مبينا ً أن
"انتخــاب جتو حدث في نينوى ألول
مرة منذ تأسيس الدولة العراقية".
وأشــار اجلربا إلــى أن "انتخاب جتو
مؤشر لرد االعتبار لاليزيديني بسبب
ما حدث لهم في السابق من ظلم

من قبل عصابــات داعش اإلرهابية
إضافة إلــى تعزيز أواصر الســلم
اجملتمعي في نينوى".
من جانبه قال الســيد علي خليل
مســؤول الفرع الرابع عشر للحزب
الدميقراطي الكردستاني بان ترشيح
السيد سيدو جتو جاء اوال بحسب
استحقاق الدميقراطي الكردستاني
لهذا املنصب وثانيا الســيد سيدو
جتو شخصية قانونية وحاصل على
شهادة املاجســتير في القانون وله
خبرة عالية في مجال عمل اجملالس
كونه كان رئيسا لكتلة البارتي منذ
انتخابــات مجالــس احملافظات في
 2013ويتمتــع مبقبولية كاملة من
كتل اجمللس حيث فاز باصل  32صوتا
من  34صوتا ويعتبر فائز باالغلبية".
معتبــرا ان "مجلــس محافظــة
نينــوى اظهر حتســنا ملحوظا في

املسار الدميقراطي العام ما يعكس
االيجابية في العمــل الدميقراطي
في محافظــة نينــوى ،و ان اختيار
شــخصية ايزيديــة كرئيس جمللس
محافظــة نينوى جاء فــي الوقت
املناســب وهو قرار صحيح وسليم،
و ان الصــورة املتغيــرة التي بدات
مالمحهــا بالظهــور فــي نينوى
ســتبدل الصورة النمطيــة التي
كانت سائدة".
عــد خليل ان "الــذي مييز مجلس
و
ّ
محافظة نينــوى اليوم هو انفتاحه
السياســي الذي ينبع من املســار
الذي ميكن تسميته بالفعل مسار
التحول الدميقراطي أو االنتقال نحو
الدميقراطية احلقيقيــة بعيدا عن
بعــض املفاهيم الدينيــة التي من
املفروض ان تكــون بعيد عن العمل
في اجملاالت السياسية".
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تتمات ص1
االصالح واإلعمار :توجّ ه لتكليف
"مستقل" بتشكيل احلكومة املقبلة
وأشار إلى أن "الكتل السياسية تواصل
مشاوراتها ومباحثاتها من اجل تسمية
رئيس وزراء قادر على حتمل اعباء املرحلة
ومواجهة املشــكالت ســيما اخلدمية
منها ومكافحة الفساد".
وأوضح البهادلي أن "املنصب ســيكون
لدى االصالح واالعمــار ،وحتالف النصر
حتديدا ً ما زال مصــرا على تقدمي زعيمه
حيــدر العبــادي مرشــحا ً للحكومة
املقبلة".
وبني النائب عن النصر أن "جناح العبادي
كان على محورين اساسيني وهما حترير
محافظــات كانت بيــد تنظيم داعش
االرهابــي ،والعمل على وفــق ميزانيات
شــبه منعدمة بســبب انهيار اسعار
النفــط ،ومن ثم ذلك يجعله املرشــح
االبرز لتكليفه باحلكومة املقبلة".
ويتهم البهادلي "جهات سياسية لها
جيوش الكترونية على مواقع التواصل
االجتماعي بالنيل من العبادي والتقليل
مــن اجنازاتــه ،ســيما مــا حصل في
محافظة البصرة كون االزمة فيها ازلية
ونتيجة سياسيات احلكومات السابقة
واالدارات احمللية".
من جانبه ،ذكر النائب عن قائمة سائرون
قصي الياسري أن "التوافق ليس املعيار
االول في تكليف مرشــح احلكومة ،بل
هو شــروط املرجعية وما وضعه السيد
مقتدى الصدر".

واضاف الياسري أن "العديد من االسماء
مطروحــة حاليا ً لتبــوء منصب رئيس
مجلس الــوزراء ،وميكن التباحث حولها
وتفحصهــا جيدا ً ومعرفــة مدى توفر
الشروط فيها".
ولفت إلــى أن "املباحثات التي حصلت
في املاضي كانت على اســاس منهاج
العمل للمرحلة املقبلة دون اخلوض في
املرشحني".
واستطرد الياســري أن "موضوع حتديد
الكتلــة االكثر عــددا ً عرقل تســمية
املرشــح لكي يكلفه رئيس اجلمهورية،
وهو امر ما زال صعبا ً لغاية االن".
واردف النائــب عن ســائرون أن "الطلب
الذي تقدمت بــه قوى االصالح واالعمار
لتســميتها الكتلة االكبر اجبر حتالف
البنــاء علــى التريث في اللجــوء إلى
احملكمــة االحتادية العليــا لكي ال يضع
نفسه في حرج دستوري وقانوني".
وشدد الياسري على أن "التوجه احلالي
هو لتســمية مرشــح مســتقل عن
االحــزاب يجري التوافق عليه بني الكتل
السياســية ،ولدينــا الوقــت الكافي
وهي مهلــة  15يوما ً بعد انتخاب رئيس
اجلمهورية".
ومضى الياســري إلى أن "حظوظ حزب
الدعــوة االســامية فــي باالحتفاظ
برئاســة الــوزراء باتت ضعيفــة جدا ً
ونحن نســعى من أجــل التغيير وعدم
استنساخ التجارب السابقة".
يشار إلى أن حتالف االصالح والبناء يضم

قوائــم انتخابية عديــدة ابرزها النصر
وســائرون واحلكمة والوطنيــة وقائمة
اســامة النجيفي واجلبهة التركمانية
وبيارق اخلير.
سائرون يدعم عادل عبد املهدي
وائتالف النصر يطالب بحسم
الكتلة األكبر
واضــاف ان "هناك مقبوليــة واضحة
لعــادل عبد املهــدي ونأمــل ان يكلف
من رئاســة اجلمهورية ملنصب رئاســة
مجلس الوزراء" ،كاشفا عن ان "سائرون
لم ترشح شــخصية لرئاســة الوزراء
ولكنها تدعم شخصية عبد املهدي".
ومن جانبــه اصدر ائتــاف النصر بيانا
تلقت " الصباح اجلديد " نســخة منه،
إن “اي تكليف الي مرشــح دون حســم
الكتلة االكبر يعد مخالفة دســتورية
صريحــة ،وما يتأســس عليها ال ميتلك
الشــرعية الدســتورية والقانونية وال
ميكــن قبوله او بنــاء احلكومة القادمة
على اساسه”.
وأكد االئتالف “وجوب االلتزام بالنصوص
الدســتورية القاضية بتحديد الكتلة
االكبر قبل شــروع رئيــس اجلمهورية
بتكليف مرشحها لتشكيل احلكومة”.
وشــدد فــي بيانــه علــى ان “االلتزام
بالدستور يجب ان يكون فوق االعتبارات
واملصالح أيــا كانت لضمان شــرعية
بنــاءات الدولة وســلطاتها ومهامها
ولضمان سالمة السياقات الدستورية

والدميقراطية في البالد”.
وزير الداخلية  :إعادة  4اآلف منتسب
من املفصولني الى اخلدمة
مؤكدا "ســعيه لفتح دوائــر البطاقة
الوطنية فــي محافظة نينــوى وذلك
يحتاج الى تضافر جهود احلكومة احمللية
في موضوع توفير البنى التحتية".
العراق يأسف لغلق القنصلية
االمريكية في البصرة بسبب
تهديدات نسبت الى ايران
موضحــة أن اخلدمــات القنصليــة
ستؤمنها السفارة األميركية في بغداد.
وقــال بومبيــو في بيــان" :منذ بضعة
أســابيع ،ازدادت التهديــدات ملوظفينا
ومرافقينا في العراق".
كما أضاف أن هذه التهديدات مصدرها
"احلكومة اإليرانية وقوة القدس التابعة
للحرس الثوري وميليشــيات يساعدها
ويســيطر عليهــا ويديرهــا قائد قوة
القدس قاسم سليماني".
وأوضح" :لقد حصلــت حوادث متكررة
إلطالق نار غير مباشــر باجتاه قنصليتنا
العامــة فــي البصــرة ،وبخاصة في
الساعات األربع والعشرين املاضية".
وتابع" :لقد أوضحــت إليران أن الواليات
املتحدة ســترد فورا ً وبشــكل مناسب
على أي هجوم" يســتهدف منشــآت
أميركية ،قائالً" :لقــد أبلغت حكومة
إيران بأن الواليات املتحدة ستحمل إيران

املسؤولية مباشــرة عن أي ضرر يلحق
باألميركيني أو مبنشــآتنا الدبلوماسية
فــي العراق أو في أي مكان آخر ،ســواء
أكان ذلــك (الضرر) مرتكبــا ً من جانب
قوات إيرانية بشكل مباشر أو من جانب
ميليشيات مرتبطة بها".
وكان البيت األبيــض قد حذر منتصف
أيلول/ســبتمبر مــن أنــه ســيحمل
إيران مســؤولية أي هجوم قد تشــنه
مجموعات تدعمها طهــران ضد رعايا
أميركيــن أو مصالــح أميركيــة في
العراق.
اجمللس العربي في كركوك يدعو إلى
"تفتيش" سجون كردستان ملعرفة
مصير "آالف املغيبني"
وتابــع البيــان أن "اجمللــس العربي في
محافظة كركــوك يقــدم احتجاجه
الكامــل إلى رئيــس مجلس الــوزراء
العراقي وإلى محافــظ كركوك وكالة
بســبب جتاهــل إجــراء أي حتقيق جتاه
االنتهاكات التــي حصلت في كركوك
قبل فرض القانون ويطالب بتشــكيل
جلنــة خاصــة تتولــى التحقيــق في
االنتهاكات وتعقــب مرتكبيها وإجراء
تفتيش للســجون املوجودة في االقليم
ألجل البحــث عن مصير آالف املواطنني
املغيبــن ووضع حــد ملعانــاة ذويهم
املســتمرة منذ  15ســنة وحلــد االن"،
مشيرا ً إلى أن "ممثلي العرب والتركمان
يطالبون احملافظ باستخدام صالحياته

إلعادة التــوازن في دوائر ومؤسســات
احملافظة".
سيمنز األملانية :توفير الكهرباء في
العراق ميثل أولى أولوياتنا
واشــار الى إن "هدفنــا ال يتمثل فقط
في توفير الطاقة بل يتوســع ليشمل
التنمية االقتصادية املســتدامة وتعزيز
جودة حياة شعب العراق".
واستعرض خبراء ســيمنر تكنولوجيا
توليــد الطاقة عالية الكفــاءة ،مبا في
ذلك التوربينات الغازية الكبيرة وحلول
 A45لتوليــد الطاقة بصورة ســريعة،
كمــا قدمــوا مجموعة من الوســائل
لتقليــل الفاقد في الطاقــة ،وتنفيذ
شبكات الطاقة الذكية ،وتعزيز شبكة
نقل الكهرباء وحتديث محطات الطاقة
احلالية.
ومن املقرر أن يتم حتديث البنية التحتية
للطاقــة في البالد علــى مراحل ،بداية
من اجــراء التحســينات الفورية التي
سيستفيد منها ما يصل إلى 300,000
شخص ،وميكن تشــغيلها خالل ثالثة
أشهر ،وصوال ً إلى املشروعات متوسطة
وطويلة األجل والتــي يتطلب تنفيذها
واالنتهاء منها ما بني  10و 24شهراً.
وناقشت ســيمنز مجموعة من الطرق
ملســاعدة احلكومــة العراقيــة فــي
احلصــول على حزم التمويل املناســبة
التي تقدمهــا البنوك التجارية الدولية
ووكاالت ائتمــان التصديــر بدعم من

احلكومة األملانية.
ويأتي هذا املؤمتر بعد الزيارة التي قام بها
جو كايســر-الرئيس والرئيس التنفيذي
لشركة ســيمنز  AGإلى بغداد مؤخرا ً
والتقى خاللهــا برئيس الــوزراء ،حيدر
حيث ناقشــا خالل اجتماعهما خارطة
الطريق االســتراتيجية التي وضعتها
ســيمنز لتوفير الطاقــة الكهربائية
للعــراق ،واخلطط قصيرة ومتوســطة
وطويلــة األجــل التــي مت تصميمها
للمســاهمة في تلبية احتياجات اعادة
اعمار العراق ودعم التنمية االقتصادية
في البالد.
ومــن خالل "خارطــة الطريــق لتوفير
الطاقــة الكهربائية للعــراق اجلديد"،
أكدت سيمنز على "استعدادها إلضافة
 11جيجاوات لقدرات توليد الطاقة في
العراق خالل  4سنوات ،مبا يضمن توفير
طاقــة كهربائيــة مســتدامة يُعتمد
عليهــا على مدار الســاعة حلوالي 23
مليون عراقي في جميع أنحاء البالد".
واضافت ان ذلك "ســيعمل على زيادة
قدرات التوليد احلالية في العراق بنسبة
تصــل حلوالــي  .50%وتتمثــل أهمية
هذا املشــروع فيما يوفــره من مليارات
الــدوالرات املتمثلة من وفــورات الوقود
التي ستُســتخدم في توليــد الطاقة
مســتقبالً ،وخلــق مصــدر جديد من
اإليرادات لقطاع الكهربــاء العراقي مبا
يدعم التنمية املســتقبلية في العراق
اجلديد".

الملف األمني

اعتقال ارهابي في المدائن جنوب شرقي بغداد * مقتل "داعشي" واصابة اخرين بمنطقة امام ويس شمالي ديالى
مكافحة إجرام النجف تعتقل 91مطلوبا للقضاء * ضبط عجلتين محملتين بمواد غير مصرح بها في ام قصر

بغداد – اعتقال ارهابي
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية
امــس الســبت ان قوة امنيــة القت
القبض علــى ارهابي في قضاء املدائن
جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وافــاد املصــدر أن "مفــارز مديريــة
االستخبارات العســكرية في الفوج
االول لــواء  42الفرقة احلادية عشــر
التابعة لقيادة عمليات بغداد وبعملية
نوعية نفذت اســتنادا الى معلومات
اســتخبارية دقيقة متكنت من إلقاء
القبــض على احــد االرهابيني بكمني
محكم نصب له في منطقة املشروع
 كصيبــة التابعــة لقضــاء املدائنجنوبي بغداد" .
ديالى – عملية امنية
اعلنت قوات من احلشد الشعبي امس

السبت ،عن مقتل "داعشي" واصابة
اثنــن اخرين بعمليــة امنية مبنطقة
امام ويس شمال شرقي ديالى.
وقال أمر اللواء  ٢٤في احلشد الشعبي
زياد التميمــي إن "الفوج الثاني التابع
لـ اللواء  ٢٤من احلشــد الشعبي قتل
داعشي وجرح آخرين في منطقة امام
ويس شمال شــرق ديالى"  ،مضيفا أن
"القوة عثرت ايضــا على ثالث عبوات
ناسفة في بيت الداعشي".
بابل – هجوم مسلح
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
بابل امس السبت أن مدنيا قتل بهجوم
مسلح مبنطقة احلي العسكري وسط
احملافظة.
وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني
اطلقــوا النــار صباح يــوم امس من
أســلحة رشاشــة باجتــاه مدني في

منطقة احلي العســكري بشــارع 30
في احملافظة ما اســفر عن مقتله في
احلال"  ،مضيفا أن "قوة أمنية فرضت
طوقا علــى منطقة احلــادث ،ونقلت
جثة القتيــل الى دائرة الطب العدلي،
فيما فتحت حتقيقا ملعرفة مالبسات
احلادث".
واسط – حترير مختطف
كشــف مصدر فــي قيادة شــرطة
محافظة واســط امس الســبت عن
حتريــر مختطف والقــاء القبض على
خاطفه خالل  24ســاعة من عملية
االختطاف.
وقال املصدر "بعد ورود اخبار عن خطف
طفل يبلغ من العمر  ١٢ســنة ترأس
قائد شرطة واسط اللواء قاسم راشد
زويد فريــق العمل من مكافحة اجرام
شرطة واسط ،وعثر على الطفل خالل

وقت قياســي والقبض على اخلاطف
خالل  ٢٤ساعة" .

افاد مصدر امني في شرطة محافظة
االنبار امس السبت ان هندسة اللواء
 13باحلشد الشعبي فككت متفجرات
زرعت بأجهزة اتصــاالت تابعة إلحدى
الشركات في قضاء راوة  350كم غرب
مدينة الرمادي.
وقــال املصــدر بعــد ورود معلومات
اســتخبارية بوجود عدد من العبوات
الناســفة املوضوعــة فــي أجهــزة
االتصــاالت التابعة إلحدى شــركات
الهاتف النقــال مت توجيه قوة من لواء
 13حيــث مت تفكيك جميــع العبوات
املزروعة"  ،مضيفا انه "بعد الكشف
عن ربيترات االتصــاالت تبني أن أحدها
يعمل إلى اآلن يستقبل ويرسل نداءات
اإلرهابيــن وجــرى تفكيكــه لقطع
االتصال اخلاص بإرسال النداءات".

االنبار – تفكيك متفجرات

النجف – اعتقال مطلوبني

صالح الدين – انفجار عبوة
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
صالح الدين امس الســبت ،عن إصابة
مدنيني اثنني بانفجار عبوة ناسفة في
قضاء الشرقاط شمالي احملافظة.
وقال املصدر ان "عبوة ناســفة كانت
موضوعــة علــى جانــب الطريق في
قرية العيثة التابعة لقضاء الشرقاط
شــمالي صالح الدين ،انفجرت صباح
يوم امس ما اســفر عن اصابة مدنيني
اثنني بجروح مختلفة" ،مشــيرا الى
نقل املصابني الى مستشــفى قريب
لتلقي العالج ،وفتحت حتقيق للتوصل
الى اجلهة التي تقف وراء التفجير.

اعلن مصدر امني في مديرية مكافحة
إجرام النجف امس السبت اعتقال 91
مطلوبا للقضاء ،فيما اكدت انخفاض
مســتوى اجلرمية فــي احملافظة خالل
شهر آب املاضي.
وقــال املصــدر إن "مكافحــة اجرام
النجــف اعتقلــت  91مطلوبا على
وفــق قضايــا جنائيــة مختلفة في
عموم احملافظــة"  ،مؤكدا على "وجود
انخفــاض كبير في مســتوى اجلرمية
خالل شهر اب املاضي".
نينوى – اعتقال ارهابي
افاد مركز اإلعالم األمني امس السبت
اعتقال "داعشــي" يعمل مقاوال في
احدى اجلامعات.
وقــال املركــز ان "مفارز جهــاز األمن
الوطني في نينوى وبنا ًء على معلومات
اســتخبارية دقيقة تتمكن من القاء

القبض على داعشي يعمل في احدى
اجلامعــات بصفة مقــاول"  ،مضيفا
انه جرى تســليم املتهم إلى اجلهات
القضائيــة اخملتصة لتدويــن أقواله
واتخاذ اإلجــراءات القانونية املطلوبة
بحقه .
البصرة – ضبط عجلتني
اعلنــت هيئة املنافــذ احلدودية امس
السبت ضبط عجلتني محملتني مبواد
غير مصــرح بها في مينــاء ام قصر
مبحافظة البصرة.
واشــارت الهيئة الــى ضبط عجلتني
محملتــن مبواد غير مصــرح بها في
مينــاء ام قصــر احلــدودي مبحافظة
البصــرة" ،مبينــا ان "العجلتــن
محلمتني بـ (الطباخات) وبعد التدقيق
وجدت فيهــا ثالجات مع شــافطات
زيتية غير مصرح بها".
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المشاركة كان لها األثر الكبير في مد جسور

وطنية وتسجيل 6

فروع اجنبية خالل آب
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت دائرة تسجيل الشــركات في وزارة
التجــارة ان مالكات الدائرة اجنزت معامالت
تأســيس ( )188شــركة وطنية وتسجيل
( )6فروع لشــركة اجنبية خالل شــهر اب
املاضي.
وقال مدير عام الدائــرة عبد العزيز جبار ان
الدائرة اصــدرت عدة قرارات تتعلق بتعديل
عقود الشركات توزعت مابني زيادة راس مال
و دمج حسابات شركة وتصفية حسابات
شــركة  ،مضيفا ً انه مت كذلك توثيق 198
شركة مســجلة وتأشــير احملاضر واحالة
( )273شــركة عراقية الــى احملقق العدلي
خملالفتها الضوابط والتعليمات.
واشــار املديــر العــــام الــى ان الدائـرة
قامـــت بدراســة احلســابات اخلتاميــة
للشركـــات الوطنيـــة البالـــغ عددهـا
( )1592شــركة وطنية اضافــة الى دمج
حسابات  11شــركة وزيادة راس مال ()16
شــركة وتصفية حســابات ( )14شركة
وتعديــل عقــد شــركة واحدة ودراســة
حسابات مكاتب وفروع الشركات االجنبية
لـ ( )113شــركة وتاشير احلجوزات والتاكد
من االســماء احملجوزة اموالهــم لـ ()264
وتدقيــق وصوالت لـــ( ) 3224واجراء ()105
كشف عن الشركات في بغداد واحملافظات
 ،الفتــا ً الى قيام دائرتــه بتصديق محاضر
االجتماعات التاسيسية للشركات احملدودة
والبالغ عددهــا ( )155محضرا اضافة الى
تصديــق ( )55محضرا خاصــا باجتماعات
الهيئة العامة للشركات املساهمة فضال
عن تصديق قرارات الهيئة العامة لشركات
االشــخاص احملدودة والبالــغ عددها ()756
قرارا .

تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

حمالت مكثفة لتقديم
الخدمات للمدارس
ورياض االطفال

بغداد  -الصباح الجديد:
أمانة بغداد تعلــن تنفيذ حمالت مكثفة
لتقدمي اخلدمــات للمدارس ورياض االطفال
إســهاما ً في دعم العملية التربوية وخلق
مناخــات وأجواء مالئمــة للطلبة لإلبداع
والتفوق تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي
اجلديد.
اعلنت أمانــة بغداد تنفيذ حمالت مكثفة
لتقدمي اخلدمــات للمدارس ورياض االطفال
إســهاما ً في دعم العملية التربوية وخلق
مناخــات وأجواء مالئمــة للطلبة لإلبداع
والتفوق تزامنا مع قرب بدء العام الدراسي
اجلديد .
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم ان دوائر
أمانة بغداد البلدية باشرت تنفيذ حمالت
خدمية لتنظيف املــدارس ورفع النفايات
من داخلها والســاحات احمليطة بها وتوزيع
أكيــاس جمــع النفايــات علــى إداراتها
الى جانب تأهيل شــبكات املــاء والصرف
الصحـي.
واوضحت ان هذه احلمالت ترمي الى حتسني
مســتوى اخلدمات في املدارس عبر صيانة
شــبكات اجملاري ورفع األنقــاض واخمللفات
وإدامــة وتأهيل شــبكات املــاء الصافي
وإصالح الكســور والنضوح للحد من هدر
املياه الصاحلة للشرب الى جانب االهتمام
باحلدائق املدرسية .
وتابعــت ان احلمالت تتضمــن أيضا ً إدامة
الشــوارع احمليطة بتلك املدارس وتنظيفها
وردم احلفر وإكســائها باإلســفلت إلنهاء
معاناة الطلبة وسهولة وصولهم إليها ال
سيما في فصل الشتاء .

تقرير

التعاون بين بلدان الجامعة العربية

البصرة  -سعدي السند:
شــارك وفد العراق والــذي متثله
املوانئ العراقية برئاسة ربان اعالي
البحار معاون املدير العام للشؤون
املالية واالدارية عدنان محسن بدر
مبؤمتر احتاد املوانئ البحرية العربية
الــذي انعقــد مبدينــة الغردقة
بجمهورية مصر العربية بحضور
وفود متثــل  12دولة عربية واكثر
من  20ميناء وهيئة ومؤسســة
بحرية.
وقــال الكابــن عدنان فــي ضوء
توجيه وزيــر النقل الكابنت كاظم
فنجــان احلمامي بضــرورة اعادة
العراق لالســرة الدوليــة واهمية
مشاركة املؤسســات احلكومية
في املؤمتــرات والتجمعات الدولية
شــارك العراق بهــذا املؤمتر وكان
حلضور وفد العراق االثر الكبير في
جناح اعمال املؤتـمر ومـد جسـور
التعـــاون بـني بلـــدان اجلامعـة
العربيـة.
ويعد هذا املؤمتر الدوري مهما جدا
حيث انطلقــت فعاليــات مؤمتر
احتاد املوانئ العربية برئاسة اللواء
عصام الدين بــدوي ،األمني العام
لالحتــاد وبحضــور ســكرتير عام
محافظة البحر األحمر وممثلي 12
دولة عربية وإفريقية ،هي (اإلمارات،
والكويت ،وليبيــا ،واألردن ،وتونس،
والعراق ،واليمن ،ولبنان ،والصومال،
وموريتانيا إضافة إلى مصر) ،لبحث
جدول األعمال الواحد والعشــرين
للجنــة الفنية الدائمــة لتنفيذ
اســتراتيجية تنميــة املهــارات
البشــرية فــي املوانــئ البحرية
العربية ،وبحث ســبل التعاون بني
املعاهد والكليات البحرية العربية
وإن هــذا املؤمتــر ينفــذ ملرتني في
العام لتنمية مهارات العاملني في
املوانئ البحرية في الدول العربية
واإلفريقية بصفة عامة.
أهداف احتاد املوانئ البحرية
العربية
ويهــدف احتــاد املوانــئ البحرية

بحث المؤتمر سبل
التعاون بين المعاهد
والكليات البحرية
العربية وإن هذا
المؤتمر ينفذ لمرتين
في العام لتنمية
مهارات العاملين
في الموانئ البحرية
في الدول العربية
واإلفريقية بصفة
عامة

جانب من مؤمتر احتاد املوانئ البحرية العربية الذي انعقد مبدينة الغردقة املصرية

العربيــة الــي تنميــة وتطوير
وتنسيق مجاالت عمل أعضائه
وتوثيق الروابط بينهم ،واإلسهام
فى حتقيــق التكامل االقتصادى
بني األقطار العربيــة ،من خالل
ممارســته ملهامه واختصاصاته
وخبراته فــى املوانــئ البحرية
العربية وأن يكون هذا إطارا ً عاما ً
للتنسيق بني االحتادات اإلقليمية
العربية للموانئ القائمة اآلن أو
فى املستقبل .
وفى سبيل حتقيق تلك األهداف
يعمل االحتــاد على تقدمي الدعم
واملساعدة ألعضائه فى مجاالت
تطوير وتقدم أســاليب العمل
لتحقيق أفضل مردود اقتصادى
وتبادل اخلبرات بني األعضاء لهذا
الغرض واحلصــول على التقنية

احلديثة املتقدمــة وضم جهود
األعضــاء ليتوفر ذلــك بأفضل
الشــروط  ،والعمل على تطوير
هــذه التقنية مبا ينســجم مع
طبيعة وواقع أنشطة األعضاء
وجتهيزاتها واجراء االبحاث واعداد
دراســات اجلــدوى االقتصادية
للمشــاريع املزمــع اقامتهــا،
وتقدمي ارشــادات بصدد االتصال
ببيوت اخلبرة العربية واالجنبية
املتخصصة والتنسيق بني الدول
األعضاء فى تنفيذ املشــروعات
اجلديدة أو التوسع فى املشروعات
القائمة مبا يتناســب مع تلبية
االحتياجات فــى الوطن العربى،
وذلك من أجل إيجاد التكامل بني
الدول أعضاء االحتاد واســتغالل
الطاقــات املعطلــة بهــا وحل

املشــكالت الفنيــة والتجارية
وغيرها ،التي تواجه األعضاء من
خالل مزاولة األعمــال املوكولة
إليهم وتأمــن حاجات األعضاء
من املواد والعدد واملستلزمات ،إذا
دعت إلى ذلك الضرورة أو الفائدة
امللموسة .
ويشــترط عندئــذ توفيــر
االحتياجــات بشــروط اجلــودة
والســعر املناســبني ويحــث
االحتاد األعضــاء على تبادل املواد
والتجهيــزات – عنــد احلاجة –
فيمــا بينهم وحث الشــركات
واملؤسسات املنتمية إلى اإلحتاد
على التعامل كمجموعة واحدة
فى العالقات مع اجلهات األخرى،
وتقدمي الدعم لها فى هذا اجملال
والقيام بدور احملكم عند اللجوء

العراق والعمل الدولية تبحثان اعداد
وثيقة للعمل الالئق في العراق
بغداد  -الصباح الجديد:
بحثــت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة مع منظمــة العمل
الدولية اعداد وثيقة لبرنامج العمل
الالئق للســيطرة على تنامي نسب
الفقر والبطالة في العراق.
وقــال وكيل الوزارة لشــؤون العمل
الدكتور عبد الكــرمي عبداهلل خالل
اجتمــاع عقدتــه الوزارة مــع وفد
املكتــب التنفيــذي ملنظمة العمل
الدوليــة بحضور الــوزارات املعنية
والشــركاء االجتماعيــن من االحتاد
العــام لنقابات العمال فــي العراق
واحتاد الصناعات العراقي  ،ان العراق
مير مبرحلة اعادة االســتقرار وحتقيق
الســام وهو حت ٍد اضافي لعدد كبير
من احملافظات التي دمرت خالل احلرب
ضد االرهاب بنسب متفاوتة قد تصل
الى  % 80ونتج عنها زيادة في الفقر
والبطالة ،الفتا الى ان الوزارة يهمها
التداول مــع منظمة العمل الدولية
في كيفيــة خلق فرص العمل وزيادة

تعزيز قــدرات التشــغيل والتدريب
واشــتراطات الصحــة والســامة
املهنية للتخفيف من نسب البطالة
والفقر في البالد.
واضــاف وكيــل الــوزارة ان حضور
املنظمــة الدوليــة لدعــم العراق
يســجل لهــا خاصــة وان البلد مير
بظروف استثنائية وحتديات معروفة
متمثلــة بارتفاع الفقــر والبطالة،
الفتا الى ان الــوزارة تعمل بالتعاون
مع الشركاء االجتماعيني على وضع
برامج للحد من االثار الســلبية في
اجملتمع.
واشــار الى ان هناك تغييرات حدثت
على مســتوى القوانني والتشريعات
التي تدعم موضوعة الفقر والبطالة
ومن هذه االجراءات حتديث سياســة
التخفيف من الفقر وحتديث سياسة
التشــغيل الوطنية ،وكذلك بعض
االجراءات في الشأن الداخلي للوزارة
كدمج بعض الدوائــر منها التدريب
مع التشــغيل واعيدت تســميتها

بدائرة العمل والتدريب املهني.
وبــن الوكيل ان الــوزارة قامت بفك
ارتباط بعض االقســام التابعة لها
انطالقا من تنفيــذ مبدأ الالمركزية
ومنها اقســام الصحة والســامة
املهنيــة والتدريــب واالحتياجــات
اخلاصــة وربطها باحملافظــات ،لتبدأ
احلكومات احمللية العمل على تطبيق
قانون رقم  21لسنة  ،2013الفتا الى
ان هذا االمر كان ميثــل حتديا للوزارة
لكون احملافظات لم تكن مهيأة لنقل
الصالحيات دفعة واحدة.
من جانبه قدم وفد منظمة العمل
الدولية عرضــا عن كيفية االرتقاء
بالعمــل الالئق في العــراق وابدى
استعداد املنظمة للعمل املشترك
مــع العــراق ملواجهــة التحديات
والظواهر الســلبية فــي اجملتمع
كالفقــر والبطالة والتوســع في
تطويــر برنامج العمــل الالئق في
البالد.
واكد ممثلــو املنظمــة ان تطبيق

إليــه لهذا الغرض أو اإلســهام
فى األعمال التحكيمية األخرى
عندما يطلب منه ذلك وتشجيع
األعضاء على إنشــاء شــركات
عربية مشتركة وتقدمي مشاريع
لتأســيس هذه الشــركات إلى
مجلــس الوحــدة اإلقتصادية
العربيــة واملنظمــة العربيــة
للتنميــة الصناعية أو املنظمة
العربيــة املتخصصة للنظر فى
إقــراره وإقامة عالقــات تعاضد
وثيقــة مع االحتــادات والهيئات
العربية األخرى لتحقيق األهداف
التــى يعمل االحتاد مــن أجلها
وإقامة صالت تعاون مع الهيئات
األجنبية ذات العالقة مبجال عمل
اإلحتاد ونشــاطه ووضــع برامج
التدريب والتأهيــل لرفع كفاءة

العاملني فى مجال عمل اإلحتاد
وتقدمي املؤازرة والعون فى تنفيذ
تلك البرامج وإصدار النشــرات
واجملالت والدوريات وإقامة الندوات
من أجــل حتقيق أهــداف االحتاد
وأغراضه واملشاركة فى الندوات
واملؤمتــرات العربيــة والدوليــة
إذا كانــت موضوعاتهــا لهــا
صلة بأعمال اإلحتاد ونشــاطات
أعضائه وتوفير أحدث املعلومات
واإلحصاءات الفنية واالقتصادية
والتجارية العربية والعاملية وذلك
بالنســبة للخامات ومستلزمات
اإلنتاج واملواد الوسيطة واملنتجات
النهائية ومعاونــة األعضاء فى
توفير إحتياجاتهــم من املالكات
الفنية واإلدارية عن طريق التبادل
في ما بينهم.

الصحة تشارك في المؤتمر الدولي
لألمن وسالمة التطبيقات العلمية

برنامــج العمل الالئــق في ظروف
معينــة يجــب ان ينعكــس على
عــودة املهجريــن والنازحــن الى
مناطقهم احملررة وخلق فرص عمل
للعائدين ،وكذلــك التحفيز على
ايجاد نشاطات اقتصادية في تلك
احملافظــات ،والتركيز على مســح
سوق العمل للحصول على بيانات
واضحــة عن اجلهات املســتهدفة
ووضع برامج لتطوير املهارات.
وشــهد االجتماع عــرض وتقدمي
اوراق عمل من قبــل دوائر التدريب
املهني والصحة والسالمة املهنية
والضمــان االجتماعــي للعمــال
وكذلك الوزارات املعنية والشركاء
االجتماعيني ،التي تضمنت افكارا
ومقترحات عدة عن كيفية االرتقاء
بواقــع العمل الالئــق وخلق فرص
العمــل ومعاجلــة التحديات التي
تواجه النمــو االقتصادي في البالد
وكذلــك تفعيل القطــاع اخلاص
وتنظيم العمل غير املنظم.

بغداد  -الصباح الجديد:
شــاركت وزارة الصحــة والبيئة
باملؤمتر الدولي االول لألمن وسالمة
التطبيقات العلمية الذي اقامته
بالتعاون مع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي حتت شعار ( تعزيز
قدرات االمن والسالمة طريق نحو
مجتمع امــن) وعلى قاعة العلوم
في اجلامعة املستنصرية
وافتتــح املؤمتــر بكلمــة القاها
الدكتور صادق محمد الهماشــي
رئيــس جامعــة املســتنصرية ،
مبينــا فيهــا الســعي الدؤوب
حلماية اجملتمع مــن خطر التلوث
االشــعاعي  ،اذ تســعى جميــع
الــوزارات واجلامعــات الجــراء
الدراســات والبحوث العلمية حلل
شتى مشــكالت اجملتمع والتأكيد
على احملافظة على سالمة البيئة .
بعــد ذلك القى الدكتور جاســم
الفالحي كلمة بني فيها مشاركة
وزارة الصحة بني القطاع احلكومي

وبني املراكز العلميــة واالكادميية
 ،مشــيرا الى ســعي وزارتنا على
تشــخيص التحديات التي تواجه
القطــاع البيئــي فــي العــراق
والتخطيــط ملواجهتها من خالل
اجــراءات كاملة شــملت اعداد
خطة تشريعة وقوانني وتعليمات
تنظم العمــل البيئــي ومراقبة
جميــع القطاعــات خصوصــا
القطاع اخلدمي والصناعي ابتداء
من مرحلة منح املوافقات ومراقبة
العمليــات االنتاجيــة وصوال الى
مراقبة مخرجــات هذه العمليات
التي يتم طرحها الى البيئة .
واكــد الدكتــور الفالحــي الــى
ضــرورة التعــاون املشــترك بني
وزارتنــا واجلهــات الرســمية من
خــال تشــكيل فــرق العمــل
واللجان املشتركة لتبادل اخلبرات
العلميــة والوصول الــى افضل
املعايير البيئية الرصينة هذا على
الصعيد الوطني.

«الحديثة» تعاود االنتاج لتنفيذ التزامها مع الجهات المستفيدة

«المشاريع» تواصل تجهيز القطاعين العام والخاص بالكونكريت الجاهز
بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل الشركة العامة للتصميم
وتنفيذ املشــاريع التابعــة لوزارة
الصناعة واملعادن جتهيز مشاريعها
املنتشــرة في مناطق متعددة من
البــاد والقطاعني العــام واخلاص
بالكونكريت اجلاهز .
وقــال مصدر مخول في الشــركة
ملركز االعــام والعالقــات العامة
في الوزارة ان مالكات الشــركة في
اخلباطة املركزية التابعة لها قامت
بعدة انشــطة خدميــة في مجال
صب وجتهيــز الكونكريــت اجلاهز
ملشــاريع الشــركة وجهات اخرى
متعددة  ،فقد جهز مشروع محطة
كهربــاء الصابيــات بالكونكريت
اجلاهــز بكمية( )32متــرا مكعبا ،
مبينا ً ان الشركة مستعدة لتقدمي
منتجاتها مــن الكونكريت اجلاهز
لــكال القطاعــن العــام واخلاص

ومبواصفــات فنيــة عاليــة اجلودة
واســعار تنافســية ,مضيفــا ً ان
مالكات الشــركة اجنــزت اعمال
صــب املرحلة الثانية من اجلســور
الرابطــة لبنايــة ( )400كــي في
واعمال صب ســقف الطابق االول
وجدران الســالم لبناية السيطرة
في مشــروع محطة كهرباء شرق
الرصافة التحويليــة فيما حققت
نسب اجناز في تنفيذا عمال مشروع
محطة كهرباء الشــعب  ،مؤكدا
علــى ان جميــع االعمال تســير
بشــكل دؤوب من اجل اجنازجميع
املهام علــى وفق اجلــدول الزمني
اخملطط له.
مــن جهة اخــرى اشــار املصدر ان
الشركة العامة للتصميم وتنفيذ
املشــاريع اقامت دورة تدريبية حول
ادارة املشــاريع االحترافيــة لغرض
رفع املســتوى العلمي ملنتسبيها
السيما وان الشــركة مقبلة على
مرحلة من البناء واالعمار والتعامل

مع الشــركات االجنبية التي حتتاج
الى هــذه الشــهادات (  ) PMPمن
ضمــن املتطلبات للمــاكات التي
تعمل معها في تنفيذ املشاريع.
على صعيد متصل اعلنت شــركة
صناعــات االصبــاغ احلديثة احدى
شركات القطاع الصناعي اخملتلط
عن معاودة العمل واالنتاج لتنفيذ
االلتزامات التعاقديــة مع اجلهات
املستفيدة.
وذكر رئيس مجلس ادارة الشــركة
املهنــدس يونــس شــيال فهد ان
املــاكات العاملــة في الشــركة
باشــرت بالعمل بعد ان قرر مجلس
االدارة افتتــاح الشــركة  ،الفتا إلى
أن جرى تكليف عضــو من مجلس
االدارة ومســوؤل اللجنــة االمنية
ومدير معمل العلب باللقاء والتحاور
مع العاملني وممثليهم وبوجود ممثلني
عــن الضمــان االجتماعــي ومدير
االدارة الســتيعاب مطالب العاملني
ومبشاركة اجلهات الساندة للشركة

املمثلة بــوزارة الصناعــة واملعادن
ووزارة العمل والشوون االجتماعية-
قسم تفتيش العمل ودائرة الضمان
االجتماعــي واجلهــات االمنيــة
للمنطقــة  ،معلنــا عن املباشــرة
بتنفيــذ خطة العمــل بعد اكمال
تنظيــف املعدات وانتــاج منتجات
صناعيــة فــي معمــل املنتجات
املتخصصة ومنتجات ديكورية اخرى
مطلوبة وجتهيز الشركات بكميات
من االصبــاغ الديكوريــة واالصباغ
الصناعية وارســال منتجات شتى
ملعرض الشركة لتعزيز املبيعات.
ولفــت فهد الــى ان الشــركة لم
تتوقف عن العمــل والتجهيز منذ
تاريخ افتتاحها في شهر أيلول اجلاري
للشــركات املتعاقد معها او تنفيذ
املشاريع امللتزمة بعقود معها حرصا
من مجلس ادارة الشــركة واملالكات
العاملة فيها في هذه الفترة احلرجة
على تنفيــذ التزاماتها جتاه اجلهات
املستفيدة .
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بمعدل  50مليون قدم مكعب قياسي يوميًا

المباشرة بانتاج الغاز المصاحب من حقل الناصرية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة النفــط ،أمــس
الســبت ،عن املباشــرة بإنتاج
واســتثمار الغاز املصاحب من
حقل الناصريــة في محافظة
ذي قــار مبعــدل  50مليون قدم
مكعب قياسي يومياً.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي،
في بيان صحافي :متت املباشرة
بإنتاج واستثمار الغاز املصاحب
للعمليــات النفطية من حقل
الناصرية النفطي في محافظة
ذي قار بطاقــة  50مليون قدم
مكعب قياســي يوميا ً وباجلهد
الوطنــي من مالكات شــركة
نفط ذي قار والشركات الوطنية
املساندة لها حصراً.
وأضاف اللعيبي ،أن «هذا اإلجناز
ميثل خــط الشــروع لتحقيق
الهدف اخملطط له في استثمار
 200مليون قدم مكعب قياسي
يوميا ً مــن حقول محافظة ذي
قار ،الذي سيتحقق خالل الفترة
القليلة املقبلــة بفضل اجلهد
الوطني ،ومبساهمة التعاقدات
اجلديــدة مع أحدى الشــركات
العاملية الرصينة ،التي باشرت
لتحقيق هدف اســتثمار الغاز
املصاحب مــن حقلي الناصرية
والغراف في احملافظة».
وتابــع ،أن «اســتثمار الغــاز
املصاحب من حقول ذي قار ميثل
إضافة مهمــة لإلنتاج الوطني
مــن الغــاز بنحو عــام وعلى
إنتاج محافظة ذي قار بشــكل
خاص ،ملا تشكله هذه املشاريع
مــن أهمية في رفــد محطات
الطاقة الكهربائيــة ومصانع
اإلســمنت والبتروكيمياويات،
وغيرها بوقــود الغاز ،فضال ً عن
زيادة االنتــاج الوطني من الغاز
الســائل واملكثفات ،والكبريت،
وحتقيق اإليــرادات املالية وتوفير
فــرص العمــل البناءاحملافظة،
كذلــك حتد هذه املشــاريع من
التلوث البيئــي ،وحتول الطاقة

إنتاج واستثمار الغاز
المصاحب للعمليات
النفطية من حقل
الناصرية النفطي
في محافظة ذي قار
بطاقة  50مليون قدم
مكعب قياسي يومي ًا
وبالجهد الوطني من
مالكات شركة نفط
ذي قار والشركات
الوطنية المساندة لها
حصراً

املباشرة بانتاج الغاز املصاحب

التي حترق إلى طاقة مفيدة».
وتسعى وزارة النفط الى تطوير
حقل الناصرية النفطي باجلهد
الوطني للوصــول لطاقة 200
الف برميل يومياً.
ووجــه وزيــر النفط شــركات
نفــط ذي قار واحلفــر العراقية
واملشــاريع النفطيــة واجلهات
الساندة االخرى ،بتطوير حقل
الناصرية النفطــي مبحافظة
ذي قار باجلهد الوطني .وقال أن
«هيئة الرأي في الوزارة اتخذت
قــرارا بذلك خدمــة للصالح
العام».
وأضــاف اللعيبــي ،أن «الوزارة
وضعت خطة تطوير متكاملة
لزيادة الطاقة اإلنتاجية للحقل
مــن  90الف برميــل والوصول
بها الى معدل  200الف برميل
يوميا ً في غضون عام ،وذلك من

خالل حفر  20بئرا جديدا».
وأكد وزيــر النفــط ان «الوزارة
خصصت مبلغ  140مليون دوالر
من اإلمكانيــات املالية املتوفرة
للوزارة لتنفيذ مشــاريع تطوير
احلقل ،وعــدم حتميــل املوازنة
االحتادية نفقات التطوير بسبب
الظروف االقتصادية».
من جهته ،قال املتحدث بإسم
الوزارة عاصم جهــاد إن العراق
ســيطور حقل غاز املنصورية
قرب احلدود مع إيران باالستعانة
بشــركات وطنية بعــد ”تلكؤ
وفشل“ الشركات األجنبية في
استئناف العمل في احلقل.
وأضاف أن العراق يخطط لزيادة
اإلنتــاج إلى  100مليــون قدم
مكعبة يوميــا ليرتفع تدريجيا
إلى  325مليون قــدم مكعبة
يوميا في ”السنوات املقبلة“.

ومضــى جهاد الــى القول :أما
حقل الناصريــة النفطي الذي
يعــد مــن احلقــول النفطية
الواعــدة ،فــان زيــادة االنتاج
النفطي فيه ستؤثر ايجابا على
الواقع االقتصادي للمحافظة،
كما أنها ستســهم في زيادة
االنتــاج الوطنــي مــن الغاز
املصاحــب لرفــد محطــات
الطاقة الكهربائية للمحافظة
والشــبكة الوطنيــة ،فضــا ً
عــن الفائــدة املتحققــة من
ايرادات البتــرودوالر في االرتقاء
بالواقــع االقتصــادي واخلدمي
للمحافظة».
وكانــت شــركة غــاز البصرة
ركــزت خطــط تطويــر الغاز
العراقي على مشــروعها «غاز
البصرة» الــذي تبلغ قيمته 17
مليار دوالر ويســتمر عقديا ً لـ

 25عاما ميتلــك فيه العراق 51
في املئة وشــركتي شــل 44%
وميتسوبيشي .5%
ويهدف املشروع إلى جتميع الغاز
من احلقــول في جنوب البالد مبا
في ذلك حقــول غرب القرنة-1
والزبير وحقل الرميلة.
وقال مسؤول تنفيذي كبير لدى
«رويال داتش شــل» الهولندية
اإلنكليزية ان الشركة ملتزمة
التزامــا كامــا مبشــروعها
املشترك للغاز في العراق ،بعد
أن تخارجــت شــركة الطاقة
العمالقة من أصولها النفطية
في البلد العضــو في «أوبك»،
وتخطــط لزيــادة إنتاجها من
الغاز هناك إلــى  1.4مليار قدم
مكعب يوميا بحلول .2020
وقال فرتــس كالب ،املدير العام
لـ»مشروع غاز البصرة» ،ان إنتاج

الغاز من املشــروع املشــترك،
املُنتج الرئيس للوقود في جنوب
العــراق ،بلــغ  938مليون قدم
مكعب قياســي يوميا في أيار
املاضي مع التخطيط ملزيد من
التوسع.
وأضــاف« :منــذ ( 2013حني بدأ
التشغيل) ،رفعنا طاقة املعاجلة
ألكثر من ثالثــة أمثالها ،متابعاً:
«ســنتجه إلى أمر اسمه بي.إن.
جي.إل ،أو توسعة البصرة إن.جي.
إل (سوائل الغاز الطبيعي) ،والذي
ســيرفع إنتاجنا فعليا من مليار
قدم مكعب يوميا إلى  1.4مليار،
عبر وحدتــن تبلغ طاقة الواحدة
 200مليون قدم مكعب قياسي
يوميا».
وتوقع تشغيل الوحدتني بحلول
نهاية  ،2020مضيفا ً ان تلك زيادة
بنحو  % 40ستكون ضخمة.

ارتفاع حجم التبادل التجاري العراقي اإليراني بنسبة % 30
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد رئيس غرفة التجــارة العراقية
جعفر احلمداني ،علــى العمل جلعل
العــراق "وجهــة" لنقــل البضائع
االيرانية الــى دول املنطقة ،في حني
اعلن نظيره االيراني ان حجم التبادل
التجاري مع العراق سجل منوا بنسبة
تزيد علــى  30%في النصف األول من
العام احلالي.
وقــال احلمدانــي خــال اجتماع مع
نظيره االيراني في مدينة مشهد ،إن
"هذا اللقاء فــي الوضع احلالي مهم
ألن إيران تواجه حظر اقتصادي".

وأضاف "لقد حققت مدينة مشهد،
خاصــة في مجــال البنــاء والبنية
التحتيــة ،تقدما جيدا ،واســتمرار
االســتثمار فــي هذه اجملــاالت ميكن
أن ميهــد الطريق أمام املســتثمرين
العراقيني".
وشــدد احلمداني على "أهمية زيادة
جتــارة العراق مع إيــران ،ونحن نعمل
على جعــل العــراق وجهــة لنقل
البضائع اإليرانية إلى دول املنطقة".
واعلــن ان "في النصف األول من هذا
العام ،بلغ حجم التبادل التجاري بني
إيران والعراق أكثر من  1.5مليار دوالر".

وختم احلمداني بالقول إن "مشاركة
املســتثمرين العراقيــن فــي بناء
مشاريع السكن في إيران ،ومشاركة
البلديــن في الصناعات املشــتركة
وحل مشــكلة املواصفــات اخملتلفة
للجــودة ،إلــى جانب التعــاون بني
البنكني الوطنيني ،هي مجاالت أخرى
للتعاون االقتصادي بني إيران والعراق".
بدوره كشــف رئيس غرفــة التجارة
والصناعة واملناجم والزراعة اإليرانية
غــام حســن شــافعي ،ان حجم
التبادل التجــاري بني العراق وايران زاد
بنســبة  30%خالل النصف االول من

العام احلالي وباالمكان رفع مســتوى
التبادل التجاري اكثر مما هو عليه االن.
واضاف ان ايران والعــراق بحاجة الى
توسيع عالقاتهما في اجملاالت االخرى
السيما تطوير البنية التحتية للعراق
في قطاعات االعمار والصناعة.
واشار شــافعي الى ان العراق وإيران
يتمتعان مبوقــع جغرافي خاص جدا
في اقتصــاد املنطقــة ،وإضافة إلى
الســوق احمللية ،ميكنهما العمل معا
في اقتصــاد املنطقة ،مشــيرا إلى
أن العــراق هــو أحد أهم الشــركاء
التجاريني إليران في املنطقة والعالم.

على صعيــد متصل ،أعلنــت وزارة
النقل ،أمس الســبت ،عن استئناف
حركــة النقل النهري مــع إيران بعد
توقفه لثالث سنوات.
وقالت الوزارة في بيان صحافي" :مت
استئناف نشــاط اخلط النهري بني
رصيف العشــار على ضفاف شط
العرب بالبصرة وميناء خرمشــهر
االيراني بعد توقفه لثالث سنوات".
وأضافــت" :حيــث وصلــت زوارق
الشــركة العامة للنقــل البحري
احــدى تشــكيالت وزارة النقــل
العراقيــة ،وعلى متنهــا  46راكبا

الى ميناء خرمشــهر جنوبي غربي
ايران".
من جانبه ،أشــار وزير النقل كاظم
فنجان احلمامي ،إلى "سعي الوزارة
لتفعيل وإشــاعة النقــل النهري
داخــل وخارج العــراق ألهمية هذا
النوع من النقل".
من جهته ،أكد مدير عام الشــركة
العامة للنقــل البحري في الوزارة،
عبدالكــرمي اجلابري ،أن "الشــركة
متلك زوارق حديثه مخصصة لنجاح
جميع الرحالت النهريــة (القريبة
منها والبعيدة)".

النقد الدولي :اطالق قرض جديد لتونس
تونس ـ رويترز:
قال مصدر رسمي إن صندوق النقد
الدولــي وافق على صرف  245مليون
دوالر من قرض لتونس ،هي الشريحة

اخلامســة مبوجب برنامــج إقراض
وقعــه مع البلد العربــي الواقع في
شمال افريقيا.
وبرنامج القــرض مرتبط بأن تواصل

تونــس إصالحــات اقتصادية تهدف
إلــى اإلبقاء علــى عجــز امليزانية
حتت السيطرة .وســتمهد موافقة
صندوق النقد الطريــق أمام تونس

تقـرير

لبيــع ســندات بقيمة مليــار دوالر
الشهر املقبل.
وأبلــغ مصدر رســمي رويتــرز هذا
الشــهر أن بيع الســندات سيكون

أوائل الشــهر املقبل بعــد موافقة
صنــدوق النقــد .وقال مســؤولون
لرويتــرز الشــهر املاضــي إن تونس
تتوقع أن يتســارع النمو االقتصادي

إلى ما بني  3.0إلــى  3.5باملئة العام
املقبــل من  2.9باملئــة متوقعة في
 ،2018مدفوعــا بتعافــي صناعــة
السياحة وتوسع القطاع الزراعي.

مصر توقف استيراد
الغاز المسال

القاهرة ـ رويترز:
قال وزير البتــرول املصري طارق املال أمس
الســبت إن مصر أوقفت اســتيراد الغاز
الطبيعــي املســال من اخلــارج بعد أن
تسلمت آخر شــحناتها املستوردة منه
األسبوع املاضي.
وكان الوزير قال في وقت سابق من العام
احلالي إن مصر ســتوقف استيراد الغاز
الطبيعي املســال بحلول نهاية السنة
املالية  2018-2017إذ تكثف إنتاجها في
حقــول الغاز التي جرى اكتشــافها في
اآلونة األخيرة.
وقال الوزيــر متحدثا لرويترز ”بوصول آخر
شــحنات الغاز املســال ملصر األسبوع
املاضي نعلــن وقف اســتيراد الغاز من
اخلــارج“ .ولم يذكــر تفاصيــل وال عدد
الشــحنات التي تســلمتها مصر هذا
العام.
وتســعى مصر إلــى أن تصبــح مركز
إقليميا لتداول الغاز الطبيعي املســال
بعد سلســلة من االكتشافات الكبيرة
في األعوام القليلــة املاضية منها حقل
(ظهــر) البحــري العمالق الــذي يحوي
احتياطيات غاز تقدر بنحــو  30تريليون
قدم مكعبة.
وبلــغ إنتــاج مصــر اليومي مــن الغاز
الطبيعي  6.6مليــار قدم مكعبة يوميا
هذا الشــهر مقارنة مع ســتة مليارات
قدم مكعبة يوميا في يوليو متوز املاضي.
واإلنتــاج املصري ينمو باطــراد منذ بدء
تشــغيل حقل ُظهــر في كانــون األول
املاضي.
كان املال أعلن في كانــون الثاني املاضي
أن مصر ستوفر  250مليون دوالر شهريا
بوقف استيراد الغاز الطبيعي املسال.
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ألوقية الذهب
لندن ـ رويترز:
ارتفعت أســعار الذهب لكنها سجلت
أطول سلســلة خسائر شــهرية منذ
كانون الثاني  1997مع صعود الدوالر أمام
اليورو الذي يتعرض لضغوط من التوترات
بشأن ميزانية إيطاليا.
وينهي املعدن األصفر الشهر منخفضا
أكثر من  0.5باملئة في ســادس خســارة
شهرية على التوالي.
وارتفع الذهــب في املعامــات الفورية
 0.9باملئــة إلــى  1192.58دوالر لألوقية
(األونصــة) فــي أواخر جلســة التداول
بالســوق األميركي ،بعد أن ســجل في
وقت سابق من اجللسة أدنى مستوى منذ
السابع عشر من آب عند  1180.34دوالر.
وصعــدت العقــود األميركيــة للذهب
تســليم كانــون األول  8.80دوالر ،أو 0.7
باملئة ،لتبلغ عند التسوية  1196.20دوالر
لألوقية.
وقــال متعاملون إن بيانــات أضعف من
املتوقع لنفقات االســتهالك الشخصي
األساســي في الواليات املتحــدة ،وهي
مقياس للتضخم ،أثارت مشــتريات في
الذهب من صائدي الصفقات.
ورفــع مجلــس االحتياطــي االحتــادي
األميركي أسعار الفائدة يوم األربعاء وقال
إنه يخطط ألربــع زيادات إضافية بحلول
نهاية  2019وزيادة أخرى في .2020
والذهــب ســريع التأثر بزيادات أســعار
الفائدة التــي ترفع تكلفــة االحتفاظ
باملعدن النفيــس الذي ال يدر عائدا .وهي
أيضــا ترفع الدوالر املســعر بــه املعدن
األصفر.

 10.96مليون برميل يوميًا حجم اإلنتاج األميركي

«برنت» يسجل أعلى مستوى في  4أعوام
متابعة الصباح الجديد:
صعدت أســعار النفــط أكثر من
واحد في املئة وسجلت عقود برنت
أعلــى مســتوى في أربع ســنوات
مــع تعرض صادرات اخلــام اإليرانية
لضغوط مــن عقوبــات أميركية
مرتقبة على طهــران ،وهو ما يثير
مخاوف من شح في اإلمدادات برغم
أن مصدرين رئيسيني آخرين يزيدون
انتاجهم.
وصعدت عقود خام القياس العاملي
دوالرا لتبلــغ عند التســوية 82.72
دوالر للبرميل بعد أن ســجلت في
وقت سابق من اجللسة  82.87دوالر
وهو أعلى مستوى منذ العاشر من
تشرين الثاني .2014
وتنهي عقود برنت الربع الثالث من
العــام على مكاســب بنحو  4في
املئة.
وارتفعــت عقــود خــام القيــاس
األميركي غرب تكســاس الوسيط
 1.13دوالر لتســجل عند التسوية
 73.25دوالر للبرميــل .وفــي وقت
ســابق من اجللســة ســجل اخلام
األميركــي  73.73دوالر وهــو أعلى
مستوى منذ احلادي عشر من متوز.

وعلى مدار الشــهر صعدت عقود
اخلام األميركي حوالي خمســة في
املئة لكنهــا تنهي الربــع الثالث
منخفضة بنحو واحد في املئة.
وتدخل جولة جديدة من العقوبات
األميركيــة على إيــران ،ثالث أكبر
منتــج للنفط فــي منظمة أوبك،
حيز التنفيذ في الرابع من تشــرين
الثاني.
وتطالب الواليات املتحدة مشــتري
النفط اإليراني بخفض الواردات إلى
الصفر إلرغام طهران على التفاوض
على اتفاق نووي جديد وكبح نفوذها
في الشرق األوسط.
وقالت مصادر مطلعة إن سينوبك
الصينيــة خفضت إلــى النصف
شحنات النفط اخلام من إيران هذا
الشهر مع تعرض شــركة التكرير
اململوكة للدول لضغوط قوية من
واشنطن.
لكن وزير اخلارجيــة الهندي قال إن
بالده ،وهي مشتر رئيس آخر ،ملتزمة
بشراء النفط من إيران.
وقال محللون إن دوال أخرى في أوبك
تزيد انتاجها من اخلام لكن اخملزونات
العاملية ما زالت تواصل التراجع.
ومــن املتوقع أن تضخ الســعودية
كميــات إضافيــة من اخلــام إلى

السوق على مدى الشهرين املقبلني
لتعويض الهبوط فــي إنتاج إيران.
وأبلغ مصدران على دراية بسياسة
أوبك رويترز أن السعودية ومنتجني
آخرين ناقشــوا زيادة محتملة في

االنتاج تبلغ نحــو  500ألف برميل
يوميا.
لكن بنك إيه.إن.زد قال في مذكرة إن
من غير املرجح أن الزيادة في اإلمدادات
من كبار املصدرين ستعوض اخلسائر

التي ســتنتج عن العقوبــات والتي
تقدر بنحو  1.5مليون برميل يوميا.
وعنــد ذروتهــا للعام احلالــي والتي
سجلتها في أيار ،بلغت صادرات إيران
 2.71مليون برميــل يوميا ،أو نحو 3

باملئة من االستهالك العاملي اليومي
من النفط.
في الســياق ،قالــت إدارة معلومات
الطاقة األميركية في تقرير شــهري
إن إنتــاج النفط اخلام فــي الواليات
املتحــدة زاد مبقــدار  269ألف برميل
يوميا في متــوز إلــى  10.964مليون
برميل يوميا وهو مســتوى قياســي
بفضل قفزة في اإلنتاج في تكساس
ونورث داكوتا.
وعدلــت الوكالــة احلكومية رقمها
لإلنتاج لشــهر حزيران بالرفع بنحو
طفيــف إلى  10.695مليــون برميل
يوميا.
وقفــز إنتاج اخلــام األميركي بفضل
طفــرة فــي النفط الصخــري وهو
ينافس اآلن روســيا والسعودية أكبر
املنتجني في العالم.
وارتفــع إنتاج النفط في تكســاس
إلى مستوى قياسي بلغ  4.47مليون
برميل يوميــا ،وســجل اإلنتاج في
نورث داكوتا أيضا مســتوى قياسيا
بصعــوده  41ألف برميــل يوميا إلى
 1.26مليون برميل يوميا.
وأظهــرت بيانــات إدارة املعلومات أن
إجمالــي الطلب علــى النفط في
الواليــات املتحدة ارتفــع ثالثة باملئة
في متوز مقارنة مع الشــهر نفســه

من العام املاضي ،مدفوعا بطلب قوي
على نواجت التقطير.
وقفز الطلــب على نــواجت التقطير
 6.8باملئــة ،أو  251ألف برميل يوميا،
على أساس سنوي في متوز ،بينما زاد
الطلب على البنزين  0.7باملئة ،أو 67
ألف برميل يوميا.
ومن ناحية أخرى ،أظهــر تقرير إدارة
معلومــات الطاقــة أن إنتــاج الغاز
الطبيعي في الواليات املتحدة سجل
أعلى مستوى على اإلطالق عند 92.7
مليار قــدم مكعبة يوميــا في متوز،
متجاوزا املســتوى القياسي السابق
املســجل في حزيــران والبالغ 90.9
مليار قدم مكعبة يوميا.
وزاد إنتــاج الغاز في تكســاس ،أكبر
والية منتجــة في البــاد ،إلى 24.6
مليار قــدم مكعبة يوميــا في متوز
وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2016
وبزيادة قدرها  1.5باملئة عن الشــهر
السابق.
وفــي بنســلفانيا ،ثانــي أكبر والية
منتجــة للغــاز ،ارتفع اإلنتــاج إلى
مستوى قياسي بلغ  17.0مليار قدم
مكعبة يوميا في متــوز بزيادة قدرها
ثالثة في املئة عن حزيــران ،ومقارنة
مع إنتاج بلغ  14.7مليار قدم مكعبة
يوميا في متوز .2017
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مقتل  384شخصا
بعد زلزال وأمواج

مد في إندونيسيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت السلطات في إندونيسيا امس السبت
إن ما ال يقل عن  384شــخصا لقوا حتفهم
وكثير منهــم جرفته األمــواج العاتية أثناء
وجودهم على الشــاطئ ،بعدمــا ضرب زلزال
قــوي أعقبته أمــواج مد عاتية (تســونامي)
جزيرة سوالويسي.وقال سوتوبو بورو نوجروهو
املتحدث باسم الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث
للصحفيني في جاكرتا»عندما أطلقنا اإلنذار
من أمواج املــد العاتية (تســونامي) باألمس
كان الناس ما زالوا ميارســون أنشطتهم على
الشــواطئ ولم يفروا على الفــور وأصبحوا
ضحايا» .وأضاف «لم تكن أمواجا فقط إذ أنها
جرفت الســيارات واألشجار واملنازل واجتاحت
كل شيء على األرض» .وقال نوجروهو إن بعض
األشخاص تســلقوا األشــجار بارتفاع ستة
أمتار للفرار من أمواج املد وجنوا.
وقال نوجروهو إن أمواج املد وصلت ســرعتها
إلــى  800كيلومتر في الســاعة ودمرت مبان
وبنية حتتية.
واســتمرت الهزات االرتداديــة القوية صباح
امس الســبت فــي املدينة الســياحية بعد
الزلزال الذي بلغت قوته  7.5درجة الذي ضربها
يوم اجلمعة وأدى ألمواج مد عاتية.
ووصــف نوجروهو الدمار بأنه «شــامل» بعد
انهيار آالف املنــازل واملستشــفيات واملراكز
التجارية والفنادق ومراكز التســوق .وجرفت
املياه أحــد اجلســور بينما انقطــع الطريق
الرئيسي املؤدي إلى بالو بسبب انهيار أرضي.

ليبيا تطالب بإصالح مجلس
األمن وتخصيص مقعدين
دائمين إلفريقيا فيه

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعا وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر ســيالة
إلى إصالح مجلس األمــن الدولي ،ومنح القارة
اإلفريقيــة مقعدين دائمني مع حــق النقض،
الســيما وأن معظــم القضايا التــي يبحثها
اجمللس تخص إفريقيا.
وقال وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيا ّلة،
خالل كلمته في اجلمعية العامة لألمم املتحدة:
«ندعو ملنح إفريقيا ،مقعدين دائمني في مجلس
األمن الدولي مــع حق الفيتو ،وكذلك مقعدين
غيــر دائمني ،خاصة وأن معظــم القضايا التي
يتــم النظر فيها فــي اجمللس ،تتعلــق بالقارة
اإلفريقية».
وأعرب سيالة عن ثقته بأن الواقع اجليوسياسي
يتطلــب تنفيذ إصالحــات لضمــان التمثيل
املتساوي في مجلس األمن الدولي ،مبا ينعكس
على القارة اإلفريقية أيضا.
وأشــار إلى دعم بالده لإلصالحات التي اقترحها
األمني العام لألمم املتحــدة أنطونيو غوتيريش،
وأضاف« :نأمل في أن تعزز هذه اجلهود ســلطة
وهيبة املنظمة».
وشدد على ضرورة إصالح مجلس األمن الدولي
«ألنه لم يعد يعكس الواقع الســائد في القرن
احلادي والعشرين».

تقـرير

شؤون عربية ودولية

مع بدء العد العكسي لتنفيذ االتفاق الروسي -التركي

ضغوط دولية ّ
وقمة رباعية تبحث إدلب والمسار السياسي السوري
متابعة ـ الصباح الجديد:
وســط ضغــوط دوليــة للدفع
بالتسوية السياســية وتشكيل
جلنة الدستور السوري ،واصل أمس
ملــف محافظة إدلب الســورية
تفاعلــه دوليــاً ،مــع بــدء العد
العكسي لتنفيذ االتفاق الروسي-
التركــي الــذي يتضمن إنشــاء
منطقة منزوعة السالح ،وسحب
السالح الثقيل من الفصائل قبل
منتصف الشهر املقبل ،إذ أعلنت
املستشــارة األملانية أنغيال مركل
أمــس االول اجلمعة ترتيبات لعقد
قمة حول إدلب والنزاع في سورية
عمومــاً ،جتمعها بقادة فرنســا
وتركيا وروسيا في تشرين األول
وقالت مركل فــي مؤمتر صحافي
مــع الرئيس التركــي رجب طيب
أردوغان في برلني« :حتدثنا عن إدلب،
ونؤيد لقاء رباعيا ً ألن الوضع ال يزال
هشاً».
واستبقت موسكو القمة بتأكيد
متسكها باستعادة النظام السوري
إلدلب .ورفض نائــب وزير اخلارجية
الروسي ميخائيل بوغدانوف القول
إن الوضع في إدلب «مجمد» ،قائالً
للصحافيني« :نقــول دائما ً إن هذا
إجراء موقت ،مثلمــا كانت بقية
مناطق خفض التوتر التي أقيمت
في إطار آســتانة ،إجراءات موقتة،
وال بد من حترير أراضي ســورية من
أي وجود لإلرهابيني».
وكانت وكالة األناضــول التركية
نقلت عن أردوغان ،قوله على منت
طائرة ،خــال مغادرتــه الواليات
املتحــدة متجهــا ً إلــى أملانيا ،إن
«أنقرة تولي اهتماما ً كبيرا ً لتدمير
الســاح الثقيــل املوجــود لدى
اجلماعــات املســلحة املتطرفة».
وذكــر أن «هناك عبئــا ً كبيراً ،في
هذا اجملال ،على كتف االستخبارات
التركيــة» .لكنه أكــد أن األمور
تسير «بشكل جيد».
وبالتزامــن مع لقــاءات تعقدها
االستخبارات التركية مع الفصائل
ملفي
املسلحة في املدينة لترتيب
ْ

أنقرة تولي
اهتمام ًا كبيراً
لتدمير السالح
الثقيل الموجود
لدى الجماعات
المسلحة
المتطرفة

ضغوط دولية لتغير مسار سوريا
نزع الســاح الثقيل من الفصائل
وانسحابها من املنطقة املنزوعة
الســاح ،تواصلت أمس عمليات
االغتيال التي تســتهدف قيادات
بــارزة فــي «هيئة حترير الشــام»
(جبهة النصرة ســابقاً) ،ما ميثل
ضغطا ً على اجلناح املتشدد داخل
الهيئة التي تسيطر على نحو 70
في املئة من إدلب ،للقبول باالتفاق.
وأوضح مصدر في فصائل اجليش
الســوري احلر أن «االســتخبارات
التركية تعمل على مسارات عدة
مــع التنظيمــات اجلهادية ،منها
محاولة إقناعها بتــرك املنطقة
وسحب أسلحتها ،وكذلك العمل
مع البلــدان األجنبية التي يتحدر
منها املقاتلون املتشددون» .وأشار

إلى أن «أهمية عمل االستخبارات
يكمن في تقليــل خطر مواجهة
عسكرية».
واعتبر وزير اخلارجية التركي مولود
جاويــش أوغلــو ،أن إتفــاق ادلب
«فرصة أخيرة للحل السياســي
فــي ســورية» ،داعيا ً إلــى «عدم
تفويتهــا» .وأوضــح أوغلو عقب
لقائه في نيويورك نظيريه الروسي
ســيرغي الفــروف واإليراني جواد
ظريــف ،أن الهدف مــن االجتماع
«تنفيذ اتفــاق إدلب الذي يحظى
بدعم دولــي ،وينبغي عدم تفويت
هــذه الفرصة واالســتفادة منها
للجمع بــن النظــام واملعارضة
لتفعيل املسار السياسي».
وتوقع تشكيل اللجنة الدستورية

السورية الشــهر املقبل ،موضحا ً
أن «اللجنــة ســتتألف مــن 15
شــخصا ً يختارهم املوفد الدولي
إلى ســورية ستيفان دي ميستورا
من ثــاث قوائم ،قدمــت إحداها
تركيا باســم املعارضــة ،واألخرى
قدمتها روسيا ،والثالثة منظمات
اجملتمــع املدني .لكنه أقر بـ «وجود
خالفات حول قائمة اجملتمع املدني
تعمــل تركيا للوســاطة حللها».
وأضاف« :بعد حل هذه املســألة،
نتوقع أن تتشكل اللجنة وتباشر
مهامها خالل الشــهر املقبل ،أو
ضمن العام احلالي كأبعد توقيت».
وكانــت «اجملموعــة املصغــرة
تضــم أملانيا
حول ســورية» ،التي
ّ
وبريطانيــا والواليــات املتحــدة

وفرنسا والسعودية ومصر واألردن،
دعت دي ميستورا إلى «تنظيم أ ّول
اجتماع للجنة الدستور في أسرع
وقت ممكن من أجل إجراء انتخابات
في سورية» .وأشــارت إلى أ ّن هذه
االنتخابات يجب أن تكون مفتوحة
جلميع السوريني ،مبن فيهم ماليني
الالجئني .كما طالبت دي ميستورا
بتقــدمي تقرير إلــى مجلس األمن
في شــأن ما أحرزه من تق ُّدم ،في
موعد أقصاه  31الشــهر املقبل.
وشددت في بيان عقب اجتماعها
في نيويورك ،على «احلاجة امللحة
إلرادة سياســية دوليــة إلنهــاء
الصراع في سورية بعيدا ً من اخليار
العسكري».
فــي املقابل ،اســتبعد رئيس تيار

بناء الدولة الســورية لؤي حسني
«االنتهــاء مــن تشــكيل جلنــة
الدستور سريعاً ،لعدم االتفاق على
معظم التفاصيل ،وهي مرجعية
اللجنــة الدســتورية ،ومهامها
وآليــة عملها والتصويــت» .وزاد:
«تشــكيل اللجنة الدســتورية
ال يعنــي أننا بتنا أقــرب إلى احلل
السياسي».
علــى صعيد آخــر ،التقــى وزير
اخلارجية الروسي في نيويورك أمس
االول اجلمعة  ،نظيره السوري وليد
املعلــم الذي عبر فــي تصريحات
عن رضــا حكومته عن الوضع في
إدلب بعد توقيع االتفاق ،معربا ً عن
أملــه في توريــد منظومات «أس
»300الدفاعية خالل أسبوعني.

فتح معبر نصيب الحدودي من جديد بين سوريا واألردن
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارة النقل الســورية إن
احلكومة أعادت فتح معبر نصيب
احلدودي مع األردن امس الســبت
وذلك بعد ثالثــة أعوام من إغالق
املعبــر التجاري املهــم على يد
مقاتلي املعارضة.
واســتولى مقاتلو املعارضة على

معبر نصيب في عــام  2015مما
أدى لقطع طريق مرور مهم أمام
مئات الشــاحنات التــي تنقل
الســلع يوميا بني تركيا واخلليج
ولبنان واخلليج.
وقال بيان أرســلته الوزارة لرويترز
«وزارة النقل الســورية تعلن عن
افتتاح معبر نصيب احلدودي وبدء

حركة عبور الشاحنات والترانزيت
عبر احلدود السورية – األردنية».
وكانت جتارة مبليارات الدوالرات متر
ســنويا عبر معبر نصيب الواقع
في جنوب ســوريا قبــل اندالع
احلــرب األهلية عــام  2011وأضر
إغالقه باقتصاد ســوريا والبلدان
اجملاورة.

كان وزير االقتصــاد اللبناني قال
لرويترز في متوز إن املعبر ”شــريان
حيــوي“ لالقتصــاد اللبنانــي
وينبغــي التوصل التفاق من أجل
إعادة فتحه.
وأجرت دمشــق محادثــات فنية
مع عمان فــي ســبتمبر أيلول
الســتئناف احلركة عبــر معبر

نصيب الذي اســتعادت القوات
السورية السيطرة عليه في متوز.
واســتعادت احلكومة الســورية
ســيطرتها على معظــم أنحاء
البالد مبســاعدة من حليفتيها
روسيا وإيران.
باملقابــل نفت متحدثة باســم
احلكومة األردنية امس الســبت

في بيــان ما أعلنته ســوريا بأن
معبر نصيب احلدودي بني البلدين
أعيد فتحه.
وقالت املتحدثة جمانة غنيمات
فــي البيان»معبر جابر نصيب ما
يزال مغلقا ولم يتم افتتاحـــه
أمــام حركــة نقــل البضائــع
واملسافرين».

بوريس جونسون :تهاون الحكومة أحد أسباب

فشل بريطانيا في الخروج من االتحاد األوروبي
متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــف وزيــر اخلارجيــة البريطاني
السابق بوريس جونسون ،أسباب فشل
بريطانيا في وضــع خطة للخروج من
االحتاد األوروبي ،مرج ًعا ذلك إلى تهاون
احلكومة البريطانية ،مما شــجع االحتاد
األوروبي على ممارسة دوره احلالي ورفض
خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج.
وقال جونســون فــي مقال نشــرته
صحيفة «دايلي تيلغراف» البريطانية،
«حني نأتي اآلن إلى األشهر األخيرة من
مفاوضات خروج بريطانيــا من االحتاد
األوروبي سنصل في النهاية إلى حلظة
احلقيقــة ،وال يقتصر األمــر على أننا
يجــب أن نقرر نوع العالقة التي نريدها
مع االحتاد األوروبي ،حيث يجب أن نقرر
من نحــن ،إذا كنا نؤمــن حقا بأهمية
مؤسســاتنا الدميقراطيــة ،يجب أن
نقرر ما إذا كان لدينا الشجاعة للوفاء
بتعليمــات الشــعب ،ملغــادرة االحتاد
األوروبي واســتعادة الســيطرة على
قوانيننا وحياتنا».
وأضاف «األســابيع القليلــة املقبلة
حرجــة ،إذا مــا واصلنا الســير على
الطريق احلالي ،أخشى اخليانة التي رمبا
متتد لعقود ،فمن تطــور الدميقراطية
البرملانيــة إلــى الثــورة الصناعيــة،
كان البريطانيــون أول مــن حتركــوا،
لقــد كانوا أكثــر اســتعدادا لتحدي
احلكمة املســتقبلة ،وكشف املصالح
املكتســبة ووضع قادتهم على احملك،
لذلك لــم يكن من املدهــش في متوز
 2016التصويت لصالح مغادرة االحتاد
األوروبــي ،ألن لديهم نظــرة واضحة
علــى الطريقة التي تعمــل بها هذه
املؤسســة وأخطاءها الواضحة ،لقد
رأوا جســدا تطور إلى ما هو أبعد من
«السوق املشتركة» ،حيث متت دعوتهم
لالنضمام».

وأشــار «مت إخبــار البريطانيني أنه من
الضــروري سياســيا بالنســبة لهم
البقــاء في االحتاد األوروبــي ،ومع ذلك،
فقد رأوا مؤسســة تســتجيب لكل
مشكلة بدعوة ملزيد من التكامل إلى
درجة أن لديها اآلن خمســة رؤساء ،مت
حتذير البريطانيني من أنه من الضروري
اقتصاديا بالنســبة لهــم البقاء في
االحتــاد األوروبي ،ومع ذلــك الحظوا أن
مشروع االحتاد األوروبي االقتصادي ،وهو
اليورو ،قد دفع املاليني من الشباب إلى
بؤس البطالة فــي جميع أنحاء البحر
املتوسط ،حيث ال يزال  21%من سكان
اليونان فــي حالة من احلرمــان املادي
الشديد حسب يوروستات».
وأوضح «وأشــاروا إلــى أن حجم واحد
يناســب جميع مناذج االحتــاد األوروبي
للتنظيم ،وفقا للخزانة نفســها ،رمبا
يكلــف ذلك نحو  7%مــن الناجت احمللي
اإلجمالــي ،وأن االحتــاد األوروبــي هو
منطقة منو منخفض وذات مســتوى
منخفض من االبتكار ،وأن مؤسســات
االحتاد األوروبي نفسها هائلة والثروات
الباهظة ألموال دافعي الضرائب».
ولفت «وفي التصويت علــى املغادرة،
أظهــر البريطانيــون حكمــا جيــدا
حــول االحتــاد األوروبي ،ولكــن أيضا
حول أنفســهم ،فقد فهموا بشكل
غريزي العالقة بني احلرية السياســية
البريطانية والتقــدم االقتصادي ،ورأوا
في اقتصاد العوملة كيف ميكن أن يكون
للمملكة املتحدة مســتقبل مجيد،
وقرروا أن هذه هي الفرصة ،الســتعادة
الســيطرة على نظام الهجرة اخلاص
بهم ،بحيث ميكــن للمملكة املتحدة
جذب املزيج الصحيح من املواهب من
اخلارج ،وهكذا لن يكون لدى الشركات
البريطانيــة عــذرا لعدم االســتثمار
فــي مهــارات الشــباب أو املعــدات
الرأسمالية».
وذكــر جونســون «كانت هــذه حلظة
اســتعادة الســيطرة علــى املبالــغ

الضخمة التي يتم تقدميها أســبوعيا
إلى االحتــاد األوروبــي ،وإلنفاقها على
األولويــات البريطانيــة مثــل نظام
الصحــة ،لقد حان الوقت الســتعادة
الســيطرة علــى كل دميقراطياتهم،
لضمــان أن القوانني لــم تكن فقط
تصب في مصلحة الشعب البريطاني
واألعمال التجارية ،وملســاندة االبتكار
في اململكة املتحدة ،ولكن أن الشعب
البريطاني ســيكون قــادرا على إزالة
املشــرعني من الســلطة بالطريقة
الدميقراطية العادية».
وقال «أظهرت اســتطالعات الرأي أنه
ليــس الهجــرة ،ولكن القلق بشــأن
تقرير املصير الوطني ،وهذا هو االعتبار
الوحيد األكثر أهمية الذي شجع الناس
على التصويت ،باختصار ،رأوا خيارا بني
االحتاد األوروبي املتصلب ،وفرصة القيام
باألشياء بشــكل مختلف ،بني البقاء

في الداخل ،واالحتجــاج على الدوام،
والذي دائما ما يتــم تنفيذه من خالل
عمليــة الفيدراليــة ،واغتنام الفرص
املتاحة القتصاد متغير وإجراء صفقات
جديدة للتجــارة احلرة حــول العالم،
صوتــوا لصالــح احلريــة ،ولكن يجب
االعتراف لألسف ،أنه على هذا املعدل
لن تتحقق آمالهم».
فشل املفاوضات حتى اآلن
وأضاف وزيــر اخلارجية الســابق «من
املقبول على نطاق واســع أن اململكة
املتحدة تعد اآلن في موقف ضعيف في
مفاوضات اخلروج مــن االحتاد األوروبي،
وال شك أن اقتراحات خطة تشيكرز ال
حتظى بشعبية لدى جمهور الناخبني
في اململكة املتحدة ،ومت رفضها رسميا
علــى األقل مــن قبل أصدقــاء االحتاد
األوروبــي ،وإذا كان لنــا أن ننجــح في

احملادثــات ،فعلينــا أوال أن نفهم كيف
وصلنا إلى هذا املوقف».
وأوضح «كان من الواضح منذ بداية أن
حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ،كانت
في قبضة عدم اليقني القاتل حول ما
إذا كانت ستترك االحتاد اجلمركي أم ال،
وال يزال الوزراء واملسؤولون يتأثرون إلى
حد كبير مبنطق مشــروع اخلوف ،الذي
مت اإلعالن عنه فــي العديد من احلاالت
في سياق حملة االستفتاء ،لقد زعموا
أنه سيكون هناك عطل كبير ،وكانت
النتيجــة هي أنه منــذ البداية كانت
احلكومة البريطانيــة قد عمت عجزا
واضحــا عن الهدف ،وهــو إحجام عن
اتخاذ أي نوع من اإلجراءات إليصال أهم
متطلبات عملي خلروج بريطانيا».
وأملج جونســون «وسرعان ما اكتشف
شــركاؤنا هذه العصبية األساسية،
سواء في بروكســل واألهم في دبلن،

أدركوا أن بعض األصوات األكثر أهمية
في حكومة اململكة املتحدة ،وال سيما
وزارة اخلزانــة ،احتفظــت بالكراهية
الســابقة لالســتفتاء علــى خروج
بريطانيــا من االحتاد األوروبي ،ورأوا على
وجه اخلصــوص أن اململكة املتحدة لم
تكن لديها اإلرادة السياسية في ابتكار
ودفع احللول الصارمــة من أجل توفير
حدود جمركية ناعمة غير مزعجة في
إيرلندا الشمالية ،وبدال من ذلك ،أدرك
املفاوضون األوروبيون أن لديهم طريقا
لتحقيق النصــر في نهاية املطاف في
املفاوضات».
ويرى «قدموا حالً مختلفا ،حيث يجب
أن تظل األنظمة في أيرلندا الشمالية
كما هي حاليا ،بحيــث ال تكون هناك
حاجة إلجــراء فحوص من أي نوع ،وأثار
هذا بالطبع شــبح احلــدود في البحر
االيرلندي ،وبالتالــي تهديدا لالحتاد بني
بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية،
وكانــوا يعلمون أن هذا غير مقبول ألي
حكومة بريطانية ،وأن لندن ستضطر
بدال من ذلك إلى الضغط من أجل بقاء
اململكة املتحــدة بأكملها في االحتاد
اجلمركــي ،وأجــزاء كبيرة مــن اجلهاز
التنظيمي لالحتاد األوروبي».
ويوضح «هذا ما حــدث بالضبط ،هذا
هو الطريــق الفكري الــذي تعثرنا به
وتعرضنا للوهلة األولى في مساندة 8
كانون األول اإليرلندية الشمالية ،واآلن
فــي مقترحات خطة تشــيكرز .وكان
من بني األعــراض األخرى االفتقار التام
إلى اإلدانة التي شــرعت بها اململكة
املتحدة في هذه احملادثات التي قبلنا بها
بخنوع بالتسلســل املقترح من االحتاد
األوروبي ،وهــذا يعني أننا وافقنا فعليا
على دفــع  40مليار جنيه إســترليني
كرســوم خروج دون أي ضمانات فيما
يتعلق بالعالقة املستقبلية ،ثم كانت
هنــاك االنتخابات ،والتــي من املؤكد
أنها لم تســاعد في إضعاف احلكومة
إلى حــد كبير فقط في الداخل ،ولكن

في نظر شــركائنا من خالل هذا اخلطأ
االســتراتيجي اخلطيــر ،الــذي كلف
احملافظني األغلبية».
وقال «ولكن الفشــل األعظم الوحيد
هو التأخير املروع الذي ال ميكن تفسيره
للحكومة في حتديد رؤية ملاهية خروج
بريطانيا مــن االحتاد األوروبي ،ومع نفاد
الوقت املتــاح لبريطانيا ،مت نقل املبادرة
إلــى نظرائنــا على اجلانــب اآلخر من
مخز ،لم يتم القيام
الطاولة ،وبشكل
ٍ
بأي اســتعدادات مناســبة للمغادرة
بشروط منظمة التجارة العاملية».
وأوضــح «كانــت النتيجــة الصافية
للمفاوضــات التي دامت ســنتني هي
ضمان حقوق مواطني االحتاد األوروبي،
وهــو األمر الذي كان من املمكن ويجب
القيام بــه في اليــوم األول من جانب
واحد ،لدفع أكثر مــن  40مليار جنيه
اســترليني مقابل ال شيء في املقابل،
والتفاوض على فترة انتقالية ستبقى
بها اململكة املتحــدة فعليا في االحتاد
األوروبــي ملــدة عامــن آخريــن وحتت
الشــروط األكثر إهانــة ،دون أن يكون
لها رأي فــي القوانني أو الضرائب التي
يجــب على هذه البلــد احترامها .وإذا
ما انقســمت املفاوضات بشأن اتفاق
التجــارة في املســتقبل لســبب ما،
فقد وافقنــا كذلك علــى البقاء في
االحتاد اجلمركي إلى أجل غير مســمى،
من أجــل احلدود اإليرلنديــة مما يجعل
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي عدمي
املعنى».
وأكــد «كان هنــاك فشــل جماعي
للحكومــات ،وانهيار لــإرادة من قبل
املؤسســة البريطانيــة ،لتنفيذ والية
الشــعب ،صحيح أن االحتــاد األوروبي
قد أجــرى املفاوضات وكأنــه يتعامل
مع خصم وليــس بلــدا صديقا يريد
ببساطة أن يحكم نفسه ،لكن موقف
االستســام في اململكة املتحدة هو
الذي مكن االحتــاد األوروبي من اإلفالت
والتصرف على هذا النحو».
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بدء الخطوات الفعلية نحو االستفتاء على مشروع الدستور الدائم

الحكومة اليمنية تؤكد

اشتباكات عنيفة تخرق هدنة طرابلس

خبراء األمم المتحدة

أنها «لن تتعاون» مع فريق
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت احلكومة اليمنية أنها «لن تتعاون» مع
فريق خبراء األمم املتحدة بعد تصويت مجلس
األمم املتحــدة حلقوق اإلنســان امــس االول
اجلمعة علــى متديد مهمة بعثــة التحقيق
حــول ارتــكاب جرائم حرب فــي اليمن رغم
معارضة السعودية وعدد من حلفائها.
وأكدت احلكومة اليمنيــة املعترف بها دوليا
في بيان امــس االول اجلمعة أنها «لن تتعاون
مع الفريق املذكور من منطلق حقها كدولة
عضو في األمم املتحدة بعدم املساس والتدخل
بشؤونها الداخلية».
واعتبرت احلكومــة اليمنيــة أن القرار ميس
بـ»آليات العمل في مجلس حقوق اإلنســان
تنطلق مــن احترام قرارات الــدول األعضاء»
مؤكدة أنه يقوم «بتســييس واضح» لعمل
مجلس حقوق اإلنسان.
واعتبر البيان أن «التمديد لفريق اخلبراء على
الرغم من جتاوزاته ســيؤثر سلبا على اآلليات
الوطنية للوصول واحملاسبة وحتقيق العدالة».

متابعة ـ الصباح الجديد:
خرقــت اشــتباكات عنيفــة
شــهدتها منطقة ورشفانة (30
كيلومترا ً جنــوب غربي طرابلس)
أمس االول اجلمعة  ،أجواء الهدوء
احلذر الــذي تعيشــه العاصمة
الليبية منذ أيــام ،فيما تواصلت
االتصاالت السياســية لســحب
امليليشيات املس ّلحة من الشوارع
وإعادة احلياة إلى طبيعتها .وتزامن
ذلــك مع لقاء بــن النائب الثاني
لرئيــس اجمللــس األعلــى للدولة
فوزي العقاب ورئيــس جلنة احلوار
فــي مجلس النواب عبدالســام
نصية ،بحضور املوفد الدولي إلى
ليبيا غسان ســامة ،متت خالله
مناقشة إعادة تشكيل السلطة
التنفيذيــة وآليــة اختيار اجمللس
الرئاســي املتفــق عليهمــا بني
اجمللسني.
وأعرب عضو الهيئة التأسيسية
لصياغة الدســتور عمر النعاس،
عن ترحيبه ببدء اخلطوات الفعلية
نحــو االســتفتاء على مشــروع
الدســتور الدائم للبالد .وقال في
تصريح إلى موقع «بوابة أفريقيا»
اإلخبارية إن «اللحظة الدستورية
حلظة انتصار إرادة شــعب» ،الفتا ً
إلى أن «االســتفتاء على الدستور
حق أصيل للشعب الليبي».
وقــال« :ألول مرة فــي تاريخ ليبيا
املعاصر ،وألول مرة في تاريخ احمليط
اإلقليمي والدولــي ،وألول مرة في
تاريخ صناعة الدســاتير ،التاريخ
يسجل ...الشعب يصنع دستوره
بإرادته احلرة».
وأفاد مصدر ميداني في تصريح إلى
موقع «بوابــة أفريقيا اإلخبارية»،
بأن اشتباكات وقعت في ورشفانة
بني قوات وكتائب تابعة للجويلي
(آمر املنطقة العسكرية الغربية
التابعة حلكومــة الوفاق) ،وأخرى
تابعــة لكتائــب مســ ّلحة من

ألول مرة في تاريخ
ليبيا المعاصر،
وألول مرة في
تاريخ المحيط
اإلقليمي والدولي،
وألول مرة في
تاريخ صناعة
الدساتير ،التاريخ
يسجل ...الشعب
يصنع دستوره
بإرادته الحرة

تحطم مقاتلة

أميركية من طراز إف-
 35في ساوث كاروالينا

اشتباكات عنيفة في طرابلس
طرابلس ،مشيرا ً إلى أنها «تهدف
إلــى الســيطرة علــى محيط
العاصمة».وباشــرت قوة حماية
مطار معيتيقــة مهامها أمس،
بنــا ًء على القرار الصــادر عن وزير
الداخليــة املفــوض العميد عبد
السالم عاشور الرقم  .1647وقال
رئيس جلنة التواصــل والترتيبات
األمنيــة التــي شــكلتها وزارة
الداخلية رمضان زرموح ،إن مهام
اللجنة تتمثل فــي متابعة وقف
النــار والتهدئــة والدخــول في
برامج عملية بخصوص الترتيبات
األمنية.

وكشــف في تصريح إلــى قناة
«ليبيــا األحــرار» أن طرابلــس
تشــهد مشــكالت عدة وخروقا ً
أمنيــة و جتاوزات جتعل األمن فيها
معدومــاً ،في ظــل تكليف أفراد
غير مهنيني مهمــة توفير األمن
داخلها ،مشــددا ً علــى أن طرفي
النزاع ملتزمان الهدنة ووقف النار
وجميــع مطالبهــم تركزت على
موضوع أمن العاصمة.
وكشــف أن وزيــر الداخلية قام
«بتجهيــز مجموعات مــن أفراد
الشــرطة حلماية املصارف واملطار
واملنشــآت احلكومية» .ودعا إلى

تكليف القوات املســلحة حفظ
األمن وحماية الدولة.
في غضون ذلك ،أكد رئيس مجلس
النواب املستشــار عقيلة صالح،
دعمــه عمــل اللجنــة املركزية
النتخابات اجملالس البلدية .وشدد
خالل لقائه رئيس اللجنة املركزية
لالنتخابات على ضرورة املباشــرة
في العمليــة االنتخابية في أقرب
وقت.
والتقــى وزير اخلارجية املفوض في
حكومة الوفاق محمد سيالة في
نيويــورك أول من أمس ،الســفير
اولف سكوغ ،رئيس جلنة مجلس

األمن التي مت تشــكيلها مبوجب
قــرار مجلس األمــن الرقم 1970
اخلاص بليبيا.
وكشفت إدارة اإلعالم اخلارجي في
وزارة اخلارجيــة ،أنه مت خالل اللقاء
الذي عقد في مقر البعثة الليبية
لــدى األمم املتحدة فــي نيويورك،
مناقشــة عــدد مــن القضايــا
املتعلقــة بنظــام العقوبــات
املفروضة على ليبيــا منذ العام
 ،2011حيث أعــرب رئيس اللجنة
عــن اســتعداده للتعــاون مــع
احلكومة الليبية في إيجاد حلول
لبعض املشــاكل التي ســببتها

العقوبــات ،وخاصــة مــا يتعلق
بتجميد األصول واألموال الليبية
في اخلارج.
علــى صعيد آخــر ،أدت ســيول
تســببت بهــا أمطــار غزيرة في
شــمال شــرقي ليبيا ،إلى مقتل
شخصني.
وأفادت وســائل إعــام ليبية بأن
القتيلــن كانــا يرعيــان األغنام
عندمــا جرفتهما الســيول في
منطقــة اخمليلــي ،وأدت األمطار
إلى إغــراق عدد كبيــر من منازل
الصفيــح وإغالق طــرق وانقطاع
الكهرباء.

المجر تعلن في األمم المتحدة معارضة ميثاق الهجرة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت اجملــر معارضتها مليثاق األمم
املتحــدة للهجــرة الذي ســيتم
إبرامه رســميا في كانــون األول
فــي املغرب ،علــى ما أعلــن وزير
اخلارجيــة اجملري بيتــر زيجارتو من
منبر اجلمعيــة العامة للمنظمة
الدولية املنعقدة في نيويورك.
وقال زيجارتو فــي خطاب محوره
معارضــة بالده ملوضــوع الهجرة
إن «هذا امليثــاق مضاد ملصلحتنا

الوطنية» معتبــرا أنه «يوحي بأن
حركات الهجرة مفيدة ،ويقترح أن
مجتمعا متعدد الثقافات أفضل
من مجتمع متجانس».
وتابــع أن «القرار يعــود للبلدان ،
نحض األســرة الدولية على عدم
تشجيع موجات الهجرة بل وضع
حد لها».
ووافقت دول األمم املتحدة باستثناء
الواليــات املتحدة في متــوز على
إقرار ميثاق دولــي غير ملزم حول

الهجرة ،وبعــد بضعة أيام أعلنت
اجملر انسحابها منه.
ومتيــزت اجملر حيث أعيــد انتخاب
رئيس الــوزراء
الســيادي فيكتور
ّ
أوربــان في نيســان  ،منــذ 2015
بسياســتها املعادية الســتقبال
املهاجريــن من خــارج أوروبا ،وهو
موقف جعلها عرضــة النتقادات
شركائها األوروبيني.
وإذ رحب األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيــو غوتيريــش فــي متــوز

باملوافقــة على ميثــاق الهجرة،
شــدد على أن «املهاجرين محرك
هائــل للنمو» معتبــرا أن «امليثاق
العاملــي من أجــل هجــرة آمنة
ومنتظمة ومضبوطة» هو وثيقة
«غيــر ملزمة لكنهــا خطوة غير
مسبوقة لزيادة التعاون الدولي».
ويعتبــر امليثــاق أول وثيقة دولية
حول إدارة حركات الهجرة وسيتم
تبنيه رسميا خالل قمة تعقد في
 10و 11كانون األول في مراكش.

ويشتمل امليثاق على سلسلة من
املبادىء بينها الدفــاع عن حقوق
اإلنسان وحقوق األطفال واالعتراف
بالســيادة الوطنية وغيرها ،كما
يعــدد مجموعة مــن اإلجراءات
ملســاعدة الدول علــى التعامل
من موجات الهجرة مثل حتســن
اإلعالم وتدابير لدمــج املهاجرين
بصــورة أفضــل وتبــادل اخلبرات
وغيرها.
ويقدر عــدد املهاجرين في العالم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نفى متحدث باسم حركة طالبان
امس االول اجلمعة اجتماع ممثلني
عنهــا مــع وفــد مــن احلكومة
األفغانيــة هــذا األســبوع .جاء
ذلك بعدمــا أبلغت مصــادر في
احلركة رويترز بأن مســؤولني من
اجلانبــن التقوا في الســعودية
ملناقشة الوضع األمني في البالد
قبل االنتخابــات البرملانية املقررة

الشهر املقبل.
وأصدر ذبيح اهلل مجاهد املتحدث
الرئيســي باســم احلركــة بيانا
مقتضبا ينفي حــدوث االجتماع،
وذلــك قبل أقــل من شــهر من
توجه الناخبني األفغان إلى مراكز
االقتراع يوم  20أكتوبر تشرين األول
النتخاب برملان جديد وهي عملية
أعاقتهــا مخاوف مــن هجمات
على مراكز االقتــراع والتجمعات

االنتخابية .وإجراء االنتخابات في
هــدوء ودون حوادث عنــف أولوية
قصــوى للحكومــة األفغانيــة
وشــركائها الدوليني .وقال واحد
من قــادة طالبان مشــترطا عدم
ذكر اســمه ”طلبوا منا املساعدة
في إجراء االنتخابات في سالم“.
وقال أيضــا «الوفد األفغاني اتفق
معنا على إطالق سراح سجناء».
وأضاف أنــه مت بالفعل اإلفراج عن

تقـرير

بعض الســجناء الذين يواجهون
اتهامات بســيطة وأن املسؤولني
قســموا الســجناء اآلخرين إلى
ثــاث فئات ،بحســب أهميتهم،
إلطالق سراحهم في املستقبل.
وتعتبر طالبان احلكومة األفغانية
املعتــرف بهــا دوليــا نظاما غير
شرعي فرضته قوى خارجية ،وهي
تصر على التفــاوض مع الواليات
املتحــدة وحدها لكن كانت هناك

اإلفراج عن صيادين

مصريين كانوا محتجزين

بـ 258مليون نسمة ،ما ميثل 3,4%
من سكان العالم.
وبحســب غوتيريش فان  60الف
مهاجر قضــوا منذ عام  2000في
البحــر أو الصحراء أو غيرهما ولم
يعد ممكنــا االســتمرار في عدم
التحرك .والوثيقــة التي تقع في
نحو  25صفحــة ترمي الى «زيادة
التعاون بشــان الهجرات الدولية
في كافــة أبعادهــا» ومكافحة
اإلجتار بالبشر.

طالبان تنفي االجتماع مع مسؤولين أفغان قبل االنتخابات
اتصــاالت غير رســمية من حني
آلخر .وتخلت الواليات املتحدة هذا
العام عن رفضها إجراء محادثات
مع طالبان وقالت إنها مســتعدة
للمشــاركة في محادثات سالم
يقودهــا األفغــان .والتقــى وفد
أميركي مــع مندوبني من طالبان
في العاصمــة القطرية الدوحة
في يوليو متوز.
وقــال ممثلو طالبــان إن االجتماع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤولون محليــون واجليش األميركي
إن مقاتلة عســكرية أميركية من طراز إف-
 35بي حتطمت قرب محطــة بوفورت اجلوية
ملشاة البحرية في والية ساوث كاروالينا قبل
وقت الظهيرة بالتوقيت احمللي ( 1600بتوقيت
جرينتش) امس االول اجلمعة.
وقال مكتب شــرطة مقاطعــة بوفورت إن
الطيار ،الــذي كان الوحيد على منت املقاتلة،
قفز مــن الطائرة بأمان وجرى فحصه للتأكد
من أنه ليس مصابا بجروح.
وقال مسؤول عســكري أمريكي طلب عدم
نشر اسمه إن الطائرة التي حتطمت هي من
طراز إف -35بي التي تنتجها شركة لوكهيد
مارتن.

الذي انعقد في الســعودية جاء
بعد فشــل خطط لعقد اجتماع
آخــر مــع مســؤولني أميركيني
بســبب مطلب أمريكــي بوقف
إطالق نار ملدة ثالثة شهور.
وقال أحد زعماء طالبان في قطر»ال
يحبذ بعض كبار مسؤولينا إجراء
محادثات مــع احلكومة األفغانية
ألننــا حتى اآلن نصفهــم بأنهم
دمى ونرفض لقاءهم».

في شمال قبرص

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت القاهرة ،اإلفراج عن خمســة صيادين
مصريني احتجزوا شــمالي قبرص منذ نحو
أسبوع ،بتهمة انتهاك حرمة املياه اإلقليمية
للجزيرة.
وقال املتحدث الرســمي باسم وزارة اخلارجية
املصرية أحمــد أبو« :مت امــس االول اجلمعة
اإلفراج عن الصيادين اخلمســة احملتجزين في
شــمال جزيرة قبرص منذ نحو أســبوع بعد
إلقــاء القبض عليهم بتهمــة اختراق املياه
اإلقليمية في شمال اجلزيرة».
وبي أبو زيد أن محكمــة مقاطعة Kyrenia
ّ
كانت قد أصدرت يوم أمس االول اجلمعة حكما
بتغرمي كل صيــاد بـ 500يورو ،مع الســماح
للسفينة وطاقم الصيادين باملغادرة ،مشيرا
إلى أن «الشركة القبرصية مالكة السفينة
دفعت الغرامة وينتظر وصول السفينة اليوم
إلى ميناء ليماســول القبرصي وعلى متنها
طاقمها».
وأشــاد أبو زيــد بالتعاون الــذي بذله اجلانب
القبرصي مع السفارة املصرية في نيقوسيا،
وقال« :الســفارة عملت منذ اللحظة األولى
بالتنســيق مــع وزارة اخلارجيــة القبرصية
والشــركة مالكة السفينة على اإلفراج عن
الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح».

استعداد أنقرة لمواجهة أي أخطار اقتصادية

ّ
مركل تذكر أردوغان بـتباين «عميق» والرئيس األلماني يستبعد تطبيعًا مع تركيا
متابعة ـ الصباح الجديد:

ّ
ذكرت املستشــارة األملانيــة أنغيال
مــركل الرئيس التركــي رجب طيب
أردوغــان ،بعد لقائهمــا أمس االول
اجلمعــة  ،بـــتباين «عميــق» بــن
اجلانبني في شــأن «مفاهيم اجملتمع
الدميوقراطــي احلــ ّر واملنفتح» ،فيما
شــدد الرئيس األملانــي فرانك فالتر
شــتاينماير علــى أن زيــارة نظيره
ّ
تشــكل «تطبيعاً» في
التركــي ال
عالقات البلدين.
وخالل مؤمتر صحافي مع مركل ،أبدى
أردوغــان «اســتعداد تركيا ملواجهة
أي أخطار اقتصاديــة ،اذ متتلك قدرة
التغ ّلب عليها» .وأشــار إلى أن بالده
تولي الدعــم األملاني أهمية في هذا
الصدد ،الفتا ً الــى أنها «تخطط في
أقــرب وقت ،لتلبية املعايير الســتة
املتبقيــة ،إللغــاء تأشــيرات دخول
مواطنيها إلى االحتاد األوروبي».
وشدد على أن من حق بالده مطالبة
برلني بتســليم الصحافــي التركي
جان دونــدار ،ووصفه بأنــه «عميل

ومدان ومحكوم بالســجن ،مبوجب
أحكام القضاء التركــي» ،علما ً انه
يُ َ
حاكم بتهمة نشر معلومات وصور
ســ ّرية مرتبطة بضبط شــاحنات
تابعة ألجهزة االستخبارات التركية،
كانت تنقل أســلحة الى متشددين
في سورية.
ولفت أردوغان إلى أن «من شأن تبادل
املطلوبني بني تركيا وأملانيا ،تسهيل
ّ
مذكرا ً بأن مئات من
التعاون بيننــا»،
«أعضــاء منظمة غولــن اإلرهابية،
وآالفــا ً من أعضــاء حــزب العمال
الكردســتاني» ،موجودون في أملانيا.
وجدد دعوته برلني إلى إعالن جماعة
ّ
غولن تنظيما ً إرهابيــاً ،وإلى ترحيل
«مئات مــن أنصــار» الداعية الذي
تتهمه أنقرة بتدبير محاولة االنقالب
الفاشلة عام .2016
في املقابــل ،دانت مــركل «احملاولة
االنقالبية في تركيــا» ،مضيفة« :ال
ميكن قبولها ،ونتعامل بجدية قصوى
مع األدلة التي قدمتها» .واستدركت:
«نحتاج إلى مزيد مــن املواد ،إذا كنا
ســنصنّف (جماعــة غولــن) كما
صنّفنا حزب العمال الكردســتاني»

مركل تذكر اردغان

تنظيما ً إرهابياً.
وتابعت« :ال يخفــى على أحد وجود
خالفــات عميقة فــي عالقتنا خالل
الســنوات األخيرة ،ال تــزال قائمة.
املسألة تتع ّلق إلى حد كبير بسيادة
القانون وحرية الصحافة».
وأكدت أن بالدها تريد تركيا مستق ّرة
وتنمو اقتصاديا ً في شكل مستدام،
وزادت« :هناك مصلحة استراتيجية
مشتركة في العالقات اجليدة بيننا،
ولدينــا مصلحة في تطويرها ،ولكن
في املقابل ،هناك سوء فهم عميق،
بــل اختالف ،حــول مفاهيم اجملتمع
الدميوقراطي احل ّر واملنفتح».
واضافت أن زيارة أردوغان تساهم في
هذا اإلطار ،وتابعت« :نرغب في تطوير
التعــاون مــع تركيا فــي مكافحة
اإلرهاب ،وستُستأنف في هذا الصدد
االتصاالت بني وزيرَي داخلية البلدين».
وكان شــتاينماير اعتبــر أن زيــارة
أردوغان «ليست إشــارة إلى تطبيع
بــن البلديــن ،اذ ال يزال هــذا األمر
بعيــداً» .لكنــه أعرب عــن أمله بـ
«عودة االحترام املتبادل» بني اجلانبني،
وأضاف« :ال ميكن ولن نقبل الضغط

علــى وســائل اإلعــام والقضــاء
والنقابــات .فقط من خالل حتســن
هذه الشــروط ،ميكن لتركيا أن تأمل
بتجديد عالقاتها مع االحتاد األوروبي
ودوله».
وكررت شخصيات أملانية ،من اليسار
واليمــن ،دعوتها مركل الى أن تكون
حازمة في محادثاتها مــع أردوغان،
خصوصا ً في ملف احلريات العامة ،إذ
ال يزال  5أملان مســجونني في تركيا،
«لدواع سياســية» ،كما نددت برلني
ٍ
بهجمات متكررة ألردوغان عليها ،ال
س ّيما وصفه احلكومة األملانية بأنها
«عد ّوة لتركيا» و «نازية».
وقاطعــت مــركل وساســة آخرون
مأدبة عشاء أقامها شتاينماير على
شــرف ضيفه .كما شــهدت برلني
تظاهرات نظمتها مجموعات تركية
وكردية معارضة ألردوغــان ،واكبها
حتسبا ً
انتشــار مكثف للشــرطةّ ،
الضطرابــات .ويُرتقــب أن تشــهد
كولونيا اليوم تظاهرات مشــابهة،
مع تدشــن أردوغان مسجدا ً ضخما ً
فيها أشــرف على تشــييده االحتاد
اإلسالمي التركي للشؤون الدينية.
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احتجاجات البصرة ومعركة تشكيل الحكومة
لم تهــدأ اإلحتجاجــات واملطالبات
باحلقــوق واخلدمات بعــد ما حصل
بالبصرة ،بل مــن املتوقع أن تتصاعد
وتتجــدد ،بعــد أن أخفــق النظــام
السياســي في العــراق بحكومته
وأحزابه ،و ُقواه السياســية في تلبية
احلــد األدنى مــن َمطالب الشــعب
ّ
العراقي وحقوقه األساسية.
إذ شــهد العــراق منذ عــام ٢٠١٢
ولغاية اآلن عدة مشاهد للتظاهرات،
برغــم اإلختالف في الهــدف ما بني
مذهبــي ،وقومــي ،وسياســي ،إال
أن هنالــك ثغــرات جوهريــة دافعة
للتظاهــر ال ميكن إنكارهــا ،إذ كانت
إحتجاجــات  ٢٠١٢مرتبطــة بحراك
الربيع العربي ،وفي تظاهرات املوصل
واالنبار كانــت مرتبطــة بصراعات
سياســية وإحتقانــات طائفية ،ثم
تظاهرات قطاعية فــي عامي ٢٠١٥
و ٢٠١٦بــن مدنيني وإســاميني تارة
يلتقون ،وتارة يتخاصمون ،تراوحت بني
اإلرتباط باخلدمات ،أو اإلرتباط بجهات
سياسية أرادت أن تثبت حضورها في
الشــارع وتطالب باحلقوق واخلدمات،
كذلك في الشــمال ،حيث شــهد
إقليم ُكردستان إحتجاجات ذات طابع
سياســي واقتصادي ينــم عن تآكل
جتربة اإلقليم في تقدمي مشروع قومي
ُكردي سياســي واقتصــادي ،يطمأن
إليه األكراد.
أما التظاهــرات واإلحتجاجات التي
انطلقــت في البصــرة ومحافظات
اجلنوب األخرى ،أرتبط بإصالح العملية
السياسية ،ومكافحة الفساد ،وأول
معنى لهذا احلــراك اإلحتجاجي في
البصرة ،أنه ليــس مذهبيا وطائفيا
وقومــي الدافع أو التوجــه ،إذ م ّثلت
إحتجاجــات البصرة ظاهــرة وحراك

شعبي عابر للطائفية وضدها ،التي
يعتقد الساســة أنها األوكســجني
الــذي ميدهم بالبقــاء ،إذ لــم يعد
استمرار اإلحتماء بالطائفة مشهدا
مقبوال إلســترضاء الناس سواء في
االنتخابات ،أو في تشكيل احلكومة،
وإمنا يرتبط بتراجع وتدهور مستويات
املعيشة اجتماعيا ،وفشل املنظومة
السياســية في اإلســتجابة لتلك
املطالب ،فما حصل في البصرة أنبثق
عن ظروف ســلبية فعلية جســدت
املعاناة التي لم يعد ممكنا السكوت
عنهــا ،وال ميكن التعايش معها ،هذه
املعانــاة ناجمة عن نظام سياســي
يعاني من معوقات بنيوية أساســها
احملاصصة الطائفية والسياسية في
الســلطة التي أهتمت بإطار ضيق
ملصلحة أحزاب ،وجماعات ،ودول على
حساب حقوق الشعب العراقي ،فما
كان إال أن تتهالك مقومات احلياة من
ماء ،وكهرباء ،وصحــة ،وأمن ،وفرص
عمل.
إذ أجهز الهدر والفســاد والالمباالة
علــى أي فرصــة لتقــومي النظــام
نــي بُنية مأزومة،
السياســي الذي بُ َّ
بــا أي قدرات أو فرص ومســتلزمات
جتعلــه قابال لإلصــاح والتطوير ،بل
بقى هذا النظام في حالة تراجع غير
معقول ،بفعل الطبقة السياســية
التــي تركت املواطن علــى الهامش
غير مستفيد من الثروة الكبيرة التي
يتمتع بها العراق مــن نفط ،وزراعة،
وصناعة ،وسياحة.
ما يقلــق العراقيون أن هــذا النظام
والقائمــن عليــه عاجز وبشــكل
عقيم من احتواء املطالب والسخط
الشــعبي ،وغير قادر علــى اجتراح
احللــول وجتــاوز املعوقــات وتقــدمي

املعاجلات لألزمات املتفاقمة.
الفشــل الواضح الــذي انتهت إليه
القوى السياسية مبا حدث في البصرة،
أثبت أن النظام السياسي في العراق،
يورث األزمات ،وأحرجت البصرة كامل
النظام والدولة واألحزاب والزعامات،
إذ نفذت معركة تشــكيل احلكومة
فــي أزمــة البصــرة ،وأتضــح أنها

القضية احلساســة واألهم لألحزاب
على اختالف توجهاتها ،كما أتضح أن
التدخالت اإلقليمية والدولية حاضرة
برغم سيالن الدم العراقي ،فالفشل
السياســي الذي فرضتــه األجندات
اخلارجية على الطبقة السياسية ال
ميكن تغطيته بالشــعارات أو الوعود
واحللــول الترقيعية ،ويؤشــر بنحو

واضح على ســقوط ثقة العراقيني
بالعملية السياســية واألحزاب التي
غلبت أجنداتها على أولويات الشعب.
اخلطــورة في العــراق وما حصل في
البصرة ومحافظات أخرى ،تكمن في
تقويض الثقة بالسياسة والساسة
والدولــة ،خصوصــا عند شــريحة
الشــباب وهم القوة الرئيسة لبناء

أي مجتمــع وتقدمه ،وهذا جتســد
مبهاجمــة احملتجــن مقــار األحزاب
واملؤسســات احلكومية ،فــإن درجة
املعاناة في العراق من فســاد محمي
باحملاصصة واألجندات اخلارجية كانت
مبررا لالندفاع القوي عند املواطنني مما
شكل استعصاء في احتوائه ،واجتهت
بوصلة األحزاب نحو تشكيل حكومة
جديــدة يؤشــر تأخيرها وإســتدارة
مســارات التحالفات ومتوضعها ،إلى
إعادة تكريــس ذات املعوقات البنيوية
الدافعة حلل أزمات النظام السياسي
العراقي.
أي جتربة سياسية وليدة من
ال تخلو ّ
أزمات ومشــكالت في بنود الدستور
والقوانــن ،ولكن يجب أن تدعم هذه
العملية السياســية عبر ساستها،
بتشكيل حكومة قائمة على أساس
املؤسسات وتكريس سلطة حقيقية
للقانون واملساءلة ،بحيث تصبح هذه
احلكومة قادرة علــى احتواء األزمات
وتطويــر النظام السياســي بدعم
نخبوي وشعبي حيوي فاعل.
املعاجلات تبــدأ بحكومة قادرة على
تنضيــج أُط ٌر سياســية واقتصادية
قــادرة علــى اســتقطاب املواطنني
ومغــادرة االنقســامات الطائفيــة
والسياســية لتمييــع املطالــب
احليوية .وأيضا بناء مؤسسات رقابية
محايــدة ومهنيــة غير مسيســة
ملكافحــة الفســاد ،وجــودة اإلدارة
وترســيخ املســاءلة واحملاســبة ،لو
متكن املنشغلون بتشــكيل الكتلة
األكبر مــن ذلك ،لوضعوا صمام أمان
للعملية السياسية ،وألنعكس ذلك
على النظــام السياســي وتقويته
بعناصــر القوة والنهــوض باجملاالت
كافة.

ومن املعاجلات أيضا ،تبدأ احلكومة من
وضع مصــدات وكوابح ملا يحدث من
تدخالت إقليمية ودوليــة ،والتفاعل
معها وتوظيفها في دوامة الصراعات
السياســية ،ومنها معركة تشكيل
احلكومة في كل دورة إنتخابية.
وأيضــا في إطار البحــث عن احللول،
البد أن تبادر شــرائح املواطنني على
إدامة زخم احلراك وتطوير األســاليب
اإلحتجاجية الســلمية في كل مرة
تشــعر بالظلــم وإضاعــة احلقوق
وانحرافا سياسيا نحو الفساد.
كمــا أن أحــد أهم احللــول ،أن تعي
الطبقة السياسية خطورة املرحلة،
وأن تفهم هذا احلــراك قد يتمخض
عنــه مســارات جتهز علــى وجودها
وبقائهــا ،فعليها أن تكــون أحزاب
سياســية ناضجة قادرة على متثيل
الشــعب العراقــي متثيال ســليما
وصادقا ،وأن تتموضــع هذه األحزاب
بأغلبية واســعة قادرة على رد حقوق
املظلومــن واملهمشــن ،وعليهــا
أن متتلــك وعيــا سياســيا حقيقيا
وتغــادر اإلندفاعــات اإلنفعاليــة
وتصفية احلســابات السياسية كما
حصــل في البصرة ومــا يحصل في
سياقات تشــكيل احلكومة اآلن ،وأن
تبحث عــن بداية طريق إلــى تغيير
سياســي واقتصــادي واجتماعــي
يالمس طموحات ومطالب املواطنني
وحقوقهــم ،أو في األقل يشــعرهم
بذلك عبر احملاولــة وإن كانت الفرص
محدودة جــدا ،خاصــة إذا ما عادت
خيارات اإللتقاء الطائفــي والتناحر
على املناصــب واملنافع وترك املواطن
في رحم املعاناة.
مركز املستقبل للدراسات والبحوث

أيلوالت ّ
ملونة ..باألحمر واألسود ..واألخضر!
حسن البطل
قبل 58حوالً ،كنــت بعمر الصبية
عهد التميمي .بعــد ثالثة أيام ،من
أيلــول هــذا العام ،ســتطالعكم
صحف وفضائيات مبرثيات وذكريات
وحتسرات على رحيل من كان زعيم
ُّ
األمــة :جمال عبــد الناصر ،في 28
أيلول من العام .1970
باســتثناء خطابــن جماهيريــن
لناصر ،ألقى اثنني فحســب خلف
امليكروفون في االســتديو :خطاب
انفصال ســورية عن مصر ،في 28
أيلول  ،1961وخطاب االستقالة بعد
النكسة احلزيرانية!
ما عــادوا يقولون :ما أشــبه اليوم
بالبارحــة ..لكــن خطــاب ناصــر
االستســامي إزاء انفــراط ُعــرى
اجلمهورية العربيــة املتحدة RAU
قد ّ
يذكرنا بحال سورية في خطاب
االنفصال وبحالهــا اليوم ..وبالذات
فقرة مســتقبلية منه هي« :أعان

اهلل ســورية احلبيبة علــى أمورها،
وسدد خطاها ،وبارك شعبها».
ّ
يــر ّدون انقــاب العقيــد حيــدر
الكزبــري إلــى أســباب عــدة:
اقتصادية وسياســية وإدارية ،مثل
قوانني اإلصالح الزراعــي والتأميم
االشــتراكية في العــام  ،1960وقد
أضيف إليها قانون العشــائر ،علما ً
أن العقيد الكزبري كان قائد سالح
الهجانة في اجليش السوري.
هاكم إضاءة لقانون العشائر ،حيث
فشــلت البرملانيــة الســورية ،من
االستقالل إلى الوحدة ،في تشريعه،
لكن وبجرة قلم شــرعه ناصر .قبل
ذلك كانت العشــائر في البادية ال
تسجل والداتها ووفياتها في سجل
األحــوال املدنية ،مبا يتبــع ذلك من
خضوع شــبابها إلى قانون «خدمة
العلم» اإللزامي في اجليش.
إلى هذه األسباب ،كان هناك سببا
أيديولوجيا وآخر رجعيا دينيا ،اذ قال
دعاة االنفصال إن االشــتراكية من

الشرْك ..وهذا حرام شرعاً ،واتخذوا أيلول األوســلوي  ..1993وال ننسى
ِ
ضرَ َب ســورية واملنطقة أيلول االنتفاضــة الثانية في أيلول
من
جفاف َ
ٍ
فــي أعــوام الوحدة الثالثة ســببا ً !2000
وذريعــة ،خاصة أن عــام  1962كان نعم ،هي مجرد مصادفات تاريخية
ليــس ّإل ،لكنهــا جعلــت أيلول
وفير األمطار!
القوى الرجعية ،احمللية واإلقليمية« ،مطــرزاً» أكثــر من بقية شــهور
التي دعمت االنفصــال ور ّوجت له ،السنة باألســود واألحمر واألخضر،
كنت
هــي ذاتها التي شــاركت في حرف وفي أيلول اجل ّوال الفلسطيني
ُ
«الربيع السوري» إلى اجتاهات صدام في عمــر يختلف ،وأحيانــا ً في بلد
بــن العروبة واإلســام .رمبا لذلك ،يختلــف ..إنها أيلــوالت نصف قرن
قــال ناصــر بعد انقــاب عبد اهلل ون ِّيف.
ّ
كنت يافعا ً فــي الصدمة األيلولية
الســال يوم  26أيلــول  1962على
ُ
حكم اإلمامة في اليمن« :سنحارب األولــى ،صدمة االنفصــال .رمبا ألن
الرجعيــة في أحضان االســتعمار ،ضابطا ً انفصاليا ً ســوريا ً أباح بس ّر
ونحــارب االســتعمار فــي قصور االنقالب إلى أخته ،التي أباحته إلى
الرجعية» ،علما ً أن اليمن كان عضوا ً أختي ..ثم لي.
في «احتاد اجلمهوريــات العربية» أي كان والد صديقي الســوري فيصل
دركيا ً مناوبا ً في سراي دوما ،وسألته
سورية ومصر ..واليمن اإلمامي.
من أيلول االنفصال ،إلى أيلول انقالب أن يتصــل بعبــد احلميد الســراج
ّ
ّ
اســتخف باملعلومة
السلل ،إلى أيلول رحيل ناصر ..فإلى محذراً ،لكنه
«أيلول األسود» عام  ،1970ثم أيلول ولم يفعل.
كنت
صبرا وشــاتيال في لبنــان ،والحقا ً في صبيحة  28أيلــول 1961
ُ

تلميذا ً في الصف العاشر ،مبدرسة للوحدة وناصر ،ورفعوا هتاف« :يا إلى من ســقوط بعث العــراق ،والتم ّرد
الشعبي على حكم بعث سورية.
ثانويــة دومــا للبنــن .كان معلم غزة ،يا إلى املزّة»!
الصف يختلف ،فقد كان مساعدا ً أخــي املقاتــل الطيــراوي في زمن أعــرف أن املناســبات العربيــة
ّ
وحــل نزيالً في والفلســطينية تط ّرز شهور العام،
في اجليــش ،وكنّــا فــي أول درس النكبة الذي ســبق
عدت بعد أوســلو لكنها ،بالــذات ،تط ّرز مناســبات
لتنظيم «الفت ّوة» شبه العسكري ،ســجن املزّة ،وأنا
ُ
اعترضت وزميلي الفلسطيني األيلولية إلى غــزة .كان أخي عضوا ً ووقائع أيلولية ،كما يط ّرز أيلول من
حيث
ُ
كامل ،واجلزائري ســيف الدين على فــي «احلــزب الســوري القومــي كل عام املناسبات الدينية اليهودية.
االنفصال ،فجــاء قائــد املنطقة ،االجتماعــي» ،وكان يعتــرض على يكتب زميلي األستاذ عادل األسطة
ويفضل عليها مقاال ً ثقافيا ً يــوم األحد ،وفي بقية
وكان برتبة رائد ،وسمع من لهجاتنا صفة «االشتراكية»
ّ
الفلســطينية واجلزائريــة أننا غير صفة «االجتماعيــة» ،على غرار ما األيام يكتب «خربشات» كان نصيبي
منها خربشة عن قراءته لكتاب من
سوريني ..فشتم فلسطني واجلزائر ..يستعمله احلزب النازي ـ الهتلري!
بعــد االنفصــال الســوري ،جرت أربعة كتــب أهديتها لــه ،عنوانه
وقال« :سورية للسوريني»!
ملا علم أهل دوما ،وتنظيم املقاومة محاوالت إلحياء الوحدة أو االحتاد ،من «وأنت ميشيك الزمان» .س ّرتني عبارة
الشعبية فيها ،مبا قال الرائد ،جرت إعادة ترميــم الوحدة مع مصر ،إلى فيهــا« :كما لو أننــي أقرأها للمرة
تظاهرة مســلحة شــعبية أنزلت احتاد اجلمهوريات العربية (ســورية ،األولى ،بعــد مواظبتي على قراءتها
العلم الســوري القــدمي (ثالث جنوم مصر ،ليبيا) ..إلى «دولة البعث» بني في «األيام» ..أي لــم تبهت على م ّر
حمر) وأعادت رفــع علم اجلمهورية جناحي احلزب في ســورية والعراق ،األيام والســنوات ،وما تزال طازجة
املتحدة (جنمتان خضراوان) ،وسقط وملا ســألت أخي عن احتماالت جناح وحا ّرة.
قتلــى وجرحى في مــا دعته إذاعة «دولة البعث» أو فشلها ،قال :إن لم ال أعرف هل كان عادل ،الالجئ مثلي،
«صــوت العــرب» ثــورة دوما ضد تنجح ســتكون هذه بداية االنهيار في بلد يختلف في هذه األيلوالت أم
االنفصال ،في حني خرج مؤيدوه في جلناحــي احلــزب ..وهذا مــا حصل ،ال؟
دمشق ضد الفلسطينيني املؤيدين في الفترة بــن عامي  2003و .. ،2011وما سبق «خربشات أيلولية».

سياسات ترامب تزيح الدوالر
جيفري ساكس
في عام  ،1965أطلق فاليري جيسكار
ديســتان ،وزير مالية فرنســا آنذاك،
على الفوائــد التي حصدتها الواليات
املتحدة من الــدور الذي يلعبه الدوالر
بوصفه العملة االحتياطية الرئيسة
في العالَم وصف «االمتياز الباهظ».
وقــد بدأت هذه الفوائــد تتضاءل مع
صعود اليــورو والرمنينبــي الصيني
كعملتــن احتياطيتني منافســتني.
واآلن ســوف تعمــل حــروب الرئيس
األميركــي دونالــد ترامــب التجارية
املضللــة والعقوبــات املعادية إليران،
علــى التعجيل بالتحــرك بعيدا عن
الدوالر.
يقود الــدوالر كل العمالت األخرى في
توفير وظائــف األمــوال للمعامالت
الدوليــة .وهو الوحدة احلســابية (أو
وحدة الفوترة) األكثر أهمية للتجارة
الدولية .وهو وســيط التبادل الرئيس
لتســوية الصفقات الدولية .واخملزن
الرئيــس للقيمة للبنــوك املركزية.
ويعمــل بنك االحتياطــي الفيدرالي
كمقرض املــاذ األخير فــي العالَم،
كما كانت احلال خالل الذعر املالي في
عام  ،2008وإن كان من الواجب علينا
أن ندرك أيضــا أن أخطاء االحتياطي
الفيدرالــي ســاعدت في اســتفزاز
األزمة في عــام  .2008والــدوالر هو
عملة التمويل الرئيسة ،كونه املقوم
الرئيس لالقتراض اخلارجــي من ِق َبل
الشركات واحلكومات.
في كل من هذه املناطق ،يؤدي الدوالر
وظيفة أعلى كثيرا من وزن أميركا في
االقتصاد العاملــي .فالواليات املتحدة
تنتــج حاليا نحو  22%من الناجت احمللي
اإلجمالي قياسا على أسعار السوق،
ونحو  15%قياســا على تعادل القوة

الشرائية .ومع ذلك ميثل الدوالر نصف،
أو أكثر ،من الفواتيــر ،واالحتياطيات،
والتسويات ،والسيولة ،والتمويل عبر
احلدود .ويُ َعد اليــورو املنافس الرئيس
للــدوالر ،ويأتي الرمنينبــي في املركز
الثالث بعد مسافة.
تكســب الواليات املتحدة ثالث فوائد
اقتصاديــة مهمــة من الــدور الذي
يلعبه الدوالر كعملة رئيســة .األولى
هي القدرة علــى االقتراض في اخلارج
بالدوالر .عندما تقتــرض أي حكومة
بعملة أجنبية ،فإنها قد تفلس ،لكن
هذه ليســت احلال عندمــا تقترض
بعملتها .وبشكل أكثر عموما ،يعمل
الدور الدولي الذي يلعبه الدوالر على
متكــن وزارة اخلزانــة األميركيــة من
االقتراض بقــدر أكبر من الســيولة
وأســعار فائدة أقل ممــا كان ليصبح
ممكنا لوال ذلك.
وتكمــن ميــزة ثانيــة فــي األعمال
املصرفية :فالواليــات املتحدة ،وبنحو
أكثر دقة شركات وال ستريت ،حتصد
دخال كبيرا من بيع اخلدمات املصرفية
لبقيــة العالَم .وتكمن ميــزة ثالثة
في الســيطرة التنظيمية :فالواليات
املتحــدة إمــا تدير بنحو مباشــر ،أو
باملشــاركة ،أنظمة التسويات األكثر
أهميــة في العالَم ،ممــا يعطيها أداة
مهمة ملراقبة وتقييــد تدفق األموال
املرتبطة باإلرهــاب ،واإلجتار باخملدرات،
ومبيعات األســلحة غير املشــروعة،
والتهــرب الضريبي ،وغيــر ذلك من
األنشطة غير املشروعة.
ومــع ذلــك ،تعتمــد هــذه الفوائد
على قيــام الواليات املتحــدة بتوفير
خدمات نقديــة عالية اجلودة للعالَم.
ويســتعمل الدوالر على نطاق واسع
ألنــه كان أكثــر وحــدات احملاســبة
ووســائط التبادل ومخــازن القيمة

ترامب
مالءمة ،وأقلها تكلفة ،وأكثرها أمانا.
لكنــه ليس بــا بديل .فقــد تعثرت
اإلدارة النقدية األميركية بشدة على
مدار السنني ،ورمبا يسهم سوء اإلدارة
من ِق َبل ترامــب في التعجيل بنهاية
هيمنة الدوالر.
في أواخر ســتينيات القرن العشرين،
أدى ســوء اإلدارة املالية والنقدية في
أميركا بالفعل إلى انهيار نظام سعر
الصرف املربوط القائــم على الدوالر
مبوجــب بريتون وودز في أغســطس/
آب  ،1971عندمــا أنكرت إدارة الرئيس
ريتشــارد نيكســون من جانب واحد
حق البنــوك املركزيــة األجنبية في
اســترداد دوالراتها بالذهــب .وأعقب
انهيــار النظام القائم علــى الدوالر
عشر ســنوات من التضخم املرتفع

في الواليات املتحدة وأوروبا ،ثم تراجع
التضخم بنحــو مفاجئ ومكلف في
الواليات املتحــدة في أوائل ثمانينيات
القرن العشــرين .وكانت اضطرابات
الدوالر مبنزلة عامــل رئيس في حتفيز
أوروبا لالنطــاق علــى الطريق نحو
الوحدة النقدية في عام  ،1993والتي
توجت بإطالق اليورو في عام .1999
على نحو مماثل ،ســاعد ســوء إدارة
أميــركا لألزمة املالية اآلســيوية في
عــام  1997فــي إقناع الصــن ببدء
تدويل الرمنينبي .ومرة أخرى ،تســببت
األزمة املاليــة العاملية في عام ،2008
والتي بدأت في وال ســتريت وسرعات
ما انتقلت إلى شــتى أنحــاء العالَم
مع نضوب الســيولة بني البنوك ،في
دفــع العالَم بعيدا عــن الدوالر ونحو

العمالت املنافسة.
واآلن ،يــكاد يكون من املؤكد أن حروب
ترامب التجارية املشوهة ،وسياسات
العقوبات ،ســتعمل على تعزيز هذا
االجتاه .ومثلمــا يعمل خروج بريطانيا
مــن االحتــاد األوروبي علــى تقويض
مدينة لندن ،فسوف تعمل سياسات
ترامب التجارية واملالية التي تســتند
إلى شعار «أميركا أوال» على إضعاف
الدور الــذي يلعبه الدوالر ،ودور مدينة
نيويورك كمركز مالي عاملي.
الواقع أن أكثر السياسات االقتصادية
الدولية التي ينتهجهــا ترامب رداءة
وســوء عاقبــة هي احلــرب التجارية
املتنامية مــع الصني ،وإعــادة فرض
العقوبات على إيران .فاحلرب التجارية
ليســت ســوى محاولة خرقاء وغير

متماســكة مــن ِق َبــل إدارة ترامب
لعرقلة صعود الصــن اقتصاديا من
خالل محاولة خنق صادراتها ،وقدرتها
علــى الوصــول إلــى التكنولوجيا
الغربيــة .ولكــن برغــم أن احلواجز
التجارية األميركيــة اجلمركية وغير
اجلمركية قد تؤثر على منو الصني في
األمد القريب ،فإنها لن تغير مسارها
الصاعد فــي األمد البعيد بشــكل
حاســم .واألرجــح أن هــذه احلواجز
ســتؤدي إلى اشــتداد عزمية الصني
وإصرارها على اإلفــات من اعتمادها
اجلزئــي املســتمر علــى التمويــل
األميركــي والتجــارة األميركيــة،
فضال عن دفع الســلطات الصينية
إلــى مضاعفة جهــود بنــاء القوة
العسكرية ،واالستثمارات الضخمة
فــي التكنولوجيــات الفائقة ،وخلق
نظــام مدفوعــات عاملــي قائم على
الرمنينبي كبديل لنظام الدوالر.
وقد يثبت انسحاب ترامب من االتفاق
النووي الــذي أبرم مع إيــران في عام
 ،2015وإعــادة فــرض العقوبات ضد
اجلمهورية اإلسالمية ،كونهما حدثني
مؤثريــن بالقدر نفســه في تقويض
الدور الدولي للدوالر.
ويتعارض فــرض العقوبات على إيران
بنحو مباشر مع السياسات العاملية
جتاه البالد .فقــد صوت مجلس األمن
التابع لــأمم املتحدة باإلجماع لصالح
دعــم االتفــاق النــووي واســتعادة
العالقات االقتصادية مع إيران .وسوف
تسعى دول أخرى ،بقيادة الصني ودول
االحتاد األوروبــي ،إلى إيجاد الســبل
لاللتفاف علــى العقوبات األميركية،
وخاصة من خالل االلتفاف حول نظام
املدفوعات القائم على الدوالر.
على ســبيل املثال ،أعلن مؤخرا وزير
ماليــة أملانيــا هيكو مــاس اهتمام

أملانيا بإنشــاء نظام مدفوعات أوروبي
مســتقل عن االحتاد األوروبــي .ويرى
ماس «ضرورة تعزيز استقاللية أوروبا
من خالل إنشاء قنوات دفع مستقلة
عــن الواليات املتحــدة ،وصندوق نقد
أوروبي ،ونظام ســويفت مســتقل».
(سويفت منظمة تدير نظام املراسلة
العاملي للتحويالت بني البنوك).
حتــى اآلن ،كان كبار رجــال األعمال
فــي الواليــات املتحــدة منحازيــن
لترامب ،الــذي أمطرهم بتخفيضات
لضريبة الشــركات ،وإلغاء الضوابط
التنظيميــة .وعلى الرغــم من عجز
املوازنة الذي ارتفع إلى عنان السماء،
يظل الدوالر قويا فــي األمد القريب،
مع تســبب التخفيضات الضريبية
في زيادة االستهالك األميركي وارتفاع
أسعار الفائدة ،األمر الذي يؤدي بدوره
إلى ســحب رؤوس األموال من اخلارج.
ولكــن في غضــون بضع ســنوات،
ســوف تتســبب سياســات ترامب
املالية املسرفة ،وسياساته التجارية
والعقابيــة املتهــورة ،فــي تقويض
اقتصــاد أميركا ،والــدور الذي يلعبه
الدوالر في التمويل العاملي.
تُرى إلى متى قد تستمر هذه احلال قبل
أن تلجأ شــركات العالَم وحكوماته
إلى شــنغهاي ،بدال من وال ســتريت
لتعومي حيازاتها من سندات الرمنينبي؟
ترجمة :إبراهيم محمد علي
جيفري ســاكس :أســتاذ التنمية
املســتدامة وأســتاذ سياســات
الصحــة واإلدارة فــي جامعــة
كولومبيا ،وهــو مدير مركز التنمية
املســتدامة وشــبكة األمم املتحدة
حللول التنمية املستدامة.
بروجيكت
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ثقافة

دراسة

المحاور األساسية في روايات زيد الشهيد:
قراءة في كتاب للدكتورة فوزية الجابري
د .صالح الرزوق

اذا تكلمت فتكلم
الكالم صفة املتكلــم حكمة لم تغادر خواطرنا
 ,ونحــن نتحــدث او نصغي الى اآلخــر ,فالكالم
هو نوع مــن العالمات التي تفصــح عن عنوان
صاحبها ,وهو اشــارة واضحة لقبول محدثك او
رفضه أيا كان •
وفي األدبيــات الدينيــة و األخالقية ,وحتى في
السياســة ,هناك تعريفات خاصــة بأدب الكالم
,فقد قال حكماؤنا قدميا (املرء عالم حتى يتكلم
),وبهذه املقولة اختصروا علينا توصيف املتكلم
وقدموا في ذلك الصمت على الكالم.
غير اننا النعدم في زماننا هذا من يحول االعالن عن
نفسه في كل مناســبة ,وفرض خطابه األحادي
بالقســر او املداهنــة ,وان كانت هذه املناســبة
معدة للهو او تزجية الوقت ,وكأنه مفوه منبر ال
يشق له غبار ,ناسيا او متناسيا أن قيمة اإلنسان
بصمته  ,فالتعبير عن الذات يفســد الكثير من
تبديات العفوية التي نتمناها في أي خطاب.
إن واقعنا الثقافي الراهن مليء بهذه اإلشكاليات
غير املألوفة ,اذ نرى الشاعر والقاص والناقد ,وكل
من يتعاطى مع الفعل الثقافي يتصيد الفرصة
حلجز مســاحة زمنية يرينا بها مــا لم جتهر به
الســنة العارفني وضمائر املادحني ,وكأنه مبشر
جديد يعول على جســارته ونبرتــه العالية في
اقتحام سكينتنا وهدوئنا باحملو واالبتذال.
املبدع....هــو مبــدع بقناعاتــه الذاتية ,وليس
باستجداء مرضاة املريدين ,وفنه وأدواته املعرفية
هي من توميء إليه  ,وليس باإلعالن الرخيص عن
(فتوحاته ) واالستمرار في جلدنا بالتماعاته التي
مللنا من ترديدها في كل زمان ومكان.
أقول ,هناك الكثير من األدباء الكبار قد غادرونا
الى العالم اآلخر ولم نرهم  ,أو نسمع أصواتهم
 ,غيــر أنهم مازالــوا إحياء في أعماقنا بســمو
إبداعهم  ,وليس باإلحلاح على امتطاء اعواد املنابر
التي ما عادت صاحلة لتسويق املعروض  ,فاإلنسان
اليوم مشــتت بني ســطوة الفضائيات  ,وايقاع
اإلعالم الســريع الذي لم مينحه الفرصة للتأمل
 ,والتقــاط األنفاس  ,واصبح هذا اإلنســان حائرا
بني فوضى هذه املوجهات اجلديدة ,واالستســام
للعابر  ,ولم يتبق امامــه اال اخملتلف النقي الذي
يغزو ذاته بالقبول الوجدانــي  ,وليس باضطهاد
اجلمهور باملســتهلك واملكرور مــن القول  ,وقد
سبقنا شــيخ املتصوفة النفري الى ذلك بقرون ,
وهــو ما برح يردد ( يا بني إذا تكلمت فتكلم  ,واذا
صمت فاصمت )!....

يتألف كتاب (فن الرواية في ســرديات
زيد الشــهيد) من مقدمة مســهبة
ومفصلة تلقي فيهــا الدكتورة فوزية
اجلابري حزمــة من األضواء على األفكار
األساســية لعدد من روايــات الكاتب.
ويتبع ذلك  21دراسة لـ  21ناقدا تتناول
جوانــب مختلفــة من هــذه املغامرة
الروائية.
وتؤكد الدكتــورة اجلابري في مقدمتها
أن زيد الشــهيد كاتــب يهتم باملاضي
ليعبر منه إلى أزمات احلاضر ،فهو روائي
تاريخي ،ويتابــع تقلبات أحوال بلده في
فترات حرجة متيزت بالفوضى والعنف.
وهو أيضا كاتب سياســي ،رسم صورة
للفساد املستشري ولسقوط الضمير
املعاصر .وقاده ذلك أخيرا ليكون شاهدا
على املاضي احلديث لبالده بكل ما فيه
من دماء وحــروب .ورمبا لهذا الســبب
كانت حكاياته حزينــة ،يتخللها تبدل
في سلوك األفراد ،وقصص حب فاشلة
ال يكتب لها القدر النهاية املرجوة .وتبرر
ذلك بأن شــخصيات الشهيد لها هم
أساسي وهو البحث عن احلرية املفقودة
في الوطــن ص  ،16وتذكــر أمثلة من
عمله املعروف (فراســخ آلهات تنتظر).
وتبني على هذه املالحظة نقطة هامة
إضافية ..أن هذه الشخصيات مثقفة،
ولذلــك كانــت الروايات تكشــف عن
التكوين النفســي والفكري للمثقف
الوطنــي .ص  .16وتصنف هذا املثقف
في واحد من إثنني:
( )1املغتــرب في أوروبا الــذي بارك غزو
أمريــكا للعــراق .و( )2الالجــئ للدول
العربيــة والذي عارض هذا االحتالل .ص
.17
ثم تســتدرك وتضيف نوعا ثالثا ،وهو
املثقف الذي صمد فــي وطنه ،وانتهى
أمره إما باالنتحار أو املوت حتت التعذيب.
ص .17
و تالحظ أن هذه االهتمامات تتوازى مع
بناء سردي غير تقليدي .ص  ،18تتخلله
األحالم واالســتيهامات ص  .18وتخص
بالذكر شعرية السرد واللغة .ص .19
بعد املقدمة تبدأ بقية الدراسات التي
يتم تبويبها في أربعة محاور.
احملور األول
يتناول املشــروع الفني لرواية (تراجيديا

مدينة) .ويبدو أنها بإجماع اآلراء تلخص
ســيرة الكاتب من عــدة جوانب .فهي
تعيــد تركيب وبناء مدينته الســماوة،
وتتابع تطور شخصيات من عامة الناس،
اختزنهــم الكاتب فــي ذاكرته ووعيه.
لذلــك كانت أكثر أعمالــه مصداقية
كما يقول جمال العتابي .ص  .34وترتب
على ذلك ابتعادها عن الغموض وخلوها
من األساطير والرموز ،وتغليب التفسير
احلضــاري ملنطق األحداث السياســية
العامة كما قال العتابي أيضا .ص .35
وقــد أكد علــى هذه املالحظــات عبد
عــون الروضان حينما وجــد في الرواية
عتبة فنية هامة أعادت للمكان ذاكرته
املفقــودة .ص  ،46وأغنته بحكايات من
واقع احلياة ســواء النشــيطة منها أو
اخلاملة .ص  .47وباملناسبة اخلمول هنا
ال يعني بطء الســرد وإيقــاع األحداث
ولكنه يدل على انفصــال الواقع اجملرد
عن األحــام الليلية املتخيلــة ..وهذا
يعني مبســتوى الحق إضافة تفاصيل
معرفيــة للعالم احملســوس ولطريقة
إدراكنا له كما يقول الروضان .ص .47
احملور الثاني
هو حدود الفن الروائي في رواية (اســم
العربة) .وتتابع بحوث هذا احملور خصلة
هامة مــن خصال زيد الشــهيد ،وهي
تداخل األساليب بحيث تتحول الرواية
لعمــل تركيبي يبــدأ مــن الطريقة
القدميــة املعروفــة في وصــف الواقع
والشخصيات .ثم يضيف إليها األدوات
اجلديــدة وفي مقدمتها تيار الشــعور
واملشــاهد البانوراميــة واملونتــاج في
ترتيــب الفقرات ( كما ورد على لســان
داود سلمان الشــويلي في مساهمته
وعنوانها «عتبــات الرواية»  -ص .)106
ويــرى علــي متعــب جاســم أن هذا
األســلوب يعكس هما دائما أو هاجسا
عند زيد الشــهيد ،فهو يحاول جهده
الختيار الشــكل املناســب للموضوع.
ص  ،116أو مــا يقول عنه الحقا :عالقة
اللفــظ باملعنى .فالشــكل األدبي هو
إيديولوجيا يتبناهــا الكاتب .ص ،117
وليس محض فانتازيا أو تعليب جملموعة
من األفكار .ويسمي هذه الناحية باسم
البوح الســردي .فالروايــة في ظل هذا
النوع مــن االهتمامات تكون شــهادة
نوعية تكشف الســتار عن أحداث من
الواقع ومــن الذاكرة بالترتيب الذي تراه
مناســبا لتوضيح موضعها من تطور

اصدار

للكاتب الفلسطيني همام الخالدي

قلبــه عامرًا بحب إحداهــن وإحداهن فقط
فاحلب لألقوياء فقط ،وأن ال يعرف لسانه قوال
سوى الصدق وأن يتجنب الكره والكذب.
كذلك فــإن الروائي والقــاص أحمد مجدي
همــام والفائز بجائزة ســاويرس عام 2016
أشاد مبستوى الكتاب وجمال نصوصه حيث
قــام بكتابة تقــدمي لكتاب حيــاة في عنق
الزجاجة حتت عنوان «كرذاذ عطر بعيد».
وكتب أحمد مجــدي همام« :أنه بني ضفتي
واحلســاس،
هذا الكتــاب الصغير ،الذكي،
ّ

يقدم الكاتب عبر  14رسالة ،خالصة حياته،
وماضيه وراهنــه ،ويصيغ عصــارة أحالمه
وهواجســه ومبادئه :فلســطني أوالً ،األهل
أيضا ثمرة ناضجة
واألحباء لهم مكان ،واحلب ً
ومتو ّردة على الفرع تنتظر مواســم احلصاد
وأوان القطف ،حتى األلم الداخلي القابع بني
الضلوع ملتصقــا ً كمحارة على صخرة في
بحر غزة ،أو ندبة فــي الوجه ،يعرضه همام
اخلالــدي ،مصا ًغا في جمل شــعرية رقيقة
وخفيفة كسحابة ،أو كرذاذ عطر بعيد».

مراثي غيالن :راغبة خاتون ..والعمبة
كان كردياً ،يجول بعربته اجلميلة بهدوء في
درابني راغبة خاتون ،محملة بجرتي خشــب
مليئتني بالعمبة ،حارة وباردة ،وســلة بيض
مســلوقَ ،
وكـــوشر طماطة تلمع خدودها
كفتا ٍة بعمر القند اإليراني .
(صاغ عمبة صاغ) ،ونتراكض فرادى ،إذ كانت
لفات عمبته من الدرجة األولى ،قد تتيســر
بخمس فلوس لربع صمون ٍة مغمسة بذلك
السائل األســطوري باردا ً أو حارا ً  ..فيلتقط
اللســان لطعات اللذ ِة من كوة تفتح على

السياق التاريخي للمكان .فكل شكل
أدبــي له منط كتابــة مفضل .ص .117
وهو ضروري للشخصيات والوقائع ألنه
يوضح رؤية الكاتــب وفهمه ملا يجري.
كمــا أن لكل صيغة أدبيــة كما يقول
الشــويلي قوانينها اخلاصة .ص ،118و
هي ملزمــة .ألن الكاتب وحده ال يختار
أســلوبه ،بل يفرضه منطــق األحداث
ووجهات نظر الشخصيات املتنوعة .ص
 .118وأي فضاء صوري يكون مســتقال
عن قصدية الكاتب إال في حاالت نادرة.
ص .119
احملور الثالث
عن املعنى الوطنــي للتاريخ في رواية
(أفراس األعوام) .فالرواية كما يالحظ كل

من كتب عنها هي رواية الصراع من أجل
االستقالل والتحرير .ولكن شخصياتها
بشكل أساســي شخصيات مهمومة
مبشــكلة البناء وإعــادة تعريف معنى
احلرية وعالقة األفراد بالدولة .فهي رواية
مختلفة عن روايات معارك االســتقالل
التي كتب عنها في ســوريا فارس زرزور،
وال ســيما روايته املعروفة (حسن جبل)
ثم الرواية الرديفة (لن تسقط املدينة).
لقد توقف زرزور مطــوال عند تفاصيل
املعارك والتنظيمات السرية وأساليب
عملها ،وبشكل وثائقي تقريبا .لكن زيد
الشهيد راقب شخصياته من الداخل،
وتابع شــبكة عالقاتها مع املدينة كما
يقول ليث الصندوق .ص  .174حتى أنه
كان يعزو للمدينة الــدور األول باعتبار

النص وسؤال الحقيقة ..نقد مرجعيات
التفكير الديني
صدر كتاب جديد للباحث ماجد الغرباوي ،بعنوان :النص وســؤال
احلقيقة ..نقد مرجعيات التفكير الديني ..والكتاب يالحق البنية
املعرفية للعقــل التراثي ،لنقد مقوالتــه ومضمراته ويقينياته،
وحتري مدى مطابقتها للواقع ،وصدقية النصوص املؤسسة لها.
وال يكتفي بالنقد والتفكيك والتحليل ،بل يواصل حفره وتنقيبه
فــي بقع معرفية ُمســتب َعدة
ومهمشــة ،تقع ضمــن املتواري
ّ
والــا مفكر فيه ،يتوقف على اســتدعائها فهم الواقع ومعرفة
احلقيقة .وكيفية اشــتغال النص وفــرض حقيقته ومحدداته،
املقدس باملدنس ،والديني بالبشري ،بسبب التباس
خاصة التباس ّ
املفاهيم وتزوير الوعي ،الكتاب صادر عن مؤسسة املثقف.

قصة قصيرة جدا

د .سعد الصالحي

غالف الكتاب

احملور األخير
تكلم عــن اخلصوصيــة اللغوية في
(سبت يا ثالثاء) .وبهذا االجتاه يرى حسن
عبد الــرزاق أن هذه الروايــة هي متويه
أجناسي .فهي أشبه بقصيدة ملحمية،
لكنه يدافع عن هذا األسلوب بقوله :إن
العمل لم يكن يعانــي من خفوت في
الصوت أو تشويش في الرؤية .ص .338
فقد كان لكل كلمة زمانها اخلاص الذي
تداخل مع أزمنة عامة جتاور فيها املاضي
مع احلاضر .339 .ومع أن (سبت يا ثالثاء)
منغمسة بالسياســة لكنها لم تكن
تروج ألفكار شــعاراتية ،وكانت تبحث
عن أخطاء ارتكبهــا اآلخر ولذلك ترتب
على شخصيات الرواية حتمل األعباء ص
 .339وهو ما يعتقد فاضل التميمي أنه
نتيجة تراكيب لصياغات لغوية ينجم
عنها ســياق خاص بكل جملة لنصل
من خالله ملعنى محدد .ص  .342مبعنى
أن الرواية كانت مثــل جدار من الزجاج
الشــفاف ،ومــن خلفه يتابــع القارئ
فوضى الواقع بــكل تداخالته ومعانيه
دون أن يجد أية وسيلة لتلخيص املغزى
املرجو من األحــداث .فاللغة والصياغة
تغمر القارئ وبعــد ذلك تتدفق املعاني
ثم رسالة النص .ص  .342فقد اختارت
الرواية لنفســها لغة مســتعارة من
فضــاء الذهن وحتــوالت الذاكرة دون أن
تكون هنــاك تفاصيل أو تزاحم أمكنة.
 .343ثم يضيــف :إن لغة الرواية كانت
تنفتح على ما هو مجازي وتشــبيهي.
باجملازي تنقلنا لعوالم الشــعر و تفتح
قناة للتأمل بالذات .والتشبيهي يعمل
علــى املوازنة بني احلــاالت إليجاد صلة
حية بني طرفي التشــبيه وتقدمي طرف
على آخر لغرض التوضيح .ص .345

اصدار

إطالق وتوقيع كتاب «حياة في عنق الزجاجة»

احتفــل الكاتــب الفلســطيني همــام
اخلالدي ،بإطــاق وتوقيع كتابــه «حياة في
عنق الزجاجة» الصادر عن دار روافد للنشــر
والتوزيع ،فــي جاليري ضــي ،أتيليه العرب
للثقافة والفنون باملهندســن ،مبشــاركة
العشرات من ُ
الكتاب والصحفيني وأصدقاء
الكاتب.
أدار اللقاء وناقش الكتــاب القاص والروائي
حســام الدين فــاروق ،والذي أشــاد بدوره
مبســتوى الكاتب وجــودة نصوصه واحلس
القصصي الرائع املوجود لدى الكاتب ،مثن ًيا
بشــدة على نص «قبلة دافئة» والذي اعتبره
ناضج ومتطور.
«حيــاة في عنق الزجاجــة» هو كتاب يضم
مجموعة مــن النصوص احلــرة عددها 14
نصا ،يناقش فيها الكاتب احلب واحلياة واملوت
ً
والوطن بجمل وروح شــعرية ،كذلك يقدم
الكاتب مجموعة مــن الوصايا البنه أيهم..
ابنه الذي لم يره بعد ،حيث يوصيه بأن يظل

أنها رمز للوطن بشكل إجمالي .واملدينة
لم تكن بوتقــة تنصهر فيها انفعاالت
ومشاعر األفراد لكن كان لها دور فاعل
ومحرض .ومع أن عدد الشخصيات بلغ
أكثر من تسعني شخصية غير أن دورها
ثانووي ومكمل لشــخصية املدينة .ص
 .175إنها رواية تتداخل فيها األزمنة مع
التاريخ والوقائع لتحدد معنى «اللعنة
االجتماعيــة» لتلــك الفتــرة ،وكيف
رسمت للمدينة مصيرها املأساوي .ص
 ،218بتعبير جاســم عايف .وعلى هذا
األســاس قدمت محاولة جريئة لفهم
أمناط اخلطــاب لنفهــم بالتالي أمناط
الطبيعة بتعبير محمد األحمد.

جنة األطفال  ..وكذلك لم أكن ،إذ
كنت أدفع
ُ
الدرهــم للفة كاملة بصمونة قد شــقت،
وامتآلت بيضة مســلوقة شــرائحها ،وقد
ضمخــت بالعمبة الباردة وتــأألت بأقراص
الطماطــة ،هكــذا أظل أنهش منهــا ،وأنا
أمشــي خلفه ،وهو يصدح ملء فيه الكردي
(صاغ عمبة صاغ) ،يجــول درابني راس الكم،
خلــف صيدلية الزهراوي وحتــى دكان عمو
حافظ على شفا شارع ماجد محمد أمني .
وفــي حيــز دكان خــال كان يركــن العربة
األســطورية لصق دارنــا ،فأجعــل وأنا أمر
حذوها صباحاً ،أطرق الكبنك ألسعد بصد ًى

مكتوم يؤكد أن العربانــة في مأمنها حتى
ٍ
يحــل عصر اليــوم فيصدح الصــوت ثانية
(صاغ عمبة صاغ) ،ويتراكض أطفال بخمس
فلــوس ،وأطفال بعشــرين فلســاً ،وقليل
غيرهم بدرهم للف ٍة ملكية.
احلــرب ،ففقــدت دار أهلي الى دار
وأضرمت
ُ
هجعت
قــد
كنت
خاتون،
براغبــة
ليســت
ُ
ُ
الكاظمية بشقة ال تشبه أن لصقها عربانة
ورحت أطوف درابني اخلاتون بني اإلجازة
عمبة.
ُ
واألخرى ،ألتفقد استشــهاد األصدقاء وفقد
اآلخرين  ..وأعرج علــى دكان عربانة العمبة،
فال أجد الكبنك ألطرق على صد ًى مكتوم .

شعر

مكانه المقدس
رياض الغريب
املطرب العتيق
العتيق جدا
اختار لنفسه غرفة في طابق منسي
كرسيا
اسماه مكاني املقدس
مكان بعيد عن ضجيج األغنية
قريب من سلة أحالمه
تلك التي ظل لسنوات طويلة
يجمع فيها أصوات املصفقني
ما كتبته يوما عنه صحافة الصباح
ما قالته املذيعة اجلميلة
األنامل التي أشارت أليه في الطرقات
العيون التي رغبته
وحسدته
لغرته التي تدلت قريبا من عينيه
لصوته الدافئ احلنني
غاب كل شيء
وأصبح مكانه املقدس
آخر األشياء التي يحرص عليها
في الليل

يحضر املريدون
قلة هم
لكنه يكتفي باجللوس
والنظر في عيونهم
يغمض عينيه
وبصوت ضعيف يغني
يغني
بينما كأس من االسئلة
يرجتف بني يديه
بال وتر
يغني
وحني يفتحهما
يكتشف املرارة في فمة
وحيدا يغني
بال مريدين
يضحك من صوته
من كلمات األغنية
من مكانه املقدس
في طابق منسي
.
.
انه
عبد احلسني الالمي
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شريط

ملون

مختص بشؤون اآلثار يحمل وزارة الصناعة
مسؤولية إهمال «سوق الصفافير»

مسجد أثري قدمي ،يسمى مسجد
الصفارين ،وهو من مساجد بغداد
التراثية ،وتبلغ مســاحت ُه 250م2
تقريبــاً ،ويحتوي على حرم مصلى
صغير يتسع ألكثر من  40مصلياً،
ولقــد بني هذا املســجد من قبل
أحــد احملســنني في زمــن الدولة
العثمانية ،وحتديــدا ً في منتصف
القرن الثامن عشر.
جانبهم أوضح الصفارون في
من
ِ
السوق ان «سوق الصفافير قدمية
جدا ً وكانت موجودة منذ نحو100
سنة».
ومن مجمــوع أكثر من  200محل
وحرفــي ،لم يبق في الســوق اآلن
سوى  15محالً وحرفيني على عدد
أصابع اليد فقط.
ويقــول احلرفيون في الســوق أ ّن
«عدم نقل املهــارة أو توريثها إلى
األجيال ،كمــا كان عليه األمر في
السابق ،يؤدي إلى انقراضها وهالك
وسوقهم» ،فضالً
مهنة الصفارين
ِ
عن دخــول املنتــج الصيني الذي
يكــون أقل ثمنا مــن املنتج احمللي
املصنع يدوياً.
وأ ّن لغيــاب الرقابــة دور بــارز في
تراجع املهنة ،ألن سوق الصفافير
يحتــاج إلــى الكثير مــن الدقة
والصبر والتأنــي والذوق ،وهذه من
مميزات الســوق »،وجــود احلرفيني
بهــذه املواصفــات والذيــن ورثوا
أيضا
املهنــة أبًا عن جــد ،وتوارثوا ً
البراعة في َّ
الطرْ ِق على النحاس»،
وهذا ما ال حتتاجه األسواق األخرى
التي تشــهد بني فترة وفترة أخرى
ظهور باعة جدد ليســوا بحاجة
إلى اخليال واالبتكار والدقة.

بغداد  -زينب الحسني:
حمل اخملتص بالشأن التراثي عادل
العزاوي ،وزارة الصناعة مسؤولية
اهمال سوق «الصفافير» التاريخي
في العاصمة بغداد.
وقــال العــزاوي :ان «ســوق
«الصفافيــر» ميثل جــزء ذكريات
وبعض تاريخ العراق وعبق املاضي،
وعلــى الدولــة ان تلتفــت الــى
أهميــة االثار والســياحة وتعمل
على فصلهمــا ،كون هوية العراق
وتاريخه من خالل اآلثار».
وأضاف ان «الصناعات املســتوردة
أثرت بنحو كبيــر على الصناعات
اليدوية احمللية ،وســوق الصفافير
منها».
وتابع العزاوي «لم يبق من ســوق
الصفافير سوى االسم ،ففي سنة
 1990كان هناك بحدود  150حرفيا ً
وجميعهم يشــتغلون الصناعات
النحاسية واليوم لم يبق سوى 8
منهم».
وعزا أســباب ذلــك ،الــى «عدم
االقبــال علــى الشــراء وتوقف
مديريــة التنميــة الصناعية في
وزارة الصناعــة من تزويد احلرفيني
بطبقــات النحــاس املدعومــة،
إضافة الى دخول التقنية العاملية
الى األســواق وتوقــف األكروبات
الســياحية والعاملية التي كانت
جتوب سابقا ً هذه األسواق».
وســوق الصفافيــر أو الصفارين
وهو ســوق ترجع تســميته بهذا
األســم نســبة للصفــر (معدن
النحاس) ،اذ يشــتهر هذا السوق

سوق الصفافير
بصناعة الصحون واألواني املنزلية
وأباريق الشاي والكاسات واملالعق،
وإطــارات الصــور ،والفوانيــس
النحاسية والنقش عليها.
وســوق الصفافير هــو واحد من
دروب محلــة بغداديــة في عصر

الدولة العباســية ،تسمى محلة
ســوق الثالثاء ،وهذه احمللة كانت
قريبة من دار اخلالفة العباســية،
وحتيط بدار اخلالفة معاهد ومدارس
إســامية ،مما يســتبعد إن يكون
أهــل هذه املهنة قد شــغلوه في

ذلك العصر ،مبــا يعرف عنهم من
ضجيج ناجت عن الطرق على معدن
النحاس ،وغير ذلك.
ويعرف الســوق بسوق مسعود ،أو
درب املســعودة ،كما وصف ُه املؤرخ
ابــن عبد احلق بأنــه درب نافذ إلى

مقر املدرســة النظاميــة ،والتي
كانت تقــع إلى جنوبــ ِه ،وتتصل
بــ ِه دروب وطرق غير نافــذة ،وهذا
الوصف ينطبق على هيئة ســوق
الصفافير.
ويحتــوي ســوق الصفافير على

أكثر من مليون تلميذ في الصف األول االبتدائي يتوجهون الى المدرسة
بغداد-الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التربية ،عن تســجيل
أكثر من مليــون تلميذ في الصف
األول االبتدائي ،مبينة ان هذا العدد
شمل جميع احملافظات العراقية ما
عدا اقليم كردستان.
وقــال املكتــب االعالمــي للوزير
محمد اقبــال ان «مــدارس العراق
شهدت دخول أكثر من 1,200,000

فن

تلميذ وتلميذة الى مدارسها لتبدأ
مســيرتهم التعليميــة فيها أبان
حلول العام الدراســي اجلديد ،الذي
يبــدأ انطالقه اليوم  30من شــهر
أيلول « ،مبينا ان «هذا العدد شمل
جميع احملافظــات العراقية ما عدا
اقليم كردستان».
واضــاف ان «جميع املســجلني قد
خضعوا للضوابط الوزارية اخلاصة

بعملية التسجيل والتي تنص على
حضور التلميذ شــخص ًيا مع ولي
أمره ،مســتصحبني معهم الوثائق
الرسمية» ،مشــيرا ً الى ان «هناك
أكثر مــن  25700بناية مدرســية
وتربوية بشتى مســمياتها داخلة
للخدمة وتستقبل أبناءها التالميذ
والطلبة للعام اجلديد».
يذكر ان مجموع املدرسني واملعلمني

الذيــن باشــروا في تلــك املدارس
بلغ أكثر مــن  480ألفــاً ،أذ يعمل
جميعهم في نشــر ثقافة العلم
واملعرفة في املؤسسة التربوية.
من جانبهــا قامت فــرق األمراض
السيطرة على االمراض االنتقالية
وبالتعــاون مع الصحة املدرســية
في قطــاع البلديــات الثاني برش
مادة الفاركون املطهرة في املدارس

رحيل البرنس الفرنسي

جميل راتب  ..األرستقراطي الذي رفض تفاهة
البرجوازيين وأيد عبد الناصر
متابعة الصباح الجديد:
عــن عمر ناهــز  92عا ًما ،في  19ســبتمبر
(أيلول)  ،2018فارق جميل راتب احلياة .املمثل
الذي حتتاج إلى مراجعة سيرته الذاتية قبل
أن تتأكــد من أنه كان مصريًــا ،وليس كما
تتناقل عنه الشائعات بكونه فرنس ًيا ،أو ولد
ألم فرنسية.
جميل أبــو بكر راتب ،ولد بالقاهرة ألســرة
مصرية أرستقراطية ،وكانت عمته املناضلة
املصرية البارزة في حقوق املرأة هدى شعراوي.
حصــل علــى التوجيهيــة أو الثانوية ،ثم
التحــق بدراســة احلقوق ،شــغفه الكبير
بالتمثيل جعل أسرته تقدم له على منحة
لدراسة القانون في فرنسا لتقنعه بالعدول
عــن التفكير فــي مزاولة التمثيــل؛ نظرًا
لوضعها االجتماعــي الذي يرفض وجود ابن
«مشخصاتي» ،إال أن سفره لدراسة القانون
في فرنســا لم يكن عائقًا أمام البحث عن
فرصــة لتعلــم التمثيل في أحــد معاهد
التمثيل بفرنســا؛ وهو ما تسبب في قطع
أسرته مصاريف املنحة عنه.
يقــول جميل راتب فــي أحــد حواراته :إنه
لم يكن يشــعر باالنســجام بني أســرته
األرســتقراطية لبعدهــا عــن النــاس،
واهتمامها بأمور «تافهة» على حد تعبيره،
وكان يختلف معهم في الكثير من وجهات
النظر وطــرق احلياة ،ومنهــا موقفهم من
ثورة يوليو (متوز) ،وجمــال عبد الناصر ،الذي
طبق نظام التأميم الزراعي في مصر؛ فظل
مكرو ًها من عائلته ،ولكنــه يرى فعل عبد
الناصر طبيع ًيا وخلدمة الناس.
ً
ونادل في املطاعم
مترجما
عمل في فرنسا
ً
وحم ً
ال للبضائع في سوق اخلضار؛ لتغطية
ّ
مصاريفه اليومية؛ وهو ما أكســبه العديد
من اخلبرات والفهم حلياة الناس احلقيقية.
أدوار الشر تليق به
مالمح الوجه ونظرة العينني كانتا الســبب
الرئيس فــي تأهيله ألدوار الشــر في أغلب
أعماله ،ســواء في فرنســا أو مصر ،إال أنه
حينما وجد الفرصة املناسبة والقدرة على
االختيار احلقيقي قرر االبتعاد عن هذه األدوار،
وزيادة مســاحة التنوع فــي أعماله؛ فتميز
أيضا في األعمال االجتماعيــة ،وأدوار األب،
ً
والزوج ،واملُعلم.
كمــا أنــه اســتطاع أن يكتســب محبة
اجلمهــور فــي بعــض األدوار الكوميديــة

أفقي

عامودي

 .1نصف النصف  oأمانع
 .2مجموعة متتالية  oأعلو
 .3نصف منار  oالعب تنس أميركي من
أصول ايرانية
 .4متشابهة  oكثير هطول املاء.
 .5ســال (مبعثرة)  oتخطــى مرحلة
الطفولة  oقرأ
 .6أثار انتباهه  oرمي الرماد في العيون
 oنعم (مبعثرة).
 .7ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت
الكترونا  oنصف مناص  oحرف نصب.
 .8هــدم وســوى باألرض  oتســتحق
الشفقة.
 .9قارة  oلم يعد يذكر.
 .10العب كرة ســعودي ســجل ثالث
أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

 .1جنم التنس االسباني.
 .2اسطورة التنس االملاني.
 .3ازدحم  oماكنة بحث انترنت عاملية
 oنصف واصل.
 .4مبعنــى  oحرف للتأكيد على صحة
رأي.
 .5كون شيئا من املعدن  oاختلف عن
البقية  oسال
 .6العب تنس أميركي معتزل حقق 14
لقبا في تاريخه الرياضي
 .7دهن الطعام(معكوسة)  oيعود عن
رأيه وال يحقق ما وعد (معكوسة).
 .8العب تنس برازيلي  oسهولة
 .9بطلــة كأس العالم في كرة القدم
.1990
 .10لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

حظك اليـوم

املعتمدة على كوميديا املوقف ،مثل دوره في
مسلسل «الزوجة أول من يعلم» ،و«سنبل
بعد املليون» ،و«زغلول يلمظ شقوب».
كان أشد ما يلفت االنتباه في رحلة راتب هو
قدرته على جتسيد بعض األدوار اخملتلفة متا ًما
عن مالمحــه األرســتقراطية التي جعلت
اخملرجــن في البداية يحصرونــه في القيام
بــدور «البرنس» ،أو رجل األعمــال الغني ،أو
الباشا.
وإذا ذُكرت قدرة راتب على اخلروج من العباءة
التقليديــة التي حصــره فيهــا اخملرجون
لفترة طويلة ،ال بــد أن يذكر دوره في فيلم
«الكيف»؛ إذ قام جميل بأداء واحد من أشهر
أدواره وأكثرهــا لفتًا النتباه اجلمهور العربي:
«البهظ»؛ دور تاجر اخملدرات الشــعبي الذي
يرتــدي العباءة والشــال ،ويتحدث بطريقة
استطاع جميل راتب أن يجعلها مميزة.
في السينما التونسية
واملغربية ً
أيضا له حضور
ولنفــس اهتمامــه باحلفاظ علــى تواجده
على الساحة الفرنســية واملصرية ،سعى
جميــل راتب للمزيد من التنوع واالنتشــار؛
فشارك في ثالثة أفالم تونسية وهي« :كش
ملك» ،وهو الفيلم الذي تشــاركه البطولة
الفنانة املصرية شــيريهان ،وفيلم «صيف

دوائر خدمية

هواتف تهمك

كلمات متقاطعة

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

حلق الوادي» ،وفيلم «شيشخان» الذي يعد
املفضل بينها ،كما أنه شــارك في الفيلم
املغربي « ،»Hierوالــذي من املفترض أن يتم
عرضه خالل  2018فقط في الدول املشاركة،
وهي :املغرب ،وأملانيا ،واجملر.
زوجة واحدة لبعض العمر
والتمثيل للعمر كله
تزوج جميل راتب من فتــاة واحدة في بداية
حياته الفنية في فرنســا؛ فتاة فرنســية
كانت تعمل ممثلة ،ثم قررت االعتزال لتعمل
باإلنتاج.
يتحــدث عنها جميل راتب فــي احلوار معه
 :بأنهــا كانــت مظلومة فــي عالقتها به؛
إذ إنها كانت تعلم أنها فــي املرتبة الثانية
في قلبه بعد حبــه الكبير للفن والتمثيل،
وعندمــا أبدت رغبتها في اإلجناب كان خياره
أنه لن يســتطيع حتقيق األبوة التي يتمناها
ما دام هو يعمل ً
ممثل؛ ولــذا فعليه أن يترك
العمــل بالتمثيل ،ولكن زوجته قالت له إنه
لن يســتطيع ترك التمثيــل ،ومن هنا كان
خياره بأن يبقى وحي ًدا حتى عن زوجته التي
أحبها كثيرًا ،ولكنهما انفصال؛ فظلت هي
في فرنســا ،وهو في مصر ،وبرغم ذلك كان
يحافظ على زيارتها ورؤيتها باســتمرار في
قريتها بفرنسا.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

جامعة بغداد تدخل تصنيف التايمز
البريطاني لعام 2019
أعلنــت وزارة التعليم العالي والبحــث العلمي ،دخول
جامعة بغــداد ضمن تصنيف التاميــز البريطاني لعام
 ،2019مشــيرة الى أن اجلامعة حصدت التسلسل 801
من أصل  1250جامعة في العالم.
وقالت الوزارة :إن «جامعــة بغداد حققت منجزا ً جديدا ً
متثــل بدخولها تصنيــف التاميــز البريطانــي بعد أن
ســجل باحثوها أكثر من ســبعة االف بحث عاملي في
مستوعبات سكوبس».
وأضافت الوزارة ،أن «نتيجة التصنيف البريطاني اظهرت
جامعــة بغداد ضمن اجلامعــات العاملية التي خضعت
للتنافس والتقومي بحسب مؤشرات تصنيف التاميز لعام
 2019الــذي يعد ثاني أفضل تصنيــف في العالم بعد
تصنيف شــنغهاي الصيني» ،مبينة أن «اجلامعة التي
تدخل للمرة االولى حصدت التسلســل  801من أصل
 1250جامعة في العالم».
دراسة تكشف ما تفعله الشكوالتة الداكنة
بطريقة نومك
في حني يعتمد بعض الناس على احلبوب املنومة عندما
ال يســتطيعون النوم ً
ليل ،يتبني أن هناك بدائل أفضل
ملساعدة الناس على احلصول على الراحة الضرورية.
وبحســب تقرير لصحيفة «ديــكان كرونيكل» تبني أن
تناول الشــوكوالتة الداكنة قد يســاعدك في الوصول
إلى أرض األحالم.
وتابعــت« :كشــفت دراســة فــي مدرســة العلوم
البيولوجية بجامعة أدنبره أن مادة غذائية حيوية توجد
في الشــوكوالتة الداكنة تساعد الشخص على النوم
بنحو أفضل فــي الليل» .ولفتت إلى أن املغنيســيوم،
املوجود في العديد من األطعمة مثل الشوكوال الداكنة،
واملكسرات ،واخلضروات الورقية اخلضراء ،يساعد اخلاليا
على التأقلــم مع الســاعة البيولوجيــة .ونوهت بأن
الســاعة البيولوجية هي املسؤولة عن وظائف اجلسم
اخملتلفة مثل النوم واالستيقاظ ودرجة احلرارة.
ونقلت عــن الدكتور «جيربــان فان أويجــن» ،الباحث
الرئيسي في الدراســة ،قوله« :الســاعة البيولوجية
أساســية جلميع الكائنات احلية فهي تؤثر على العديد
من جوانب الصحة واملرض في أجسامنا ،ولكن بشكل
متساو في نباتات احملاصيل والكائنات احلية الدقيقة».
ٍ
ووجد الباحثون أن «مســتويات من املغنيسيوم تتأرجح
على مدى  24ساعة .هذا التذبذب في الصعود والهبوط
على مدى  24ســاعة أمر حيوي للحفــاظ على طاقة
اخللية طوال اليوم».
بديل ممكن لعملية الزائدة الدودية
خلصت دراســة جديدة إلى أن اجلراحة ليست ضرورية
دائما ً في التعامل مع التهاب الزائدة الدودية وأن العالج
باملضــادات احليوية ميكن أن تؤدي النتيجة نفســها في
كثير من األحيان .تتناقــض نتائج الواردة من فنلندا مع
عقــود من التفكير حول أفضــل طريقة لعالج التهاب
الزائدة الدودية.
لطاملــا كان يعتقد أن هذه حالة طبية طارئة بســبب
خطر انفجار الزائــدة الدودية ،والتي ميكن أن تهدد حياة
املريض.

ً
فضل عــن أعضاء الهيئة
البدنية،
التدريســية ،في حني وجهت الفرق
الصحيــة العمــال بضــرورة نقل
حاويات القمامة بعيدا ً عن املدرسة
واالهتمام بوسائل الصرف الصحي
واحلــرص علــى تنظيف املدرســة
باملطهــرات حلمايــة الطــاب من
العــدوى حفاظا «علــى صحتهم
وسالمتهم

االبتدائية استعدادا ً للعام الدراسي
اجلديد.
وبني الدكتــور هاني فيــاض مدير
القطــاع ،انــه مت رش ارضيــات
واســطح وجدران املــدارس باملادة
املعفرة ملكافحة احلشــرات والنمل
والصراصــر والقــوارض ودورها في
نقــل العديد مــن اﻷمــراض إلى
الطــاب وتأثيرها علــى صحتهم
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الحمل

الثور

الجوزاء

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

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

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

السرطان

األسد

الميزان

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

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض
عليك .لسوء احلظ اليوم ،رمبا ال تتمكن من االبتعاد
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن
تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة.

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

العذراء

العقرب

القوس

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

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

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

الجدي

الدلو

الحوت

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

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

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

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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فداء اسماعيل

في األولمبياد العالمي للشطرنج

الرجال يتغلب على تايلند ..والنساء يعبرن حاجز رواندا
جورجيا ـ رحيم عودة*
حقق منتخبنــا الوطني للرجال
فوزا مهما على حساب منتخب
تايلند ضمن منافســات اجلولة
اخلامســة من بطولة األوملبياد
العاملي للشــطرجن في جورحيا
بنتيجــة( 5 / 3مقابــل  ) 5بعد
فوز الالعبني حسني علي حسني
واحمد عبد الســتار وعبد اهلل
محمد فيمــا تعادل الالعب نوح
علي حسني في جولة ماراثونية
اســتمرت  159نقلــة رمبا تعد
املباراة االطول في البطولة علما
ان الفريق العراقــي كان بامس
احلاجــة إلــى هذا الفــوز كونه
سيمنح الفريق فرصة االنتقال
إلى مراحــل أفضل .امــا فريق
النساء فقد تغلب على منتخب
راوندا بنفــس النتيجــة أيضا
بعد فوز الالعبات ســالي عباس
وميامــة عاصف وصبا جمال ونبأ
سامي ويعد هذا الفوز هو الثاني
للفريق بعد أن فاز في لقاء سابق
على منتخــب تنزانيــا وكانت
منافســات اجلولــة الرابعة قد
شهدت أخفاق منتخبنا الوطني
للرجال في اللقــاء الذي جمعه
مع منافسه منتخب سلوفاكيا
 ٥/١مقابــل  ٥/٢بعد فوز الالعب
حسني علي حسني فيما تعادل
زميله احمد عبدالستار وتعرض
للخســارة الالعبني اراز باســم
ونــوح علي حســن امــا فريق
النســاء فقد تعــرض هو اآلخر
للخســارة أمام منتخب ماليزيا
الذي يحتــل مرتبة متقدمة في
الئحة التصنيف الدولي مما اهله
للفوز على العباتنا .١/٣
وأعربت العبة منتخبنا الوطني
نبأ ســامي عن ســعادتها بعد
الفوز الــذي حققته على العبة
منتخــب راوندا بعد اســتغالل
نقــاط الضعف لــدى الالعبة

جانب من منافسات األوملبياد العاملي بالشطرجن
اخلصم علما ان هــذا الفوز هو
الثاني بالنســبة لي بعد الفوز
الــذي حققتــه من قبــل على
العبة منتخب وتنزانيا وان شاء
اهلل اســعى إلى حتقيــق املزيد
وتعويض مــا حصل في اجلوالت
السابقة من أجل حتسني مركزنا
في البطولة التي جمعت خيرة
بلدان العالم.
فــي حني أشــاد رئيــس االحتاد
الفرنســي للشــطرجن بشــار
القوتلــي (ســوري االصــل)
باملشاركة العراقية في البطولة
بعــد أن حــرص علــى التواجد
في احملافــل الدولية .مثنيا على
مســتوى التنظيم رغم العدد
الكبير للدول املشاركة الذي بلغ

 ١٨٠دولة مما يعني بأنه عبارة عن
بطولة كأس عالم مصغرة وهو
حالة نــادرة ان تقام البطولة في
كل عامــن خصوصا وأن املدينة
التــي أقيمت فيها منافســات
البطولة من املــدن اجلميلة ذات
الطبيعة اخلالبة مما ساهم والى
حد بعيد في إجناح البطولة.
مــن جانبه قــال رئيــس االحتاد
اليمنــي الدكتور صبــري عبد
املولــى :ان الشــطرجن العراقي
عودنا على املشــاركة واحلضور
في املناســبات العاملية خاصة
والتطور الكبيــر الذي طرأ على
اللعبــة فــي العــراق من خالل
تنظيم البطــوالت الدولية وعن
مســتوى التنظيم ومشــاركة

منتخب بالده فــي األوملبياد قال
:لقد وفر اجلانب اجلورجي العديد
من الوســائل التي ساهمت في
تذليل املصاعــب التي واجهت
أغلب الوفود ماساعد على إجناح
البطولة أيضــا جمال الطبيعة
التي متتــع بها مدينــة باتومي
مبناظرها وطقسها اجلميل  .اما
فيما يخص مشــاركة منتخب
اليمن الذي عاد محددا للظهور
دوليا بعد غياب دام اربع سنوات
بســبب احلرب األهلية وان شاء
اهلل ستكون هذه البطولة بداية
العودة على الصعيد الدولي.
وخصصــت اللجنــة املنظمة
للبطولــة املركــز اإلعالمــي
باعتبــاره ركن مهــم من أركان

النفط يكمل تحضيراته للقاء الصفاقسي
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكمل فريق النفط  ،استعداداته
ملواجهة الصفاقســي ،في إياب
دور الـ 32مــن كاس زايد لألندية
العربيــة األبطــال بكــرة القدم

مســاء اليوم االحد ..وكان الفريق
الضيــف قــد قضى  3أيــام في
العاصمــة التونســية ،وأجــرى
 3حصــص تدريبية اســتعدادا
للمبــاراة ..واجري نــادي النفط ،

تدريباته مبدينة صفاقس ،بعد أن
كان قد تدرب علــى ملعب املنزه.
ووصل الفريق النفطي ،مساء أول
أمس ،إلى مدينة صفاقس جنوب
تونس،

بغداد وميسان يفوزان بكأس مواهب المصارعة
إعالم دائرة شــؤون األقاليم
والمحافظات
اختتمت مســاء اليــوم فعاليات
بطولة االلعاب الصيفية للمراكز
الوطنيــة للموهبــة الرياضيــة
باملصارعــة التابع لدائرة شــؤون
االقاليم واحملافظات بوزارة الشباب
والرياضــة ،والتــي احتضنتهــا
قاعة مركــز املوهبة في محافظة
الديوانيــة  ،وقــد جــاءت النتائج
النهائيــة للبطولــة كاالتي :في
فعالية املصارعة احلرة متكن ميسان

من الفــوز باملركز االول جامعا ً 228
نقطة وحل ســامراء باملركز الثاني
ب 208نقطة واملوصل ثالثا ً ب 105
 ،وفي فعاليــة املصارعة الرومانية
متكن مركز بغداد من الفوز باملركز
االول بعد ان جمع  215نقطة فيما
حل ثانيا ً الديوانيــة ب 155نقطة
والبصرة ثالثا ً ب  135نقطة .
مديــر مركز املوهبــة باللعبة في
بغداد  .سلمان الطرفي ان فعاليات
هذه البطولة شــهدت مشاركة 6
فرق و قســمت الى فعاليتي احلرة

وهــي كل مــن ميســان واملوصل
وســامراء فيمــا ضمــت فعالية
املصارعــة الرومانية كال من بغداد
والديوانية والبصــرة  ،مضيفا ً بأن
هــذه البطولــة كان الغــرض من
تنظيمها الوقوف على مســتويات
العبي املراكز الوطنية من الناحية
الفنية لغــرض زجهم في االندية
واملنتخبــات الوطنيــة موجهــا ً
شكره الى القائمني على البطولة
فــي الدائــرة و مركــز املوهبة في
الديوانية.

تقرير

البطولة بعد أن شــهد تواجد
 ١٨٩صحفــي وإعالمــي مــن
مختلــف دول العالم جاءوا من
أجــل تغطية احــداث األوملبياد
فيما وفرت إدارة املركز اإلعالمي
أيضا جميع املســتلزمات لهم
من إنترنت وباجات تسمح لهم
بدخول قاعات اللعب فضال عن
األمور اللوجستية األخرى.
وبانتهــاء اجلولة اخلامســة من
منافســات األوملبيــاد العاملــي
مازالت العبــة املنتخب الوطني
املتألقة سالي عباس هي األكثر
فــوز ضمــن العبــات منتخبنا
الوطني بعد الفوز الذي حققته
في اجلوالت األربعة املاضية على
العبات مــن الســويد وماليزيا

وتنزانيا وراوندا مقابل خســارة
وحيدة أمام العبة منتخب كوبا.
وخصصــت اللجنــة املنظمة
للبطولة جائزة األوملبياد اخلاصة
والتي ســيتم منحها للمباراة
األكثر عبقرية بعد كل دورة من
 ١١جولــة حتى يتم تشــجيع
الالعبني على تقدمي األداء االفضل
في لعبتهــم املفضلة في كل
يوم وبعد كل جولة وسوف تختار
جلنة احلكام بقيادة املعلم الكبير
سوزان العب من الرجال والعبة
من النساء بوصفها لعبة اجلولة
فيما ســيتم منح الفائزين في
هذه األلعــاب جائزة صغيرة من
قبل جلنة  nleواللجنة املنظمة
في األوملبياد.
ومــن املؤمل أن يعقــد املكتب
التنفيــذي لالحتــاد الدولــي
اجتماعه املرتقــب في االول من
الشــهر القادم حيث ســيتم
خالله مناقشــة تقارير اللجان
العاملة في االحتاد وأبرز ماحقتته
خالل املرحلة املاضية النشاطات
فضال عــن اســتعراض برامج
األعوام القادمة واهم البطوالت
التي سيتم تنظيمها فيما حدد
الثالث من الشهر املقبل موعدا
الجراء انتخابــات االحتاد الدولي
للعبة.
في حني ،واصــل احلكم العراقي
الدولي اسعد إسماعيل ولليوم
اخلامس علــى التوالي تألقه في
قيادة منافســات البطولة إلى
جانــب عــدد كبير مــن احلكام
الدوليني الذين مت اختيارهم إلدارة
منافســات البطولة خاصة وأن
احلكم الدولي اسعد إسماعيل
يعد مــن احلــكام املميزين في
العــراق بعد أن شــارك من قبل
في قيــادة العديد من البطوالت
الدولية.
* موفد االحتاد العراقي لإلعالم
الرياضي

«الناشئة» تودع نهائيات آسيا
وعزيز مقتنع بالنتيجة
كوااللمبور ـ محمد حمدي*
عبــر الكابــن فيصــل عزيز عن
قناعتــه بخروج منتخــب العراق
للناشئني من بطولة آسيا اجلارية
احداثها في ماليزيا من الدور االول
واعتبر النتائج جيدة بالقياس الى
التحضير البســيط وعدم اشراك
املنتخب في بطوالت ومعسكرات
مناســبة  ،مضيفــا ان منتخب

كوريا اجلنوبية فريق جيد استحق
الفوز في املباراة والعالمة الكاملة
من ثالث مباريات فــاز بها جميعا
منوها ان الكــرة العراقية للفئات
العمرية تعيش صحوة حالية من
شانها ان تضعنا على اول الطريق
الصحيح.
اما ،مدرب منتخب كوريا اجلنوبية
كيم جون ســو ،فقــد امتدح اداء

العبيه في املباراة امام العراق قائال
انها مباراة جيدة قدمنه فيها حملات
فنية رائعة امــام فريق دافع جيدا
ولعبنا معــه منذ البداية من اجل
كسب ثالث نقاط وهذا ما يعنينا
من واقعية مبارياتنا جميعها.
* موفــد االحتــاد العراقي لإلعالم
الرياضي

فوزان ثمينان للزوراء والكرخ بدوري الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اسفرت مباريات يوم أمس السبت
في اجلولــة الثالثة مــن املرحلة
االولى لدوري الكرة املمتاز عن فوز
الزوراء على أمانــة بغداد بهدفني
مقابل هدف واحــد ،والكرخ على

السماوة في ملعب االخير بهدف،
ونفــط الوســط علــى النجف
بهدفــن لهــدف ،والصناعــات
الكهربائيــة علــى الديوانيــة
بالنتيجــة ذاتها ،ونفــط اجلنوب
على اربيل بهدفني لهدف.

وتعــادل الطلبة واحلــدود بهدف
ملثله ،وستقام اليوم االحد مباريات
املينــاء والبحري ،والكهرباء وفريق
احلســن ،وتأجلت مباراتي اجلوية
ونفط ميســان والشــرطة امام
النفط.

الشباب مستقبل

الرياضة العراقية
ممن اليقبل الشــك ان الالعبني الشــباب هــم العمود
الفقري واملــورد االول للفــرق املصنفة وعلــى االنديه
الرياضيه ان تولي كل االهتمام والرعايه لالعبني الشباب
لتبني جيال ملســتقبل النادي ولفترات طويله وهم بحد
ذاتهم العنوان احلقيقي ملسار اللعبة.
ومن واجب اجلميع ان نعطيهم الفــرص الكافية البراز
مــا لديهم من مهارات وامكانيات وبنفس الوقت الثبات
انفسهم وهذه هي من مسؤولية ادارات االندية واملدربني
خصوصا وما نتمناه ان يكون لكل مدرب عدةاشــخاص
من املعنيني باللعبة مهمتهم الكشف والبحث وانتقاء
الالعبني الشــباب ممن تتوفر لديهم القدره على التطور
واالستفادة منهم وصقل موهبتهم من خالل تواجدهم
في البطوالت اخلاصة لدوري الشباب فلنعمل على تقدمي
وتوفيــر كل االمكانيات المل الرياضــه ودميومه االندية
ولتكــن دائما ابوابنا مفتوحة مرحبــة بهم  ..ومن اهلل
التوفيق.
* كوكسهافن /أملانيا

البارالمبية الى جاكارتا
إعالم اللجنة البارالمبية
تغادر صباح اليوم االحد بعثة اللجنة الباراملبية الوطنية
العراقية للمشــاركة في دورة االلعاب االسيوية الثالثة
ملتحدي االعاقة والتي تنطلق في العاصمة االندونيسية
جاكارتا في الســادس من تشــرين االول املقبل وتستمر
حتى الثالث عشر منه.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة الباراملبية العراقية
هشــام الســلمان ان البعثة العراقية املشــاركة في
فعاليات الدورة االسيوية تضم  124شخصا من بينهم
 70العبا و  8العبات اضافة الى مدربني واداريني ومعاجلني
واعالميني يشاركون في  13فعالية للمنتخبات الوطنية
بالعــاب القوى ورفع االثقال واملبارزة والقوس والســهم
والسباحة وتنس الطاولة والتنس االرضي والكرة الطائرة
وكرة السلة وكرة الهدف واجلودو والرماية والبوتشيا.
واضاف الســلمان ان العراق يشــارك للمرة الثالثة على
التوالي فــي الدورات االســيوية ملتحــدي االعاقة بعد
مشاركتني سابقتني حصل فيهما على  51وساما ملونا
حيث جاء في املشــاركة االولى التــي اقيمت في مدينة
غوانزو الصينية عام  2010باملركز السابع بعد ان حصل
على  20وســاما منها  9اوســمة ذهبية و 5فضية و6
برونزية وفي املشاركة الثانية التي اقيمت عام  2014في
مدينة أنشون الكورية اجلنوبية جاء العراق باملركز الثاني
عشــر بعد ان حصل على  31وســاما منها  6اوسمة
ذهبية و 6فضية و 19وساما برونزيا.

مفكرة اليوم

الدوري اإليطالي

فيورنتينا ـ أتالنتا
ساسولو ـ ميالن
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ً

كأس العرب لألندية

مساء
النفط ـ الصفاقسي 10:00
ً

ّ
تضيف النهائيات
 10مالعب

«يورو  »2024تنقذ االتحاد األلماني من الهجوم المستمر
العواصم ـ وكاالت:
جنحت أملانيا في الفوز مبلف استضافة
كأس األمم األوروبيــة «يورو  ،»2024بعد
منافســة مع تركيا ،وهــو خبر جيد،
خاصــة أنه جاء بعد الفشــل الكبير
فــي مونديــال روســيا.وعانى االحتاد
األملاني ،مــن الهجوم عليــه من كل
حدب وصــوب ،بعد اخلروج الكارثي من
مونديال روســيا ،والذي تبعه االعتزال
الدولي ملســعود أوزيل.وفشــل االحتاد
األملاني برئاســة راينهارد جريندل ،في
التعامل مــع أزمة أوزيــل ،وأصر على
خروج أوزيــل لتبرير صورته مع الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان.
وبرغم املطالبات باســتقالة جريندل،
إال أنه رفــض اخلروج من الباب الضيق،
وأتبع عدة خطــوات للتعامل مع أزمة
مونديال روسيا ،قبل أن يتوج مجهوده
بقيادة أملانيا لتنظيم يورو .2024
وجدد االحتاد األملاني ،الثقة في يواكيم
لوف ،املدير الفنــي للمنتخب األملاني،
قاط ًعا الطريق على شــائعات إقالته.
وقال جريندل وقتها «كل اإلدارة تثق في
يواكيم لوف ،وهذه الثقة مســتمرة»،
وقام هــذا القرار بتهدئــة املطالبات
املستمرة بالتغيير الشامل.
ونشــبت أزمة بني بايرن ميونخ واالحتاد
األملاني ،بســبب ظهــور العبني ،وهما
جيــروم بواتنــج وجوشــوا كيميتش
على مقدمة إعالنات املنتخب األملاني
بــدال من العب واحد ،كمــا هو متفق
عليه ،ليتســبب ذلك في مشكلة بني
النــادي البافاري وراعيــه اخلاص.وفتح

كارل هاينز رومينيحه ،النار على االحتاد
األملانــي ،قائالً «االحتــاد األملاني يتحول
أكثــر فأكثر إلى آلة تســويق ،وهذا ال
يقبله بايرن ميونخ».
وعقد مسؤولو االحتاد األملاني ،اجتما ًعا
مــع إدارة بايرن ميونــخ ،على هامش
لقاء الســوبر احمللــي ،إذ ضم كل من
أولــي هونيس ورومينيجــه ،وجريندل
وفريديتش كورتيوس.
وحمل هذا االجتمــاع ،طل ًبا من احتاد
الكــرة ،إلدارة النادي البافاري ،بالتوقف
عن الهجوم واالنتقادات ،حتى  27أيلول
اجلــاري ،وهو موعد اإلعــان عن الفائز
بتنظيــم يــورو  ،2024وهــو ما حدث
بالفعل.
وقرر االحتاد األملاني ،تغيير ملعب مباراة
املانشــافت وبيرو ،الودية املاضية من
مدينة فرانكفــورت خو ًفا من جماهير
األلتراس هناك.واستقر جريندل ،على
نقــل املباراة إلى مدينة سينســهامي،
خشية تعصب ألتراس فرانكفورت ،مما
قد يؤثر ســل ًبا على محاولة أملانيا في
استضافة اليورو.وبرغم نفي جريندل
لألمــر ،إال أن اخملاطبــات الرســمية
كشــفت نقل ملعب املباراة قبل أيام
قليلة من إقامة اللقاء.
ونالت أملانيا شــرف اســتضافة كأس
أوروبا  2024لكرة القدم بعد ان تفوقت
علــى تركيا منافســتها الوحيدة في
الســباق ،ووعدت القارة األوروبية بأن
تنظــم «احتفــاال كبيــرا» ،في حني
أعتبــرت تركيــا أنه «ألمر مؤســف»
بالنسبة الى االحتاد االوروبي والبطولة.
واختيــرت أملانيا في أعقــاب تصويت
ســري ألعضــاء اللجنــة التنفيذية

املانيا تفوز بضيافة يورو
لإلحتاد األوروبــي البالــغ عددهم ،19
وقد تفوقت بفــارق كبير بلغ  12صوتا
مقابل  4أصوات ملنافستها مع امتناع
عضو واحد من اللجنة التنفيذية عن
التصويت.وال يحق للعضوين أالخرين
التصويت ،وهما رئيــس اإلحتاد األملاني
للعبة راينهارد غرينــدل ،ونائب رئيس
اإلحتاد التركي ثروت ياردميجي.
وعلق غريندل عقــب التصويت قائال
«أود أن أشــكر اللجنــة التنفيذيــة

لإلحتــاد األوروبي علــى ثقتها املذهلة
وأشــعر باملسؤولية».وســارع فيليب
الم ،قائد منتخــب املانيا الفائز بكأس
العالم  2014في البرازيل والذي يشغل
حاليا منصب مدير اللجنة التنفيذية
للبطولــة ،الــى القول بعــد نتيجة
التصويت «نريد تنظيم احتفال كبير
مع أوروبا بأسرها ونثبت للعالم إلى أي
درجة دولتنا مضيافة».أما رئيس رابطة
الدوري االملاني راينهارد راوبول فقال «ان

املشاعر وصور عام  2006ال تزال عالقة
في اذهاننا ونحــن مغتبطون لكوننا
سنستضيف حدثا كبيرا في بالدنا».
وعلى الفور ،رد وزيــر الرياضة التركي
محرم كساب أوغلو ،معتبرا «إنه ألمر
مؤسف بالنســبة الى االحتاد االوروبي
وكأس أوروبا  2024التي لن حتصل بلدنا
على اســتضافتها رغــم كل قواها».
وأضاف فــي تصريح للصحافة احمللية
«لم نخســر أي شــيء كبلــد .كأس

أوروبا  2024هي التي خســرت خبرتنا
وضيافتنا».
وهــي املرة الرابعة التي تفشــل فيها
تركيا فــي احلصول على اســتضافة
البطولة ،وقد عبــر االحتاد االوروبي عن
«قلقه» ازاء غياب «اي خطة عمل في
مجال حقوق االنســان» في مشــروع
االحتاد التركي للعبة.
وقبل عملية التصويت ،قام املسؤولون
عن امللفني بتقدمي أخيــر أمام أعضاء
اللجنــة التنفيذيــة ،ثم قــام االحتاد
األوروبــي بتــاوة تقريــر أعدته جلنة
التقومي التابعة له عن امللفني.
وكان االحتــاد االوروبــي نشــر التقرير
األســبوع املاضــي الذي منــح أملانيا
افضلية علــى تركيا ألنها قدمت رؤية
مبنية علــى فكرة بأن «كــرة القدم
تســتطيع توحيد اجملتمــع» ،كما أن
امللــف كان من «نوعيــة عالية جدا».
لكن على الرغم مــن ذلك ،فان التوتر
كان باديا على أفراد امللف األملاني حتى
النهاية.
وكان االحتاد االملاني عاش في االشــهر
االخيــرة اوقاتا صعبة بعــد الطريقة
التي اعتمدها في التعامل مع قضية
التقاط العبــي املنتخب أوزيل وإلكاي
غوندوكان املولودين في أملانيا لعائلتني
من أصــول تركية ،صــورة مع الرئيس
التركــي رجب طيب أردوغــان في أيار
املاضي.
وقــد ارخت هــذه القضيــة بظاللها
على مشــاركة املنتخب في نهائيات
مونديــال روســيا حيــث كان مدعوا
للدفاع عن لقبه ،وخرج من الدور األول
بنتائج كارثية ،وشــكا أوزيل من عدم

تلقيه الدعم الكافي من االحتاد.
واتهم العب الوســط الدولي السابق
االحتــاد األملانــي ب»العنصرية» ضده،
وأعلــن اعتزاله اللعــب دوليا في متوز
املاضي ،األمر الذي عكر سمعة أملانيا
التي تتمتــع مبجتمع متتناغم متعدد
الثقافات.
وقد أحلق اخلالف والنقاش السياســي
الذي تاله ،الضرر بســمعة أملانيا جلهة
وجود مجتمع متســامح .وقال أوزيل
متوجها في شــكل مباشر الى رئيس
االحتــاد األملاني «فــي نظــر غريندل
وأنصاره ،فأنا أملاني عندما نفوز ،لكني
مهاجر عندما نخسر»..
وتشــهد نســخة  2024مشاركة 24
منتخبا تخوض  51مباراة على عشرة
مالعب بينها أليانــز أرينا في ميونيخ
وامللعب األوملبي في برلني .وكانت آخر
تظاهرة كروية استضافتها أملانيا هي
كأس العالم .2006واستضافت أملانيا
الغربيــة كأس أوروبا عــام  1988قبل
توحيد الشــطرين الغربي والشرقي.
في املقابل ،خســرت تركيا الســباق
الســتضافة العرس القــاري في املرة
املاضية أمام فرنسا بفارق صوت واحد.
وتقام النسخة املقبلة لكأس أوروبا عام
 2020في  12دولة .واستضافت فرنسا
النســخة األخيرة عــام  ،2016وكان
لقبها مــن نصيــب البرتغال.وتتمتع
أملانيا بخبرة واســعة في اســتضافة
البطــوالت الكبــرى ،اذ اســتضافت
أملانيا الغربية كأس أوروبا  1988وكأس
العالم  .1974وبعد سقوط جدار برلني
عام  ،1989اســتضافت أملانيا نهائيات
كأس العالم .2006
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فن الدمى موروث ينزع الى حنين
قديم ينهض بالروح

سمير خليل
هنادة الصباغ ،فنانة تشــكيلية سورية
باختصــاص النحت ومصممة مســرح
عرائــس وتصنيــع دمى مــن اجلمهورية
العربية السورية ،ومقيمة فيها ،حاصلة
على ماجســتير مــن روســيا االحتادية
اختصــاص ســينوغرافيا مســرحية
وتصميم مسرح عرائس عام .2006
تعمل الصباغ حاليا بالتلفزيون السوري
كمهندســة ديكور إضافــة إلى عملها
باملسرح كمهندســة ديكور ومصممة
عرائس ومخرجة ،درست باملعهد العالي
للفنون املســرحية بدمشــق بقســم
الســينوغرافيا كمدرســة مشــاريع
متعلقة بفن مســرح العرائس وأنواعه،
أقامت ورش عمــل دورية لتعليم تصنيع
العرائس لألطفال والكبار.
شاركت بعدة اعمال ملسرح الدمى بعد ان
صممت ونفذت  40دمية ،وحصلت على
جوائز عديدة خــال املهرجانات ،وقامت
بتنفيذ دمى لفرقة زها املسرحية باألردن
ملســرحية ( جنيبة و السوسة العجيبة
) والتي شــاركت مبهرجان اإلسكندرية
ومهرجــان القــراءة بدبــي والشــارقة
وعينتهــا فرقة شــروق املســرحية في
جمهورية موريتانيا العربية سفيرة لها
بسوريا ،وشاركت بامللتقى العربي للدمى
وخيال الظل في دورتــه الثالثة بالقاهرة
سنة  2015كمتدربة .نفذت ورشات عمل
في املهرجــان العاملــي للعرائس اونالين
 2017فــي القاهرة ،ونفــذت عدة ورش
بدولة قطــر  2017لألطفال والكبار كما
قدمت عرضني مســرحيني للدمى هما
مســرحية ســوس وبكتريا والصديقان
من تأليفهــا وإخراجها وتصميم الدمى
والديكور ،واخيرا نفذت ورشة عمل بدولة
تونــس مدينة املنســتير العــام احلالي،
دمى مسرح طاولة ودمى ورقية ألساتذة
املسرح وشباب هواة .
الفنانة هنادة الصباغ ضيفتها الصباح
اجلديد لتسليط الضوء على
وجتربتها في فن الدمى:
فــن الدمى موروث ،واحلداثة تعدت علىاملــوروث ،لكن تبقى النزعــة الى التراث
واحلنني للقــدمي بالفطرة تشــدنا اليها
كلما ابتعدنا ،وكان وسيلة للتعبير وفن
للتســلية والترفيه .مسرح العرائس فن
قائم على احملاكاة ،وقد وجد منذ العصور
القدميــة ،وتطور مــع تطور البشــرية،

بعد الطالق ،تكون محمية بنحو جيد".
وكانت جولي قد تقدمت بطلب للطالق
في سبتمبر /أيلول املاضي أمام احملكمة
العليــا في لوس أجنليس ،مستشــهدة
كما تشــير وثائــق احملكمــة بخالفات
يصعب حلهــا ،واتهمت أجنلينا براد بأنه
يسيء معاملة أبنائه ،وهي التهمة التي
متت تبرئتــه منها في نوفمبر /تشــرين
الثاني ،وتقدم بيــت بطلب إلى احملكمة
للحصول على وصاية مشــتركة على
األبنــاء ،وطلبــت جولي حــق الوصاية
الكاملة على األبناء ،مع منح بيت حقوق
الزيارة ،ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.
وكان النجمــان قد تزوجا عام  2014بعد

فدخل بالطقوس الشــعبية ،واستعمل
إليصال معلومة ،أو لنشــر وعي ديني أو
سياســي أو بهدف التســلية والترفيه
للكبــار ولألطفال ،فقد وجــد منذ زمن
الفراعنــة ،وفي األســاطير الشــعبية
الصينية واليابانيــة ،وكذلك في بالد ما
بني النهرين وتركيا ،وكذلك انتشــر في
أوروبا من خالل املسارح اجلوالة بني املدن.
وتطور هذا الفن فــي مراحل معينة من
صندوق الفرجة إلى مســرح خيال الظل
إلى األراجوز إلى إنشاء مسارح مختصة
بهذا الفن.
وتضيــف "هنــاك فنانني كثــر بالوطن
العربــي عملــوا وعلمــوا أجياال،
وحافظــوا وزادوا على هذا الفن
مــن خالل جتاربهــم الفنية،
اذكر منهم االســتاذ ناجي
شــاكر رحمــه اهلل مــن
مصر ،وهو رائد فن مســرح
العرائــس مبصــر والوطن
العربي ،ومن منــا ال يعرف
عرض الليلــة الكبيرة الذي

عالقة دامت عشر سنوات.
وحــدث االنفصال
بنحو مفاجـــئ،
بعد واقــــعة
حصلــت على
منت طائـــرة
خاصــــــة،
تفيد تقارير
بــأن بيــت
فقــد فيها
أ عصـــا به
أمام احــد
أ بنا ئهمــا
الستـة.

كانا يجهالن أن الزوج هو القادم اليهما.
ويقدم تطبيــق أوبر معلومات عن الســائق،
وميكن ملن يقوم بعملية احلجز أن يقوم باإللغاء
إذا لم يرقه الشــخص ،ولم يتضح ما إذا كان
الزوج الضحية اســتعمل سيارة صديق له،
أم إنه تلقى وشــاية من الصديق الذي عرف
باســم الزوجة وبلغ الزوج ،فقــرر أن يتأكد
بنفسه من اخليانة مباشرة.
وحني توقفت الســيارة أمام بــاب الفندق،
فوجئ العشــيقان بكون الزوج "الضحية"
هو الســائق ،ولذلك بادرا إلــى الفرار ،لكن
الزوج ظل يســأل شــريكة حياته بشــأن
الفعل الشنيع الذي قامت به أمام الفندق.

كرسي متحرك ينقذ سلحفاة
الصباح الجديد  -وكاالت:
متكن مجموعة أطبــاء ومبتكرون
من إنقاذ ســلحفاة كانــت تعاني
من كســور في اجلانب األسفل من
قوقعتها بطريقة فريــدة ومثيرة،
لتتمكــن مــن ممارســة حياتهــا
الطبيعية خالل مدة العالج.
وعثر على الســلحفاة في حديقة
برية محلية فــي الواليات املتحدة،
وهي تعانــي من كســور متعددة
في قعــر القوقعــة ،ومت نقلها إلى
مستشــفى حديقــة حيوانــات
ميريالند لتلقي العالج.
وثبت األطبــاء البيطريــون ألواحا
معدنية وأسالكا جراحية ومشابك
خياطة مــن أجل تدعيــم األجزاء

املكســورة مبا يســمح بالتئامها،
لكن التحدي أمام األطباء كان عدم
مالمسة قاع القوقعة لألرض.
ومــن أجــل منــع احتــكاك اجلزء
الســفلي املكســور من القوقعة
بــاألرض ،طلــب األطباء مــن أحد
عشــاق الليغــو ،تطوير كرســي
صغير متحرك يحمل الســلحفاة
ويســاعدها على احلركــة من دون
مالمسة األرض.
وقالت إلني برونسون ،كبيرة مديري
الصحة احليوانية واحلماية واألبحاث
في حديقة احليوان" :بســبب وضع
الكسور الفريد ،واجهنا حتديا صعبا
في احلفاظ على حركة السلحفاة
مع الســماح لها بالتعافي بشكل

الفنانــة
تســتكمل
السورية نســرين طافش
تصويــر دورهــا بفيلــم
"نادي الرجال السري" مع
النجم كرمي عبد العزيز في
اخلامس من شــهر تشرين
االول أكتوبر املقبل ،وذلك
نظرا حلصولها على اجازة
بعد ارتباطهــا بعمل اخر
سيتم تصويره في لبنان،
وقــد انتهت مــن تصوير
بعــض مــن مشــاهدها
ضمــن أحــداث الفيلــم
املقــرر طرحة بدور العرض
الســينمائية خالل املدة
املقبلة.
يشــار إلــى ان فيلم نادي
الرجــال الســرى" تأليف
أمين وتــار ،وإخــراج خالد

الفنانة السورية هنادة الصباغ

"أوبر" يكشف خيانة زوجية
الصباح الجديد  -وكاالت:
ذكــرت صحيفة "ديلي ميــل" البريطانية ،أن
رجــا في كولومبيا ضبط مؤخــرا زوجته في
حالة خيانة بفضل اســتعمال تطبيق حجز
السيارات الشهير "أوبر".
وبحســب املصــدر ،فــإن الزوجــة كانت مع
عشــيقها في أحد فنادق مدينة سانتا مارتا
الساحلية ،وحني قرر االثنان أن يغادرا في وقت
متأخر من الليل قاما باحلجز عبر التطبيق.
وفــي أثناء عمليــة احلجز تلقى العشــيقان
معلومات عن السائق الذي سيقلهما فوجدا
أنهمــا ال يعرفانه فهو شــخص غريب يدعى
ليونــاردو ،ولذلك أبديــا موافقتهما ،لكنهما

نسرين طافش

احللفــاوي ،وبطولــة كرمي
عبد العزيــز ،وغادة عادل،
وماجد الكدواني ،ونسرين
طافــش ،وبيومــي فؤاد،
وعدد من ضيوف الشرف،
ويعود كــرمي عبد بالفيلم
الى الســينما بعد غياب
اربع ســنوات منذ تقدميه
فيلــم "الفيل األزرق" عام
 2014تأليــف احمد مراد،
وإخراج مروان حامد.

سلفستر ستالون

براد بيت يحرم انجيلينا جولي من الميراث
الصباح الجديد  -وكاالت:
كتب املمثل األميركي براد بيت ،البالغ
مــن العمر  54عامــا ،وصية متنح كل
أمالكــه ألوالده الســتة ،امــا الزوجة
السابقة أجنلينا جولي فلن حتصل على
أي شيء.
وسوف يقســم براد بيت امليراث ،الذي
قدره  250مليون دوالر ،بالتســاوي بني
أوالده الســتة ،ويقوم بإنشاء صندوق
اســتئماني ميكــن فتحــه فقط بعد
وفاته ،بحسب ما نقله موقعRadar" ،
."Online
وصرح مصدر ان بــراد يريد التأكد من أن
جميع األموال التي لم يعطها ألجنيلينا

أخبــارهــــــــــم

الفنانة السورية هنادة الصباغ :

النساء بين الكوتا والوصاية
جاءت "كوتا النســاء" كحل مؤقت لعــزوف أو تهميش
النســاء في احلياة السياسية ،وكمعاجلة لذلك االغتراب
الطويل لهذه الشريحة في صناعة القرار وإعادة التوازن
جملتمع ودول فشــلت في التواصل مع متطلبات وحتديات
عصرها .لقد حجز الدســتور العراقي اجلديد نسبة 25%
من املقاعد التشريعية (االحتادية منها واحمللية) لشريحة
النســاء ،ويعد ذلك خطــوة في الطريــق إلنصاف هذه
الشريحة التي عانت كثيرا بعد الردة احلضارية في العقود
األخيــرة ،عندما اســتردت القبائل والعقائــد الذكورية
لفتنتها وسطوتها ،وال يحتاج املتابع لكثير من اجلهد كي
يكتشف حجم االنحطاط االجتماعي واحلضاري والقيمي
الــذي انحدرنا اليه ،فبمقدوره عبــر قياس حجم التغول
الذكوري الذي بســط هيمنته املطلقة على شؤون احلياة
اخملتلفــة ،لوطن قدم أول وزيرة وقاضية في تاريخ املنطقة
احلديث؛ التأكد منه والتعرف على جتلياته الســافرة في
تفصيالت حياة العراقيــن أفرادا وجماعات ،وما الهجمة
الســافرة واملتتالية والتي ال تعرف امللل والكلل في النيل
من قانون االحوال الشــخصية لعــام  1959إال دليل آخر
على ذلــك التردي احلضاري واالجتماعــي والقيمي ،الذي
انحدرنا اليه بهمة ذكور حقبة الفتح الدميقراطي املبني،
وتهاون أو تواطؤ غالبية املنتسبني لقافلة "كوتا النساء"
اللواتــي لم يقصــرن في رد جميل مــن منحهن مقاعد
ومناصب وعناوين حقبة الفتح الدميقراطي املبني .املتابع
لدور ومكانة املرأة بعد ما يفتــرض أنها مرحلة للعدالة
االنتقالية
ننتهي فيهــا ،من معاجلة حزمة من امللفات الشــائكة
وعلى رأســها قضية املــراة وحقوقها واســترداد دورها
كشــرط الســترداد اجملتمع لعافيته وتوازنه؛ يجدها قد
تقهقــرت مقارنة مع باكورة القــرارات التي صدرت بعد
استئصال املشرط اخلارجي للنظام املباد ومؤسساته ،أي
زمن تأســيس ما يعرف بـ (مجلس احلكم) الى يومنا هذا،
حيــث مت إجهاض وإفراغ قانون (كوتا النســاء) من غاياته
التي سن من أجلها ،لذلك جند املسار املفترض معكوساً،
حيث لم تتوسع حصة النســاء في املشاركة املستقلة
والفعلية في صناعة القرار وحسب بل ميكننا القول انها
تراجعت بعد كل دورة انتخابية يشهدها البلد .وألسباب
تطرقنا اليها مراراً ،لم نشــهد في هذا امللف احليوي (دور
النساء) أي تطور جدي أو بروز ناشطات نسويات حقيقيات
وفاعالت ينهضن مبســؤولياتهن في مواجهة اخطبوط
الشــبكات الذكورية املتســللة جلميع تفصيالت حياة
الدولة واجملتمع ،بل برز لنا نوع من النساء قذفتهم الكوتا
واحملاصصــة الى مقاعــد اجملالس التشــريعية (االحتادية
واحملليــة) ال عالقة لهن بهموم املــرأة وحقوقها املهدورة،
ليس هذا وحســب بل ابتكر البعــض منهن مصطلحا ً
جديدا في قاموس الدميقراطيــات اجلديدة أال وهو (احملرم)
حيــث يالزمها أحد ذكور العائلة في حلها وترحالها ،بعد
أن انتقلن من وصاية ذكور األســرة والعشيرة الى وصاية
كتل ال تخفي هوياتها ورسالتها الذكورية اخلالدة.
خمسة عشــر عاما ً من (الكوتا والتغيير) كان مبقدورها
متهيد الطريق أمام تطور واسع وعميق للمجتمع العراقي
بكل شــرائحه ،وعلى رأســها الشــريحة التي حتملت
أقســى وأثقل فواتير حقبة العبودية واإلذالل واالستبداد
واحلروب (النســاء) ،وها نحن مع فرســان الدورة الرابعة
لالنتخابات التشــريعية ،والتي كشــفت عن مالمحها
في باكورة النشــاطات (انتخاب رئيــس مجلس النواب
ونائبيــه) حيث لم تتذكر الكتل وجود أكثر من  80عضوة
برملانية ،تستحق إحداهن أن تكون عضوة برئاسة البرملان
وذلك أضعف اإلميان ،وهذا ما ســيحصل في بقية املواقع
التشــريعية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية ،التي
لن حتيد عن ثوابت املشيئة الذكورية ورسالتها الظافرة..
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صحيح".
ومتكنت الســلحفاة
اســتعمال
مــن
الكرســي املتحــرك
متعدد األلــوان املصنوع
من الليغو ،بعد أســابيع
قليلة مــن جتبير كســورها،
ويتكون من أربع عجالت ويرتبط
بالقوقعة مبعجون الصق.
ويســمح الكرســي املتحــرك
للســلحفاة بالتنقل في أثناء
متاثلها للشفاء ،كما يساعدها
علــى ممارســة ســلوكياتها
الطبيعية ،مثل إغالق القوقعة
بالكامــل إذا مــا شــعرت
بالتهديد.

اشــتهر على نطاق عاملي ،وحصد جوائز
كثيرة ،ومازال يعرض حتى االن .بالتأكيد
هناك اناس وأشــخاص حاولوا مواجهة
هذا التيار التقني وتابعوا بشغف ممارسة
هذا الفن ،ولكن جهدهم امام هذا الكم
من احلداثة وســرعة احلياة وتطورها لم
يكن سهال تخطيها ،ولكنهم استمروا
ليثبتــوا بالنهايــة انه البد مــن العودة
لألصالة واحملافظة على املوروث ،ألن احلنني
لألشياء امللموســة التي تنهض بالروح
يبقى برغم كل مغريات التكنولوجيا.
*ومــاذا عن البرامــج اخلاصــة بالدمى
كبرنامج افتح يا سمسم ومشاهدة
فيلم دمى روائي عربي؟
"بالنســبة لألفــام
الروائيــة نتمنــى
ونســعى لهكذا
خطــوة كإنتــاج
افالم بفن الدمى
ولكن هذا يحتاج
متويــل ضخــم
جدا واكتســاب

خبرات اكثر وخامات متطورة ،اما غياب
البرامــج التلفزيونية للدمى فانا اعده
تقصير من مؤسساتنا فقد استبدلوا
هذه البرامج بالرسوم املتحركة ،علما
انها كانت من البرامج الرائدة بالوطن
العربي ،مازلنا نشاهدها ونكررها حتى
االن .الرسوم املتحركة واالنيميشن اثرا
ســلبا على الدمى ،وقــد انتجنا عمال
منذ ثالث ســنوات بالقطاع اخلاص مع
شــركة املا برودكشــن عن شخصية
املســحراتي ،وكانت دميــة ماريانيت
تتحدث عن العادات والتقاليد بشــهر
رمضان بدمشــق ،ووجدنا صعوبة جدا
بالتســويق بالعالم العربي ،ومع ذلك
جنحت شــخصيات اصبحت مشهورة
بالعالم العربي ولها برامج وموقع على
اليوتيوب مثل شــخصية ابلة فاهيته
مبصر ،ولكن مازلنــا نفتقر الى نوعية
البرامــج املوجهــة لألطفال بلســان
الدمية كما كان سابقا برنامج افتح يا
سمسم ،وهناك محاوالت جدية مبصر
والعراق لهكذا نوعية من البرامج".

منحــت إدارة مهرجــان
اجلونــة الســينمائي في
دورتــه الثانية برئاســة
انتشــال التميمــي مدير
املهرجــان ،جائــزة اإلجناز
اإلبداعــي للنجم العاملي
سلفستر ستالون بحضور
اخملرج أمير رمسيس املدير
الفنــي ملهرجــان اجلونة،
وســط حضور عدد كبير
من جنوم الفن واإلعالم.
ورشــح ســتالون جلائزة
أفضــل ممثل رئيــس في
مهرجــان األوســكار عن
دوره فــي فيلم روكي عام

 ،1977وحصل على جائزة
جولدن جلوب ألفضل ممثل
مســاعد عام  2016عن
دوره في فيلم كريد ،كما
ّ
ترشح جلائزة األوسكار عن
فئة أفضل ممثل مســاعد
في الدور نفسه.

صابرين
كشفت الفنانة صابرين
عــن أهم أســباب ظهور
موجــة مسلســات الـ
 60حلقــةُ ،موضحــة
أ َّن شــركات اإلعالنــات
أصبحت هي التي تتحكم
في عدد احللقات املُذاعة.
وأضافــت صابريــن أ َّن
املسلســل الــذي ميلك
عدد حلقــات كثيرة ،يبيع
أكثر للــوكاالت اإلعالنية،
مشــيرة أن َّــه ال يوجــد
ما مينــع من ذلــك ولكن

مــن الضــرورة مراعــاة
عــدم إصابة املشــاهد
بامللل مثلمــا يحدث في
املسلســات الهنديــة
حال ًيا

"سان لوران " تنقل الشاطئ إلى برج إيفل
الصباح الجديد  -وكاالت:
اســتحدث شــاطئ وأشجار
نخيل حتت أقــدام برج
إيفل ،ملناســبة
عر ضهــا
ا لــذ ي
أ قيــم
فــي
ا ليو م

الثاني من أسبوع باريس لألزياء اجلاهزة.
ومتشــي عارضات  Saint Laurentعلى
املاء حتــت أنظار جمهــور مذهول من
غرابــة الديكور الذي غ ّير معالم ميدان
تروكاديرو الباريســي الشــهير ،وجنح
أنطوني فاكاريللــو ،املدير اإلبداعي في
الدار ،مبفاجأة اجلمهور والنقّ اد واملتابعني
علــى وســائل التواصــل االجتماعي
قــدم خالله
بتفاصيل عرضــه ،الذي
ّ
جســدت بامتيــاز األناقة
 95إطاللــة ّ
الباريس ّية.
أيضــا العديد من
و
قــدم فاكاريللــو ً
ّ
اإلطــاالت املســتوحاة مــن تصميم
أثــواب الســباحة ،إضافة إلــى أثواب
طويلة من املوســلني احلريري التي تز ّين
بعضهــا بالطبعــات احليوانية ،وخيم
اللون األســود على معظــم إطالالت
العرض ،كما ظهرت سترات "الباليزر".
والسراويل القصيرة ،واألثواب الض ّيقة،
حــددت اخلصور بأناقة
واألحزمــة التي
ّ

الفتة ،واللمسات املعدن ّية التي أضفت
ملسات من اإلشراق على اإلطالالت .وزاد
من اشراقتها ومتيزها طريقة عرضها.

متحف يعرض تصاميم
ألعاب الفيديو
الصباح الجديد  -وكاالت:
باتت األلعاب الرقمية تســيطر
على مفاهيم الثقافة السائدة،
ســواء كان ذلك عبر اإلنترنت أم
عن طريق التواصل املباشر.
أمست األلعاب اإللكترونية أكثر
من مجرد وســيلة للترفيه .فقد
متكنت هــذه التصاميم اجلذابة
من إيجاد عوالم تُ كن املصممني
فــي جميــع أنحــاء العالم من
التالقي عبر شــبكات اإلنترنت،
أو عن طريــق وســائل التواصل
املباشــر .ومع منــو أعــداد هواة
األلعــاب الرقمية في العالم ،يقوم
متحف فيكتوريا وألبرت بتســليط
األضواء على هذه التصاميم الرقمية
ضمن معرض بعنوان "تصاميم ألعاب
الفيديو".
ص املعرض صالة كبيرة إلظهار إمكانية
ص َ
وخَ َ
األبعاد اإلجتماعية والسياســية التي تنجم
عن استعمال األلعاب الرقمية .وميكن لأللعاب
الرقمية معاجلة القضايــا املتعلقة بالهوية
اجلنسية واملسائل املتعلقة باللغة والعرق.
وتتناول بعض ألعــاب الفيديو قضايا اجملتمع
الطارئة كمثل لعبة الفيديو "املافيا  "3التي
تتناول قصة بطل أسود يواجه حتديات اجملتمع
العنصرية املتمثلة بجماعة الكوكلوس كالن

العنصرية األميركية.
توفر ألعاب الفيديــو لالعبني فرصة التفاعل
مع املشــكالت التي ما تــزال تعصف بعاملنا
احلقيقي.
يقــام املعــرض ضمــن املبانــي الفيكتورية
املزخرفة ملتحف فيكتوريــا وألبرت في جنوب
كنسينغتون ،غير أن ذلك يعد امتدادا للجهود
القائمــة في قســم التصميم والهندســة
املعمارية والقســم الرقمي ألرشفة األحداث
والفعاليــات .متتد عروض متحــف فيكتوريا
وألبرت حتى  24فبراير /شباط .2019

