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بغداد - الصباح الجديد:
العراقي  القــرار  حتالــف  طالب 
وســائرون، أمس السبت، بوضع 
املنهاج الوزاري والســير الذاتية 
الــوزارات  الــى  للمرشــحني 
قبل  السياســية  الكتــل  أمام 

التصويت.
وقــال التحالف فــي بيان تلقت 

الصبــاح اجلديد نســخة منه : 
"بعد مسيرة اكتنفها الكثير من 
االخفاق ، كان البد من استحضار 
للعملية  املاضية  التجربة  دروس 
السياســية في العراق من أجل 
االيفاء بااللتزامات جتاه الشــعب 
العراقــي وحقــه املقــدس في 
حماية أمنه ومســتقبله وتوفير 

أسباب احلياة الكرمية له ".
وأضاف ان "حتالف القرار العراقي 
وهو يصــر على تفاؤلــه وأماله 
، يجد لزاما عليــه أن يثبت أمام 
انظــار عادل عبــد املهدي رئيس 
مجلس الــوزراء املكلــف وأمام 
الشــعب، ضرورةعرض البرنامج 
احلكومي واملنهــاج الوزاري أمام 

واملعنيني  السياســية  الكتــل 
قبل يــوم التصويــت عليه في 
جلســة مجلس النواب ، فذلك 
يوفر فرصة التنقيح وتسلســل 
االســبقيات املطلوبــة ، ويدعم 
البرنامج واملنهــاج ويهيئ دعما 
مؤكدا له عند التصويت عليه".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــررت دائــرة العيــادات الطبية 
مــن  عــدد  فتــح  الشــعبية 
الصيدليــات املركزية فــي بغداد 
املواطنني  لتجهيــز  واحملافظــات 
باألدويــة الضرورية والشــحيحة 

وبأسعار مناسبة.
واوضح مديــر عام الدائرة الدكتور 
الدائرة  ان   ، شــاكر احمد احلــاج 
مجلس  اجتمــاع  خــال  قــررت 
ادارتهــا اجللســة احلادية عشــر 
لســنة 2018 واملقتــرن مبصادقة 

وزيرة الصحة والبيئة على فقرات 
انشــاء  اجمللس  اجتمــاع  محضر 
وفتح صيدليات مركزية في بغداد 
واحملافظات وعلــى غرار الصيدلية 
جانب  في  حاليا  املوجودة  املركزية 

الرصافة .
واشــار املدير العام الى انه سيتم 
جتهيــز تلك الصيدليــات بجميع 
والشــحيحة  الضرورية  االدويــة 
وبأسعار  املواطنني  على  لتوزيعها 

مناسبة..
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الكهرباء، تنفيذ خطة 
طوارئ اســتعداداً للزيارة االربعينية 
تشمل إســتثناء محافظتي كرباء 
والنجــف األشــرف من  املقدســة 

القطع املبرمج.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، 
مصعــب املــدرس، في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه ان 
االستثناء للمحافظتني بدأ "منذ يوم 
اخلميس  يوم  ولغاية  املاضي  اخلميس 
املقبل، لإلســهام في اجنــاح الزيارة 

االربعينية ".
وأضاف املــدرس ان "غرفة العمليات 
التي مت تشكيلها في مقر الوزارة منذ 
أكثر من شهر، برئاسة وكيل الوزارة 
لشــؤون النقل والتوزيع، عبد احلمزة 
املتقدمة  املــاكات  وعضوية  هادي، 
فــي الدوائر الفنيــة }اإلنتاج والنقل 
والتوزيــع{ والدائــرة اإلدارية، لتكون 
على تواصل مــع املديريات املرتبطة 
بها وحســب االختصاصات في حال 

االحتياج إلى دعم خال فترة الزيارة.
تتمة ص3

القرار وسائرون يطالبان بوضع المنهاج الوزاري وسير 
المرشحين للوزارات أمام الكتل السياسية قبل التصويت

صيدليات مركزية جديدة لتوفير األدوية 
الضرورية والشحيحة بأسعار ميّسرة

الكهرباء تستثني النجف وكربالء من 
القطع المبرمح في أربعينية الحسين )ع(

a

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الرئيس األميركــي دونالد  قــال 
ترامب أمس السبت إن التفسير 
بشأن  الســعودية  أعلنته  الذي 
كيفيــة وفــاة الصحفي جمال 
قنصليتهــا  فــي  خاشــقجي 

باسطنبول موثوق به.
وقــال ترامــب للصحفيــني إن 
بشــأن  الســعودية  أعلنته  ما 
خاشــقجي  وفــاة  مابســات 
"خطوة أولى جيدة"، وأضاف أنه 
"يفضــل أال تتضمن أي عقوبات 
الطلبيات  إلغــاء  الريــاض  ضد 

الدفاعية الكبيرة".
وكان البيت األبيض قال في وقت 
الســبت  أمس  يوم  من  ســابق 
في بيــان إنه اطلع علــى البيان 
الذي أصدرته الســعودية بشأن 
التحقيــق في مــوت الصحفي 
الســعودي جمال خاشــقجي، 

وأَضــاف البيان إنه "ســيواصل 
أجــل حتقيــق  الضغــط مــن 
الوقت  تأتــي في  التي  "العدالة 
املناسب والشفافية والتي تتفق 

وكانت  الواجبة"  اإلجــراءات  مع 
السعودية أعلنت اجلمعة، وفاته 

رسميا. 
ويأتي إعان الوفــاة بعد اختفاء 

الصحفــي الســعودي جمــال 
خاشــقجي، الذي شــوهد آخر 
الثانــي مــن أكتوبر/  مرة فــي 
تشــرين األول احلالي وهو يدخل 
في  الســعودية  القنصلية  إلى 
وثائق  على  للحصول  اسطنبول 
إلمتام زواجه، وقالت خطيبته التي 
كانت تنتظره فــي اخلارج وقتها 

إنه لم يخرج من القنصلية.
وقدمــت الســلطات التركيــة 
متضاربة  روايــات  والســعودية 
حــول مكان خاشــقجي— حتى 
قالت  إذ  وفاتــه—  خبــر  إعــان 
أنقــرة إنه لم يخــرج من مبنى 
القنصليــة الســعودية الــذي 
على  الرياض  أصرت  بينما  دخله، 
أنــه غادر بعــد وقــت وجيز من 
إنهاء إجــراءات معاملة متعلقة 

بحالته العائلية.
تفصيات ص6

تقريـر

احتجاجات مطالبة بانصاف خاشقجي

التغيير واالتحاد والجماعة اإلسالميان
2يطالبون بإلغاء نتائج انتخابات اإلقليم

بغداد - وعد الشمري:
والفتح  ســائرون  قائمتا  كشفت 
آلية عــادل عبــد املهدي في  عن 
اختيار وزراء كابينتــه، ولفتتا إلى 
أنها ســتوزع وفقــاً للمحافظات 
علــى أن متنح حقيبتــني لكل من 
البصرة وبغداد ونينــوى، وبينتا أن 
املكون الســني ســيتولى خمس 
وزارات إحداهــا ســيادية، على أن 
وزارات  أربــع  الكــرد على  يحصل 

منها واحدة سيادية وهي املالية.
وقــال القيــادي في ســائرون امين 
الشمري أن "الدعم الذي يتحصل 
عليه عبد املهدي اآلن لم يتمتع به 
أي رئيــس حكومة منذ عام 2003، 
كونه القــى قبول جميــع الكتل 
السياســية، ولم تعترض عليه أي 

جهة".
واضاف الشــمري في تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، ان "الظروف 
التي رافقت تكليــف عبد املهدي 
تدل على وجود عوامل جناح له كون 
العملية متت في يوم انتخاب رئيس 

اجلمهورية".
وأشار إلى أن "رئيس الوزراء املكلف 
الوزارية  كابينتــه  اكمال  في  جاد 
خال ايام وهو ما ملســناه منه من 

خال مباحثاتنا معه".
بــني الشــمري ان "مواقف الكتل 
واضحة،  اصبحــت  السياســية 
فالكرد حسموا امرهم باملشاركة 

الفعالــة اي انهــم يتمســكون 
مبناصبهم الوزارية على وفق ثاثية 

التوازن والتشارك والتوافق".
وأوضــح القيادي في ســائرون أن 
متمسك  االخر  هو  الوطني  "احملور 
يترأســها  كان  التــي  بوزاراتــه 
اشــخاص مــن املكون الســني، 
أنها ضمن اســتحقاقه  بحجــة 

االنتخابي".
ويرى الشــمري أن "حكومة عادل 
عبــد املهــدي ســتكون للتوازن 
وال  واالجتماعــي،  السياســي 
يستطيع االعتماد على املستقلني 
رغبــات وتطلعات  باملطلق لوجود 

باحلصول على املناصب".
 مــن جانبه، ذكر النائب عن الفتح 
حامــد املوســوي أن "عبد املهدي 
مهلة  السياســية  الكتل  اعطى 
انتهت اليــوم من أجــل أن تقدم 
الوزارية،  للمناصــب  مرشــحيها 
السيما وأن الكرد لم يقدموا لغاية 

االن اسماءهم".
وتابع املوســوي فــي تصريح إلى 
"عــدم  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
الكردية  فيهــا  مبا  الكتــل  تقدمي 
مرشــحيهم للمناصــب الوزارية 
خال املهلــة يعني أنهــم تركوا 
اخليــار لعبــد املهدي فــي اختيار 
الشخص املناسب مراعياً في ذلك 

املكونات".
وشــدد علــى أن "حصــة املكون 

احملور  يتقاســمها حتالفي  السني 
ضمن كتلة البنــاء، والقرار ضمن 
كتلة االعمار واالصاح، تبلغ خمس 

وزارات، واحدة منها سيادية".
وأورد املوسوي أن "قائمتي سائرون 
والفتــح اتفقتــا علــى أن يجري 

تقاسم الوزارات بحسب احملافظات، 
ونينوى  وبغــداد  البصرة  من  لكل 
اربع  وزارة،  ولكل محافظة  وزارتني، 

منهــا إلى اقليم كردســتان كون 
حلبجة اصبحت محافظة". 
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سائرون والفتح: عبد المهدي خصص الوزارات 
السيادية للسياسيين ولكل محافظة حقيبة

عادل عبد املهدي

اثنتان لكل من بغداد والبصرة ونينوى واإلقليم.. أربع

ترامب: التفسير السعودي بشأن خاشقجي موثوق به

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا النائــب عــن كتلــة النهج 
أمس  احملمــداوي،  جمــال  الوطني 
الســبت، وزارة املالية الى احتساب 
تاريخ  الدولة من  ترفيعات موظفي 
تاريخ صدور  االستحقاق وليس من 

األمر الوزاري.
وذكــر احملمــداوي في بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، ان 
"املادة السابعة/ الفقرة الثانية، من 
املرقم  الدولة  رواتب موظفي  قانون 
22 لســنة 2008 ينص على ان قرار 
الترفيع يصــدر من الوزير اخملتص او 
رئيــس اجلهة غيــر املرتبطة بوزارة 
ويكــون الترفيــع نافذا مــن تاريخ 
االســتحقاق ان لم يكن للموظف 

دور في تاريخ ترفيعه".
الدولــة  ّ"موظفــي  ان  وأضــاف 
ترفيعاتهم  تأخر احتساب  يشكون 

املســتحقة واحتســابها من قبل 
وزارة املالية مــن تاريخ صدور االمر 
الــوزاري، وهــذا بحــد ذاتــه ميثل 
الذين  املوظفني  بحقوق  استخفافاً 
رواتبهم  تدنــي  أصــا من  يعانون 
واخلدمات  الســلع  بأسعار  مقارنة 

في السوق العراقية". 
واشــار الى انه "علــى وزارة املالية 
اإليعاز الى الــوزارات كافة واجلهات 
غير املرتبطة بــوزارة بالغاء اوامرها 
التــي متنــع احتســاب الترفيــع 
للموظــف من تاريــخ بلوغه املدة 
القانونيــة للترفيــع والتــي متثل 
مخالفة للمادة سابعا من قانون 22 
لسنة 2008"، موكدا ان "أي مبررات 
اقتصادية او تقشفية أصبحت غير 
واقعية بعد حتســن األوضاع املالية 
للبلد وارتفاع أسعار النفط وانتهاء 

احلرب ضد اجلماعات اإلرهابية".

نائب: احتساب ترفيعات 
الموظفين من تاريخ األمر الوزاري 

استخفاف بحقوق الموظفين

بغداد - الصباح الجديد:
قرر وزير النفط جبار اللعيبي، أمس 
السبت، الترّيث بقرار فك ارتباط 9 
الوزارة، حتى  شــركات تابعة الى 

تسّلم احلكومة املقبلة مهامها.
وجــاء فــي وثيقة قالــت مواقع 
إخباريــة ووكاالت إنهــا صــدرت 
عــن مكتبــه إن "قانون شــركة 
)4( لسنة  املرقم  الوطنية  النفط 
استكمال  الى ضرورة  أشار   2018
أشهر   6 خال  التأسيس  إجراءات 
جريدة  فــي  النشــر  تاريخ  مــن 

وقد   2018 فــي  العراقية  الوقائع 
اتخذ مجلس الوزراء عدة خطوات 
بهذا الصدد لضروریات استكمال 
اجراءات التأسيس اضافة الى عدة 
قــرارات واستفســارات وردت من 
األمانة العامة جمللس الوزراء تشير 
استكمال  لضرورة  واضح  بشكل 
وتعيني مجلس  الشــركة  هيكل 
الوزارية  األوامــر  وجــاءت  ادارتها 
وخطواتها  ســياقها  في  األخيرة 

الازمة".
تتمة ص3

وزير النفط يترّيث بفك ارتباط
9 شركات من الوزارة وحتى تشكيل 

الحكومة المقبلة

بعد إعالن السعودية الرسمي لوفاته



شؤون عراقية

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

طالبــت أحــزاب املعارضــة في 
كردســتان مفوضية االنتخابات 
واالستفتاء بعدم احتساب نتائج 
التي  برملان كردســتان  انتخابات 
أجريت فــي الثالثني من شــهر 
أيلول ســبتمبر املاضي وإلغائها 
نظرا للتزوير والتالعب الذي تقول 

إنه شابها.
للصباح  مطلعة  مصادر  واكدت 
انتهاء  انه وفــي ظــل  اجلديــد 
واالستفتاء  االنتخابات  مفوضية 
فــي االقليم من اعــادة عد وفرز 
املطعــون  االقتــراع  صناديــق 
في صحــة االصــوات بداخلها، 
النتائج  واستعدادها لإلعالن عن 
النهائية، قدمت احزاب املعارضة 
االســالمي  واالحتــاد  )التغييــر 
واجلماعــة االســالمية(، مذكرة 
الى مفوضيــة انتخابات االقليم 
طالبــت فهــا بعدم احتســاب 
برملان  انتخابــات  نتائــج  والغاء 

كردستان.
واضافــت املصــادر، ان اطــراف 
املعارضة ومــع انتهاء املفوضية 
في النظر بالشــكاوى والطعون 
النتائج  واستعدادها لالعالن عن 
النهائية، قدمــت خالل اليومني 
املاضيــني مذكــرة طالبت فيها 
املفوضية بعدم احتساب النتائج 
والغــاء االعــالن عنهــا وايجاد 
مخرج ملعاجلــة التالعب والتزوير 

الذي شاب االنتخابات.
التغييــر  حركــة  ان  واضافــت 
واالحتاد  االســالمية  واجلماعــة 
عبــر  يضغطــون  االســالمي 
ممثليهم في مفوضية االنتخابات 
لعــدم املصادقــة علــى نتائج 

االنتخابات والغائها.
وكانت مصادر من داخل املفوضية 
قد اكــدت للصبــاح اجلديد، ان 
املفوضيــة العليــا املســتقلة 
لالنتخابات واالستفتاء في اقليم 
فتح  انهت  ان  وبعد  كردســتان، 
واعادة عد وفرز الصناديق املقدمة 
شكاوى ضدها، بصدد االعالن عن 
النتائج النهائية النتخابات برملان 
كردســتان خالل االيــام القليلة 
املقبلــة، ولم يبق ســوى توقيع 
املفوضني على  اعضاء مجلــس 

النتائج.
وبحسب املعلومات التي حصلت 
فان  اجلديــد  الصبــاح  عليهــا 

املفوضيــة عقدت اخــر اجتماع 
لها حول التقرير النهائي لنتائج 
االنتخابات والشكاوى ومن املقرر 
خالل االيام القليلة املقبلة وبعد 
اجتماع نهائــي جمللس املفوضني 

التوقيع على النتائج.
املفوضية  ان  املصــادر،  واضافت 
انهــت اعمالها حــول االصوات 
املشــكوك بصحتها والتحقيق 
عليها  التــي  الصناديــق  فــي 
شــكاوى، وأنها قد تعلن مساء 
اليوم االحد عن النتائج النهائية 

لالنتخابات خالل مؤمتر صحفي.
وقرر مجلس املفوضني بحســب 
املعلومات، عدم ادالء اي عضو في 
تعقد  بتصريحــات حتى  اجمللس 
املفوضية مؤمتــرا صحفيا تعلن 
فيه رسميا نتائج انتخابات برملان 

كردستان.
وبحســب احدث التسريبات فان 
باملرتبة  حــل  الدميقراطي  احلزب 
44 مقعدا  االولى بحصوله على 
بينما جاء االحتاد الوطني باملرتبة 

الثانيــة ب 22 مقعــدا وحلــت 
الثالثة  باملرتبــة  التغيير  حركة 
بحصولهــا علــى 12 مقعــدا 
وتلتها حراك اجليــل اجلديد ب 8 
مقاعد ثم اجلماعة االسالمية ب 
7 مقاعد وحتالف نحو االصالح ب 
6 مقاعد ثــم جاء حتالف العصر 
االخيــرة بحصوله على  باملرتبة 

مقعد واحد.
بدوره ســلط رئيس مركز تاسك 
للدراسات في اربيل، عثمان علي، 
انتخابات  نتائــج  علــى  الضوء 
برملان كردســتان واملكاسب التي 
احلاكمان في  احلزبــان  حققهــا 
الدميقراطي  وباألخــص  االقليم 
االحزاب  وتقهقر  الكردســتاني 

االسالمية بصورة عامة.
وقال علي في منشــور له على 
التواصــل االجتماعــي  موقــع 
فيســبوك، انه »ال ميكن ان يكون 
هنــاك تفســير منطقي ضمن 
املعاييــر السياســية املتبعــة 
الرئيســني  احلزبني  لنجاح  عامليا 

الى  اخــرى  الوصول مــرة  فــي 
للحزب  الساحق  والفوز  الصدارة 

الدميقراطي«.
واضــاف، ان »القاصــي والداني 
يعرف بان احلزبــني الكبيرين قادا 
االقليــم الى سياســات مدمرة 
مــن كل النواحي حيــث فقدنا 
%38 من اراضي كردســتان خالل 
ساعات، اضافة الى انهيار البنى 
التحتيــة وانتهــاج سياســات 
اقتصادية فاشــلة ادت الى تعثر 
عقود  وتوقيع  والزراعــة  التجارة 
نفطية غيــر حكيمة«، حيث ان 
قــراءة دقيقة لألرقــام تقول انه 
حتى مســتقبل االقليم مرهون 
ونفطه وغازه مسروق وهو مملوك 
لشركات النفط العاملية وان كل 
طفل في كردســتان وعليه قدر 

من الدين.
وتســاءل رئيــس مركز تاســك 
النصر  مصدر  حول  للدراســات 
الكبيــر املزعــوم للدميقراطــي 
االحتاد  واخفــاق  الكردســتاني؟ 

الوطني برغــم امتالكه للكثير 
ممــا ميلكــه الدميقراطــي مــن 
مقومات القوة ؟ واخفاق االحزاب 
االسالمية بصورة عامة والقفزة 

السريعة حلراك اجليل اجلديد.
واوضــح، ان »من حــق اجلماعة 
االسالمية الكردستانية التباهي 
بانهــا احتفظــت مبقاعدها في 
برملان االقليــم، ولكن الكالم عن 
كل  الواقعية  عــن  بعيد  النصر 
البعد، اي نصر هذا حيث مت اضافة 
300 الف ناخب جديد هذا العام 
قياســا الى االنتخابات السابقة 
ولم تتجاوز حصــة اجلماعة من 

هذه االضافة 2%«.
واضاف، ان »الشــارع الكردي عبر 
خــالل االنتخابات عن اســتيائه 
مــن اداء االحــزاب االســالمية 
االســالمي  االحتاد  مــن  وانتقم 
مواجهته  وعــدم  جملاراته  نتيجة 

لسياسات احلزب الدميقراطي.
وقــال، ان »االســلوب املتبع عند 
االحزاب االســالمية في االقليم 

اســلوب عفــا عليــه الزمــن، 
ويجب على احلزب جتاوز االســالم 
واالنطالق  احلالــي  السياســي 
الــى صيــغ حتافظ فيهــا على 
الفكرية  االسالمية  مرجعياتها 
وتطــرح مشــاريعا حلــل ازمات 
االقتصادية  شــعب كردســتان 

والسياسية.
وكانــت احــزاب املعارضــة قد 
اعترضــت على النتائــج االولية 
املفوضية  عنهــا  اعلنــت  التي 
وطالبــوا وزارة الداخلية االحتادية 
عشرات  تزوير  حول  حتقيق  بفتح 
آالف الوثائق الرســمية من قبل 
احلــزب الدميقراطــي للتالعــب 
بنتائــج االنتخابــات، بينما قال 
حراك اجليــل اجلديد بزعامة رجل 
الواحد،  عبد  شاســوار  االعمال 
ان حزبــه ســيقاطع العمليــة 
السياسية ولن يشارك في برملان 
اعتمدت  ما  اذا  املقبــل،  االقليم 
النتائج احلاليــة النتخابات برملان 

كردستان.  

التغيير واالتحاد والجماعة اإلسالميان
يطالبون بإلغاء نتائج انتخابات اإلقليم

قدمت مذكرة اعتراض الى مفوضية االنتخابات

عملية العد والفرز ألصوات الناخبني في االقليم

مصادر: في ظل انتهاء 
مفوضية االنتخابات 
واالستفتاء في االقليم من 
اعادة عد وفرز صناديق 
االقتراع المطعون في 
صحة االصوات بداخلها، 
واستعدادها لإلعالن عن 
النتائج النهائية، قدمت 
احزاب المعارضة )التغيير 
واالتحاد االسالمي 
والجماعة االسالمية(، 
مذكرة الى مفوضية 
انتخابات االقليم طالبت 
فها بعدم احتساب والغاء 
نتائج انتخابات برلمان 
كردستان
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االعالن عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي 
يقرع من جديد جرس االنذار في العالم اجمع 
ويذكرهم برقعة جغرافية اســمها الشــرق 
االوســط حيث تتماهى مظاهــر القتل في 
احلروب مع مظاهــر االغتيال واخلطف وحيث 
تزداد آالم ومعاناة ماليني البشــر في ســوريا 
واليمن والعراق والصومال وفلسطني ولبنان 
من دون ان تنظر االمم املتحدة من خالل ادواتها 
الفاعلة في مجلــس االمن الدولي في وقف 
الفظائع واالنتهاكات التي متارســها انظمة 
حكــم مســتبدة تؤمن بترســيخ مفاهيم 
اوســاط مجتمعاتها  والرعب في  التخويف 
واذا كان القرن احلادي والعشرون ال يتسق وال 
يتماثــل وال يتقبل وجود مثــل هذه املنظمة 
في عاملنا فان أسرا حاكمة وقادة ديكتاتوريني 
مايزالــون يختطفون اوطانهم وشــعوبهم 
ويرتهنون مصائر املاليــني ويبتزون دوال اخرى 
آن واحد  ويساومون حلفاءهم واعداءهم في 
من اجل تقدمي العطايا والهبات في ســبيل 
غــض النظر عن مــا يفعلونه وفي ســبيل 
احلصــول على الدعم والقوة والســالح كي 
يحصنــوا قالعهم ويســتمروا في نهجهم 
العدوانــي البغيض ولرمبــا كانت جرمية قتل 
الصحفي الســعودي جمال خاشقجي دليال 
آخر يكشــف مــدى ازدواجيــة عاملنا ومدى 
بشــاعة االنظمة التي تؤمــن بالرأي الواحد 
مثلما تكشفت للعالم في هذه الفضيحة 
االخــالق القبيحة لقادة ووزراء وســفراء لم 
يخجلوا من اطــالق تصريحات كاذبة حاولوا 
فيها حرف مسار التحقيقات التي انطلقت 
لكشــف خفايا ما حدث خلاشــقجي داخل 
قنصلية بالده في تركيا ومهما كان مستوى 
الكذب والتلفيق في الروايتني اخملتلقتني التي 
جرى تســويقهما من قبل النظام السعودي 
ومحاولته مللملة ما جــرى داخل القنصلية 
فــان العالم اجمع صــار مــدركا لطبيعة 
االســرة  دأبت  التي  املمنهجة  السياســات 
احلاكمــة في الســعودية فــي الترويج لها 
واصرارها على عدم الســماح بفتح اي نافذة 
ميكن من خاللها للــرأي اآلخر والصوت اآلخر 
ان يشارك في بلورة سياســة بالده وقد بات 
واضحا ان جميع العناوين في هذه الدولة هي 
مجرد ادوات تنفذ ما يرسم لها من سياسات 
حتى لــو كان هذا النهج يقتــرب من عالم 
اجلرمية والفســاد واذا كان هنــاك من كلمة 
يجب ان تقال فاالولــى ان توجه الى الواليات 
املتحــدة االميركية واوروبا مــن اجل  اعادة 
النظر مبواقفهما جتاه نظام سياسي متجبر 
ميارس االفتــراس بحق معارضيــه في وضح 
النهار ويشعل حروبا وميولها في دول مجاورة 

وامام مرأى العالم من دون ان يرف له جفن . 

جغرافية االفتراس

د. علي شمخي 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــد وزير الصناعة واملعــادن املهندس 
محمد شــياع الســوادني على أهمية 
في  االســتثمارية  العملية  تنشــيط 
العراق إلعادة إعمار املدن احملررة وإلقامة 
تسهم  استراتيجية  صناعية  مشاريع 
فــي حتقيق نهضة اقتصادية شــاملة 
وخلــق فرص العمل في ظــل القوانني 
والتشــريعات احلكومية الداعمة لهذا 

التوجه.
وقال السوداني في كلمته التي القاها 
خالل مشاركته في اعمال املؤمتر الدولي 
اعمار  واعادة  الرابع لالستثمار  السنوي 
االنبار بدعوة من هيئة اســتثمار االنبار 
واملنعقــد حاليا في اململكــة االردنية 
الوزراء  الهاشــمية بحضور عدد مــن 
والــوكالء واملستشــارين ومســوؤلي 
الهيئات اخملتصة في كال البلدين وجمع 
من رجال االعمال واملســتثمرين ان هذا 
املؤمتــر يقتــرن بواحدة مــن احملافظات 
املهمة فــي العراق التــي تتركز فيها 
االولية  واملواد  املعدنية  الثروات  معظم 
الداخلة في الصناعات االســتراتيجية 
باالمكان  والتي  االقتصادية  ذات اجلدوى 
ان تكون رافدا مهما لالقتصاد العراقي 

اضافة الى النفط والغاز .

واشــار الوزيــر الــى ان وزارة الصناعة 
ملفات  اعــداد  في  اجراءاتها  اتخــذت 
استثمارية مفصلة عن هذه الصناعات 
فضــال عن مشــاريع القطــاع اخلاص 
املســجلة لــدى التنميــة الصناعية 
)1500( مشــروع صناعي في  والبالغة 
احملافظة اذ ان اغلب هذه املشــاريع في 
طور اعادة التأهيل او متوقفة بســبب 
الظروف االمنية واالجتماعية التي مرت 
بها احملافظة ، الفتا في الوقت ذاته الى 
اهمية موقع احملافظة االقتصادي ماحدا 
النشــاء  اختيارها  الى  الصناعة  بوزارة 
مدينــة صناعيــة امنوذجية مبســاحة 
الواقعة بني  املنطقــة  دومن في   )3000(
مدينــة الرمادي وقضــاء هيت القامة 
صناعات انشــائية وغذائية وكيمياوية 
جميع  اســتكملت  حيــث  وحرفيــة 
التصاميــم الهندســية اخلاصة بهذه 
املدينة اال ان الظــروف االمنية واالزمة 
املالية التي عصفــت بالبالد حالت دون 
املضــي بتنفيذهــا الى جانب ســعي 
انشاء مدينة  تنفيذ مقترح  الى  الوزارة 
اقتصادية على احلدود بني البلدين الذي 
جرى االتفــاق عليه من خــالل اللجنة 
العراقيــة االردنيــة حيث مت تشــكيل 
وبانتظار  املوقع  لدراسة  جلان مشتركة 

حسم املوضوع قريبا.
واكد الوزير ان احلكومة العراقية اصدرت 
العديــد مــن القوانني والتشــريعات 

اخلاص كقوانني  القطاع  وخدمة  لدعم 
التعرفة الكمركيــة وحماية املنتجات 
العراقية وحماية املستهلك عالوة على 
التصدير في ظل  اصدار تعليمات دعم 

التزام احلكومة بدعم مشاريع القطاع 
الصناعي  العمل  تفعيل  بهدف  اخلاص 
واالســتثمار وحتســني بيئــة االعمال 
وتشــجيع وحتفيز وحماية املستثمرين 

، الفتــا في نفس الوقــت الى ان قوانني 
 2006 )13( لســنة  االســتثمار رقــم 
واالســتثمار الصناعي رقم )20( لسنة 
1998 وقانــون الشــركات العامة رقم 

)22( لســنة 1997 متثل االطر القانونية 
للدخول في استثمار او تأهيل او شراكة 
بني شــركات الــوزارة والقطاع اخلاص 
املعامل  وتشغيل  وتطوير  تأهيل  العادة 
الشــراكة  اســاس  على  الصناعيــة 
واتفاقات تقاسم االنتاج لزيادة الطاقات 
املنتجات  املتزايد على  الطلب  وتغطية 
العراقيــة ، مؤكــدا ان وزارة الصناعة 
تتولــى عرض الفــرص االســتثمارية 
القطــاع  لشــركات  الصناعيــة 
العــام والتروبــج لها واعــداد اخلارطة 
مع  بالتنسيق  وحتديثها  االســتثمارية 
الهيئــة الوطنية لالســتثمار وهيئات 
االستثمار في احملافظات ، مفصحا عن 
توفر )178( فرصة استثمارية في عموم 
احملافظات اضافة الى اعالن )79( فرصة 

القامة املشاريع االستخراجية.
ودعا السوداني رجال االعمال وشركات 
لزيارة  واملســتثمرين  اخلــاص  القطاع 
مصانع وشــركات الوزارة في محافظة 
االنبــار وباقــي احملافظــات واالطــالع 
علــى واقعها احلالــي وماتتمتع به من 
امكانيــات ، مبديــا في الوقــت ذاته 
اســتعداد وفد الــوزارة املشــارك في 
املؤمتــر لالجابة عن التســاؤالت وتقدمي 
االيضاحات والبيانات املطلوبة من قبل 

الشركات واملستثمرين   . 
علــى صعيد متصل عقــد الوزير على 
الســنوي  الدولي  املؤمتر  اعمال  هامش 

الرابع لالستثمار في االنبار ورشة عمل 
الستعراض ومناقشة الفرص واملشاريع 
لدى  واملتاحة  املطروحة  االســتثمارية 
شــركات ومعامــل وزارة الصناعة في 
محافظة االنبار بشكل خاص واملتمثلة 
الفوسفات  السمنت وشركات  مبعامل 
واحلراريــات والزجاج وبقيــة احملافظات 

عموما.
واكــد الوزيــر توجــه وزارة الصناعــة 
العام  التوجه  مع  وانســجاما  واملعادن 
للدولة في دعــم القطاع اخلاص احمللي 
ستراتيجي  كشريك  وادخاله  واالجنبي 
لتنفيذ مشــاريع صناعية تسهم في 
تطوير الصناعة العراقية وتنويع االنتاج 
احمللي الســيما فــي املرحلــة الراهنة 
احملررة  املدن  اعمار  اعادة  وماتتطلبه من 
 ، الدولــة كافة  والنهــوض بقطاعات 
مبديا استعداد الوزارة لتزويد الشركات 
الراغبني  االعمال  ورجال  واملســتثمرين 
بالفرص االستثمارية املطروحة واملعلنة 
واالجابة عن التساؤالت واالستفسارات 
بهذا الشــأن وتقدمي كل التســهيالت 

املمكنة .
كمــا تناولــت الورشــة تبــادل لالراء 
ومداخالت  واالفــكار  النظر  ووجهــات 
كثيرة بخصوص امللفات االســتثمارية 
واملشاريع التي باالمكان تنفيذها واهم 
القوانني والتشريعات التي تكفل توفير 

مناخ استثماري جاذب.

وزير الصناعة يؤكد أهمية تنشيط العملية االستثمارية
في العراق إلعادة إعمار األنبار  

خالل مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي السنوي الرابع لالستثمار

2

جانب من عمليات االعمار في االنبار

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتخبارات  مديريــة  اعلنــت 
املقدســة  كربالء  إرهاب  ومكافحة 
ترحيــل 98 عربيــا وأجنبيا مخالفا 
من كربالء املقدســة وغلق شركات 

سياحة وهمية في احملافظة.
وذكــرت املديرية فــي بيان صحفي 

تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه 
ان "مفارز األمن السياحي في مديرية 
استخبارات ومكافحة إرهاب كربالء 
استباقية  عمليات  نفذت  املقدسة 
واســعة وحتقق فيهــا نتائج كبرى 
لبســط األمن الداخلي اســتعدادا 
لزيــارة األربعــني اخلالــدة وامتدادا 

لالنتصــارات التي حتققه خالل زيارة 
العاشر من محرم احلرام". 

ومتابعــة  اجــراءات   " ان  واضــاف 
مســتمرة يقوم بها قســم األمن 
كربالء  محافظــة  في  الســياحي 
املقدســة من اجل فرض ســلطة 
القانون في عموم احملافظة واحلفاظ 

على النظام العام واالمن واالستقرار 
نفذت  املقدســة،  املدينــة  داخــل 
مفارزهم االمنية عمليات استباقية 
واســعة النطاق داخل مركز املدينة 
استعدادا خلطة الزيارة االربعينية .  

التفتيــش  عمليــات   " ان  وبــني 
االستباقية اسفرت عن القاء القبض 

98 مخالف عربي  وتسفير اكثر من 
اجلنســيات  مختلف  مــن  واجنبي 
ابرزها بنغالدش وباكســتان والهند 
فضال عن اتراك جميعهم مخالفني 

لقانون االقامة العراقي" . 
وتابــع البيان " ومت كشــف العديد 
من الشــركات الســياحية وهمية 

تعمــل داخــل احملافظــة ومت احالة 
ملفاتها إلى القضاء العراقي وفتح 
باإلضافة  اصحابهــا  بحــق  دعاوى 
للقيــام بحملة واســعة لتفتيش 
الفنادق غير املرخصة مت من خاللها 
القانونية  واتخــاذ االجــراءات  غلق 
بحــق اخملالفني للقانــون وال ميتلك 

إجازة ممارســة املهنة، وايضا اصدار 
تعليمات وتوجيهــات امنية لبقية 
االلتزام  أبرزها  املدينــة  في  الفنادق 
بالتعاون املشــترك واإلبــالغ عن اي 
شخص مشــتبه به الى السلطات 
عبــر الهواتــف املــزودة لهم على 

الفور".

ترحيل 98 عربيا وأجنبيا مخالفا من كربالء 



تخصيص 150 مليون دينار 
لتطوير البنى التحتية 

للجامعات في الموصل

التربية تعد دراسات 
تتناول ظاهرة “التنمر

في المدارس

محافظ بغداد يتهم المالية 
باالمتناع عن صرف التخصيصات 

لـ 4 آالف درجة وظيفية 

سائرون والفتح: عبد املهدي 
خصص الوزارات السيادية 

للسياسيني ولكل محافظة 
حقيبة

بأن  الفتــح  النائــب عــن  وافــاد 
لها خصوصية  البصرة  "محافظة 
ســيادية  وزارة  تعطــى  فســوف 
كاملوارد  خدمية  واخــرى  كالنفط، 
املائيــة، من أجل رفــع احليف الذي 

اصابها طيلة السنوات املاضية".
وبني املوسوي أن "وزارة املالية سوف 
تعطــى إلــى احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني وسيقدمون خمسة 
مرشــحني ليتــم اختيــار واحــد 
اربيل،  ميثــل محافظة  وهو  منهم 
كما ســيحصل احلزب علــى وزارة 
عــن محافظة دهــوك، في حني أن 
إلى  الســليمانية ستذهب  حصة 
االحتاد الوطني الكردســتاني، على 
أن حتصل كتلــة التغيير على وزارة 

محافظة حلبجة".
ويواصــل أن "املكونــات الصغيرة 
البقية  اما  وزارة،  على  ســتحصل 
فســيتم تقاســمها بــني حتالف 
البناء  االصــاح واالعمار وحتالــف 
لكي نضمن متثيل جميع شــرائح 
اليــة  وفــق  العراقــي  الشــعب 

احملافظات".
وأضاف املوسوي ان "قائمتي الفتح 
وســائرون اوصلتا رسائل عبر وفود 
إلى االقليــم بضرورة دعم حكومة 

عبد املهدي وبرنامجه الوزاري".
ويسترســل أن "الفتح وســائرون 
تنازلتا عن استحقاقهما االنتخابي 

أن  احملــددة"، مبيناً  وزاراتنــا  ضمن 
هو خاص  الفتــح  قائمة  "توجــه 
حتالف  مبوقف  يرتبط  وال  بقياداتها، 

البناء التي هي جزء منه".
ومضــى املوســوي إلــى أن "عبد 
املهدي ابلــغ اجلميع بــأن الوزارات 
الســيادية يجــب منحهــا إلــى 
سياسيني ملا يتمتعون به من دعم 
ونفوذ ميكنهم من القيام بواجبهم 

على امت وجه".
يشار إلى أن عبد املهدي قد وعد بأن 
بتقدمي كابينته الوزارية إلى مجلس 

النواب خال االسبوع اجلاري.

وزير النفط يتريّث بفك ارتباط
9 شركات من الوزارة وحتى 

تشكيل احلكومة املقبلة
واوردت الوثيقــة: "انطاقــا مــن 
حرصنــا على اســتكمال اســس 
النجاح في تأســيس هذه الشركة 
املهمــة ومزاولــة أعمالهــا فــي 
ظل بيئــة داعمه لها وانســجاما 
مع الرؤيــة املســتقبلية للقطاع 
التريــث بكتاب  تقــرر  النفطــي، 
شــركة النفط الوطنية العراقية 
املرقم )2( في 2018/ 10 / 18، وترك 
اخليار للحكومــة املقبلة ومجلس 
وزرائهــا املوقــر بتحقيــق البيئة 
املناســبة ومتطلبات التأسيس مبا 
ينسجم مع برنامجها الذي نتطلع 
أن يكون داعما ومساندا لعمل هذه 

الشركة املهمة".
الوطنية  النفــط  وكانت شــركة 
اعلنت، اخلميس املاضي، فك ارتباط 

9 شركات نفطية من وزارة النفط 
من بينها )شــركة نفط الشمال، 
نفط  شركة  ميسان،  نفط  شركة 
الوســط، شــركة نفــط ذي قار، 

شركة ناقات النفط العراقية(.

القرار وسائرون يطالبان بوضع 
املنهاج الوزاري وسير املرشحني 
للوزارات أمام الكتل السياسية 

قبل التصويت
وتابع انــه "يرى أن التشــاور حول 
الكابينــة الوزاريــة لــم يرتق إلى 
مســتوى ما هو مطلوب في هذه 
املرحلــة الدقيقــة ، وتافيــا ألي 
عرض  التحالف  يقتــرح  اشــكال 
أســماء الوزراء مع السيرة الذاتية 
لــكل شــخصية منهــم علــى 
إلى  واالصغاء  السياســية،  الكتل 
املاحظات من أجل كســب التأييد 
والدعم في جلسة مجلس النواب".

األخبــار  علــى  "تعقيبــا  وتابــع 
واملعلومــات التي تتضمن امكانية 
تقدمي اســماء الســادة الوزراء غير 
، مع احتمال تأجيل طرح  مكتملة 
أســماء الوزراء للوزارات السيادية ، 
العراقي بأن األمر  القرار  يرى حتالف 
ميكن أن يفسر في غير صالح رئيس 
مجلــس الــوزراء املكلــف، ويعيد 
إلى جتربة سابقة"، مؤكدا  الذاكرة 
"ضــرورة تقدمي الكابينــة الوزارية 
ثقة  لكســب  أدعى  فذلك  كاملة 
الشعب ودعمه ، كما ميكن لرئيس 
الوزراء املكلف أن يستفيد  مجلس 
من كامــل الفترة املســموحة له 

الدســتور لانتهــاء من  مبوجــب 
عملية الترشيح".

وأكد "حتالــف القرار العراقي ثقته 
، وعزمه  ودعمه لعملية االصــاح 
علــى أن يكون فاعا فــي متابعة 
البرنامج احلكومي واملنهاج الوزاري 
، أمــا فــي أداء يرتقي إلــى آمال 
وتطلعات الشعب العراقي الكرمي".

عن  النائب  طالــب  الســياق  وفي 
ائتاف ســائرون، مضر الســلمان 
االزيرجــاوي، امس الســبت، رئيس 
الــوزراء املكلف عــادل عبداملهدي 
بارســال الســير الذاتية ملرشحي 
املناصــب الوزارية قبل 48 ســاعة 
من جلســة منح الثقة للحكومة 

املقبلة.
تلقت  بيــان  االزيرجاوي في  وقــال 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، ان 
عن  اخبار  تتناول  االعام  "وســائل 
ترشــيح شــخصيات غير كفوءة 
الوزارية،  للمناصب  ومســتهلكة 
بعضها فشــل في ادارة الوزارة في 
احلكومــات املتعاقبة على العراق"، 
الفتــا الــى ان "ســائرون يرفــض 
منح الثقة هكذا شــخصيات في 

احلكومة اجلديدة".
واشار الى ان "رئيس الوزراء املكلف 
عادل عبد املهدي مطالب بارســال 
للمرشــحني  الذاتيــة  الســيرة 
املناصب الوزارية الى مجلس النواب 
قبل 48 ســاعة من جلســة منح 
الثقــة للحكومة، ليتمكن اعضاء 
الذاتية  الســيرة  قراءة  البرملان من 
مؤهاتهم  ملعرفــة  للمرشــحني 

املنصب  لتسلم  واالدارية  العلمية 
الشــخصيات  ملعرفــة  الــوزاري 
الصاحلة وغير صاحلة الدارة الوزارة".

صيدليات مركزية جديدة لتوفير 
األدوية الضرورية والشحيحة 

بأسعار ميّسرة
ويتم الصرف من خال جلب وصفة 
دوائيــة من مستشــفى حكومي 
اواهلــي اوعيــادة خاصــة على ان 
تكون موقعة من طبيب اختصاص 
اضافــة الى انه بأمــكان مراجعي 
العيــادات الطبية الشــعبية ممن 
مزمنة  امــراض  بطاقة  ميتلكــون 
الصيدليات  تلك  من  ادوية  لتسلم 
بالعيادة  الدواء  توفر  في حالة عدم 
التي يراجعهــا ، موضحا ان افتتاح 
الصيدليــات املركزية يأتي من اجل 
التخفيف عن كاهل املواطن وعدم 
ارهاقــه من خــال شــراء االدوية 
الشحيحة من الصيدليات االهلية 

وبأسعار مرتفعة .

الكهرباء تستثني النجف 
وكربالء من القطع املبرمح في 

أربعينية احلسني )ع(
، وقــد نفــذت إجــراءات عاجلــة 
انبثقت  وقــد  للزيارة،  اســتعداداً 
عنها جلان على مســتوى عالي من 

املاكات املتقدمة في الوزارة".
العمليات  ان "غرفة  املــدرس،  وبني 
قد وضعت آلية لصيانة شــبكات 
التوزيع واإلنارة في املناطق التي مير 
الزائرين إثنــاء توجههم إلى  منها 

محافظة كرباء املقدسة، لضمان 
دميومــة خدمــة الكهربــاء خال 

الزيارة".
وأشار الى "استثناء مغذيات اإلنارة 
من القطع املبرمج للفترة من }١٧ 
لغايــة ٢٥ /١٠/ ٢٠١٨{، إلــى جانب 
التشــديد على اخلفارات في كافة 
قطاعــات الــوزارة لتكــون بإعداد 
مضاعفة حتســبا ألي طــارئ، مع 
الطرق  العجات على  حتديد حركة 
الرئيســية التي يسلكها الزائرين، 
إضافة إلى االعتماد على أســلوب 
املرابطة فــي التقاطعات واملناطق 
الرئيســية ملفارز الصيانة ومبوجب 

باجات معرفة رسمياً".
ولفت املدرس الى "توجيه املديريات 
والنقل  للتوزيع  العامة  والشركات 
كافة بالتنسيق مع مديرية شرطة 
الكهربــاء وقيادة عمليــات بغداد 
والفــرات األوســط فيمــا يخص 
التعليمــات اإلدارية والعســكرية 
بالزيــارة لتنظيم حركة  اخلاصــة 
مفــارز الصيانة وطرق العمل إلجناز 
املعدات  دخول  وتســهيل  اإلعمال 
مع  اجلغرافية،  الرقعــة  وحســب 
وجوب جاهزية هذه املفارز من حيث 
مديريات  وقيــام  واملعدات،  اآلليات 
التوزيــع كافــة حســب مواقــع 
الكهرباء  خدمة  بتقدمي  املسؤولية 
احلسينية  املواكب  إلى  املســتمرة 
في مراكز احملافظات والطرق املؤدية 
من جميع احملافظات إلى محافظة 
كرباء املقدســة، مع التأكيد على 

دميومة إنارة هذه الطرق لياً.

تتمات ص1

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

اجلســر العتيق في املوصل، أقدم 
جســر يربط جانبــي املدينة، وهو 
ليس مبنزلة جســر بقــدر ما بات 
رمزا ثقافيا وجزءا من هوية املوصل 
التراثية، بات يشهد ظاهرة جديدةـ 
أقفال  تعليــق  مــن خال  قدمية، 
احلــب على أحد جوانبــه من قبل 
العشاق، وسط ردود فعل متباينة 
بني مؤيد ورافض، وبني من يطالب 
بزرع شتات في اجلزرات الوسطية 
كذكرى ألولئك العشــاق وبني من 
يخاف أن يتأثر جسم اجلسر بثقل 
قد ال تتحملــه دعاماته احلديدية 
القدمية خاصة، في حني يرى قسم 
آخر أن أقفال احلب تتناقض واخلراب 
من  اليمنى  اجلهــة  فــي  القريب 
اجلسر حيث األنقاض التي ما زالت 

تخفي عشرات اجلثث.
ان مواطنا مجهوال  وبالرغم مــن 
قام بإزالة مجموعــة من االقفال 
التــي علقها عشــاق مجهولون 
على سياج اجلســر العتيق، كتب 
باللغة  حــروف  بعضهــا  علــى 
االنكليزية التــي رمبا ترمز للحرف 
االول من اســمي العاشقني، لكن 
العشــاق أبوا اال ان ميارســوا هذا 
التقليد، الذي ميارسه العشاق في 
الكثير من دول العالم للتعبير عن 
االخاص والولــه واالرتباط الوثيق 

بني الطرفني.
يقول ابو ســامي، معلم متقاعد 
لـــ "الصباح اجلديــد" وهو ينظر 
على  معلقــة  اقفــال  لبضعــة 
سياج اجلسر العتيق "انها شغلة 
حلــوة، وتؤكــد ان احلــب هو احد 
اركان احليــاة وســبب لدميومتها 
الربيعني،  ام  واملوصل  واستمرارها، 
هي من حواضر العراق، وســتبقى 
بحبهــا وعشــقها  متمســكة 
ألهلها وناســها بوسائل متعددة 
وتبث احلياة برغم كل ما اصابها".

واضــاف "هذه الظاهرة ليســت 
لكن  اؤيدهــا فعا،  وانــا  جديدة، 
اخشــى ان يزداد عدد االقفال الى 
احلد الــذي يؤثر على هذا اجلســر 
العتيق، الذي يعــد واحدا من ابرز 
واهم جســورنا باملدينــة، وان اي 
ضرر به ســيضاعف زحمة السير 
حيث ان اغلب جســورنا ال تعمل 
منذ  املروري  والزخم  يتناســب  مبا 

عمليات التحرير وحلد االن".
اما فخــري جابر، طالــب جامعي 
ملبادرات  "املوصــل بحاجة  فيقول 
ارى  مثا  وناســها،  واقعها  تخدم 
ان يقوم العشاق بزرع شتات زينة 

في اجلزرات الوســطية واالرصفة، 
لتكــون هــذه االشــجار ذكــرى 
حملبتهم، وتضيف جمالية للمدينة 
مــن مظاهر  الكثير  فيهــا  التي 

اخلراب واالهمال".
وتابــع "ميكن ايضا طــاء اجلدران 
العامة، وخاصة جدران  في الطرق 
الرسمية ورسم  املباني احلكومية 
لوحات تعبيرية باسم العشاق ان 
ارادوا ذلــك، وهنالك مبادرات اخرى 
قــد ال حتضرني حاليــا، لكنها قد 
تكون اكثــر واقعيــة وذات مردود 
جمالي وخدمي للموصل واهلها".
اما ابو علي، ســائق تكسي، فيرى 

ان "العشاق بطرانني فعا، اال يرون 
اجلهة  في  منهــم  القريب  اخلراب 
اليمنــى من اجلســر؟" يتســاءل 
وميضــي باحلديــث "نحن لســنا 
ضد احلب والعشــاق، الننا احببنا 
وعشــقنا في يوم ما، لكن ارى انه 
من املبكر انتشــار هكذا مسائل 
بينما املدينة واهلها يعانون الكثير 
من نقص اخلدمات والبطالة، كما 
ان التقليد االعمى للغرب امر غير 

مقبول دائما".
واعتبر ابو علي ان "اجلسر العتيق 
احد اهم الشرايني الذي يربط بني 
)املوصل( القدمية والساحل االيسر، 

بل انه في اجلهة اليمنى يقع بقلب 
التجارية مثل باب الطوب  املوصل 
والســرجخانة والدواسة، وينبغي 
احلفاظ عليــه مهما تطلب االمر، 
الن متشــية امــور النــاس افضل 
من اعاقتها بأقفــال قد تؤثر على 

اجلسر وعلى التنقل عبره".
يشــار الــى ان األديــب اإليطالي 
فريدريكو موتشــا تناول في رواية 
شــهيرة األقفــال املعلقــة على 
جســر ملفيــو في رومــا قبل أن 

تتحول روايته لفيلم شهير.
والرواية زادت جاذبية اجلسر وعندما 
تصدت السلطات احمللية للظاهرة 

استمر العشــاق في التدفق على 
اجلســر وأضافوا له جبــل مونتى 
الشــهير، وايضا هناك مسلسل 
هندي شهير تناول موضوع جسور 
احلب فــي لندن لتصبــح األقفال 

واجلسور ملهمة للفنانني.
وكذلك  فرقة دي هيرنا ســاعدت 
التقليــد في كولونيا  تأصيل  في 
بأملانيا وغنت عــام 2009 أغنيتها 
على اجلســر )هب لي قلبك( ومنذ 
ذلــك احلني ازدهرت جتــارة األقفال 
وأصبح لها مواقــع على اإلنترنت 
وكتابة أســماء  بيعها  تتفنن في 

احملبني عليها.

بالرغم من ان مواطنا 
مجهوال قام بإزالة 
مجموعة من االقفال التي 
علقها عشاق مجهولون 
على سياج الجسر العتيق، 
كتب على بعضها حروف 
باللغة االنكليزية التي ربما 
ترمز للحرف االول من 
اسمي العاشقين، لكن 
العشاق أبوا اال ان يمارسوا 
هذا التقليد، الذي يمارسه 
العشاق في الكثير من دول 
العالم للتعبير عن االخالص 
والوله واالرتباط الوثيق بين 
الطرفين

 "أقفال الحب" في عتيق الموصل تعود من جديد

مؤيدون ورافضون لهذه الظاهرة
ومطالبات بزرع شتالت عوًضا عنها

بغداد – مخطط ارهابي 
ذكر مصدر امني في قيادة عمليات بغداد 
امس الســبت إحباط مخطط لتنظيم 
"داعش" باســتهداف زائــري األربعينية، 
فيما اشــارت الى ضبــط أجهزة موبايل 

وعبوات ناسفة شمالي العاصمة.
وقال املصدر إن "القوات األمنية في قيادة 
عمليات بغداد لواء املشاة 22 متكنت من 
تنفيذ عملية اســتباقية وفق معلومات 
استخبارية دقيقة نتج عنها العثور على 
كدس كبيــر لاعتدة واملواد املتفجرة في 
قاطع الطارمية شمالي بغداد" ، مضيفا 
أن الكدس "احتوى على 13 جهاز موبايل 
للتفجير  الســتعماله  ومعد  مســلك 
عن بعد، وقنابر للهاون وعبوات ناســفة 
أخــرى تســتخدم لعمليات  ومعــدات 

ارهابية من قبل عصابات داعش".

ديالى – تدمير خنادق 
كشــف مصدر في مديرية الهندســة 
امليدان في احلشــد الشــعبي مبحافظة 
ديالى امس الســبت ان قوة من احلشــد 
دمرت  10 خنادق كان يستخدمها عناصر 
تنظيم داعش خال عمليات غربي ديالى.

البحث  اســتمرار عمليات  املصدر  وذكر 
وتطهيــر االراضي من خــال العمليات 
التي اطلقت في غرب ديالى وذلك لتأمني 
املناطق من فلول داعش وايضا من اخلايا 
النائمة" ، مبينا ان "فرق الهندسة فجرت 

10 خنادق في اثناء عمليات التطهير".

كركوك – كمني مسلح 
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
كركوك امس الســبت بأن ثاثة عناصر 
مــن تنظيم "داعــش" قتلــوا، احدهم 

الشعبي جنوبي  للحشد  بكمني  قيادي، 
احملافظة.

وقال املصــدر إن "اســتخبارات لواء 16 
ب احلشد الشعبي التابع للتركمان متكنت 
صبــاح يوم امس من قتــل ثاثة عناصر 
من داعش بكمني نصبوه لهم في قاطع 
الرشــاد جنوبي كركــوك" ، مضيفا أن 
"احد القتلى هو القيــادي في التنظيم 
مساهر جنم عبد اهلل اجلوالي، والذي كان 
ضمــن اجملموعة التي شــاركت مبحاولة 

اغتيال ضباط في كركوك". 

االنبار – عملية نوعية 
اعلــن مصدر في مديرية االســتخبارات 
العسكرية امس الســبت، عن تفكيك 
القبض على  وإلقــاء  "إرهابيــة"  خلية 
جميــع عناصرهــا في قضــاء الكرمة 

مبحافظة األنبار.

مديريــة  "مفــارز  إن  املصــدر  وقــال 
االستخبارات العســكرية في اللواء 51 
الفرقة 14 وضمن ســعيها الدؤوب لقبر 
وبعملية  نائمة  تكوين خايــا  محاوالت 
نوعيــة امتــازت بالتخطيــط وجــرأة 
وشــجاعة التنفيذ تتمكــن من اختراق 
وتفكيك نــواة خللية نائمــة في قضاء 
الكرمــة مبحافظــة االنبــار" ، مضيفا 
لقد مت اســتدراج )عناصر اخللية( لكمني 
محكــم وإلقــاء القبض علــى جميع 
أفراد اخلليــة وهم من املطلوبني للقضاء 
مبوجب مذكــرات قبض وفق أحكام املادة 

4 إرهاب". 

بابل – انفجار الصقة 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
بابل امس السبت بأن تفجيرا استهدف 
باســتخبارات  تقــل ضابطــا  عجلــة 

الداخلية وسط مدينة احللة.
ان "عبــوة الصقة كانت  وقال املصــدر 
مثبتة اسفل سيارة حكومية يستقلها 
انفجرت،  الداخلية،  باستخبارات  ضابط 
مســاء يوم امــس لدى مــروره في حي 
الضباط وســط احللة، مــا ادى الى احلاق 
اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية" 
، مضيفــا ان "قوة امنيــة طوقت مكان 
حتسبا  مشددة  اجراءات  واتخذت  احلادث، 

الي طارئ".

كربالء – اعتقال ارهابي 
أفاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
على  القبــض  الســبت  امس  كربــاء 
"ارهابي" مطلوب على وفق املادة الرابعة 
من قانون مكافحة االرهاب في احملافظة .

وقال املصدر إن "اســتخبارات ومكافحة 
اإلرهــاب في كرباء القت، فجر يوم امس 

القبض على ارهابي مطلوب وفق املادة 4 
ارهاب في كرباء". 

نينوى – عملية استباقية  
كشف مصد=ر في مديرية االستخبارات 
العســكرية امس الســبت، عــن إلقاء 
القبــض على "إرهابيــة" وضبط كدس 

للعتاد في مدينة املوصل.
مديريــة  "مفــارز  إن  املصــدر  وقــال 
االســتخبارات العســكرية في الفرقة 
20 وبعملية اســتباقية نفذت بناء على 
ومتابعة  دقيقة  اســتخبارية  معلومات 
مســتمرة ألقــت القبض علــى إحدى 
اإلرهابيــات فــي حي االنتصــار باجلانب 
األيســر من املوصل وهي زوجة اإلرهابي 
املقبور الذي كان يشغل منصب املسؤول 
األمنــي جلنــوب املوصــل" ، مضيفا أن 
"اإلرهابية من املطلوبات للقضاء مبوجب 

مذكرة قبض على وفق املادة 4 إرهاب، وقد 
أدلت عن معرفتهــا بوجود كدس للعتاد 
مخبأ بأحد الدور في منطقة 17 متوز في 

أمين املوصل".

البصرة – قنبلة صوتية 
افاد مصدر أمني في شــرطة محافظة 
البصرة امس الســبت، بــأن مجهولني 
فجروا قنبلــة صوتية قــرب جامع يقع 
في قضاء الزبير، ولم يســفر احلادث عن 

إصابات أو أضرار.
وقال املصدر إن "مجهولني فجروا قنبلة 
صوتيــة قرب جامــع في قضــاء الزبير 
مبيناً  البصــرة"،  غرب محافظة  الواقع 
أن "االنفجار لم يســفر عــن أي إصابات 
بشــرية أو أضرار ماديــة" ، الفتا الى أن 
"قوات الشرطة فتحت حتقيقاً في احلادث 

بغية التعرف على دوافعه ومابساته".

إحباط مخطط إرهابي الستهداف الزوار شمالي بغداد * تدمير 10 خنادق كان يستخدمها داعش غربي ديالى
مقتل 3 إرهابيين بكمين للحشد الشعبي جنوبي كركوك * استهداف عجلة تقل ضابط استخبارات وسط الحلة
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بغداد - الصباح الجديد:
وّجه وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمي 
عبدالرزاق العيسي، أمس السبت، بتخصيص 
مبلغ 150 مليون دينار لتطوير البنى التحتية 
اجلامعيــة وإدامــة اخملتبرات وشــراء األجهزة 

الازمة.
وذكر بيان الوزارة تلقت الصباح اجلديد نسخة 
منــه، ان "الوزير العيســي وجــه بتخصيص 
مبلغ 150 مليون دينار لتطوير البنى التحتية 
اجلامعيــة وإدامــة اخملتبرات وشــراء األجهزة 
الازمة"، مشــيرا الــى انه "افتتــح معرضا 
لألجهزة العلمية لطلبة جامعة نينوى وأعرب 
عن حرصه على اســتكمال األبنية اجلامعية 

في اجلانب األمين من املدينة". 
واشار الى ان "العيســي تفقد كليات البيئة 
وتقاناتها والتمريض والصيدلة وطب االسنان 
التابعة جلامعة املوصل التي مت تأهيل مفاصلها 
ضمن مشاريع صندوق إعمار املناطق املتضررة 
مــن العمليــات االرهابية، فيمــا ثمن جهود 
املؤسســات التعليمية في إعادة تأهيل احلياة 

وإنعاش مساحاتها التي عبث بها اإلرهابيون.

بغداد- الصباح الجديد :
أعلنت وزارة التربية، عن إعداد دراســات ملناقشة 
ظاهرة “التنمر” وانتشــارها بــني طلبة املدراس، 
مؤكــدة إعدادهــا برامج معاكســة ملــا بثته 
العصابات اإلرهابية خال فترة ســيطرتها على 

بعض املدن.
وقــال مـديـر مـركـز الـبـحـوث والــدراســات 
الـتـربـويـة بالـــوزارة حـاتـم عـلـو الـطـائـي 
في تصريح له إن “ظاهرة التنمر )الروح العدائية( 
هي ظاهــرة اجتماعيــة لم تكن وليــدة اليوم 
بل موجــودة باجملتمع بني اغلب فئاته، وســببها 
البيئة التي يقصدها الـطـالـــب كــأن تـكـون 
الـطـريـق او املــنــزل او املـدرسـة او االمـاكـن 

التي يرتادها الطالب من دون علم االهل”.
وأضــاف الطائــي، أن “الـظـاهـــرة التــي متت 
دراسـتـهـــا من قبل مختصني بالشأن التربوي 
مبركزه، اتـضـح انـهـــا تـبـرز بــني الـطـلـبـة 
عـنـد عـــدم اتـخـاذ ادارات املــدارس اجــراءات 
للسيطرة عليها”، كاشفا عن “اعـــداد 61 بحثا 
قدمت من جميع احملافظات الـى مركز البحوث، 
واختيــار 11 منهــا وبحــث لعينــات البحوث 
ملـنـاقـشـتـهـا لـاخـذ بـتـوصـيـاتـهـا بـعـد 
ان اكــــدت اغـلـبـهـا ان سـبـب انـتـشـارهـا 
الـتـواصـل  لـكـثـرة مـواقـــع  يـعـــود  حاليا 
مـــع وجـــود قنوات تلفزيونية متعمدة لتنمية 

السلوك العدواني بني الطلبة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهــم محافظ بغداد عطــوان العطواني أمس 
الســبت وزارة املاليــة من باالمتنــاع عن صرف 
التخصيصات ألربعة آالف درجة وظيفية مما أّخر 

تعيني احملاضرين واملاكات التدريسية.
وذكر بيان اورده مكتبه االعامي تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه ان " احملافظ وخال زيارته 
ملديريــة تربية الرصافة الثانيــة بحث مع مدير 
عام التربية قاسم العكيلي جملة من القضايا 
مع حلول العام الدراســي اجلديد وخصوصا قلة 
االبنية املدرســية والتخصيصــات املالية بعد 
تطبيــق املادة 45 ونقــل الصاحيات والوظائف 
الى احملافظــات فضا عن بحــث مجموعة من 

املتطلبات واحتياجات املديرية ".
وعبر العطواني بحســب البيان عن " اســفه 
الشــديد لعدم حصول احملافظة علــى املوازنة 
األســتثمارية لهذه املديريات وبالتالي اصبحت 
احملافظــة واملديريات عاجزة عــن تقدمي اخلدمة 
التربوية  احلقيقية وكل مــا حتتاجه العمليــة 
مــن متطلبات وخاصة تنفيذ مشــاريع االبنية 
املدرســية التــي حتتاجها هــذه املديرية وباقي 

املديريات االخرى" .

ظاهرة  "أقفال احلب" في املوصل
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بغداد - الصباح الجديد: 

بحثت هيئــــة رعاية الطفولة 
املتحــدة  االمم  منظمــة  مــع 
)اليونيســيف(  للطفولـــــة 
ســبل وآليات التعاون املشترك 
ما  وخصوصــا  اجلانبــن  بــن 
يتعلق بدعــم عمل جلنة اصدار 
لليتامى  املدنية  االحوال  هويات 

واملشردين. 
وقالت مدير مكتب هيئة رعاية 
الطفولة رئيس هيئة رعاية ذوي 
اخلاصة  واالحتياجــات  االعاقة 
اجللبي خالل  د. عبيــر مهــدي 
اجتماعهــا بوفــد املنظمة ان 
وزير العمل رئيــس هيئة رعاية 
يتابع باستمرار ويولي  الطفولة 
عمــل جلنــة اصــدار الهويات 
املدنيــة لليتامــى واملشــردين 
ان عمل  ، مبينة  اهتماما كبيرا 
بالتوسع من خالل  آخذ  اللجنة 
اجملتمع  منظمــات  مع  التعاون 
املدنــي، للوصول الــى املناطق 
التــي توجــد فيها اعــداد من 
االطفال الذين الميتلكون هويات 

االحوال املدنية. 
التي  اللجنــة  ان  الــى  يشــار 
الطفولة  رعاية  هيئة  شكلتها 
التي تضم في عضويتها ممثلن 
عــن )االمانــة العامــة جمللس 
الوزراء، ووزارة العمل والشــؤون 
العــدل،   ووزارة  االجتماعيــة، 
االعلــى،  القضــاء  ومجلــس 
ومجلــس محافظــة بغــداد، 
ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة ( 
جنحت في استصدار العديد من 
لليتامى  املدنية  االحوال  هويات 
الدولــة  دور  فــي  املوجوديــن 
وخارجها واملشــردين خالل املدة 
املاضية، وتعمل على تســهيل 
حصــول جميع االطفــال على 
املستمســكات الرسمية التي 
بحقوقهم  التمتع  من  متكنهم 
في الصحــة والتعليم وغيرها 

من اخلدمات. 
من جانبهــا عقدت هيئة رعاية 
الطفولــة اجتماعا مع وفد من 
مركــز تنمية االبداع الدولي في 
العــراق ومنظمة بوابة العدالة 
التعاون  وما ميكن  لبحث سبل 
وبرامج  خدمــات  مــن  تقدميه 
لالطفال ، وشددت مدير املكتب 
على اهمية تضافر جهود جميع 
املؤسسات احلكومية ومنظمات 
بواقع  للنهوض  املدنــي  اجملتمع 
االطفــال وتقدمي كل ما ميكن ان 

يقدم لهم. 
التعاون  اجملتمعون سبل  وناقش 
الطفولة  رعايــة  هيئــة  مــع 
اعــداد خطة  علــى  والعمــل 

للتعــاون املشــترك تتضمــن 
الهادفة  البرامج  من  مجموعة 
الــى تأهيــل االطفــال وتقدمي 

الدعم واملساندة لهم. 
على صعيد اخــر اعلنت هيئة 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية 
العمــل  وزارة  فــي  اخلاصــة 
والشؤون االجتماعية عن اطالق 
وجبــة تكميليــة من اســماء 
الذكية  بالبطاقة  املشــمولن 

اخلاصة باملعن املتفرغ . 
وقــال املتحــدث باســم وزارة 
العمــل عمار منعــم ان هيئة 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية 
االجراءات  اســتكملت  اخلاصة 
اخلاصة مبنــح البطاقة الذكية 

املعــن  براتــب  للمشــمولن 
املتفرغ واعلنت عن االسماء عبر 
مشــيرا   ، االلكتروني  موقعها 
الى اعالنها وجبة تكميلية من 
اســماء املشــمولن بالبطاقة 
الذكية ضمــن محافظة بغداد 
الذين اختــاروا مصرف الرافدين 
املالية  مســتحقاتهم  لتسلم 

منه في الدفعات املقبلة . 
رعاية  هيئة  ان  منعــم  واضاف 
ذوي االعاقة تدعو املســتفيدين 
مــن راتــب املعن املتفــرغ ممن 
الوجبة  اسماؤهم ضمن  تظهر 
التكميلية الــى مراجعتها في 
بنايــة املركــز العراقي–الكوري 
والشــؤون  العمــل  وزارة  فــي 

ان  الــى  ، الفتــا  االجتماعيــة 
فقط  للمعن  تكــون  املراجعة 
مــن دون احلاجة الــى مراجعة 
املعــوق مســتصحبن معهم 
هوية االحــوال املدنية )للمعن 

واملعوق(. 
تكــون  املراجعــة  ان  وتابــع 
)العســكرين  للمســتفيدين 
مسبقا  املتســلمن  واملدنين( 
الذين  املتفــرغ  املعــن  راتــب 
اختاروا مصرف الرافدين لتسلم 
وان  املاليــة  مســتحقاتهم 
املراجعة تكــون ملنحهم تأييداً 
الى مصــرف الرافديــن )للفرع 
اجلغرافية  الرقعة  ضمن  الواقع 
للمستفيد( في بغداد ، الفتا الى 

املشمولن  املستفيدين  عدد  ان 
بالوجبة التكميلية )816( اسماً 
يتم اســتقبال )300( مستفيد 

يومياً وملدة ثالثة ايام . 
ان هيئة  الــى  االشــارة  جتــدر 
واالحتياجات  االعاقة  ذوي  رعاية 
اخلاصة نشــرت في وقت سابق 
مســتفيد   )5900( اســماء 
مشمولن بالبطاقة الذكية ممن 
اختاروا مصرف الرافدين لتوطن 
رواتبهــم و )1230( ممــن اختاروا 
مصرف الرشيد ضمن محافظة 
بغداد وستباشــر قريبا شمول 
املســتفيدين فــي احملافظــات 
االخرى بعد استكمال االجراءات 

اللوجستية واالدارية .    

العراق واليونيسيف يبحثان دعم لجنة 
إصدار الهويات لليتامى والمشردين

تعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات والبرامج لألطفال

نجحت هيئة رعاية 
الطفولة في 

استصدار العديد 
من هويات األحوال 

المدنية لليتامى 
الموجودين في دور 

الدولة وخارجها 
والمشردين خالل 

المدة الماضية
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اإللكترونية تجّهز 
مصفى الصمود بمكيفات 

مركزية من إنتاجها

الكهرباء وكونترول 
ماتيك تعيدان تأهيل 4 

محطات ثانوية في نينوى«

بغداد - الصباح الجديد:
 كشــفت الشــركة العامــة للصناعــات 
الكهربائية واإللكترونية إحدى شركات وزارة 
الصناعــة واملعادن عن مباشــرتها بتجهيز 
مصفى الصمود )بيجي سابقا( بإنتاجها من 

املكيفات املركزية. 
وذكر مدير مصنــع املكيفــات املركزية في 
الشركة املهندس انور احمد جاسم بأنه قد 
متت املباشرة بتنفيذ العقد املبرم مع مصفى 
الصمود واملتضمن جتهيــز ونصب مكيفات 
مركزية عــدد )٢٥( ومبدة جتهيــز )120( يوما 
حيث مت في املرحلة االولى تفكيك املكيفات 
املتضــررة والدكتات القدمية وتأهيل قســم 
منهــا والتي ميكــن االســتفادة منها ونقل 
وربــط  نحــو ) ٢٠( مكيفا إضافــة إلى )14( 
سبلتا كنتوريا سعة )٨( اطنان ، مضيفا بان 
من شــروط العقد أيضا طالء جميع اجهزة 
املكيفات املركزية والسبالت مبادة عازلة متنع 
التأكســد وذلك بسبب الغازات املنبعثة من 

املصفى.
 في سياق متصل أشــار إلى أن هناك عقدا 
اخر مع محطة كهرباء ســامراء لتجهيز )٥( 
مكيفــات مركزية ســعة )٢٢( طنا ونصب 
دكتــات لهــا ، الفتا إلــى وجــود تفاهمات 
مع مستشــفى احلســيني فــي محافظة 
كربــالء بخصوص ثالث بنايــات موجودة في 
املستشــفى بحاجة إلى نحــو )٥٠( مكيفا 
كتقديــر أولي والعمــل جار حاليــا لوضع 
بعض الشــروط ومن املؤمــل توقيع العقد 
قريبا ، مؤكدا ان لدى الشــركة مالك متميز 
اإلمكانية  وميتلك  والفنين  املهندســن  من 
والقدرة على النصــب والتجهيز ومبواصفات 

قياسية. 

بغداد - الصباح الجديد:
وقعــت وزارة الكهربــاء عقدا مع شــركة 
كونتــرول ماتيــك التركية  لتأهيــل اربعة 
محطات ثانوية١٣٢ ك ف في محافظة نينوى 
ضمن القرض الطارئ املمول من بنك التنمية 
واالســكان االملاني الKfw ووقعه عن الوزارة 
املهندس خالد غزاي عطية مدير عام املديرية 
للمنطقة  الكهربائية  الطاقة  لنقل  العامة 
املذكورة  الشركة  الشــمالية مع مدير عام 
بحضور ممثلي شــركة كوبــا انتيك االملانية 
استشــاري  البنك االملاني للقــرض الطارئ 
وممثلي شــركة فيشــنر االملانية استشاري 

الوزارة للمرحلة الثانية من القرض .
وقــال املهندس خالــد غزاي أن هــذا العقد 
يتضمــن جتهيز املواد وتنفيــذ العمل ألعادة 
تأهيل محطــات) التبادل وعداية وتلعفر وتل 
عوينات( ١٣٢ ك.ف والتي دمرت بفعل احتالل 
عصابات داعش االرهابية خالل فترة١٢ شهرا 
ومببلغ اجمالــي مقداره ٢١ مليونا و186 الف 
يورو وان معدات احملطات من مناشــئ أوروبية 
غربية رصينة وســوف يســهم تاهيل هذه 
احملطات في اعادة الطاقــة الكهربائية وفك 
اختناقــات جتهيز الطاقة في هــذه املناطق 
وخصوصا مناطق اجلانب االمين من محافظة 
نينوى وبهذا يكون فريــق وزارة الكهرباء قد 
اجنز توقيع جميــع مناقصات القرض الطارئ 

للبنك متفوقا على بقية الوزارات االخرى. 
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جانب من اللقاء

البصرة - سعدي السند:

عبداحلســن  الدكتــور  بحضــور 
العام  املدير  ســلمان عبداحلســن 
واملهنــدس حيان  البصرة  لتربيــة 
العام لشــركة  املدير  عبدالغنــي 
الغني  عبــد  حيــان  اجلنــوب  غاز 
وفرتس كالب املدير العام لشــركه 
غــاز البصــرة مت أفتتاح مدرســة 
الكاظمــن األبتدائيــة اخملتلطــة 
داخل اجملمع الســكني لشركة غاز 
اجلنوب في خــور الزبير والذي قال » 
الكاظمن  ملدرسة  اجلديدة  البناية 
االبتدائية في خور الزبير بعد إعادة 
تأهيلها بالتعاون مع شــركتي غاز 

اجلنوب وغاز البصرة .
املدير العام لتربية البصرة ثّمن خالل 
حفل االفتتاح الســعي املســتمر 
ألعادة تأهيل األبنية املدرسية برغم 
عدم وجود التخصيصات ، باألعتماد 
على دعم اخليرين افرادا ومؤسسات 
ومنظمات مما يدعونا للتفاؤل دائما ،  
وناشــد ايضا بأهمية احلفاظ على 
تأهيلها  مت  تربويــة  صــروح  هكذا 
مبواصفات عاليه جدا وهي مجهزة 
بأحــدث املســتلزمات التربويــة ، 
وحتتوي على ساحة رياضية جميلة 
موجها  متميــز،  علمــي  ومختبر 
لكل  البصرة  تربية  وتقدير  شــكر 
التربوية  املبادرة  من اســهم بهذه 
لبناء  املعنية  اجلهات  داعيا  النبيلة 
مدارس في جميع مناطق احملافظة 
وخاصــة فــي املناطــق املكتظة 
وبهكــذا  والتالميــذ  بالطلبــة 

الدوام  مواصفــات للقضاء علــى 
املزدوج واألرتقاء بالعملية التربوية .

توفير بيئة تعليمية مالئمة 
للطلبة واملعلمني

أما فرتس كالب فقد قال خالل حفل 
األفتتاح ان مبادرة تأهيل املدرســة 
والتنمية  االســتثمار  ضمن  جاءت 
اجملتمعيــة مــن قبل شــركة غاز 
البصرة والتي متــت إعادة تأهيلها، 
وقد جنحت شــركة غاز البصرة في 
تسليم هذا املشروع في وقته احملدد 
من خــالل التعــاون الوثيق والقوي 
مع املديريــة العامــة للتربية في 
البصرة واملالك التدريسي والشركة 
املتعاقــدة لتنفيــذ هــذه املبادرة 
البصرة  غــاز  شــركة  وخصصت 
املبالغ املطلوبة لتجديد املدرســة 
وتوفيــر بيئــة تعليميــة مالئمة 

للطلبة واملدرسن. 
واضاف فرتس بالتعاون مع شــركه 
غاز اجلنوب، شريكنا الرئيس ، جنحنا 
فــي إجناز مشــروع جتديــد وإعادة 
تأهيل مدرسة الكاظمن االبتدائية 
اخملتلطة. وهذا جزء من خطه األداء 
البصرة  غاز  في شركة  االجتماعي 
حيــث نضمن تنفيذ املشــاريع مبا 
يتماشــى مــع معايير الســالمة 
الدولية واألداء االجتماعي وان هدفنا 
أمنة  بطريقة  أعمالنــا  أدارة  هــو 
وضمان ان نكون جيراناً مســؤولن 
وتكون شــركتنا الشريك اخملتار مع 
احلكومية،  والهيئــات  شــركائنا، 
البصري  واجملتمــع  التربيــة  ووزارة 
مبادرات  تقدمي  ومن خالل  األوســع 

األداء االجتماعي نســتمر في بناء 
شــراكاتنا مع أصحــاب املصلحة 
واجملتمعات احمللية اذ ان من واجباتنا 
دعم موظفينا ورعايتهم بأفضل ما 
لدينا-مبا فــي ذلك أطفالهم الذين 

ميثلون جيل العراق املقبل .

املدرسة مبواصفات عالية
واكد املدير العام لشركة غاز اجلنوب 
حيان عبد الغني فقد قال مدرسة 
الوحيدة  املدرســة  هي  الكاظمن 
املتاحــة ألطفال موظفي شــركة 
غاز البصرة وشــركة غــاز اجلنوب 

يعيشــون  الذين  العائالت  واطفال 
في اجملتمعات احمليطة بها ويســرنا 
ان نشــهد جناحا فــي تنفيذ هذه 
املبادرة من قبل شركة غاز البصرة 
بالتعاون مــع اللجنة املعينة ووزارة 
التربية من خــالل تربية محافظة 
البصرة بتحســن وجتديد املدرسة 
مبواصفات عالية اجلودة سيستمتع 
أطفال املدرســة ببيئــة أكثر أماناَ 
وبصفوف مبردة خالل فترة الصيف 
ونحن نعمل عن كثب مع شــركة 
بشــكل  لالســتفادة  البصرة  غاز 
مشــترك من املبادرات املؤثرة التي 

مجتمعاتنا  حيــاة  في  فرقا  حتدث 
احمللية وموظفينا.

الكاظمن هي مدرسة  ومدرســة 
ابتدائية مختلطة تابعة لشــركة 
غاز اجلنوب وتشمل نحو 300 طالب 
وطالبة ، وتقع ضمن اجملمع السكني 
لشــركة غاز اجلنوب في خور الزبير 
وقد مت تأســيس املدرســة في عام 
2003، وبعــد مرور اكثــر من عقد 
وبسبب املوارد احملدودة واالفتقار إلى 
الصيانة، تدهورت البنية االساسيه 
للمدرســة على مر السنن وبذلك 
أصبحت في حاجة ماسه للتجديد 

وإعادة التأهيل وكشــفت دراســة 
املدرسة  أجريت عن  اســتقصائية 
عن وجود معايير ال تشمل الصحة 
املالئمة  غيــر  والبيئة  والســالمة 
وقد مت حتديد عدد من التحســينات 
املمكنــة في اطار الســالمة مثل 
ســلم إضافي للطــوارئ في حالة 

احلريق .
وقــد قامــت أدارة فريق املشــاريع 
التابع لشركة غاز البصرة وشركه 
اليمامة-املقــاول احمللــي – بإمتــام 
كل النواقص وتنفيذ املشــروع  ومت 
التي  الرئيسة  املشــكالت  معاجلة 
مت حتديدهــا مبــا في ذلــك االعمال 
املدنية مثــل تركيب أبواب جديدة ، 
ونوافذ، وبوابة ، وسياج  ضمن اطار 
واآلن  البيئة  والســالمة  الصحــة 
اصبحت املدرســة مؤهله بوحدات 
ومكاتب  الهــواء،  لتكييف  جديدة 
والســبورات،  والكراســي  جديدة 
احلاسبات  بأحدث  مخصص  وصف 
األلكترونية أضافة الى ملعب لكره 
عاليــة كمنطقه  مبعايير  القــدم 
ترفيهية فــي الهواء الطلق وحضر 
املشــرفن  من  عدد  األفتتاح  حفل 

التربوين واولياء األمور.

معلومات عن شركة غاز البصرة
 )bgc( يذكر ان شــركه غــاز البصرة
هي شركة مشتركة بن شركة غاز 
اجلنــوب العراقية التــي متتلك 51%، 
وشــل %44 وشــركة ميتسوبيشي 
%5. وهي املصدر الوحيد للغاز والذي 
يســاعد بدوره على توليــد الطاقة 
الكهربائية في العراق و في شــباط 

املاضي حققت الشركة اعلى سجل 
انتاج الذي وصل الى 938 مليون قدم 
مكعب قياســي مقمق فــي اليوم، 
وهذا ما يقــرب مــن  3.3 ميكاواط 
مــن الكهرباء التي تــزود املالين من 
املنازل والصناعات في العراق منذ ان 
إلى   2013 الشركة ســنة  تأسست 
نهاية سنة 2017 واستطاعت شركة 
غاز البصرة في خفض كميات كبيرة 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري  من 
من إنتاج النفط من جولة التراخيص 
األولــى، حيث مت منــع 57 مليون طن 
من ثاني اكســيد الكربون من دخول 
الغالف اجلوي من الغــاز احملروق الذي 
الكهربائية  الطاقــة  لتوفيــر  يهدر 
البترولي  الغاز  من  املنتجات  وتصدير 
الكمية  وهــذه  واملكثفات  املســال 
مــن ثاني اكســيد الكربــون تعادل 
لتوليد  14 محطــة  لـــ  انبعاثــات 
الطاقــة تعمل ملدة ســنة واحدة أو 
االنبعاثــات باســتعمال 14,500 من 
توربينات الرياح ملدة سنة واحدة ومع 
التصديرية،  الشــركة  قدرات  تطوير 
وقامت شــركة غاز البصــرة بدعم 
تنــوع اإليــرادات املالية فــي العراق 
وحتويل العراق من بلد مستورد للغاز 
الى  واملكثفات  الطبخ  غاز  الســائل 
بلد مصــدر لها ومنــذ بداية 2018 
ومتكنت  اآلن  الثاني/يناير حتى  كانون 
الشــركة بتوفير 73 شحنة من غاز 
البترول املسال واملكثفات وستواصل 
الشركة في تعزيز احملاور االجتماعية 
واالقتصاديــة للمجتمعات البصرية 
العراقي  واالقتصــاد  بهــا  واحمليطة 

بشكل عام. 

تقرير

شركة غاز البصرة تؤهل وتؤثث مدرسة الكاظمين 
افتتحت في المجّمع السكني للموظفين في خور الزبير

افتتاح مدرسة الكاظمني في خور الزبير

منظمة )أطباء بال أجور( تقدم
 خدماتها لمواطني نينوى مجانا 

مليونا لتر من زيت الغاز لدعم 
القطاع الزراعي في نينوى 

نينوى - الصباح الجديد:
التي  من بن املؤسســات االنسانية 
تعمــل بصمــت وهدوء بعيــدا عن 
االضواء ووســائل االعالم املنتشــرة 
الرغم  علــى  نينوى  محافظــة  في 
من االجنــازات الكبيرة التي حققتها 
على طريق اداء رســالتها االنسانية 
بال  اطباء  )مؤسســة  هــي  النبيله 
نينوى  محافظة  في  اجوراالنسانيه( 
, التي تديرها فريال التميمي ويعمل 
معها مالك  جيد وتتحدد مسؤوليات 
املرضى  استقبال  املؤسسة في  هذه 
املعوزين واملتعففن من ابناء احملافظة 

املصابن بامراض مستعصية وحتتاج 
متابعة صحية طويلة  الى  حاالتهم 
االمــد او الى تداخــل جراحي داخل 
العراق او خارجه على نفقة املؤسسة 

ومن دون اي مقابل مادي . 
وتقوم هذه ااملؤسسة العاملة مبوجب 
اجازة رســمية باســتقبال ما اليقل 
40 حالــة مرضية اســبوعيا تعرض 
حاالتهم على اطباء مختصن منهم 
مــن اجريت لهم عمليــات جراحية 
داخل العراق ومنهم من ارســلتهم 
الى تركيــا وايران الجــراء العمليات 
هنــاك وبتمويل شــخصي من قبل 

املديرة فريــال التميمي  ، اضافة الى 
املؤسســة تقوم مبساعدة  فان  ذلك 
االرامل واملطلقات  وذوي الدخل احملدود 
وتوزيع املــواد الغذائية على العائالت 
املتعففة بن فتــرة وفترة اخرى . لذا 
نــرى من الضــرورة مبكان مناشــدة 
في  واملســؤولن  احلكومية  االجهزة 
مؤسســات الدولــة تقــدمي الدعم 
واالســناد  لهذه املؤسسة لتتمكن 
االفضل  نحــو  بادائها  االرتقــاء  من 
وتوســيع دائرة نشــاطاتها لتشمل 
الذين  املواطنن  مــن  اكبرعدد ممكن 

يحتاجون الى خدماتها. 

بغداد - الصباح الجديد:
املنتجات  توزيــع  شــركة  كشــفت 
الســنوية  خطتها  عــن  النفطيــة 
لتجهيــز مزارعــي محافظــة نينوى 
الغاز  زيــت  منتوج  مــن  بحصصهم 
 ٢٠١٨  / احلصــاد  مبوســم  اخلاصــة 
والبالغة ما يقرب من مليوني لتر وذلك 
سعياً منها لدعم القطاع الزراعي في 

احملافظة . 
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
كاظم مســير ياســن أن الشــركة 
مســتمرة بتجهيزهــا للمزارعن في 
محافظة نينوى مبنتــج زيت الغاز من 

خــالل هيئــة التجهيــز التابعة لها 
البالغ ٤٠٠  املدعوم  الرسمي  وبالسعر 
دينار / لتر وذلك حسب اخلطة الزراعية 
املعتمدة من قبل وزارة الزراعة / مديرية 
الزراعة في نينوى ، مبيناً ان هذا اإلجراء 
يتم بعد إجراء الكشــف املوقعي من 
قبل جلان خاصة لهذا الغرض لتحديد 
احلصــة املطلوبة وإكمــال اإلجراءات 
املطلوبــة .  من جانبــه أوضح مدير 
التوزيع  التجهيــز في شــركة  هيئة 
إحسان موسى أنه يتم تخيير املزارعن 
بتجهيزهم حســب املساحة املزروعة 
اآلليــات واملضخات  إعتمــاداً على  أو 

والســاحبات الزراعيــة ، مضيفــاً أن 
الشركة تسعى جاهدة لدعم القطاع 
الزراعي ألجل النهوض بواقعه حسب 

اإلمكانيات املتاحة . 
النفط  وزارة  بــأن  من اجلديــر ذكــره 
مراراً  تؤكد  التوزيع  بشــركة  متمثلًة 
توفيرهــا وجتهيزها  علــى إســتمرار 
للقطاعات  النفطيــة  للمشــتقات 
الزراعية والصناعية وذلك حرصاً منها 
نظراً  وإنتاجهــا  أداءها  على حتســن 
للظــروف التي واجهتها مــن إنعدام 
اخلطط التنموية وقلة توفير اإلمكانات 

املتاحة وغيرها من الظروف األخرى . 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وســائل إعالم حكومية ســورية، امس 
الســبت، إنه مت حتريــر 6 رهائن مــن أصل 27 
مــن أيدي تنظيــم »داعش اإلرهابــي كان قد 
خطفهم فــي يوليو املاضي خالل هجوم على 

محافظة السويداء بسوريا.
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية »سانا« 
العشي، قوله  عن محافظ الســويداء، عامر 
إنه إثر توجيهات الرئيس بشار األسد مبالحقة 
التنظيمات اإلرهابية، قامت القوات املسلحة 
واألجهزة األمنيــة مبتابعة اإلرهابيني في عمق 

بادية السويداء الشرقية.
وأكد احملافظ تصفية عــدد كبير منهم خالل 
عملية عســكرية، استمرت أكثر من 83 يوما 
»قــدم خاللها اجليــش الســوري العديد من 

الشهداء واجلرحى«.
وأضاف احملافظ: »نتيجــة احلصار احملكم الذي 
يفرضه اجليش على التنظيمــات اإلرهابية مت 
6 مختطفني،  وبجهود اجلهات املعنيــة حترير 
وهم امرأتان وأربعة أطفال، من أصل اخملتطفني 
الـ 29 وسيتم حترير باقي اخملطوفني في القريب 

العاجل«.
وأكــد ناشــطون امــس الســبت إن املفرج 
عنهم ســيدتان و4 أطفال، وهــم أول دفعة 
من اخملتطفني الـــ27 احملتجزين لدى التنظيم، 

والذين يتكونون من 18 طفال و9 سيدات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جتــري الصني ودول رابطة جنوب شــرق آســيا 
)آسيان( أول مناورات عسكرية بحرية مشتركة 
بينهما في مؤشــر تهدئة في منطقة تزدحم 
فيها النزاعات علــى االراضي، وفق ما اعلن وزير 

الدفاع السنغافوري اجلمعة.
وقــال الوزير الســنغافوري نغ انــغ هني خالل 
اجتماع لوزراء الدفاع في الدول العشر االعضاء 
في هذه املنظمة )تايالند وماليزيا وســنغافورة 
واندونيســيا والفيليبني وبروناي وفيتنام والوس 
وبورمــا وكمبوديا( »في هذا الوقت، يتجه بحارة 
دول آســيان الــى زاجنيانغ في الصــني من اجل 
التدريب العسكري بني آسيان والصني«، مضيفا 

ان هذه املناورات ستساعد في »بناء الثقة«.
وزاجنيانغ مدينة ساحلية جنوبية شهدت في آب 
تدريبات لهيئة االركان استعدادا للمناورات التي 
جتري االســبوع املقبل في بحــر الصني اجلنوبي 
الذي تعتبره بكني جــزءا من مياهها االقليمية 
وعززت وجودها فيه خالل االعــوام االخيرة عبر 
بناء جزر اصطناعية تستطيع استقبال قواعد 

عسكرية.
وتطالب اربع من دول آسيان هي بروناي وماليزيا 
والفيليبــني وفيتنام ببعض مناطق بحر الصني 
اجلنوبــي الذي يشــكل منطقة عبــور حيوية 

للتجارة العاملية ويعتبر غنيا باحملروقات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هــزت عدة انفجــارات امس الســبت مراكز 
تصويت في كابول موقعة ضحايا لم يتضح 
عددهم بعد، فيما تنظم أفغانستان انتخابات 
تشريعية، على ما أفاد مسؤول وشهود وكالة 

فرانس برس.
وشــاهد صحافي فــي فرانس بــرس ناخبني 
يفــرون بعد وقوع انفجار فــي مركز تصويت 
بشمال العاصمة، كما افاد آخرون عن حدوث 

انفجارات في مراكز اقتراع أخرى.
وقال رجل لفرانس بــرس »كنت أحاول اإلدالء 
بصوتي لكنني اضطررت إلــى الفرار للنجاة 
بعد التفجير«، وقد شــاهد عدة جرحى يتم 

نقلهم.
وأكد املتحدث باســم وزارة الداخلية نصرت 

رحيمي حصول تفجيرين قرب مركزي اقتراع.
وافاد مســؤول عن ســقوط »قتلى وجرحى« 
جــراء التفجيــرات التي وقعــت بعد هجوم 
نفذته حركة طالبان اخلميــس على اجتماع 
أمني فــي مقر حاكم واليــة قندهار بجنوب 
افغانســتان، قتل خالله قائد شرطة الوالية 

اجلنرال عبد الرازق.

تحرير 6 من مختطفي 
السويداء لدى »داعش«

مناورات عسكرية 
آسيوية مشتركة

انفجارات في عدد من 
مراكز التصويت بكابول 

متابعة ـ الصباح الجديد:

األولى فجر  للمــرة  الرياض  أّكدت 
الصحافــي  أّن  الســبت،  امــس 
الســعودي جمال خاشقجي ُقتل 
في قنصليتها باسطنبول اثر وقوع 
شجار و«اشتباك باأليدي« مع عدد 

من األشخاص داخلها.
وعلى اإلثر، قــال الرئيس األميركي 
الرياض  إن تفسيرات  ترامب  دونالد 
»جديــرة بالثقــة« معتبــرا أنها 

»خطوة أولى مهمة«.
وبالتزامن مــع االعالن، أمر العاهل 
الســعودي امللــك ســلمان بــن 
رئيس  نائــب  بإعفاء  العزيــز  عبد 
االستخبارات العامة أحمد عسيري 
واملستشار في الديوان امللكي برتبة 
وزير ســعود القحطاني، وكالهما 
مقرب من ولي العهد األمير محمد 
بن ســلمان، إضافة إلى مسؤولني 
االســتخبارات،  آخرين فــي جهاز 
فيما ذكرت الرياض أّنها أوقفت 18 
سعوديا على ذمة القضية، وفق ما 
جاء في بيان رســمي نقلته وكالة 

األنباء السعودية.
وقــال ترامب معلقــا على اإلعالن 
الســعودي »نحن لم ننته بعد من 
تقييمنا أو مــن التحقيق ولكنني 
أولى مهّمة«  أّنها خطــوة  أعتقد 
مضيفــا »نحن جنــري حتقيقاً في 
الوقــت الراهن. لدينــا الكثير من 
النــاس الذين يعملــون على هذه 
القضيــة ، ولدينا دول أخرى تعمل 
جدية  مشــكلة  هــذه  عليهــا. 

للغاية«.
برّد »قاس  وبعدما توعد اخلميــس 
جــًدا« علــى الريــاض إذا ثُبتــت 
مســؤوليتها، قال ترامب ردا على 
ســؤال صحافي عن احتمال فرض 
عقوبات على الريــاض »الوقت ما 
زال مبكرا جــدا للحديث عن هذا 
األمــر« مضيفا »إذا كان ســيتم 
فرض شــكل من أشكال العقوبة 
، فإنــا أفّضل أن ال نقــوم كإجراء 
عقابي بإلغاء أعمــال بقيمة 110 
مليــارات دوالر«، فــي إشــارة الى 
واشنطن  أبرمتها  تسليح  صفقة 

مع اململكة.
وتعّرضت الريــاض لضغوط دولية 
إثر اختفاء خاشــقجي بعد دخوله 
قنصليــة بــالده في اســطنبول 
في 2 تشــرين األول ، فــي قضّية 
دفعــت بالعديــد من املســؤولني 
ورجال األعمــال الغربيني إلى إلغاء 
اقتصادي  مؤمتر  في  مشــاركتهم 

تنظمه الرياض األسبوع املقبل.
األجهزة  فــي  مســؤولون  وقــال 

إّن خاشــقجي  التركية  األمنيــة 
داخل  وقتــل  للتعذيــب  تعــّرض 
القنصلية على أيدي فريق سعودي 
جاء خصيصــاً الى تركيا الغتياله، 
بينما نفت الرياض أن تكون أصدرت 

أوامر بقتله.

*شجار« ثم »وفاة« 
ونقلت وكالة األنباء السعودية عن 
البيان أّن »التحقيقات األولية التي 
أجرتها النيابة العامة أظهرت قيام 
املشتبه به بالتوّجه إلى إسطنبول 
ملقابلة املواطن جمال خاشــقجي 
وذلك لظهور مؤّشــرات تدّل على 
إمكانية عودته للبالد«، من دون أن 

تفصح عن هوية املشتبه به.
نتائج  »كشــفت  البيان  وأضــاف 
التحقيقات األولية أّن املناقشــات 
التــي متّــت مــع املواطــن جمال 
في  تواجــده  أثنــاء  خاشــقجي 
اململكة في إســطنبول  قنصلية 
من قبل املشــتبه بهم لم تســر 
بالشكل املطلوب وتطّورت بشكل 
ســلبي أّدى إلــى حدوث شــجار 
واشتباك باأليدي بني بعضهم وبني 
وتفاقم  املواطن جمال خاشقجي، 

األمر ممّا أدى إلى وفاته«.
وتابــع أّن هؤالء حاولــوا »التكّتم 

علــى مــا حــدث والتغطية على 
أّن »التحقيقات  الى  ذلك«، مشيراً 
في هــذه القضية مســتمرة مع 
املوقوفــني علــى ذّمتهــا والبالغ 
عددهم 18 شــخصاً من اجلنسية 

السعودية«.
وفــي وقت الحــق، أصــدر »مركز 
لوزارة  التابــع  الدولي«  التواصــل 
اإلعــالم الســعودية الحقــا بيانا 
إلــى »مصدر  باإلنكليزية نســب 
مســؤول«، ذكر فيه أن املناقشات 
فــي القنصلية اتخــذت »منحى 
إلى  أدت  وانتهت مبشــادة  سلبيا« 
مقتل خاشــقجي و«محاولة« من 

مستجوبيه لـ«إخفاء ما حصل«.
وعســيري مقّرب مــن ولي العهد 
املسؤولني  مع  اجتماعاته  ويحضر 
الزائريــن للمملكــة، وكان يتوّلى 
منصب املتحّدث الرســمي باسم 
تقوده  الذي  العســكري  التحالف 

اململكة في اليمن.
أمــا القحطاني فيعــرف عنه هو 
أيضــاً قربه من ولــي العهد، وقد 
ظهر برفقته في صــور مع ملوك 
ورؤساء نشرها على حسابه بتويتر.
وكانت اململكة أّكدت أن خاشقجي 
غــادر مبنى القنصليــة بعد وقت 
وســمحت  دخوله،  مــن  قصيــر 

لفريــق حتقيق تركي بتفتيشــه. 
كما قال ولي العهد األمير محمد 
بن ســلمان في مقابلة مع وكالة 
بلومبــرغ »ما أعرفه هــو أنه دخل 
وخــرج بعــد دقائق قليلــة أو رمبا 

ساعة. أنا لست متأّكداً«.
ولم يّتضح من البيانات السعودية 
الرســمية التي حّملت املسؤولية 
للمشــتبه بهــم وحدهم، مصير 
جثة الصحافي الذي كان يقيم في 
ويكتب مقاالت  املتحــدة  الواليات 
في صحيفة »واشــنطن بوست« 
األميركية ينتقد فيها سياســات 

ولي العهد.
في  الســعودية  خاشقجي  وغادر 
2017 في خضــّم حملة توقيفات 
قادها ولي العهد وشــملت كّتاباً 
وأمراء  وحقوقيــني  ديــن  ورجــال 

وسياسيني.
وعلــق األمني العام لــأمم املتحدة 
قتل  إعالن  أن  غوتيريــش  أنطونيو 
خاشقجي يثير »اضطرابا عميقا« 
مؤكدا في بيان »على ضرورة إجراء 
وشــّفاف  ومعّمق  ســريع  حتقيق 
في ظروف وفاة خاشــقجي وعلى 
احملاسبة التاّمة للمسؤولني عنه«.

وإلى جانب عســيري والقحطاني، 
بإعفاء مسؤولني  امللك  قرار  شمل 

االســتخبارات  رئيــس  مســاعد 
العامة لشؤون االستخبارات اللواء 
الطيار محمد بــن صالح الرميح، 
ومســاعد رئيــس االســتخبارات 
العامــة للموارد البشــرية اللواء 
عبداهلل بن خليفة الشايع، ومدير 
اإلدارة العامــة لأمــن واحلمايــة 
برئاسة االستخبارات العامة اللواء 

رشاد بن حامد احملمادي.
وأصــدر العاهل الســعودي أيضاً 
برئاسة  وزارية  بتشكيل جلنة  قراراً 
إلعادة  بن ســلمان،  األمير محمد 
هيكلة جهاز االستخبارات العامة 
وحتديــد صالحياته، في قــرار جاء 
بتوصية من ولي العهد، بحســب 

وكالة األنباء الرسمية.

*تضارب الروايات 
خاشــقجي  خطيبــة  وكتبــت 
التركية خديجة جنكيز في تغريدة 
بالعربية صباح السبت »إن القلب 
ليحزن، وإن العني لتدمع، وإنا على 

فراقك يا حبيبي جمال حملزونون«.
مقتل  حــول  الروايات  وتضاربــت 
الشهابي  علي  فكتب  خاشقجي. 
مدير »معهــد اجلزيرة العربية« في 
على  للســعودية  املؤيد  واشنطن 
تويتر أن »خاشــقجي قضى خنقا 

خــالل مشــادة جســدية، وليس 
أنه  إلى  باأليدي«، مشــيرا  شجارا 
يســتند في معلوماته إلى مصدر 

سعودي رفيع املستوى.
ويرى الباحث فــي جامعة »رايس« 
»كل  أن  اولريكســن  كريســتيان 
رواية يضعها الســعوديون لشرح 
ما حدث خلاشقجي تأتي بقدر أقل 

من املصداقية«.
»خاصة  برس  فرانس  لوكالة  وأكد 
أن السعوديني ال يزالون غير قادرين 
أو غير راغبني باظهار دليل واحد، أو 
جثة، ميكــن أن يقدم إجابة نهائية 

بطريقة أو بأخرى«.
»نيوزوويــك«  مجلــة  ونشــرت 
األميركية حوارا أجراه خاشــقجي 
أكــد فيه أنــه ال يدعــو لإلطاحة 
بالنظام الســعودي، ألن هذا »امر 
غير ممكن«، مؤكدا أنه يدعو فقط 

»إلصالح النظام«.
وقال خاشقجي في احلوار إنه يقبل 
»بالتأكيد« مبنصب مستشار لولي 
العهد السعودي كونه »يرغب في 
ســعودية أفضل« ولكنــه انتقد 
»حكمــه االســتبدادي« واصفــا 
األمير محمد بأنه »زعيم قبلي من 
مشاغل  عن  بعيدا  القدمي«  الطراز 

السعوديني.

توقيف 18 شخًصا والملك سلمان ُيقيل سعود القحطاني وأحمد عسيري

ا وفاة الصحافي السعودية ُتعِلن رسميًّ
خاشقجي خالل شجار بقنصليتها في اسطنبول

الرواية تقول انه 
قتل في قنصليتها 

باسطنبول بعد 
وقوع شجار 

و«اشتباك باأليدي« 
مع عدد من 

األشخاص داخلها
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أطلقــت الســلطات البريطانية 
صــراح الداعيــة املتطــرف أجنم 
شودري، بعد أن قضى نصف ُمدة 
عقوبته بالسجن 5 أعوام ونصف 
تنظيم  دعم  إلــى  لدعوته  العام 

»داعش« بعدما بايع زعيمه.
على  يحض  الــذي  الداعية  ظهر 
الكراهية، وهو يخرج من ســجن 
»بيلمارش« الشــديد احلراسة في 
شــمال لندن، بعدمــا تقرر عدم 
السماح له بالعودة إلى مسكنه 
االعتيادي ملنع أنصاره من التواصل 
لنظام  ويخضع شــودري  معــه، 
أن يظل  املقرر  رقابة صارم، ومــن 

حتت احلراسة في بيت شباب يعود 
إلى مدرسة خاصة تبلغ تكلفتها 
15 ألف جنيه إسترليني إذ تراقبه 
الشــرطة في عملية أمنية تبلغ 
تكلفتها مليوني جنيه إسترليني 

سنويا.
من  املتطرف  الديــن  رجــل  خرج 
ســجن بيلمــارش، امــس االول 
اجلمعــة، فــي الســاعة الرابعة 
صباحــا، في شــاحنة ســوداء، 
وأعقبتهــا قافلة من الســيارات 
التي ال حتمل عالمات تشــير إلى 
مكان  إلــى  متجهة  الشــرطة، 

مجهول.
وال شــك أن شــودري، الذي يعّد 

مــن أكثر املتطرفــني خطورة في 
طويلة  بلحيــة  ظهر  بريطانيــا، 
وكان يرتدي بدلــة رياضية ماركة 
أديداس باللون األزرق واألبيض، وفي 
محاولــة ملنعه مــن تطرف جيل 
جديد مــن املتطّرفــني اجلهاديني 
الداعيــة  ســيخضع  احملليــني، 
صارمة،  رقابة  لشــروط  املتشدد 
بينهــا ارتــداء ســوار إلكتروني 
لتحديــد مــكان وجــوده طيلة 
اســتخدام  من  ومنعه  الوقــت، 
اإلنترنت إال بإذن مســبق، وحتديد 
ارتيادها،  التي ميكنــه  املســاجد 
إضافة إلى إخضاعه حلظر ســفر 
وحظر جتول ليال وقيود أخرى على 

»ديلي  صحيفة  وأشارت  حتركاته. 
ميل« إلى أن شودري سيمكث في 
إحدى الشقق في مبنى مؤلف من 
خمســة طوابق يقع بني مدرسة 
ابتدائية ومكاتب ومنازل سكنية، 
والــذي أثــار غضــب العديد من 

السكان احملليني هناك.
ووصــف مصدر فــي وزارة العدل 
البيوت في  بأنه واحد مــن  املنزل 
منتصــف الطريق بني الســجن 
ووســط لندن، بينما تعيش زوجة 
بعد  على  وأطفالهمــا  شــودري 
نحــو 10 كم من بيت الشــباب 
ولم تكن في منزلها هذا الصباح 
وقال اجليران إنها غادرت الســاعة 

غيره من  ومثل  الثامنة صباحــا، 
اجملرمــني املفــرج عنهــم حديثا، 
ســيكون عليه أن يلتــزم بحظر 

التجول الصارم.
املقيمني فــي بيت  وقــال أحــد 
يقضي  إن شودري سوف  الشباب 
يومه األول في إحاطة من املوظفني 
الذين سيشرحون قواعد السكن 
على  وســيعرض  بها،  وااللتــزام 
الداعية اختيــار تناول وجباته في 
منطقة مشــتركة أو في غرفته 

اخلاصة.
وبررت رئيســة الوزراء البريطانية 
تيريــزا ماي، اإلفراج عــن الداعية 
املتشــدد بتأكيدها أن السلطات 

ومنعه من  ملراقبتــه  مســتعدة 
التواصل مع أنصــار محتملني أو 

مع مشبوهني باإلرهاب.
شــودري  اســم  إضافة  ومّكنت 
إلى قائمــة عقوبات األمم املتحدة، 
أصوله  جتميــد  مــن  احلكومــة 
ذلك  وأتى  الســفر،  مــن  ومنعه 
اجلنايات  محكمــة  أدانته  بعدما 
املركزية املعروفــة بـ«أولد بايلي« 
اآلخرين  بتهم حض   ،2016 صيف 
علــى االلتحاق بداعــش وإضفاء 
شــرعية على مزاعــم »اخلالفة« 
التنظيم  زعيــم  أطلقها  التــي 
أبوبكر البغدادي، والتحريض على 

هجمات متطرفة.

قضى نصف ُمدة عقوبته بالسجن 5 أعوام ونصف العام

الّسلطات البريطانية ُتفرج عن الّداعية الُمتطرِّف أنجم شودري

متابعة ـ الصباح الجديد:

شكت وكالة االستخبارات السويسرية 
تزايد نشاطات جتسس روسي، بعد  من 
ضبــط عمالء ملوســكو يُشــتبه في 
محاولتهم اختراق مواقع في سويسرا.

وقال مدير الوكالــة جان فيليب غودان: 
»ال أســتطيع اإلدالء بتفاصيــل كثيرة 
الروسية  )التجسسية(  النشاطات  عن 
في سويســرا، لكن الواضــح أن هناك 
نشاطات أكثر من ذي قبل. ال استطيع 
لكن  اجلواســيس،  عــدد  أكشــف  أن 

)نشاطهم( كبير«.
ألنهــا  بــالده مســتهدفة  أن  وأكــد 
ومنظمات  دولية  منظمات  تستضيف 
غيــر حكوميــة كثيــرة، خصوصاً في 
أن منظمات رياضية،  جنيف، مضيفــاً 
مثل اللجنــة األوملبيــة الدولية، ميكن 

أن تكون مســتهدفة. وأضــاف: »األمر 
اخملتلف اآلن، هو أن الروس حاولوا العمل 
ضــد بنيتنا التحتية احلساســة، وهذا 

خط أحمر«.
واستنكرت الســفارة الروسية في برن 
التجســس،  السويســرية عن  الرواية 

ووصفتها بأنها »سخيفة«.
وكانت وكالة االستخبارات السويسرية 
أعلنت فــي أيلول املاضــي أنها عملت 
بريطانيا  مع أجهزة االســتخبارات في 
وهولندا، إلحباط مؤامرة روســية كانت 
تستهدف معمالً سويسرياً الختبار غاز 
الذي  »نوفيتشوك«  غاز  مثل  األعصاب، 
تتهم لندن موســكو باستخدامه في 
الروسي  العميل  محاولتها لتســميم 
املزدوج السابق ســيرغي سكريبال في 

مدينة سالزبوري، في آذار املاضي.
في الســياق ذاتــه، أعلنت الشــرطة 
النروجيــة أنهــا ســتطلق الروســي 
ميخائيل بوتشــكاريوف، الذي اعتقلته 

فــي 21 أيلــول املاضي لالشــتباه في 
التحقيق  ســتواصل  لكنها  جتسسه، 
معه. وكان بوتشــكاريوف نفى ارتكابه 
الروسية  أي مخالفة، وأعلنت اخلارجية 
أنها طلبت من أوسلو إسقاط »اتهامات 
سخيفة«، وإطالق الرجل الذي قالت إنه 

يعمل موظفاً في البرملان الروسي.
على صعيد آخر، شــّيعت شبه جزيرة 
القــرم 20 شــخصاً ُقتلــوا بإطــالق 
فالديسالف روسلياكوف، وهو طالب في 
كلية تقنية، النــار عليهم في الكلية 

قبل أن ينتحر.
وقال سيرغي أكســيونوف، رئيس وزراء 
شبه اجلزيرة التي ضّمتها موسكو عام 
2014: »ال نريد أن نتكّلم، نريد أن نبكي. 
سُيقســم تاريخ القرم جزأين: قبل 17 
تشــرين األول وبعده«، في اشــارة الى 
أن  اجملزرة. وأضــاف: »علينا  موعد وقوع 

نتحّلى بالقوة والشجاعة«.
وأفادت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا 

سكفورتســوفا بــأن عــدداً كبيراً من 
اجلرحــى »ال يزالــون في حــال حرجة 
جــداً«، فيمــا يعمل احملققــون ملعرفة 
دوافع الشاب، وهل حتّرك مبفرده. وكانت 
صديقته ذكرت أنــه كان يقول إنه »لم 
يعد يثق بالناس، منذ بدأ أشــخاص في 

صفه بإذالله«.
من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الروســي 
»مكانهم  مواطنيه  أن  بوتــني  فالدميير 
اجلنــة«، في حــال وقوع حــرب نووية. 
وقال خالل مؤمتر في سوتشــي جنوب 
غربي روســيا: »على املعتدي أن يفهم 
أن العقــاب آٍت ال محالة، وســيتعّرض 
لتدميــر. أما نحن بوصفنــا ضحايا أّي 
اعتداء محتمــل، فمكاننا اجلنة مبا أننا 
شــهداء. أما هم )املعتدون( فسُيفنون 
للتوبة«.  أمامهــم وقــت  ولن يكــون 
واستدرك أن موسكو »ال ميكن أن تكون 
البادئة بكارثة مشــابهة، ألننا ال نؤمن 

مبفهوم الضربة الوقائية.

بعد ضبط عمالء لموسكو ُيشتبه في محاولتهم اختراق مواقع

سويسرا تشكو تجّسسًا روسيًا متزايدًا

تقـرير



7 االحد 21 تشرين االول 2018 العدد )4041(شؤون عربية ودولية

Sun. 21 Oct. 2018 issue )4041)

متابعة ـ الصباح الجديد:

تأليف احلكومة  دخل مسار عملية 
يتقرر  حاســما،  مســارا  اللبنانية 
مــن خالله تســهيل والدتها اليوم 
أو مطلع األســبوع علــى األكثر، أو 
العــودة إلى مســار العقد وتأجيل 
التأليف مجددا، وبينما حافظ رئيس 
احلكومة املكلف سعد احلريري على 
تفاؤله بقرب إجناز مهمة التشكيل، 
املســيحيني  احلزبــني  كأن  بــدا 
الرئيســيني »التيــار الوطني احلر« 
العماد  املؤيــد لرئيس اجلمهوريــة 
اللبنانية«  و«القوات  ميشــال عون 
عنوانها  موازية  معركــة  يخوضان 

االنتصار في معركة احلكومة.
وبعدما كان أوشك حصول االتفاق، 
بنيل »القوات اللبنانية« وزارة العدل 
ونيابة رئاسة احلكومة، وما تاله من 
إعالن رئيس »القوات« سمير جعجع 
أنــه »يضحك كثيرا مــن يضحك 
أخيرا«، تعقدت األمور مجددا برفض 
الرئيس ميشــيل عون التخلي عن 
التي  »القوات«  لصالح  العدل  وزارة 
رأت في األمــر تراجعا كبيرا. وقالت 
مصادر قريبة من رئيس التيار جبران 
باســيل لـ«الشــرق األوســط« إن 
باسيل والتيار قدما كل التسهيالت 
املمكنــة، وكان رئيــس احلكومــة 

مقتنعا بالكامل، أما إذا كانت هناك 
عراقيل إضافية، فليست من قبلنا، 
ورأت أنه يفترض أن تــؤدي »العودة 
للمنطــق والعقــل إلى تشــكيل 

احلكومة في أسرع وقت«.
لـ«الشــرق  املعلومــات  وقالــت 
النهائية  التشــكيلة  إن  األوسط« 
املنتظرة تقتــرح حصول »القوات« 
على أربعة مقاعد وزارية بينها نائب 
الرئيس ووزارات الشؤون االجتماعية 
والثقافــة والعمل )بدال من العدل(، 
فيمــا تذهب وزارتا العــدل والدفاع 
ووزارتا دولة إلــى رئيس اجلمهورية، 
تضاف إليهــا حصة التكتل املوالي 
له والتي تضم وزارة اخلارجية ووزارة 
الطاقة ووزارة االقتصاد، ووزارة رابعة 
لم حتدد، إضافة إلى وزارة دولة، فيما 
النواب نبيه  يحتفظ رئيس مجلس 
بري بوزارتــي املال والزراعــة، وينال 
»حــزب اهلل« وزارة الصحــة. أمــا 
الرئيس احلريري فينال وزارة الداخلية 
بشكل أساســي مع ثالثة مقاعد 

أخرى بينها وزارتا دولة. 
التقدمــي  احلــزب  رئيــس  أمــا 
االشــتراكي وليد جنبــالط فينال 
فيما  والصناعــة،  التربية  وزارتــي 
يذهــب املقعد الــدرزي الثالث إلى 
شــخصية محايدة يختارها الوزير 
طالل إرسالن ويوافق عليها جنبالط، 
فيما حسم أمر وزارة األشغال لتيار 
»املردة« الذي يتزعمه الوزير السابق 

سليمان فرجنية.
ويتوقع أن تكون الســاعات املقبلة 
حاسمة جلهة موقف »القوات« من 

رفضت  والتي  املقترحة،  التشكيلة 
بانتظار  التعليــق عليها  مصادرها 
»تبلغ األمر رسميا من احلريري« الذي 

»الوطني  نأى بنفسه عن ســجال 
اتصاالته  متابعا  و«القــوات«  احلر« 
لتشــكيل احلكومــة و«تفكيــك 

بعــض التفاصيــل«، كمــا قالت 
لـ«الشرق  لتحركه  مواكبة  مصادر 

األوسط«. 
اخلارجية  وزيــر  احلريــري  والتقــى 
ملدة  باســيل  جبــران  واملغتربــني 
ســاعتني تخللهما غداء عمل قال 
كامل  »باختصــار  باســيل:  بعده 
أود أن أقــول إن األمور إيجابية جدا، 
الطريق الصحيح  أننا على  وأعتقد 
مبعايير  تتمتــع  حكومة  لتأليــف 
العدالة والتمثيل الصحيح، لننتج 
حكومة وحدة وطنية ال تســتثني 
أحــدا، ال بل على العكس تســعى 
ألن تضم اجلميــع. واألهم أن نكون 
أمام حكومة منتجة تعطي للناس 
ليس فقط  ينتظرونها،  التي  اآلمال 
من خالل تأليف وتشكيل احلكومة، 
إمنــا بعملها أيضا، ألننــا ال نريد أن 
نأخــذ املواطنني إلى خيبات جديدة، 
بل نريــد أن تســتمر فرحتهم من 

خالل عمل احلكومة«.
فقد  نحــن،  جانبنا  »مــن  وأضاف: 
قدمنا كل التنازالت والتسهيالت مبا 
يخّصنا، لكــي نتمكن من التوصل 
إلى حكومة تراعي كل النقاط، من 
ناحيــة األعــداد أو احلقائب، وتكون 
متوازنــة على صــورة البلد. واليوم 
أعتقد أننا علــى الطريق الصحيح 
لنــرى احلكومة تبصر النــور قريبا. 
الرئيس  بيد  املوضــوع  بالطبع هذا 
رئيس  مــع  يتشــاور  الذي  املكلف 

اجلمهوريــة ويتفقــان فــي نهاية 
املطاف. ولكن نحن معنيون بالشأن 
الذي يخصنا، نســتطيع القول إننا 
اتفقنا بشــكل كامل من دون املّس 
بأحد أو بحّق أحد، ال بل أعطينا مّنا 
لكي تتألف احلكومة، وإن شاء اهلل 
نكون أمام فرحة جديدة للبنانيني«.

والتقــى الرئيس احلريــري وفدا من 
األمني  بعده  قال  الطاشــناق  حزب 
إن  بقرادونيان  هاغوب  للحزب  العام 
أجواء التفاؤل مستمرة في االرتفاع 
وأعتقد أنه خالل 48 ســاعة ميكننا 

أن نبّشر بتشكيل احلكومة. 
وأضاف: »حكي فــي األيام املاضية 
عن عقدة أرمنيــة، ونحن في حزب 
الطاشــناق ال نقول إن هناك عقدة 
أرمنية بل هناك ضرورة لتشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة. منــذ 
اليــوم األول، خــالل االستشــارات 
النيابيــة طالبنــا بحكومة تضم 
30 وزيــرا، تتمثل فيها جميع القوى 
والطوائــف، مبا في ذلك تلك التي ال 
نزال نعتبرها مع األسف أقليات، مع 
العلم أننا أصبحنا جميعنا أقليات 

في هذا البلد«. 
وختــم قائــال: »الرئيــس )احلريري( 
مرتاح، وأعتقــد أنه في ظّل األجواء 
التفاؤليــة ميكننــا أن ننتظــر 48 
ســاعة، أي حتى اليوم األحد أو غدا 
االثنني لنبّشــر املواطنني بحكومة 

جديدة«.

الساعات الُمقبلة حاسمة 

د تقديمه أقصى التنازالت سعد الحريري »ُمتمّسك« بتفاؤله وجبران باسيل ُيؤكِّ



الصباح الجديد ـ وكالات:
أظهرت بيانات رسمية أن االقتصاد الصيني 
منا بوتيرة أبطأ من املتوقع عند %6.5 في الربع 
الثالــث من العام اجلــاري مقارنة مع الفترة 
ذاتها قبل عام مســجال أبطأ منو منذ األزمة 

املالية العاملية.
وتشير البيانات إلى تباطؤ متواضع في ثاني 
أكبــر اقتصاد فــي العالم، إذ بــدأت جهود 
حكومية استغرقت سنوات ملعاجلة مخاطر 
الديون تضغط علــى النمو، في الوقت الذي 
تهدد فيه حرب جتارية مــع الواليات املتحدة 

الصادرات الصينية.
وكان اخلبــراء يتوقعــون منــو النــاجت احمللي 
%6.6 في الربع  اإلجمالي للصــن بنســبة 
الثالث من 2018، بانخفاض طفيف عن الربع 
الثاني من 2017، والذي ســجلت فيه الصن 

منوا بلغ 6.7%.
ومنو االقتصادي الصيني بنســبة %6.5 خالل 
الربع الثالث من هذا العام، هو األضعف منذ 
الربع األول من عام 2009 خالل األزمة املالية 

العاملية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يتوقع البنك املركزي الروسي أن تبدأ املصارف 
األجنبيــة خالل العــام اجلاري باالشــتراك 
مبنظومتها املصرفية FFS لالتصاالت املالية، 

الذي يشابه نظام SWIFT العاملي.
وبعد فرض العقوبات الغربية على موسكو 
فــي منتصــف عــام 2014، هــدد بعــض 
السياسين الغربين بفصل روسيا من نظام 
SWIFT العاملي للتعامالت املالية واملصرفية، 
لذلك قامت روســيا بتطوير نظامها املالي 
اخلاص لضمان توفير اخلدمات املالية من دون 

انقطاع.
ووفقــا للمركزي الروســي فقــد بلغ عدد 
الروسية  املصرفية  املنظومة  في  املشاركن 
فــي مطلع أيلول 416 مشــاركا، مثل كبرى 
املؤسســات املاليــة والشــركات اخلاصــة 

الروسية.
وقالــت النائب األول لرئيــس البنك املركزي 
الروسي للصحافين، أولغا سكوروبوجاتوفا، 
ســتبدأ  األجنبية  املاليــة  املؤسســات  إن 
االشــتراك باملنظومة الروســية FFS خالل 

العام اجلاري.
و«SWIFT« هي نظــام مركزي عاملي لتنفيذ 
التحويالت املالية املتبادلة بن البنوك العاملية 
إلكترونيا. ويربط النظام بن الهيئات املالية 
والبنوك فــي 210 بلدان فــي العالم، ويزيد 
عدد املؤسسات املالية املشتركة على 9000 

مؤسسة.

نيويورك ـ رويترز:
لألســهم  الرئيســة  املؤشــرات  أغلقت 
األميركيــة متباينــة مع جتاذب الســوق 
بــن أرباح قويــة من بروكتــور آند جامبل 
واســتمرار القلق بشــأن ارتفاع أســعار 
الفائدة والتوترات اجليوسياسية التي تلقي 

بظاللها على منو االقتصاد األميركي.
وأنهى املؤشــر داو جونز الصناعي جلسة 
التــداول في بورصة وول ســتريت مرتفعا 
64.89 نقطة، أو 0.26 باملئة، إلى 25444.34 
نقطة بينما تراجع املؤشــر ســتاندرد آند 
بورز500 األوسع نطاقا 1.00 نقطة، أو 0.04 

باملئة، ليغلق عند 2767.78 نقطة.
وأغلق املؤشــر ناســداك اجملمع منخفضا 
36.11 نقطــة، أو 0.48 باملئة، إلى 7449.03 

نقطة.

أبطأ نمو لالقتصاد 
الصيني 

روسيا تنجح في حماية 
نظامها المصرفي

تباين مؤشرات األسهم 
األميركية 

اقتصاد8

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالــت عدة مصــادر في قطاع 
النفط هذا األســبوع إن شركة 
تســويق النفط )سومو( تطلب 
بيانــات من زبائنهــا ملعرفة ما 
إذا كانــت شــحناتها من خام 
في  اســتهالكها  جرى  البصرة 
نهايــة املطاف، وذلك كي ترصد 
املشــترين الذين رمبا يكونوا قد 
انتهكوا اتفاقات الشراء املبرمة 

معها.
العراق،  أن  املصــادر  وأضافــت 
ثانــي أكبر منتــج في منظمة 
للبتــرول  املصــدرة  البلــدان 
)أوبك(، يتباطأ حاليا بتســليم 
الطويلة  النفطيــة  مبيعاتــه 
التكرير  أنظمــة  علــى  األجل 
اخلاص باملشترين. لكن الشركة 
القاعدة في  لم تطبــق هــذه 
الســنوات األخيرة لتيسير بيع 
إمداداتها املتزايدة والفوز بحصة 

سوقية من منتجن آخرين.
وقالت املصادر إن ســومو ترغب 
حاليــا في القضــاء على إعادة 
البيع وحتويل بعض الشــحنات 
املباعــة مبوجب عقــود طويلة 
األجــل إلى نشــاطها التجاري 
من  األربــاح  لتعظيم  اخلــاص 

مبيعاتها النفطية.
يأتي التدقيق بشــأن إعادة بيع 
نفط البصرة قبيل قرار ســومو 
لتحديد  املقبل  الشهر  املنتظر 
كمية النفط التي ستوردها إلى 
محددة  بعقود  منه  املشــترين 
األجــل فــي 2019. وتباطــأت 
املبيعات الفورية لنفط البصرة 
مــع ترقــب املتعاملــن لقرار 

سومو.
وقالت املصــادر إن نفط البصرة 
التي  الشــركات  تبيعه  الــذي 
متلك حصصا في تطوير حقول 
نفط في العــراق ال يخضع ألي 
قيود على الوجهة وميكن أن يباع 
في أي مكان فــي العالم. ومن 
بن املنتجن بي.بــي ولوك أويل 

وبتروناس املاليزية وبتروتشاينا.
إن  املطلعة  املصــادر  أحد  وقال 
الذين  العمالء  واجهت  ســومو 
طلب  دون  من  شحناتهم  باعوا 
احلصــول علــى موافقــة من 
شــركة التســويق احلكومية. 
وأضاف ”هذا التزام تعاقدي على 

النفط  بيع  إعادة  بعدم  العمالء 
مــن دون موافقة مســبقة من 

سومو“.
وتعتزم وزارة النفط زيادة صادرات 
نفط البصــرة من موانئ جنوب 
البالد إلى أربعــة مالين برميل 
يوميا فــي الربع األول من 2019 
ارتفاعا من املســتوى القياسي 
احلالي البالغ 3.62 مليون برميل 

يوميا.
ومــن املتوقع أن تعيد ســومو 
اإلمــدادات  بعض  تخصيــص 
إلى شــركاء جدد مثل شينهوا 
احلكومة  تديرها  التي  الصينية 
لتعزيز أحجام التجارة مع بكن 
أكبر مستورد للنفط في العالم 

وأكبر زبائن العراق.
وقال املصدر املطلع ”فيما يخص 
الكميات للعام املقبل، وســواء 
كانت ســتذهب إلى شــينهوا 
أو أي شــركة، فاألمر سيخضع 
للنقاش وسُيتخذ القرار بشأنه 

في تشرين الثاني“.
وجتاوز الطلب على نفط البصرة 
فــي األجل الطويــل اإلمدادات 
في الســنوات األخيرة، مما حفز 

سومو على إجراء تغييرات على 
مخصصاتها السنوية. 

وقالــت املصادر: بينمــا اعتادت 
ســومو توقيع اتفاقات محددة 
األجل مع شركات جتارية، فإنها 
حاليا ترتبــط باتفاقات محددة 
األجل فقط مع شــركات متلك 

مصافيها اخلاصة.
ومياثــل هذا األمر بنــودا مقيدة 
احملددة  العقــود  فــي  للوجهة 
األجل ملنتجن آخرين من الشرق 
أرامكو  بينهــم  من  األوســط 
البترول  الســعودية ومؤسسة 
الكويتية وشركة بترول أبوظبي 

الوطنية.
وزير  ذاتــه، بحث  على الصعيد 
مع  اللعيبي،  على  جبار  النفط، 
مدير شركة إيني اإليطالية فرع 
العراق، ماسيمو انسولال، سبل 
تطويــر صناعة النفــط والغاز 

الطبيعي.
وذكــر بيــان لــوزارة النفط، أن 
»انســولال«  مع  بحث  اللعيبي 
خــالل اللقــاء تطويــر عمــل 
الشــركة اإليطاليــة في حقل 

الزبير النفطي.

ومراحل  أعمــال  الوزير،  وناقش 
تقدم العمــل في مجال املنافع 
فــي  املنجــزة  االجتماعيــة 
محافظة البصــرة والتي تقوم 

بها الشركة.
أهمية  علــى  اللعيبي،  وأكــد 
املرســومة  األهــداف  حتقيــق 
في  النفطية  الصناعة  لتطوير 
البــالد وتقدمي أفضــل اخلدمات 
أداء  إلــى  للمواطنن، مشــيرا 
الشــركة اإليجابــي املتصاعد 
وزيادة  احلقل  تطويــر  يحقق  مبا 

اإلنتاج.
ونــوه »انســولال«، إلــى إلتزام 
شركته باالستمرار في خططها 
مبــا يخــدم تطويــر الصناعة 
النفطية والغازيــة في العراق، 
وتوفيــر اخلدمــات االجتماعية 
في مجــاالت الصحة واخلدمات 

والتدريب.
عامليــاً، ارتفعت عقــود النفط 
وســط دالئــل على قفــزة في 
أكبر  ثاني  الصــن،  في  الطلب 
العالم،  في  للخام  مســتهلك 
برغم أن األســعار سجلت ثاني 
زيادة  بفعل  خسارة أســبوعية 

في اخملزونــات األميركية والقلق 
أن حروبــا جتاريــة تكبح  مــن 

النشاط االقتصادي.
وأنهــت عقــود خــام القياس 
العاملــي مزيــج برنت جلســة 
التــداول مرتفعــة 49 ســنتا 
لتبلغ عند التسوية 79.78 دوالر 

للبرميل.
وصعــدت عقود خــام القياس 
تكســاس  غــرب  األميركــي 
الوسيط 47 سنتا لتسجل عند 

التسوية 69.12 دوالر للبرميل.
وينهي برنت األسبوع منخفضا 
0.9 باملئة في حــن هبط اخلام 
واخلامان  باملئــة.   3.1 األميركي 
القياسيان منخفضان حوالي 7 
مستوياتهما  أعلى  عن  دوالرات 
في أربعة أعوام التي وصال إليها 

في أوائل تشرين األول.
واتســع الفارق بن أسعار اخلام 
 11.00 إلــى  وبرنت  األميركــي 
الثامن  منذ  األكبــر  وهو  دوالرا، 

من حزيران.
وأظهــرت بيانــات حكومية أن 
انتــاج مصافــي التكريــر في 
للنفط  أكبر مســتورد  الصن، 

املاضي  الشهر  العالم، قفز  في 
 12.49 إلى مستوى قياسي بلغ 

مليون برميل يوميا.
وغــذت البيانــات آماال بشــأن 
الطلــب على اخلــام في الصن 
حتــى برغــم تباطــؤ النمــو 
الثالث من  الربع  االقتصادي في 
العام إلى أضعف مســتوى له 

منذ األزمة املالية العاملية.
وقالــت ثالثة مصــادر مطلعة 
ملنظمــة  مراقبــة  جلنــة  إن 
)أوبك(  للبترول  املصدرة  البلدان 
خلصت  مســتقلن  ومنتجن 
إلى أن مســتوى التزام منتجي 
اإلمدادات  باتفاق خفض  النفط 
تراجع إلــى 111 باملئة في أيلول 

من 129 باملئة في آب.
النفــط  أســعار  وتعرضــت 
لضغــوط هــذا األســبوع من 
بيانات حكومية أميركية تظهر 
أن مخزونات اخلــام في الواليات 
املتحدة قفزت 6.5 مليون برميل 
األسبوع املاضي، وهي رابع زيادة 
أســبوعية على التوالي وتعادل 
نحو ثالثة أضعــاف الزيادة التي 

توقعها محللون.

»سومو« ترفض إعادة بيع شركات لصادراتها النفطية
اللعيبي يبحث مع شركة إيطالية تطوير صناعة النفط والغاز

أن العراق ثاني أكبر 
منتج في منظمة 
البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك(، يتباطأ 
حاليا بتسليم مبيعاته 
النفطية الطويلة األجل 
على أنظمة التكرير 
الخاص بالمشترين

أحد احلقول النفطية في البالد
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الصباح الجديدـ وكاالت:

شدد األوروبيون على أهمية التبادل 
التجــاري احلر، في هجــوم واضح 
التي  على سياســة »أميركا أوال« 
يعتمدها دونالد ترامب، وذلك خالل 
قمة عقدت في بروكســل جمعت 
قادة اإلحتاد االوروبي مع قادة 21 دولة 

آسيوية وروسيا.
وقالت املستشــارة األملانية انغيال 
ميركل فــي تصريــح صحافي إن 
»القمة تكشف أن دول أوروبا وآسيا 
التي تريــد جميعها جتــارة عاملية 
هنا  تلتقي  قواعــد،  علــى  قائمة 
التعددية،  لصالح  التزامها  لتعلن 

األمر الذي يشكل إشارة مهمة«.
أن  »أعتقــد  ميــركل  وأضافــت 
بإمكاننا القول بشــكل واضح إن 
أوضاع  إقامة  علــى  يعمل  العالم 
يكون فيهــا اجلميــع رابحن، عبر 
التأكيد بشــكل واضح أن ما يفيد 
طرفا ميكن أن يفيــد أيضا الطرف 

اآلخر«.
من جهتــه قال رئيــس املفوضية 
االوروبيــة جان كلــود يونكر »أكرر 
اإلعــراب عن األمــل بتقدمي الدعم 

جلهود املنظمــات املتعددة الطرف 
التجــارة  منظمــة  وخصوصــا 

العاملية«.
اليجاد حلفاء  االوروبيون  ويســعى 
االميركي  الرئيس  بوجه هجمــات 
العاملية،  التجــارة  على منظمــة 
والذي يعّد أن القواعد التي تتبعها 

متشددة جدا.
إنقاذ  الى  األوروبيون  يســعى  كما 
الذي  املناخ  الدولي بشــأن  االتفاق 
انسحبت الواليات املتحدة منه في 
حزيران 2017، وإنقاذ االتفاق النووي 
مع طهــران الذي انســحبت منه 

واشنطن في أيار الفائت.
28 لدول االحتاد  الـــ  الزعماء  وكان 
التقوا في قمة مســاء  االوروبــي 
االربعاء املاضي في بروكســل، قبل 
اخلميس  مســاء  اليهم  ينضم  أن 
21 دولة آســيوية  نظراؤهم مــن 
اعضاء في احلوار بن االحتاد االوروبي 
وآســيا، ورئيس احلكومة الروسية 

دميتري ميدفيديف.
ومع أن هذه القمة مقررة منذ وقت 
طويل، فإن اخلالفات مع واشــنطن 

سيطرت على اجوائها.
وكان االوروبيون متكنوا من التوصل 
الى نــوع من هدنــة لتجنب حرب 

جتارية بعد قيــام الواليات املتحدة 
على  جمركيــة  رســوم  بفــرض 
وارداتها مــن الصلب واالملنيوم من 

االحتاد االوروبي.
اال ان هذه الهدنة تبدو هشــة. وما 
قاله وزيــر التجارة االميركي ويلبور 
روس خــالل وجوده في بروكســل، 
على  ترامب  الرئيس  غضب  يترجم 

األوروبين.
ويأخــذ األوروبيون على واشــنطن 
عدم رغبتها في إجراء محادثات مع 
االحتاد االوروبــي للتوصل الى اتفاق 
املنتجات الصناعية،  جتاري بشــأن 
تطبيقا ملــا التزم به الطرفان خالل 
زيارة رئيس املفوضية االوروبية جان 
كلود يونكر لواشــنطن في حزيران 

املاضي.
وعمل املســؤولون فــي املفوضية 
االوروبية قــدر االمكان على تهدئة 

الوضع.
وقــال يونكر مســاء اخلميس قبل 
افتتاح القمة االوروبية االســيوية 
»التقيت الرئيس ترامب في حزيران 
واتفقنــا على بعض االمــور التي 

ستنفذ«.
 وحرصــت وزيــرة خارجيــة االحتاد 
االوروبــي فيديريكا موغيريني على 

القــول إن القمــة ال تعقد بهدف 
التهجم على الواليات املتحدة.

وأضافت »لدينا جدول أعمالنا وهو 
واضح جدا... إنــه يدعم التعددية 
ابتــداء مــن نظــام االمم املتحدة، 
املناخي،  التغيــر  ضــد  والعمــل 
والتجــارة احلــرة والعادلــة، واحلد 
واالتفاقات  األســلحة  انتشار  من 

الدولية«.
من جهته قــال نائب وزير اخلارجية 
الصيني زهانغ جون أن أوروبا وآسيا 
حماية  »ضــرورة  علــى  متفقتان 
حتترم  التــي  التجارية  املنظمــات 

املعايير والقوانن الدولية«.
وتأثــرت الصن بالنــزاع التجاري مع 
منوها  وانخفــض  املتحدة  الواليــات 
االقتصــادي الى أدنى مســتوى منذ 
ترمب  إدارة  وكانت  تســع ســنوات. 
فرضــت منذ متــوز املاضي رســوما 
جمركية عقابية استهدفت البضائع 
الصينيــة مبــا قيمتــه 250 مليــار 
دوالر ســنويا، ما دفع الصن الى الرد 
بضائع  جمركية  برسوم  مستهدفة 

اميركية بقيمة 110 مليارات دوالر.
ومن املقــرر أن يوقع االحتاد االوروبي 
اتفاقا جتاريا تاريخيا مع سنغافورة 

على هامش القمة.

تقـرير

االتحاد األوروبي يدافع عن التبادل التجاري الحر
»اليورو« تسعى إلى إنقاذ اتفاق المناخ

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 قال مصــدر إن املتتبع للمكانة 
إليها دولة اإلمارات  التي وصلت 
مؤشــرات  في  املتحدة  العربية 
علــى  العامليــة  التنافســية 
اختالفها، واملراكز املتقدمة التي 
حققتها في العديد من اجملاالت، 
يدرك مقــدار اجلهود التي بُذلت 
في ســبيل ذلك، والذي جتّســد 
باعتماد خطط وســتراتيجيات 
االقتصاديــة  املبــادئ  راعــت 
القائمــة على املرونــة والتنوع 
واالبتــكار، ومواكبــة التغيرات 
والتطورات التكنولوجية، معززة 
بذلك مسيرتها للنمو، والقائمة 
أساســاً على مبدأ االنتقال من 

اقتصاد  إلى  التقليدي  االقتصاد 
املعرفة  يعتمد على  تنافســي، 

واالبتكار.
وأضاف مركز اإلمارات للدراسات 
في  الســتراتيجية،  والبحــوث 
برنامــج اخبــاري حتــت عنوان 
"اإلمــارات تتصــدر العالم في 
اقتصادها الكلي": يوماً بعد يوم، 
يتكّشف للعالم حجم اإلجنازات 
دولة  حققتها  التي  والنجاحات 
ووفقاً  تبوأت مؤخراً،  إذ  اإلمارات؛ 
لتقرير التنافســية االقتصادية 
الصادر عن املنتــدى االقتصادي 
 ،2018 لعام  "دافــوس"  العاملي 
املرتبــة األولى إقليميــاً والـ 27 
عاملياً في التنافســية العاملية، 

وحّلت في املرتبة األولى عاملياً في 
محور استقرار االقتصاد الكّلي، 
محور  فــي  عاملياً  والسادســة 
التكنولوجية، في حن  اجلاهزية 
حّلت ضمن ترتيب العشر األوائل 
في 19 مؤشراً فرعياً من بن 100 
التنافسية  مؤشرات  من  مؤشر 
االقتصاديــة، وفــي املركز األول 
مؤشــرات  أربعة  فــي  عامليــاً 
انتشار  نســبة  فرعية؛ شملت 
النطــاق العريض علــى أجهزة 
الهاتف احملمول، ومعدل توصيل 
الكهرباء، ونسبة تغير التضخم 
سنوياً، وديناميكية سوق الدين، 
األمر الذي يشــير إلى التحسن 
امللحوظ في األداء اإلماراتي هذا 

العام، عن العام املاضي.
تقريــر  أن  البرنامــج  وذكــرت 
التنافســية االقتصاديــة لهذا 
إلى  وبشــكل جلّي  أشار  العام 
أن دولة اإلمــارات تعد من أكثر 
إذ  تنوعاً؛  اإلقليمية  االقتصادات 
لم يعد النفط املصدر األساسي 
لإليرادات، فضالً عن عملها على 
جعل البيئــة االقتصادية لديها 
مرنة ومواتية للنمو، وهو ما عزز 
وحّفز  القوة القتصادها،  مواطن 
املســتثمرين والشــركات على 
العمل ضمــن ظروف اقتصادية 
مســتقرة، في ظــل توافر بنية 
ومتطــورة،  متفوقــة  حتتيــة 
تعد  تكنولوجية  واســتعدادات 

نوعها على مستوى  األعلى من 
العالم، وهو ما لم يكن ليتحقق 
مبواصلة  واالهتمام  اإلميــان  لوال 
اجلهود اإلصالحيــة التي حّفزت 
من  وطّورت  األعمال،  ديناميكية 
قطــاع اخلدمات، وركــزت على 
استقطاب اخلبرات واملهارات من 
أدمغــة ومعّدات أســهمت في 

حتقيق كل تلك املنجزات.
ولفتــت إلــى أن تركيــز تقرير 
الثــورة  علــى  التنافســية 
الصناعية الرابعة والتكنولوجيا 
املتقدمــة واالبتــكار، بوصفها 
الفرص  باب  فتــح  على  القادرة 
مفّسراً  يعتبر  الشــعوب،  أمام 
ملا حققتــه دولة اإلمــارات في 

وهو  األخيــر،  "دافــوس"  تقرير 
ما يتماشــى مع نهــج القيادة 
التغّيرات،  مواكبة  في  الرشيدة 
وإطــالق مبادرات حتســن األداء 
اعتماداً على االبتكار، وترســيخ 
مختلف  عبر  االقتصــاد  دعائم 
االقتصاديــة  القطاعــات 
والتكنولوجية،  واالجتماعيــة 
األمر الذي يؤكده حصول الدولة 
على املركــز األول عربياً والـ 17 
عاملياً ضمن أكثر الدول تنافسية 
في مؤشــر التنافسية الرقمية 
والصادر قبل أشهر   ،2018 لعام 
العاملي،  التنافســية  مركز  عن 
للتنمية  الدولي  للمعهد  التابع 

اإلدارية مبدينة لوزان.

اإلمارات تتصدر العالم في اقتصادها الكلي
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دراسة

متابعةترجمات

من الكشــف عنه بعده هدفا له ، كما 
وتتبدى مشــكلته في السؤال التالي :- 
ماهي متظهرات ظاهرة الديســتوبيا في 
الرواية العراقيــة وافتراقها عن املفهوم 
الظاهرة؟  لهــذه  واالصطالحي  العــام 
ونرى بأن اهمية البحث تكمن في ضرورة 
املالحقة النقديــة للظواهر اجلديدة في 
الرواية العراقية بعــد التحول في بنية 
اجملتمــع العراقــي في نيســان 2003 اذ 
لم نعثر على دراســات وبحــوث نقدية 
مكرســة لدراســة هــذه الظاهرة في 
الرواية العراقية املعاصرة سابقا ، وعلى 
املســتوى االجرائي الذي شــكل حدودا 
للبحــث فقد اخترنا ثــالث روايات اجنزت 
بعــد عــام 2003 لتكون مناذجا  تؤشــر 
لتمظهــرات الديســتوبيا فــي الرواية 

العراقية وهي :-
        

       -1 محنــة فينــوس للروائي أحمد 
خلف / دار الينابيع للطباعة والنشــر / 

دمشق ط اولى 2010
      -2 فرنكشــتاين في بغــداد للروائي 

أحمد سعداوي / دار اجلمل/2013
      -3 أحمر حانة للروائي حميد الربيعي 
/ صفصافة للنشــر والتوزيع/مصر /  ط 

اولى2017
 وســنقوم برصد متظهرات الديستوبيا 
التي  املعاصرة  العراقيــة  الروايــات  في 

اشرنا اليها تباعا وفق سنة نشرها .
  مفهوم الديستوبيا 

  تشكل الديستوبيا مع اليوتوبيا ثنائية 
متضادة ، فإذا كانت اليوتوبيا هي مايجب 
ان يكون عليه اجملتمع املثالي من فضائل 
وعــادات وقيم وأخالق، فإن الديســتوبيا 
Dystopia  ومعناه فــي اللغة اليونانية 
األدب  ، وعلى مســتوى  املكان اخلبيــث 
فهو حســب تعريف االنكلوبيديا ) ادب 
املدينة الفاسدة ، مجتمع خيالي، فاسد 
او مخيف او غيــر مرغوب به بطريقة ما 
، وقد تعني مجتمع غير فاضل تســوده 
الفوضى ، فهو عالم وهمي ليس للخير 

فيه مكان ويحكمه الشر املطلق ( .
مستووين  وفق  الديســتوبيا  وتتمظهر 
األول مــادي منظــور كالقتــل والقمع 
والفقر واخلراب والعنــف واملرض والفقر 
وكل مظاهر انتهاك الوجود االنســاني ، 
اما املســتوى الثاني فيتبدى او يتمظهر 
لالنسان  الداخلي  النفســي  اخلراب  في 
كاالفتــراق عن املباديء وشــيوع مظاهر 
اخلداع والغش املعبرة عن فســاد النفس 
البشرية ، فيتحول اجملتمع الى مجموعة 
من املسوخ البشرية التي يقتل بعضها 
البعــض ويتجــرد فيهــا االنســان عن 

انسانيته .
 ونــرى بأن تبــدي مظاهر الديســتوبيا  
في املنجــز األدبي  والروائــي حتديدا  هو 
الواقع  محاولة تســليط الضوء علــى 
ومايعتمل فيه من  للمجتمــع  الفعلي 
قضايا تتعلق باجملتمع والدين والسياسة 
والقيم الروحية بشكل متخيل يستمد 
الواقع  الواقعيــة والغرائبية من  متثالته 
املعيش ، لذلك فإن هذا التمظهر يتخذ 
التكهنات والتنبؤات ملاسيحصل  شكل 
في اجملتمع من انهيــار القيم اجملتمعية 
والقمع  واألمــراض  البيئية  والكــوارث 
السياســي .  ولعــل من ابــرز الروايات 
الديستوبية هي رواية )1984( جلورج اوريل 

، و )في ممر الفئران( للكاتب املصري أحمد 
التي  العراقية  خالد توفيــق والروايــات 

أشرنا اليها آنفا لتكون عينات بحثنا
الديستوبيا في   للكشف عن متظهرات 
التــي ظهرت بعد عام  العراقية  الرواية 
2003 بسبب من مخرجات حركية الواقع 
العراقي لتســلط الضوء على القضايا 
الواقعي املتعلقة  العالــم  املوجودة في 

باجملتمع واالنسان تخيال وافصاحا .
  

محنة فينوس/ أثينا واخلراب املزدوج 
  يشــير الروائي أحمد خلف في العتبة 
الثانية لروايته ) محنة فينوس( الصادرة 
عــن دار الينابيــع للطباعــة والنشــر 
والتوزيع/ دمشــق ط اولــى 2010 ، الى ) 
الجدوى من البحث عن بدائل في واقعنا 
اليومي عن أشخاص وأحداث هذا النص 
ألنه اســتمد عناصر تأليفه من اخلرافة 
أصال ..... النص ص5( وهي إشــارة درجت 
على تثبيتها العديد من األعمال االدبية 
والفنية لتفادي مبــدا املطابقة احلرفية 
بني  الواقــع واملتخيل الروائي أوال وللفت 

انتباه املتلقي الى وجود مرجعية او وضع 
إحالي ملاســيرد في الرواية الى اشخاص 
او احــداث قــد حصلــت فعــال ، وذلك 
لتنشــيط ذاكرة املتلقــي باجتاه معرفة 
ماهو مســتبطن ومضمر فــي حركية 
الواقــع وفاعلية االشــخاص واالحداث 
على تشــكله وبيــان أثره فــي الواقع 
الروائــي ، وفي الهوامــش التي وضعها 
املؤلف فــي الصفحة األخيرة من الرواية 
مايشــير الى اعتماده الى اسماء اآللهة 
املعروفــة في امليثولوجيــا ، على ان هذا 
االستخدام في افعال هذه الشخصيات 
االســطورية وكذلك األحداث الحتيل الى 
املدونات  فــي  القار  االســطوري  الواقع 
وامنا قد خضع الى اعــادة انتاج وتخليق 
احلدث االســطوري واخلروقــات احلاصلة 
فــي حيثيات الروي امنا هــي ) جاءت تلك 
اخلروقــات للضــرورة الفنيــة والنصية 
النــص ص151( كيما يتمكن   ... حتديدا 
املؤلف مــن معاجلة مايواجه املتلقي في 
واقعه املنظور واملكتشــف وترحيله الى 
الواقع الفنــي لتحقيق ماهــو جمالي 

ومعرفي في مااستبطنه الواقع ، ومبعنى 
آخر فــإن وراء هذا التخليق االســطوري 
للروي هو دفع املتلقي الى التجاوز النصي 
لظاهــر األحداث لتأويلها واســتخالص 
مغزى معينا ، ومن هنا ستكون معاينتنا 
لتمظهــرات ال )ديســتوبيا( في الرواية 

موضوع البحث .
 تظهــر مدينــة )اثينــا( فــي الروايــة 
بعدها املــكان الذي يحتضــن األحداث 
والشخصيات مبا فيهم الراوي كلي العلم 
الذي يتبنى حكاية ماجرى للمدينة التي 
ســتدفع الثمــن غاليا حلــرب ليس لها 
وألهلها ناقــة والجمل ، اذ كانت ضحية 
لصــراع اآللهة على ســلطان ) االوملب( 
الذين اليعنيهم من أمر اثينا وســكانها 
سوى  اداء فروض الطاعة والوالء لآللهة 
املفوضني إلدارة شــؤون البــالد والعباد ، 
ولوضع املتلقي في منطقة التفريق بني 
الوضع الذي كانت عليــه والوضع الذي 
انتجتــه بنيــة الصراع بــني اآللهة فإن 
الراوي يشــير الى ) أثينا التي يقر اجلميع 
بجمالها وصفاء مناخها وطيب سريرتها 
وجدية أهاليها فــي بحثهم الدائم عن 
ســبل عيش تكفل لهــم احلفاظ على 
بقايــا كرامتهــم ، والقدر اليســير من 
حريتهم ..  النص ص 8 ( وتشير معطيات 
الصلــة احلميمة  الى  الســالف  النص 
بني املكان ) أثينــا( وأهلها ، فهي تتمتع 
بجمال املظاهــر اخلارجية وكذلك صفاء 
مناخها وطيب ســريرتها مع متتع اهلها 
بالطيبــة واجلدية وانشــغالهم بتوفير 
سبل عيش كرمية ، ولعل مفردتي )بقايا 
كرامتهم ( و ) القدر اليسير من حريتهم( 
حتيل الى وجود خســائر جمعية بوجود 
اآللهة املتســلطني ، ) الكرامة واحلرية( 
وهما اغلى ماميلكه البشــر كمقومات 
وجودية ، وعلى الرغم من ذلك فإن حالة 
القناعة بهذا النزر اليســير من الكرامة 
واحلرية يعد وضعــا من املمكن احتماله 
خشــية فقدانه بالكامل ، ويالحظ في 
هذا املقام ان )أثينا( كمكان يتأثر سلبا او 
ايجابا باحلال والوضع الذي عليه أهاليها 
، وســيتضح ذلك فيما بعــد فضال عن 
الوصف الذي ذهب اليه النص الســالف 
. فاملتخيل الســردي فــي الرواية يؤكد 
الوضع التبادلــي ملظاهر القبح واجلمال 
بني املكان واالنســان ، وهي عالقة طردية 
تظهر على نحو واضح في تأثر ظاهراتية 

املكان باالنسان .

 عبد علي حسن
   

مقدمة 
اســتطاعت الرواية العراقيــة املعاصرة 
ان تتماهى وتســتجيب ألعنف حتول في 
بنية اجملتمع العراقي عبر تأريخه الطويل 
، فمنذ نيســان 2003 وحلد اآلن والروائيون 
العراقيون مبختلــف األجيال التي ينتمون 
لها يجهدون في رفــد  املكتبة العراقية 
والعربيــة مبئــات الروايات التــي توزعت 
علــى محوريــن ، األول فحــص ومعاينة 
للتحول  الســابقة  البنيــة  معطيــات 
والكشــف عن االنتهاكات التي تعرضت 
لها شخصية الفرد العراقي خالل العقود 
الدكتاتورية  التي هيمنت فيهــا  األربعة 
والنظام الشــمولي علــى مقاليد البالد 
والعباد ، والثاني هو االستجابة ومحايثة 
الذي جنم  التحول  وافرازات هذا  معطيات 
عنه الظهور القــوي والعنيف للتضادات 
والطائفية  والعرقية  والدينيــة  القومية 
واالحتراب  املســلح  الطابع  اتخذت  التي 
بني ابناء الوطن الواحــد والدين الواحد ، 
وكان من نتائجه انتهاك الوجود االنساني 
واخلراب اإلجتماعــي والبيئي واالقتصادي 
كمــا دفع ثمن ذلك االحتــراب أآلالف من 
من  واآلالف  والشــيوخ  واالطفال  النساء 
القتلى موزعني على مساحة واسعة من 
ارض الوطن ، كمــا وتبدى اخلراب الواضح 
في املدن التي خســرت بناهــا التحتية 
فضال عن ابنائهــا ، ونتيجة لهكذا وضع 
اجتماعــي ملتبــس ومعقــد فقد وجد 
االســتجابة  من  المناصة  ان  الروائيــون 
واالقتــراب من حركــة الواقــع العراقي 
اجلديــد وجعله اجلســر الذي ســيقيم 
العالقة القوية بني املنجز الروائي واملتلقي 
العراقي الذي يعد واحدا من مكونات هذا 
املشهد الدامي ولتكون بحق ديوان العرب 
معبرة عــن املعاناة احلقيقيــة للمواطن 
العراقي كاشــفة عن قبــح الواقع برؤى 
فنية حديثة مقتربة من اآلليات السردية 
املعاصــرة ، ولعــل من املظاهــر اجلديدة 
للروايــة العراقية املعاصــرة لهذا الواقع 
والتــي لم تشــهدها الروايــة العراقية 
ســابقا هو ظهور )الديستوبيا ( كظاهرة 
تعلن عن فســاد املدينــة العراقية بكل 
متظهراتها احلقيقية ال املتخيلة في اكثر 
من منجز روائي ، وهذا ماسيحاول بحثنا 

رمّبا يكون مروان قد مات في رحلة سابقة، 
خاّصــة أّن هناك مونولوج لــأم تقول بأن 
الولد ُخــدع من األب كــي يهاجر ويجلب 
والديه، ورمّبا مروان هــو تعبير عن الغرقى 
األطفال في البحر. ورمّبا تكون والدة مروان 
نفسها قد ماتت خالل حصار أحياء كثيرة 
من حمص، من قبل جيش النظام السوري، 
وقصفهــا وتدميرها مبَن فيها.. لذلك نعثر 
باهتة وشاحبة مثل  على أصوات متعّددة 
ســراب. الكتاب الذي عمل عليه حسيني 
كي يُهديه إلى غرقى البحر هرباً من احلرب 
واالضطهاد. »مســاء، أمــام البحر، أوحى 
القدر للطفل الســورّي النازح آالن كردي، 
الذي في الثالثــة من عمره، جتربة الوصول 
إلى أوربا ليحصل على األمان. في أيلول من 
عام 2015 غرق في البحر األبيض املتوّسط. 
في العام الذي تال مقتــل آالن لقي 4176 
شــخصاً حتفهم، أو ُفقدوا. أولئك الذين 
جتــّرأوا على القيــام برحــالت مماثلة. هذا 
الكتاب ُمهدى آلالف الالجئني الذين هربوا 

من احلرب أو االضطهاد، وغرقوا في البحر«.
من خالل هذا النص نعثُر على ذلك الوصف 
املؤلم ألناٍس، من دول عديدة، ينتظرون أمام 
البحر »بال صبر« مصيرَهم القاتل. يُريدون 
وجيرانهم  وأهلهــم  بالدهم  مــن  الهرب 
ولغتهــم وماضيهم إلى بــالد ال يعرفون 
كيف ســتجري حياتهم فيها. يهربون من 
املــوت ورمّبا إلى املوت. بتلــك الرّقة يكتب 
حسيني على لسان أب يُصلي ويرتعد في 
صالته كي ينجو ولده، كي ينجو هو أيضاً، 
يُرافقونه في قارب  الذيــن  وأولئك الغرباء 
قد ينقلب فــي أّية حلظة لكــي يرميهم 
في حضن املوت املستلقي على قاع البحر 
ويفتح لهم ذراعيه الواسعتني. يكتب عن 
أنــاس ال أمل لهم وال رغبــات كبيرة لهم 
ولكــّن محنتهم كبيرة، ولكــّن بالءهم ال 
يُحتمل، يُريدون فقــط أن يظّلوا على قيد 

احلياة.

ترجمة وتقديم عارف حمزة
 

»مســاء، أمام البحر« هــو الكتاب اجلديد 
للكاتــب والطبيــب األفغانــي األميركي، 
املتحــدة األميركّية،  الواليات  املقيم فــي 
خالــد حســيني )1965(، الــذي صدر قبل 
أســابيع قليلة في لغات عديــدة، ومنها 
اللغة األملانّيــة، هذا الكتاب الذي ُطبع كي 
يكون جاهزاً للبيع في اليوم الثاني لشــهر 
ســبتمبر/ أيلــول املاضي من هــذا العام، 
وهو اليوم الذي غرق فيه الطفل الســوري/ 
الســواحل  الكــردي »آالن كــردي« قبالة 
التركّيــة، عندما حاول مــع والديه وأخيه 
الوصول إلى اليونان، ومنها إلى أوربا، ولكنه 
سقط من يد والده في البحر؛ عندما انقلب 
القارب بهم وغرقت والدته معه وأخوه. كان 
ذلك احلادث في 2 ســبتمبر/ أيلول من عام 

2015 حادثاً مأساوياً هّز العالم وقتها.
حســيني الذي مّر بتجربة اللجوء، ويعمل 
مع املفوضّية الســامية لشؤون الالجئني، 
أراد بهذا الكتاب الصغير، أقل من خمسني 
العالم بعشــرات اآلالف  يُذّكر  أن  صفحة، 
من الالجئني الذين لقوا حتفهم، وعشرات 
اآللف اآلخرين الذين فــي طريقهم لذلك، 
ومصائرهم.  بقضّيتهم  االهتمــام  وخفت 
إذ يُريد الكاتب، الذي ملع اســمه في قائمة 
الكتاب األكثر مبيعاً لســنوات في أميركا، 
وصاحب روايــات »عّداء الطائــرة الورقّية« 
و«ألف شــمس مشــرقة«، واللتني وصلت 
مبيعاتهما إلى 38 مليون نســخة، ورواية 
»ورّددت اجلبــال الصــدى«، أن يُذّكر العالم 
بالالجئني الذين ما يزالــون يريدون املغامرة 
بعبــور البحر نحو أوربا وقــد يالقون نفس 

املصير.
الكتاب، الذي في لغــات أخرى جاء بعنوان 
للبحــر«، عبارة عن رســالة، فيها  »صالة 
الكثيــر من العاطفية والشــعرّية، من أب 
كان يعيــش في مدينة حمــص وذهب عن 

طريق البحر ليلحق بابنه مروان. 

حذام يوسف
 

الشــعر في الصحافة، او)حوارية الشــعر 
الثقافيــة(، كان هذا محور  في الصحافة 
جلسة يوم السبت لنادي الشعر في االحتاد 
العام لأدبــاء والكتاب في العراق، إذ ضّيف 
االنادي على قاعة اجلواهري، الشــاعر منذر 
عبد احلر والشاعرة علياء املالكي، للحديث 
عن موضوع اجللسة، قدم اجللسة الدكتور 
أحمد الظفيري، مرحبا باحلضور وبالضيوف، 
متحدثا بشكل موجز عن الشعراء اللذين 
اشــتغلوا في الصحافــة العراقية، داعيا 
الضيفــان للحديث عــن جتاربهما في هذا 
اجملال، مســتعرضا مراحل من جتربتهما في 

االدب واألعالم:« 
الشــاعرة علياء املالكي بكالوريوس فنون 
جميلة، عملت في إعــداد وتقدمي البرامج 
ضمن املالك الدائم لشبكة االعالم العراقي 
فــي القســم الثقافي إلذاعــة جمهورية 
العــراق منذ عام 2005 وحلــد اآلن .. كتبت 
لإلذاعــة الكثير مــن البرامــج الثقافية 
والتنموية واملنوعــة والدرامية إضافة الى 
التقــدمي .. كما أجرت الكثيــر من احلوارات 
واللقاءات االذاعية ... من برامجها االذاعية: 
حوارات ثقافية، كاتب ومقال، قاريء وكتاب، 
وقالت شــهرزاد، كوكتيــل، وإعداد وتقدمي 
برامــج تلفزيونية على شاشــة العراقية 
أهمها إعداد وتقدمي برنامج ضيف العراقية، 

إضافة الى كتابة البرامج الوثائقية.
شــاركت في فعاليــات وأنشــطة االحتاد 
العام لأدباء في العراق ومؤسسات فكرية 
وثقافية وفنية متعددة واالدارة واملشــاركة 
في نــدوات ومؤمترات في مجــال الثقافة 
ومجال حقوق املرأة، إضافة الى مشاركتها 
فــي مهرجانــات عراقيــة أبرزهــا: املربد، 
الســياب، املتنبي، اجلواهــري، كالويز، وأيام 

الثقافة في برلني عام 2009
أول امرأة تقرأ وتقف على منصة شــعرية 
وإعالمية فــي مدينة هيت بعد ســقوط 

النظام .. ذلك في عام 2010.
 صــدرت لها )أكثر من قمــر لليلة واحدة( 

مجموعة شــعرية مشــتركة صدرت عن 
االحتاد العــام لأدباء والكتــاب عام 2008، 
)طوق الفراشــة( مجموعة شعرية صدرت 
عن االحتاد العام لأدباء والكتاب في العراق 
عام 2009، )عيون إينانا ( أنطولوجيا للشعر 
النســوي مترجمة الى األملانية صدرت عام 
2010 بالتعاون مع معهد غوته في العراق، 
) رفيف الثريا ( أنطولوجيا شعرية للشعر 
النســوي صادرة عن االحتاد العــام لأدباء 

والكتاب في العراق صدرت عام 2010«.
اما الشــاعر منذر عبد احلر فهو من مواليد 
البصــرة في جنــوب العراق فــي 13 \ 5 \ 
1961بكالوريوس اعالم - جامعة بغداد، بدأ 
القرن  نهاية ســبعينيات  والنشر  الكتابة 
املاضي، صدرت مجموعته الشعرية األولى 
عــام 1992 عن دار األمد للنشــر في بغداد 
وحملــت عنوان ) قــالدة األخطاء (، صدرت 
مجموعته الشعرية الثانية عام 1997 في 
بغداد وحملت عنوان ) مترين في النســيان ( 
وحصلت هــذه اجملموعة على جائزة الدولة 

لإلبداع في الشعر في نفس العام
وتوالــت مجاميعــه الشــعرية بعد ذلك 
وحملــت عنــوان )قرابــني( و)قرابني العش 
الذهبي( و )شــجن(، كما صــدرت له رواية 
)زائر املاء( عن احتاد الكّتاب العرب في دمشق 
عام 2005، وله مســرحيتان من املونودراما 
األولى بعنوان )أعشاش( عام 1995 والثانية 
بعنوان )غرقــى( عام 1996 وقد شــاركت 

هاتان املسرحيتان في مهرجانات السينما 
واملسرح في بغداد.

له عدد من البرامــج الثقافية التلفزيونية 
واالذاعية، كما أن له مسلســال تلفزيونيا 
بعنوان )مــن هنا وهناك( عــرض من قناة 

احلرية الفضائية وهو من ثالثني حلقة
ليتــرك احلديث بعــد ذلك الــى الضيفني 
فيتحدث أوال الشــاعر منــذر عبد احلر عن 
بداياتهــم مع عدد ممن رافقوه في مشــوار 
وجتربتهم  والصحافــة،  الشــعر  كتابــة 
في العمــل بجريدة الثورة، بعــد ان كانوا 
يجتمعــون فــي مقهى حســن عجمي، 
ويتبادلون األحاديث حــول الوضع والكتابة 
والســلطة آنــذاك، الفتــا النظــر الى ان 
الصحف الرسمية آنذاك ويعني بها جريدة 
الثورة واجلمهورية كانت تنشر فقط الشعر 

العمودي وال تعنى بالشعر احلر او النثر.
وحتدثت الشاعرة علياء املالكي عن جتربتها 
في االعالم أوال، ثــم عرجت على موضوعة 
البحث )الشــعر في الصحافــة(، مؤكدة 
ان الكثيــر من الشــعراء هم مســؤولني 
الصفحات  وتتفاوت  الثقافية،  للصفحات 
حسب اهتمام الشاعر املسؤول وتفضيله 

لون من ألوان الشعر على االخر.
تخللت اجللسة مشاركات من قبل احلضور 
حول صحافة االمس ومقارنتها مع صحافة 
الصفحات  مصطلــح  وتداخــل  اليــوم، 

الثقافية مع الصفحات األدبية.

غالف الرواية

تمظهرات ) الديستوبيا ( في 
الرواية العراقية المعاصرة

) محنة فينوس( مصداقا

»مساًء، أمام البحر« او »صالة البحر» 
خالد حسيني ُيهدي الغرقى كتابًا

الشاعرة علياء المالكي والشاعر منذر 
عبد الحر وحديث عن الشعر في الصحافة

تشكل الديستوبيا مع اليوتوبيا 
ثنائية متضادة ، فإذا كانت 

اليوتوبيا هي مايجب ان يكون 
عليه المجتمع المثالي من 

فضائل وعادات وقيم وأخالق، 
  Dystopia فإن الديستوبيا

ومعناه في اللغة اليونانية 
المكان الخبيث ، وعلى مستوى 

األدب فهو حسب تعريف 
االنكلوبيديا ) ادب المدينة 

الفاسدة ، مجتمع خيالي، فاسد 
او مخيف او غير مرغوب به 

بطريقة ما ، وقد تعني مجتمع 
غير فاضل تسوده الفوضى ، 

فهو عالم وهمي ليس للخير 
فيه مكان ويحكمه الشر 

المطلق ( 
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اية اشــارات  التلفزيون  لم يذكــر 
حول من قــام باحملاولة بــادئ األمر 
وابقى تفصيالتها ســرا ، لكن في 
الوقت ذاته كان قــد القى القبض 
وعدد  الكيالني  عالي  رشــيد  على 
بتهمة  اجليش  وضباط  املدنيني  من 
القيــام مبحاولة انقالب الســقاط 
عبد الكرمي قاسم. وعلى الرغم من 
ان القاء القبض قد طال الضالعني 
"باملؤامرة" لكن الشــكوك حامت 
حــول عــدد مــن ضبــاط اجليش 
احملســوبني على التيار القومي بان 
لهــم علم بها من هــؤالء العميد 
الركــن شــاكر محمود شــكري 
معاون رئيس اركان اجليش ، العقيد 
 ، العام  طاهر يحيى مدير الشرطة 
امر  الدراجي  اللطيف  عبد  العقيد 
الكلية العسكرية ، العقيد رفعت 
االســتخبارات  مدير  ســرى  احلاج 
ناظــم  العميــد   ، العســكرية 
الطبقجلي قائــد الفرقة الثانية ، 
العقيد عبد الوهاب الشــواف امر 
اللواء اخلامس في املوصل ، العميد 
عبد العزيز العقيلــي قائد الفرقة 
اخلامسة في الديوانية ، والذي كان 
صديقا لعبد الكرمي قاســم ورفيقا 
لدربه ، العقيد عبــد الغني الراوي 
امر اللواء اخلامس عشر في البصرة 
والعقيد رجب عبد اجمليد وهو واحد 
مــن الضباط االحرار قبــل ثورة 14 
متوز 1958. كما دارت شــكوك حول 
العالــم الدينــي الشــيخ محمد 

محمــود الصواف الــذي كان وثيق 
الصلة برشيد عالي الكيالني.

املقاومة  اخــذت  البيان  اذاعة  بعد 
البيوت  بتفتيش  بالقيام  الشعبية 
والســيارات وعلقت نشــرات على 
ارقام  تضمنــت  الشــوارع  اعمدة 
القبض  القــاء  املطلوب  ســيارات 
عليهم ، كما علقت في الشــوارع 
الفتات تتضمن شتائم ضد الرئيس 
املصري جمــال عبــد الناصر. وقد 
انتقــد الســفير البريطانــي في 
فيما   ، الشــعبية  املقاومة  العراق 
اياهــم بانهم "اناس  ، واصفا  بعد 
الكثير  اثــاروا  منضبطــني  غيــر 
النــاس كما  بني  احلساســية  من 
ســببوا عددا من احداث الشــغب 
في البصرة حيــث حصلت فوضى 
لعدة ساعات، وقامت تظاهرات في 
احللة والديوانيــة والكوت واملوصل 

وخانقني."
ومهمــا يكن من امــر ، وكما يبدو 
من خــالل مجريات االحــداث ، فان 
التخطيط "للمؤامرة" قد بدا باجراء 
اجلمهورية  اتصاالت مــع ســفارة 
العربية املتحدة في بغداد من خالل 
مستشار السفارة فؤاد عبد املهدي 
، الذي غادر العراق في 10 تشــرين 
الثاني 1958 لذا اصبحت االتصاالت 
تتــم عــن طريق موظــف اخر في 
السفارة وهو السوري محمد كبول 
، وكان يعمــل ســابقا في املكتب 
العربي في القاهرة الذي كان يتولى 
رئاســته عبد اجمليد فريد الذي نقل 
العربية  اجلمهوريــة  ســفارة  الى 
املتحدة فــي بغداد بصفته ملحقا 

عسكريا. وكان واسطة االتصال مع 
السفارة ابن شقيق الكيالني مبدر. 
محمد  ان  لالنتباه  املثير  والشــيء 
كبول قــد اختفى بعد انكشــاف 
االمر ويقــال انه ســبق ان خطط 
حملاولتني انقالبيتني في ليبيا ولبنان. 
بينما تركزت اتصاالت عبد الرحيم 
الراوي على ضباط اجليش وشــيوخ 

العشائر.
اما اخلطة التي وضعت فقد تبلورت 
العشــائر  تاريخ النتفاض  بتعيني   ،
الغاضبة من تطبيق قانون االصالح 
الزراعــي ، والتــي ســتقوم بقطع 
خطوط التلغراف واخراج القطارات 
العوارض في  عن ســككها ووضع 
الطرق ، وبعبارة اخرى خلق حالة من 
الفوضى يتم اثناءها تأمني االسلحة 
الضرورية من مســتودعات تؤمنها 
حكومة اجلمهورية العربية املتحدة 
في صوصه بســوريا ، وهي منطقة 
قريبة جــدا من احلــدود العراقية ، 
وهذه االسلحة تسلم ساعة البدء 
بالتحــرك وليس قبل ذلــك. ويقال 
بان هذا الشــرط قد وضعه الرئيس 
الناصر. اما ســالح  جمــال عبــد 
اجلو فقد تقرر عــدم تدخله اال في 
حالة الضرورة القصوى اذ ســتقوم 
طائــرات نقــل باســقاط معدات 
وجتهيــزات حينمــا تــدرك احلاجة 
اليها داخل العــراق ، وان العمليات 
االولى ســتتركز في جنــوب بغداد 
املعروفة  االوسط  الفرات  ومنطقة 
بانتفاضاتها ســابقا ، كما تقرر ان 
تتخذ خطوات الشراك اجلزء العربي 
من شمال العراق في محاولة لعزل 

بغداد عــن الريف احمليــط بها. في 
الوقت نفســه تخرج تظاهرات من 
النساء والصبيان مناوئة للحكومة. 
الــى هذه املرحلة ســيبقى ضباط 
اجليــش القوميــني املتعاونــني مع 
الكيالني يراقبون االوضاع بعذ ذلك 
التحركات  ما ســتفرزه  على  وبناء 
ستخرج تظاهرة مســلحة ببنادق 
من  اكثــر  وزعت  وفعــال  الصيــد 
)500( بندقيــة اكثرها فــي بغداد 
الكرمي  للمطالبة باســقاط عبــد 
قاسم وكانت كلمة السر لتسليم 
نفسه  الوقت  في  "عرعر".  السالح 
ســيقوم الضباط احملســوبني على 
التيار القومي فــي كل من البصرة 
وبغداد وكركوك والديوانية واملوصل 
واحلبانية وبعقوبة بالسيطرة عليها 
باســم احملافظة على االمن ، عندئذ 
واســتجابة لرغبة وارادة الشــعب 
ســيطلبون من عبد الكرمي قاسم 
االستقالة فورا النه اوصل البالد الى 
مأزق خطير ، وان اعادة االمن ال ميكن 

ان يتم ما دام هو في احلكم.
وضع اخملططون ايضا امكانية عدم 
موافقة عبد الكــرمي على طلبهم 
، لذلك قــرروا بعــد التخلص منه 
مــع انصاره من الضبــاط في هذه 
احلالة. كمــا قرروا بعــد التخلص 
بيان  وانصاره اصدار  الكرمي  من عبد 
اعد من قبــل الكيالني وبخط يده 
العام  العســكري  احلاكم  باســم 
الذي سيعني وكان عبارة عن وثيقة 
ان  اعالن مفاده  مقتضية بشــكل 
العراق قد انشــق على نفسه وبات 
احلكــم فيه للشــارع لــذا قامت 

"الثــورة" من اجــل اعــادة الثقة 
وان مجلســا عســكريا   ، باحلكم 
احلكم  باعباء  ســينهض  "الثورة" 
رشيد  برئاســة  وزارة  وستشــكل 
عالــي وان مجلــس قيــادة الثورة 
ســيعهد الى رئيس الــوزراء مبهام 
رئيــس اجلمهورية وواجبــات اخرى 
لتسيير شؤون البالد . وحددت بعض 
املهــام اذ تقرر ان يتكــون مجلس 
قيــادة الثورة من خمســة عشــر 
الكيالني  ، كما سيســتلم  عضوا 
املهمات  عن  فضــال  اخلارجية  وزارة 
االخرى ، وســتخصص اربع مناصب 
وزاريــة لضباط اجليــش ومنصبان 
وزاريــان لــكل مــن عبــد الرحيم 
الراوي وفارس ناصر احلســن ، وما ان 
يتم تشــكيل احلكومــة العراقية 
اجلديدة حتــى يعلن انضمامها الى 
اجلمهورية العربية املتحدة شريطة 
ان يبقى العراق مســتقال اقتصاديا 
الذي قطعه جمال  الوعد  حســب 
عبــد الناصر للكيالنــي. وتقرر في 
العمل  يتــم  ان  ايضا  التخطيــط 
بسرعة بحيث ال يأتي يوم 10 كانون 
االول اال وكل شــيء قــد اجنز على 
اكمل وجه وســتقوم حملة البادة 
انه في  وقرر اخملططون  الشيوعيني. 
حالة فشلهم سيهربون الى سوريا.

مــن ناحية اخرى طلبت الســفارة 
املصرية في بغداد مــا يعادل مبلغ 
)25( الــف دينار مــن القاهرة حيث 
ارســل املبلــغ عن طريــق املصرف 
الوطنــي للتجــارة والصناعة فرع 
تابع ملصرف الشرق  بغداد وهو بنك 
االوســط الــذي مقره العــام في 

بيروت وكان الهدف من هذه االموال 
توزيعها على املشاركني في احملاولة 
االنقالبيــة وفعال فقــد ضبط لدى 
عبــد الرضــا عبد الكاظــم احلاج 
ســكر ، مبلغا مقــداره اربعة االف 
وخمســمائة دينار كما سلم مبدر 
الكيالنــي احمد محســن العلي ، 
الذي كلفته مديرية االســتخبارات 
العسكرية باملراقبة ، مبلغا مقداره 

)2500( دينار.
لم ينجــح التخطيط الذي وضعه 
رشــيد عالي واحمليطني به فسرعان 
ما اكتشــفوا لعدة اســباب اولها 
العسكرية  االســتخبارات  مراقبة 
لتحركات الكيالني ال سيما بعد ان 
كلف كل من النقيب حسون اسود 
الزخيري واملالزم االول احمد محسن 
العلي واملالزم الثاني احتياط محمد 
حســن سميســم واحملامــي عبد 
وجاكوب  الصراف  مجيد  الرســول 
بالكــن ، باملراقبة وقد اجتمع هؤالء 
وكونوا جمعية وهمية باسم االخاء 
العربي غرضها تغيير الوضع بالقوة 
واتصلــوا اول االمــر بفــارس ناصر 
ومن  واستعداده  الوضع  يتكلم عن 
معه للتعاون مع كل من احلكومتني 
والبريطانية وعشــائر  االميركيــة 
العراق لتغيير الوضع. ومت عقد عدة 
اجتماعات مع عبــد الرحيم الراوي 
بأول وقد  أوال  يتم تســجيلها  كان 
استخدمت الدانتهم خالل احملكمة 
اذ ورد فيهــا صراحــة التخطيــط 
واغتيال عبد  احلكومة  النقالب ضد 
الكرمي قاســم ، وقد ســلم احمد 
التسجيالت  جميع  العلي  محسن 

االستخبارات  مديرية  الى  والتقارير 
ســلمتها  التــي  العســكرية 
للمحكمة مع مبلــغ )2500( دينار 
الراوي  الرحيم  اســتلمها من عبد 
الجنــاز العمليــة ، وكانت جميعها 

دليل ادانة ضد املتهمني.
كان اخــر اجتمــاع عقــد بتاريــخ 
1958/12/7 ففــي هذا اليــوم القى 
، كما اعتقل  املتورطني  القبض على 
عبــد اللطيــف الدراجــي وطاهــر 
يحيى لفترة قصيــرة وحينما اطلق 
اقل  الــى مناصب  نقال  ســراحهما 
اهميــة فقد نحى طاهــر يحيى من 
منصب مدير الشــرطة العام وصدر 
املرســوم املرقم 594 فــي 23 كانون 
االول 1958 باعادتــه الى اخلدمة في 
اجليش اعتبارا من 7 كانون االول 1958 
كما اســتبعد رفعت احلاج سري من 
مديرية االستخبارات العسكرية التي 
سلمت مسؤوليتها الى طه الشيخ 
احمد الذي اصبــح الرجل الثاني في 
الدولة ونقل عبــد اللطيف الدراجي 
العســكرية وحل  الكلية  امرية  من 
محله العميد الركــن داوود اجلنابي. 
ومهمــا يكن مــن امر ميكــن القول 
ان ســذاجة التخطيــط ومحاولــة 
الكيالني باالعتماد على  رشيد عالي 
العشــائر في تغييــر الوضع واضعا 
نصب عينيه جناحه في ذلك خالل عام 
1935 دون ان يدرك صعوبة العودة الى 
عالم االمس بحاشــيته العشائرية ، 
فضال عن كثرة ثرثرة اقرباء الكيالني 
بانه سيســتلم احلكم دون ان ننسى 
تنبــه اجهزة احلكــم كل ذلك جعل 

احملاولة تنتهي الى الفشل.

من الكتب المهمة التي ألفتها الدكتورة أنعام مهدي علي السلمان في قمة نضجها الفكري، فقد كتبته بعد عام )2003(، تناولت فيه 
موضوعات جديدة تخص تبلور الذاكرة العراقية بموضوعات عن المرأة العراقية ودورها البنيوي في المجتمع العراقي مثل: صبيحة 

الشيخ داود ودور الكرد في المشهد السياسي العراقي، والنشاط السياسي الحزبي في آواخر العهد الملكي، وتداعيات بدايات العهد 
الجمهوري والصراع بين الملكيين والجمهوريين ممثلة في نشاط السياسي المخضرم رشيد عالي الكيالني وغيرها من الموضوعات 

المهمة والشيقة، والتي تجمع بين االبعاد التاريخية والسوسيولوجية والفكرية، وتسهم في تشكيل الذاكرة الجمعية العراقية 
بأبعادها المتنوعة، فهي حفريات في الذاكرة بقراءات تاريخية جديدة تبتعد عن القوالب القديمة التي نحتت تاريخنا ببعده السياسي 

واهملت الجوانب األخرى االجتماعية والفكرية واالقتصادية التي تتجاوز أهميتها الجانب السياسي في تشكيل الهوية الجمعية 
العراقية.

تقدم "الصباح الجديد" بين يدي القارئ مختارات من فصول هذا الكتب آال وهو "حفريات في الذاكرة العراقية...دراسات تاريخية" 
في حلقات عدة لما له من قيمة كبيرة وممتعة في الوقت نفسه لكونه يتناول موضوعات ذات أبعاد اجتماعية وفكرية تخص النخب 

العراقية التي تعد عامال أساسيا في تشكيل الهوية الجمعية العراقية.

حفريات في الذاكرة العراقية
الحلقة 4

تأليف: إين جونسون

ترجمة: أحمد جمال أبو الليل

توطئة
على حافة املدينة

في شــتاء عام 2003 كنــت اجتول بني 
صفوف لكتب حوتهــا احدى مكتبات 
لنــدن التــي تبيــع ادبيات االســالم 
الراديكالــي ... مكتبة تنتمي لفصيل 
العاصمة  اكســبت  مكتبــات  مــن 
البريطانيــة اســما ذا داللــة ومعان: 
لندنستان... واملكتبة مكدسة بالفتات 
وملصقات تدعو لســقوط "اجملتمعات 
احلرة" ولســان حالها التشــكك في 
مدى انطباق مفهوم حرية التعبير ومن 
ثم ما يســمه من نقائض وعوار فضال 
عن انطوائها على جتســيد للمصاعب 
واملشــكالت التــي تواجــه اجملتمعات 

املسلمة في اوروبا.
وكأحد مرتادي املكتبة املنتظمني رحت 
اجتول خاللها فاسترعى نظري خريطة 
للعالم... خريطة غريبــة غير مألوفة 
لونت بلدانها وفقا لنســبة املسلمني 
بهــا . فاألخضر املدهــام للبلدان ذات 
االغلبية املسلمة اما االخضر االخفت 
ظال وكذا االصفر والبيج فللبلدان االقل 
كثافــة في اعداد املســلمني بها ذلك 
السياسي  لالســالم  النمطي  الطابع 
الــذي ينحو الى تقســيم العالم الى 
هــم ونحن حيــث عامل التقســيم 

االوحــد: الديــن اما حــواف اخلريطة 
االكثر  للمســاجد  تصاوير  فترصعها 
شهرة- املســجد احلرام مبكة املكرمة 
)مهوى افئــدة املاليني من احلجيج كل 
الصخرة  وقبة  االقصى  واملسجد  عام( 
بالنبي  )الى حيث اسرى  في فلسطني 
محمد من املســجد احلرام ، ومعراجه 
الى الســماء( واجلامع االزرق وهو جامع 
السلطان احمد في اسطنبول بتركيا 

واملركز االسالمي في ميونيخ.
املركز االسالمي في ميونيخ؟ ما اغرب 
هذا! اننــي اكتب في امــور الدين في 
اوروبــا وارجاء اخرى مــن املعمورة منذ 
بالقليلة كذا فقد  ســنوات ليســت 
امضيــت ســنوات عديدة فــي املانيا 
ولقد علمت بامر هذا املســجد كمقر 
لواحــدة مــن املنظمات االســالمية 
الصغيــرة هناك ، اال انه يصعب تخيل 
ان يدرج املســجد مع تلك املســاجد 
اجلليلة املهيبة كتفا بكتف اذ ليست 
ميونيخ مركزا لالسالم وليس املسجد 
هو االكبر في املانيــا ناهيك عن اوروبا 
باسرها بيد ان مسجد ميونيخ ذو قامة 
باسقة وهامة سامقة لذا فقد عزمت 

على زيارة املدينة الستجالء االمر.
وبعد اســابيع قالئل حللــت ميونيخ 
واطلقــت العنــان للســيارة لتخترق 
الطريق القدمي شــمال وســط املدينة 
مبحاذاة طريق انيــق يفضي الى املطار 
اجلديد واســتاد االلعــاب الرياضية ذي 
الطابــع احلداثــي وبعد مــرورى بتلك 

النماذج الصارخة من املنشآت االملانية 
مضــت رحلتــي لتختــرق بعضا من 

ضواحي العاصمة البافارية.
وانطالقــا مــن قلــب املدينــة مرورا 
بضواحيها انتهــى بي املطاف ليلمني 
الى مشارف ريفها وهناك تبدى لناظري 
مســجد ميونيــخ .. مئذنة رشــيقة 
باســقة وكأمنا اخترقت هامات اشجار 
الصنوبــر لترنــو الى الســماء وقبة 
كالبيضة كأنها منطاد هوائي مشدود 

الى االرض.
ابصرت حارسا قصير  املســجد  ولدى 
القامــة نحيفا رجال قد بلغ الســتني 
فيمــا بدا لــي ذا رداء ابيض وقد انتعل 
خفني سألته عن سبب شهرة املسجد 
فهز كتفيه دومنــا ادنى اهتمام لينفى 
عن املسجد اية شهرة سألته متى بنى 
املسجد فأردف مجيبا ال يعلم سألته 

من انشأه فأعتذر مني والذ بالصمت.
ولقــد راعتنــي أجوبة الرجــل اذ زرت 
العديد من املســاجد فــي اوروبا ولدى 
كل كسجد شنفت مسامعي احاديث 
متعبدين فخوريــن عن تفاصيل وقائع 
بنائه بنــاء اضطلع بجلــه مهاجرون 
عمدوا الى جتميــع امواله فيما بينهم 
اما جهل حارس املســجد مبا سألته ام 

عساه نسيان وغفله؟- فكان مريبا.
واقتربت الجيل البصر وامن النظر في 
مســجد ميونيخ فبدا لي انه بناء قدمي 
شيد من خرسانة واجرة ، وقد اصابته 
يــد البلى وبعض من التشــققات اما 

االشــجار احمليطة به فكانــت كما لو 
انهــا تبتلعــه مســجد ميونيخ حلد 
مســاجد العالم الكبــرى ؟! ترى اية 

وقائع احتضنها بنيان كهذا؟!
الى مشروع بحثى  انه ســؤال افضى 
اخذني الى اماكن لم تكن في حسباني 
البتة مشروع التهم اوقاتا طالت كثيرا 
واربت على ما كنت اخالها تستدعيه 
فلقــد دار بخلدي اننــي حتما مدرك 
اجابة سؤالي دومنا ابطاء اذا عمدت الى 
احلديث مع ثلة من افراد اجملتمع املسلم 
في املانيا ممن هاجروا الــى اوروبا خالل 
ستينيات القرن العشرين تلك الهجرة 
التي مثلت حتوال دميوغرافيا وســكانيا 
كبيريــن مما اســهم فــي تغيير وجه 
اخلريطة الدميوغرافيــة الوروبا فذهبت 
اخمن ان املركز االســالمي مبيونيخ قد 

بزغ جنمه ابان تلك احلقبة.
بيــد ان تخميني قد جانبــه التوفيق 
فمــا كانــت الســتينيات بــل كانت 
ثالثينيات القرن العشرين نقطة البدء 
اجل لقد اجريــت لقاءات مع كثير من 
مســلمي املانيا حيث دارت حوارات في 
هذا الشــأن بيد اننــي امضيت جانبا 
كبيرا من الوقــت انقب في خبايا مواد 
ارشيفية اميركية واوروبية وهناك وبني 
صناديــق وملفات حوت وثائق ما برحت 
محابســها اذ ظلت اســيرة التناسي 
ورهينة االهمــال واخرى قد افرج عنها 
مؤخرا مللمت خيوط القصص وجمعت 
شــتات الوقائع قصص ووقائع تفصح 

عن اناس ذوي منزلة وشــأن ارســيت 
علــى ايديهم الدعائــم االيديولوجية 
للمســجد ليعقب ذلك حرب اشتعل 
فتيلها واســتعر اواراهــا فيما بينهم 
حول مدى احقيــة فصيل دون اخر في 

االستئثار باملسجد والتحكم فيه.
اما الواقع فقد جــاء منافيا للتوقعات 
فلم يكن ملؤسســي مسجد ميونيخ 
ما يربطهم بكتلــة املهاجرين اال ملاما 
اذ خلصت الى قيــام مجموعات ثالث 
بدعم املســجد وتوطيــد ركانه بغية 
بلوغ مأرب بعينها. فكانت طائفة تضم 
التخطيط  الى  عمدوا  نازيني  مفطرين 
سياسيا  ســالحا  االسالم  الستخدام 
ليستأنفوا  الثانية  الكونية  احلرب  ابان 
احلرب  سنى  خالل  ذاتها  االستراتيجية 
الباردة وطائفة كان ســوادها افرادا من 
وكالة االستخبارات املركزية االمريكية 
شــرعوا في انتهاج املنحى النازي ذاته 
واالفادة منه امال في استخدام االسالم 
الشــيوعية وكســر شوكتها  حملاربة 
وطائفة ثالثــة كان قوامها حفنة من 
رأوا في املسجد  راديكاليني  اسالمويني 
موطئ قدم لهم فــي الغرب هذا وقد 
انتظم تلكم الطوائف عنصر مشترك: 
لم يكن الهدف انشاء دار عبادة بقدر ما 
كان ارســاء قاعدة النشطة سياسية 

قد ال تخلو من عنف ممنهج.
ولوهلة اولى ، يبدو االمر ذا نبرة مألوفة 
ونغمــة معروفة فخالل ســبعينيات 
القــرن العشــرين وثمانينياته عمدت 

الواليــات املتحــدة االميركيــة الــى 
محاولــة تعبئــة املســلمني جملابهة 
الســوفييت في افغانستان االمر الذي 
افضــى الى نشــأة تنظيــم القاعدة 
اختمرت  اما مســجد ميونيخ فقــد 
فكرة انشــائه قبل ذلك بثالثة عقود... 
لدى مفتتح احلــرب الباردة ال عند قرب 
نهايتهــا كذا فقد كان الهدف من وراء 
انشــاء املســجد جد مختلف . ففي 
بلدان كأفغانستان مت توظيف االسالم 
خلوض حرب انتظمت جنودا وعتادا اما 
هنا في املانيا فقد ســيق املســلمون 
نحو حرب ســيكولوجية حرب مذاهب 
وافكار ال حرب دروع واوتار وهنا تبدي لي 
جليا ان وقائع ميونيخ واحداثها كانت 
نذيرا بتطورات ستجري احداثها الحقا 
.. مســتجدات ايديولوجية وعسكرية 

شمل نطاقها العراق وافغانستان.
وما اشــبه الليلة بالبارحة . تكتيكات 
اتت بنتائج عكســية مبثل ما قد جنت 
علــى نفســها براقش فاحلــرب التي 
خاضها مســلمو ميونيخ قد متخض 
عنها ايديولوجية خبيثة بوجه الغرب: 
"االســالموية" وما ادراك ما هي؟ انها 
ليســت العقيدة االســالمية التليدة 
كديــن ، بل هــي نظام فكري شــديد 
العنف بالغ التســييس نظام خرجت 
نبته االرهاب البغيض مــن بني ثناياه. 
اكتوت  اللــذان  والعنف  االرهــاب  انه 
كل من نيويورك وواشــنطن بنيرانهما 
خالل هجمات احلادي عشــر من ايلول/ 

ســبتمبر 2001 ، ذلــك العنــف الذي 
كانت له ســابقة تلو االخــرى طالت 
الغرب عبر تاريــخ طويل من ارهاب لم 
يســلم منه العالم باسره خالل عقود 
خلت . اما التنظيم "االسالموي" االبرز 
تلك  املسلمني"  "االخوان  فهو جماعة 
ميونيخ  مسجد  جعلت  التي  اجلماعة 
اهدافها  خلدمــة  سياســية"  "خلية 
ومأربها وفي االغلــب االعم فقد تولد 
جماعة  انشــطة  من  االكبــر  اجلانب 
االخــوان املســلمني في الغــرب جراء 
ممارسات حفنة قليله من اناس عهدت 
اليهم مهمة ادارة املسجد لقد كانت 
اجلماعة  تلك  انطــالق  نقطة  ميونيخ 

وتوغلها في داخل اجملتمعات الغربية.
بــني  فيمــا  والنظائــر  االشــباه  ان 
ويومنا  العشرين  القرن  خمســينيات 
هذا تعــد مذهلة بحــق. فعلى حني 
تبقى مجتمعاتنا اســيرة احداث جتري 
وقائعهــا في ســاحات القتال كتلك 
التي جــرت في العــراق ، فانها احلرب 
االيديولوجيــة.. تلك التــي هي مناط 
ومبثل  فاليوم  واملدحــور  الظافر  حتديد 
مــا كان عليه االمر فــي ميونيخ منذ 
خمسة عقود خلت تسعى اجملتمعات 
الغربيــة الــى اســتقطاب حلفــاء 
مســلمني يحدوها امل ان تلقى اناسا 
يشاطرونها قيمها في معركة الصراع 
مــع عــدو الزم جاثم ولقد جســدت 
ميونيخ مغبة هذا النهج واخطاره دون 

ترو وانعام نظر.

  ال يشــير عنوان الكتــاب الى ما يتضمنــه وهو عنوان 
خادع للوهلة األولى ويبدو وكأنه فصال عن بناء مسجد، 
ولكن الحقيقة أن الكتــاب وثيقة مهمة ومفصلة عن 
حركة أو أســس تشــكيل ما يعرف باألخوان المسلمين 
وهم مجموعة سياســيية أصوليــة تتبنى صيغة خطرة 
عن اإلســالم ولعبت أدوارا مفصلية في حياة وسياسات 
الشــرق األوسط برمته ابتداء من مصر وانتهاء بالعراق 
وســوريا واألردن والمملكة العربية الســعودية ودول 
الخليج كلها . ولعل أبرز ما شكلته هذه الحركة قضيتين 
محوريتين اســتندت اليهــا دول المنطقة فــي ناحيتين 
أولهما : معاداة الشيوعية في المنطقة ومحاربتها عبر 
وســائل ترتكز على العنف والنضال الشرس في البلدان 
التي تســربت اليها تعاليمها . أمــا الناحية الثانية فهي 
ارتكزت وانتعشــت مــن خالل المســاعي الغربية خالل 
الحــرب الباردة والتي تعمل بنشــاط حتى بعد ســقوط 

الحلم الشيوعي وانهيار الكتلة السوفيتية عام 1988. 
والكتــاب يفصل بطريقة مدهشــة كيــف أنها عملت 
بالتنســيق مــع دول الغرب لمســاندتها فــي مواجهة 
الشــيوعية وقبلها العمل مع جميع الدول التي نشــطت 
فــي مواجهــة الحــرب العالميــة الثانية . ومــن المثير 
للدهشــة كيف أنهــا تعاونت مع النازييــن أواًل ودعمت 
جهودهم في تشــكيل فيالق من الناشطين من الدول 
العربيــة وعملت على تدريب تلك الفيالق على الســالح . 
ولكن عملها ، ســيما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
، لــم يقتصر أو ينحصر في عملها مع النازيين بل ذهب 
أبعد من ذلك العمل مع المخابرات المركزية األميركية 

والمخابرات األلمانية والغربية عمومًا. 
وسيجد القارئ بين يديه في الكتاب الذي تنشره الصباح 
الجديــد كيف أنها مع هذا التعــاون تلونت بمكر هائل 
لتتحــول في فترات متأخرة الى التشــنيع علــى التيارات 

الليبراليــة فــي المنطقة ووصمتها بالتجســس لصالح 
الغرب والمخابرات المركزية األميركية، بل كل التيارات 
التنويرية التــي نهضت في منطقتنا فــي أثناء النضال 
لتمدين المنطقــة وتحويلها الى دول متينة ترتكز على 

الديمقراطية السياسية. 
وتعد حركة اإلخوان المسلمين بتقسيم العالم اإلسالمي 
والعربي الى ما تصفه بـ " الفسطاطين " فسطاط كافر 
ينكر الخالفة اإلســالمية كما جسدها الوجود العثماني 
الــذي اســتعمر العــرب لنحــو أربعمئة ســنة ويعد ان 
الهدف األساسي لالخوان هو العودة الى عالم الخالفة 
بكل الوســائل بما في ذلك العنف وتأســيس المنظمات 
الســرية . ومن هنا جــاءت محاوالتهــا المتكررة في 
تشكيل التنظيمات المسلحة والقيام باالغتياالت لزعماء 
المنطقة . وفســطاط آخر هو فسطاط المؤمنين وفي 

مقدمتهم حركة اإلخوان المسلمين.
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بغداد - الصباح الجديد: 

اعلنت وزارة الـزراعـة، عن جناحها 
بتأمــن االكتفاء الذاتي للبالد من 
االسماك احمللية بنسبة 100 باملئة 
باتباعهــا أحدث طرق تربيتها، في 
حن  اكــدت ان مهمتهــا توفير 
للمواطنن من  الغذائــي  االمــن 

خالل دعم وتوفير املنتج احمللي.
الـفـنـــي  الـوكـيـــل  وقــال 
ضمــد  مـهـــدي  لــلــــوزارة 
القيســي في تصريــح معلن: إن  
الـــوزارة جنحت بتحقيق االكتفاء 
انـتـــاج  مـــن  للبــالد  الذاتــي 
االسـمـــاك احمللية بنســبة 100 
باملئة بعد تشجيع مربيها باعتماد 
الـطـــرق احلديثــة فــي تربيتها 
االقفــاص  بطريقــة  واملتمثلــة 
العائمــة في االنهــار والتي توفر 
البيئة الصاحلة لتربية االســماك 
وتقلل من هدر املياه واســتهالك 
الغــذاء والكهرباء لعــدم احلاجة 
الـــى نقل وتبديل املياه ما اسهم 
انتاجها  زيـــادة  بشكل كبير في 
التي  االسـواق  في  اسعارها  وقلة 
ال تتجاوز االربعة االف دينار للكيلو 

الواحد فقط.
وأضاف القيســي، ان الــــــوزارة 
اسـتـعملت كــل الــوســائــل 
مــتــاح  ومـــــا  والــســبــل 
امـكـانـيـــات  مـــن  لــهــــا 

وبـمـوجـب  وبـشـريـة  مـاديـــة 
لـــدعـــــم  الـقـوانـــن 
الـــقـــطـــاع  وتـــطـــويـــر 
ودعـــــم  الــــزراعــــــي 
الــفــالحــــن  شـريـحـــة 

ومـسـتـثـمـري  واملـــزارعـــن 
الـــخـــاص  الـــقـــطـــــاع 
الــشــريــحــــة  بــــكونهم 
االكـبـــر املـسـؤولـــة عـن ادارة 
العملية االنـتـاجـيـة في القطاع 

الزراعي”
واوضــح، أن ، دور الــوزارة يتمحور 
فــي ثالثــة جوانــب، االول هــو 
العلمي وتقــدمي احللول  البحــث 
التــي  واملعوقــات  للمشــكالت 

نقل  ثم  القطاع بشــقيه  تواجه 
وتوطــن التكنولوجيــا، اما احملور 
الـجـانـــب  فـهـــو  الـثـانـــي 
على  يعمل  الـــذي  االرشــــادي 
وتقدميها  النتاجات  تبسيط هـذه 

الزراعــي اخلاص للتعرف  للقطاع 
واخـتـيـار  احلديثة  التقنيات  على 
مـنـهـــا  يـالئـمـهـــم  مـــا 
كـمـنـظـومـــات الـري واملكائن 

واملعدات الزراعية.
واشــار القيســي إلــى أن ،احملور 
الثالث يتلخص في جانب اخلدمات 
والـــذي  الــــوزارة  تقدمها  التي 
يتضمن جتهيز الفالحن واملزارعن 
الرتب  وبـذور  واملبيدات  باألسمدة 
العليا وغيرها مــن اخلدمات التي 
تســهم بنحو مباشر او غـيـــر 
املباشــر فـــي دعم هذا القطاع 
واحليواني،  النباتي  بشقيه  احليوي 
مشدداً عـلـى اهــم نقاط الدعم 
لدعم  الــــوزارة  تقدمه  الـــذي 
االنتــاج احمللي وهـــو اعـتـمـــاد 
)الـروزنـامـــة( الـزراعـيـة الـتـي 
الـــــوزارة مـــن خـاللـهـا  متنع 
من  املـحـاصـيـــل  اسـتـيـــراد 
االنتاج  وفــرة  البــالد خالل  خارج 
احمللي منها ما يسهم في استقرار 
املـــواد  هـــذه  اسعار  وتــــوازن 
بـاملـسـتـــوى الــــذي ال يـضـر 
على  واملـسـتـهـلـك  الــفــالح 

حد سواء.
ومن اشــهر األســماك العراقية 
سمك ال بُنِّي الذي يعد من أطيب 
والسمكة  العراقي  السمك  انواع 
البني موجودة بشكلها التأريخي 
القدمي في أنهر آســيا من العراق 

إلى الصن.

العراق يحقق االكتفاء الذاتي بنسبة 100 % من االسماك
تطوير لقاح لإلقالع عن التدخين

بعد تطوير لقاح، ميكن لألشخاص عدم الدخول في محاوالت 
فاشلة وطويلة ومؤملة لإلقالع عن التدخن، والتي تعد عادة 

سيئة يجب التخلص منها.
وقام علمــاء األحياء الدقيقــة والكيميائيــون من معهد 
ســكريبس بابتكار لقــاح خاص ضد التدخــن. وذلك بعد 
دراســات أجريت علــى الفئران التجارب، ووجــد العلماء أن 
إدخال تركيبة خاصة تتحكم في تركيبة بعض البروتينات، 
يســهم في إخراج مــادة النيكوتن متاًما من اجلســم، مما 
يساعد األشخاص على عدم خوض جتربة ميكن أن يكون لها 

آثار جانبية سلبية.
وكان األنــزمي » NicA2« الــذي اكتشــفه العلمــاء وقاموا 
بالتعديل عليه، قادراً على حتليل مــادة النيكوتن بالكامل 
من اجلســم، وإزالته قبل اإلصابة بأعراض انســحابيه »هي 
مجموعة من األعراض التي تصيب األنسان عند إقالعه عن 

مواد كحولية، أو اخملدرات«.
وللتأثيرات األكثر فعالية على اجلسم، ابتكر الباحثون إنزمياً 
معــدالً أطلقوا عليه اســم »NicA2-J1«، وخالفاً عن األنزمي 
األول، فهــو قادر متاماً على القضــاء على حالة اإلدمان التي 

يسببها التدخن.
وعند االنتهاء من الدراســات اخملتبرية علــى الفئران، وجد 
العلمــاء أن الفئران التي مت إعطاؤها املــاء، إضافة إلى مادة 

النيكوتن، شفيت متاماً من اإلدمان على املادة.

النباتات المنزلية تخفض
مستويات التوتر وتحّسن المزاج

كشفت دراسة بريطانية أن وجود النباتات في املنزل يجعل 
قاطنيــه يتمتعون بصحة أفضل، كونهــا تعمل على زيادة 
األكسجن في اجلو وتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون.

وذكرت الدراســة، إن: النباتات املنزلية املفيدة تشمل زنبق 
الســالم أو “اللبالب”، ألنها تتطلب الكثير من املاء وأشــعة 
الشــمس خالل النمو، ما يحســن اجلو في املنزل، وان هذه 
النباتات تطلق بخار املاء فــي الهواء من حولها، ومتتص غاز 
ثاني أكسيد الكربون وتضخ األكســجن، وبالتالي تصبح 
النباتات وسيلة بسيطة وبأسعار معقولة ملساعدة الناس 
علــى احلد من احتمــال جفاف اجللد ومشــكالت التنفس 

وأمراض أخرى.
وأضافت الدراســة، ان: النباتات تقلل من مســتويات التوتر 
وحتسن املزاج، فضال عن محاصرة امللوثات التي ترتبط بآالف 

الوفيات سنوياً.

وضع كرة التنس في
مالبس النوم يمنع الشخير

توصلــت دراســة بريطانية حديثة، إلــى أن وضع كرة تنس 
في البيجامة عند النوم مينع الشــخير، وبرغم أن هذا يبدو 
صحيحــاً أو ممكناً في األقل؛ فإنــه بالتأكيد لن يكون باألمر 
السهل. وبحســب اخلبراء فإن تثبيت كرة تنس في مالبس 
النوم ملنع الشــخير سيكون وسيلة ســهلة وغير مكلفة 
على اإلطالق لتغيير منط احلياة، إذا ما كان ســيحول من دون 
حدوث هــذا الصوت املزعج؛ وفقاً ملــا ذكرته هيئة اخلدمات 
الصحية الوطنيــة البريطانية. وباســتعمال هذه الفكرة 
ســتمنع النائم من االستلقاء على ظهره وبالتالي تسهيل 
عملية التنفس من دون شــخير. موضحن أن فكرة تثبيت 
كرة تنس في منتصف الظهر ال تبدو سهلة، إذ إنها ستظل 
تتحرك مع حركة اجلسم، أو أنها ستغير مكانها أو تسقط.

ملونشريط

السمك العراقي
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تقرير

متابعة الصباح الجديد : 

ســلط تقرير لصحيفــة »الديلــي ميل«  
البريطانيــة، الضوء على واحــد من أقدم 
أســواق الكتب في مدينة النجف األشرف 
وهو ســوق احلويش الذي تأســس قبل 750 
الدينية  الدراســات  لطلبة  ًمصــدراً  عاما 
واحلوزوية وتخرج من بن أزقته كبار العلماء 

واألدباء في العراق.
وذكــر التقريــر انه في االزقــة املغطاة في 
مدينة النجف القدمية تتنافس على اهتمام 
الطالب كتب الشعر والفلسفة على رفوف 
محملــة باألطروحــات اإلقتصادية والقرآن 

الكرمي والكتب الالهوتية األخرى .
وقال طالب الدين محـــمد علي رضا  الذي 
يعيش ويدرس في النجف منذ ثالث سنوات 

” نحن نتلقى في الوقت احلالي دروســاً في 
القانــون واألخالق اإلســالمية وانا هنا في 
هذا السوق احاول العثور على كتب تتعلق 

بالشريعة االسالمية “.
واضاف أنه “وعلى الرغم من ان االغلبية في 
العراق شيعية، اال انهم اقلية في بالدنا مثل 

بقية العالم االسالمي”.
مــن جانبه قــال طالب آخــر يدعى مهند 
مصطفى جمال الدين إن :سوق النجف هذا 
والذي يبلغ عمره 750 عاماً تقريباً يســاعد 
في جعل املدينة مســتقلة” ، مضيفا إن ” 
النجف التشــبه اي مدينة اخرى في العراق 

فهي مشبعة بالدين واالدب “.
وقال االستاذ في جامعة الكوفة واخلبير في 
احلكيم  االسالمية حسن  واحلضارة  التاريخ 
إن ” اصحــاب مكتبــات الكتــب القدمية 
كانوا يعقــدون اجتماعات اســبوعية مع 

الطلبة في النجف حتى خمسينيات القرن 
املاضي فيما كانــوا يتجمعون قرب ضريح 
االمام علــي« ع »  ايام اجلمــع لبيع الكتب 
املســتعملة في مزاد بضمنها الكثير من 

النسخ االصلية”.
واضاف أن “عاملة االثار البريطانية الشهيرة 
جيرترود بيل زارت سوق الكتاب في النجف 

في أوائل القرن العشرين”.
واشــار التقرير الى أن العديــد من العلماء 
اصبحــوا  الذيــن  الشــعراء  واملفكريــن 
مشــهورين فيمــا بعد قد جتولــوا في يوم 
ما  في ازقة هذا الســوق العريق امثال آية  
اهلل العظمى الســيد علي السيســتاني 
واملفكر الشيعي الكبير محمد باقر الصدر 
، فيما كان شــاعر العرب االكبر محـــمد 
مهدي اجلواهري زبونا دائماً لهذا السوق في 

العشرينيات من القرن املاضي.

»ديلي ميل« تسّلط الضوء على سوق بالنجف 
عمره سبعة قرون ونصف القرن

متابعة الصباح الجديد: 
قــال مركــز اإلعــالم الرقمي إن: 
االنترنت مــن قبل  قــرار قطــع 
وزارة االتصاالت  بنــاًء على طلب 
التربية ملدة ســاعة بسبب  وزارة 
امتحانــات الدور الثالــث ال مينع 
تداولها، مثلما  أو  إرسال األسئلة 
العراق  داخــل  املواطنن  ال مينــع 
مــن االتصال باالنترنــت في أثناء 

القطع.
واضــاف املركز في بيــان تلقت " 
الصبــاح اجلديد " نســخة منه، 
"على الرغم من قطع االنترنت عن 
احلكومية  واملؤسسات  املواطنن 
والشــركات فمــا زال باإلمــكان 
االتصــال باألنترنــت بعيــداً عن 
سيطرة وزارة االتصاالت عن طريق 

وبإســتعمال  الصناعي  القمــر 
منظومــة الـــVSAT التي تتوفر 
في االسواق العراقية مع اشتراك 
بأحــد االقمار الصناعيــة، والذي 
ميكــن ان يغــذي ابــراج االنترنت 

وتغطية رقعة جغرافية معينة.
انه  الرقمــي أكد  مركز االعــالم 
"وبعد كل عملية إطفاء لألنترنت 
وإعادتــه يحصل خلل في اخلدمة 
بســبب  للمواطنــن  املقدمــة 
الى  اضطرار شــركات االتصــال 
إعادة توجيه مسار بروتوكوالت الـ
IP املســتعملة  في عملية تبادل 

البيانات اخملتلفة.
ان : حجب االنترنت  وشــدد على 
حل غير جذري، لذلك تكون تبعاته 
السلبية أكثر من ايجابياته، اذ ان 

قطع االنترنت في منتصف النهار 
والذي يعــد وقت الــذروة يعّطل 
مصالــح الكثير من الشــركات 
ومكاتب الســفر والتحويل املالي 
اتصال  يقطــع  والصيرفــة كما 
املواطنن داخل العراق عن العالم.

ونوه الى انــه ، في حن ان القطع 
املتكــرر يؤخــر دخول شــركات 
التكنولوجيــا للعــراق بســبب 
معرفتهم ان االنترنت داخل البلد 
سياسية  ألســباب  دائما  يقطع 
تقاريــر  وجعلــت  تعليميــة،  او 
التنميــة الدوليــة التطــور في 
خدمة االنترنت ســبباً في تنمية 
الناجت احمللــي، اذ ان كل %10 زيادة 
فئة نســبة انتشار اإلنترنت فائق 
السرعة تســهم فئة زيادة الناجت 

احمللي بنسبة 1.2%.
ونــوه الــى انــه، حتى مــن دون 
 VSATالـــ بخدمات  االشــتراك 
فمن املمكن تسلم االسئلة او اي 
بيانات أخرى في أي مكان بالعالم 
 One-way مجانًا عن طريق اتصال
broadcast الــذي ميكن التعامل 
املنتشرة  الستاليت  باجهزة  معه 
في االســواق العراقية، فضالً عن 
ان اخلدمــة ال تنقطــع في اقليم 
كردســتان، اذ ميكــن نقل اخلدمة 

للمحافظات اجملاورة السلكياً.
وأضاف املركز ان : املواطنن دفعوا 
ســاعات  مقابل  إشــتراك  أجور 
القطــع لكن من املســتغرب ان 
ال يتــم تعويضهم عن ســاعات 

القطع ومنذ 4 سنوات.

قطع االنترنت غير مجٍد إلمكانية تسريب األسئلة بأجهزة الستاليت

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

وعود ولقاءات عاطفية قد تلوح في األفق على 
مدار اليــوم. توصلت أنت واحلبيــب إلى اتفاق 
جعلكما أكثــر قربا وترابطا. ال داع للشــعور 
بامللــل إذا قضيت يومــك بالكامل مع احلبيب 

للتحدث عن أمور تخصكما. 

توقع أن يقيم شخصا تعرفه معك في منزلك. 
ال تقلق هذا خبر سار فهذا الشخص محبوب 
جدا ومتعــاون وقادر على حتمل مســؤوليات 
عديدة في املنزل. ستصبح أنت وهذا الشخص 

أصدقاء لألبد

وضعك املالي احلالي مستقر إلى حد ما ولذلك 
تشــعر باالطمئنان. تتمنــى أن تلتقي احلبيب 
اليوم حتى تبوح له بســر ما. احللم الذي رأيته 
في منامك الليلة املاضية قد يكون واضحا وال 

يحتاج إلى تأويل أو تفسير.

الرومانســية واإلبداع هما احملركان الرئيسيان 
في حياتك اليوم. عالقة احلب التي تعيشــها 
اليوم والتى تعزز الرومانسية والعاطفة لديك 
ورمبا تســتمر ألطول وقت ممكــن. كما أن هذه 

الرومانسية ستكون مصدرا لإللهام.

تتعــزز عالقتك باحلبيب التــي دامت ألكثر من 
عــام بفضل الشــعور املتزايد بالرومانســية 
واحلب، ولذلــك قد جتد صعوبــة بالتركيز في 
أي شــيء. تتطلع اليوم أن تقضي يومك أنت 

واحلبيب مبفردكما فحاول أن حتقق حلمك.

رمبا تخصص اليوم جزءا من وقتك ملناقشــة 
بعــض املوضوعات الدينية مــع األصدقاء أو 
للمشاركة في بعض األنشطة اجلماعية. ال 
ترهق نفسك وحدد الوقت الذي يتعن عليك 

أن تتوقف فيه عن العمل.

رمبــا تقضي وقتــا طويــال فــي املكتبة أو 
على اإلنترنــت، وبالرغم من ذلك ســتكون 
مســتمتعا جدا ولن تهتم بعدد الســاعات 
التي تقضيها من أجل احلصول على ما تريده 

من معلومات.

رمبا تهدر ســاعات طويلة هــذا اليوم خلدمة 
اآلخرين. ال تظن أن جهودك لن يقدرها اآلخرون 
ولكنهم اآلن ميرون مبراحــل صعبة للغاية وال 
يســتطيعون التحدث عن أي شيء. أصدقاؤك 

سيكونون بجانبك عندما حتتاج إليهم.

قد يتغير يومك فجأة بسبب حصولك على 
رســالة ما، ولذلــك ستشــعر أن احلب في 
طريقه إليك. كن مستعدا لاللتقاء بشخص 
ما يهمه أمرك وال تتخــل عنه مهما كانت 

الظروف فهذه فرصة ال تعوض.

ما حتــاول أن تقوم به اليوم قــد يكون جزءا 
مهما من حياتك. رمبــا تأخذ األعمال الفنية 
أو األنشطة البدنية أو الروحانية أو العالقات 
العاطفية شكال آخر أو رمبا متثل شيئا جديدا 

بالنسبة لك.

تتحســن عالقتك بشــريك حياتــك ألنك قد 
تقضي وقتا طويال معه مبفردك ولذلك قد تبوح 
له مبشــاعرك التي حاولــت أن تخفيها خالل 
الفترة املاضية. تظهر العاطفة واحلب واملشاعر 

الدافئة أثناء تعاملك مع أي شخص اليوم.

الدلو الحوتالجدي

حتقــق النجاح والتقــدم املهني واملــادي بعد 
انتظار طويل. الدعم العاطفي الذي تشعر به 
ممن حولك ســيكون مدعاة للسرور والبهجة 
طــوال اليــوم. إذا كنت حتب عملــك فتوقع 
حصولــك على ترقية أو مكافأة ما خالل األيام 

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أطول نهر في العالم o إناث

2. جزيرة اســترالية o نزل الطائر على 
الغصن

3. كاتب فرنسي ســاهم أدبه في قيام 
الثورة الفرنسية

4. قواعد اللغة o شربنا حتى االرتواء
5. خض o بسط o ضمير مؤنث

6. متشابهان o اسم أمر مبعنى أسكت 
o سائل حيوي أحمر

7. هف الهواء على الشــواء o عاصمة 
أوروبية

8. يراقــب انتظــارا لفرصــة o محب 
ومحبوب

9. من دول اخلليج o آلة نفخ موسيقية
10. فاكهة o مقدار صغير من الطعام

 o )1. مــا يضعه امللك للتميــز )مبعثرة
وسائل محدثة إلجناز العمل بكفاءة

2. لغة o يضع ســالحه على وســطه 
)معكوسة(

3. نعطيه ما يستعن به على قضاء أمر 
مهم o نظر بود وحب وعطف
4. منطقة في األردن o يابسة

5. يخصنا o طن
6. يحتفل بهن بحفل تكرمي o ثلثا تقي

7. مادة متفجرة o من السلم املوسيقي
8. نعم )بالفرنسية( o اللعب على أوتار 

العود
9. أفضلهم o نصف واحة

10. مدينــة مغربيــة o ســحابة مــن 
الكواكب والنجوم

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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العواصم ـ وكاالت:
وضع االحتاد اآلســيوي لكرة القدم، 
السعودي محمد الدعيع، والعراقي 
نور صبــري، ضمن قائمة شــملت 
6 مرشــحني، الختيار حارس املرمى 
األفضــل في تاريــخ نهائيات كأس 
آسيا، وذلك مبناسبة اقتراب انطالق 

نسخة 2019 في اإلمارات.
أن  إلى  اآلســيوي،  االحتــاد  وأشــار 
محمــد الدعيع، يعتبــر ثاني أكثر 
للمباريات  خوضــاً  العالــم  العبي 
178 مباراة، بعدما  الدولية مبجموع 
خلف شقيقه األكبر عبد اهلل، في 

حراسة »األخضر« منذ عام 1993.
وأوضح أنه خالل مســيرة استمرت 
13 عاماً في حراسة مرمى املنتخب 
السعودي، ساهم الدعيع في الفوز 
بلقب كأس آســيا 1996، واحلصول 
على املركــز الثاني عام 2000، ليتم 
اختيــاره أفضل حــارس مرمى في 

البطولتني.
كما مثــل الدعيع، الســعودية، 3 
العالم  نهائيــات كأس  مرات فــي 

وكذلك  و2002،  و1998   1994 أعوام 
فاز بلقب بطولة األندية اآلســيوية 
مع الهالل عام 2000.أما نور صبري، 
فدافع عن مرمى منتخب بالده خالل 
آســيا  كأس  بلقب  الفوز  مشــوار 
2007، ولم يتلق سوى هدفني فقط، 

وســاهم في حتقيق هذا اإلجناز من 
خالل احملافظة على نظافة شباكه، 

في 4 مباريات متتالية.
وفي الــدور قبل النهائــي، وبعد أن 
 120 السلبي طوال  التعادل  استمر 
دقيقة، كان نــور البطل في ركالت 
الترجيح عندما تصدى للركلة التي 
نفذها يوم كي-هون، ثم سدد كيم 
جوجن-وو، في القائــم، ليفوز العراق 
ويتأهــل للنهائــي. ولعــب حارس 
املرمى املميز، فــي صفوف منتخب 
العراق طــوال 16 عاماً، وخاض أكثر 
من 100 مبــاراة دوليــة، كما مثل 
العراق فــي دورة األلعــاب األوملبية 
2004 في أثينا، عندما حصل العراق 

على املركز الرابع.
وتضمنــت القائمة أيضــاً، الكوري 
اجلنوبي لــي وون-جاي، والذي يعتبر، 
ثالث أكثر حارس مرمى يشارك في 
عدد مباريات بنهائيات كأس آســيا، 
بعد الدعيع واألردني عامر شــفيع، 
ولعب 133 مباراة دولية مع منتخب 

بالده.

بوغور ـ عمار ساطع*

 دفع وفد االحتــاد العراقي لألعالم 
الرياضي املعني بتغطية مشاركة 
منتخــب الشــباب دون 19 عاماً 
لنهائيــات كأس  القــدم  لكــرة 
آســيا الـ 40 التــي انطلقت قبل 
3 أيــام في اندونيســيا، دفع ثمن 
والتي  واملالية  اإلداريــة  التأخيرات 
اللجنة  تُنجزها  ان  يفتــرض  كان 
العراقية بهدف  الوطنية  األوملبية 
وليس  بإجراءات سفره  التســريع 
عرقلت تلــك االجراءات بالطريقة 
التي اسفرت عن وصولنا متأخرين 
يوم خــوض منتخبنا مباراته  في 
اجملموعة  تايلند ضمن  امام  األولى 
الثانية، في ســابقة، لم حتدث ألٍي 
من الوفــود او البعثات الصحفية 

املرافقة للمنتخبات الوطنية!
 وكان لزاماً ان نعاني االمرين ذهاباً 
بعــد رحلة اســتغرقت لنحو 20 
ساعة متواصلة، وصلنا فيما بعد 
الى مطار سوكانو هاتا الدولي في 
موعد  مع  االندونيسية  العاصمة 
خوض منتخبنــا ملواجهته االولى 
العاصمة  قادمني من  تايلند،  امام 
القطرية الدوحة، وكان يفترض بِّنا 
التوجه مباشرة الى مدينة بوغور 
منافسات  احداث  مســرح  حيث 
الطريق  الثانية، قاطعني  اجملموعة 
براً بنحو ثالثة ساعات، االمر الذي 
اوقعنا في حرٍج كبير، جراء ســوء 
التنســيق مبوعد احلجوزات، أضف 
في  املتعمد  اإلهمــال  ذلــك  الى 

توقيع ُكتب ايفادنا!
 وبرغــم كل ذلك، اال اننــا تابعنا 
اتصاالتنا مع  املباراة مــن خــالل 
املنسق االعالمي للمنتخب ارشد 
صباح  والذي وضعنــا في احلدث 
اوالً بــاول.. بيــد ان النتيجة التي 
آلت اليها مباراة منتخب الشباب 
مــع نظيره التايلنــدي بتقلباتها 
الدراماتيكية خطفت في نهايتها 
فوزاً مبتناول اليــد بعدما وانتهت 
بالتعــادل بثالثــة اهــداف لكل 
منهما، دقت جرس االنذار في قادم 
النتائج ملباريات شبابنا الذي جنحوا 
بهدف  تراجعهم  نتيجة  قلب  في 
الى تفوق بثالثة اهداف حتى قبل 

اذ  دقائق،  بثــالث  املواجهة  نهاية 
قلص منتخب تايلند النتيجة الى 
الثاني  للهدف  بتســجيله  هدف 
ثــم الــى التعديل بهــدف ثالث 
الوقت بدل الضائع، ليســرق  في 
النقاط الثــالث من جعبة تالمذة 
قحطان جثير الذي سيبدا مرحلة 
الذي  بالشكل  البحث عن مخرج 
يتالئم ومواجهة كوريا الشمالية 
غٍد االثنني.. اذ ستحدد نتيجة تلك 
بها  الذي سيقابل  الطريق  املباراة 

نظيره الياباني، اخلميس املقبل.
وبعيداً عن نتيجة مواجهة شبابنا 
في النهائيات االســيوية، االولى، 
فــان جيل الالعبني هــذا ملنتخب 
األكثر  القدم،  لكرة  العراق  شباب 
اعمــار عناصره،  دقة من حيــث 
اذ مت إعادة هيكلــة هذا املنتخب 
الذي ميلك مســتقبال جيداً على 
امل تطويره وزجه في منافســات 

مقبلة.

الشــباب  منتخــب  وكان  هــذا 
العراقــي احلالي قد بــدأت رحلة 
اعداد في أواخر شــهر آب املاضي 
عقب  تشــكيلته  هيكلة  بإعادة 
الناشئني  منتخب  العبي  تسريح 
الســابقني، وضــم مجموعة لم 
يســبق ألكثرهم ان شــاركوا في 
منافســات رسمية ســابقة، أثر 
للمنتخب  التدريبي  اجلهــاز  قيام 
ومتابعة  واستقصاء  بحث  برحلة 
للمواهــب الكرويــة اليافعة في 
محافظــات مدن البــالد الختيار 
عناصر جديــدة بإعمارٍ دقيقٍة من 
واألفضل  األنســب  اختيــار  اجل 
لتشــكيلة املنتخب الــذي دخل 
مبعســكرات تدريبيــة فــي كل 
من مدينة أربيــل اوالً ثم في كل 
الدوحة  القطرية  العاصمــة  من 
ومــن بعدهــا في دولــة االمارات 
العربيــة املتحــدة واخيــراً فــي 
اململكة العربية السعودية خاض 

خاللها ســبع مباريــات اختبارية 
الغرض منها معرفة  جتريبية كان 
والطريقة  الالعبــني  مســتويات 
منتخبــات  ملواجهــة  األفضــل 
اجملموعة االسيوية الثانية ومعرفة 
نقاط القوة والضعف في خطوط 
اللعــب واملراكــز التي ســيعول 
عليها الكادر التدريبي في املباريات 

الرسمية.
للجهاز  لكن ذلك ُكله كان دافعاً 
الفني فــي مواجهــة التحديات 
منتخب  اعــداد  بهدف  والصعاب 
ســيكون األكثر واقعيــة من بني 
اغلــب املنتخبــات الســابقة، اذ 
ينتظــر ان يبــزغ اكثــر من جنم 
في هــذه البطولــة، ابرزهم قائد 
الذي  ســرتيب،  احمد  املنتخــب 
ســبق وان شــارك فــي نهائيات 
آســيا للناشــئني قبل عامني في 
الهند واســهم في حتقيق العراق 
للقب للمرة األولــى في فئة دون 

17 عامــاً الى جانــب املهاجمني 
مؤمل عبد الرضــا ووكاع رمضان 
وكذلــك محمد الباقــر كرمي الى 
جانــب املدافع علــي رعد كاظم 
اذ ستشــكل هذه التوليفة امل 
العراقية في املســتقبل  الكــرة 

القريب.
 وتقام منافســات نهائيات كأس 
آســيا لكــرة القــدم للشــباب 
بنســختها الـ 40 في ثالثة مدن 
اندونيســية مبشاركة 16 منتخبا 
وزعت على أربع مجموعات ضمت 
االمارات  منتخبات  من  كل  األولى 
وقطــر وتايوان إضافــة الى البلد 
املضيف اندونيســيا فيما تألفت 
الثانية من منتخبنا الشبابي الى 
الشــمالية  وكوريا  اليابان  جانب 
وتايلنــد، بينما ضمت الثالثة كل 
من فيتنام واألردن وكوريا اجلنوبية 
وأستراليا في حني ضمت اجملموعة 
الســعودية  منتخبات  الرابعــة 

وماليزيا وطاجكستان والصني.
ويتأهل اول وثاني الترتيب من كل 
مجموعة الى الدور الربع النهائي 
علــى ان يضمن الفائــز من الدور 
العالم  نهائيــات كأس  بلوغ  ذاته 
للشباب التي تستضيفها بولندا 

العام املقبل.
وتقــام مباريات كأس آســيا في 
مالعــب جيلــورا بــوجن كارنو في 
في  وبكانساري  جاكرتا  العاصمة 
كاندراباجا  وباتريوت  بوغور  مدينة 

في مدينة بيكاسي ريجنسي.
وهــذه هــي النســخة الـــ 40 
لنهائيات كأس آســيا للشــباب، 
علما انها املشاركة الـ 19 لشباب 
العــراق، بعدما ســبق للمنتخب 
العمرية  الفئة  هذه  في  الشبابي 
ان شــارك في 18 نسخة سابقة 
خطف اللقب فــي األعوام 1975 
مناصفة مع أيران و 1977 و 1978 
و 1988 و 2000.. فما أحرز شبابنا 
مركز الوصيف مــرة واحدة وذلك 
عام 2012 في االمارات بخسارتهم 
امام كوريــا اجلنوبية بفارق ركالت 
اجلزاء كما نال العراق املركز الثالث 
مرة واحدة أيضا عام 1982 واملركز 
الرابعة ملرة واحدة أيضا عام 1994.
وانطلقــت نهائيات كأس اســيا 
للشباب عام 1959 واستمرت حتى 
عــام 1977 قبل ان يجــري االحتاد 
االســيوي لكرة القــدم تعديالت 
على طريقة اقامتها، بعدما كانت 
جترى سنوياً، اضحى تنظيمها كل 
عامني، اذ كنت ســابقا تقام دون 
18 عاماً قبــل ان يتم تثبت اعمار 
لتصبح  ومشــاركاتهم  الالعبني 
دون 19 عاماً بدأ من نسخة بطولة 

عام 2008 في السعودية.
اجلنوبية  كوريــا  منتخــب  ويعد 
للشباب أكثر املنتخبات اآلسيوية 
فوزاً ببطولة الشــباب وذلك لـ12 

مرة سابقة.
وهــذه هــي املــرة الثانيــة التي 
اندونيســيا  فيهــا  تســتضيف 
اذ  للشباب  اســيا  كأس  نهائيات 
سبق وان احتضنت النهائيات عام 

1994 بنسختها الـ 28.

العراقي لإلعالم  * موفد االحتــاد 
الرياضي

»الشبابي« يفقد فوزًا بمتناول اليد.. وغدًا يالقي كوريا الشمالية
ضمن نهائيات آسيا تحت 19 عامًا

جانب من مباراة الشباب وتايلند

نور صبري
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مدريد ـ وكاالت:

زعمــت تقارير إعالميــة بأن الالعب 
دا ســيلفا يشــعر  نيمار  البرازيلي 
نــادي برشــلونة  لتركــه  بالنــدم 
اإلســباني واالنتقال إلى نادي باريس 
ســان جيرمان الفرنسي في صيف 

عام 2017.
ديبورتيفو«  وأكدت صحيفة »موندو 
اإلسبانية بأن نيمار يتوق إلى العودة 
مجدداً  واللعب  لبرشــلونة  مجدداً 
مــع األرجنتينــي ليونيل ميســي 
الفوارق  علــى حقيقة  وقف  بعدما 
والباريســي  الكتالوني  الناديني  بني 
من جميع النواحي ، مشــيرة الى أن 
بالندم مبجرد  البرازيلي شعر  الالعب 
ما زال مفعــول العرض املالي املُغري 
الذي قدمه مســؤولو نــادي باريس 

سان جيرمان.
لنيمــار بعدمــا دخل  وتأكد  هــذا 
موسمه الثاني مع الفريق الباريسي 
، بأن األحالم التي راودته بإنتقاله إلى 
باريس سان جيرمان لم ينجح حتى 
اآلن في حتقيقها مثل اجلوائز الفردية 

واحلذاء  الذهبية  الكرة  رأسها  وعلى 
الذهبي.

وفــي حال رغــب نيمار فــي العودة 
واللعب مجدداً لنادي برشلونة ، فإنه 
يتعني عليه تخفيض راتبه السنوي، 
شــريطة موافقة اإلدارة الكتالونية 
علــى عودتــه بعد حالة االســتياء 
التي انتابتها من الالعب ووالده بعد 
قبولهما بفتح مفاوضات مع النادي 
، رغم انها وفرت لالعب  الفرنســي 

كافة الظروف ليتألق مع الفريق.
وبحســب التقرير ، فــإن نيمار أبدى 
رغبتــه في العودة لنادي برشــلونة 
في أقرب فرصــة ، وحتديداً في خالل 
القادمة، وقد  الصيفيــة  االنتقاالت 
أســر بذلك لعدد مــن الالعبني في 
الفريق الكتالوني  ، حيث يراهن على 
العالقة القوية التي تربطه بعدد من 
جنوم الفريق مثل ليونيســي ميسي 
و لويس ســواريز و ايفان راكيتيتش 

لتسهيل مهمة عودته .
وهذا وسئم نيمار العيش في مدينة 
باريــس واللعب فــي بطولة تفتقد 
للمنافسة و للندية، في وقت اشتاق 
فيــه للعيش في مدينة برشــلونة 

الســاحرة و اللعــب لفريقها الذي 
يعتبره فريقــه األول بعد رحيله عن 

نادي سانتوس )ناديه األصلي( .
ويبقــى العائق األكبر الــذي يحول 
دون عودة نيمار لبرشــلونة هو حالة 
العــداء بــني الناديني الباريســي و 
الكتالونــي، وهو ما ســيدفع بإدارة 
التشــبث  الى  الفرنســي  النــادي 
به ملنعــه من العــودة مهما كانت 
النتائــج، خاصة انها تدرك جيداً بأن 
برشلونة لن يدفع ألجله 222 مليون 

يورو.
وكان نيمار قد لعب لبرشــلونة في 
الفترة من صيف عــام 2013 وحتى 
صيف عام 2017  و شكل مع ميسي 
و سواريز اقوى وافضل ثالثي هجومي 
في تاريخ كرة القدم ، حيث ســاهم 
هذا اخلط في نيــل الفريق للثالثية 

التاريخية في عام 2015 .
مــن جانب اخــر، طالــب البرازيلي 
اإلعالم  أندرادي، وسائل  ماكســويل 
بعــدم خلق اجلــدل، حــول العالقة 
بني مواطنــه نيمــار، واألوروجوياني 

إدينسون كافاني.
»لو  صحيفــة  مــع  مقابلة  وفــي 

البرازيلي  سئل  الفرنسية،  باريزيان« 
عــن العالقة بــني نيمــار وكافاني 
فأجاب: »كنت أعرف أنك ســتطرح 
هذا الســؤال، يجب أال نخلق جداًل«.

وأكــد البرازيلــي أن هجــوم باريس 
سان جيرمان املكون حالًيا من نيمار 
رمبا يكون  وكيليان مبابــي وكافاني 

األفضل في أوروبا في الوقت احلالي.
وعن دوره مع نيمار قال: »نيمار محاط 
بأســرته، وفي النــادي هناك الكثير 
مــن الناس يتحدثــون معه، خاصة 
املدرب توخيــل، لديهما عالقة قوية 
جًدا، الشيء الوحيد الذي ميكنني أن 

أنصحه به هو احلياة في باريس«.
كما أشــاد مببابي ورشــحه للكرة 
الذهبية، وقــال: »عندما أراه يركض 
أكون ســعيد جًدا ألنني توقفت عن 
اللعب )يضحك(، إنه ناضج جًدا على 
الرغم من أنه يبلــغ 19 عاما فقط، 

نأمل أن يواصل تقدمه إلى األمام«.
واختتــم: »إنه واحد من املرشــحني 
لي  بالنسبة  الذهبية،  بالكرة  للفوز 
ال يوجد لدي مفضلــني للفوز، لكن 
مبابي لديه كل شــيء للفوز بالكرة 

الذهبية هذا املوسم«.

بعدما وقف على الفوارق بين ناديه السابق والحالي

نيمار يأمل في إصالح األمور من أجل العودة إلى برشلونة

تقرير

نيمار

فوزان مهمان للطلبة 
ونفط ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز الطلبة على مضيفــه أمانة بغداد، بثالثية نظيفة، 
في املباراة التي أقيمت مســاء أمس، على ملعب بغداد، 

حلساب اجلولة اخلامسة من الدوري املمتاز.
ورفع الطلبة رصيده إلى النقطة السادســة في املركز 
السادس، في حني جتمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 
الثانيــة في املركز األخير.ودفع أمانة بغداد ثمن انفتاحه 
بشكل كبير، ليتلقى هدفا مبكرا في الدقيقة الثامنة، 
عبر مروان حسني..  وحاول أمانة بغداد العودة إلى أجواء 
املباراة وكاد أن يســجل عن طريق جاسم محمد، إال أن 

كرته افتقدت للتركيز.
وفي الدقيقة 41 عزز أحمد محمد النتيجة بهدف ثاني، 
لينتهي الشوط األول بتقدم الطلبة بهدفني من دون رد.

في الشــوط الثاني رمى مدرب أمانــة بغداد بكل ثقله 
وضغط على مرمى الطلبة وأضاع مهيمن ســليم كرة 
تقليص النتيجــة، ومن هجمة مرتدة ســجل الطلبة 
هدفه الثالث في الدقيقة 67، عبر الالعب مروان حسني، 
الذي استفاد من كرة مرتدة من يد احلارس علي مطشر.

حقق نفط ميســان فوزًا كبيرًا علــى ضيفه الديوانية 
بنتيجــة )4-1(، في املبــاراة التي أقيمــت على ملعب 
ميســان األوملبي، تقدم نفط ميســان سريعا من ركلة 
جزاء في الدقيقة الثالثة، ســددها منــار طه، وأضاف 
وسام ســعدون فنجان الهدف الثاني في الدقيقة 11، 
لينتهي الشــوط األول بتقدم نفط ميسان بهدفني من 

دون رد.
وفي الشوط الثاني متكن الديوانية من تقليص النتيجة 
ســريًعا عبر أحمد عدنان بعد مرور دقيقتني فقط، لكن 
نفط ميســان شــعر بخطورة املهمة فســعى لتعزيز 
النتيجــة وحتقق له مبتغاه في الدقيقة 66 بواســطة 
حســن حمود، قبل أن يختتم وســام سعدون مهرجان 

األهداف ويحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
وبهذا الفوز تصدر نفط ميسان الدوري برصيد 12 نقطة 
من أربع مباريات، فيما جتمد رصيد الديوانية عند 5 نقاط 

في املركز الثالث عشر.
من جانب اخر أعرب عماد عودة، مدرب أربيل، عن أمله في 
حتقيق النقاط الثالث من مواجهة اليوم، أمام الكهرباء، 
والتي ســُتقام في ملعــب التاجي، في ختــام اجلولة 

اخلامسة من الدوري املمتاز.
وقــال عودة فــي تصريحات صحفيــة: »هدفنا  حتقيق 
النقــاط الثالث؛ لــذا حضرنا لبغداد مبعنويــات عالية، 
وســندخل اللقاء باندفاع كبير مــن أجل العودة ألربيل، 

بالفوز«.
وأوضح »الكهرباء يضم نخبة من الالعبني الشباب الذي 
متيزوا املوســم املاضي، وبالتالي املباراة لن تكون سهلة، 
لكننا عازمــون على الفــوز، كون النقاط ســتمنحنا 
فرصة للتقدم في الئحة الترتيــب واالقتراب من املراكز 
املتقدمة«.يذكر أن أربيل يحتل املركز التاسع، بـ5 نقاط، 

فيما يحتل الكهرباء املركز الـ17، برصيد نقطتني.

4:00 عصرًا

 9:30 مساًء
4:00 عصرًا

مفكرة اليوم

بارما ـ التسيو

إنتر ميالن ـ ميالن
فيرونا ـ أتالنتا 

الدوري اإليطالي

بغداد ـ محمد حمدي*
تــوج العــراق بطال للعــرب في 
بطولة العرب للبليارد والسنوكر 
اجملمعــة خملتلــف الفئــات التي 
دولة  الفجيــرة فــي  ضيفتهــا 
االمــارات العربية املتحدة للفترة 
من الســابع وحتى السابع عشر 

من من تشرين اول احلالي.
وبني  رئيس االحتاد العراقي املركزي 
للبليارد والســنوكر رئيس الوفد 
املشارك شمس الدين عبد العال 
، ان املشــاركة احلالية اثبتت علو 
وتفوقه  العراقــي  الالعب  كعب 
كبير  العرب بشوط  نظرائه  على 
بدليــل حصولنــا علــى خمس 
ميداليات ذهبية هي حجر الزاوية 
 ، اخملتلفة  بفعالياتهــا  للبطولة 
واشاد عبد العال بانضباط وتفوق 
جميع الالعبــني ومدربيهم ومن 
خلفهم جلنة املسابقات في االحتاد 
جاسم  عادل  الســيدين  بتواجد 
ومحمد كيفان وبقية االخوة في 
الذين عمدوا  الفرعيــة  االحتادات 

على تكثيف البطوالت احمللية وما 
متخضت عنه مــن ظهور صفوة 

رائعة من الالعبني املوهوبني.
واشــار الــى ان نتائــج البطولة 
منتخب  فوز العب  عن  اســفرت 
بامليدالية  وســام  ليث  الناشئني 
الكرة  فعاليــة  فــي  الذهبيــة 
الثامنة والالعب حســنني احمد 
بامليداليــة البرونزيــة ، ونال ليث 
وســام امليدالية الذهبية الثانية 
وجاء  التاسعة  الكرة  فعالية  في 
وامليدالية  الثاني  باملركز  حسنني 

الفضية.
وفــي فئة املتقدمني نــال العبنا 
امير علي فضيــة الكرة الثامنة 
امليدالية  نال منتخبنا فرقيا  كما 
الفضيــة وفــي لعبــة الكــرة 
التاســعة حقق منتخبنا ذهبية 
الكــرة التاســعة عــن طريــق 
الالعبــني امير علي وكــرار عبد 
وعباس  فالح  اهلل  وعبــد  الواحد 
مهدي كما نــال العبنا كرار عبد 
الواحد برونزية اللعبة ذاتها فرديا.

وتابع ان امليدالية الذهبية االخرى 
نالهــا املنتخــب بفعالية الكرة 

التاسعة املزدوج فرقيا.
تالقا  شــهدت  السنوكر  فعالية 
عراقيــا هــي االخــرى وافتتحت 
فراس  لالعــب  املاســتر  ببرونزية 
الفــردي االعتيادي  ، وفــي  كامل 
حصل علي جليــل على امليدالية 
على  كامــل  وفــراس  الفضيــة 
الســنوكر  البرونزية وفي فعالية 
ســكس ريد نــال عمــر محمد 
وحصــد  البرونزيــة  امليداليــة 
الذهبية  امليدالية  فرقيا  منتخبنا 
اخلامسة واختتمت املشاركة بفوز 
بامليدالية  الشباب  منتخب  العب 

الفضية لفردي السنوكر.
جديــر بالذكــر ان املنتخب خاض 
عدد مــن املعســكرات االعدادية 
ســبقت البطولة باشراف مدرب 
البليارد صالح حســن والسنوكر 

مقداد الكاظمي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد البليارد

العراق يتوج اوال  ببطولة
 العرب للبليارد والسنوكر

الدعيع وصبري ضمن قائمة أفضل 
الحراس في تاريخ كأس آسيا
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الفنانــة  انضمــت 
جــودي  البريطانيــة 
دينــش، إلــى فريق عمل 
الــذي   ،"Cats" فيلــم 
تقــوم ببطولته النجمة 
األميركية تايلور سويفت.
مجلــة  موقــع  وذكــر 
دينــش  أن  "فارايتــي" 
احلاصلــة علــى جائــزة 
األوسكار، سوف تلعب دور 
قطة عجــوز في الفيلم 

املأخــوذ عن مســرحية 
عام  عرضــت  شــهيرة 

.1981

 Instant" موقــع  نشــر 
مقطــع   "Bollywood
صفحتــه  عبــر  فيديــو 
مبوقــع  الرســمية 
والذي أظهر  "إنستجرام"، 
النجمة الهندية أميشــا 
باتيــل وهــي محاصــرة 
مــن قبــل املئــات مــن 
املعجبني داخل ســيارتها، 
في حــني حــاول البعض 
بالتقاط عــدد من الصور 
التذكارية  والفيديوهــات 
لها، وســط هــدوء باتيل 

وذلك في مومباي بالهند.
وانتهت باتيــل مؤخرًا من 
من  مشــاهدها  تصويــر 
فيلم الكوميديا واألكشن 
 ."Bahiaji Superhit"

البطولــة  وتشــاركها 
نخبة من جنوم الســينما 
بريتني  منهــم  الهندية، 
ديــول،  وســوني  زينتــا، 
وميثون شاركبورتي. وتدور 
عصابة  بشــأن  أحداثــه 
يصبحــون أبطــال فيلم 
املقرر  ومــن  ســينمائي، 
يوم  جتاريًا  الفيلــم  عرض 
أكتوبر  األول  تشــرين   26

يعود املطرب جو أشقر عبر 
أغنيتــه اجلديــدة "بدقلو" 
راقصة  بنغمــات  جلمهوره 
األغنية،  غير معتادة،  وأحلان 
ثمــرة التعــاون اّلذى جمع 
بأنغامــي، فانضّم  أشــقر 
بذلك إلى مجموعة الفّنانني 
اّلذين أصدروا أغنياٍت خاّصة 
"أنغامي  مشــروع  ضمــن 
أوريجينالز"، أغنية "بدقّلو" 
نبيل  وأحلــان  كلمــات  من 
خورى، وتوزيــع محمد جبر. 
أعمــال جو  آخر  أن  يُذكــر 
"ليلتك  أغنية  أشــقر كان 
فــل "، والتــي صورها على 
كليب  الفيديــو  طريقــة 
قبل  وذلــك  القاهــرة،  في 
اجلديــد،  ألبومــه  طــرح 

األغنيــة من كلمــات أمين 
محمد  وأحلان  قمر،  بهجت 
يحيى، وتوزيع أســامة عبد 
الهــادي، ومحمــد عباس، 
محمد  وماســتر  وميكس 
عباس، ومت التســجيل في 
الناي   ،MEMO اســتوديو 
والقانون  مصطفى،  حملمد 
لســامر بركات، والكليب 

من إخراج ياسر سامي.

جودي دينش

جو أشقر

أميشا باتيل

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل 
يفســر املستشــار االردني محمد 
ســامي محمد أبو غوش في كتابه 
األحجــار الكرمية تاريخ الســبحة 
فيقول: أن فكرة املســبحة تطورت 
طبيعيــا من فكرة القــادة، إال أنه 
مــن الصعــب التحديــد الدقيق 
القادة  استعمال  حتول  من  الزمني 
كمســبحة، بيد أنه ميكــن القول 
بدأت  املسبحة  فكرة  أن  واالفتراض 
)5000( سنة،  السومريني قبل  عند 
ومن ثم انتقلت إلى بقية احلضارات 
األخــرى كالفرعونيــة والهنديــة 
والفارسية وغير ذلك من احلضارات 

الاحقة.
 اليوم اصبحت املســبحة مظهرا 
اجتماعيــا، وغالبا ما تــرى الرجال 
من  انواعــا  يحملــون  خصوصــا 
املســبحات تتفاوت قيمتها املالية 
وقدمهــا وندرتها، إضافــة الى ان 
املســبحة اصبحت جتارة رائجة تدر 
على بائعيهــا واملتاجرين بها امواال 
في  بيعها  محال  وتنتشــر  كثيرة، 

اسواق املدن.
عن املسبحة، وانتشار استعمالها، 
وكل مــا يتعلق بهــا كان لنا هذا 
اللقاء مع احلاج نبيل مهنا الربيعي، 
احد جتار املسبحات، ويعد من اخلبراء 
املســبحات  بعالم  املتخصصــني 
واالحجار الكرميــة، والذي ورث هذه 
املهنة عــن والده منذ 30 عاما. قال 
عن تأثير املسبحة في االنسان، وما 

يدعوه القتنائها:
عن  االنســان  تبعــد  -املســبحة 
العادات السيئة، إضافة لوظيفتها 
بالتسابيح الدينية، وتعد استثمارا، 
املقارنة يصل سعر  فعلى ســبيل 
غرام الذهب الــى35 دوالرا في حني 
يبلغ سعر الغرام من احلجر البولندي 
املســتخدم في صناعة املسبحات 
25 دوالرا، اذن ليس هناك فرق كبير، 
إضافة الى ان املســبحة تستعمل 
االمــراض، فالكهــرب مثا  لعاج 
السلبية من جسم  الطاقة  ميتص 
املسبحات  انواع  وبعض  االنســان، 
الكبد،  تســتعمل كعاج ألمراض 
الدموية،  الدورة  وتنشــيط  والربو، 

اضافة لعاجات أخرى.
وماهي أشهر املواد املستعملة في 

صناعة املسبحات؟ 
-يقــف الكهــرب علــى رأس هذه 
املواد، والكهــرب يتكون من اصباغ 
شــجرة الصنوبــر املتحجــرة من 
انتاجه  ويتركــز  الســنني،  مايني 
في مدينــة غالني غراد الروســية، 
وتتعدد انواع حجر الكهرب، فهناك 
األملاني، واالملاني املغلف، والبولندي، 
والروســي. يأتي بعده املرجان، وهو 
من االحجار النــادرة، ويبدأ تكوينه 
مــن شــجرة صغيــرة تنمــو في 

اغصانها  من  ويستخلص  البحر، 
لونها  يتدرج  التي  املتحجرة 

من االبيض الى األســود، 
ويعد  باألحمــر،  مرورا 

من  االســود  املرجان 
ويتركــز  النــوادر، 

االصلــي منه في 
وإيطاليا،  تونس 
حجر  وكذلــك 
الذي  اليســر، 
ج  يســتخر
مــن اغصان 

شــجرة تنمــو في البحــر االحمر 
مــن جهــة الســعودية، واول من 
اســتخرجه، اهل احلجــاز، وهناك 
في  الذهب تصنع  من  مســبحات 

تركيا وحسب الطلب.
وعن أغلى سعر ملسبحة بيعت في 
كمراكز  املعروفة  واألماكن  العراق، 
لبيعها، وهل هناك معامل خاصة 

لصناعة املسابح قال:
أغلى مسبحة  فان  علمي  -حسب 
بيعت في العراق بلغ ســعرها 270 
وزنها  الن  دوالر  الــف 
كان كيلو غراما 
 ، ا حــد ا و
هــي  و
مــن 

الكهرب واملرجان، وهناك مسبحات 
غالية تبدأ اســعارها من 500 دوالر 
فما فوق، اما مراكز بيع املسبحات، 
وحســب الدليل السياحي للعراق، 
فتحتل بغداد املركز االول في سوق 
هرج، واملدرســة املســتنصرية في 
ســوق الســاعاتي، ثم في النجف 
االشرف، وكرباء املقدسة، واملوصل، 
لكن مراكز البيــع في احملافظات ال 

يصل ملستوى بغداد.
وتابــع: ال توجد معامــل لصناعة 
املســبحات في العراق ألننا ال منلك 
املواد اخلام، لكن هناك ورشا صغيرة 
لتصليــح املســبحات، نحن جنمع 
يأتينا  الكهرب  معظم  ونســتورد. 
على شكل قائد نسائية ونحولها 
ملســبحات. اخليــط مــن تركيا، او 
الصني، والشــاهول من خرز اكثرها 
يأتي من بولندا. واود ان اشــير الى 
ان هنــاك معارض عامليــة خاصة 
باملسبحات تقام سنويا في مدينة 
غدانســك البولنديــة، وفيلنيوس 

عاصمة لتوانيا، وكذلك املانيا ".

المسبحة.. استثمار وعالج لألمراض 
وقيمتها تقترب من الذهب 

أحد محال املسابح

جمال جصاني

حــظ وزارة اخلارجيــة العراقية يعكس حالــة النحس 
والبؤس التي رافقت املشهد العام منذ حلظة "التغيير" 
الى يومنا هذا، فلم يكتف حظها العاثر بتسّلم هوشيار 
زيباري لهــا وحتويلها الــى إقطاعيــة ملحقة مبصالح 
وتصــورات حزبه البعيــدة عما يحتاجــه العراقيون في 
مرحلة استثنائية من تاريخهم احلديث، ليتلقفها السيد 
اجلعفري والذي دوخت خطاباته اجلنجلوتية وحفرياته في 
مجال التاريخ واجلغرافية ورحاته املكوكية؛ السيد هنري 
كيســنجر بجال قدره ومكانته في عالم الدبلوماسية، 
ويبدو ان هذا النحس قد شجع عدد من جنوم ما تبقى من 
حطام النقابات املهنية، للتقدم لهذه الوزارة املستباحة. 
مع انطاق حمات التسويق لهذا املرشح الطموح جداً، 
والتي دشــنها كما هــو معتاد، شــخص تخصص في 
البحث والتنقيب عن مواهب وعبقرية "السيد النقيب" 
ومــن األهمية مبــكان اإلشــارة الى ان هــذه "املوهبة" 
أصبحــت مطلوبة جداً في أيامنا هــذه، والبيئة احلالية 
ضاجة باملزيد من تلك "الكتابات" املنحدرة من رحم عبارة 
"اشهدوا لي عند األمير"؛ مما جعل أمر السكوت عن مثل 
هذه املمارسات املتنافرة وأبسط قيم ومعايير )السلطة 
الرابعة( مبثابة خيانة سافرة ألبسط وظائف هذه املهنة 
)الصحافة( والتي ترعبلت كثيراً مع هذا الطفح الهائل 

من املتسللني اليها زمن النظام املباد وبعده.
الدوافع التي تقف خلف تلك الكتابات البائسة واملدفوعة 
الثمن ال ميكن ان تخفى ال على املتابع احلصيف وحسب، 
بل كل من يتمتع بحاســة شم سليمة وغير معطوبة، 
مبقدوره ان يصل اليها، ال سيما وهي تصدر عن مخلوقات 
تدعي االنتســاب ملهنة وجدت كي تنتصر حلرية اإلنسان 
وكرامته وعقله وضميره، مهنة أساسها النقد واملواقف 
الشجاعة، ال اخلنوع والتبعية والذيلية كما يحصل غالباً 
على تضاريس مضاربنا املنحوسة. وفي مقالنا هذا لست 
بصدد التطرق الى اإلمكانات الفعلية لهذا املرشــح أو 
ذاك لهذه الوزارة االشد فتكاً في حياة اجملتمعات والدول، 
ألن املعايير االولية للعمل في هذا التخصص الشــائك 
واملعقد )الدبلوماســية( معروفة، وكما يقول املثل )عرب 
وين وطنبورة وين( فرفقاً بهذه الوزارة املكرودة، فقد القت 
ما القت من ظلم وحيــف وحظ عاثر في أغلب محطات 

حياتها.
ومن األهمية مبكان اإلشــارة الى ان مثل هذه احلاالت ما 
كان مبقدورها اإلفصاح  بكل هذه اجلرأة على التقحم مبا ال 
يعنيهم، لوال املناخات والشروط واملعايير املهيمنة على 
املشــهد الراهن؛ والتي تتيح لغير القليل من األشخاص 
بالتســلق الى مواقع ومهن ومســؤوليات ال عاقة لهم 
بهــا ال من قريب وال مــن بعيد، هذه القســمة العاثرة 
التي وضعتنا ضمن قائمة الدول األكثر فشــًا في عالم 
اليوم. ومــا النتائج التي متخضت عنهــا الدورة االخيرة 
لانتخابــات التشــريعية إال دليا واضحــاً على حيوية 
ودميومة مثل تلك املعايير والشروط املعاقة، والتي حولت 
أهم واخطر وزارة ســيادية )اخلارجيــة( الى ما هي عليه 
من عجز وترهل وفشــل في النهوض بأبســط وظائفها 
ومهماتها جتاه الوطن وســمعته ومصاحله احليوية، التي 
تنتهك على مرأى ومســمع اجلميع. ان انتشــار مناخات 
التشــرذم والشــللية والتمترس على أســاس املصالح 
الفئوية الضيقة، وعجزنا وفشــلنا )جماعات وأفراد( عن 
صنع اصطفافات جديدة تســتند للمعايير التي أكرمت 
ساالت بني آدم؛ أطلق العنان ملثل هذه الفزعات املتنافرة 
وأبسط شروط وقيم ما يعرف مبرحلة العدالة االنتقالية، 
والتــي ابتلينا بها منذ حلظة تبخــر "جمهورية اخلوف" 
حتى حلظة االنعطاف إلكترونيا إلشغال احلقائب الوزارية 

الشاغرة..!

ومضــة

الدبلوماسية المكرودة

الصباح الجديد - وكاالت:
تعيــش املطربة اللبنانية الشــابة نانســي 

عجرم حالة من النشاط الفني من خال 
بإحيــاء حفات متتالية، خــال املدة املقبلة 
ذكرت  فقد  األميركيــة.  املتحــدة  بالواليات 
نانســي عبــر صفحتها الشــخصية على 
ثــاث حفات  مواعيد  إنســتجرام"  موقع" 

ستحييها خال األيام القليلة املقبلة.
وتبدأ نانســي سلســلة حفاتها في أوروبا 
بالعاصمــة اإلجنليزيــة لنــدن، إلحياء حفل 
غنائــي علــى مســرح "أو تو أرينــا" مبيدان 
بيننســوال اليوم األحد املصادف 21 تشــرين 

األول أكتوبر اجلاري.
وتســتعد بعد ذلــك جلوالتهــا الغنائية في 
اميركا يوم السبت املصادف الثالث من تشرين 
الثاني نوفمبر املقبل، بإحياء حفل غنائي على 
أحد املسارح الكبرى في الس فيجاس، وحتيي 
احلفل الثانــي في العاصمة واشــنطن يوم 

التاسع من الشهر نفسه،  اجلمعة املصادف 
وتختم حفاتها على مسرح مدينة ديترويت 

السبت  يوم  االميركية  بوالية ميشيغان 
العاشر من تشرين الثاني 

نوفمبر املقبل.
نانســي  أن  يذكــر 
عجــرم، شــاركت 
جلنة  ضمن  مؤخرًا 
اختيــار  حتكيــم 
جمــال  ملكــة 
اختيار  ومت  لبنــان، 
ملكة  رعيدي،  مايا 
 ،2018 لبنان  جلمال 

اللجنة  في  وشــارك 
أيًضا اإلعامي اللبناني جورج 

اللبنانية  والفنانة  قرداحي، 
والفنان  نادين نسيب جنيم، 

اللبناني عادل كرم.

عجرم تحيي سلسة 
حفالت في أميركا وأوروبا

الصباح الجديد - وكاالت:
ضجــة إعامية جديدة أثارتها ســلوى عكر 
ممثلة لبنان في مسابقة ملكة جمال األرض، 
بعد التقاطها صورة مع نظيرتها اإلسرائيلية، 
لتتعرض لعقوبة مباشــرة بســحب اللقب 
منها، ومنعها من املشــاركة في مســابقة 
ملكة جمال األرض املقامة حاليا في الفلبني.
وســحبت مؤسسة الـ"سوســن"، صاحبة 

احلق في العالــم العربي أللقاب 
لرفضها  اللقب  اجلمال،  ملكات 
التطبيــع مع إســرائيل، وقالت 
املؤسســة في بيان، إن معركتنا 
ثقافية  معركــة  إســرائيل  مع 
وأكادمييــة وإعاميــة وفنيــة، ال 

عسكرية واقتصادية فقط".
جدير بالذكر أن هذه ليســت املرة 

األولــى التي تلتقط فيهــا لبنانية 
حاصلة على لقب ملكة جمال صورة 

مع إســرائيليات، اذ سبق أن انتشرت 
قبل ثاث سنوات صورة سيلفي لسالي 

جريــج، ملكة جمال لبنــان لعام 2014، 
وهــي إلى جانب نظيرتها اإلســرائيلية في 

.Miss Univers مسابقة
وقعت فــي الفخ اإلســرائيلي أيضا عدد 

من املشــاركات فــي الــدول العربية، 
فملكة جمــال العراق ســارة عيدان 

التقطت صورة مــن قبل مع ملكة 
جمال إســرائيل مبســابقة ملكة 
الواليــات  فــي  الكــون  جمــال 
وأشــعلت  األميركية،  املتحــدة 
مســتخدمي  غضب  الصــورة 
االجتماعي  التواصــل  مواقــع 
والناشــطني، وعبروا عن أن هذا 

العمل مرفوض.

ملكة جمال لبنان تفقد لقبها

الصباح الجديد - وكاالت:
ملفهوم  تقليديــة  غيــر  برؤيــة 
اإلقامة الفندقية، يوفر فندق في 
اعتيادية،  نوم غير  سويسرا غرف 
والتــي ال تعتــرف أبــدا بوجود 

جدران أو أسقف.
يوفــر فنــدق "نــال ســترن"، 
غرفــه الفندقية فــي الهواء 
أجــل  مــن  الطلــق، 

الطبيعة  بجمــال  االســتمتاع 
واستنشــاق الهواء النقي، والتي 
تتواجد فــي قلب جبال األلب في 
"بيزنس  جمللــة  وفقا  سويســرا، 

إنسايدر" األميركية.
وأطلق الفندق أولــى غرف نومه 
"االســتثنائية"، فــي يوليو/متوز 
2016، وفــي يونيو/حزيــران من 
التالي، أعلــن عن توفيره  العام 

لغرفة ثانية.
األولى فوق  الغرفــة  وتتواجــد 
سطح البحر، على ارتفاع ستة 
آالف و463 قدمــا، وتبلغ تكلفة 
الواحدة  الليلة  اإلقامة بها في 

210 دوالرا أميركيا.

النوم ســوى  وال يتوفر في غرفة 
بجواره  وأدراج  سرير ملكي كبير، 
على الطرفــني، ومصابيح إضاءة، 
ويجب الســير ملدة خمس دقائق 
في أســفل اجلبل، من أجل بلوغ 

دورة املياه اخلاصة بالنزالء.
وتتواجد خدمــة الغرف مثل كل 
الفنادق األخــرى، ويتوافر للخادم 
كوخ متواجد بجــوار غرف النوم 
مــن أجل اســتبدال مابســه، 
وليقــوم بإعداد وجبــات اإلفطار 

والعشاء للنزالء.
وأكدت إدارة الفندق أنها لن تقبل 
بأي حجــوزات لغرفها الفندقية 

حتى نهاية العام احلالي 2018.

الصباح الجديد - وكاالت:
مــن  مجموعــة  توصلــت 
الرســام  أن  إلــى  العلمــاء 
الشــهير ليوناردو دافينشي، 
الذي  األمر  احلــول،  عانى من 
حوله  مــن  األشــياء  جعل 
تبدو بشــكل مختلف عما 
يراها اآلخرون، ليقوم بنقلها 
بطريقة إبداعية على الورق 

لوحات  خال  من  والقماش 
وأعمال فنية.

توصلت  العلماء  مجموعة 
اإليطالي  الفنــان  أن  إلــى 
عانى مما يعرف باسم "احلول 
دراسة  بحســب  املعتدل"، 
نشــرها العلماء على موقع 

."JAMA Ophthalmology"
وبحســب ما أكد، كريستوفر 
ســيتي  جامعة  مــن  تايلــر، 
دافينشــي،  فــإن  اللندنيــة، 
ورامبرانت، عانيا من مشــكلة 
احلول، مســتندا في ذلك على 
ولوحات  الشخصية،  صورهما 
برســمها،  قامــا  مختلفــة 
الفن،  أخصائيــي  وبحســب 
احلول  بــأن  يعتقدون  فأنهــم 
ساعدهما على الرسم بشكل 
أفضــل، ألنه أتــاح لهما رؤية 

العالم بشكل ثنائي األبعاد.

واعتمد تايلر بدراسته على عدد 
كبير من اللوحات الكاسيكية 
الطريقة  والحظ  لدافنشــي، 
التي متت بها عملية الرسم من 
بطريقة  الواقع  استقراء  خال 

مختلفة عما يراها اآلخرون.
وأضاف تايلر بأنه عندما شاهد 
لوحة "مخلص العالم" ومتثال 
أندريا  قام بصبه  الذي  "دافيد" 
ديل فيرروكو، عثر على شــيء 
من مشترك، أن كا العملني ال 
ينتميان لتلك الفترة واملقصود 

بها عصر النهضة.
وبحســب العلماء فإن دافنشي 
عانى من احلول في عينه اليسرى 
درجات مقارنة مع  بنحو عشــر 
احلالــة الطبيعيــة للعني، األمر 
الــذي منحه ميزة ال يتمتع غيره 
بهــا عند الرســم لقدرته على 

."3D"رؤية األجسام أقرب لـ

غرف نوم فندقية في "الهواء الطلق"

سر نجاح دافنشي أنه أحول 
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