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بغداد - الصباح الجديد:
نواب حضروا جلسة مجلس  أورد 
النواب العاشــرة التــي انعقدت 
عادل  الــوزراء  رئيس  عــزم  امس، 
عبد املهدي طرح أســماء الوزراء 
خالل  كابينتــه،  فــي  املتبقــن 
جلســة غد اخلميس او الســبت 
املقبل كحــد اقصى، وفيما قالوا 
ان ارجاء التصويت على األســماء 
كان نتيجة فشــل املفاوضات بن 
الكتل السياسية على املرشحن، 
طالب نواب آخرون حضروا اجللسة 
الســنة  موازنة  بإعادة مشــروع 
2019 الــى احلكومة ألنه  املقبلة 
ينطوي على مخالفات ولم يرحب 

به وزراء احلكومة السابقة أصال.
وكمــا نشــرت الصبــاح اجلديد 
امس، لم تطرح أسماء املرشحن 
املتبقية  الثمانية  الــوزارات  على 
للتصويت او النقاش في جلســة 
مجلــس النــواب امــس، علــى 
الرغــم مــن ان اجمللــس كان قد 
حدد الســادس من الشهر اجلاري 
موعــدا الســتكمال الكابينــة 
الوزارية لرئيــس الوزراء عادل عبد 
املهدي، وكشــف رئيــس اجلبهة 

التركمانية النائب ارشد الصاحلي 
املفاوضات   " ان  الثالثــاء،  امــس 
الكابينة  السياسية بشأن عرض 
الوزارية خالل جلسة اليوم – امس 

– فشلت ".
وقال الصاحلي في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد إن “احلديث عن 
عقد جلسة إضافية جمللس النواب 
بشأن عرض ما تبقى من الكابينة 
وذلك لفشــل  الوزارية غير دقيق 
املفاوضات  في  السياسية  الكتل 

اجلارية”.
وأضــاف أن “املفاوضات بن الكتل 
مســتمرة  مازالت  السياســية 
لغاية االن من اجل مترير اســماء 
الوزراء املتبقــن”، مبينا أن “رئيس 
الــوزراء عادل عبــد املهدي يعتزم 
طرح اسماء الوزراء خالل اخلميس 

املقبل او السبت كحد اقصى”.
اكثر مــن هذا قــد يضطر رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي الى شطر 
وزارة الى وزارتن او استحداث وزارة 
من اجل إرضاء مكون عد نفســه 
الكتل  إزاء  وضعيفــا  مهمشــا 

الكبيرة التي متارس اقصاء اآلخر.
تتمة ص2

تعنت الكتل السياسية أرجأ استكمال الكابينة
الوزارية ونواب يرفضون موازنة 2019 المقبلة
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بغداد- الصباح الجديد:
ينتظر العــراق والدول األعضاء 
في منظمــة أوبك، نتائج تأثير 
حزمــة العقوبــات األميركية 
السوق  على  إيران  اجلديدة ضد 
النفطيــة العاملية، قبل اتخاذ 
قرار بشــأن تعويــض النقص 
الــذي مــن احملتمــل أن ينجم 
الواليات  غاية  إذا حتققت  فيها 

املتحدة من هذه العقوبات.
ثامــر  النفــط  وزيــر  وقــال 
الغضبــان: "إن نقص املعروض 
النفطي الناجم عن العقوبات 
إيران  األميركية اجلديــدة على 
لم يجر قياســه قبيل اجتماع 

أوبك املقرر الشهر املقبل".
وأضــاف الغضبــان إن العراق 
يريــد معرفــة " االنخفــاض 
الفعلي " قبــل أن تقرر بغداد 
البلدان  منظمة  أعضاء  وسائر 
كيفيــة  للبتــرول  املصــدرة 
التعامل مع تراجع الشــحنات 

اإليرانية.
وأبلــغ الوزيــر رويتــرز في أول 
مقابلة له منــذ تولي حقيبة 
النفط الشهر املاضي: "أريد أن 
أنتظر ملعرفة حجم االنخفاض 
الفعلي في الصادرات اإليرانية، 
ليس  إذا كان ســيعوضه،  وما 
منتجــو أوبــك فحســب بل 
أيضا"، مضيفاً:  األخرى  والدول 
الطلب  زيادة  ســتكون  ”كيف 
العراقــي في  النفــط  علــى 
يكن  لم  وإذا  احلاضرة...  السوق 
هناك طلب، فكيف لي أن أقول 

إننا سنعوض؟“.
ســعر  الغضبان  يحــدد  ولم 
النفــط الذي يتوقعــه للعام 
2019 لكنه قال إن ســعرا فوق 
للبرميــل ســيكون  دوالرا   70
”عادال“ وإنه كلما زاد الســعر، 

كان ذلك أفضل للعراق.
وعلــى صعيد ذي صلــة، قال 
موقــع أنبــاء قطــاع النفط 

اإليرانــي أمس الثالثــاء إن وزير 
األمانة  إلــى  كتــب  النفــط 
العامة ملنظمــة أوبك يطالب 
بحل جلنتــن مكلفتن مبراقبة 
اتفاق اإلنتــاج بن أوبك والدول 

غير األعضاء بقيادة روسيا.
ونســب املوقع الرســمي إلى 
قوله  زنغنــه  بيجــن  الوزيــر 
”بعض أعضــاء أوبك في هاتن 
اللجنتن انحــازوا بوضوح إلى 
)الواليــات املتحــدة( في فرض 
عقوباتهــا أحادية اجلانب وغير 

الشرعية ضد... إيران".
وفي السياق، قال مصدر مطلع 
على التفكيــر اإليراني إن إيران 
تتوقــع أن تظــل قــادرة على 
تصدير ما ال يقل عن 1.1 مليون 
برميل يوميا من اخلام بعد إعادة 
فرض العقوبات األميركية نظرا 
ألن الســوق العاملية شحيحة 

مبا يحول دون توقف كامل.
وتظهــر بيانــات " رفينيتيف 

اخلام  تراجع صــادرات   " أيكون 
برميل  مليــون  إلى  اإليرانيــة 
يوميا منذ بداية تشرين الثاني. 
يراقب  بالقطــاع  مصدر  وقال 
املرجح  من  إن  أيضا  الشحنات 
أن يكون ذلــك الرقم عند احلد 

األدنى للنطاق.
مــن جانبــه، قــال إســحاق 
جهاجنيري نائب الرئيس اإليراني 
أمس الثالثاء إن إيران تستطيع 
برغم  قدر حاجتها  النفط  بيع 

الضغوط األميركية.
يوم  املتحدة  الواليــات  وأعادت 
االثنن فرض عقوبات على ايران 
املورد  وهو  النفط  تســتهدف 
الرئيــس لها وطاعــات النقل 
والبنــوك، ومبا يعــزل عمليات 
إيرانيا ووحداتها  بنكا  خمسن 
عــن البنــوك األجنبيــة التي 
لها  السماح  عدم  من  تخشى 

باتباع النظام املالي األميركي.
تفصيالت أوسع ص 8

تقريـر

العراق لن يتخذ قرارا بشأن تعويض سوق النفط قبل قياس نقص المعروض فيها
على خلفية تنفيذ العقوبات ضد إيران

نينوى - الصباح الجديد:
كشف مجلس محافظة نينوى، 
أمس الثالثــاء، عن ســرقة أربع 
مخطوطات مدّون عليها آيات من 
التــوراة مبعبد يهوي في احملافظة 

يعود تاريخها الى ما قبل امليالد.
العبار:  وقال عضو اجمللس حسام 
“يوجد في احملافظة معبد يهودي 
يرجع الى حقــب تاريخية قدمية 
وفيه قطع وأثار تعود الى اليهود 
مدة  حتى  عليهــا  احملافظة  متت 

حترير احملافظة من داعش”.
ان “عملية ســطو جرت  وأضاف 
علــى املعبــد ليال مــن الباحة 

أربع  اخللفية وســرقت خاللهــا 
آيات  عليها  مــدون  مخطوطات 
مــن التوراة تعود الــى حقبة ما 

قبل امليالد”.
وأوضــح ان “مصير تلك اللوحات 
الزال مجهــوال وجتــري عمليــة 
تفتيش عليها خوفا من تهريبها 
خــارج احملافظــة ومن ثــم الى 
خــارج العراق”، مؤكــدا ان “تلك 

اخملطوطات ال تقدر بثمن”.
ودعــا العبار احلكومــة الى “بذل 
جهــود اســتثنائية للعثور على 
تلك اخملطوطات قبل تهريبها الى 

اخلارج”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصناعــة  وزيــر  اســتعرض 
واملعادن الدكتور صالح عبداهلل 
اجلبوري مع السفير االردني لدى 
جعفر  منتصر  الدكتور  العراق 
صناعية  مدينة  انشاء  الزعبي 
تدعم  املشــتركة  احلدود  على 
عالقــات التعــاون االقتصادي 

واالستثمارات بن البلدين .
واكد الوزيــر خالل اللقاء عمق 
التاريخية واالخوية  العالقــات 
واجلارة  العــراق  تربــط  التــي 
اململكة االردنية الهاشــمية ، 
مؤكدا اهميــة توطيد وتوثيق 
والتبادل  االقتصادية  العالقات 
التجــاري مبايعــود باملنفعــة 
للبلدين ،  الفتا في الوقت ذاته 
وتوجه  االســتثمار  جانب  الى 
الــوزارة الداعم لهــذا اجلانب 
من خــالل الفرص واملشــاريع 
االســتثمارية املتاحة للدخول 
شــركات  بن  فيها  والعمــل 
وزارة الصناعــة ورجال االعمال 
والشــركات االردنيــة لتنفيذ 

مشتركة  صناعية  مشــاريع 
الصناعي  التكامل  يحقق  ومبا 

بينهما .
الوزيــر العديد  كمــا ناقــش 
والقضايــا  املواضيــع  مــن 
االعفــاءات  موضــوع  منهــا 
الكمركية على السلع االردنية 
مع  احلرة  التجــارة  واتفاقيــة 
املتخــذة  واالجــراءات  االردن 
انشاء  وموضوع  الشــأن  بهذا 
املدينــة الصناعية على احلدود 
بــن البلدين وملف الشــركة 

العراقية - االردنية وغيرها.
من جانبه ابدى السفير االردني 
املشــترك  بالعمل  بالده  رغبة 
التعاون  العــراق وزيــادة  مــع 
والتنسيق من اجل التوصل الى 
البلدين  مصالــح  تلبي  نتائج 
الشقيقن كما واكد استعداد 
املســتثمرين ورجــال االعمال 
للعمــل فــي العــراق واقامة 
مشاريع مستقبلية واعدة من 
اجل حتقيق طموحات الشعبن 

العراقي واالردني . 

العراق واألردن يبحثان
إنشاء مدينة صناعية على

حدود البلدين

البصرة ـ الصباح الجديد:
أفاد مصدر أمني في محافظة 
البصــرة أمــس الثالثــاء بأن 
مفــرزة من شــرطة اجلمارك 
ضبطــت فــي قضــاء الزبير 
شاحنة محملة بدراجات نارية 
مســتوردة عبــر املوانئ بنحٍو 

مخالف للضوابط.
وقــال املصــدر إن "مفرزة من 
شــرطة اجلمارك ضبطت في 
قضاء الزبير شــاحنة محملة 
بدراجــات ناريــة كثيــرة مع 
أدوات احتياطيــة للدراجــات 
مســتوردة عبر املوانئ بشكل 
أن  مبيناً  للضوابط"،  مخالف 

"الدراجــات مت ادخالها من دون 
اجازة استيراد وشهادة منشأ، 
للفحص  تخضــع  لــم  كما 

اإلشعاعي".
األمنيــة  القــوات  أن  يذكــر 
تضبط  البصرة  في  والكمارك 
من حــن آلخر شــحنات من 
البضائع املستوردة عبر املنافذ 
احلدوديــة البرية والبحرية في 
أبرزها  مــن  خملالفات  احملافظة 
التالعب أو التهرب من الرسوم 
اجلمركية، أو تزوير بلد املنشأ، أو 
انتهاء فترة صالحية البضاعة 
شــحنها  أو  لالســتهالك، 

بشكل مخالف للضوابط.

ضبط شحنة دراجات نارية كبيرة 
أدخلت الى البالد من دون إجازة 

استيراد وشهادة منشأ
مجلس النواب "ارشيف"

بغداد - وعد الشمري:
دعا مجلــس محافظة بغداد، 
أمس الثالثــاء، مجلس النواب 
إلى تشريع قانون العاصمة من 
أجل توحيد اجلهــاز اإلداري بن 

أن  األمانة واإلدارة احمللية، مبيناً 
التحديات ســتظهر  عددا من 
مع حلول فصل الشتاء، أهمها 
مشــكالت شــبكات الصرف 
الصحــي التي تــؤدي إلى غرق 

الشوارع مع هطول األامطار.
وقال عضو اجمللس نزار السلطان 
أن "عدداً من التشريعات املهمة 
على مجلــس النواب اجلديد أن 
املقبلة،  املرحلة  يشّرعها خالل 

العاصمة  قانون  مقدمتها  في 
الذي فشل متريره طيلة الدورات 

املاضية".
الســلطان في حديث  وأضاف 
أن "هذا  إلى "الصباح اجلديد"، 

التنفيذي  اجلهاز  يوّحد  القانون 
بن االدارة احمللية واالمانة؛ كون 
هناك تعارض في الصالحيات".

ويرى أن "بهذا التوحيد ســوف 
نوّفــر العديــد من املشــاريع 

املالية  للتخصيصــات  وفقــاً 
التي تأتي إلــى بغداد، ومن ثم 
االساســية  اخلدمـــات  نلبي 

للمواطن".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت دائــرة التحقيقات في 
هيئة النزاهة امــس الثالثاء، عن 
متّكن مالكات مكتب حتقيق كربالء 
فــي الهيئة من ضبــط عمليات 
تالعــب وتزوير فــي حتويل ملكية 
أحد العقارات البالغة مســاحته 
18 دومنا و1417 متــرا، العائد إلى 
دائرة عقارات الدولة في احملافظة. 

واشــارت الدائرة إلــى قيام فريق 
كربالء،  حتقيــق  مكتــب  عمــل 
موّسعة  وحتقيقات  حتّريات  بإجراء 
امللكية،  دعــاوي  هيئة  شــملت 

عقارات  ودائرة  الزراعــة،  ومديرّية 
في  العقاري  والتســجيل  الدولة 
كربالء، إذ متّكن من كشــف تزوير 
باســم مجموعة  العقار  ملكية 
من املتهمن الذين زعموا شــراء 
العقار عن طريــق مزايدة صورية 
بكتــاب مزّور مزعــوم صدوره عن 

دائرة عقارات الدولة في احملافظة.
ولفتت إلــى أّن القيمة التقديرية 
للعقار بلغت 6 مليارات دينار و905 
مالين و500 الف دينار ، وأّن عملّية 
الضبط متّــت بناء علــى مذكرة 
قضائية ، مضيفا أن مكتب حتقيق 

كربــالء فــي هيئــة النزاهة قام 
بتسليم العقار إلى دائرة عقارات 
تنفيذا لقرار  الدولة في احملافظة؛ 
قاضــي محكمة حتقيــق كربالء 
اخملتص بالنظر في قضايا النزاهة، 
وأن القــرار القضائي تضّمن قيام 
الدائرة بإقامة دعــوى إبطال قيد 
أجر  ودعــوى  املســتفيدين  بحّق 

املثل.
املفتش  أعلن  على صعيد متصل 
العام في وزارة اإلعمار واإلســكان 
امس  الصاحلي  والبلديات ماجــد 
عقاراً   37 إعــادة  عــن  الثالثــاء، 

قيمتها أكثر من خمسة مليارات 
دينار إلى ملكية بلديات محافظة 

ميسان. 
"هــذه  أن  الصاحلــي  وأوضــح 
مــن حيث  تختلــف  العقــارات 
مساحتها وموقعها اجلغرافي في 
احملافظة"، مشيرا إلى أن "عملية 
استرجاعها كانت من قبل اللجان 
التحقيقية املشكلة لهذا الغرض 
وعلى  املكتب  قبل موظفــي  من 
قبل  من  القانونية  اإلجراءات  وفق 

احملاكم اخملتصة في احملافظة".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع متنبئ جوي أمس الثالثاء، إلى 
احتماليــة اســتمرار هطول زخات 
األمطــار على مناطق  خفيفة من 

متفرقة من البالد.
وكتب صادق عطيــة في صفحته 
علــى الفيس بــوك، ان "املنخفض 
أثر على  الــذي  }القطع{،  العلــوي 
البالد خالل االيام املاضية انســحب 
لتنتهي معه  اليــوم،  تدريجيا هذا 
احلالة املاطرة املرافقه له، لكنه ترك 
بعض االثــار خلفة وحاالت خفيفة 
من االمطار تتركز في اغلب االماكن 
من شمال البالد وأمطار خفيفة في 

االنبار انتهت مساء يوم امس .
وأكــد، ان "هذا التوقف ســيكون 

مؤقتا، حيث تشير التوقعات اجلوية 
الى عــودة حاالت عدم االســتقرار 
في  املتتاليــة  البــاردة  والنــزوالت 
طبقــات اجلو العليــا، ويعود معها 
هطول االمطار مجددا، وســتتركز 
واجلنوبية  الوســطى  املناطق  على 
اقل شــمال  وبصــورة  خصوصــا 

البالد".
واضاف عطيــة، ان النزوالت الباردة 
املتتاليــة في طبقات اجلــو العليا، 
"تبدأ تباشــيرها بــدءا من يوم غد 
-اخلميس ، وأشــار إلــى ان "االجواء 
في  االربعاء،  اليوم  ستعود  الغائمة 
وفرصة  والشــمال  الوســط  مدن 
لهطول زخات متفرقــة في االنبار، 
ومن  الوسط،  من  متفرقة  ومناطق 

تكون  بغــداد  العاصمة  ضمنهــا 
خفيفة عموما".

وتابع، ان "كثافة السحب تزداد فجر 
فرص هطول  وتزداد معها  اخلميس، 
االمطــار علــى االنبــار خصوصا" 
، وأوضــح عطيــة، ان "أجــواء يوم 
اخلميــس، غائمة جزئيــا في عموم 
البالد }ميسان  املدن عدا مدن شرق 
منها  وتهطــل  وديالى{،  وواســط 
مناطق  اغلب  فــي  متفرقة  امطار 
اجلنوب والوســط، تتركــز االمطار 
اجلمعة  وفجر  اخلميــس  ليل  خالل 
على مدينة البصرة وذي قار والبادية 

واالنبار وتكون خفيفة عموما".
وبــن، ان "يوم اجلمعــة بداية تأثرنا 
بحالة جوية جديدة، وتهطل امطار 

خفيفة جنوب غــرب البالد }البادية 
اجلنوبية{، خالل النهار تزداد مساحة 
الهطول في املساء والليل لتشمل 
ومتتد  والبصرة  والسماوة  الناصرية 

الى فجر السبت".
وختم بالقول، انــه "ابتداء من يوم 
الســبت، ســتكون هناك موجات 
اجلنوب  على  متقطعة  االمطار  من 
املواقع  فيما تشير بعض  والوسط، 
وكتوقعــات اوليــة الــى ان بعض 
ستتعرض  واجلنوب  الوســط  مدن 
}أحياناً  الى غــزارة فــي االمطــار 
ابتــداء{، خــالل بدايــة االســبوع 
املقبل، مع إستمرارية جتدد متتالي 
للمنخفضات القادمة للبالد وشبه 

اجلزيرة العربية .

230 مليارا قيمة العقارات التي أعيدت في كربالء فقط في العام الحالي

إعادة عقارات للدولة بقيمة 12 مليار دينار في كربالء وميسان
األمطار تعود غدا على المناطق الوسطى والجنوبية

مجلس بغداد يطالب البرلمان بتشريع قانون العاصمة لتوحيد جهازها اإلداري
انتقدت تمّسك الوزارات بصالحيات تم نقلها إلى المحافظات

سرقة أربع مخطوطات آليات من 
التوراة تعود لما قبل الميالد من 

معبد يهودي في نينوى

حقل نفطي جنوبي البالد



شؤون عراقية

 
السليمانية ـ عباس كاريزي: 

عقد برملــان كردســتان اجلديد امس 
الثالثــاء، جلســته االولــى للــدورة 
التشــريعية اخلامســة برئاسة أكبر 
النواب ســنا، والتــي خصصت الداء 

النواب اجلدد اليمني القانونية.
الســاعة  التي عقدت في  اجللســة 
الواحدة من بعد ظهر يوم امس الثالثاء 
جاءت بعــد دعوة مجلس القضاء في 
اإلقليم، الذي أكــد على وجوب عقد 
اجللســة األولى بعد مرور 10 أيام من 
التي  االنتخابات  نتائج  املصادقة على 
جــرت في 30 أيلــول املاضــي، ترأس 
اجللسة النائب عن احلزب الدميقراطي 
كونه  هروري،  ريفينك  الكردســتاني، 

أكبر األعضاء سنا.
برملان كردستان  وقرر رئيس السن في 
رفع جلســة برملان االقليــم وابقائها 
مفتوحة ملدة اســبوعني، حلني توصل 
القوى السياســية الــى اتفاق حول 
تسمية الرئيس ونائبيه لرئاسة برملان 

كردستان.  
وقــال ريفينك هــروري رئيــس برملان 
لبرملان  االولى  اجللســة  ان  كردستان، 
اليمــني  الداء  خصصــت  االقليــم 
القانونية العضاء البرملان، واضاف انه 
ونظرا لعدم توصل القوى السياسية 
الى اتفاق على الية تشكيل احلكومة 
املقبلة ورئاســة البرملــان فانه ابقى 
اجللســة مفتوحــة ألعطــاء فرصة 

التفاق االحزاب السياسية. 
السياسية  القوى  اتفاق  ونفى هروري 
معربا  البرملان،  رئاســة  تسمية  على 
عــن املــه فــي ان تتمكــن القوى 
السياســية من االتفــاق فيما بينها 
ان  متوقعا  املقبلني،  االسبوعني  خالل 
تبدأ احلوارات السياســية بني االحزاب 

منذ انتهاء جلسة برملان كردستان.   
وكان مجلــس القضــاء فــي إقليم 
كردســتان قد صادق نهاية الشــهر 
املاضــي، علــى النتائــج النهائيــة 
لالنتخابات البرملانيــة التي جرت في 
دورتها اخلامســة نهاية شــهر أيلول 
املاضــي، والتــي حصل فيهــا احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني على 45 
مقعدا واالحتــاد الوطني على 21، ثم 
حركة التغييــر ب 12 مقعدا، وحراك 
اجليــل اجلديد ب8 مقاعــد، واجلماعة 

7 مقاعد،  االسالمية بحصولها على 
ثم حتالف االصالح ب 6 مقاعد.

بدورهــا ابــدت اجلماعة االســالمية 
وحراك اجليــل اجلديــد اعتراضا على 
اليــة ادارة اجللســة من قبــل رئيس 
الســن النائب عن احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني ريفنك هروري، وطالبتا 
بعدم تأجيــل اختيار رئيــس ونائبيه 

وعدم ابقاء اجللسة مفتوحة.
وقال النائب عن اجلماعة االســالمية 
ســوران عمر في مؤمتر صحفي عقده 
مع النائــب عن حراك اجليــل اجلديد 
الداخلي  النظــام  ان  فــاروق،  كاظم 
لبرملان كردســتان ينــص على اختيار 
رئيس للبرملان ونائبيه خالل اجللســة 
ابقاء اجللســة  ان  الى  االولى، الفتــا 
مفتوحة وعدم اختيار الرئيس ونائبيه 

مخالفة للنظام الداخلي. 
بــدوره اســتهل النائــب فــي برملان 
كردســتان عــن احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني، جالل بريشــان، عمله 
التشــريعي بطريقــة مختلفة، عبر 
الذهاب إلى مبنى البرملان حلضور أولى 
جلســات الدورة اخلامســة مستقالً 
أن هناك  إلى  دراجة هوائية، مشــيراً 

رسالة من وراء هذه اخلطوة.
وقال بريشــان الذي انطلــق بدراجته 
حامــالً صندوقا للشــكاوى من امام 
مبنــى مجلس محافظــة أربيل الى 
مبنــى برملان كردســتان، »انني أود ان 
اطمئن املواطنني الذين تعرضوا للغنب 
واإلجحاف، ولــم يتمكنوا من ايصال 
املســؤولني  الى  ومعاناتهم  صوتهم 
هو إننا ســنكون اجلســر الذي يربط 

مباشرة بني الشعب والسلطة«.
للشكاوى،  صندوقاً  الدراجة  وحملت 
وضعت الشكوى األولى في الصندوق، 
رئيس مجلــس محافظة  قبــل  من 
أربيل، علي رشــيد، الذي طالب فيها 
احملافظات في  قانون مجالس  بتعديل 
االقليم وترســيخ نظــام الالمركزية 
االداريــة ومنح احملافظــات املزيد من 

الصالحيات.
الدورة احلالية لبرملان  وتقع على عاتق 
كردستان العديد من املهام الصعبة، 
وفــي مقدمتها اقرار قانــون تنظيم 
الثــروات وخصوصــا النفــط والغاز 
الى  لالقليم  دســتور جديد  وصياغة 
جانب تغيير نظام احلكم من رئاســي 
الى برملاني وهو ما من شأنه ان يعمق 
اخلالفات والتوتر بــني القوى واالحزاب 

الكردستانية واحلزب الدميقراطي الذي 
رفض ســابقا تعديل قانون رئاســة 

االقليم.
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  وكان 
قد اغلق مبنى برملان كردســتان عام 
2015 ملــدة عامني ومنــع مبوجب قرار 
اصــدره مكتبــه السياســي رئيس 
محمد  يوســف  الســابق  البرملــان 
صادق وهو عــن حركــة التغيير من 
دخول محافظــة اربيل ملزاولة مهامه 
الوظيفية، على خلفية ازمة رئاســة 
االقليم، بعــد ان اتفقت اغلب الكتل 
في برملان كردســتان على عدم متديد 
مدة واليــة مســعود بارزاني كرئيس 
لالقليــم وقدمت مشــروعا لتعديل 

قانون رئاسة االقليم للعام 2005.
في  اجلديد  كردســتان  برملان  ويعتمد 

عمله على نظام داخلــي جديد اقره 
التشريعية باشهر،  دورته  انتهاء  قبل 
والذي يتألــف من 126 مــادة تنظم 

عمل الدورة اخلامسة. 
ووفقا للنظام الداخلي اجلديد فان عدد 
جلان البرملان قللت الى 15 جلنة دائمة 
بعد ان كانت في الدورة الســابقة 22 

جلنة.
وتتضمــن مــادة اخرى مــن النظام 
امكانية  كردســتان  لبرملان  الداخلي 
مساءلة رئيس حكومة االقليم او اي 
وزير في كابينتــه حتى في حال عدم 
حضورة جللسة املســاءلة، كما تعد 
احلكومــة منحلة في حال ســحب 
الــوزراء،  رئيس  الثقة عــن  البرملــان 
وتستمر احلكومة كحكومة تصريف 
اعمال لغاية تشكيل حكومة جديدة.

برلمان كردستان يستهل جلسته األولى بمخالفة نظامه الداخلي
أدى النّواب الجدد اليمين القانونية

برملان اقليم كردستان »ارشيف«

قرر رئيس السن في 
برلمان كردستان رفع 
جلسة برلمان االقليم 
وابقائها مفتوحة لمدة 
اسبوعين، لحين توصل 
القوى السياسية الى 
اتفاق حول تسمية 
الرئيس ونائبيه لرئاسة 
برلمان كردستان
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عبدالزهرة محمد الهنداوي 

رســمت االهداف السبعة عشــر التي اطلقتها االمم 
املتحدة عام 2015 مسارات واضحة جلميع دول العالم 
الســيما تلك البلدان التي تعاني من وجود خلل بنيوي 
فــي واقعها التنموي ، ومنها العــراق ، ميكن اقتفاؤها 
لتحقيق التنمية املســتدامة ومبا يضمن حقوق اجليل 
احلالــي واألجيال املقبلة .. ولعل من اهم االهداف التي 
تبنتها اجندة التنمية املســتدامة 2030 ، هو الهدف 
االول املتمثل بإنهاء الفقر بجميع اشــكاله وفي كل 
مكان ، ادراكا من اجملتمــع الدولي  ان الفقر مازال ميثل 
املطب االكبر امام عجلة التنمية املســتدامة ،فهناك 
املليارات من البشر الذين يحيون حياة معدمة بسبب 
الفقر في شتى دول العالم وفي مقدمتها دول العالم 
الثالث ، ففي العراق ، تســجل مؤشرات الفقر ارتفاعا 
فــي معدالتها متأثرة بالظــروف االمنية واالقتصادية 
التي واجهها البلد بعد عــام 2014 ، وعلى الرغم من 
اجلهود الكبيرة التي اطلقتها احلكومة منذ عام 2009 
، إال اننــا مازلنا نقرأ عن ان محافظة املثنى حتتل اعلى 
درجات ســلم الفقر ، تليها احملافظــات التي تعرضت 
الحتالل داعــش االرهابي ، ولهذا فمازال الطريق طويال 
امام احلكومــة لتحقيق نتائج ايجابيــة فيما يتعلق 
بخفض مؤشــرات الفقر في عموم العراق ، اذ يحتاج 
الفقراء إلى خلق املزيد من فرص العمل املولدة للدخل 
، وهذه ال توفرها احلكومة وحدها ، بل حتتاج إلى القطاع 
اخلاص بوصفه شريكا تنمويا مهما ، ومكافحة الفقر 
ال ترتبط بتوفير دخل اعلى للفقراء على وفق ما يعرف 
بسياســة التمكني ، امنــا لدينا مشــكالت وحتديات 
في ابعــاد الفقر االخرى املتمثلة بالســكن والصحة 
والتعليــم ، والرعايــة االجتماعية ونظــام البطاقة 
التموينية وإعادة النازحني وتوفير احلياة الكرمية لهم ، 
وكل حتد من هذه التحديات يحتاج إلى برامج وإجراءات 
ومعاجلات ناجعة . ففي مجال الســكن مثال ، تواجه 
اخلطط احلكومية ظاهرة السكن العشوائي التي باتت 
متثل عالمة فارقة في كل مدينة ومحافظة وبضمنها 
العاصمة بغداد التي ينتشــر في احشــائها اكثر من 
الف جتمع عشــوائي ، ويقطن تلك )البيوت( نحو 13% 
من سكان العراق ، وهذه الظاهرة حتتاج وحدها جهودا 
عمالقة ملعاجلتها ، علــى وفق خريطة طريقة محددة 

بإطار زمني بائن . 
ومن املعلوم ان العراق اطلق خالل الفترة القريبة املاضية 
مجموعة من اخلطط واالستراتيجيات التي يسعى من 
خاللها إلى الســير مع اجملتمع الدولي في ركب اهداف 
التنمية املســتدامة 2030 ، منها مثال )خطة التنمية 
اخلمسية – استراتيجية تخفيف الفقر – خطة اعادة 
اعمار املناطــق احملررة – اســتراتيجية معاجلة وتأهيل 
السكن العشوائي – اســتراتيجية التربية والتعليم 
.. الخ ( ، ومثل هذه اخلطط واالســتراتيجيات ال ميكن 
احلديث عن تنفيذها ما لم تكن مدعومة بنحو سخي 
، وبحســب ما  تضمنته من اهداف تسعى لتقليص 
الفقر وخفض نســب البطالة ومعاجلة العشوائيات ، 
وفك االختناق في الســكن وحتسني مستوى التعليم 
والصحة  عموما  وللفقراء على نحو اخلصوص ، وإعادة 
اعمار املناطق احملررة ، وحتقيــق التنمية احلقيقية في 
جميع انحاء العــراق . .وهذا الدعم ال ميكن للحكومة 
ان توفره وحدها بحكم الظروف التي يعيشــها البلد 
، مــا يعني اننا مازلنا  نحتاج إلى دعم اجملتمع الدولي ، 
ايفاًء لتعهداته التي قطعها للعراق وآخرها تلك التي 
شــهدها مؤمتر الكويت للدول املانحة  الذي عقد في 

شهر شباط مطلع العام احلالي. 
وإذا اردنا االنتقال إلى بقية اهداف التنمية املستدامة 
، فسيكون احلديث طويال ، فالهدف الثاني يكاد يرتبط 
بالهــدف االول ، وهو  القضاء على اجلوع وحتقيق االمن 
الغذائي ، وفيه ايضا حديث عن ضرورة تأمني متطلبات 
الغذاء للفــرد العراقي  من خالل حتســني  االنتاجية 
وتوفيــر  فرص عمل مناســبة للخريجني  والشــباب 
وحتســني االنتاج الغذائي .. ثم تأتــي االهداف االخرى 
مكملًة لبعضها ، وهي تدعو إلى ضمان حياة صحية  
وتعزيز فرص التعليم الشامل للفقراء .. ولكن ينبغي 
ان تكــون لنا وقفة اخرى امام  الهدف الســادس الذي 
يدعو إلى  ضمان التوافر واإلدارة املستدامة للمياه ، في 
ظل ظروف اســتثنائية يواجهها العراق في هذا اجملال ، 
فمع ارتفاع درجات احلــرارة ونقص املياه  ، فان ذلك ادى 
بالتأكيد إلى تناقص كميات اســتهالك املاء الصافي 
، وارتفــاع درجة اخلطر الــذي يهدد االهــوار باحتمال 
تعرضها للجفاف ، فضال عن  اخلوف من عدم امكانية 
توفير حاجة الفرد من املياه خالل الســنوات املقبلة ، 
مالم يتــم العمل على وضع خطط واســتراتيجيات 
ملواجهة هذه املشــكلة شــديدة اجلسامة ..  خالصة 
القول ان العراق يواجه حتديات ال يســتهان بها ، وإذا ما 
أراد الســير في ركب اجملتمع الدولي لتحقيق التنمية 
املســتدامة مبنظارها الصحيح عليه ،  ان يعمل على 
تنفيذ خططه واســتراتيجياته التــي تبناها ، وهذه 
حتتاج إلى ارادة سياســية موحــدة ، ودعم دولي مرن ، 
ومشاركة حقيقية من القطاع اخلاص واجملتمع املدني . 

العراق 2030 

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

العاصمة  فــي  اخلطف  جرائم  شــكلت 
بغداد خطراً كبيراً في فترات سابقة، حتى 
أصبحت تهديدا حقيقيا يحدق باملواطنني، 
لكن إجراءات قضائية ســريعة اسهمت 
في إطاحة الكثير من هذه العصابات التي 

انتحل بعضها صفة جهات أمنية.
وأوكل القضــاء التحقيق في هذه اجلرائم 
إلى محكمة التحقيــق املركزية اخملتصة 
وبعد  املنظمة،  واجلرميــة  اإلرهاب  بقضايا 
عمل اســتثنائي بالتنســيق مــع اخلاليا 
إلى  القضائية  اجلهــود  أفضــت  األمنية 
في  املنظمة  اخلطــف  جرائــم  انخفاض 
بغداد بنسبة %100 بحسب القاضي جبار 

عبد دلي.
ويوضح عبــد دلي وهــو القاضي اخملتص 
بقضايا خليــة مكافحة اخلطف والهيئة 
التحقيقية في قيادة عمليات بغداد الذي 
أوكلت اليه مهمة النظر في هذه القضايا 

أن االحــكام الصادرة التــي طالت عناصر 
هذه العصابات كان اغلبها اإلعدام شنقاً، 
الفتا إلــى أن أغلب عمليات اخلطف كانت 

تتم في جانب الرصافة من العاصمة.
ويقــول القاضــي عبــد دلــي إن »خلية 
مكافحة اخلطف تتكون من ممثلي األجهزة 
االســتخبارية كافة ويترأسها ضابط من 
بالهيئة  وترتبــط  بغداد  عمليــات  قيادة 
التحقيقيــة في القيادة ذاتها وبإشــراف 

قاضي حتقيق«.
وأضاف أن »جرائــم اخلطف تصاعدت في 
بغداد في فترات ســابقة لعدة أســباب 
الذي أعقب احتالل  االمني  االنفالت  منها 
داعــش لبعض املــدن وانشــغال القوات 
وكذلك  اإلرهــاب  ضد  باملعــارك  األمنية 
بســبب تشــريع قانون العفو الذي صدر 

مؤخراً«.
وتابــع القاضي اخملتــص أن »قانون العفو 
شمل جرائم اخلطف بأحكامه ما ساهم 
بخروج معظم مرتكبي هذه اجلرائم وأدى 
لتكوين عصابــات متخصصة حلني  ذلك 

تعديل هذا القانون ليســتثني كل جرائم 
اخلطف من الشــمول بالقانــون واإلفراج 
عنهم لكــن الفترة بني إصــدار القانون 
وتعديلــه كانت كفيلة خلــروج كثير من 

املدانني«.
ويؤكد ان »اخللية اطاحــت بـ374 متهماً 
موزعني على شــكل عصابــات منظمة 
العصابة  افــراد  معدل  ويتراوح  للخطف 
الواحــدة ما بــني } 3ـ 14 { فــرداً وان 638 
حكما قد صدر بحقهم من قبل محاكم 
اجلنايات كــون كل متهم ارتكب اكثر من 
جرميــة وان اغلب هذه االحــكام االعدام 
شــنقاً حتى املوت بنســبة %90 والبقية 
كانت احكاماً بالســجن املؤبد مما ساهم 
بانخفاض نســبة هذه اجلرائم في مناطق 

العاصمة بغداد بشكل كبير«.
ويشــير القاضي عبد دلي الى ان »اخللية 
بالعديد  اطاحت  بأعمالها  املباشرة  وعند 
مــن هذه العصابات املنظمــة فقد القي 
148 متهمــا موزعني الى  القبض علــى 
باخلطف  متخصصة  منظمــة  مجاميع 

خالل العــام 2015 مما ســاهم بانخفاض 
اجلرمية ليصبــح عدد املتهمــني الذين مت 
القبــض عليهم خالل العــام 2016 }85{ 
متهما اي انخفضت اجلرمية بنســبة 50% 
»، الفتــاً الــى ان اغلب عمليــات القبض 
علــى املتهمني يصاحبها حترير اخملطوف او 

الضحية«.
ويبني انــه »عند انخفاض نســبة اجلرمية 
صدر اعمام من مجلــس القضاء االعلى 
يقضي بنظر قضايا اخلطف في الرصافة 
من قبل محكمــة حتقيق الرصافة األولى 
التحقيق  وفي الكرخ من قبــل محكمة 
املركزيــة اي جرى توزيــع املهام دون حصر 
التحقيق بهــذه اجلرائم مــن قبل خلية 

مكافحة اخلطف«.
ويضيــف القاضي أن »مجلــس القضاء 
األعلى اصــدر اعماما جديــداً أوكل فيه 
مهــام التحقيــق بجرائــم اخلطف التي 
تكــون دوافعها ابتــزازا ماليــا او إرهابية 
املرتبطة  اخلطــف  مكافحة  خليــة  الى 
بالهيئــة التحقيقة في قيــادة عمليات 

بغداد وبإشراف قاضي حتقيق في محكمة 
التحقيق املركزية«.

ويذكر عبد دلي ان »اخللية باشرت مهامها 
وألقت القبض علــى 107 متهمني خالل 
العام 2017 توزعوا على شــكل عصابات 
العصابة  أفــراد  معدل  يتــراوح  منظمة 
الواحدة مابــني }3 ـ 14{ فرداً مما ســاهم 
ليصبح عدد  اجلرميــة  بانخفاض معــدل 
املتهمــني امللقى القبــض عليهم خالل 

العام 2018 } 34 { متهماً«.
ويؤكد القاضي أن »حزيران عام 2018 شهد 
عملية القبض على آخر عصابة للخطف 
ومنذ ذلــك احلني انخفضت نســبة هذه 
اجلرائم من قبل عصابات منظمة بنسبة 
%100 فــي العاصمة بغداد«، مبيناً ان »ما 
يحدث من عمليات للخطف معدودة وهي 

ليست منظمة ولدوافع مختلفة«.
ويكمــل القاضي ان »بعــض العصابات 
كانــت تنتحل صفــة األجهــزة األمنية 
ارتدائهم الزي العســكري ويحملون  عبر 
أســلحة وهويات مزورة واســتخدامهم 

رباعي مظللة مما يســهل  عجالت دفــع 
ونقاط  الســيطرات  عبر  مرورهم  عملية 

التفتيش ».
ولفت الى ان »اغلب عمليات اخلطف كانت 
تقع في جانــب الرصافة مــن العاصمة 
بنسبة 90 % والبقية في جانب الكرخ وان 
الضحايا غالباً ما يتــم اختيارهم عبر ما 
يسمى شعبيا }عالس{ اي شخص يوشي 
مبعلومات عــن الضحية وتتــم متابعته 

ومراقبته«.
ويقســم عبد دلي عصابــات اخلطف الى 
عبر  اخلطــف  »منظمــة متتهن  نوعــني 
أســاليب وإمكانــات عالية جــداً وأخرى 
تبحث عن أي مورد مالي عبر ارتكاب جرائم 

جنائية عدة من بينها اخلطف«.
ويشير الى ان »اغلب جرائم اخلطف يكون 
الغرض منها ابتــزازا ماليا ويتراوح مقدار 
املبالــغ املالية التي كانــت تطلب من 50 
الف دوالر أميركي وصوالً الى املليون دوالر«.

ويذكــر قاضــي التحقيــق ان » اغلــب 
املتهمني يصاحبها  القبض على  عمليات 

حتريــر اخملطوف او الضحيــة وهذا يعتمد 
على االخبار عن حالة اخلطف بالســرعة 
القصوى وبشــكل مباشــر من قبل ذوي 
الضحيــة وتتــم اتخاذ االجــراءات كافة 
ومتابعة اجملرمني عبر وســائل وإمكانيات 

فنية متقدمة جداً ».
ويستعرض القاضي جبار دور القضاء قائالً 
ان »للقضاء جهودا استثنائية تكمن في 
االشراف املباشــر والتوجيه واملتابعة مع 
االجهزة االمنية والتحقيق بهذه القضايا 
املتهمني  واحالة  االجراءات كافــة  واتخاذ 
الــى احملاكم اخملتصــة الصــدار االحكام 

بحقهم لينالوا جزاءهم العادل«.
ودعــا القاضــي اخملتــص »املواطنني الى 
ضرورة اإلخبار عن حاالت اخلطف بالسرعة 
القصوى وبشــكل مباشــر الــى خلية 
اخلطــف املرتبطة بالهيئــة التحقيقية 
في قيادة عمليات بغداد ليتسنى القبض 

على اخلاطفني وحترير الضحية«.

إجراءات قضائية سريعة اسهمت في إطاحة الكثير من العصابات

638 حكمًا باإلعدام والمؤبد لعصابات الخطف في بغداد
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تعنت الكتل السياسية أرجأ 
استكمال الكابينة الوزارية ونواب 

يرفضون موازنة 2019 املقبلة
التركماني جاسم  النائب  اذ كشف 
محمد جعفر عن دراسة إلستحداث 
وزارة او شــطر أخرى فــي حكومة 
عادل عبد املهدي، ملنحها الى املكون 

التركماني.
وقــال جعفر فــي تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد امس: »لست متفائالً 
بتركيبة هذه احلكومة، ونحن حتركنا 
بقــوة كتركمــان للحصــول على 
باحلكومة«،  التمثيل  في  استحقاق 
تهميشــا  ان« هناك  الى،  مشــيراً 
مقصودا لنــا في هــذه احلكومة« 

حسب قوله.
وأضــاف، »ســيحصل ضغط على 
املكونــات الضعيفــة والصغيــرة 
التوافقيــة،  احلكومــات  بســبب 
والتهميش واإلقصاء الذي متارســه 
عن«  الكبيــرة«، كاشــفاً  الكتــل 
مطالبة املكــون التركماني مبنصب 
نائب رئيــس اجلمهورية ونتوقع عدم 

احلصول عليه ولسنا متفائلني«.
وتابع جعفر ان »الكتل متمســكة 
باحلقائب الوزاريــة، وهناك حوار اما 
او  الثقافة عن السياحة  لشق وزارة 
استحداث وزارة للمرأة من أجل منح 
واحدة منها للمكــون التركماني«، 
منوهــاً الى ان« على رئيــس الوزراء 
عادل عبــد املهدي ان يعلن بصراحة 
الكتل التي فرضت عليه املرشحني«.
ويواجــه رئيــس الوزراء عــادل عبد 
املهــدي ضغوطا كبيــرة، ليس في 
الوزارية  الكابينة  استكمال  قضية 
مجلس  مناقشــة  فبعد  حســب، 

النواب ملوازنة السنة املقبلة، طالب 
عدد منهم باعادتهــا الى احلكومة 
وصياغتهــا مــن جديــد وبنحــو 
ينسجم ومتطلبات رغبات املكونات 
في اجمللس، اذ افاد مصــدر نيابي إن 
“عدداً من النــواب طالبوا من داخل 
جلسة البرملان بإرجاع قانون املوازنة 
االحتادية ٢٠١٩ لوجود مخالفات في 

مواد القانون”.
إلى  “النواب دعوا  أن  وأضاف املصدر, 
إجــراء التعديالت عليهــا من قبل 
حكومة عادل عبد املهدي لكي تلبي 
البرنامج  ضمن  املواطنني  طموحات 
احلكومي”، فيما أكد النائبان محمد 
اقبال,  ومحمد  الســوداني  شــياع 
امــس الثالثــاء, أن املوازنــة املالية 
لم يُرحب بها الــوزراء في احلكومة 

السابقة اصال.
ونقل مصدر نيابــي في تصريح عن 
السوادني واقبال قولهما, إن “املوازنة 
املالية احلالية لم يكن مرحباً بها في 

احلكومة السابقة من قبل الوزراء”.
واكثر مــن هذا أعتبــر القيادي في 
حتالــف احملور الوطنــي النائب عادل 
خميــس احملالوي,امــس  الثالثاء, أن 
املوازنــة املالية لعــام 2019 ظلمت 

احملافظات املنكوبة.
وقال احملالوي في بيان تلقت » الصباح 
اجلديد » نســخة منه, إنه “ال يخفى 
على احــد حجم اخلــراب والتدمير 
املنكوبة  باحملافظــات  حــل  الــذي 
نتيجة احتاللها من عصابات داعش 
االرهابيــة وم ارافقهــا من عمليات 

عسكرية”.
وأضاف أنــه “بعد حتريرهــا بجهود 
صنوفها  مبختلف  املسلحة  القوات 

باعادة  خيرا  استبشرنا  وتسمياتها، 
اعمارها، وبدأت تتظافر اجلهود العادة 
،ولكن  النصر  فرحة  الكمال  االعمار 
مبوازنة  فوجئنا  الشــديد  لالســف 
ظاملة لعــام٢٠١٩ بحــق احملافظات 

املنكوبة”.
التي  وتساءل احملالوي, “هل احلكومة 
وضعــت املوازنة تعلم ما حصل في 
تلك احملافظات املدمرة وحجم اخلراب 
الذي حــل بها وكيــف وضع اهلها 
املأســاوي الذيــن الزال مئات االالف 
بوضع  اخمليمات  في  يعيشون  منهم 

كارثي الميكن وصفه في بيان؟”.
وأكد, أن “احملافظات املنكوبة ظلمت 
طوال الســنني املاضية فــي اوجه 
مختلفــة ومن تلك االوجه حرمانها 
للســنوات  الوظيفية  الدرجات  من 
االربعة املاضية وعدم تعويضها في 

موازنة٢٠١٩”.
وأشــار احملالوي, إلى أنــه “بناًء على 
املــدن احملررة  نــواب  ما تقــدم فأن 
التي لم تسمح  اجلهات  سيقاضون 
بنقل الصالحيــات خالفا للقانون و 
حتاسب من ســاهم في عدم إكمال 
الدرجات الوظيفيــة ) حركة املالك 
( لتلــك احملافظات، ملا تســببه ذلك 
ابنائهــا من  مــن  االالف  بحرمــان 
التعيني”, معبراً عن رفضه “للموازنة 

بصيغتها احلالية”.
وطالــب القيادي في حتالــف احملور, 
وتعديلها  “للحكومة  املوازنة  بإعادة 
ومبا يضمن تخصيص أموال تتناسب 
مع الضرر الذي حلــق في احملافظات 

احملررة”.
ولم يتطــرق أي مــن النــواب الى 
احلســابات اخلتامية التي يفترض ان 

تقدم قبل مناقشــة املوازنة، سوى 
التميمي  التميمي  ماجــدة  النائبة 
التــي دعــت الــى تشــكيل جلنة 
مشتركة لتقدمي احلسابات اخلتامية 

لست سنوات
وقالت التميمــي في مؤمتر صحفي 
»موازنة  ان  اجلديــد  الصباح  تابعته 
تأتي  لها خصوصيــة كونها   2019
بداية الــدورة اجلديدة، اضافة الى ان 
مجلس النواب صوت على البرنامج 
احلكومي الذي يراه مناسبا لفلسفة 

الدولة«.
واوضحت ان »جميع رؤســاء الوزراء 
لديهم جنســيات اخــرى، ولم جند 
اي رؤيــة منهــم من تلــك الدولة 
االخــرى تعــد لنــا موازنــة حتفظ 
كرامة االنســان«، مبينة ان »املوازنة 
التشــغيلية لم يكن فيها تنظيم 
متكامــل يظهــر حصــة املواطن 

الواحد«.
ان »بعض املســتثمرين ال  وأضافت 
يرغبون بارجاع املوازنة النهم يعملون 
بامــوال احلكومة وليــس اموالهم 
اخلاصة«، داعية الى »تشــكيل جلنة 
مشــتركة من احلكومــة والبرملان، 
تســتكمل  اســبوعني  مدة  وخالل 
عملها بشكل مهني وعملي لتقدمي 
سنوات  لست  اخلتامية  احلســابات 
واملالحظات  االمور  باقي  وتستكمل 

املرتبطة بها«.

مجلس بغداد يطالب البرملان 
بتشريع قانون العاصمة لتوحيد 

جهازها اإلداري
ان »مشكالت  إلى  الســلطان  ونوه 
بعدم  تتعلــق  بغداد  تواجــه  اخرى 

قانون  لتعديــل  الكامل  التطبيــق 
املنتظمة  غيــر  احملافظات  مجالس 
باقليم، حيث هناك صالحيات يجب 
نقلهــا إلــى االدارات احمللية مبوجب 
الوزارات  القانون ما زالت لــدى  هذا 

االحتادية«.
ويسترســل أن »القانــون االمنائــي 
على  يطبق  لــم  لبغداد  الشــامل 
االرض منذ عام 2006، وهو ينص على 
للعاصمة،  قطاعية  خارطة  رســم 
وهــذه من املشــكالت املهمة التي 

ينبغي معاجلتها«.
وافاد الســلطان، بأن »فصل الشتاء 
على االبواب، وهنــاك جملة حتديات 
احملافظة  مجلــس  عمــل  تواجــه 
واالمانــة في مقدمتها مشــكالت 
الصحي وشــبكات  الصــرف  مياه 

اجملاري«.
ونوه الســلطان، إلى أن »االمانة لم 
تدخر جهــداً في كل ســنة ولكن 
الصحي  الصــرف  شــبكة  تــردي 
إلى حصول  ادى  تراكمية  ألســباب 
غرق في شوارع العاصمة مع هطول 

االمطار«.
»انتشــار  احمللي،  املســؤول  وينتقد 
العشوائيات في بغداد، حتى اصبح 
لدينا نحو الف عشــوائية شكلت 
ضغطاً غير مدروس على شــبكات 

الصرف الصحي«.
وأوضــح، أن »بغــداد تفتقــر ايضاً 
ملعاجلة  اســتراتيجية  مشاريع  إلى 
مشــكالت اجملاري؛ الســباب عديدة 
والتخصيصــات  بــاالدارة  تتعلــق 

املالية«.
وأكمل الســلطان بالقــول إن »اخر 
ملوضوع  االستشــارية  الدراســات 

اجملاري بالنســبة لبغــداد كانت في 
نهاية القــرن املاضي، في حني يجب 
دراسات متجددة وال  أن تكون هكذا 

تتوقف حتت اي ظرف«.
ذكــر عضــو مجلس  مــن جانبه، 
احملافظة ســعد املطلبي أن »االدارة 
توفير  احمللية تعمــل جاهدة علــى 

اخلدمات إلى املواطن العراقي«.
واضــاف املطلبي فــي تصريح إلى 
»الصباح اجلديــد«، ان »امللف املالي 
يعّد املعرقل االبرز امام امتام املشاريع 
اخلدمية التي تلبي طموح الشــارع 

العراقي«.
ودعا املطلبي »مجلس النواب بدورته 
اجلديدة إلى االهتمام بالتشــريعات 
توفير  االساس  بالدرجة  تخص  التي 

متطلبات العيش للمواطنني«.

إعادة عقارات للدولة بقيمة 12 
مليار دينار في كربالء وميسان

وأضــاف، أن »هذه العقــارات كانت 
بحوزة جهات وافراد استحوذت على 
أمالك الدولة بطــرق غير قانونية«، 
والدعم  »املتابعــة  علــى  مؤكــداً 
املســتمر جلهود اللجان التحقيقية 
املتميــزة والدؤوبــة لعمل موظفي 
التفتيــش في  املكتــب ومديريــة 
احملافظات  في  دوائرنا  وبقية  ميسان 
التي حققت هــذه اإلجنازات ملكتب 
املفتش العام باحلفــاظ على أموال 

الدولة«.
يشــار إلــى أّن القيمــة التقديرية 
للعقارات التي متّكنــت الهيئة من 
إعادة ملكّيتها للدولة في محافظة 
كربالء خالل العام احلالي بلغت أكثر 

من 230 مليار دينار.

تتمات ص1
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البصرة - سعدي السند:

عددا  اجلديد»  «الصبــاح  تابعت 
التي  النقاشــية  احللقــات  من 
شــهدتها كليات مــن جامعة 
الكارب  اســماك  عــن  البصرة 
وتأثير بعض النباتات على البيئة  
وعسر الوالدة والوالدة القيصرية 

في احملافظة .
مختصون  اكادمييون  ناقش  فقد 
الزراعــة بجامعة  فــي كليــة 
الكيميائي  األستخالص  البصرة 
اخمللفــات  لزيــت  والفيزيائــي 
الســمكية وأســتعماله فــي 

عالئق صغار الكارب الشائع. 
وادي صالح  أنوار  الباحثة  وقالت 
أن اخمللفات الســمكية تعد من 
املــواد ذات القيمــة اإلقتصادية 
والغذائيــة العاليــة إذ حتتــوي 
على رطوبــة تتراوح من 50 – 80 
% والرماد من 0.8 – 2 % ونســبة 
25 % والبروتني  الى  الدهن تصل 
بني 15–30 %، وإن تراكم الكميات 
السمكية  اخمللفات  من  الكبيرة 
وعدم أستغاللها بصورة مباشرة 
جتعلها تشــكل مشكلة بيئية 
وصحية، فضــالً عن بعض األثار 
السلبية الناجمة جراء محتواها 

العالي من املواد العضوية .
واشــارت الباحثة الــى ان هذه 
بتحويلهــا  تعالــج  اخمللفــات 
الثانوية  املنتجــات  بعــض  الى 
الكيميائية  الطرق  بإســتعمال 
وإنتاج  والفيزيائيــة  واإلنزمييــة 
وظيفية  خصائص  ذات  مركبات 
في  أســتعمالها  ميكــن  جيدة 
األنظمــة الغذائيــة واجملــاالت 
والطبية  والزراعيــة  الصناعية 
مبحتواها  األسماك  زيوت  متتاز  اذ 
الدهنية  األحمــاض  من  العالي 
وتعــد مــن املصــادر الغنيــة 
غيــر  الدهنيــة  باألحمــاض 
السلسلة  الطويلة  املشــبعة 
والتي تتواجد بشــكل شائع في 
الزيــوت ذات األصل البحري ، ومبا 
أن عالئق األسماك تكلف عموماً 
أكثر من 60 % من كلفـة اإلنتاج 
الكلية للمزارع الســمكية وألن 
البروتني هـو اجلـزء األكثر كلفة 
من  اصبح  األسماك  أغذيـة  في 
البروتني  متطلبات  حتديـد  املهم 
بدقــة لكل نــوع وحجــم من 

األسماك املستـزرعة إضافة الى 
ضرورة خفض أو عدم األستعمال 
للمكونات عاليــة الكلفة مثل 
مسحوق األســماك في العالئق 

السمكية.

النباتات املتطفلة املنتشرة 
في العراق

ونظمــت كلية العلــوم حلقة 
(النباتــات  بعنــوان  نقاشــية 
العراق  في  املنتشــرة  املتطفلة 

وتأثيراتها على البيئة).
الباحثة الدكتورة وداد  واوضحت 
مزبان طاهر بيان خطورة النباتات 
املتطفلة على احملاصيل الزراعية 
والنباتات البرية وماتســببه من 
خسائر كبيرة سنوياً ، سواء كان 
عاملياً أو محلياً ، إذ تتطفل هذه 
النباتات علــى احملاصيل وغيرها 
من النباتــات وتتغذى عليها لذا 
تضعف النباتات وبالتالي تسبب 

موتها. 
أنواعا  احلالية  الدراسة  وسجلت 
أنحاء  في  منتشرة  منها  عديدة 

مختلفــة من العــراق إذ وجدت 
بعض األنواع الجناس منتشــرة 
في شمالي العراق بأعداد هائلة 
، ووجدت اجناسا أخرى منتشرة 

شمال ووسط وجنوبي العراق.

تقليل االقتران املتبادل 
في مصفوفات الهوائيات 

الشريطية
العلوم بحثا  كما ناقشت كلية 
بعنــوان ( تقليل االقتران املتبادل 
الهوائيــات  مصفوفــات  فــي 

الشريطية) 
هــدى  الباحثــة  وأوضحــت 
شــاكر غالــي مقدمــة عامة 
ضمنها  ومن  الهوائيــات  النواع 
الهوائيات الشــريطية ومميزاتها 
تلك  حتسني  وكيفية  ومساوئها 
تطبيقات هذه  ، كذلك  املساوئ 
عدة   مجــاالت  في  الهوائيــات 
وايضــا مت عرض تصاميم جديدة 
للهوائي الشــريطي في ترددات 
النطاق  تقنيــة  وضمن  شــتى 
باســتعمال  العــرض  الفائــق 

وتصميــم   HFSS برنامــج 
لزيادة  الهوائي  مــن  مصفوفات 
التحصيــل وكذلك اســتعمال 
تقنيــة ال EBG لتقليل االقتران 

املتبادل بني عناصر املصفوفة .
عرض  زيادة  النتائج  اظهرت  وقد 
للتصاميم  والتحصيــل  احلزمة 
زيادة   ، القطع  باستعمال تقنية 
قيمــة التحصيــل ملصفوفــة 
الهوائيــات وامكانيــة احلصول 
على حتصيــل اعلى للمصفوفة 
االقتران  قيمــة  تقليــل  بعــد 

املتبادل. 

دراسة عسر الوالدة والوالدة 
القيصرية 

ونظمــت كلية العلــوم حلقة 
(دراسة احلالة  نقاشــية بعنوان 
األخرى  والعوامــل  الهرمونيــة 
لعسر الوالدة والوالدة القيصرية 

في محافظة البصرة).
رافــدة  الباحثــة  وأوضحــت 
مشــكلة  عبداحلســني  مجيد 
باتت  التــي  القيصرية  الــوالدة 

مشــكلة حقيقية ملــا لها من 
تاثيرات ســلبية علــى اخلدمات 
الصحيــة والكلــف املادية الى 
املشــكالت  احد  اصبحت  درجة 
وزارة الصحة  املطروحة من قبل 
ملعرفــة العوامل التــي ادت الى 
ازدياد حصــول الوالدة القيصرية 
فــي االونة االخيرة لــذا اهتمت 
هذه الدراســة ببعــض اجلوانب 
باملرأة  املتعلقــة  الفســلجية 
ادت  التــي  العوامــل  ملعرفــة 
الــى ذلــك ، اذ تضمنــت هذه 
احملاضرة شــرحا مختصرا ألنواع 
(الطبيعية  املــرأة  فــي  الوالدة 
واالصطناعيــة  والقيصريــة 
) كمــا عرضــت احملاضــرة نبذة 
االساســية  الهرمونــات  عــن 
,اإلستروجني  (األوكسيتوســني 
لبروالكتني  ا لبروجســتيرون, ا ,
املباشــر  التأثير  ذات  ,اللبتــني) 
وغير املباشــر في احداث الوالدة 
الطبيعيــة عند املــرأة وكذلك 
تناولت الدراسة املعايير الدموية 
وغــازات الــدم وااللكترواليــت 

جلميع  االجتماعي  والدميوغرافي 
العينات التي جمعت من مصل 
نســاء حوامل في وقــت الوالدة 
النســائية  مستشــفيات  من 
فــي البصــرة ، حيــث صنفت 
العينــات الــى 3 مجاميع تبعا 
لنوع الوالدة التــي تعرضت لها 
على  العينات  صنفــت  وكذلك 
اســاس العمر وكتلة اجلســم, 
ارتفاعا معنويا  النتائج  واظهرت 
االوكسيتوسني  هرمون  مبستوى 
الوالدة  عينــات  في مجموعــة 
القيصريــة وكذلــك اظهــرت 
انخفاضا معنويا في  الدراســة 
الهيموكلوبــني وحجم الكريات 
املضغوط في الفئــات العمرية 
الوالدة  والثالثة لكل من  الثانية 
القيصرية  والــوالدة  الطبيعية 
وكذلك لوحظ انخفاض مستوى 
األوكسيتوســني فــي املصــل 
مع زيادة مؤشــر كتلة اجلســم 
وجود  الدراســة  اثبتــت  كمــا 
عالقة عكســية بــني هرموني 

االوكسيتوسني واللبتني.

حلقات نقاشية عن أسماك الكارب 
وتأثير بعض النباتات على البيئة  

تابعتها «الصباح الجديد» في عدد من كليات جامعة البصرة

إن تراكم الكميات 
الكبيرة من المخلفات 

السمكية وعدم 
أستغاللها بصورة 

مباشرة تجعلها تشكل 
مشكلة بيئية وصحية، 
فضالً عن بعض اآلثار 
السلبية الناجمة جراء 

محتواها العالي من 
المواد العضوية

بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  وجــه 
باســم  الدكتــور  االجتماعيــة 
برامــج  باعتمــاد  الزمــان  عبــد 
واالنفتــاح  اجملتمعــي  التاهيــل 
العمل ضمن اخلطط  على ســوق 
واالستراتيجيات املعدة لتوفير بيئة 

اجتماعية امنة للمستفيدين .  
وبني الوزير ان مــن اهم متطلبات 
التنميــة االجتماعيــة هــو عدم 
النقدية فقط  االعانــات  اعتمــاد 
للمستفيدين وامنا السعي لتطوير 
مهــارات الفئات من خــالل تنفيذ 
واالنفتاح  اجملتمعي  التاهيل  برامج 
على سوق العمل املتمثل بالتدريب 
والتعليــم املهني وبنــاء القدرات 
واالســهام في احلصول على فرص 
عمــل ، الفتا الى ان املــادة (9) من 

 11 رقم  االجتماعية  احلماية  قانون 
لســنة 2014 تتضمن تولي هيئة 
التنســيق  االجتماعية  احلمايــة 
مع الوزارات واجلهــات ذات العالقة 
للفرد  االجتماعية  اخلدمات  لتقدمي 

واالسرة .   
وتابع وزيــر العمل ان هيئة احلماية 
االجتماعيــة تتولى تقدمي االعانات 
النقديــة التي متنــح وفقا لتقدير 
مســتوى خط الفقر الــذي حتدده 
البحث  اجراء  بعد  التخطيط  وزارة 
االجتماعــي مــن قبــل باحثــني 
اجتماعيــني يجرون بحثــاً ميدانيا 
لالســر املســتحقة للشــمول ، 
مشيرا الى ان ترسيخ ثقافة العمل 
التوعية يســهم  برامج  وتنفيــذ 
بشــكل فاعل فــي بناء االســرة 
ويضمــن احلصول علــى اخلدمات 

االجتماعية املناسبة .
من جانب اخر وجه الوزير بحســم 

ملــف العائالت وائــل التي قدمت 
طلبات الشــمول باعانــة احلماية 
االجتماعيــة منــذ العــام 2016 
ولم تخضع للبحــث االجتماعي ، 
املديرين  اجتماعه مع  مؤكدا خالل 
العامني وعدد مــن موظفي هيئة 
احلماية االجتماعية ان الوزارة تولي 
احلماية  باعانة  الشــمول  موضوع 
االجتماعيــة االهتمام البالغ كونه 
يتعلــق بعائالت تعيــش دون خط 
الفقر لذا فــان من اولويات املرحلة 
املقبلــة ايجــاد احللول املناســبة 
للمعوقات التي حتول دون شــمول 
والبدء  بالطلبات  املتقدمني  جميع 
للذين  االجتماعي  البحــث  باجراء 
لم يخضعــوا لعملية البحث بعد 
استحصال املبالغ املناسبة والنظر 
بطلبــات الذين مت ايقــاف االعانة 

عنهم .  
وتابــع الوزيــر اننا ســنعمل على 

املطلوبة لشــمول  املبالغ  توفيــر 
احلمايــة  العانــة  املســتحقني 
االجتماعيــة مــن خــالل اجــراء 
ذات  للجهات  املطلوبــة  اخملاطبات 
الوزارات  العالقة فضال عن مفاحتة 
والهيئات للتعــاون في ايجاد بيئة 
الفقيرة  لالسر  سليمة  اجتماعية 
االجتماعيــة  املنظومــة  كــون 
تعتمد  تكامليــة  هــي  الناجحة 
التنســيق مع اجلهات ذات العالقة 

بالشان االجتماعي . 
احلمايــة  هيئــة  ان  الــى  يشــار 
االجتماعية طالبت بتخصيص 400 
مليار دينار لشمول جميع املتقدمين 
مبلغ  تخصيص  مت  فيما  بالطلبات 
150 مليــار دينــار فقــط عملت 
الهيئة مبوجبه على شــمول اكثر 
85 الف اسرة منهم وستكون  من 
االولوية لفئات ( االرامل واملطلقات 

وذوي االحتياجات اخلاصة ) .  

تقرير

وزير العمل يوّجه باعتماد برامج التأهيل واالنفتاح على سوق العمل 
لتوفير بيئة اجتماعية آمنة للمستفيدين 

إتالف 40 طنا من المواد 
الغذائية غير الصالحة 

لالستهالك البشري في ذي قار

التخطيط : الموازنة 
تتضمن تخصيصات إلجراء 
التعداد السكاني عام 2020

بغداد - الصباح الجديد:
أتلفــت الرقابة الصحية في دائــرة صحة ذي قار 
اكثر من (40) طنا من املواد الغذائية غير الصاحلة 
لالستهالك البشــري خالل حملة تفتيشية في 
االسواق احمللية لقضاء قلعة سكر وناحية الفجر 
خالل شهري ايلول وتشــرين االول املاضيني وذلك 
بحســب االحصائية الشهرية الصادرة من قطاع 

القلعة.
واوضح مسؤول شعبة الرقابة الصحية في مقر 
القطــاع فرحان حميد كاظــم ان الفرق الرقابية 
التابعة للقطاع نفذت خالل الشــهرين املاضيني 
16حملــة رقابية خمس منها مشــتركة برفقة 
وحدة مكافحة اجلرمية املنظمة واستهدفت تلك 
احلمــالت زيارة 383 محال وذلك لغرض التحري عن 
صالحية االغذية لالستهالك البشري حيث مت زيارة 
محال بيع املواد الغذائيــة اجلملة واملفرد واألفران 
واملطاعم واملقاهي والكافتريات وصالونات احلالقة 
الرجالية والنســائية وأســفرت تلك احلمالت عن 
إتــالف 41 طنــا و 173 كغم من املــواد الغذائية 
ً من املواد الســائلة حيث مت  الصلبــه و385 لتــرا
اتالفهــا على وفــق محاضر اتــالف أصولية في 

مناطق الطمر الصحي وبحضور ذوي العالقة. 
على صعيــد متصل اعلن مديــر قطاع الصحة 
العامة في حديثة الدكتور حتســني عبد اللطيف 
حســن عن قيام شــعبة الرقابــة الصحية في 
القطاع بجولة تفتيشــية على االسواق ومحال 
بيع اللحــوم في قضــاء حديثة وناحيــة بروانة 

واحلقالنية ضمن الرقعة اجلغرافية للقطاع.
ومت خالل اجلولة متابعة صالحية املواد الغذائية 
في االســواق واحملال التجاريــة وكذلك متابعة 
محال بيع اللحوم واالشراف على نوعية اللحوم 
ومصادرها وكذلك متابعة طرق اخلزن الصحية 
خاصــة وان هناك مــواد غذائية وحلــوم حتتاج 
لسلسلة تبريد متكاملة ومستمرة على مدى 

٢٤ساعة. 
وفــي نهاية اجلولة مت توجيه اصحاب االســواق 
واملطاعــم بضــرورة احلصول علــى البطاقة 
الصحية وجتديد النافذة منها وبطاقة الفحص 
الطبي للعاملني فيها للحفاظ على ســالمة 

املواطن من خالل اتباع االرشادات الصحية . 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير التخطيط وكالة فؤاد حسني أن املوازنة 
املاليــة لعــام 2019 ســتتضمن تخصيصات 
مالية من أجل استكمال االستعدادات لتنفيذ 
التعداد الســكاني املقرر إجراؤه في عام 2020، 
فيما أشــار إلى وجود خلــل واضح في تطبيق 

وتنفيذ اخلطط واالستراتيجيات االقتصادية.
وقال الوزير خالل ترؤسه اجتماعا لوكالء الوزارة 
ورؤســاء التشــكيالت واملديرين العامني فيها، 
بحســب بيان تلقت «الصباح اجلديد» نسخة 
منه إن هناك «خلالً واضحاً في تطبيق وتنفيذ 
وهذا  االقتصادية،  واالســتراتيجيات  اخلطــط 
اخللل اما أن يكون نتيجة الظروف السياســية 
واألمنيــة أو أنه خلــل فني يرتبــط باخلطط 

نفسها».
وأضــاف الوزيــر  أن «علينا أن نقاتــل من أجل 
 ً حتقيق التنمية البشــرية في العــراق وحتديدا
والتعليم والصحة، ألنهما  التربية  في مجالي 
 ً أســاس حتســني الوضع االقتصــادي»، مؤكدا
أن «علينا أن نكون متفاعلني بنحو واســع مع 
العالم اخلارجي، وهذا التفاعل واالنفتاح يحتاج 

إلى التعامل مع بنوك رصينة».
وشــدد على «أهميــة تنفيذ التعــداد العام 
للســكان عام 2020 ملا ميثله مــن بناء قاعدة 
بيانات شــاملة وكاملة عن الوضــع التنموي 
ً إلى أن «املوازنة لعام 2019  في البالد»، مشــيرا
ســيتم تضمينها تخصيصات مالية ألغراض 

استكمال االستعدادات لتنفيذ التعداد».
يشــار إلى أن وزارة التخطيــط أعلنت في متوز 
املاضي عن إجراء تعداد عام للســكان في عام 
2020، فيمــا أكدت أن التقديرات الســكانية 
احلديثة تشير إلى أن معدل النمو السكاني في 
العراق اجته نحو االنخفاض خالل العقود الثالثة 

املاضية. 

بغداد - الصباح الجديد:
تواصــل وزارة االعمــار واالســكان 
تنفيذ  العامة  واالشغال  والبلديات 
جســور  تأهيل  بأعــادة  اعمالهــا 
 (304+0) (10كــم200+) و  احملطــات 
الواقعة في محافظة ديالى واملمول 
الطارئ  الدولــي  البنك  من قــرض 
ألعادة اعمــار املناطق احملررة بكلفة 

(714,9) الف دوالر.
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان 
املالكات الهندسية والفنية في دائرة 
تشكيالت  احدى  واجلســور  الطرق 
الوزارة تواصل تنفيذ اعمال التأهيل 
احملافظة  في  للمشــروع  والصيانة 
حيث بلغت نسبة االجناز احلالية له 
%50 ، مبيناً ان املشــروع يتكون من 

جســرين، يبلغ طول كل جسر (20) 
م وبعرض (13) م ، (9) م منها لطريق 
النقل و (4) م للمماشي كما يضم 
 ً ً ، مشــيرا كل جســر فضاء واحدا
الى  ان املشــروع لــه اهمية كبيرة 
لكونه يقع على الطريق الرابط بني 
كنعان فمحافظة ديالى وبغداد عبر 

منطقة النهروان. 
األعمار  وزارة  اخر شارفت  من جانب 
واإلشــغال  والبلديات  واإلســكان 
ألعامــة على اجناز تنفيــذ اعمالها 
مبشــروع األقســام الداخليــة في 
جامعة تكريت في محافظة صالح 
الدين بطاقة استيعابية بلغت 300 
طالب لصالــح صندوق إعادة أعمار 
العمليات  جــراء  ااملتضررة  املناطق 

اإلرهابية.
ان  وذكر املركــز االعالمي للــوزارة 
في  والفنية  الهندســية  املالكات 
ألعامه  الهندســية  الفاو  شركة 
إحدى تشــكيالت الوزارة شــارفت 
على اجنــاز تنفيذ اعمال مشــروع 
جامعة  فــي  الداخلية  األقســام 
االجناز  بلغت نســبة  تكريت حيث 
احلاليــة %95 وبكلفة (750) مليون 

دينار .
وبــني املركز االعالمي ان املشــروع 
يتكون مــن أربع بنايات لألقســام 
الداخليــة وكل بنايــة تتكون من 
للطلبة  منام  غرف  وتضم  طابقني 
واملطالعة  لالســتراحة  وقاعــات 
اجملاميع  إلــى  إضافــة  ومطابــخ 

ً الى ان اإلعمال  الصحية ، مشــيرا
احلاليــة هي إعمــال تأثيث الغرف 
والبطانيــات  املزدوجــة  باألســرة 
والطباخات  النفطيــة  واملدافــئ 
والسخانات  والغساالت  والثالجات 
وبــرادات املاء واللوكــرات مع فرش 
والغرف  األبنيــة  ملمــرات  كامــل 
بالكاربد ،فضالً عــن جتهيز األبنية 
مبولدة كهربائية (650Kv) مع جتهيز 

األبنية بأجهزة التبريد والتدفئة .
يذكر ان الــوزارة متواصلة بتنفيذ 
اعمالها التي تســهم فــي اعادة 
جراء  املتضــررة  املناطــق  اعمــار 
والعســكرية  االرهابية  العمليات 
وذلك مــن اجل النهــوض بالواقع 

العمراني واخلدمي . 

اإلعمار تواصل تنفيذ مشروع
بغداد - الصباح الجديد: تأهيل جسور المحطات في ديالى

اعلنت الشركة العامة لصناعة 
االسمدة اجلنوبية في محافظة 
البصــرة احدى شــركات وزارة 
واملعــادن عن قيامها  الصناعة 
محطة  النشــاء  عروض  بفتح 
لتحلية امليــاه بطاقة (75) متر 
مكعبا للتغلــب على حل أزمة 

املياه في احملافظة  . 
واوضح مدير عام الشركة عباس 
حيال لكن بانه وبالنظر ألهمية 
وحدة Ro في العملية اإلنتاجية 
ولكونها من املشــاريع احلاكمة 
الشــركة  قامت  فقد  واحليوية 
الثاني  تشــرين  شــهر  مطلع 
اجلــاري بفتح عطاءات مناقصة 
 construction) انشاء مشــروع
 of 750 M3/hr pressure sea

مبوجــب   (  water R.o unit
 ، القياســية  الوثائق  تطبيقات 
الفتا الــى ان جلنة فتح العروض 
 ً ً كبيرا اخلارجيــة بذلت جهــدا
الصعوبات من  لتذليل جميــع 
ملدة  املســتمر  تواجدهم  خالل 
ثالثــة أيام متتالية ولســاعات 
متأخــرة بعد الدوام الرســمي 
جلــرد وتدقيــق جميــع الوثائق 
املتقدمة  للشركات  والعطاءات 
أعداد  عــن  للمناقصــة فضال 

جدول باألسعار للشركات. 
وأكــد املدير العام أن الشــركة 
حريصــة وتعمل بجــد إليجاد 
البدائل واحللول املناسبة لضمان 
دميومة التشغيل واالنتاج وزيادة 
احتياجات  يلبــي  ومبا  الطاقات 

وزارة الزراعة من سماد اليوريا.

«األسمدة» تعتزم إنشاء محطة 
لتحلية المياه بطاقة 750 م/3  

الممول من قرض البنك الدولي الطارئ
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت بريطانيــا امــس االول االثنــن أنها 
ستفتح قاعدة تدريب عسكري مشتركة في 
ســلطنة عمان في مارس آذار 2019 مع تطلع 
اململكة املتحدة لتعزيز عالقاتها مع حلفائها 

في املنطقة.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني جافن وليامسون 
عن افتتاح قاعدة التدريب البريطانية العمانية 
أثناء زيارة إلى السلطنة ملتابعة ختام تدريبات 
عســكرية مشتركة واســعة النطاق شارك 
فيها آالف األفراد الذين تدربوا على القتال في 

الصحراء.
وقال وليامســون في بيــان أصدرتــه وزارته 
»عالقاتنــا مع عمــان مبنية علــى قرون من 
التعاون ونحن نعمل على تعزيزها لتستمر في 
املستقبل بافتتاح قاعدتنا املشتركة اجلديدة«.

وأضاف »هذا أكثر أهمية اآلن منه في أي وقت 
مضى، حيث تســعى األنشطة اخلبيثة لدول 
لتقويض  عنيفة  متطرفة  ومنظمات  معادية 
االستقرار وتخريب النظام القائم على املبادئ 

الذي نعتمد عليه جميعا«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الرئيس  رفض دميتري بيسكوف املتحدث باسم 
الروســي فالدميير بوتن امــس الثالثاء التعليق 
على مزاعــم بالتدخل فــي انتخابات التجديد 

النصفي للكوجنرس األمريكي.
وأضــاف للصحفيــن »ال ميكــن أن نعلق على 
بعــض محللي محتوى اإلنترنــت ألننا ال نعلم 
من هم وما إذا كانوا يفهمون أي شــيء عن أمن 

اإلنترنت«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعتقد رئيســة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن 
االتفاق الذي ســتخرج بريطانيــا مبقتضاه من 
االحتاد األوروبي قد قارب على االنتهاء وتقول إنها 
واثقة من إيجاد حل بشــأن ايرلندا الشــمالية 
النقطة الشــائكة للخروج  التي تعد حاليــا 

بحلول املوعد املقرر في آذار.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيســة الوزراء أنها 
تعتقد بأنه مت االنتهاء من 95 في املئة من اتفاق 
اخلروج وإنها ”واثقة من إيجاد حل بشــأن عقبة 
ايرلندا الشمالية“ وذلك في أعقاب اجتماع مع 

املستشار النمساوي سيباستيان كورتس

بريطانيا تفتتح قاعدة 
تدريب عسكري مشتركة 

في سلطنة عمان

الكرملين يرفض التعليق 
على مزاعم بالتدخل في 

االنتخابات األميركية

ماي: اتفاق خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي 
اكتمل بنسبة 95 %

متابعة ـ الصباح الجديد:

اشتّدت املعارك بن القوات اليمنية 
واملتمردين  للحكومــة  املواليــة 
احلوثين في محيط مدينة احلديدة 
في غرب اليمن امس االول االثنن، 
التحالف العســكري  تأكيد  رغم 
الداعم لقــوات احلكومة املعترف 
بها دوليا نّيته »خفض وتيرة اعمال 

العنف«.
القوات  فــي  مســؤولون  وأّكــد 
احلكوميــة لوكالــة فرانس برس 
أن هذه القــوات حتاول قطع طريق 
رئيســي للمتمردين شمال  إمداد 
احلديدة املطّلة على البحر االحمر، 
لكن التحالف شّدد رغم ذلك على 
أن هذه العملية ليست »هجوما« 

باجتاه ميناء املدينة االستراتيجي.
ويشهد اليمن منذ 2014 حربًا بن 
املتمردين احلوثين والقوات املوالية 
تدخل  مع  تصاعــدت  للحكومة، 
الســعودية علــى رأس التحالف 
العســكري فــي آذار\ 2015 دعما 
للحكومة املعتــرف بها دولياً بعد 
ســيطرة املتمردين علــى مناطق 
ومدينة  صنعــاء  بينها  واســعة 

احلديدة.
واندلعــت اخلميس املاضي معارك 
مدينــة  فــي محيــط  عنيفــة 
تدخل  ميناء  تضــم  التي  احلديدة 
التجارية  الســلع  غالبيــة  عبره 
واملســاعدات املوّجهة الى مالين 

السكان.
التحالف اشترط  وقال مصدر في 
عــدم الكشــف عن اســمه في 
برس  فرانــس  لوكالــة  تصريــح 
وتيرة  بخفض  ملتــزم  »التحالف 
أعمال العنــف في اليمن ، ويدعم 
بشــدة العملية السياسية التي 

يقودها مبعوث األمم املتحدة«.
لكن ثالثة مســؤولن في القوات 
احلكومية في احلديدة أبلغوا وكالة 
فرانس برس عبر الهاتف ان املعارك 
اشــتدت امــس االول االثنن، وأن 
مواجهات شرســة تدور على أكثر 

من جبهة.
الثورية  اللجنــة  »رئيــس  وقــال 
احلوثي،  علــي  محمــد  العليــا« 
رفيــع  السياســي  املســؤول 
إن  املتمردين،  في صفوف  املستوى 
لتحالف  العســكري  »التصعيد 
العــدوان محاولــة حثيثة إلعاقة 
أي محادثات تهــدف لوقف احلرب 

وإحالل السالم«.
وأضاف في بيان نشرته وكالة سبأ 

التابعــة للمتمردين أن »التصعيد 
دليــل علــى زيــف التصريحات« 
االميركيــة، داعيا الــى »الصمود 
واملواجهــة«، قبــل أن يقــول في 
تغريدة على حسابه على تويتر ان 
»تصعيد العدوان سيبقى كابوسا 

ال يفارق مخيالتهم«.

*ليست »هجوما« 
وبحسب املســؤولن العسكرين، 
قطع  احلكومية  القــوات  حتــاول 
طريق االمداد الرئيســي للحوثين 
شــمال املدينة بعدما متّكنت من 
قطع طريق االمداد الرئيسي اآلخر 

شرق احلديدة قبل أسابيع.
التحالف  أن طائــرات  وذكر هؤالء 
تشــّن  الهجوميــة  ومروحياتــه 
ضربات بشكل مســتمر وتواكب 

املواجهات منذ الصباح.
على  التحالف  فــي  املصدر  وأصّر 
ليست  املستجّدة  االشتباكات  أن 
لدخــول  »عمليــات هجوميــة« 
املدينة والســيطرة على مينائها، 
بإبقاء  »ملتزم  التحالف  ان  مؤّكدا 

ميناء احلديدة مفتوحا«.
وبحســب املصــدر نفســه فإن 

»الوضع اإلنســاني في اليمن غير 
بإنهاء  ملتزمــون  نحــن  مقبول. 
الصراع في أســرع وقــت ممكن«. 
وقال إنه في حال »حضر احلوثيون، 
اإلنســانية«،  ســنواصل جهودنا 
أنه »في حال لم يحضروا،  مؤكدا 

سنواصل أيضا هذه اجلهود«.
وتزامنت املعارك اجلديدة مع إعالن 
اســتعدادها  اليمنية  احلكومــة 
الســتئناف مفاوضات السالم مع 

املتمردين احلوثين.
وجــاء التأكيــد احلكومــي غداة 
إعــالن مبعــوث األمم املّتحدة إلى 
اليمن مارتن غريفيث أّنه سيعمل 
على عقد مفاوضــات جديدة بن 
أطــراف النزاع في غضون شــهر، 
بعيــد مطالبة واشــنطن بوقف 
الطالق النار وإعادة اطالق املســار 

السياسي خالل 30 يوما.
وبــاءت آخــر محاولــة قــام بها 
سالم  محادثات  لتنظيم  غريفيث 
فــي أيلــول املاضي فــي جنيف، 

بالفشل بسبب غياب احلوثين.
ذي  »ســيف  منظمــة  وأعربــت 
تشــيلدرن« امس االول األثنن عن 
»قلقها الشــديد« من القتال في 

احلديــدة قبيــل اجــراء محادثات 
سالم، داعية إلى وقف فوري إلطالق 

النار.
املنظمة  اليمن فــي  وقال مديــر 
إن »هذا  بيــان  تامر كيرولوس في 
التصعيد اخلطير على أهم مدينة 
وميناء في اليمن قد يضع عشرات 
آالف األطفال فــي خط النار ويزيد 
من تضييــق اخلناق علــى إيصال 
الغــذاء والدواء إلى بلــد نقدر أن 
اجلوع الشــديد واملرض فيه يقتالن 

ما معدله 100 طفل يوميا«.
واوضحــت املنظمــة أن العاملن 
في احلديــدة »أبلغوا عن نحو 100 
غــارة جوية في نهاية األســبوع، 
أي خمســة أضعــاف الغارات في 

األسبوع األول من تشرين األول ».
واعتبر املتمــردون ان التصعيد في 
الدعوات  ان  على  احلديدة مؤشــر 
والتي  احلــرب  لوقف  االميركيــة 
صدرت عن وزيري الدفاع واخلارجية 

ليست جدية.

*حافة الهاوية
التحالف في  بدء علميــات  ومنذ 
2015، خّلف نــزاع اليمن أكثر من 

عشــرة آالف قتيل و«أســوأ أزمة 
إنسانية« بحسب االمم املتحدة.

أطلقت  احلكومية  القوات  وكانت 
فــي حزيــران املاضــي بدعم من 
التحالف حملة عسكرية ضخمة 
على ســاحل البحر االحمر بهدف 
احلديدة،  مينــاء  على  الســيطرة 
قبل أن تعّلق العملية إفساحا في 
اجملال أمام احملادثــات، ثم تعلن في 
منتصف أيلول املاضي استئنافها 

بعد فشل املساعي السياسية.
وترعــى االمم املتحــدة في جنيف 
مشاورات جديدة بن أطراف النزاع 
اليمني في محاولة للتفاهم حول 
احلرب  تنهي  ملفاوضات سالم  إطار 
في أفقر دول شبه اجلزيرة العربية 
إنسانية هي  أزمة  والذي يشــهد 

األكبر في العالم.
وكان احلوثيــون اتهمــوا في وقت 
ســابق األمم املتحــدة بالتنصــل 
مــن االتفــاق املتعّلــق بظــروف 
مشاركتهم في مشاورات السالم، 
الى  ســيتوجهون  أنهم  مؤكدين 
جنيــف بعد أن يتــم تأمن طائرة 
عمانيــة تقل الوفــد املمثل لهم 
وعددا مــن اجلرحى، وبعد منحهم 

ضمانات بالعودة الى صنعاء.
وقتل في املعــارك املتواصلة منذ 
االشخاص من  اخلميس عشــرات 
ال24  الســاعات  وفي  الطرفــن. 
املاضية وصلت الى مستشــفين 
فــي محافظة احلديــدة جثث 74 
متمردا وعشــرات اجلرحــى، وفقا 
بينما  املستشفين،  في  لطبيبن 
ذكرت مصادر طبيــة حكومية ان 
15 عنصرا فــي القوات احلكومية 

قتلوا في الفترة ذاتها.
ســعودية  إعالم  وســائل  وذكرت 
مقتل ســتة جنود سعودين على 
االقل »على احلدود اجلنوبية« خالل 
االسبوع الفائت دون أن تقدم مزيدا 

من التفاصيل.
الســعودية  االنباء  وكالة  وأفادت 
الرســمية االثنــن أّن ولي العهد 
محمد بن سلمان زار جنودا جرحى 
يتلقــون العالج في مستشــفى 

عسكري بالرياض.
ونشرت صورا تظهر األمير الشاب، 
كمصلح  صورته  تلطخــت  الذي 
بعد مقتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشقجي، وهو يلتقط صور 

سيلفي مع اجلنود وهو يعانقهم.

برغم تأكيد التحالف نّيته عدم التصعيد 

معارك عنيفة في الحديدة غرب اليمن
لقطع طريق اإلمداد الرئيس للحوثيين 

واندلعت الخميس 
الماضي معارك 

عنيفة في محيط 
مدينة الحديدة 

التي تضم ميناء 
تدخل عبره غالبية 

السلع التجارية 
والمساعدات 

الموجّهة الى 
ماليين السكان
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت تركيا واشــنطن علــى خلفية 
عقوباتها اجلديدة علــى إيران قائلة إن 
»خطير«،  اإلســالمية  اجلمهورية  عزل 
بحسب ما أعلنه وزير اخلارجية التركي 

مولود تشاوش أوغلو امس الثالثاء.
ودخلت الدفعــة الثانية من العقوبات 
األميركيــة علــى إيران حيــز التنفيذ 
هذا األســبوع، وهي تستهدف قطاعي 

النفط واملال احليوين في البالد.

ومت إعفاء ثمانــي دول بينها تركيا، من 
االلتزام بالعقوبات وسمح لها مبواصلة 

استيراد النفط اإليراني.
وقال تشاوش أوغلو في مؤمتر صحافي 
خالل زيارة إلى اليابان »في الوقت الذي 
نطلب إعفاء من الواليات املتحدة، كنا 
صريحــن جدا معهم بأن حشــر إيران 
في الزاوية ليس من احلكمة. عزل إيران 
مسألة خطيرة ومن غير العدل معاقبة 

الشعب اإليراني«.

وأضاف أن »تركيا ضد فرض عقوبات وال 
نعتقد بأنه ميكــن التوصل ألي نتيجة 

من خالل العقوبات«.
وتابع »أعتقد أنه بــدل العقوبات، فإن 

حوارا مجديا، أكثر فائدة بكثير«.
وكانت واشــنطن قــد فرضت دفعتن 
من العقوبات هذا العام وانسحبت من 
االتفاق النووي املبرم بــن إيران والقوى 

الكبرى في 2015.
بينها  دول  ثمانــي  واشــنطن  وأعفت 

واليابان من االلتــزام بالعقوبات  تركيا 
وســمحت لهــا مبواصلــة اســتيراد 
دون مواجهة عواقب  اإليرانــي،  النفط 

دبلوماسية.
وأكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن 
بالده »ســتلتف بفخر على عقوباتكم 

غير املشروعة والظاملة«.
وكانت أعلنت الواليــات املتحدة، امس 
أو  االثنن فرض عقوبــات جديدة  االول 
قدمية مشــددة على إيران، تســتهدف 

ووســائل  واملصارف  النفطي  قطاعها 
النقل.

وجــاء في بيــان صدر عن وزيــر اخلزانة 
األمريكيــة، ســتيفن منوتشــن، أن 
»من شــأن الضغوط غير املســبوقة 
اليي متارســها اخلزانة على طهران، أن 
تبن للنظام اإليرانــي أنهم )اإليرانيون( 
ســيواجهون عزلــة ماليــة وركــودا 
اقتصاديــا متصاعدين، مــا لم يغيروا 
تغييرا  لالستقرار  املزعزعة  تصرفاتهم 

جوهريا«.
وأوضح البيان أن العقوبات تشــمل 50 
بنكا إيرانيا مع فروعها ، وأكثر من 200 
النقل  شخصية وســفينة في قطاع 
البحــري اإليراني، إضافة إلى شــركة 
اخلطوط اجلويــة اإليرانية، وأكثر من 65 

طائرة من أسطولها.
ويأتــي إعالن فرض املوجــة األخيرة من 
العقوبات على طهران تنفيذا ملا توعدت 
به إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 

بعد انســحاب الواليات املتحدة، يوم 8 
مايو املاضي، من خطة العمل الشاملة 
املبرمــة،  االتفاقيــة  أي  املشــتركة، 
في العــام 2015، بن اجملتمــع الدولي 
)متمثــال بالدول الســت الوســيطة، 
ومن بينها روســيا والواليــات املتحدة( 
وإيــران، والراميــة إلى تقييــد برنامج 
طهــران النووي مقابل رفــع العقوبات 
الدولية والتقييــدات األحادية األوروبية 

واألمريكية عن اجلمهورية اإلسالمية.

تركيا تحّذر الواليات المتحدة من أن عقوباتها على إيران »خطيرة«

متابعة ـ الصباح الجديد:

ينتظر الناخبون األميركيون نتائج ما اذا 
كان الرئيس دونالد ترامب ســيحتفظ 
بغالبيتــه اجلمهورية فــي الكونغرس 
أم أنــه ســيواجه أغلبيــة دميقراطية 
معارضة لــه، بعد حمــالت انتخابات 
حامية ســبقت االقتــراع الذي وصفه 
الطرفــان بأنــه معركة مــن أجل روح 

أميركا.
وعلــى مدى عامــن، اســتفادت إدارة 
ترامب التي اتسمت بكسرها للقواعد 
التقليديــة والفوضــى أحيانــا مــن 
مجلسي  على  اجلمهورية  الســيطرة 
النواب والشيوخ. لكن تبدو االحتماالت 
مفتوحة بأن تشهد انتخابات منتصف 
الوالية الرئاســية مفاجآت جتبر ترامب 
الحقــا علــى مواجهــة معارضة ذات 

أنياب.
وأمام الناخــب األميركي فرصة لتغيير 
مجلس النــواب برمتــه )435 مقعدا( 
وثلــت أعضاء مجلس الشــيوخ الذي 

يضم مئة مقعد.
ميلك  االســتطالعات،  معظــم  ووفق 
للفوز  حقيقية  فرصــة  الدميقراطيون 
النــواب، لكن  بالغالبيــة في مجلس 
علــى األرجح ســيحتفظ اجلمهوريون 

بالسيطرة في مجلس الشيوخ.
لكن مــع الغموض الذي يلف نســبة 
املشــاركة، وهو عامل رئيسي حاسم، 
االســتطالعات  يقن  عدم  الى  إضافة 
الناخبن،  ترامب على  تأثير أسلوب  من 
يعترف احلزبان بأنهما قد يكونان عرضة 

ملفاجأة ما.
وبعد حملــة انتخابية اتهــم الرئيس 
بإثارة العنصرية عبر إشــاراته  خاللها 
لبــالده من  »اجتياح«  إلــى  املتكــررة 
قبــل مهاجرين غير شــرعين يريدون 
ارتــكاب عمليات اغتصــاب وقتل، بلغ 
في  واليسار  اليمن  بن  االســتقطاب 

الواليات املتحدة ذروته.
ورغم أنه غير معني مباشــرة باالقتراع 
إال أن ترامــب جعل من نفســه محور 
الســباق برمته فتنقل في أنحاء البالد 
ثالث  شملت  انتخابية  جتمعات  إلقامة 

واليات االثنن املاضي وحده.
واختتم ترامــب مهرجاناته االنتخابية 
في كايــب جيراردو في ميــزوري، حيث 
تباهــى بــأن »األجنــدة السياســية 

اجلمهورية هي احللم األميركي«.
وفــي هــذا الســياق، قــال املرشــح 
ينافس  الذي  أوروركي  بيتو  الدميقراطي 
الســناتور تيــد كــروز في تكســاس 
الناخبــن  إن  تقليديــا  اجلمهوريــة 
»ســيحددون ليس مستقبل تكساس 

فحسب، بل مستقبل هذا البلد وليس 
مستقبل هذا اجليل وحده بل كل جيل 

قادم«. 
لكنه اعترف من واليــة إنديانا، احملطة 
الثانية من جولتــه األخيرة امس االول 
االثنــن، بإمكانية فــوز الدميوقراطين 

بأغلبية في مجلس النواب.

وعندما ســأله الصحافيــون عن تأثير 
ذلك على رئاسته أجاب »سيتعن علينا 
فقط عندها أن نعمل بشكل مختلف 

قليال«.
وجرت العادة أن يخسر حزب الرئيس في 
الكونغرس في  عهده األول مقاعد في 
الرئاســية.  الوالية  انتخابات منتصف 

لكــن الوضــع االقتصــادي اجليد مييل 
إلى إبقاء األمور علــى حالها، ما يعني 
أن ترامب ســيتحدى من جديد النمط 

التاريخي.
وأشــارت أرقام جديدة صدرت عشــية 
االقتــراع إلى منو في قطــاع التوظيف 
بينما اعتبر ترامب أن الفضل يعود إليه 

في تعزيز وضع االقتصاد األميركي الذي 
اعتبره »األنشط على األرض«.

لكن الرئيس أثار قلق بعض اجلمهورين 
عندما شــت عــن هذه الرســالة في 
األســبوع األخير من احلملة االنتخابية 
املتشددة  األمنية  للتأكيد على احلملة 

على املهاجرين غير الشرعين.
وأرســل ترامب آالف اجلنــود إلى احلدود 
املكســيكية واعتبر أن علــى عناصر 
املهاجرين  النــار علــى  إطــالق  األمن 
الذين يلقــون احلجارة عليهــم، بينما 
بالتخطيــط  الدميوقراطيــن  اتهــم 
لتحويل البلد إلى مســتنقع للجرمية 
وجتارة اخملــدرات. وجنحت اخلطابات التي 
تثير اخلــوف من األجانــب وتعزف على 
وتــر القوميــة األميركية فــي إيصال 
رجــل األعمال امللياردير إلى الســلطة 
2016 بعد فوزه على املرشــحة  عــام 

الدميوقراطية هيالري كلينتون.
وشن برني ساندرز، الشعبوي اليساري 
الــذي يشــعر البعــض أن فرصه في 
الفوز علــى ترامب كانــت أفضل من 
احلزب  عــن  فرص كلينتون كمرشــح 
الدميقراطي فــي 2016، هجوما االثنن 
علــى الرئيس واصفا إيــاه بأنه »كاذب 
بشــكل مرضــي«. وقال ســاندرز عبر 
إذاعة »سيريوس اكس ام بروغريس« عن 
»إنه متحيز جنســيا وعنصري  ترامب 

ويعاني من رهاب املثلين ورهاب األجانب 
ومتعصب دينيا. يحــاول القيام مبا لم 
نشــهده مطلقا في تاريــخ هذا البلد 
احلديــث. يحاول كســب األصوات عبر 
خلق انقســامات في أوساط الشعب 

األميركي بناء على أصل كل منا«.
ويشــيد أنصار ترامب، وهــم عادة من 
حيث  بأســلوبه  املتشــددين،  البيض 
يهتفون دعما له عندما يتلفظ بعبارات 
مهينة بشــكل صادم بحق معارضيه 
أو يرمي اتهامــات خاطئة من الناحية 

الواقعية.
لكــن حتى بعض اجلمهورين شــعروا 
بالذعر عندمــا اتُهم أحد أنصار ترامب 
املتحمســن في فلوريدا بإرسال قنابل 
إلى أكثر من عشــرة  مصنعة يدويــا 
دميقراطيــن رفيعــن وغيرهــم مــن 
املناهضة  البارزة  الشخصيات واجلهات 

لترامب.
وبعــد أيــام، أطلق مســلح النار على 
مصلن داخل كنيس يهودي ما أســفر 

عن مقتل 11 شخصا.
ويعتقد أن املهاجــم انتقد اليهود عبر 
االنترنت متهما إياهم بنقل »غزاة« من 
أميركا الوسطى إلى الواليات املتحدة، 
وهي لغة تتشــابه إلى حــد بعيد مع 
تصريحات ترامــب املعادية للمهاجرين 

القادمن من املكسيك.

وصفها الطرفان بمعركة من أجل روح أميركا

مناصرو ترامب يترقبون نتائج انتخابات نصف الوالية والحكم على عهده 

تقـرير
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب ناطق باســم حزب »الرابطة القومية 
من أجل الدميوقراطيــة« احلاكم في ميامنار، 
بزعامة أونغ ســان سو تشــي، عن قلق من 
عدم فوز احلزب ســوى بـ7 من 13 مقعداً في 

انتخابات جزئية.
وأقّر باحلاجة إلــى بذل مزيد من اجلهود لنيل 
دعم ناخبني مــن األقليات العرقيــة، قائالً: 
»خسرنا 5 من 6 مقاعد في املناطق العرقية. 
الناخبون هنــاك غير راضني عــن أدائنا في 
شــأن عملية الســالم. هذه النتيجة درس 
لنا. سنعّد استراتيجية لكل دائرة انتخابية 

خالل االنتخابات املقبلة«.
إنهاء  وكانت ســو تشــي تعهدت جعــل 
منذ  ميامنــار  تشــهدها  عرقية  صراعــات 
عشــرات الســنوات، في طليعــة أولويات 
ُجّمدت  الســالم  لكن محادثات  حكومتها، 
وازداد القتــال حــدة، علماً أنها تتقاســم 

السلطة مع اجليش.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت األمم املتحدة امس  الثالثاء إن الهجمات 
وعمليات الترويع التي نفذتها حركة طالبان 
اإلســالمية ضد االنتخابــات البرملانية في 
عن  أسفرت  املاضي  الشــهر  أفغانســتان 

سقوط عدد قياسي من الضحايا املدنيني.
وأضافــت األمم املتحــدة في تقريــر أن عدد 
الضحايا املســجل بلغ مــا ال يقل عن 435 
شــخصا - 56 قتيال و379 جريحا-،في يوم 
االنتخابات 20 تشــرين األول واأليام التالية 
التي أجري فيها تصويــت تأخر عن موعده. 
وتابعــت األمم املتحدة أن هذا العدد أكبر من 

املسجل في أربعة انتخابات سابقة.
وأصدرت طالبان، التــي تقاتل من أجل طرد 
باحلكومة  واإلطاحــة  األجنبيــة  القــوات 
املدعومة من الغرب، سلسلة من التهديدات 
حتذيرات  وثــالث  االنتخابــات  اســتهدفت 
منفصلة في األيام السابقة على التصويت.
ووقعت عــدة هجمات كذلــك على مراكز 
تسجيل الناخبني في األشهر السابقة على 
االنتخابــات بعضها أعلــن تنظيم الدولة 
اإلسالمية مســؤوليته عنها.ن املقرر إجراء 
االنتخابات الرئاسية األكثر أهمية في البالد 

يوم 20 أبريل نيسان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت شركة »فيس بوك« امس أنها حجبت 
115 حســابا حذرت الشــرطة من إمكانية 
ارتباطها بـ«كيانــات أجنبية« حتاول التدخل 
فــي انتخابــات منتصف الوالية الرئاســية 

األميركية.
وجاء اإلعالن بعد وقت قصير من دعوة وكاالت 
األميركية  واالســتخبارات  القانــون  إنفــاذ 
املواطنني إلــى احلذر من احملاوالت الروســية 
لنشر األخبار الكاذبة عشية االنتخابات التي 

جترى الثالثاء.
أن  املاضي  وأظهرت دراسة نشرت األســبوع 
التواصل  وســائل  على  املغلوطة  املعلومات 
االجتماعي تنتشــر مبعدالت أعلى بكثير مما 
كان احلــال علية قبيل انتخابــات عام 2016 
الرئاســية التــي اتهمت روســيا بالتالعب 
بنتائجها من خالل حملة ترويجية واســعة 

لصالح الرئيس األميركي دونالد ترامب.

انتكاسة انتخابية للحزب 
الحاكم في ميانمار

األمم المتحدة: عنف طالبان 
ضد االنتخابات األفغانية 

بلغ مستوى قياسيا

»فيسبوك« تحجب 115 
حسابا عشية االنتخابات 

النصفية األميركية

متابعة ـ الصباح الجديد: 

وجهــت باريس ضربــة موجعة 
إلى النظام الســوري، بإصدارها 
مذكــرات توقيــف بحــق ثالثة 
من أبرز رجاله، في وقت ســعت 
طهران إلى إظهــار تناغمها مع 
موســكو فــي شــأن التعاطي 
مع امللف الســوري في مواجهة 
ضغوط غربية لتحريك التسوية 
القوات  وســحب  السياســية 

اإليرانية.
وُكشــف أمس االول االثنني عن 
إصدار القضاء الفرنسي مذكرات 
توقيــف دولية بحق مدير مكتب 
علي  الســوري  الوطني  األمــن 
مملوك، ورئيس جهاز االستخبارات 
في ســالح اجلو جميل حســن، 
ومدير فرع اجلهاز فــي باب توما 
عبد السالم محمود، بتهم عدة، 

بينها »ارتكاب جرائم حرب«.
وتأتي اخلطــوة تلبية لطلب من 
النيابة العامة التي فتحت العام 
أب  اعتقال  حــول  حتقيقاً   ٢٠١٥
وابنه يحمالن جنســية مزدوجة 
مازن  هما  فرنســية،  ســورية- 
وباتريك دباغ في سورية، وانقطاع 
املعلومــات عنهما منــذ العام 

.٢٠١٣
ومملــوك مــن أهم مستشــاري 
الرئيس بشار األسد، فيما كانت 
أملانيا أصدرت مذكرة اعتقال في 
حق حســن، أما محمــود، فقال 
محاميان إنه يدير منشأة احتجاز 

في مطار املزة العسكري.
»لومونــد«  ونقلــت صحيفــة 
الفرنســية عن مصادر قضائية، 
مازن  بوفاة  أفــادت  أن معلومات 
وباتريــك الصيــف املاضي بعد 
اعتقالهما من جانب عناصر في 
جهاز االستخبارات التابع لسالح 
اجلو الســوري، وإيداعهما سجن 

املزة.
املفقوديْن  وعــم  وكان شــقيق 
حقوقية،  ومنظمات  دباغ  عبيدة 
العامة  النيابة  أمام  رفعوا دعوى 
مملوك  إلى  ووجهت  التي حققت 
»التواطؤ  تهم  ومحمود  وحسن 
في أعمال عنــف، وجرائم حرب، 

وجرائم ضد اإلنسانية«.
وقــال محاميان ألســرة دباغ إن 
األســرة حصلت على وثائق من 
ســورية في متوز املاضي، تشــير 
إلى أن مازن توفي وهو مســجون 
املاضي،  العام  الثاني  تشرين  في 
بينمــا توفي باتريــك في كانون 
الثاني 2014. ووصف عبيدة دباغ 
مذكرات التوقيف بحق السوريني 
وبداية  أولي  »انتصــار  بـ  الثالثة 
حقبة من العدالة واحملاسبة على 
املرتكبة  اإلنسانية  بحق  اجلرائم 

في سورية«.
وقالت ثــالث جماعات حقوقية، 
الدولية حلقوق  الفيديرالية  وهي 
اإلنســان، والرابطة الفرنســية 
حلقوق اإلنســان، واملركز السوري 
لإلعالم وحريــة التعبير في بيان، 
في  االعتقال صدرت  مذكرات  إن 

8 الشهر املاضي. 

كليمانس  احملاميــة  وأوضحــت 
بودوان  باتريك  واحملامــي  بكتارت 
»مذكرات  مشــترك:  بيــان  في 
االعتقــال الدولية تثبت أن جدار 
الذي يحيط  العقاب  اإلفالت من 
أعلى  على  السوريني  باملسؤولني 
مستوى، ميكن أن يتحطم فعالً«.

وقال املصــدر القضائي إن ممثلي 
فعالً  فتحوا  باريــس  في  االدعاء 
الرجلني،  اختفــاء  فــي  حتقيقاً 
ووجدوا أن مسؤولي االستخبارات 
في  منزلهما  داهموا  الســورية 

دمشق.
التوقيف،  مذكرات  إلى  واستناداً 
الثالثة  األشــخاص  على  يتعذر 
أوروبا،  إلــى  خصوصاً  الســفر، 
بعدمــا صدرت على أســاس ما 
الكونية«  »الصالحية  بـ  يسمى 
التــي جتيــز مالحقــة مرتكبي 
جرائــم خطرة، حتــى إذا كانت 

مرتكبة خارج التراب الوطني.
إلى ذلك، التقى املوفد الروســي 
إلى سورية ألكساندر الفرينتيف 
فــي طهران أمــس، أمني اجمللس 
اإليراني  القومــي  لألمن  األعلى 
ســعى  الذي  شــمخاني،  علي 
الى إظهــار التناغم بني البلدين 
»سياســياً وميدانياً«. ونقل بيان 
روسي عن الفرينتيف، أن الرئيس 
الروســي فالدميير بوتــني كّلفه 
تقــدمي تقريــر إلى طهــران في 
التركية-  الروسية-  القمة  شأن 
التــي  األملانيــة  الفرنســية- 
الشهر  إسطنبول  استضافتها 

املاضي.
ونقلــت وســائل إعــالم إيرانية 
»دعــم  أن  شــمخاني  تأكيــد 
والتعاون  الســورية  احلكومــة 
حملاربــة اإلرهاب وتوفيــر اآلليات 
السياســية لتحديد مصير هذا 

التوصل من  البلد، هي أهداٌف مت 
خاللهــا إلى جناحات سياســية 

وميدانية في سورية«. 
والتنســيق  »التعــاون  أن  ورأى 
بــني إيــران وروســيا وســورية 
عامــل رئيــس إليجــاد التفوق 
امليداني«. وتطرق إلى نشر روسيا 
300« الصاروخية  منظومة »أس 
املتطورة في ســورية، مستبعداً 
الســلبية«  »اإلجــراءات  تأثيــر 
بني  التعاون  »على  اإلســرائيلية 

البلدين«.
من جانبه، اعتبر الناطق باســم 
أنس  املعارض  الســوري  االئتالف 
العبدة، أن زيارة املوفد الروســي 
»غيــر مســتغربه بــني حلفاء 
»رمبا  وقال  دوريــة«،  زيارات  ضمن 
الزيــارة على موضوع  تركز هذه 
وتشكيل  السياســية  العملية 
لكــن  الدســتورية.  اللجنــة 

مســتوى توقعاتنا متدن. ننتظر 
حتى نلتمــس اجلدية من الروس، 
مبا يؤدي إلى نتائج عملية، وليس 

االستمرار في التسويف«.
السوري  املرصد  كشف  ميدانياً، 
حلقوق اإلنسان اندالع اقتتال بني 
عناصر من »هيئة حترير الشــام« 
)جبهة النصرة سابقاً(، وتنظيم 
»حراس الديــن« املوالي لتنظيم 
املنطقــة  قــرب  »القاعــدة«، 
املنزوعــة الســالح فــي ريــف 
محافظــة إدلب )شــمال غربي 
ســورية(. لكن مصدراً قيادياً في 
أن هذه  اعتبر  السورية  املعارضة 
بالنسبة  »إيجابية«  االشتباكات 
الــى االتفاق الروســي- التركي، 
وقال »إذا ظــل الصراع محصوراً 
بــني الهيئــة وحــراس الديــن، 
ســيكون أثره إيجابيــاً إلضعاف 

الطرفني

فيما اظهرت طهران تناغمها مع موسكو

مذكرات توقيف فرنسية بحق ثالثة كبار من النظام السوري

مذكرات توقيف 
دولية في حق 

مدير مكتب األمن 
الوطني السوري 

علي مملوك، ورئيس 
جهاز االستخبارات 

في سالح الجو جميل 
حسن، ومدير فرع 

الجهاز في باب توما 
عبد السالم محمود، 

بتهم عدة، بينها 
ارتكاب جرائم حرب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لدى  الفلسطيني  السفير  قال 
الزبن امس  إبراهيــم  البرازيــل 
إنه يحاول حشــد  االثنني  االول 
الدعم ضد خطــوة أعلن عنها 
الرئيــس البرازيلــي املنتخــب 
جايير بولســونارو تقضي بنقل 
من  إســرائيل  في  بالده  سفارة 
تل أبيب إلى القدس. وتأتي هذه 
تغريدة  أعقاب  في  التصريحات 
لبولسونارو يقول فيها إنه عازم 
بنقل  انتخابي  وعد  تنفيذ  على 

سفارة بالده إلى القدس.
عقب  التصريحات  هــذه  وتأتي 
تغريدة كتبها بولســونارو على 
تويتر يقول فيها »كما سبق أن 
)االنتخابية(،  احلملة  أعلنا خالل 
نعتزم نقل ســفارة البرازيل من 

تل أبيب إلى القدس«.
البعثــة  رئيــس  وصــّرح 

الفلســطينية لوكالــة األنباء 
الفرنســية »نأمل أن يكون ذلك 
إعالنــا انتخابيا. لدينا األمل بأن 
تبقــي )اإلدارة املنتخبــة( على 
موقــف البرازيل التقليدي الذي 
يحترم قرارات األمم املتحدة بهذا 

الشأن«.
واعتبــر الزبن أنه »مــن املبكر« 
تشــديد اللهجة، مؤكــدا أنه 
اعتبــارا مــن األســبوع القادم 
عندما يطلــق الرئيس املنتخب 
البعثة  ستبدأ  االنتقال،  عملية 
مفاوضات حملاولة إقناع احلكومة 
املقبلــة بالعودة إلــى موقفها 

السابق.
يتســلم  أن  املتوقــع  ومــن 
بولسونارو مهامه في األول من 
يعلن  ولم  الثاني/ينايــر،  كانون 
حتــى اآلن مــن ســيكون وزير 

اخلارجية في حكومته.

الســفارة  تدشــني  للمزيــد: 
احملتلة  القــدس  في  األمريكية 
غــزة  فــي  والفلســطينيون 

يتوعدون »بإحراقها«
وأضــاف »نحــن علــى تواصل 
مــع الرئيس املنتخــب وفريقه 
في  املعنيني  السياســيني  ومع 
احلكومة املقبلة للتحاور. نعتبر 

ذلك ملفا مهّما جدا«.
وختم الزبن بالقول »أشك في أن 
تكون )اإلدارة املنتخبة( ال تتمنى 
الســالم في هذه املنطقة«، في 

إشارة إلى الشرق األوسط.
ولقد احتّلت إســرائيل القدس 
 1967 في  وضمتها  الشــرقية 
بشــطريها  القدس  أعلنت  ثم 
لها  وأبدية«  عاصمة »موّحــدة 
في 1980، في قرار لم يعترف به 
اجملتمع الدولــي مبا فيه الواليات 
ويطالــب  حينهــا.  املتحــدة 

بالقــدس  الفلســطينيون 
لدولتهم  الشــرقية عاصمــة 

املنشودة.
أن  الدوليــة  األســرة  وتعتبــر 
وضع املدينة املقدســة يجب أن 
يتحدد بالتفــاوض بني الطرفني 
وأنه  واإلسرائيلي  الفلسطيني 
يجب عدم نقل ســفارات إليها 

قبل التوصل إلى اتفاق
باملقابل ألغت القاهرة زيارة وزير 
اخلارجيــة البرازيلي، ألويســيو 
نونيز فيريــرو، ملصر، في خطوة 
جــاءت ردا علــى إعــالن رئيس 
البرازيل، جاير بولسونلرو، عزمه 
إسرائيل  لدى  بالده  سفارة  نقل 

إلى القدس.
وأفادت صحيفة »فوليا دي ساو 
فيريرو  بــأن  البرازيلية  باولــو« 
كان من اخملطــط أن يتوجه إلى 
مصر اليــوم 7 نوفمبر في إطار 

زيارة عمل حتى 11 من الشــهر 
ذاته تشــمل لقــاءات مع كبار 
املســؤولني املصريــني ورجــال 

األعمال للبالد.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن 
مجموعــة من رجــال األعمال 
وصلوا  لقد  الذيــن  البرازيليني، 
اخلارجية  وزير  ملرافقة  مصر  إلى 
احملليني  نظرائهم  والتفاوض مع 
اضطــرت إلــى مغــادرة البالد 

بسبب إلغاء الزيارة.    
وتفيد معلومات »فوليا دي ساو 
املصرية  الســلطات  بأن  باولو« 
بــررت هــذه اخلطــوة، التي لم 
يتم بعد اإلعالن عنها رســميا، 
بـ«تغييرات في جدول أعمالها«.

لكن مصادر دبلوماسية محلية 
قالــت للصحيفة إن هذا القرار 
انتقامــا« من تصريحات  »يأتي 
تعهد  التي  بولسونارو،  الرئيس 

بالده  بأنه سينقل سفارة  فيها 
من تل أبيب إلى القدس. 

البرازيلي  الرئيس  قال  أن  وسبق 
عبر حســابه في موقع »تويتر«: 
»كمــا أعلنــا خــالل احلملــة 
االنتخابية، نعتزم نقل السفارة 
البرازيليــة مــن تل أبيــب إلى 
القــدس. إســرائيل دولــة ذات 

سيادة ويجب أن نحترم ذلك«.
واليمينــي بولســونارو فاز في 
انتخابــات الرئاســة البرازيلية 
التــي جــرت الشــهر املاضي، 
وهو ملقب إعالميــا بـ »ترامب 
مواقفــه  لتشــدد  البرازيــل« 
وتشابه بعضها مبواقف الرئيس 
الذي  ترامب،  دونالــد  األمريكي، 
املاضي عن  أعلن في ديســمبر 
قراره نقل الســفارة األمريكية 
إلى القــدس واعتبارها عاصمة 

إلسرائيل رسميا.

فلسطين تأمل تراجع الرئيس البرازيلي عن نقل سفارة بالده إلى القدس

متابعة ـ الصباح الجديد:

جتري الواليات املتحدة والصني محادثات 
أمنية رفيعة املستوى اجلمعة املقبلة 
كما أعلنــت وزارة اخلارجية األميركية 
في مؤشر على تراجع التوتر بعد أشهر 
من التصعيد علــى خلفية نزاع جتاري 

وإقليمي.
وسيســتقبل وزير اخلارجية األميركي 
مايــك بومبيو والدفــاع جيم ماتيس 
مسؤولني صينيني بارزين في واشنطن 
في إطار »احلوار الدبلوماســي واألمني 
بعــد  الثانــي  األميركي-الصينــي« 

اجتماع أول عقد في حزيران 2017.
ويأتي االعالن عن احملادثات مع مسؤول 
الشؤون اخلارجية في احلزب الشيوعي 
فينغي  وي  واجلنــرال  يانــغ جيشــي 
عشــية انتخابات منتصــف الوالية، 
فــي الكونغرس والتــي اتهم الرئيس 
دونالــد ترامب فيها الصني بالســعي 

إلسقاطه.
وفي مطلع تشــرين األول قال مسؤول 
فــي وزارة الدفاع األميركيــة إن زيارة 
مقررة ملاتيس إلى الصــني، ألغيت اثر 

امتنــاع بكني عن حتديــد موعد للقاء 
مــع وي فينغــي. لكن خــالل خطاب 
له أمام مؤمتر حول األمن في الشــرق 
ماتيس  قال  املاضي،  األسبوع  األوسط 
إن وي ســيزور قريبا واشنطن مضيفا 
ليست  االســتراتيجية  »املنافسة  إن 
العالقات  وتشــهد  للعدائية«.  مرادفا 
بني واشــنطن وبكني أزمــة حادة منذ 
إعالن ترامــب إنهاء مــا وصفها بأنه 
سنوات من املمارســات التجارية غير 

العادلة من جانب الصني.
وفــرض ترامب رســوما جديــدة هذا 
الصيــف علــى نحو نصف الســلع 
الصينية املســتوردة، فيما ردت بكني 
بإجراءات مماثلة وفرضت رســوما على 

معظم السلع األميركية.
*هجوم أميركي على الصني 

حول ترامب النزاع التجاري إلى هجوم 
شامل -- عزز الدعم العسكري لتايوان 
وصعد شجبه لسجل بكني في مجال 
إلى  وصولها  وقّيــد  اإلنســان  حقوق 

التكنولوجيا النووية األميركية.
وفــي خطاب قال بعــض املراقبني إنه 
يســتذكر احلرب البــاردة، تعهد نائب 
الرئيس مايك بنس بتحدي الصني على 

جبهات متعددة واتهم بكني بالتدخل 
فــي االنتخابــات األميركية بشــراء 

إعالنات متتدح العالقة التجارية.

توافقيا األسبوع  أكثر  بدا  ترامب  لكن 
املاضي مشيدا مبحادثات »جيدة جدا« 
مع الزعيــم الصيني شــي جينبينغ 

وأعلن في وقت الحق بأنه يتوقع انتهاء 
نزاعهما التجاري »باتفاق جيد جدا«.

ومن جهته سعى شي في وقت سابق 

اإلثنني  املاضي إلى جذب املســتثمرين 
الســوق  بفتح  ووعد  في شــنغهاي. 
أكثر أمام الــواردات وتخفيف إجراءات 
امللكية  النتهاكات  والتصدي  اجلمارك 
الفكريــة ،وهي أهداف قدميــة لقادة 
قطاع األعمال األجانب رغم أن العديد 
منهــا فقــدت احلمــاس بعــد وعود 
كلمة  وفي  الســابق.  في  مشــابهة 
له أمــام مؤمتــر بلومبــرغ لالقتصاد 
نائب  قــال  فــي ســنغافورة،  اجلديد 
الرئيس الصيني وانغ كيشــان إن أكبر 
اقتصادين في العالم »سيســتفيدان 

من التعاون ويخسران من املواجهة«.
وقال إن الصني »ستحافظ على الهدوء 
انفتاحا أكبر وتعمل  والرصانة وتتبنى 

من أجل الفائدة املشتركة«.
لكن املواقف إزاء الصني تشــددت لدى 
مختلــف االطيــاف السياســية في 
واشنطن وتزايد عدد النواب األميركيني 
الذين يقولــون إن دعوات بكني للهدوء 
تخفي مسعى لالستفادة من الوضع.

وبخصــوص األمن، وهو ما ســتتركز 
عليه محادثات اجلمعــة، فإن الواليات 
بزيــادة  الصــني  اتهمــت  املتحــدة 
أنشــطتها في بحر الصــني اجلنوبي 

املتنازع عليه ومبضايقة ســفن حربية 
أميركية في مياه دولية.

ومن املرجح أن تركز احملادثات أيضا على 
كوريا الشــمالية، التــي تعتمد على 
الصــني كأهم حلفائها الرئيســيني. 
ومن املتوقع أن يلتقي بومبيو اخلميس 
فــي نيويورك كيم جونغ شــول كبير 
الشمالي  الكوري  الزعيم  مســاعدي 
كيــم جونغ أون، الــذي عقد قمة غير 
مسبوقة مع ترامب في سنغافورة في 

حزيران.
ويســعى ترامب للقاء كيــم مجددا 
للعمــل على اتفــاق تاريخي محتمل 
النهاء احلــرب الكورية رســميا. ومن 
املتوقع أن يجري ترامب وشــي بشكل 
منفصل محادثات في غضون شــهر 
في بوينوس ايريــس على هامش قمة 
مجموعة العشــرين التي تضم أكبر 

اقتصادات العالم.
وأبلــغ رئيــس الــوزراء الصينــي لي 
كيكيانــغ وفــدا زائرا من املشــّرعني 
االميركيني األســبوع املاضي أنه يأمل 
فــي عقد لقــاء بني الطرفني وســط 
اخلالفات حــول التجارة واألمن وقضايا 

أخرى.

تراجع التوتر بعد أشهر من التصعيد

محادثات أمنية ودبلوماسية رفيعة المستوى بين اميركا والصين الجمعة المقبل

تقـرير



بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعــت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملــة األجنبية، أمــس الثالثاء، إلــى 126.42 
مليــون دوالر؛ في مقابل مبيعات قيمتها 116.57 

مليون دوالر يوم االثنني؛ بنحو 9.84 مليون دوالر.
وأوضح املركــزي، في بيان، أن ســعر الصرف بلغ 
ً لكل دوالر، في املزاد املنعقد مبشاركة  1190 دينارا

30 مصرفاً.
ونــوه البنك بأن تلــك املبيعات هــي نتائج مزاد 
(اليوم) األربعــاء؛ موضحاً أن إجمالي البيع الكلي 

بلغ 150.41 مليون دوالر.
وبلغ حجم املبالغ املبيعة لتعزيز أرصدة املصارف 
في اخلــارج 125.73 مليــون دوالر، فــي حني قُدر 

إجمالي النقد املباع نحو 24.69 مليون دوالر.
وأوضح املركزي، في البيــان، أن بيع املبالغ احملولة 
حلســابات املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190 
ً لــكل دوالر، أما البيع النقدي فســيكون  دينــارا

بالسعر نفسه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن ســوق العراق لألوراق املالية أن عدد االسهم 
املتداولة ، أمس الثالثاء، بلــغ (25,695,163,693) 
سهم، أما قيمة االسهم فبلغت (9,891,601,816) 

دينار.
واغلق مؤشر االســعار ISX 60 في جلسة أمس 
علــى (495.87) نقطة منخفضا بنســبة (0.93) 
عن اغالقه في اجللسة السابقة البالغ (500.55) 

نقطة.
وفي حني تداول اسهم (30) شركة من اصل (104) 
شركة مدرجة في السوق، اصبح عدد الشركات 
املتوقفــة بقرار مــن هيئــة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املالي (32) شركة .
وبلغ عدد االســهم املشتراة من املستثمرين غير 
العراقيــني (4,400) مليون ســهم بقيمة بلغت 
(7,879) مليون دينار من خالل تنفيذ (10) صفقة 

على اسهم اربع شركات.
أما عدد االســهم املباعة من املســتثمرين غير 
العراقيني، فقد بلغ (2) الف ســهم بقيمة بلغت 
(6,980) مليون دينار مــن خالل تنفيذ (8) صفقة 

على اسهم شركة واحدة.
وبلغ عدد االســهم املشتراة من املستثمرين غير 
العراقيني في الســوق الثاني (150) مليون سهم 
بقيمة بلغــت (429) مليون دينار من خالل تنفيذ 

(3) صفقة على اسهم شركة واحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجلت الليرة التركية 5.33 في مقابل الدوالر 
أمــس الثالثاء مقتربة من أقوى مســتوياتها في 
ثالثة أشــهر ومدعومة بتفاؤل املستثمرين بعد 
تلقي تركيا إعفاء من عقوبات أميركية تستهدف 

النفط اإليراني.
كانت الليــرة، املتعافية من انحــدار نزل بها إلى 
مســتويات قياســية منخفضة في آب، أغلقت 
عنــد 5.3120 ليرة للدوالر االثنني، في يوم صعدت 

خالله إلى 5.3025.
في الســياق، قــال الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغــان أمس الثالثــاء إن احملادثات مــع الواليات 
املتحدة بشــأن بنك خلق التركي احلكومي تسير 
على مسار إيجابي. وأضاف أنه بحث املسألة مع 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وأدلــى أردوغان بهذا التصريــح للصحافيني في 
أعقاب اجتماع برملاني مــع أعضاء حزبه العدالة 

والتنمية في أنقرة.

126.5 مليون دوالر 
مبيعات المركزي 

ارتفاع التداوالت في 
سوق األوراق المالية

الليرة التركية عند 
5.33 للدوالر

اقتصاد8

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال وزير النفط ثامر الغضبان إن 
الناجم  النفطي  املعروض  نقص 
عن العقوبات األميركية اجلديدة 
على إيران لم يجر قياســه قبيل 
اجتمــاع أوبــك املقرر الشــهر 

املقبل.
وقــال الغضبــان إن العراق يريد 
الفعلي”  “االنخفــاض  معرفــة 
قبل أن تقرر بغداد وسائر أعضاء 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
كيفيــة التعامــل مــع تراجع 

الشحنات اإليرانية.
وأبلغ الوزير رويترز في أول مقابلة 
له منــذ تولي حقيبــة النفط 
الشــهر املاضي: «أريد أن أنتظر 
ملعرفة حجم االنخفاض الفعلي 
إذا  وما  اإليرانيــة،  الصادرات  في 
كان ســيعوضه، ليــس منتجو 
األخرى  والدول  بل  أوبك فحسب 
ستكون  “كيف  مضيفاً:  أيضا»، 
زيــادة الطلــب علــى النفــط 
احلاضرة...  الســوق  في  العراقي 
وإذا لم يكن هناك طلب، فكيف 

لي أن أقول إننا سنعوض؟”.
النفط  يحدد غضبان سعر  ولم 
2019 لكنه  للعام  يتوقعه  الذي 
قــال إن ســعرا فــوق 70 دوالرا 
للبرميل ســيكون “عــادال” وإنه 
كلما زاد السعر، كان ذلك أفضل 

للعراق.
على صعيد ذي صلة، قال موقع 
أنباء قطاع النفط اإليراني أمس 
الثالثــاء إن وزير النفط كتب إلى 
األمانــة العامــة ملنظمة أوبك 
مكلفتني  جلنتــني  بحل  يطالب 
أوبك  بني  اإلنتــاج  اتفاق  مبراقبة 
والــدول غيــر األعضــاء بقيادة 

روسيا.
ونسب املوقع الرسمي إلى الوزير 
بيجن زنغنه قوله “بعض أعضاء 
أوبك في هاتني اللجنتني انحازوا 
املتحدة)  (الواليــات  إلى  بوضوح 
في فــرض عقوباتهــا األحادية 

اجلانــب وغير الشــرعية ضد... 
إيران.

الى ذلك، قال مصدر مطلع على 
التفكير اإليراني إن إيران تتوقع أن 
تظل قادرة على تصدير ما ال يقل 
عن 1.1 مليــون برميل يوميا من 
العقوبات  فرض  إعادة  بعد  اخلام 
األميركيــة نظــرا ألن الســوق 
العاملية شــحيحة مبا يحول دون 

توقف كامل.
وتظهر بيانات « رفينيتيف أيكون 
« تراجع صادرات اخلــام اإليرانية 
إلى مليــون برميــل يوميا منذ 

بداية تشرين الثاني. 
يراقب  بالقطــاع  وقال مصــدر 
الشحنات أيضا إن من املرجح أن 
يكون ذلك الرقم عند احلد األدنى 

للنطاق.

إســحاق  قــال  جانبــه،  مــن 
اإليراني  الرئيس  نائب  جهاجنيري 
أمس الثالثاء إن إيران تســتطيع 
بيع النفط قــدر حاجتها برغم 

الضغوط األميركية.
الواليــات املتحدة يوم  وأعــادت 
تستهدف  عقوبات  فرض  االثنني 
قطاعات النفط والبنوك والنقل 
اإليرانيــة وهددت بإتخــاذ مزيد 
مــن اإلجراءات لوقــف ما تقول 
واشنطن إنها سياسات “خارجة 
علــى القانــون” وفــي خطوات 
وصفتها إيران باحلرب االقتصادية 

وتعهدت بالتصدي لها.
وتأتي اإلجــراءات في إطار جهود 
الرئيس  يبذلهــا  أوســع نطاقا 
لكبح  ترامب  دونالــد  األميركي 
الصاروخيــة  طهــران  برامــج 

والنووية وإضعــاف نفوذ طهران 
وبصفة  األوســط  الشــرق  في 
بدعمها  يتعلــق  فيمــا  خاصة 
ألطراف موالية لها في ســوريا 

واليمن ولبنان.
ترامــب  حتــركات  وتســتهدف 
صــادرات إيــران النفطية، وهي 
املصدر الرئيس إليراداتها، إضافة 
إلى قطاعهــا املالي، مبــا يعزل 
عمليات خمســني بنــكا إيرانيا 
ووحداتها عــن البنوك األجنبية 
التي تخشــى من عدم السماح 
لها باســتخدام النظــام املالي 

األميركي.
ونقلــت وكالــة أنباء تســنيم 
اإليرانيــة عن جهاجنيــري قوله 
إنهم  مــرارا  األميركيون  “قــال 
من  إيران  مبيعات  ســيقلصون 

النفط إلــى الصفر، لكني أقول 
إننا حتى اآلن، قــادرون على بيع 
لبيعها  نحتــاج  التي  الكميات 

من اخلام”.
وتابع “ال يــرى األميركيون، بفعل 

الدعاية، حقائق األمور”.
وأضــاف جهاجنيري أنه حتدث مع 
مجموعة من مديري الشــركات 
التــي علــى قائمــة العقوبات 
بعضهم  وضع  حيث  األميركية 
لكيفيــة  خططــا  بالفعــل 

التعامل مع اإلجراءات.
من جهــة أخرى، قــال محافظ 
البنــك املركــزي اإليرانــي عبد 
أمــس   الثالثاء:  همتي  الناصــر 
يجب على البنوك االستفادة من 
التعامل  في  الســابقة  خبرتها 
مع العقوبات ملســاعدة الوضع 

االقتصادي للبالد.  
ونقلــت وكالة أنبــاء اجلمهورية 
اإلســالمية الرسمية عن همتي 
“البنوك، بكامــل قوتها،  قولــه 
اجلولة  وباســتخدام خبرتها من 
الســابقة للعقوبــات، يجب أن 
تتخــذ خطوات للحفــاظ على 
التجــارة اخلارجيــة والتحويالت 

املالية ودعمهما”.
وقال جهاجنيري إن على املسؤولني 
أن يكونوا صرحــاء مع املواطنني 
اإليرانيني فيما يتعلق بالصعوبات 
التي قد تطل برأســها حسبما 

ذكرته وكالة األنباء الرسمية.
ونسبت إليه القول “من واجبنا أن 
نحتفظ ببعض اخملاوف ألنفسنا.. 
لكن ينبغي عدم إخفاء أي شيء 

عن الشعب. هذا حق الشعب.”

العراق «ينتظر» لقياس نقص معروض
 إيران النفطي قبل اجتماع أوبك

طهران تطالب بإلغاء لجنتي مراقبة المنظمة

إن العراق يريد معرفة 
“االنخفاض الفعلي” 
قبل أن تقرر بغداد 
وسائر أعضاء منظمة 
البلدان المصدرة 
للبترول كيفية التعامل 
مع تراجع الشحنات 
اإليرانية

أحد احلقول النفطية اإليرانية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أعلنت الســعودية بنائها مشروع 
املفاعل النووي الذي يعد من ضمن 
ســتراتيجية  مشروعات  «سبعة 
فــي مجــاالت الطاقــة املتجددة 
والذرية وحتلية املياه والطب اجليني 
خالل  وذلك  الطائــرات»،  وصناعة 
زيارة قام بها محمد بن سلمان إلى 
للعلوم  العزيز  عبــد  امللك  مدينة 
والتقنية، كما ذكرت وكالة األنباء 

السعودية.
ولــم تقدم الوكالــة تفاصيل عن 
موعد البدء ببناء املفاعل اخملصص 
لألبحــاث والتنميــة والتعليم أو 
كلفته. وتعتمد الســعودية حاليًا 
علــى النفــط والغــاز الطبيعي 
املتنامية في  احتياجاتهــا  لتلبية 

مجال الطاقة وحتلية املياه.
أكبــر  الســعودية،  وتخطــط 
لبناء  العالم،  فــي  للنفط  ر  مصدّ
الســنوات  في  نوويًا  مفاعــالً   16
 80 تبلغ  بكلفة  املقبلة،  العشرين 
مليار دوالر، بالرغم من اخملاوف التي 
الشرق  النووي في  باالنتشار  حتيط 
األوسط. وكان بن سلمان أعلن في 
آذار املاضــي أن فيما إذا قامت إيران 
الرياض  فإن  نووي،  بتطوير ســالح 

ستحذو حذوها.
وقارن في مقابلة مع قناة «سي بي 
األعلى  املرشد  بني  األميركية  أس» 

خامنئي  علــي  اهللا  آيــة  االيراني 
وهتلر، وقال إن خلامنئي «مشروعه 

اخلاص في الشرق األوسط».
ولدى الريــاض حتفظات كبيرة جتاه 
اتفاق عــام 2015 النووي مع إيران، 
كبــح طموحات  إلى  يهدف  الذي 
طهران النووية، وهي أشادت بإعالن 
الرئيس األميركي في أيار انسحاب 
بــالده من االتفــاق. يتزامن اإلعالن 
عن مشــروع املفاعل الســعودي 
اإلثنني مــع تعهد الواليات املتحدة 
بأن تكون «متشددة» في مواجهة 
اجلديدة  عقوباتها  دخول  بعد  إيران 
التــي فرضتها على طهــران حيز 

التنفيذ.
السعودية،  األنباء  وكالة  وبحسب 
وضع  التي  املشــروعات  اشتملت 
ولي العهد حجر أساســها، على 
ثالثة مشــروعات كبرى، من بينها 
أول مفاعل لألبحاث النووية، ومركز 

لتطوير هياكل الطائرات.
ن األمير محمد اخملتبر املركزي  ودشّ
الذي  السعودي،  البشري  للجينوم 
يوثق أول خريطة للصفات الوراثية 
للمجتمع الســعودي، ويستهدف 
الكشــف عن الطفــرات اجلينية 

املسببة لألمراض الوراثية.
ن محطة لتحلية املياه املاحلة  ودشّ
اخلفجي،  في  الشمسية  بالطاقة 
تبلغ طاقتهــا 60000 متر مكعب 
يوميًا، وخطني إلنتاج األلواح واخلاليا 
لفحص  ومختبــرًا  الشمســية، 

موثوقية األلواح الشمســية، في 
متطلبات  علــى  حاصل  العيينة، 
وشــهادات   ،9001 اآليزو  شــهادة 
 (IEC) الهيئة الكهروفنية الدولية 
للمعايير  املنتج  املتعلقة مبطابقة 

العاملية.
األمير محمد حاضنات  كما أطلق 
ومسرعات برنامج (بادر) في كل من 
الدمام والقصيــم واملدينة املنورة 
وأبهــا، وهو البرنامــج الذي يرأس 

حاليًا الشــبكة العربية حلاضنات 
تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت، 
واملدن التقنيــة باملنطقة العربية 

التابعة لألمم املتحدة.
ومن بني املشروعات التي وضع حجر 

محطة  «واس»  ذكرت  أساســها، 
لتحليــة املياه املاحلــة في مدينة 
ينبع، تعمل بالطاقة الشمســية، 
وتبلغ طاقتهــا 5200 متر مكعب 
يوميًــا، وتعد أول منــوذج تطبيقي 
صناعي يستخدم في تقنية حتلية 
املياه باالمتصاص، كما اشــتملت 
املشروعات على وضع حجر أساس 
مفاعل منخفض الطاقة للبحوث 
النوويــة، والذي يعــد أول مفاعل 
بحــوث نووية فــي اململكة، كما 
وضع حجر أســاس مركز لتطوير 
الطائــرات، يقع في مطار  هياكل 

امللك خالد الدولي.
وكان ولــي العهد الســعودي، قد 
شاهد، عند وصوله إلى مقر مدينة 
والتقنية،  للعلوم  عبدالعزيز  امللك 
إســتراتيجيات  يوضــح  ــا  عرضً
تســتهدف  التي  املدينة،  وأهداف 
االســتثمار والتطوير في البحوث، 
النشاط  أوجه  تنســيق  من خالل 
الوطني للعلوم والتقنية واالبتكار، 
والســتراتيجيات  والسياســات 
لبحــث وتطوير االبتــكار، وتوفير 
أوجــه الدعــم للبحــث العلمي 
اململكة،  فــي  التقني  والتطويــر 
وتعزيز  االبتــكار،  دعم  إلى  إضافة 
احملليــة  والشــراكات  التعــاون 
واإلقليمية والدولية لنقل التقنية 

وتوطينها.
بعد العرض، تفقد األمير محمد أبرز 
والرادار،  الطيران  مشروعات  تطورات 

لتقنية  الوطنــي  للمركز  التابعــة 
الطيران، ثم انتقل إلى مركز االبتكار 
للصناعة 4، ووقف على آخر املنجزات 
ا ما يتعلــق باملصنع  فيــه، وحتديــدً
الذي يحوي عددًا من أقسام  الذكي، 
وأقسام  املتقدمة،  والتصنيع  اإلنتاج 
الواقع االفتراضــي، وأمن املعلومات، 
واحلوســبة  األشــياء،  وإنترنــت 
السحابية، ودمج األنظمة، واحملاكاة، 
واألمتتــة والروبوتــات، والتعامل مع 

البيانات الضخمة.
كما إطلع األمير محمد بن ســلمان 
الصناعية  األقمار  على مشــروعات 
االســتطالع «ســعودي  منها قمرا 
ســات 5أ» و»سعودي ســات  5ب»، 
والتــي تعد اجليــل الثانــي األعلى 
دقــة ألقمــار االستشــعار عن بعد 
إلى شرح  السعودية، كما اســتمع 
عن املوجــة الوطنية اآلمنة ألنظمة 
واملقســم  التكتيكية،  االتصــاالت 
والشــبكة  لإلنترنــت،  الوطنــي 
فائقة الســرعة للقطــاع األكادميي 
ومشــروعات  والصحي،  والصناعي 
املواد املتقدمة، ومعمل إنتاج األلياف 
الكربونيــة، ومــواد نانونية من مادة 
األملنيــوم (MOF-303) القــادرة على 
امتصــاص املياه من اجلــو في درجة 
يجعلها  ممــا  منخفضــة  رطوبــة 
مناســبة في املناطــق اجلافة التي 
تقل فيها موارد املياه ، ومشــروعات 
التقنية احليوية، ومشروعات الطاقة 

واملياه.

تقـرير

السعودية تبني أول مفاعل نووي لألبحاث
مستهدفة االستثمار والتطوير التقني

مفاعل نووية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير الصناعة واملعادن صالح 
اهمية  الثالثــاء،  أمس  اجلبــوري، 
وضع خطط مستقبلية للنهوض 

بواقع شركات الوزارة.
بيــان خالل  اجلبــوري في  وقــال 
اجتمــاع عقده في مقــر الوزارة: 
"يجب اعداد دراســة لتحديد ما 
هو املطلــوب خالل الفترة املقبلة 
ال ســيما واننا امام حتــدي كبير 
نتائج ملموسة  يستوجب حتقيق 
امام الشــعب مــا يتطلب اعداد 
مســتقبلية  ودراســات  خطط 

يجــري مــن خاللها تشــخيص 
لغرض  والصعوبــات  املعوقــات 
جتاوزهــا وايجاد احللول املناســبة 
لها لغرض حتقيق االهداف املرجوة 
في احــداث التغيير والتطوير في 
الوزارة  الصناعي لشركات  الواقع 

كافة".
العراقية  ان "الصناعة  الى  وأشار 
تتجه نحــو التراجع فــي الوقت 
الــذي متتلــك فيــه االمكانيات 
واخلبرات التــي جتعلها قادرة على 
في  الفاعل  واالســهام  النهوض 
دعم االقتصاد الوطني ما يتطلب 

الواحد  الفريــق  بــروح  العمــل 
إلعادتها الى سابق عهدها". 

وتابع البيــان ان "املدراء العاملني 
قدمــوا للوزيــر خــالل االجتماع 
شــرحا موجــزا بشــأن طبيعة 
املشكالت  واهم  شركاتهم  عمل 
واملعوقات التي تعترضها وخطط 
الشــركات لالرتقاء بواقع العمل 
الى  واســتمع  فيهــا  واالنتــاج 
الوكالء  ومداخــالت  مالحظــات 
العام  واملفتــش  واملستشــارون 
بشــأن واقــع شــركات الــوزارة 

ومقترحاتهم لتطويرها".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب أمير دولة قطر الشــيخ، 
متيــم بن حمــد آل ثانــي، عن 
أسفه الســتمرار نزاع بالده مع 
بعض الــدول العربية، كما أكد 
أن «األزمة ســتمر»، واستعرض 
إجنازات قطــر االقتصادية على 

مدى العام األخير.
وجــاء تصريح أميــر دولة قطر 
في كلمــة ألقاها خالل افتتاح 
الــدورة الـ 47 جمللس الشــورى 
القطري أمــس الثالثاء، وقال إن 
قطر ستواصل تطوير قطاعات 

إطار  في  لديهــا  والغاز  النفط 
حرصهــا علــى احملافظة على 
للغاز  مصــدر  كأكبر  موقعها 

الطبيعي املسال في العالم.
وأشــار إلى أن صادرات قطر منت 
بنســبة %18 العام املاضي، في 
بنســبة  اإلنفاق  تقلــص  حني 
%20، موضحا أن الدوحة اتبعت 
سياســة ماليــة متحفظــة 
للتغلب على انخفاض أســعار 

الطاقة في األسواق.
وأضــاف أن االقتصــاد القطري 
ازداد قوة، وأن بالده حافظت على 

ســعر صرف الريال القطري في 
فرضتها  التــي  املقاطعة،  ظل 
عليهــا كل مــن الســعودية 
واإلمــارات والبحرين ومصر في 

متوز 2017.
يشــار إلى أن قيمــة الصادرات 
العام  بلغت خــالل  القطريــة 
املاضــي 245.7 مليــار ريال (67 
مليــار دوالر)، مقارنــة بنحــو 
مليار   57.2) ريــال  مليار   208.6
دوالر) فــي 2016، وفقا لبيانات 
واإلحصـــاء  التخطيــط  وزارة 

القطريـة.

الصناعة: خطط مستقبلية
 للنهوض بواقع الشركات

قطر: اقتصادنا بات أقوى 
وتجاوزنا آثار المقاطعة
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تتســّبب واشنطن بضرر كبير عبر قطع 
هة إلى  التمويل عن برامج املصاحلة املوجَّ

الفلسطينيني.

حّظرت  أيلول/ســبتمبر،  مطلــع  فــي 
الواليــات املتحدة على الفلســطينيني 
من الوصول إلى آخر مــا تبّقى لهم من 
املســاعدات األميركيــة، واملتمّثــل في 
اإلسرائيلي-الفلســطيني  الصنــدوق 
 )P2P( لتمويــل املصاحلة بني الشــعبني
الذي يُدار عن طريق مكتب إدارة وتخفيف 
حــّدة النزاعــات )CMM( التابع للوكالة 

األميركية للتنمية الدولية.
وبرنامج املصاحلة بني الشــعوب أطلقه 
الكونغرس العــام 2004 من أجل »دعم 
برامج وأنشــطة املصاحلــة والتخفيف 
من حّدة النزاعات، التي من شأنها جمع 
شــمل األشخاص من شــتى اخللفيات 
اإلثنيــة أو الدينيــة أو السياســية في 

مناطق النزاعات األهلية واحلروب.
هذا البرنامج الســنوي للهبات البالغة 
قيمته 26 مليون دوالر أميركي هو برنامج 
عاملي، إمنا في كل عام يطلب الكونغرس 
من اإلدارة األميركية إنفاق نحو عشــرة 
ماليني دوالر أميركــي حتديداً على برامج 
املصاحلــة بني الشــعبني اإلســرائيلي 
الواليات  يجعــل  مــا  والفلســطيني، 
املتحــدة أكبر ممــوِّل لهذه األنشــطة. 
إشــارة إلى أن الكونغرس يقــّدم دعماً 
كبيراً لبرامج مكتب إدارة النزاعات، وقد 

صّوت املســؤولون عن توزيع مخصصات 
زيادة احلصة اإلســرائيلية- املوازنة على 
الفلســطينية من املنح التــي يُقّدمها 
مكتب إدارة النزاعات، بنسبة 20 في املئة 
)حتى 12 مليون دوالر أميركي( للســنة 

املالية 2018.
لكن في خطوة تتعارض مع دعم الرئيس 
دونالد ترامب املعلَن لتســوية ســلمية 
أعلنت  اإلسرائيلي-الفلسطيني،  للنزاع 
اإلدارة األميركيــة أنــه لم يعــد ممكناً 
النزاعات  إدارة  أموال مكتــب  تخصيص 
لتمويــل أنشــطة عابرة للحــدود، مع 
العلــم بأن هذه األنشــطة تســتحوذ 
تقليديــاً على ثلَثي برامــج املكتب في 
اإلسرائيلية-الفلســطينية،  املســاحة 
مع تخصيــص الثلث املتبّقــي لبرامج 
مجتمعية مشــتركة داخل إســرائيل. 
البرامج اإلسرائيلية  أن  الرغم من  وعلى 
الداخليــة مهّمة، إال أنها ال ُتّثل ســوى 
جــزء صغير من عمل اجملتمع املدني الذي 
يُعد أساســياً لــردم الهــوة اجلغرافية 
والنفسية الشاســعة بني اإلسرائيليني 
الفاصلة  احلدود  داخل  والفلســطينيني 
الغربية وإســرائيل وعبرها،  بني الضفة 

وهو أمٌر ضروري إلرساء سالم دائم.
ت إدارة ترامب  في األشهر األخيرة، شــنّ
سلســلة من األعمــال االنتقامية ضد 
الســلطة والشــعب الفلســطينيني، 
بدءاً من إغالق مكتــب منظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن مروراً بقطع 
التمويل األميركي عن وكالة األمم املتحدة 

التي  )األونروا(،  الالجئني  وتشغيل  لغوث، 
تُعنى بالالجئني الفلســطينيني، وصوالً 
املستشفيات  لشبكة  الدعم  وقف  إلى 
في القــدس الشــرقية. غيــر أن إلغاء 
التمويل لبرامج املصاحلة بني الشــعوب 
العابرة للحدود قد يكون من األكثر إحلاقاً 
بالضرر آلفاق السالم، علماً بأنه من أكثر 
اإلجراءات املماثلة التــي يجري التعتيم 

عليها.
فلماذا تُعد هذه البرامج مهمة؟

أوالً، بإمكان مجموعات اجملتمع املدني أن 
حتقق أمــوراً تعجز عنها احلكومات أو لن 
تبادر إلى القيام بها. وإذا كانت إدارة ترامب 
جاّدة بشــأن رغبتها فــي جعل التوصل 
اتفاق ســالم في الشــرق األوسط  إلى 
حجر زاوية في إرثها، يجدر بها أن تتعّلم 
الدروس املســتمّدة من اتفاقات أوسلو. 
لقد ُمنيت هذه االتفاقات بإخفاق جزئي 
ألن اجلمهورَين اإلسرائيلي والفلسطيني 
ويحاول  للسالم.  ين  يكونا مســتعدَّ لم 
برنامج مكتــب إدارة النزاعات التخفيف 
العمل  من وطأة هذه املشــكلة، عبــر 
على بناء شــروط إيجابية للسالم على 
املستوى اجملتمعي، وذلك بغض النظر عن 

وضع املفاوضات.
عالوًة علــى ذلك، ال يتمتع املســؤولون 
القانونية  سواًء  باإلمكانات،  احلكوميون 
أو اللوجســتية، للقيــام بالعمل اخلاّلق 
واإلبداعــي علــى مســتوى القاعــدة 
إلحداث  أساسياً  يُعد  والذي  الشــعبية 
تغيير حقيقي على األرض وتوليد الظروف 

املؤاتية مــن أجل التوصل إلى تســوية 
دائمة للنــزاع. لهذا، ينبغــي على إدارة 
ترامب أن تُبدي دعماً حماســياً للجهات 
التي حتصل على تويــل من مكتب إدارة 
النزاعات، وألمثالهم ممن يقومون بالعمل 
املضني في سبيل بناء التسامح والثقة 
بني الشعبني اإلسرائيلي والفلسطيني، 

بدالً من تعطيل جهودهم.
ثانياً، يُبدي الشباب الذين يُشّكلون جزءاً 
كبيراً من املســتفيدين من منح مكتب 
إدارة النزاعــات، اســتعداداً للمجازفــة 
ال يُظهره ســواهم. وقد كنُت شــاِهدة 
علــى ذلك مــرات كثيــرة، عندما كنت 
أعمل في مكتب الشــؤون اإلسرائيلية 
والفلســطينية التابع لــوزارة اخلارجية 

األميركية.
مثــالً، في خضــم حرب غزة فــي العام 
2014، عندمــا كانــت التشــنجات بني 
أوجها،  والفلسطينيني في  اإلسرائيليني 
التقيُت األب جوش توماس، مدير منظمة 
 ،)Kids4Peace( »أطفال من أجل السالم«
التي تســتفيد من املنح التــي يُقّدمها 
مكتــب إدارة النزاعــات، والتي تُشــرِك 
ومسلمني  ومســيحيني  يهوداً  شــباباً 
وذويهم في القدس فــي برامج للتبادل 
بــني األديان على مدار العام. وقد فوجئت 
الرغم  أنــه على  عندما أخبرني توماس 
من احلرب الدائرة آنذاك، رفض املشاركون 
الصغــار التوّقف عن اللقــاء. وفي حني 
أن التباعد كان يزداد بــني عدد كبير من 
بدافع  والفلســطينيني  اإلســرائيليني 

الغضــب والكراهية، وهــو أمٌر مفهوم، 
بذلــت برامــج املصاحلة بني الشــعوب 
مضاَعفاً  للحــدود مجهــوداً  العابــرة 
لبناء ثقافــة من التســامح واملصاحلة 
والفلسطينيني، وبني  بني اإلســرائيليني 

املسلمني واملسيحيني واليهود.
ثالثــاً، لم يتخلَّ األشــخاص في طرَفي 
النزاع عن األمل. ففي حني أن النســبة 
املئوية لإلســرائيليني والفلســطينيني 
الذيــن يدعمون حــل الدولَتني تراجعت 
قليالً فــي األعوام القليلــة املاضية، إال 
أن عدد املتقّدمني بطلبــات ملكتب إدارة 
النزاعات واملســتفيدين منه، ونطاقهم 
يســتمران في النمو، وقد تّكنت بعض 
املنظمــات العابرة للحــدود من حتقيق 
زيادة كبيرة جداً في حجمها وانتشــارها 
ما  املكتــب. وغالباً  التمويل من  بفضل 
ينســى املفاوِضون أنه في حني أن القادة 
هم َمن يخّطون رمبا معاهدات السالم، ال 
يُصَنع السالم على طاولة املفاوضات، بل 

في الشارع.
إدارة  ذكرتــه  الــذي  املعلَــن  الســبب 
ترامــب لوقف شــتى أشــكال الدعم 
للفلســطينيني، أن خســارة التمويــل 
على  الفلسطينية  الســلطة  سُترغم 
املفاوضات.  إلى طاولــة  اجللوس صاغرًة 
لكــن غالــب الظــن أن هــذه املقاربة 
الثقيلة  العصا  استعمال  على  القائمة 
ســيكون مصيرهــا الفشــل. يجب أن 
تكون مجموعــات اجملتمع املدني العابرة 
للحدود احلليفة األقوى لإلدارة األميركية، 

ال عدّوتهــا. وتوّجه الواليات املتحدة، عبر 
في  الصغير  اســتثمارها  عــن  تخّليها 
الشــعَبني اإلســرائيلي والفلسطيني، 
إشــارة مدّوية جداً بأن »عملية السالم« 

التي ترّوج لها زائفة.
إلى موقف اإلدارة األميركية املؤذي  نظراً 
من كل ما هو فلسطيني، من غير املرّجح 
أن تُبّدل موقفها من برامج املصاحلة بني 
الشــعوب العابِرة للحــدود في أي وقت 
قريب. لكن ما يُثير القلق أكثر، اخلشــية 
الكونغــرس مع إعالن  أن يتجــاوب  من 
اإلدارة األميركية عبر إلغاء كامل احلّصة 
اإلسرائيلية-الفلسطينية في البرنامج. 
في حني أن حظر املَنح للفلســطينيني 
املّتبع في  للتقليــد  قد يكون »مناقضاً 
التمويل ولنّية الكونغرس«، وعلى وفق ما 
قال أحد كبار موّظفي مجلس الشــيوخ 
املعنيني بالبرنامج، فإن اإلبقاء على دفق 
للبرامج االجتماعية  التمويل مفتوحــاً 
املشــتركة، يُعّزز إلى حد كبير احتماالت 
إضافــة البرامــج العابرة للحــدود من 
جديد في املستقبل، عندما تتغّير اإلدارة 

األميركية )أو يتبّدل موقفها(.
لكن في حال قّرر الكونغرس إلغاء احلصة 
التمويل  في  اإلسرائيلية-الفلسطينية 
الــذي يُقّدمــه مكتــب إدارة النزاعات، 
األذى  بالقدر نفسه من  فسوف يتسّبب 
الذي أحلقته اإلدارة األميركية باملنظمات 
يواظبون  الذين  الشــجعان  واألشخاص 

على العمل يومياً من أجل السالم.
مركز كارنيغي للشرق االوسط

سامويل راماني

تأمل روســيا، التي تسعى إلى توسيع 
نفوذها فــي منطقة البحر األحمر، بأن 
يسهم التوسط في النزاعات الداخلية 
في اليمن، في جعل املنطقة أكثر أماناً.
في الســابع من أيلول/ســبتمبر، قال 
الســفير الروســي في اليمن، فالدميير 
ديدوشــكني، للمراســلني إن جنــوب 
اليمــن، منطقــة مهمة فــي البالد، 
يجــب تثيلها كما يجب في تســوية 
سلمية محتملة. وقد القت تصريحات 
ديدوشكني أصداء إيجابية لدى أعضاء 
اجمللس االنتقالي اجلنوبــي، وهو حركة 
املفاوضات  من  اســُتبعدت  انفصالية 

التي تقودها األمم املتحدة بشأن اليمن.
 تعكس درجــة االهتمام الــذي توليه 
أهداف موسكو  اليمن  جلنوب  روســيا 
التاريخي  واهتمامها  اجليوسياســية، 
باملنطقــة، وتطلعاتهــا إلى توســيع 
نفوذها في الشرق األوسط. تعد روسيا 
بســط االســتقرار في جنــوب اليمن 
شــرطاً مســبقاً أساســياً لتحقيق 
هدفهــا املتمثل باحلصــول على دائرة 

نفوذ في منطقة البحر األحمر.
يُعّبر تركيــز فالدميير ديدوشــكني في 
الفريدة في  الهواجــس  كالمه علــى 
جنوب اليمن، عن نزعة أوسع نطاقاً في 

التعامل الروسي مع النزاع اليمني. 
في كانون الثاني/يناير 2018، أبدت وزارة 
اهتمامها  رســمياً  الروسية  اخلارجية 
بالتوســط من أجل وقف املواجهة بني 
االنفصاليني في جنــوب اليمن وأنصار 
الرئيــس اليمني املوجود فــي املنفى، 
عبد ربه منصور هــادي. وقد جاء عرض 
الوساطة الروسي مبنزلة رد مباشر على 
العدوان العسكري الذي شّنته القوات 
املواليــة لهــادي ضد احتــالل اجمللس 
االنتقالي اجلنوبي ملدينة عدن، عاصمة 

احلكومة اليمنية املعترف بها دولياً.
تقــوم   ،2017 أيلول/ســبتمبر  منــذ 
احلكومة الروســية أيضاً، مبوجب عقد 
مبرَم مع حكومة هــادي، بطبع األوراق 
النقديــة ونقلها بأمان من موســكو 
إلى عــدن. لقد ســاعد هــذا العقد 
احلكومة اليمنية على تســديد رواتب 
وعناصرها  العســكريني،  موظفيهــا 
األمنيني فــي جنوب اليمن، ما حال دون 

لاللتحاق بصفوف  انشــقاقات  حدوث 
امليليشــيات االنفصالية، واسهم في 
التخفيف من وطأة أزمة السيولة في 

املنطقة التي تّزقها احلرب.
البحر  الروســية في  التطلعات  كانت 
األحمر موضوع نقــاش علني ألول مرة 
في كانــون الثاني/ينايــر 2009، عندما 
روسي عن  أعرب مســؤول عســكري 
اهتمام بالده بإنشــاء قاعدة عسكرية 
على مقربة مــن مضيق باب املندب ذي 
األهميــة االســتراتيجية، والذي يربط 
البحــر األحمــر بخليج عــدن. يتجّدد 
احلديث عن بناء هــذه القاعدة بصورة 
دوريــة بوصفهــا هدفاً اســتراتيجياً 
روســياً بعيد املــدى في اليمــن. وقد 
دعا القائد الســابق لســالح البحرية 
الروســي فليكس غروموف إلى إنشاء 
قاعدة بحرية روســية على مقربة من 
الطرقــات التجارية في خليج عدن في 
آب/أغســطس 2017، ووصــَف معهد 
الدراسات الشرقية في موسكو جزيرة 
لبناء  املثالــي  املكان  بأنها  ســقطرى 

قاعدة روسية في اليمن.
على ضوء هذه التطلعات، تّكن الرئيس 
اليمني السابق علي عبداهلل صالح من 
كسب رضا واســع في موسكو بعدما 
تعّهد في آب/أغسطس 2016 بالسماح 
لروســيا ببناء قاعدة بحرية في البحر 
األحمر. وفي بــادرة تقدير للعرض الذي 
قّدمه صالح، عمد دبلوماســيون روس 
إلى تيسير احلوار بني صالح والسعودية 
على امتداد العام 2017، وقد أرســلت 
الطبيني  املســعفني  من  فريقاً  روسيا 
ملعاجلــة صالح خــالل إصابته بوعكة 
 .2017 األول/أكتوبر  تشرين  في  صحية 
كمــا أن تعّهد صالح ببنــاء القاعدة، 
أحد األســباب التي دفعت بروسيا إلى 
االحتفاظ بســفارة لها في العاصمة 
صنعاء التي يحتلها احلوثيون، إلى حني 
حدوث القطيعة بــني صالح واحلوثيني 

في أواخر العام 2017.
فيما حتتفظ روســيا بعالقات إيجابية 
مع مجموعة واسعة من الفصائل في 
جنوب اليمن – مثل احلزب االشــتراكي 
الذي يشّكل اجلناح السياسي  اليمني 
واحلراك  اجلنوبي،  االنتقالــي  للمجلس 
اجلنوبــي – تبقى موســكو على يقني 
مــن أن أحد هــذه الفصائل في جنوب 

اقتراح صالح  يُعيد إحياء  اليمن سوف 
عن إنشاء القاعدة. وتكتسب القاعدة 
احملتملة أهمية متزايدة بالنســبة إلى 
الروسية، ألن  املصالح اجليوسياســية 
بّوابة  اليمــن  جنوب  تعتبر  موســكو 
ملمارسة نفوذ واسع في القرن األفريقي. 
تقوم اخلطة الروســية لتوسيع النفوذ 
أفريقيا، على عروض  الروســي شــرق 
إلقامة منشآت عسكرية، وزيادة روابط 
التجــارة الثنائية مع بلــدان املنطقة. 
وبغية تســليط الضوء علــى االلتزام 
الروسي املتنامي حيال القرن األفريقي، 
أعلن وزير اخلارجية الروسي، في الثالث 
من أيلول/سبتمبر، عن نية بالده إنشاء 
مركز لوجســتي على مقربة من مرفأ 
روسي أساسي في إريتريا. والهدف من 
هذا املركز زيادة حجم التجارة الروسية 
باملنتجات الزراعية واملعادن في منطقة 

البحر األحمر. 
كذلك تستكشــف روســيا إمكانية 
إنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال، 
األمر الذي من شــأنه أن يعــّزز وصول 
االستراتيجي  بربرة  ميناء  إلى  موسكو 

فــي أثيوبيا. على ضوء هذه املشــاريع، 
إلنشــاء  كبيرة  قيمة  روســيا  تعطي 
قاعدة عسكرية في جنوب اليمن، ألنه 
من شأنها أن تربط هذه املنشآت بشبه 

اجلزيرة العربية.
املنافع االســتراتيجية التي يُحتَمل أن 
حتققها روســيا من توسيع نفوذها في 
جنــوب اليمن هي التــي تدفع بها إلى 
في  تصب  دبلوماســية  جهود  ممارسة 
الهوة  ردم  هذا االجتاه. حتاول موســكو 
بني دعم حكومــة هادي لدولة وحدوية 
وبني رغبات حلفائــه في االئتالف، مثل 
أمني عــام احلزب االشــتراكي اليمني 
عبد الرحمــن الســقاف، ورئيس وزراء 
جمهورية اليمن الدميقراطية الشعبية 
سابقاً، حيدر أبو بكر العطاس، بتوسيع 
مشــاركة جنــوب اليمن فــي عملية 

تسوية النزاع.1
تُقّدم روسيا نفسها في صورة الوسيط 
الذي يتمتــع بالصدقية في هذا النزاع، 
فيما تُبقــي على عالقــات وثيقة مع 
املســؤولني في حكومة هادي، وحتتفظ 
بالروابــط غير النظاميــة التي بنتها 

خالل احلــرب الباردة مع السياســيني 
اليساريني في جنوب اليمن. لقد تّكنت 
موســكو من نزع فتيل التشنجات بني 
حكومــة هادي وشــركائها في جنوب 
اليمن، ورّكــزت جهودها على التواصل 
مع املســؤولني املصطّفــني إلى جانب 
الســقاف فــي حضرمــوت، احملافظة 
األكبر في اليمن.  فيمــا يتخّوف أبناء 
ذاتي  املناصرون لقيام حكم  حضرموت 
فــي اليمن من عداء اجمللــس االنتقالي 
اليمني،  االشتراكي  احلزب  اجلنوبي جتاه 
شّجعت روســيا هؤالء املسؤولني على 
العمــل ضمــن املؤسســات اليمنية 
قدرتهم  لتعزيــز  األطــراف  واملتعددة 
التفاوضية.  تنظر موســكو إلى القرار 
القوميون اليمنيون  الذي اتخذه مؤخراً 
اجلنوبيون في حضرموت برفض مفهوم 
اجمللس االنتقالي اجلنوبي عن تشــكيل 
اجلزيرة  أو »جنوب  اجلنوبيــة«  »العربية 
العربية«، بأنه جناٌح ملموس قادت إليه 

هذه احملادثات غير الرسمية.
على الرغم من أن هذه االنتكاســة لم 
تدفــع باجمللس االنتقالــي اجلنوبي إلى 

العسكريتارية،  سياساته  عن  التخلي 
إال أن روسيا تعتقد أنه بإمكانها فصل 
مقاتلي اجمللــس االنتقالي اجلنوبي عن 
جناحه السياســي. ســوف يُتيح هذا 
التمييز ملوسكو منح اندفاعة ألعضاء 
اجمللس االنتقالي اجلنوبي الذين يسعون 
إلى تعزيز احلكم الذاتي ملنطقة جنوب 
اليمن ضمن حكومــة هادي، وإضعاف 
االنفصاليني املتشــددين الذين يريدون 
إنشاء دولة مستقلة في جنوب اليمن 
من شــأنها أن تعزل الفصائل املوالية 
للروس من أروقة الســلطة. ومن أجل 
تســهيل هــذا التقســيم، تواصلت 
موســكو مع املســؤولني فــي اجمللس 
بالتوصل  املهتمني  اجلنوبــي  االنتقالي 
إلى تسوية سياسية، مثل فؤاد راشد، 
نائــب الرئيــس األول للمجلس األعلى 
للحراك، والشــيخ حسني بن شعيب، 

رئيس الهيئة الشرعية اجلنوبية.
وقد فّســرت موســكو قرار املسؤولني 
بالقبــول بالشــروط املنصوص عليها 
فــي قرار مجلس األمــن الدولي 2216، 
الذي يُكّرس مبدأ عدم تقسيم اليمن، 
واملوافقة علــى العمل مــن أجل نبذ 
العنف السياســي – فّسرته موسكو 
إذاً بأنــه نصــر كبير الســتراتيجيتها 
الدبلوماســية. تعتقد روسيا أن التآزر 
املتنامي في وجهات النظر بني األعضاء 
اجلنوبي  االنتقالي  اجمللس  املعتدلني في 
اليمني سوف  وبني احلزب االشــتراكي 
يؤّدي إلى عزل العناصر األكثر تشــدداً 
في اجمللــس االنتقالي اجلنوبــي، ويُتوَّج 
بتســويٍة للنــزاع بعيداً من تقســيم 
اليمن وفق مــا كان ســائداً قبل عام 

.1990
يساهم تكني روســيا للمعتدلني في 
اليمن  فــي جنوب  القومية  املنظمات 
ودعمهــا لتمامية األراضــي اليمنية، 
إذ يُتيح  في تعزيز هيبتهــا اإلقليمية، 
ملوســكو أن حتافظ على مصاحلها في 
جنوب اليمــن، فيما تُبقي على عالقات 
جيدة متوازنة مع كل من الســعودية 
وإيــران. ومع تعبير الســعودية ضمناً 
عن غضبها مــن اجلمهورية اإلماراتية 
لتحّدي شــرعية هــادي وتأليب اجمللس 
االنتقالي اجلنوبي علــى مقاتلي حزب 
اإلصالح فــي جنوب اليمن، من شــأن 
اجلهــود التي تبذلها موســكو لكبح 

للمجلس  العســكريتارية  االندفاعات 
تلقى استحساناً  أن  اجلنوبي  االنتقالي 

في الرياض.
قد تــؤّدي هذه السياســة إلــى زيادة 
االحتــكاك مــع اإلمارات التــي تدعم 
مقاتلــي اجمللــس االنتقالــي اجلنوبي، 
وتعتبر أنه من شأن قيام دولة مستقلة 
فــي جنــوب اليمــن أن يســمح لها 
باحلصول على قاعدة لبســط نفوذها 
في القرن األفريقي. بيد أن روسيا تعتقد 
أن اإلمارات ستعد أن تعزيز تثيل اليمن 
هادي، تســوية  فــي حكومة  اجلنوبي 
مقبولة تصــون املصالح اجلوهرية ألبو 
ظبي. كذلك تُشــّكل اجلهود الروسية 
لتحويل اجمللــس االنتقالي اجلنوبي من 
العب عســكري إلى العب سياســي، 
إقــراراً باملصالــح اإليرانيــة، نظراً إلى 
أن مقاتلــي اجمللــس االنتقالي اجلنوبي 
رفعوا التحّدي في وجه االحتالل احلوثي 
ملدينة احلديدة املرفئيــة احملورية. مبا أن 
احلفاظ على عالقــات إيجابية مع كل 
يســاعد  الرياض وطهران ســوف  من 
نزيهاً« في  روسيا كي تصبح »وسيطاً 
نزاعات الشــرق األوســط التي تتّدخل 
فيها القوتان العظميان، أي السعودية 
وإيــران، فــإن تدخل موســكو بصورة 
أكبر في جنــوب اليمن يندرج تاماً في 
األوسع  اإلقليمية  استراتيجيتها  إطار 

نطاقاً.
علــى الرغــم من أنــه ما يــزال على 
لتســهيل بســط  الروســية  اجلهود 
االســتقرار في جنوب اليمن أن تتجاوز 
إطــار التصريحات البالغيــة ومبادرات 
اهتمام  أن  إال  الرسمية،  التحكيم غير 
الكرملني املتزايد بهذه املنطقة واضح 
للعيان. إذا تّكنت روســيا من تيســير 
احلوار في جنوب اليمن وتشــجيع األمم 
السياســي  اجلناح  منح  على  املتحدة 
للمجلــس االنتقالي اجلنوبــي مقعداً 
إلى طاولة املفاوضات، فســوف تنجح 
فــي التحول إلى العب مهــم في نزاع 

إقليمي أساسي إضافي.

ســامويل راماني: طالب دكتوراه في 
كليــة ســانت أنطوني فــي جامعة 
أكســفورد، يتخصص فــي العالقات 

الروسية مع الشرق األوسط. 
صدى

داني رودريك
 

 تعمــل التكنولوجيــات اجلديــدة على 
خفض أســعار الســلع واخلدمات التي 
توظف فــي خدمتها. وتــؤدي أيضا إلى 
ويســتفيد  جديدة.  منتجــات  إنشــاء 
املستهلكون من هذه التحسينات، سواء 

كانوا يعيشون في دول غنية أو فقيرة.
تَُعــد الهواتــف احملمولة مثــاال واضحا 
على التأثيــر العميق الذي تخلفه بعض 
التكنولوجيــات اجلديــدة، ففــي حالة 
واضحــة مــن القفــزات التكنولوجية 
الضخمة، أعطى الهاتف احملمول الفقراء 
في الــدول النامية القــدرة على إجراء 
اتصاالت بعيدة املدى من دون احلاجة إلى 
استثمارات مكلفة في اخلطوط األرضية 
وغير ذلك من البنى األساسية. على نحو 
مماثل، عملت اخلدمات املصرفية املقدمة 
عبر الهواتف احملمولة على تكني الوصول 
إلى اخلدمات املالية فــي املناطق النائية 

من دون احلاجة إلى إنشاء أفرع للبنوك.
هنــاك أمثلة علــى تكنولوجيات تعمل 
على حتســني حياة الفقراء. ولكن لكي 
تقدم التكنولوجيا مســاهمة حقيقية 
ومســتدامة للتنمية، فــال ينبغي لها 
أبدا أن تكتفي بتقــدمي منتجات أفضل 
وأرخص فحســب، بــل ينبغــي لها أن 
تؤدي أيضا إلى خلــق وظائف أعلى أجرا، 
بعبارة أخرى، يجب أن تساعد الفقراء في 

االضطالع بدورهم كمنتجني، فضال عن 
النمو  امنوذج  ويثير  كونهم مستهلكني. 
الذي أطلــق عليه رجــل االقتصاد تايلر 
كوين وصــف »الهواتف احملمولة بدال من 
واضحا: كيف  السيارات« سؤاال  مصانع 
النامي أن  يســتطيع الناس في العالَم 
يشتروا الهواتف احملمولة في املقام األول؟
لنتأمل هنا مرة أخــرى أمثلة االتصاالت 
األجهزة  باستعمال  املصرفية  واخلدمات 
احملمولــة. ألن التمويــل واالتصاالت من 
مدخالت اإلنتاج، فإنهــا تَُعد إلى حد ما 
من خدمــات املنِتج فضال عن كونها من 

خدمات املستهلك.
على ســبيل املثال، ســاعدت دراســة 
معروفــة في توثيق كيف عمل انتشــار 
الهواتف احملمولة في والية كيراال الهندية 
علــى تكــني الصيادين مــن مراجحة 
الفوارق في األســعار بني األسواق احمللية، 
وزيادة أرباحهم بنحو %8 في املتوســط 
نتيجة لهذا. ويبدو أن اخلدمات املصرفية 
احملمولة الواســعة االنتشــار في كينيا 
)M-Pesa( عملــت على تكني النســاء 
الفقيرات من اخلــروج من زراعة الكفاف 
إلى أعمال غير زراعية، مما أدى إلى ارتفاع 

كبير على سلم الدخل عند القاع.
اجلديدة  الرقمية  التكنولوجيــات  كانت 
تلعــب دورا بالــغ األهميــة فــي حتويل 
الزراعة على نطاق واســع فــي أميركا 
عملت  فقد  أخــرى.  وأماكن  الالتينيــة 

وأنظمــة حتديد  الضخمــة،  البيانــات 
املواقع العاملية، والطائرات من دون طيار، 
واالتصاالت عالية الســرعة، على تكني 
حتسني خدمات اإلرشاد والري، واستعمال 
مبيدات احلشرات واخملصبات على أفضل 
وجه، ووفرت أنظمة اإلنذار املبكر، وعملت 
على حتســني مراقبة اجلودة وزيادة كفاءة 
وإدارة سالســل  اللوجســتية  اخلدمات 
اإلمــداد. وقد عملت هذه التحســينات 

علــى رفع اإلنتاجية الزراعية وتســهيل 
التنويــع والتحــول إلــى محاصيل غير 

تقليدية ذات عوائد أعلى.
يحدث إدخال مثل هــذه التكنولوجيات 
اجلديدة فــي اإلنتاج في الــدول النامية 
غالبا من خالل سالسل القيمة العاملية. 
ومن حيث املبدأ تعود سالســل القيمة 
العاملية بالفائــدة على هذه االقتصادات 
من خالل تســهيل دخولها إلى األسواق 

العاملية.
ومــع ذلــك، حتيــط تســاؤالت كبــرى 
هــذه  أوجدتهــا  التــي  باإلمكانيــات 
التكنولوجيــات اجلديــدة. فهــل تكون 
مكاسب اإلنتاجية كبيرة بالقدر الكافي؟ 
وهل ميكن نشــرها بســرعة كافية في 

شتى بقية قطاعات االقتصاد؟
الواقع أن أي تفاؤل بشأن حجم مساهمة 
سالسل القيمة العاملية البد أن ينحسر 

بفعل ثالث حقائق واقعية. فأوال، يبدو أن 
توسع سالســل القيمة العاملية توقف 
إلــى حد كبير فــي الســنوات األخيرة. 
وثانيا، ظلت مســاهمة الــدول النامية 
في سالســل القيمة العامليــة ــ وفي 
التجــارة العامليــة في عمــوم األمر ــ 
ملحوظ  اســتثناء  مع  للغاية،  محدودة 
لبعض الدول اآلسيوية. احلقيقة الثالثة، 
ورمبــا األكثر إثــارة للقلــق، أن العواقب 

واملترتبة  العمالــة  بتشــغيل  املرتبطة 
على االجتاهــات التجارية والتكنولوجية 

األخيرة كانت مخيبة لآلمال.
ومــن خــالل التدقيق عن كثــب، جند أن 
سالسل القيمة العاملية والتكنولوجيات 
اجلديــدة تُظِهــر خصائص حتــد من ــ 
بــل وكثير منها يقوض ــــ تأثير اجلانب 
األداء  فــي  محصورا  وجتعلــه  اإليجابي 
االقتصادي للــدول النامية. من بني هذه 

اخلصائــص االنحيــاز اإلجمالي لصالح 
املهارات وغير ذلك من القدرات. ويتسبب 
هذا االنحياز في تقليص امليزة النســبة 
النامية في  الــدول  التي تتمتــع بهــا 
الكثيفة  التقليدية  التصنيع  أنشــطة 
العمالة )وغير ذلك(، وتقليل مكاســبها 

من التجارة.
تزيــد سالســل القيمــة العاليــة من 
الــدول  تواجههــا  التــي  الصعوبــات 

املنخفضة الدخل، في اســتعمال ميزة 
أوجه  للتعويــض عن  العمــل  تكاليف 
القصور فيمــا يتصل بالتكنولوجيا، من 
خالل احلد مــن قدرتها على اســتبدال 
العمالة غير املاهرة مبدخالت إنتاج أخرى. 
وتعزز كل من هاتــني اخلاصيتني األخرى. 
وتشــير األدلة حتــى يومنا هــذا، على 
جبهتي تشــغيل العمالة والتجارة، إلى 

أن العيوب رمبا تكون أكثر من أي مزايا.
املعتــادة لهــذه  تتمثــل االســتجابة 
الشــواغل واخملاوف في التشــديد على 
أهمية بناء املهارات والقدرات التكميلية. 
وعلى هــذا، يتعني على الدول النامية أن 
تعكف على حتديث األنظمة التعليمية، 
اخلدمات،  بيئة  وحتسني  الفني،  والتدريب 
اللوجســتية وشــبكات  املرافق  وتعزيز 
النقل من أجل حتقيق االستعمال األمثل 
كما  اجلديدة،  للتكنولوجيــات  واألكمل 

نسمع غالبا.
لكن اإلشــارة إلى احتياج الدول النامية 
إلــى التقدم على مختلــف هذه األبعاد 
ليس جديدا وليس مفيدا. فهذا أشــبه 
بــأن نقول إن التنمية حتتاج إلى التنمية. 
تقــدم التجــارة والتكنولوجيا الفرصة 
عندما يكون بوســعهما االستفادة من 
القدرات القائمة، وبالتالي توفير مســار 
أكثر مباشرة وجدارة بالثقة إلى التنمية. 
تكميلية  باســتثمارات  تطالب  وعندما 
ومكلفة، فإنهــا بذلك ال تعمل كطريق 

مختصر حــول التنميــة القائمة على 
التصنيع.

ولنقارن هنا بــني التكنولوجيات اجلديدة 
وامنــوذج التصنيع التقليــدي، الذي كان 
محركا قويا للنمو االقتصادي في الدول 
للتداول.  قابل  التصنيــع  فأوال،  النامية. 
وهذا يعني أن النــاجت احمللي ليس مقيدا 
بالطلــب )والدخل( في الداخــل. وثانيا، 
الدراية  كان من الســهل نســبيا نقل 
التصنيعيــة عبر الــدول، وبنحو خاص 
من االقتصــادات الغنية إلى االقتصادات 
الفقيرة. ثالثــا، لم يعمل التصنيع على 

زيادة الطلب على املهارات.
الواقع أن هــذه اخلصائص الثالث عملت 
مجتمعة على حتويــل التصنيع إلى أداة 
رائعة لرفع دخــول الدول النامية. وتقدم 
التكنولوجيــات اجلديدة صورة مختلفة 
تاما من حيث ســهولة نقل الدراية وما 
تتطلبه من مهارات. ونتيجة لهذا، يبدو 
تأثيرها الصافــي على الدول املنخفضة 

الدخل غير مؤكد إلى حد كبير.

ترجمة: إبراهيم محمد علي          
االقتصــاد  أســتاذ  رودريــك:  دانــي 
السياســي الدولي فــي كلية جون ف. 
كينيدي في جامعة هارفارد، وهو مؤلف 
كتــاب »حديــث صريح عــن التجارة: 

أفكار من أجل اقتصاد عاملي عاقل«.
بروجيكت 
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روسيا ودور الوساطة في جنوب اليمن

هل تساعد التكنولوجيات الجديدة الدول النامية أو تضر بها؟

انعدام فرص السالم

، تحيط تساؤالت كبرى باإلمكانيات التي أوجدتها هذه 
التكنولوجيات الجديدة. فهل تكون مكاسب اإلنتاجية 

كبيرة بالقدر الكافي؟ وهل يمكن نشرها بسرعة كافية 
في شتى بقية قطاعات االقتصاد؟

في األشهر األخيرة، 
شنّت إدارة ترامب 
سلسلة من األعمال 

االنتقامية ضد السلطة 
والشعب الفلسطينيين، 
بدءًا من إغالق مكتب 

منظمة التحرير 
الفلسطينية في 

واشنطن مرورًا بقطع 
التمويل األميركي عن 
وكالة األمم المتحدة 

لغوث، وتشغيل الالجئين 
)األونروا(، التي تُعنى 
بالالجئين الفلسطينيين، 
وصواًل إلى وقف الدعم 
لشبكة المستشفيات 
في القدس الشرقية

الرئيس الروسي والرئيس اليمني
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كرامة حسام الساموك

فاطمة منصور ـ لبنان:
 

رغم صعوبة تعريف الشعر اال ان هناك 
من يصفــه بأنه فن احليــاة او انه كما 
يقول جبران خليل جبران )الشعر جبل 
من املتعة واأللم والدهشة، ومثقال ذرة 
من اللغة(، اذ انه يستوعب احلياة بكل 
تناقضاتهــا، فرحهــا وحزنها متعتها 
وأملها، ولكن ليس بشــكل مطلق وامنا 
تعتمد هذه العملية على قدرة الشاعر 
ومهارتــه في وضع كل هــذه املظاهر 
احلياتيــة حتت مرجل اللغــة لصهرها، 

واستخالص الشعر منها. 
حيــث تظهر مهــارة الشــاعر حبيب 
الســامر في نصوص ديوانه الشــعري 
)شــهرزاد تخرج من عزلتهــا(، عندما 
يبني القول الشعري على استحضارات 
بحس  مغمســة  العراقية،  الفجيعة 
شــفيف وروح اخاذه فــي بناء خطابه، 
والتقنيــات التي يســتخدمها في بث 
غنائية،  كلوحــات  النصــوص،  تلــك 
تتصارع فيها انفعاالت الشاعر وقدرته 
على تشكيل االفاق احلديثة في تكوين 

وبناء معمارية النص ولغته:
عيونهم سهام 

ال يأبهون بالقادم من الوقت
شفاُههم زرق

وفي أذانهم وقر
ال موسيقى تظهر روحهم

ال يحلمون باملاء واخلضراء
مثل صفصافة مقبرة زائلة.

 لذلــك فقد ظهــرت هــذه احلكايات 
الشــهرزادية بأشــكال عدة ومواضيع 

واحد،  بجذر  ولكنها تشترك  مختلفة، 
انهــا متثل ذلك املوت غيــر املعلن الذي 
الشــاعر  العراقي، كون  التاريخ  يطوق 
احد شــهود ذلك التاريخ، بعد ان عانى 
مرتبطة  واوجــاع  وفقــدان  من حروب 
بحياته هو نفسه كعراقي، واحمليطني به 
من اصدقاء ومعارف، اذ كان اخ الشاعر 
احد تلك االوجــاع التي متثلت في نص 
)غامضة نومتك االخيــرة( املهدى الى 

أخيه )ميثم في غيابه االبدي(.
 املغارُب قاسية

تزيُح أخر رشفٍة من بياٍض
في فنجان النهار الفارغ.

او نص اخــر مهدى الــى )روح القاص 
محمــود عبد الوهــاب( حيث الفقدان 
الوجودية  االســئلة  ثيــاب  يرتدي  هنا 
التي تبحث عن سر احلياة واملوت، ومدى 
ارتباطها باإلنســان الــذي كان يعيش 
بيننا مشــاركا لنا تلك األآلم واملواجع، 
قبل ان ينتقل الــى الطرف االخر، الذي 

ال رجعة منه:
هل انت حزيٌن مبا يكفي

لترقد في نومتك االخيرة
أم انك االكثر سعادة منا االن.

يكشف االهداء املرافق لهذين النصني 
حدود ذلــك الفقد أو املــوت الي يبني 
اســئلته، ويتركها بال أجوبة بوجه هذا 
املــوت، وكأن تأجيل اجلــواب هو تأجيل 
لذلــك املوت، بينمــا النصوص االخرى 
حتتاج الى بحــث معمق داخلها إليجاد 
الصالت التــي تبنيها تلــك احلكايات 
بينها وبــني دالالت النصوص، يقول في 

نص )مدن تتالشى(:
املدن تتالشى في الظالم

والرمُل يرسم مالمح املسافة
الريُح مجنونة

الى اين وجهتنا..؟
الى أين....؟

يشــير التالشــي هنــا الــى الضياع 
والفقدان في رمال الزمن املتحرك الذي 
يبتلع تلك االجوبة في ســؤال الشاعر 
املكرر )الى اين؟(، حيث تضيع املسافات 
ويضيع معها معنى الوجود على حواف 
نصــوص الســامر املغرقــة رغم ذلك 
بالتفــاؤل واالمل في اكتشــاف احلياة 
وســط كل ركام احلزن واملوت، رغم كل 
بالتالشي  الغارقة  واجوبتها  اســئلته 

والفقدان :
أين الوجه االخر؟

أين تالشى في بعد املرآة؟
 في نص )مــرآة ووجود( ولكن رغم هذا 
احلزن والفقدان الذي يحاصر النصوص، 
اال انهــا مملــوءة ايضا بحس شــفيف 

وعاطفة انسانية مرهفة:
فأوت الى صدره

وهي تردد:
ال باب يسُع احالمي

أنت باب بهجتي
مهما ضاق أتسع.

حيث تكون احلبيبــة هنا رديفا للطرف 
االخر مــن احلكاية، حكاية احلياة واحلب 
واملشاعر االنسانية، واحالم الوجود في 
عالم مملوء باجلمــال، والذي يقاوم ذلك 
املوت والفقدان رغــم الصور املكفهرة 

التي تطوقها.
نصوص الشاعر العراقي حبيب السامر 
الشعرية  بالصور  هي نصوص مكتنزة 
الى من يكتشــف عبيرها  التي حتتاج 
بذائقــة عالية وحاســة شــم قوية، 
لينتشــر هذا اجلمال وتضوع شــهرزاد 
بعــد ان تخرج مــن عزلتهــا بالعطر 

واجلمال.

أرتبط الشــعر السياســي العربي احلديث بالوضع 
القائــم وكذا احلاكم وســلطته، ارتباطاً ال انفصال 
فيــه، فاحلاكم له دور كبير في حيــاة املواطن وحتى 
تربيته وتربية سياسية توافق ما يراه هو، تربية تترواح 
بــني ترغيب تارة وترهيب تارة اخرى إن لم يكن دائماً... 
حتــى يجبر املواطــن على القبــول بحياته والوضع 

الراهن والرضوخ لسياسيته هو ال غيره.
لو رجعنا قدميــاً لنرى ما يحويه االدب من الشــعب 
السياســي فسنجد بداية مالمحه كانت عند امللك 
الضليل )امرىء القيس(، حيث بدأ احلكم ينســحب 

من حتت قدميه قليالً فقليالً... حيث قال:
وقلت له: ال تبك عينيك امنــا     نحاول ملكاً أو منوت 

فنعتذرا
أما في العصر االســالمي وعصر الرسول والتدين بل 
عصر االنقالب السياســي و االجتماعي فكان حامل 
لوائه حسان بن ثابت بل كاد أن يكون ناطق االسالم..

واذا انتقلنــا إلــى العصر االموي فســنجد االحزاب 
وتنوعها فكان االبتعاد قليالً عن تأثير االسالم، واعلم 
أن حيث ظهــرت االحزاب ظهر االختالف فالشــعر 

السياسي.
فقال احدهم في معاوية:

فما انت واالمر الذي لســت اهلــه  ولكن ولي احلق 
واالمر هاشم

أما شعراء العصر العباســي فاختط الكثير منهم 
هذا الطريق فهذا املتنبي يقول في كافور

 عدوك مذموم بكل لســان        ولو كان من اعدائك 
القمران 

أما املعــارك والفنت واحلــروب الصليبية فكان بطله 
العصر االندلسي، ومثلنا ابن زيدون يوم كان مسجوناً 

قال:
وكذا احلكم: اذا ما عزَّ على ناس ذل ناس

في عصر النهضة وما بعــد احتالل نابليون واحلملة 
الفرنســية وظهــور املطابع والصحــف والترجمة 
ظهر شــعراء كثيــرون لكني اخترت شــاعراً عربياً 
قــد يكون للعصر احلديث  أقرب وهو امير الشــعراء 
»احمد شوقي« الذي كانت عواطفه نحو بلده اشبه 

بالتقديس
 وطني لو شــغلت باخللد عنه نازعتي اليه في اخللد 

نفسي
أما في العراق فظهر شعراء كثر في العصر احلديث 
كان ديدنهم وشــغلهم الشاغل »الوطن« ما له وما 

عليه وما يعانيه؟
منهم الرصافي والكاظمي والزهاوي واجلواهري...

إن مما الشــك فيــه أن العرب قد خلطــوا بني الدين 
والسياســة وجعلوهما خطاً واحداً ال اثنني متوازيني 

فقط..
وقد يكون احمد مطر زعيم الشــعر السياسي في 
ادبنا اليوم ولكــن ابتعد عن احلاكم ومهادنته فلهذا 
اصبح منســياً في نظر االغلــب أو فلنقل أنه ُغِيَب 
لغايــة في نفس يعقوب، ولكنه ســيظل نبراســاً 

يضيئ العتمة التي ارادوها.. وقد قال:
واقول: كل بالدنا محتلة             ال فرق أن رحل العداء 

أو رانوا 
ماذا تفيد ان اســتقرت ارضنــا           واحتلت االرواح 

واالبدان

انطباعات عن
مهارة القول الشعري في ديوانالشعر السياسي

)شهرزاد تخرج من عزلتها( للشاعر حبيب السامر

دراسة

ترجمات

غالف الرواية

شعرمقال

كه يالن ُمَحَمد
 

إســتفاد فن الســينما من الرواية وأضاف 
نقل النصوص األدبية إلى الشاشــة أبعاداً 
جديدة إلى تركيبة الفن البصري بحيُث لم 
تَعد السينما وسيلة للتسلية بل أصحبت 
فلســفية  رهانات  على  مفتوحــة  منصًة 
وإجتماعية وسياسية أكثر من ذلك تتفاعُل 
األجناس األدبيــة منها الرواية مع التقنيات 
املُستخدمة في السينما من خالل توظيف 
اللغــة املشــحونة باإليحائيــة واإلهتمام 
بوصــف األشــياء على املســتوى اخلارجي 
واإلبانة عن املشــاعر الدفينة للشخصيات 
عبر اإلمياءة إلــى املُناخ واملكونات الطبيعية 
إضافة إلى إيثار أســلوب احلوار في ُمعظم 
مقاطــع األعمــال الروائيــة التــي حُتاكي 
تشكيلة األفالم السينمائية وهذا ما يتبناُه 
الكاتب اإليطالي تشــيزره بافيزه في روايته 
املعنونــة ب)الصيف اجلميــل( الصادرة من 
بوصفه  بافيزى  املُتوســط.ُعرِف  منشورات 
من أشــهر شــعراء إيطاليا املُعاصرين لذا 
من املفترض أن تلقي حساسيته الشعرية  
بظاللها على نتاجاته الروائية غير أنَّ ُمتابعة 
خطوط عمله )الصيف اجلميل( تكشُف عن 
تأثره بالسينما على مستوى اللغة وتكوين 
الشــخصيات.يري إيتالو كالفينو أنَّ روايات 
مواطنه تتميُز بأسلوب خاص على مستوى 
واليوجُد  الشعري  التوتر  وإستخالص  اللغة 
مَن يكون مبنزلته على هذا الصعيد. يُفضل 
تشــيرازه بافيزي في رواية )الصيف اجلميل( 
الوضوح والبســاطة فــي التعبير مع تنوع 
السرد  والتناوب بني  الضمائر  في إستخدام 
بنوعيه الذاتي واملوضوعــي أمُر يصعُد من 
منسوب التشويق في جسد النص خصوصاً 
إذا أضفَت اإلختالف بني طبائع الشخصيات 
إلى ماســبق ذكره.والتوتر الذي يعتمُل في 
دواخــِل شــخصية جينا التــي تعيُش مع 
أخيها العامل سيفرينو يشُد القاريَء أكثر 

إلى فضاء الرواية.

موسم املرح
مع أنَّ رواية )الصيــف اجلميل( تتكيُء على 

عنصر الشخصية لكن معرفة الشخصيات 
التتُم ُمباشــرًة بــل يتطلــُب األمُر مضي 
الســرد إلى أْن تتضُح تركيبة الشخصيات 
الفاعلــة وإن بــدت الروايــة للوهلة األولى 
صاخبًة بأصوات الشخصيات املُتعددة لكن 
منهم.وتتضُح  بضعًة  إال  هؤالُء  ينســحُب 
من ُمســتهل الرواية تعويــل الكاتِب على 
تقنية الســينما عندما يستعيُد الراوي من 
اخلارج ماكان يســودُ من أجــواٍء مرحة في 
أيام الصيــف املُعبقة بطابــع أُنثوي حيث 
تتمنى البنــات بعد قضاء الليالي القصيرة 
أنَّ يقــَع ما يثير فضولهــنَّ كأنَّ يولَد طفل 
على هذا املنوال يتســمُر السردُ مع اإليهام 
بآنيته وعــدم إنفصال زمن احلكاية عن زمن 
القص وهذا ما يُطعُم األسلوب بالبساطة 
حيــُث يتكفُل الراوي العليــم بتقدمي حياة 

شــخصيتني أساســيتني في الرواية وهما 
جينا وأميليا فاألولى إبنة ست عشرة سنًة 
تعيُش مع أخيها وهــي بإمكانها التصرف 
كأمرأًة ُمســتقلٍة مع أنَّ الراوي اليفصُل في 
وصف مالمحها اخلارجيــة لكن يُفهُم في 
أنَّها شــقراء.إذ ترغب للقياِم  سياق السرد 
باملُغامرة مثــل صديقاتهــا والتتمكُن من 
جتــاوز حالة التــردد وهذا مايثيــر ضحكة 
روزا التي تخبر جينا مبا أســفر عن عالقتها 
احلميمية مع صديقها أما إميلياتختلف في 
بالوسط  وإختالطها  املنفتحة  شخصيتها 
الفنــي كمــا أن عملها كموديــل يتطلُب 
اجلرأة.فإنَّ الســاردَ يهمه تلميح إلى خلفية 
الشخصيات اإلجتماعية واملهنية إذ تعمل 
جينيا في محل اخلياطة غير أنَّ ُمصاحبتها 
إلميليا حدت بها للتطلــع في جتريب مهنة 
املوديــل إذ ترتادُ برفقــة صديقتها ُمحترف 
الرســام باربيتــا الــذي يعبُر عــن إعجابه 
بالوافــدة اجلديدة ويقوُم برســم تخطيط 
ملالمحها لكن مارأتُه جينيا على الورقة بدا 
لها وجها غريباً فوق هــذا فهى لم تتعرف 
الفناُن  التي رســمها  التخطيطــات  على 
باربيتا في  لصديقتها أيضــاً.إذاً ماقدمــُه 
تخطيطاته ليــس إال وجوهاً غرائبية واحلاُل 
هذه فإنَّ قوس السرد ينفتُح على حياِة كل 
من رودريغوس وغويدو وتقُع جينيا في غرام 
األخير في حني أنَّ إميليا أقرُب من رودريغوس 
الذي تشــي ســحنته بأنه ليــس إيطالياً 
ويقضي أوقاتاً في ســتديو صديقه اجلندي 
غويــدو وهناك تتعرُف جينيا على الشــاب 
وبذلك  زياً عســكرياً  الذي يرتدي  األشــقر 
يتكثُف السردُ في هذه البؤرة املكانية متاماً 
تتحرُك آلة الســرد مثل الكاميرا  تبدأُ من 
لقطة متسُح الفضاء الواسع إلى أن تتوقف 

عند زاوية ُمعينة.

عقدة املُراهقة
يهتُم كثير من الروائيني بإســتبطان دواخل 
الشــخصيات ُمكلفني الراوي بهذه املهمة 
وذلــك ماتراه في )الصيــف اجلميل( عندما 
يتــُم التركيز علــى الُبعد النفســي لدى 
شــخصية جينيا التي تريُد اخلروج من قيد 
جســدية  مواصفات  وإكتســاب  املراهقة 
ناضجة.وجتــُد منوذجها في إميليا وهي تظهر 

أمــام الفنانني فــي وضعيات مثيــرة األمُر 
الذي يغــذي رغبة جينيا لقيــام بلعب دور 
املوديل في ستوديو غويدو وينشأُ على إيقاع 
زياراتها املتكررة لهذا املكان الشعورُ باحلب.

ومن ثُم تبدأ الغيرة من إمييليا وتستوجبها 
التي جمعتها بغويدو  عن شــكل العالقة 
في الســابق.كما أن غياب غويدو مؤقتاً عن 
مسرح الرواية أبان عما يكنه رودريغوس من 
اإلعجاب جلينيا وعندما إنفرد باألخيرة حاول 
التواصل معها جسدياً.ومايُضيُف مزيداً من 
التوتر إلى بنية الرواية هو غرابة شــخصية 
إميليا وتصرفاتها التي تنُم عن ميول شــاذة 
واليتعاطف معها أحد عند إصابتها باملرض 
اجللدي ســوى جينيا بل يري رودريغوس أنها 
مُتثل دور املريضة لتمارس العالقة احلميمية 
مع الطبيب أمر يكشف عن تقلب املشاعر 
لدى شــخصيات الرواية وتتأكد تلك احلالُة 
في ردِ فعل جينيا على رغبة غويدو لتعميق 
العالقــة بينهما على املســتوى احلميمي 
حيُث التقتنــع بداية بهذا األمر إلى أن تعودَ 
لتعلب دور العشيقة بل المُتانع تلبية نزوات 
الفنــان للوقــوف عاريا ليرســم تضاريس 
شخصية  في  التحول  هذا  جســدها.لكن 
جينيا اليحجب توترها وإنفعاالتها الدخلية 
التي وعندما حتتُد أكثر التتمالُك من الُبكاء.
يُذكُر أنَّ زمن الرواية ميتُد ألشــهر والتتوقف 
آلة الســرد قبل قدوم صيف آخــر كما أنَّ 
الشــخصيات  حركة  رصد  يَُفضُل  الكاتُب 
دون توظيــف تقنية اإلســترجاع الداخلى 
إال قليال وهذا يوفُر عــن العمل اإلنتفاخ مبا 
اليخدُم رشــاقة السرد واإلنتقال بني أقسام 
الرواية املُرقمة.فــي الصفحات األخيرة من 
الرواية يسبُر الرواي أغوار جينيا التي تشعُر 
بالوحدة وتتأمل جسدها في املرآة متخيلة 
مايحدث لو دخَل غوديو لكن شــريط اخليال 
ينقطع حني تتذكر بأنَّ اليُفكُر بها.على رغم 
ذلك فإنَّ البطلة تترقُب فصل الصيف الذي 
هــو صنو األحالم واملرح كمــا أنَّ إميليا يعودُ 
الربيع.يشارُ  إليها األمل بالشفاء مع حلول 
أنَّ املتلقي يســتعيُد ُمناخ وأســلوب رواية 
)العاشــرة والنصف ليالً في الصيف( وهو 
يتتبُع وحدات عمل )تشيرزة بافيزه( مع فارق 
أنَّ رواية مارغريــت دوراس أكثر كثافة على 

املستوى الزمني.

في الجهات األربعالحس السينمائي في رواية )الصيف الجميل(
عبد الجواد الخنيفي

صرنا نتلّبُس املوَت
وصارِت احلياُة

جامحة وجاحدًة
رِق والشجرِ والّروائِح، تذهُب بالطُّ

ال حصاَن يتقّدُم
في  حقيقِتَها

وال الغابات ترسم أصواَت الفصوِل
***

ساللُم الّسحاِب
مُترِجُح خطواتِنا ببطٍء شديٍد

فما ُكّنا املطرَ
حتَت الغيِم الّنائِم

وما ُكّنا الوقَت
الذي تناثرَ في اخلرائِط واألرحاِم

وما كّنا أيضاً الّصخرَ الذي يشهُق
في شوارِع العيِد

ويطوي األرَض على حاّفِة األفِق،

يطوي املوانَئ واألزهارَ.
ُكّنا عيوناً طرّية

في الذكرياِت القصّيِة
ولباَس آخرِ الّربيِع،
ننتظُر أقواَس قزٍح
من ُشرفاِت املنازِل

لنعّلَق في احلناجرِ
موسيقى الّليِل واملنافي

وقبلها
مُنسُك بأصواِت القّبعاِت

عند كلِّ غروٍب
ومُنّجُد الظلَّ
في أثرِ الظّلْ

***
هاِت طبولََك أيُّها املوُج

واقبض على جباهنا ثانية ..
اِقبض على ُجذوعنا

في اجلهاِت األربِع
وال تكن ثعباناً جائعاً

حني نشعل املأدبة باألننْي.

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

ترجمة أحمد عبد اللطيف

كان هناك امرأة ورعة جــًدا، وكان هناك 
الثالثة  وكان  يطمحون خلطبتهــا،  ثالثة 
أصدقاء فيمــا بينهــم. كل منهم كان 
يعطيها ميعادًا مختلًفا عن اآلخرَين حتى 
ال يريــاه، لكن جاءت حلظــة وجاء الثالثة 
وراء اآلخــر، ليطلبوا يدها  واحًدا  ُخّطابا، 

للزواج.
حينئذ أجابتهم بجواب واحد: سأتزوج ممن 

يبرهن أنه األشجع.
     فقالت لألول:

- إن أردت الــزواج مني عليــك أن تذهب 
للكنيســة في احلادية عشرة مساًء، وأن 
ترقــد في مقبرة، وأن تقضي الليلة هناك 

في التابوت.
- اتفقنــا، لو كان ذلك فحســب- أجاب 

الرجل.
وطلبت من الثانــي أن يذهب في احلادية 
عشرة والنصف مساًء وأن يقضي الليلة 
أمام املقبرة بشمعتني مشتعلتني. وقالت 

للثالث:                                                                        
-  اصعد إلى برج اجلرس في الثانية عشرة 
وأطلق صيحات حادة جًدا من البرج حتى 
املقبرة وقل: "أنا شــبح الكنيسة وجئت 

ألعاقب من في القبر ومن يقف عليه".
     عندما ســمع ذلك األول والثاني، خرجا 
ارتعب  الصرخــات  رجل  راكضني، لكــن 

أيًضا.
 وبقوا ثمانية أيام مرضى من اخلوف!

 وعندما عادوا ليلتقوا من جديد، سأل كل 
منهم اآلخر:

- ملاذا بقيتم كل هذه املدة من دون اخلروج 
من البيت؟

- ال، ما من سبب.
 - املسألة أني كنت مريًضا.

     ثم حكى أحدهم احلقيقة، ثم حكاها 
اآلخــران. هكــذا عرفوا جميًعــا أن املرأة 
الورعــة كانــت تقابلهم جميًعــا وأنها 

سخرت منهم.
     حينئــذ قــرروا أن ينتقمــوا من املرأة، 
يوحنا  والقديس  يســوع  بقناع  فتقّنعوا 
والقديس بطرس وراحوا لتناول العشــاء 

في بيت السيدة الورعة.
استعدوا للعشــاء، وبعد أن انتهوا قالوا 

لها:
- يــا بنية، أنِت كنِت طيبــة معنا فجئنا 

لنباركك.
- فعاًل! ال أعرف إن كنت أستحق ذلك.

- نعم يا مرأة، نعم تستحقني.
     ثــم نهض القديــس يوحنا والقديس 
بطــرس وكتفاها، وقام يســوع وضربها 

بالسوط عدة ضربات.
    وهكذا باركوها وعّرفوها خطأها.

حكاية أندلسية شعبية.. »الُخّطاب الثالثة«

غالف الرواية
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دور ابراهيم أحمد و همزة عبداهلل 
داخل احلزب

*نريــد أن نعــرف دور املــا مصطفى 
البارزاني خال الفترة -1953 1958 في 
احلركة السياسية وأحداث كردستان.

ابراهيم أحمد  - حني تولــى األســتاذ 
ســكرتارية املكتب السياســي حدث 
أمــران داخل احلزب، األول هو إنشــقاق 
جماعــة صالــح رشــدي ثــم همزة 
عبداهلل فــي عام 1954، كمــا أن املال 
مصطفى كان في ذلــك الوقت يقيم 
باإلحتاد الســوفيتي ولم يكن على أية 
دراية بوضع احلزب ولــم يكن له أي دور 
فــي احلركــة الكردية.أشــيع خبر أنه 
مــادام املال مصطفــى واملنفيون معه 
الى روســيا غير موجودين في الساحة، 
عليــه يفتــرض طردهم مــن القيادة. 
ولكن األســتاذ ابراهيم أحمد كان رأيه 
أن البارزاني غائب عن كردستان وال ندري 
هل يقبل برئاســة احلزب أم ال؟ ويقول 
"نحــن من جهتنا لن نقبل به رئيســا 

علينا".
أما همزة عبداهلل فقد كان ضد صدور 
آراؤه تخالف  أية قرارات جديدة، وكانت 
توجهاتنــا على العمــوم، فهو عارض 
اإلجتاه اليساري داخل احلزب وتقاربه مع 
املعسكر اإلشتراكي، و يرى بأن اجملتمع 
الكــردي هو مجتمع عشــائري ويجب 
أن النكــون نحن ضد األغوات وشــيوخ 
العشــائر واإلقطاعيني، بل يجب علينا 
ان نســتميلهم.وكان يعــارض ايضــا 
و يقول  الفالحني،  حركتنا داخل طبقة 
"علينــا أوال أن نهتــم باإلقطاعيــني، 
ألننا لو ضمننــا والءهم فــإن اجملتمع 
اآلراء ميكن  برمته سيكون معنا". هذه 
وصفها باليمينية، رغم أن أصولها لم 
تكن حديثة بل كانــت تراجعا كثيرا، و 
إســتطاع همزة أن يجمع حوله بعض 
اجملموعات و كانوا يتحركون حتت إســم 
الدميقراطي  للحــزب  التقدمي  اجلناح 
الكردي العراقي، حتى انهم لم يعترفوا 
معهم  حزبهــم.وكان  بكردســتانية 
عدد قليــل من الكــوادر واالعضاء من 
السليمانية وإثنان أو ثالثة من بهدينان، 
أمــا من الســليمانية فــكان معهم 
محرم محمدأمــني و محمد كرمي فتح 
اهلل، شهاب شيخ نوري، عبدول شوران، 
باباطاهر شــيخ جالل، عمر كرمي عزيز، 

رؤوف معروف.
هؤالء لــم يرضــوا باإلجتاه اليســاري 
للحزب و كانوا يعتقدون بأن البارتي هو 
حزب طليعي يهتدي بالفكر املاركسي 
اللينيني، واملال مصطفى حر في بقائه 
داخل احلزب أو ترك صفوفه، لكن يجب 
الســؤال منه بذلك رغم أنه لم تكن 
هناك أيــة صلة له باحلــزب ونحن لم 
نعرف عنه شــيئا. وأصبح احلديث يثار 
في صفوف احلركة الكردية حول ما إذا 
كان املال مصطفى ســيبقى رئيسا أم 

ال.

*وما كان رأيك أنت في ذلك؟
- كنت ضمن الذين يؤيدون بقاء بارزاني 
رئيســا، وكنت أنظر الــى األمر مبنظار 
ما يقرره املنهــج الداخلي والذي ينص 
على "أنه ال يعفي أي قيادي من مهامه 
بسبب اإلبعاد أو النفي". فعلى سبيل 
املثال كان كل من د.جعفر وميرحاج قد 
أبعدا عن العمل السياســي لكنهما 
القيادية،  ظال محتفظني بعضويتهما 
ولذلك كنت أرى أنه يفترض ان يعامل 
البارزاني مثل اآلخرين. لم نكن نعترض 
على رئاســة البارزاني، لكن عمليا لم 
يكــن له أي دور، فلم يشــاركنا في أي 
قــرار، لم نكن نعرف أيــن يعيش، وهو 

بدوره لم يحاول اإلتصال بنا. 
في تلــك الفترة أي نهايــة عام 1949 
كانت عالقــة املال مصطفى قد تأزمت 
مــع جعفر باغــروف ســكرتير احلزب 
الشيوعي اآلذربايجاني، وقصة اخلالفات 
يعلم بها ســيد عزيز والدكتور رحيم 
القاضــي و الرفاق الذيــن كانوا هناك 
معهم، ولم يذكر حلد اآلن شيء يجلي 
ما حصــل. فما ســمعته أنه في عام 
1950 حني إندلعت احلرب الكورية كان 
الســوفييت يريــدون تضخيم احلركة 
الكرديــة وتســليحها، و كانوا يريدون 
إرســال هؤالء املوجودين في املنفى الى 
كردستان العراق إلعالن الثورة بل حتى 
تشكيل حكومة املنفى.في تلك األثناء 

البارزاني مهتما مبعرفة دور رحيم  كان 
القاضي وما سيكون عليه، ألن البارزاني 
كان ضد القاضي ويعتبره جاسوســا 
لباغــروف ولذلك لم يتفق مع باغروف.
إعتقال  مت  وتأزمت عالقتهما. وهكــذا 
الى  البارزانيني  وتســفيرهم  جميــع 
آذربيجان  النائية في  الشرقية  املناطق 
وطاجيكســتان واوزبكســتان و توزيع 
هؤالء في عمق األراضي الســوفييتية 
وكذلك قــرب احلدود اإليرانية أفشــل 
ذلك املشــروع القاضي بتأسيس حزب 
كردســتاني بقيادة املــال مصطفى و 
تدريب وتســليح البارزانيــني معه ثم 

إرسالهم الى العراق إلعالن الثورة..

حياة البارزانيني مع املنفى بروسيا
* كم كانت مــدة نفي البارزانيني الى 
روســيا، وهــل متكنتم مــن اإلتصال 

بهم؟
-مت نفي البارزانيني مــن عام 1950 الى 
1953 فلم نكن نعلم أيــن نفوا وماذا 
حصل لهم، والهم استطاعوا اإلتصال 
بنا، وفي عام 1953 تزوج املال مصطفى 
مــن إمرأة روســية وأعطاها رســالة 
الى ستالني في موســكو معتقدا أن 
تلك  بوضعه.في  تعلــم  ال  موســكو 
االثناء كان ســتالني مازال حيا وتسلم 
الرســالة، وحدث تغيير في أوضاعهم 
حيث فتحت لهم مدارس وســمحت 
لهم بالعودة الى موســكو، وبعد وفاة 
ســتالني في ذلــك العام أرســل املال 
مصطفى وسيد عزيز ومجموعة أخرى 
الى موســكو فإنخــرط بعضهم في 
مدارس حزبيــة و بعضهم في مدارس 
زراعية وهكذا حتسنت أحوالهم شيئا 

فشيئا.
مــا فهمتــه أن الشــوفينية اآلذرية 
كان لها تأثيرها ملــا حصل للبارزانيني، 
فقد كان مــن املمكــن أن يعالج املال 
مصطفى هــذه األمــور بروية وبعقل 
ناضج، ألن ميرحاج وســيد عزيز رأوا أن 
تطــرف البارزاني هو الــذي أوغر صدر 
جعفر باغروف، فقد كان البارزاني يريد 
الســيطرة لنفسه، وبحسب إعتقادي 

و بعدمــا رووا لي ماحدث، كان يفترض 
باملال مصطفى أن يقبل بترشيح رحيم 
املركزية  اللجنــة  القاضــي لعضوية 
ففي  سوفيتيا،  جاسوسا  لوكان  حتى 
كل األحوال اليســتطيع فــرد واحد أن 
يدير األمور ويغير األحزاب في مشــروع 

كبير كهذا.
وتأســيس  كردســتان  ثورة  فإنــدالع 
حكومــة املنفى والتأييد الســوفيتي 
لهذا الكفــاح املســلح، اليفترض أن 
يكــون كل ذلك ضحيــة خالفات بني 
إثنــني أو ثالثــة أشــخاص فاخلالفات 
ميكن معاجلتها فيما بعد بســبب تلك 
كردستان  ثورة  فشل مشروع  اخلالفات 
و تأسيس حكومة املنفى، و شكل ذلك 
ضربة قوية و مؤملة لشعب كردستان، 
ألنه لو حصل ذلك لكان له صدى كبير 
و واســع في احملافل الدولية و ستحقق 
القضيــة الكرديــة خطــوات مهمة 

لألمام.

* ملاذا قل احلديث عن حكومة املنفى؟
- نعــم هــذا صحيح فلــم يكتب إال 
بأن الســبب  القليل حول ذلك.أعتقد 
يعود الــى رحيم القاضــي الذي كان 
موقفه ســلبيا من املوضوع ولذلك لم 
يتحدث به كثيرا، وسيد عزيز شمزيني 
بدوره لم يتطرق اليه ألنه باألساس كان 
ضد رحيم والقاضــي محمد، وأعتقد 
بأن مســعود البارزاني قــد تطرق في 
كتابــه الى تأزم عالقــة والده بجعفر 

باغروف ولكن ليس بهذا التفصيل.

* وملــاذا نأيت بنفســك أنت أيضا في 
كتابــك الصــادر عــام 1969 عن هذا 

املوضوع؟
-لو الحظتم فأنا كتبــت هذا الكتاب 
عام 1961، رغم أنه طبع في عامي 1969، 
وســبب آخر وهو ضــرورة أن ننتقد دور 
الســوفييت ونعتبر ذلك جرمية بحقنا، 
وســبب مضاف أيضا هو أن هذا األمر 
ظل ســرا من أســرار احلركة الكردية 
وقد يكون كشفه في ذلك احلني مضرا 
مناســبا  يكن  لم  فالوقت  باحلركــة. 

في تلك الفترة للحديث عن مســاعي 
وتأســيس  الثورة  الســوفييت إلعالن 
ماحدث  جانــب  الى  الكردية  الدولــة 
في احــداث كوريا، ألن ذلك سيفســر 

كمعاداة للمعسكر الغربي.

*بعــد هذه األحــداث متى جــرى أول 
إتصال بني البارزاني و احلزب؟

- لم يســع البارزاني لإلتصــال بنا، بل 
احلــزب حاول ذلــك، ففي عــام 1955 
أنا فــي مهرجــان الطلبة  شــاركت 
والشباب العاملي بوارشو، و وجهت لي 
دعــوة هناك لزيارة الصــني عبر االحتاد 
السوفيتي، وحاولت أن أستغل الفرصة 
أوضاعنا.  وأحدثــه عن  البارزاني  للقاء 
عند ذهابنا الى السوفييت لم نر أحدا، 
ولكن في طريق عودتنا صادفت شخصا 
عراقيا يدعى )محمد علي الهاشــمي 
النجفي( وهو شخصية معروفة على 
صعيد احلركة الثورية العراقية وإنضم 
الى احلزب الشيوعي عام 1934 ثم طرد 
من العراق و ســحبت منه اجلنســية 
العراقية وذهــب الى عبادان مدعيا أنه 
دورا فــي صفوف احلركة  إيراني ولعب 
اليســارية اإليرانية الــى أن متكن من 
الوصول الى اإلحتاد الســوفيتي وعمل 

هناك براديو موسكو.
في طريــق عودتي من الصــني وبينما 
كنت أمتشــى في موســكو سمعت 
شخصني يتحدثان العربية قبالتي، كان 
أحدهم هو الصوت الذي كنت أسمعه 
من راديو موســكو فأمسكت بذراعه 
وســلمت عليه وقلت لــه بأنني فالن 
وجئت من كردســتان. وللحق رحب بي 
بحرارة بالغة، فسألته "ألست فالنا"؟ 
أنكر هويته ولكنه باألخير  البداية  في 
إعترف بذلــك وقال "أين نزلت"؟ فقلت 
له "في فندق" وأعطيته إسم الفندق 
ورقم غرفتي، ويبدو أنه سأل عني وعرف 
بأنني من الشــباب الدميقراطي وأنني 
رجعت من الصني و جئت الى موسكو 
مبهمة و بأنني ســوف لــن أبرحها دون 
إمتام مهمتي. بعد حوالي اسبوعني من 
مقامي مبوســكو زارني هاشمي جنفي 

مرتني أو ثالث وســألني "مــاذا لديك 
للبارزاني، تستطيع أن تسلمه لي وأنا 
ســأوصله إليه"، كانت له إتصاالته با 
لبارزاني وقد هاتفه في غرفتي، لكنهم 
لم يسمحوا لي بالتحدث الى البارزاني، 
وقد كتبت التقرير الذي أشار اليه كاك 
مســعود في كتابه، ويدور حول أوضاع 
احلزب، وكان هاشمي يأتيني بأخبارهم 
وأحوالهم ويبلغني بأنني ال أســتطيع 

اللقاء بالبارزاني في تلك الظروف.

* ألم يشرح لك األسباب؟
- أفهمني بأن السوفييت لن يسمحوا 
بذلك ألن الوقت لــم يحن بعد، ولكن 
هاتفتــه مرتــني من غرفتــي وجاءني 
بنصائح املال مصطفــى وما علينا أن 
نفعل. وهكذا عقدنا الصلة معه عبر 
الغربية وكنا نرســل  برلني  عنوان في 
العنوان.كان  ذلك  الى  والتقارير  األخبار 
يحضر  الســوفييتي  الشيوعي  احلزب 
نفســه لعقد املؤمتر العشــرين. وكان 
املال يطلب إرســال همزة عبداهلل اليه 
ويحثنا على املصاحلة معه و أن نعيده 
الى صفــوف احلزب، وعليه أســتطيع 
القول بأن أول إتصال بيننا وبني البارزاني 
قد جرى في 14 و15 تشــرين األول عام 
بواسطة محمد  في موســكو   1955

الهاشمي النجفي.

*أبن يقيــم املا مصطفــى في ذلك 
الوقت؟

- كان املال في موســكو، ولم يسمحوا 
لي برؤيته باملــرة األولى، ولكن في املرة 
الثانية عندما ســافرت الى موســكو 
عــام  1957 جنحت في ذلــك، في هذه 
الزيــارة كنت قد حتدثــت ألول مرة عبر 
راديو موســكو وكانت املرة األولى التي 
يتحدث فيها كردي فــي تلك اإلذاعة، 
وقد حتدثــت باللغة العربية و بإســم 
مســتعار هو محمدأمني، تطرقت الى 
كردستان والشــعب الكردي ومشروع 
ســد دوكان وطالبــت بعالقات االخوة 
والصداقــة مع الســوفييات، و بينت 
بأن الشــعب الكردي له احلق أيضا في 

العيش بسالم.

*ملاذا تأخــر اإلتصال وأول لقاء بينكم 
كان قبل سنتني؟

- العالقة بدأت عام 1955 حني تسلمنا 
عنوانــا فــي برلــني، فأخذنا نرســل 
الصحف و البيانــات الى ذلك العنوان، 
ولم نكن نتلقى منهم شيئا، وهذا كان 
اجلانب السلبي في العالقة، حتى انني 
كتبت عدة رسائل الى املال مصطفى و 
ميرحاج وسيد عزيز باعتبارهم أعضاء 
في قيادة احلــزب لكني لم اتلق منهم 

ردا.

احلزب في العهد امللكي
* ملاذا لم يحــاول احلزب احلصول على 
أثناء احلكم  السياسي  العمل  إجازة 

امللكي؟
-لم نتقدم مبثل هذا الطلب ألنه وفقا 
للقانــون العراقــي كان تأســيس أي 
حزب على أســاس قومي ممنوعا، كما 
ورد في برنامج احلزب إســقاط النظام 
امللكــي كأحد الشــعارات ولذلك لم 
يكن مناســبا للحزب أن يتقدم بطلب 
ان  العلني.حتى  السياســي  العمــل 
احلكومة حاربت األحزاب العربية أيضا، 
فحني عاد نوري الســعيد الى رئاســة 
الوزارة ألغى احلزب الوطني الدميقراطي 
واإلستقالل واجلبهة الشعبية، فكيف 
األمر بالنســبة حلزب كــردي قومي ذي 
ميول ماركســية. فالبارتــي كان يعد 
كافرا مرتني، ولذلك كانوا يســتهزئون 
بنــا بقولهم أثنــاء احملاكمــات "هم 
إنفصاليون، هم شيوعيون" فنص املادة 
89 من قانون العقوبات البغدادي يقول 
"كل من يروج بإحدى وســائل النشــر 
للمبادئ الشيوعية واإلنفصالية" وهذا 

النص كان ينطبق علينا متاما.

عملــه  احلــزب  مــارس  ذلــك  *مــع 
أحمد  إبراهيم  واإلســتاذ  السياسي 
كان معروفا أنه الســكرتير و كذلك 

أعضاء املكتب السياسي؟
- أجــل كانت لــدى احلكومــة جميع 

املعلومات، وكان ممن ذكرتهم يعتقلون 
القضاء كان  ولكــن  ويحاكمون مرارا، 
فــي ذلك الوقت نزيها وغير مســيس، 
فــإذا لم تكــن هنــاك أدلــة و قرائن 
و اضحــة و قانونيــة لــم يكــن أحد 
يستطيع أن يحكم عليك واليك مثال، 
في كل مرة تعرضنا للمحاكمة كانت 
التهمة األساســية هي أننــا أعضاء 
في حــزب البارتي، ونحــن ننكر ذلك، 
و لــم يكن بحوزتهم مــا يثبت كوننا 
حزبيني. وعوقب عدد من أعضاء احلزب 
بثالث سنوات  عبدالقادر  رشيد  منهم 
واألستاذ ابراهيم أحمد بسنتني، وعوني 
يوسف بسنة واحدة، وعمر دبابة بسنة 
و نصف، و كذلك صالــح ديالن و نوري 
احمد طه و حلمي علي شريف بسنة 
باإلضافة الى عشــرات الكوادر األخرى 
الذين أحيلوا الــى احملاكم، أما أنا فقد 
مت أعتقالي خالل و جودي بكلية احلقوق 
لثالث أو أربــع مرات الى أن مت طردي من 

الكلية عام 1956 وإختفيت.
عليــك  التهــم  تثبــت  لــم  إذا  إذن 
بدالئــل ملموســة فــي احملكمة لم 
تكــن الســلطات تتجــرأ بإعتقالك، 
فمثال كانــت جماعة أنصار الســالم 
تعمل بشــكل علني و كان بعضهم 
يحــال على احملاكم علــى إعتبار أنهم 
مؤيدون للجماعــة أو للحزب الوطني 
الدميقراطي الذي كان باألساس منحال 
وممنوعا من العمل. وكنت ممن أحيل على 
موسكو.. الى  سفري  بتهمة  احملاكمة 
الذي حتدثت فيه  لقد عرضوا الشريط 
راديو موســكو، فأنكرت أن يكون  عبر 
ذلك صوتي، في أثنــاء ذلك ذهبت الى 
كركوك و بواســطة بعض أٌقاربي من 
الطالبانية مت إستخراج شهادة مرضية 
من املستشفى بكوني تلقيت التداوي 
والعالجات في أثناء ذلك التاريخ وبأنني 
كنت موجودا فــي كركوك، وملا قدمت 
الشهادة الى احملكمة مت قبولها وخرجت 
من احملكمــة. في ذلك الوقت فيما عدا 
الدولة تهتم  العرفية لم تكن  احملاكم 
كثيرا باحملاكم األخرى، وفي تلك احملاكم 
فباإلضافة  ســوداوية،  األمور  تكن  لم 
الى حضــور احملامي ليدافــع عنك في 
القضايــا السياســية كانت محاكم 
اإلســتئناف والتمييز غالبا ما تعترض 
على قــرارات احلكم السياســية. في 
تلــك احلقبة كانت هناك نوع من حرية 
القضاء وإســتقالليته، وكذلك ضمان 
حق الدفاع، فاملســائل لــم تكن تنجز 
فقط بالشكوك بل كان األمر يتطلب 
وثائق وأدلة وشهود، فاالستاذ مسعود 
محمــد كان عضوا بالبرملــان وحامت 
حوله شكوك بكونه عضوا في احلزب، 
لكن صعــب عليهم إثبــات ذلك ألنه 
عندما يسأله أحد يرد عليه بأنه ليس 

منتميا للحزب.
نحن أيضــا كذلــك، ففــي كل مرة 
أراجعهم لكي يعيدوني الى الدراســة 
يطلبون مني تدويــن براءتي من احلزب، 
وكنت أنكر عليهم ذلــك، وفي إحدى 
املرات أخذوني من ســجن التحقيقات 
الى سعيد القزاز الذي كان أحد أقاربي 
قد قام بواسطة عنده، فقال لي القزاز 
"ال تدع مســتقبلك يضيــع من أجل 
البراءة  أكتب  أمامي،  تدونهما  كلمتني 
والتــدع الســنة الدراســية تفوتك". 
وكنــت أرد عليه بالقــول "وملاذا أكتب 
هاتني الكلمتني، فلو أنت ســألتني إن 
كنت عضــوا في احلزب لــرددت عليك 
بأني لست كذلك، وإذا طلبت مني ذلك 
كتابة، ســأكتب بأني لســت عضوا..
أمــا أن تأتي وتطلب منــي أن أتبرأ من 
احلزب، فإن هذا األمر يعد إهانة كبيرة و 
إنتهاكا لكرامة اإلنسان وهذا يتعارض 
مع املباديء اإلنســانية، وها أنا أقولها 
بصراحة أمــام احملكمة بأنني لســت 
حزبيا، ولكنكم تريدون أن أكتب براءتي 
من احلــزب حتى تنشــروها وتذيعوها، 
إذا كنتم تريدون فأنشــروا إنكاري في 
اجلريــدة وكفى، ملاذا تريــدون أن أكتب 
بوضوح براءتي، هذه إهانة لن أقبلها". 
لقد حاولــوا كثيرا ولكني رفضت، هم 
كانــوا يعرفون من هــو بارتي ومن هو 
املعلومات  يتلقون  شيوعي، لقد كانوا 
والسليمانية  ورانية  كويســنجق  من 
ويعرفوننــا واحدا واحــدا وكنا جميعا 
نتعرض لإلعتقــال، ولكن اجلميع أيضا 
كان يفرج عنه أيضا لعدم ثبوت األدلة.

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي 
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل 
جــال طالبانــي، وتتميز املذكــرات وهي عبارة 
عن بوٍح متصل لألســتاذ صاح رشــيد، بأنها 
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة 
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات 

والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
وعلــى عكــس ما ُعــِرف عــن مام جــال من 
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف 
بها خــال ثماني ســنوات من جلوســه على 
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية، فأنه على 
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها 
إشكالية، ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد 
املعطيات التاريخية لعاقته بصدام حســني 
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد، بل أنه 

يتجاوز الى العاقة مع إيران وســوريا والواليات 
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس 
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة، لكننا 
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات 
التي رافقته خال مرحلــة بناء االحتاد الوطني 
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في 
اعقاب عام )1975م( وهزميــة الثورة الكردية أثر 

اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي 
اتبعها مــام جال فــي معاجلتــه للتحديات 
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا، ولكنها ال 
تخلو أيًضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام 
جال مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني 
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب 
واالكــراد علــى االطاع على أســرار لــم يجِر 

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نعّد 
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن 
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن، 
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن 
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جال أن 

يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط 
األساســي من هذه املذكــرات، وهي ال تتحمل 
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض 
القسوة هنا وهناك، وستحاول تخفيفها بقدر 
اإلمكان، ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في 
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خال هذه 
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية 

املشهد.

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عامًا من التكية الى قصر السالم

) لقاء العمر(
الحلقة 8
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جعفر باغروف مصطفى بارزاني نوري السعيد

هؤالء لم يرضوا باإلتجاه اليساري للحزب و كانوا يعتقدون بأن البارتي هو حزب 
طليعي يهتدي بالفكر الماركسي اللينيني، والمال مصطفى حر في بقائه داخل 

الحزب أو ترك صفوفه، لكن يجب السؤال منه بذلك رغم أنه لم تكن هناك أية 
صلة له بالحزب ونحن لم نعرف عنه شيئا. وأصبح الحديث يثار في صفوف الحركة 

الكردية حول ما إذا كان المال مصطفى سيبقى رئيسا أم ال
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بغداد - وداد ابراهيم: 

تظل املســاهمة فــي فعاليات 
يوم بغــداد من املوضوعات  التي 
تســتحوذ اهتمام املؤسســات 

املعنية بهذا االحتفال.
باالحتفال  الشــروع  بداية   منذ 
بهــذا اليــوم عــام 1987، اخذ 
مكانتــه املهمــة فــي اروقــة 
امانــة بغــداد التي اعتــادت ان 
لهذه  االســاس  احملور  تكون هي 
وتنفيذا،  اعــدادا،  الفعاليــات، 
وإنتاجــا، حتــى كاد يتخذ هذا 
االحتفــال، مراســيمه واصوله 
واللوجستية  الفنية  ومتطلباته 
وتكــون لــه خصوصيــة فــي 
واالعداد،  والتنظيــم،  املنهــاج، 
على  املشــاركة،  والشخصيات 
بيوم  االحتفــال  ان  مــن  الرغم 
بغداد يتخذ آفافا تراثية وتاريخية 

وحضارية.
اال ان االحتفــال بهذا اليوم اخذ 
في هذه الســنة بعــدا آخر، اذ 
يقــول مدير االعــالم والعالقات 
في امانة بغداد عــادل العرداوي 
: االحتفاليــة تقام برعاية رئيس 
الــوزراء، وتنظمهــا امانة بغداد 
كما جرت العادة و في السنوات 
املاضيــة،  اال ان  ما تغير في هذا 
العام ان االحتفالية التي تستمر 
أليام ســتكون في رحاب رئاسة 
جامعــة بغداد، مبــا فيها حفل 
االهم،   احلفل  يعد  الذي  االفتتاح 
اي بالتعــاون مــع اجلامعة لهذا 
اجلامعة  العام فقــط، بوصفها 

االم لــكل اجلامعــات العراقية،  
ويتبعها  ايام احتفالية اخرى في 
متنزه الــزوراء واماكن اخرى من 

بغداد.
هذا العــام ســيكون االحتفال 
بيوم بغــداد وألول مرة في رحاب 
بغداد،  جامعة  وكليــات  واروقة 
بجمال  يليق  وبخطاب جمالــي 
هــذه املدينــة ومبــا يفصح عن 
مضامينها الســاحرة، ومبفردات 
وتاريخها  بغداد  من سيرة  تنهل 
وعاشــقها، وانتمائهــا، كونها 
متتلك كل العناصــر التي جتعل 
منها من اهم املدن ذات العناصر 

الفنيــة، واجلماليــة، والعلمية، 
والهندســية،  والعمرانيــة، 

واجلغرافية، والتاريخية.
 هذا ما حتدثت به رئيس قســم 
هندســة العمــارة فــي كلية 
بغــداد  جامعــة  الهندســة 
الدكتــورة غادة القيســي احد 
اعضــاء جلنة االحتفــاالت بيوم 

بغداد.  
واكملت حديثها قائلة: اقترحت 
جامعــة بغــداد علــى أمانــة 
بغــداد، ان تكــون هــي الراعية  
واملهرجانات،  االحتفــاالت،  لكل 
والعلمية،  الفنيــة،  والفعاليات 

التي  والســياحية  والترفيهية، 
تخص يوم بغــداد، وألول مرة في 
تاريخها، فــكان لها ما تريد بعد 
موافقة مجلس الــوزراء، وامانة 
بغداد ولهــذا العام فقط، اذ لم 
يسبق جلامعة بغداد ان كان لها 
دور او مســؤولية في االحتفاالت 
التي تقوم بهــا امانة بغداد كل 
عام في يوم بغــداد، لذا تكونت 
اللجنــة مــن رئيــس اجلامعة، 
ووكيله، وعدد كبير من االساتذة 
في التصميم، وفي اختصاصات 
وعلمية،  فنيــة،  منها  متعددة، 
انضم  الكبيــرة  اللجنــة  هذه 

اليها مدير املرور العامة،  وذكرى 
علوش امينة بغــداد، ومن خالل 
اجتماعــات اســبوعية، تقــوم 
اللجنــة بعمل حثيــث، وجدي، 
اذ تبحــث تفاصيــل دقيقة عن 
االحتفال، واالستعدادات له، ونوع 
االحتفال، واالماكن التي ستقام 
بها الفعاليات، وطبيعة مشاركة 
كل جامعــة، ونوعها، وحجمها، 
لذا ســتكون هنــاك احتفاالت 
الوزراء،  رئيس  بحضور  رســمية 
وترفيهية،  ثقافيــة،  واحتفاالت 
واعمال  ومحاضــرات،  ونــدوات، 
تراثية،  وفعاليــات  مســرحية، 

وكرنفاالت تقــام داخل اجلامعة، 
وداخل الكليات املشــاركة، وغير 
ذلك، من اجــل الوصول باملنهاج 
املقرر لالحتفال مبستوى  جامعة 
جامعات  بني  ومكانتهــا  بغداد، 
العالم، ومبســتوى مدينة بغداد 

العظيمة.     
اما عن الدعــوات التي وجهتها 
بغــداد فقالــت: هناك  جامعة 
قوائم كبيرة من املدعوين، منهم 
امناء عواصــم عربية،  وأوروبية، 
قوائم  الــى  اضافة  وافريقيــة، 
مهمة،  شــخصيات  بأســماء 
منهم االستشاري الياباني الذي 
بغداد في  شــارك في تخطيط 
املاضي،  القرن  الثمانينيات مــن 
وقــد وافق على احلضــور، وعمر 
املعماري  االستشــاري  الــراوي 
العراقي املعروف والذي يعمل في 
بلدية فينا والذي  وافق ايضاً على 
ومعماريني  ومهندسني،  احلضور، 
عراقيني مغتربني،  لذا ســيكون 
االحتفال بيوم بغداد حدثا كبيرا 
ومهما حسب ما سيكون عليه 
املنهاج  املزمع اقامته يوم 11/20.
واضافت القيسي: اعتقد ان كل 
ما يقدم مــن مناهج، وفعاليات 
تعريفيــة بتاريــخ بغــداد، وما 
عاشت به من عصور ذهبية، وما 
اختزنته هذه املدينة من العلوم، 
والعمارة، والفن اعتقد انه قليل 
بحق بغــداد العظيمة، اذ علينا 
ان نعمل بكل ما منتلك من قدرة 
لنضع صورة أجمل، وأبهى لهذه 
املدينة الساحرة، مدينة السالم، 

مدينة ألف ليلة وليلة.

أمناء مدن عربية وأوروبية يحّلون ضيوفًا على بغداد
في يومها

من أجواء المطر في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

بكتيريا في »ُدش االستحمام« تسبب السل
كشــفت دراســة حديثة أُجريت في الواليات املتحــدة و13 دولة 
أوروبية، عن وجود نوع معني من البكتيريا في » دُش االســتحمام« 

تصل إلى رؤوس األشخاص وقد تسبب السل.
وذكرت الدراسة ان » هذا البكتيريا اجلرثومة الفطرية أو املتفطرة 
تســبب كثيرا من األمراض املعدية، منها الســل، حسبما ذكرت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، واعتمدت الدراسة التي نُشرت 
في دورية »أم بيو« األميركية على أخذ عينات من 656 دشا منزليا 
في الواليات املتحدة وأوروبا، وحلل الباحثون عينات احلمض النووي 

املوجودة في تلك العينات”.
واضافــت الدراســة ان ” البكتيريــا املتفطرة تتواجــد في املدن 
األميركية بصورة أكبر من نظيراتها األوروبية، وأن هذه البكتيريا 
الضارة تتواجد في صنابير املياه التــي توفرها البلديات أكثر من 
تلك القادمة من اآلبار، وهي شــائعة فــي املناطق اجلغرافية ذات 

احلرارة العالية مسببة أنواع معينة من أمراض الرئة”.

السفر جًوا تطعيم طبيعي
يحمي البشرية من األوبئة

كشفت دراســة أعدتها جامعة أكسفورد البريطانية أن السفر 
جوا مبنزلة “تطعيم طبيعي” يحمي البشــرية من األوبئة، ويقوي 

اجلهاز املناعي ملاليني البشر.
وذكرت الدراســة، أن نتائج هذه الدراسة تضع حداً للمخاوف من 
أن الســفر بالطائرة ميكن أن يتســبب في نقل األمراض الفتاكة 
إلى بلد كل مسافر، مضيفة: قد يحمي البشرية من األوبئة بدال 
من نشرها، ويعتقد أن انتشار البكتيريا والفيروسات القاتلة في 
جميع أنحاء العالم يقوي اجلهاز املناعي ملاليني البشــر، ما يعني 
أن األمــراض قد ال يكون لديها ما يكفــي من الوقت للتحول إلى 
سالالت ال ميكن مقاومتها »ألن الناس قد تعلموا بالفعل كيفية 

محاربتها«.
واضافت الدراســة، أن »نشــر اجلراثيم في جميــع أنحاء العالم 
بشكل مســتمر عبر الســفر قد يؤدي إلى زيادة مقاومة الناس 
جملموعــة كبيرة من البكتيريا والفيروســات، ما يعني أنهم على 
األرجح يتمتعون مبستوى من احلماية املناعية عندما ينتشر مرض 

قاتل في نهاية املطاف«.

الكاكاو يساعد في الحفاظ على صحة القلب
أكدت دراســة حديثة أن املركبات احليوية النشطة املوجودة في 

الكاكاو ميكنها احلفاظ على صحة القلب.
ووفقاً للباحثني في بريطانيا فإن النوعني من املركبات احليوية التي 
تعرف باسم “الفالفانول” و”برسينيدينز”، يتصرفان بنحو مختلف 

في اجلسم.
وتعد “املركبات احليوية” من املركبــات الغذائية املفيدة للصحة، 
واكتســبت مركبات “الفالفانــول” املتواجدة في الــكاكاو اخلام 
اهتماماً عمليا كبيرًا في السنوات األخيرة، وهي تتألف من نوعني 
من املواد احليوية، وهما “الفالفونول”، “وبرو رسيانيدينس”، اذ أن كال 
اجملموعتني من املركبات تتواجد في عدد من الفواكه مثل التفاح، 
العنــب، التوت، وبعض احلبوب والبقول، وبالتالي فإن اســتعمال 
الكاكاو اخلام كنموذج لألغذية احملتوية على مركبي “الفالفونول”، 
“وبرو رسيانيدينس” من املرجح أن يساعد في احلفاظ على صحة 
القلب. وأظهرت دراســات متعددة أن االستهالك اليومي ملركبي 
“الفالفونول”، “وبرو رســيانيدينس” يؤدى إلى حتســني مستويات 
ضغط الدم والكوليســترول فــي الدم ويضمــن مرونة األوعية 
الدموية، ولكن حتى اآلن، كان من غير الواضح إلى أي مدى تسهم 
هــذه املركبات الطبيعية في اكتســاب الفوائد املرصودة، وما إذا 

كانا يتعاونان معا أم ال.
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معلومة

خنفساء صغيرة ال يتجاوز حجمها نصف 
حبة األرز كشــفت عن لغز تشكل قارات 
العالم فــي العصر احلديــث، وكيف أنها 
تكونت باألســاس من قارة واحدة عمالقة 

قبل 99 مليون سنة.
ووجد العلماء اخلنفســاء فــي ميامنار وقد 
علقت داخل حجر كهرمان قبل 99 مليون 
ســنة، وتشــبه إلى حد كبير خنفســاء 
موجودة حالياً في أميــركا اجلنوبية واجلزء 
املتحدة،  بالواليات  أريزونا  اجلنوبي من والية 
على وفق ما ذكرت صحيفــة “ديلي ميل” 

البريطانية.
ويقول العلماء إن البعد اجلغرافي الشاسع 
بني املوقعني )ميامنار وأميركا اجلنوبية( يوفر 
أدلــة توضح كيف انتقلت قارات األرض مع 
مرور الوقت بعد تفــكك القارة العمالقة 

الوحيدة املعروفة باسم “باجنيا”.
ويعتقد الباحثون اآلن أن اخلنفســاء، التي 
كانت موجودة علــى األرض وقت انفصال 
“باجنيا” يظهــر على األرجح بعض الصالت 

املذهلة بني نصف الكرة اجلنوبي وميامنار.

وكانــت اخلنفســاء موجــودة فــي أواخر 
العصر الطباشيري، في وقت هيمنت فيه 
الديناصورات على العالم، ويقول الباحثون 
إن قرون اخلنفســاء املمدودة سمحت لها 

على ما يبدو باحلياة.
وكانت اخلنفساء النادرة، التي يبلغ طولها 
(2.5 ملــم( تعتمد على قرونهــا وأرجلها 
الشجر وحتت  أوراق  لتتجول عبر  القصيرة، 

األشجار املتعفنة.

وتعــد اخلنفســاء مجرد واحــدة من آالف 
العينات، التــي وجدت محاطة بالكهرمان 
في ميامنار، حيث دفنت العديد من احلشرات 
الصغيــرة التــي عاشــت خــالل العصر 

الطباشيري.
وتنتج مادة الكهرمان من األشجار اللزجة 
بعد استنزافها مع مرور الوقت، ولها قدرة 
كبيرة على حفظ أي مــادة عضوية تكون 

محصورة داخلها.

خنفساء عمرها 99 مليون سنة
تحل لغز تشكل قارات العالم

متابعة الصباح الجديد: 
كشــفت جتربــة حديثــة اجراها 
علماء أن األشــخاص الذي يعانون 
مــن األرق، ويحصلــون على عالج 
ســلوكي معرفــي عــن طريــق 
األعراض  تتراجع حدة  رمبا  اإلنترنت 
لديهم أكثر ممــن يحصلون فقط 

على نصائح لتحسني نومهم.
وقــال العلمــاء انهــم ” اختاروا 

عشوائياً 1700 من مرضى األرق إما 
لتلقي العالج الســلوكي املعرفي 
عبر اإلنترنــت، أو ما يعرف بتعليم 
الصحية  النوم  وسلوكيات  عادات 
التي تستهدف حتسني موعد النوم 
املعتاد، والتشجيع على جتنب مواد 
مثل الكافيــني والكحوليات التي 

ميكن أن تؤثر على النوم”.
ان ”مجموعة  العلمــاء،  واضــاف 

املعرفــي  الســلوكي  العــالج 
يطلق عليه  برنامجاً  اســتعملت 
 iOS اســم )ســليبيو( وتطبيــق
املرتبط به، والذي يقدم جلســات 
عالج مــدة كل منهــا 20 دقيقة 
ميكن لألشخاص احلصول عليها ملا 
املرضى  وأن  12 أسبوعاً،  إلى  يصل 
أبلغوا عن حتســن في أعراض األرق 
بعــد 84 و24 أســبوعاً من تلقي 

من  املعرفي  الســلوكي  العــالج 
خالل اإلنترنت أكبر مما شــعروا به 

مع تعلم عادات النوم الصحية”.
“العــالج  أن  العلمــاء،  واوضــح 
الســلوكي املعرفي الرقمي ميكن 
أن يســاعد من يعانــون من األرق 
ليس فقط على نــوم أفضل؛ وإمنا 
حياة  ونوعية  بصحة  التمتع  على 

أفضل”.

العالج باإلنترنت يساعد في تخفيف األرق

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطانص

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: تعاكس الظــروف كل تطّلعاتك من خالل 
حتّركاتك ومواقف بعضهــم، وقد يتحّرك القضاء 
والقانــون على نحو طارئ ضدك، عاطفياً: ال تفكر 
إال بطريقــة إيجابيــة لتتمكن مــن تخطي كل 
املصاعب مع الشــريك، الســلبية قد تكون أكثر 

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن إرث أو رســوم أو 
ضرائب أو مصروف ما ال بّد منه. عاطفياً: حب 
جديد ومحاوالت لتعزيز موقعك، لكن هنالك 
مطّبات يجب جتاوزهــا للوصول إلى األهداف 

املطلوبة.

مهنياً: قد يغيب فريق او شخص كنت تعّول 
عليــه الكثير ورمبا تضطر الــى تأجيل رحلة 
بســبب بعض التعقيدات، عاطفيــاً: اندفاع 
الشريك إلرضائك يوّرطه في بعض املشكالت، 

لكّن ذيول هذه املشكالت تكون موقتة.

مهنياً: يرّكز هذا اليوم الضوء على دراسة بعيدة 
أو مهمة خارج البالد أو ســفر أو مشروع واسع 
االنتشــار، عاطفياً: املناقشات العاطفية تأخذ 
وقتاً طويالً، لكّن األهم يبقى النتيجة املطلوبة 

التي تعود عليك وعلى الشريك بالفائدة.

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى حتّمل مسؤوليات 
مهنيــة جديدة، وقد جتبر علــى تأجيل بعض 
املواعيــد تلبية لواجب مهنــي، عاطفياً: قد 
يكون كظم غيظ الشــريك عن جتاوزاتك هو 

الهدوء الذي يسبق العاصفة.

اليوم ويؤّهلك لعمل  مهنياً: يناســبك هذا 
جديــد ويبــرز مهاراتــك، ولن تتهــرب من 
إلــى جديــد، عاطفياً:  املســؤوليات وتبادر 
الشريك ينتظر منك مبادرة جتاهه بعد اجلفاء 

الذي أظهرته في تعاملك معه.

مهنيــاً:ال بد مــن إيجاد مخارج ســريعة من 
األزمة التــي أنت عرضة لها، وقــد جتبر على 
اإلقــدام على خطوة جريئة جداً، عاطفياً: أنت 
مفعم باالنفعاالت واملشــاعر الكبيرة واحلب، 
قد تشرق بجاذبية ال مثيل لها ومتارس سحرك.

مهنياً: تعيش إرباكاً وتضطر الى كبت املشاعر 
أو التراجع عن مشــروع، وتفّوت عليك فرصة 
رمبا، عاطفياً: كل الظروف مؤاتية لتقدم على 
خطوة مهمة حتّدد من خاللها مستقبلك مع 

الشريك، فسارع إلى االستفادة من الوضع.

مهنياً: يســّلط هذا اليوم الضوء على شراكة 
شــخصية أو مهنية، وحتــاول أن تقنع الطرف 
اآلخــر بقضيتــك، عاطفيــاً: ال تؤجــل األمور 
العاجلة، فالتراكم ليــس في مصلحتك، وهو 
سيحّد من قدرتك على تسيير األمور بسهولة 

مهنيــاً: تتجّمــد العقود واملشــاريع املطروحة 
وتتعّثر في الدقيقة األخيرة، ال حتزن وال تتشــاءم، 
بل هــّدئ مــن روعــك ألن األمور ســتعود إلى 
طبيعتهــا، عاطفياً: األجواء اجليدة ضرورية، ذلك 
يســهم في إجناز األعمال املطلوبة منك بجدارة 

مهنياً: تشــهد يوماً مميزاً من العالقة املهنية 
الرائعة، اســتفد منها قدر املستطاع، وتقرب 
من الزمالء، عاطفياً: يزداد إعجابك بالشريك، 
وهذا من شأنه تأكيد صوابية قرارك باختياره 

ليكون نصفَك اآلخر.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: يســلط هذا اليوم املميز الضوء على 
قضايا مالية في هذا اإلطار، عاطفياً: تتلقى 
دعمــاً إضافيــاً لتعزيز عالقتــك العاطفية 
بالشريك، لكن االنتباه ضروري من بعض من 

يحاولون زعزعة العالقة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. باب في التلفزيون

2. وعاء للماء o مردود مالي
3. قريب من جهة األب o نشفى

4. عشبة ذات أزهار بنفسجية طيبة 
 o الرائحة ولها استخدامات عالجية

للتعريف
5. من أوقات الصــالة o أقدم مدينة 

سكنها اإلنسان )في فلسطني(
6. أخف الغازات في الطبيعة

7. طير عينه أكبر حجما من دماغه
8. ملجــأ للعلم واملعرفــة o ناعم 

امللمس
9. قصصــي روســي مؤلــف احلرب 

والسالم o متشابهان
10. امبراطور فرنسي o حسم األمر

1. لــم يؤده حقــه o اجلانب الرئيســي 
واألكبر في األشياء

2. في ورق اللعب o رئيس نكاراغوا )م(
3. طيور مائية o شخص واحد o أحضر

4. املادة العطرية املســتخرجة من أنواع 
احلوت o فيه شفاء للناس

5. أعطى يده وفردها o واحد )باالجنليزية( 
o شاي )باالجنليزية(

6. درجة حرارة اجلو مرتفعة o اســتدرك 
وأعاد النظر o متشابهان

7. للسؤال o األزهار ذات الرائحة
8. خوف وقلق شديد o منير )مبعثرة(

9. ذهــب ولــم يعــد o مع الســالمة 
)باالجنليزية معكوسة(

10. دولــة فيهــا 40 مليــون نخلة )في 
موسوعة غينيس(
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مدريد ـ وكاالت:
لويس  االوروغوياني  املهاجم  اختار 
ســواريز هــداف نادي برشــلونة 
اخلاصة  بطريقته  الرد  اإلســباني 
عن  حتدثت  التــي  التقارير  علــى 
وجود مســاعٍ تقوم بها إدارة ناديه 
الكتالوني للتعاقد مع رأس حربة 
يحل مكانه في تشــكيلة الفريق 

بعدما بلغ من العمر 32 عاماً .
وتزامــن ظهــور هــذه التقاريــر 
مــع التألــق الالفــت للمهاجم 
األوروغويانــي فــي غيــاب زميله 
ميســي،  ليونيــل  األرجنتينــي 
ليضرب بذلــك عصفورين بحجر 
واحد من خالل إثبــات علو كعبه 
كهداف من الطراز الرفيع و تأكيد 
على مكانته املتميزة كالعب ميكن 
الفريق  قيــادة  االعتماد عليه في 

لالنتصارات.
هذا وفرض سواريز نفسه بقوة في 
موقعة "كالســيكو األرض" ضد 
ريال مدريد في اجلولة العاشرة من 
بإحرازه  اإلســباني  الدوري  بطولة 
ثالثية "هاتريك" مما جعل منه جنماً 
للمواجهة دون منازع ، وفي اجلولة 
املهاجم  احلادية عشــرة حافــظ 
ليسجل  تألقه  على  األوروغوياني 
ثنائية فــي شــباك رايوفاليكانو 
اهدى بهــا النقاط الثالث لفريقه 

إلى  التهديفي  رصيــده  رافعــاً   ،
خمسة أهداف في مباراتني.

وجنح لويس سواريز في انتزاع صدارة 
ترتيــب هدافي الدوري اإلســباني 
برصيــد 9 اهداف بفضــل ثالثية 
ريال مدريــد وثنائية رايوفاليكانو ، 
ليتفوق على مواطنه كريســتيان 
ســتواني مهاجم نــادي خيرونا ، 
واإلســباني ياغو أسباس مهاجم 
ســيلتا فيغو اللذين ميتلكان في 
يليهم   ، اهداف  ثمانية  رصيدهما 
األرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 

سبعة اهداف.
وكان لويــس ســواريز قد دشــن 
موســمه بصعوبة بالغة، بعدما 
مردوده  وتقلص  أداء مخيبــاً  قدم 
التهديفي مما جعله هدفاً لسهام 
االنتقــادات التــي طالته من قبل 
وســائل اإلعالم واجلماهير، بعدما 
صام عن إحــراز األهداف في بداية 

املوسم اجلاري.
االختبار  ســواريز  لويــس  واختار 
ليرد على منتقديه  واالقوى  األهم 
بإحرازه ثالثية "هاتريك" في مرمى 
ريــال مدريــد ، مما جعــل اجلميع 
يصفق له علــى األداء الذي قدمه 
في  برشلونة  فوز  في  ومساهمته 
اللقاء بخمســة أهــداف مقابل 
هدف ، خاصة ان تشكيلة الفريق 
شهدت غياب ميسي ، ليثبت بأنه 
مؤهل لســد الفراغ الذي ميكن ان 

يتركه غياب النجم االرجنتيني .
وبرغــم اعترافــه مبســاعي إدارة 
برشــلونة في البحث عن مهاجم 
ً طبيعياً ، إال  يحل مكانه يُعد أمرا
ان تألقه يؤكد بأن اهدافه اخلمسة 
إلى  في مباراتــني كانت رســالة 
صناع القراب بالنــادي بإنه يتعني 
عليهم التريــث قليالً في التعاقد 
مع مهاجم حتى نهاية املوســم 

احلالي.

باريس ـ وكاالت:
حقق باريس ســان جيرمان بقيادة 
 ً مدربه األملاني توماس توخيل إجنازا
ً في تاريخ النــادي والدوري  جديــدا
الفرنســي والدوريــات األوروبيــة 
اخلمســة الكبرى مــن حيث عدد 
بداية  مــن  املتتالية  االنتصــارات 

املوسم اجلاري.
وكان باريس سان جرمان قد جنح في 
التغلب على ضيفــه ليل بنتيجة 
هدفني لهدف في «حديقة األمراء» 
فــي اجلولــة الثانية عشــرة من 
مسابقة الدوري الفرنسي ليواصل 
باللقب  التتويــج  نحو  مســيرته 
الكاملة  العالمــة  حقــق  بعدما 
ً بعد مرور 12  بتسجيله 12 إنتصارا
جولة من عمر البطولة ،  وهو رقم 
لم يســبق الي نادٍ أن حققه على 

الصعيد احمللي أو القاري.
وكان نــادي توتنهــام هوتســبير 
اإلنكليزي في موسم (1961-1960) 
ً في  قد جنح فــي حتقيق 11 انتصارا
اجلوالت اإلحدى عشــرة األولى في 
بطولــة الــدوري اإلنكليزي ، حيث 
ً لغاية  بقــي هذا الرقــم صامــدا
بطولة  من  احلادية عشــرة  اجلولة 
الدوري الفرنســي ، والتي شهدت 
معادلة هــذا الرقم من قبل باريس 
سان جيرمان بعد فوزه على اوملبيك 
مرســيليا في «الكالسيكو»  قبل 
ان يكســره بعد فوزه على ليل في 

اجلولة الثانية عشرة .

وكان ريال مدريد اإلسباني قد حاول 
قبل باريس ســان جرمان ان يعادل 
انــه عجز عن  توتنهــام غير  رقم 
بتحقيقه تســعة  ، مكتفياً  ذلك 
موســم  خالل  متتالية  انتصارات 
الدوري  بطولة  فــي   (1969-1968)
اإلســباني، كما حــاول أيضاً نادي 
رومــا معادلة هذا الرقــم غير انه 
فشــل في ذلك ليكتفي بتحقيق 
بداية موسم  انتصارات مع  عشرة 
الدوري  بطولة  فــي   (2014-2013)
اإليطالــي مثله مثل بايرن ميونيخ  
خــالل موســم (2015-2016) في 

بطولة الدوري االملاني.
وبحســب صحيفــة «لوباريزيان» 

فإن باريس ســان جرمان يستهدف 
معادلــة أو كســر رقــم بنفيكا 
الصعيد  على  القياسي  البرتغالي 
القــاري فــي الدوريــات األوروبية 
الكبــرى و الصغــرى ، عندما جنح 
ً متتالياً  فــي حتقيــق 23 انتصــارا
خالل موسم (1972-1973) ، لكنه 
يستهدف قبل ذلك معادلة أو كسر 
رقم إيندهوفن الهولندي الذي جنح 
ً متتالياً  فــي حتقيــق 17 انتصــارا
مع بداية موســم (1987-1988) و 
هو املوســم الذي انتهى بتحقيق 
الفريق «الثالثية التاريخية» بعدما 
نال لقبي الــدوري والكأس احملليني 

ودوري أبطال أوروبا.
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العواصم ـ وكاالت:

املدير  ســوالري،  سانتياجو  أعلن 
الفنــي لريال مدريــد، عن قائمة 
الفريق التي ســتخوض مواجهة 
فيكتوريا بلزن التشــيكي، مساء 
اليــوم األربعاء، في اجلولة الرابعة 
أبطال  بــدوري  اجملموعات  دور  من 

أوروبا.
وشــهدت القائمة غياب كل من 
رافائيل  داني كارفاخال،  مارسيلو، 
فاران، فاييخو وماريانو دياز بداعي 
اإلصابة، ولوكا زيــدان بقرار فني.
وضمــت القائمــة 20 العبا هم: 
كاسيا،  نافاس،  املرمى:  حلراســة 

وكورتوا.
ناتشــو،  راموس،  الدفــاع:  وخلط 
وخافــي  ريجيلــون،  أودريــوزوال، 
كروس،  الوسط:  وخلط  سانشيز.. 
فالفيردي،  كاسيميرو،  مودريتش، 
إيســكو،  أسينســيو،  لورينتي، 
وســيبايوس.. وفي خط الهجوم: 
بنزميا، بيل، فاسكيز، وفينيسيوس 

جونيور.
مــن جانبه، تلقى اجلهــاز الفني 
ليوفنتوس، بقيادة ماســيمليانو 
أليجري، دفعة هائلة قبل مواجهة 
يونايتد،  مانشســتر  «شياطني» 
باجلولة الرابعــة من بطولة دوري 
املوقع  وأعلن  اليوم..  أوروبا،  أبطال 
أن  العجوز،  للســيدة  الرســمي 
الثنائي جورجيــو كيليني وماريو 
أول  مســاء  عاد  ماندزوكيتــش، 

أمس، للتدريبات اجلماعية.
وكان كيلينــي قــد غــاب عــن 
األخيــرة  كاليــاري  مواجهــة 
اإلصابة،  بداعــي  بالكالتشــيو، 
مران  عــن  ماندزوكيتش  وغــاب 
األمس بســبب تكرار مشــكلة 
الكاحل.وفي نفس الســياق، قام 
بتدريبات  ماتويدي  بليز  الفرنسي 

منفردة بعدما تعرض لكدمة في 
كانســيلو  جواو  وواصل  الفخذ، 
تعافيــه حيث عانى مــن إجهاد 
بسيط في الفخذ، وسيتم تقييم 
آالم بيرنارديســكي فــي الكاحل 

األيسر.
واســتكمل دوجــالس كوســتا 
بعد  الطبيعي  العــالج  مراحــل 
ــا  اإلصابــة فــي الفخــذ، وأيضً
ســيخضع مويس كني لفحوص 

خالل الساعات املقبلة حول أزمته 
في عضالت الفخذ اليسرى.

ويحتل يوفنتوس صدارة اجملموعة 
برصيد  األبطال،  دوري  الثامنة في 
9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن وصيفه 

مانشستر يونايتد.
إلى ذلك، يسعى النجم البرتغالي 
العــب  رونالــدو  كريســتيانو 
إلى كتابة فصل جديد  يوفنتوس 
في قصة تألقــه األوروبي عندما 

يواجــه ناديه القدمي مانشســتر 
مباريات  اليوم، ضمــن  يونايتــد، 
اجلولة الرابعــة من دور اجملموعات 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.
التســجيل  رونالدو في  وفشــل 
أولد  اليونايتد علــى ملعب  أمام 
ترافورد في اجلولــة املاضية رفقة 
بحث  رحلة  لتســتمر  يوفنتوس، 
أهدافه  أول  البرتغالي عن  النجم 

األوروبية مع السيدة العجوز.

بدأت آلة رونالــدو في العمل مع 
يوفنتوس بالــدوري اإليطالي منذ 
انتقاله إلى الســيدة العجوز في 
ــا من ريال  الصيــف املاضي قادمً
مدريد، حيــث متكن حتى اآلن من 
إحراز 7 أهــداف وصناعة 6 أخرى 

في 11 مباراة بالكالتشيو.
العائق األبــرز أمام  ولكن يظــل 
رونالدو هــو إحراز الهدف األوروبي 
اآلن  الدون حتى  األول، حيث لعب 

العجوز  الســيدة  مــع  مباراتني 
وفشل  وفالنســيا،  يونايتد  أمام 
أي  يحــرز  أن  املناســبتني  فــي 
هــدف، وبالتالي ســتكون مباراة 
ا لألســطورة  األربعاء حتديًا جديدً
أول ســطر  البرتغاليــة، لكتابة 
في قصتــه األوروبية مــع النادي 

اإليطالي.
ولــن يجد رونالــدو فرصة أفضل 
من مواجهة مانشســتر يونايتد 
كــي يحرز هدفــه األول، حيث أن 
فريق الشياطني احلمر يعاني على 
املســتوى الدفاعي خالل املوسم 

احلالي.
ويبقى الســؤال األهم، متى يحرز 
رونالدو أول أهدافــه األوروبية مع 
الفرق التي لعب لها؟.. فقد فشل 
الدون في إحراز أي هدف أوروبي مع 
سبورتنج لشــبونة، وذلك بعدما 
خــاض معــه 3 مباريــات، منها 
مباراتني في كأس االحتاد األوروبي، 
ومبــاراة واحدة في تصفيات دوري 

أبطال أوروبا.
أول  كان  يونايتد  مانشستر  ومع 
األبطال  دوري  في  رونالدو  أهداف 
فــي موســم 2007/2006، رغم 
في  اإلجنليزي  للنــادي  انتقالــه 
2003، ثم اســتمر الدون  صيف 
في رحلــة التألق، ليصل إلى 15 

هدفًا مع الشياطني احلمر.
كانــت مختلفة  األمــور  ولكن 
بعــد انتقاله لريــال مدريد في 
صيــف 2009، إذ أحرز هدفني في 
أول مبــاراة له مع الفريق امللكي 
ذلك  وكان  أوروبــا،  أبطال  بدوري 

أمام زيورخ.
امليرجني  قميــص  ارتــداء  ومنذ 
للمــرة األولى بدأ الــدون كتابة 
التاريخ، ليصــل إلى 105 أهداف 
ويصبــح  األبطــال،  دوري  فــي 
الهــداف التاريخــي للبطولــة 

بـ120 هدفًا.

رونالدو يبحث عن شرارة المجد األولى في دوري أبطال أوروبا

20 العبًا في قائمة الريال لمواجهة بلزن.. ودفعة 
هائلة ليوفنتوس قبل لقاء الشياطين

رونالدو في مباراة سابقة في الدوري اإليطالي

سواريز

سيدني ـ وكاالت:
تعرض دانييل أرزاني، مهاجم أســتراليا، لقطع في 
الرباط الصليبي للركبة، وسيغيب عن منتخب بالده 
في رحلة دفاعه عن لقب كأس آسيا في اإلمارات في 

كانون الثاني.
ا، باإلصابة  ومني املهاجم البالغ مــن العمر 19 عامً
بعد سقوطه بشــكل خاطئ عقب مرور 20 دقيقة 
من مشــاركته األولى مع ناديه سيلتيك، ضد دندي 

األسبوع املاضي.
وأكد أرزاني، الذي كان أصغر العب في كأس العالم 
األخيــرة في روســيا، إصابتــه بقطع فــي الرباط 
الصليبي في حســابه على إنستجرام بعد أن قابل 
ا في إصابات الركبة بأوروبا في وقت  طبيبًا متخصصً

سابق هذا األسبوع.

عمان ـ وكاالت:
أعلن اجلهاز الفني للمنتخب األردني للسيدات، أول 
أمس، قائمة الالعبات للمشــاركة فــي الدور األول 
لتصفيــات أوملبياد طوكيــو 2020، واملزمع إقامتها 
في فلسطني، من 8-13 تشرين الثاني اجلاري.وضمت 
قائمــة املنتخب األردني، بقيادة املدير الفني اجلزائري 

عزالدين شيح، 20 العبة.
النبر، شروق  الكتالي: «ســتيفاني  القائمة  وجاءت 
الشاذلي، عبير النهار، شــهيناز جبرين، آية اجملالي، 
شيرين الشــلبي، ملك شنك، النا فراس، هيا خليل، 
جود الشنطي، انفال الصوفي، العنود إيهاب، نتاشة 
النبر، راية حينا، رند جودت، نور زوقش، لني البطوش، 
جنى أبو غوش، تســنيم أبو الرب وتــاال البرغوثي».

ويضم اجلهاز الفنــي واإلداري للمنتخب، إضافة إلى 
شيح، مديرة املنتخب سوسن احلساسني، مساعد 
املدرب إســماعيل بزادوغ، مدرب حراس املرمى أكرم 
واملُعاجلة سندس  البشتاوي  نزار  السطري، الطبيب 

املصري.

ميونيخ ـ وكاالت:
عاد يوســوفا موكوكو، ناشــئ بوروســيا دورمتوند، 
إلبهار اجلميع مرة أخرى، بثالثية جديدة أمام أرمينيا 
بيليفيلد، في منافســات الــدوري األملاني حتت 17 
ا.وذكر موقع «ســبورت 1» أن موكوكو، الذي أمت  عامً
ا، جنح في تسجيل هاتريك  عامه الـ 14، قبل 16 يومً

أمام بيليفيلد.
وقاد املهاجم امللقب بـ «املعجزة»، ناشــئي بوروسيا 
دورمتوند الكتساح بيليفيلد بنتيجة 7-1، أمس األول.
وبعــد مرور 11 جولة، رفــع موكوكو رصيده إلى 20 
هدفًا في الدوري، ليواصل محاكاة سيناريو املوسم 

املاضي، حينما أحرز 40 هدفًا في 28 مباراة.
وكان موهبة دورمتوند قد جنح في تسجيل 4 أهداف 
مبفرده، خالل فوز فريقه على هينيف بنتيجة 0-10، 

الشهر املاضي.

اإلصابة تبعد 
أرزاني عن أمم آسيا

«سيدات األردن» يعلن 
قائمته لتصفيات األولمبياد

معجزة دورتموند يواصل 
اإلبداع بهاتريك جديد
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العواصم ـ وكاالت:

خاتشــانوف  كارن  الروســي  ر  فجّ
مفاجــأة من العيــار الثقيل بفوزه 
على الصربــي نوفاك دجوكوفيتش 
في نهائــي دورة باريــس آخر دورات 
املاســترز لأللــف نقطة فــي كرة 
املوســم.وواصل  لهــذا  املضــرب 
خاتشــانوف (22 عامــاً) مســتواه 
األحد  دجوكوفيتش  ليهــزم  املبهر 

7-5 و4-6.
ج بها  وهذه املــرة األولى التــي يتوّ
بإحدى دورات املاسترز لأللف نقطة، 
علماً أنّها املرة األولى التي يصل بها 

إلى النهائي أيضاً.
وفي طريقه إلى املباراة النهائية، جنح 
خاتشانوف في تخطي ثالثة العبني 
من املصنفني العشرة األوائل عاملياً 
هم األميركي جون إيســنر واألملاني 
ألكسندر زفيريف والنمسوي تييم، 

قبــل أن يهــزم دجوكوفيتش الذي 
ســيتربع على الصــدارة من جديد 
بعد انسحاب اإلسباني رافايل نادال.
و37  ساعة  إلى  خاتشانوف  واحتاج 
دقيقة إليقــاف زحف دجوكوفيتش 
ً بدنياً بعد  ً كثيــرا الذي بــدا متأثرا
املبــاراة املاراتونيــة التــي خاضها 
 3 أمام فيدرر واستغرقت  الســبت 

ساعات.
غير  كثيرة  أخطاء  الصربي  وارتكب 
عادية، وفشــل في نهاية اجملموعة 
بالصعود  تنفيذ خطته  في  الثانية 
إلى الشبكة لتفادي التبادل الطويل 
للكرة في محاولة لتقليص الفارق.
اجملموعة  طيلــة  الروســي  وصمد 
األولى حتى جنح في كســر إرسال 
احلادي عشر  الشــوط  الصربي في 
ليتقــدم 6-5 قبــل أن ينهيها في 

صاحله 5-7.
وجنح خاتشــانوف في كسر إرسال 
الثالث  الشــوط  في  دجوكوفيتش 

 1-2 ليتقدم  الثانيــة  اجملموعة  من 
وحافظ على تفوقه حتى أنهاها في 

صاحله 4-6.
من جانبه، أعلن اإلســباني رافائيل 
نــادال عــن عــدم مشــاركته في 
في  لتي ستقام  اخلتامية،  البطولة 
لندن خالل الفترة من -11 18 تشرين 
الثاني اجلاري، وإنهاء موسمه بسبب 

اإلصابة في الكاحل األمين.
وتواصلــت بالتالــي معانــاة نادال 
الدائمة مــع اإلصابات فــي نهاية 
املوســم، فمنذ عــام 2005، ضمن 
الالعــب اإلســباني تأهلــه إلــى 
البطولة اخلتامية للموسم 14 مرة، 
ولم يشــارك في البطولة التي لم 
يتوج بلقبها من قبل، سوى 7 مرات 

فقط.
ومتكــن نادال مــن الوصول لنصف 
أعوام  اخلتاميــة  البطولة  نهائــي 
املباراة  وخسر  و2015،  و2007   2006
النهائية عامــي 2011 و2013، وودّع 

أعوام  اجملموعات  دور  مــن  البطولة 
2009 و2011.وشــارك نــادال فــي 
نسخة العام، حيث لعب أول مباراة 
أمام ديفيد جوفني، ولكنه انسحب 

من البطولة.
وحرمت اإلصابة نادال من املشــاركة 
في نســخ 2005 بسبب اإلصابة في 
الكاحل، و2008 بســبب اإلصابة في 
و2012 بســبب اإلصابة في  الركبة، 
اإلصابة  و2014 بسبب  ا،  أيضً الركبة 
بالتهاب في الزائــدة الدودية، و2016 
بســبب اإلصابة فــي املعصم.وبعد 
االنسحاب من نسخة 2018 للبطولة 
اخلتامية، انتهت آمال نادال في إنهاء 
العام في صــدارة التصنيف العاملي، 
والذي حسمه الالعب الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش لصاحله.
كما ميكن أن ينهي نادال املوسم في 
املركز الـــ3 عامليًا، وذلك في حال توج 
روجر فيدرر باللقب من دون خسارة أي 

مباراة في دور اجملموعات.

خاتشانوف يهزم دجوكوفيتش ويتّوج بطًال لدورة باريس
نادال.. تاريخ طويل من المعاناة مع اإلصابات بنهاية الموسم
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خاتشانوف

8:55 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

8:55 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

فالنسيا ـ يونج بويز 

بلزن ـ ريال مدريد

بنفكيا ـ امستردام

مان سيتي ـ دونيتسك

سسكا موسكو ـ روما

بايرن ميونخ ـ أثينا 

يوفنتوس ـ مان يونايتد

ليون ـ هوفنهايم 

دوري أبطال أوروبا

سواريز يرد على المشككين ويتصدر 
ترتيب هدافي الدوري اإلسباني

باريس سان جيرمان يحقق رقمًا قياسيًا 

مبابي يتخطى الدفاعات



بغداد ـ الصباح الجديد:
 تبارك أسرة حترير صحيفة «الصباح 
الشاب،  السلة  كرة  ملدرب  اجلديد» 
إبراهيم جليل، مبناســبة حصوله 
على شهادة املاجستير من جامعة 
األنبار/ كلية التربية البدنية وعلوم 
الرياضة، عن رســالته املوســومة 
( تأثيــر مترينات مقترحــة لتطوير 
القوة اخلاصة وفق بعض املتغيرات 
التصويب  لدقة  البايوميكانيكية 

بثالث نقاط بالقفز بكرة الســلة 
املناقشة،  على  واشرف  للشباب).. 
أ.د علي شــبوط السوداني رئيساً، 
الهاشمي  فارس  ليث  أ.د  وعضوية 
وأ.د اياد عبد الرحمن الشمري، وأ.د 
وليد خالد العزاوي عضوا ومشرفاً.

يذكــر ان املــدرب إبراهيــم جليل 
يشرف على اعداد فريق كرة السلة 
في املركــز الوطني لرعاية املوهبة 

الرياضية.

بغداد ـ إعالم األولمبية:
الوطنــي  منتخبنــا  حقــق 
للكيوكوشنكاي ميداليتني فضية 
وبرونزية في ختــام بطولة العالم 
للناشــئني والشــباب واملتقدمني 
التي أقيمت للمدة من االول ولغاية 
احلالي  الثاني  تشرين  من  السادس 
في كازخســتان عن طريق االبطال 
وغافر  (فضية)  احمد غايب  سرمد 
صابر غايب(برونزية) مبشاركة أكثر 
مــن (١٠٠٠) العب جلميــع الفئات 
ميثلون (٢٢) دولة من مختلف قارات 

العالم.
وقــال رئيــس األحتاديــن العراقي 
واألســيوي الدكتور عمــار عدنان 
وهيب : البطولة كانت قوية للغاية 
العالم،  أبطال  معظم  مبشــاركة 
مبينا ان العراق شارك ب(١١) العب 
العراق  اســتطاع  الفئات  وخملتلف 
من احلصــل خاللها علــى مراكز 
متقدمة ايضا مــن (الرابع ولغاية 
الســادس) عن طريق (٥) العبني اال 
انهم لــم يحصلوا على امليداليات 

امللونة.

وأضــاف وهيــب : شــارك مدرب 
منتخبنــا الوطنــي الكابنت حيدر 
داخل محمد في الدورة التحكيمية 
العليا للمدربني السابقني اصحاب 
السابقة وحصل  الدولية  األجنازات 
علــى تصنيف دولي، مشــيرا الى 
ان اللجنــة املنظمــة للبطولــة 
أختارته من ضمن «حكام النخبة» 
لتحكيم معظــم نزاالت البطولة 
فضال عن ترقيــة تصنيفنا الدولي 
اول فوق درجة احلزام  كحكم دولي 

(٥) دان ياباني.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مــدرب املنتخــب العراقي 
سريتشكو كاتانيتش، أول أمس، 
استعدادًا  الرافدين،  أسود  قائمة 
 20 يوم  ـا  وديـً بوليفيا  ملواجهــة 

تشرين الثاني اجلاري.
وضمــت القائمة كال من محمد 
كاصــد وجالل حســن ومحمد 
حميد حلراسة املرمى وعلي عدنان 
وحســام كاظم وأحمد إبراهيم 
فائز وسعد  وعلي  وريبني سوالقا 
ناطق ورعــد فنر وعــالء مهاوي 
ووليد سالم خلط الدفاع، وأمجد 
عطــوان ومهدي كامــل وصفاء 
هادي وبشار رسن وبروا نوري وعلي 
وهمام  علــي  حصني وحســني 
طارق وأحمد ياسني خلط الوسط، 
ومهند علي ومحمد داود ومهند 
عبد الرحيم خلط الهجوم.. وقال 
مديــر املكتب اإلعالمــي لالحتاد 
تصريحات  في  اخلرساني  حسني 
صحفية إن وفد املنتخب سيغادر 
إلــى دولة اإلمــارات العربية في 
الثاني عشــر من الشهر احلالي 
ليدخل معســكرًا قصيــرًا قبل 

مواجهة بوليفيا الودية.
إلــى ذلك، تقــدم املديــر الفني 
للمنتخب العراقي، سريتشــكو 
نادي  لفريق  بالتهنئة  كاتانيتش، 
حتقيقه  مبناســبة  اجلوية،  القوة 
لقب كأس االحتاد اآلسيوي للمرة 

الثالثة تواليا.
القــوة اجلويــة  ومتكــن فريــق 
العراقيــة، مــن حصــد اللقب 
علــى  فــوزه  بعــد  اآلســيوي، 
التركمانســتاني،  أســير  التني 
التي  املباراة  فــي   ،(0-2) بنتيجة 
تهنئة  بالبصرة.وجــاءت  أقيمت 
االتصــال  خــالل  كاتانيتــش، 

الهاتفــي، الذي جمعــه مبدربه 
املساعد، أحمد خلف، الذي حضر 
اللقاء بتوجيــه من األول ملتابعة 
وافٍ عن  تقريــر  وتقدمي  اللقــاء، 
في  خلف  الصقور.وقــال  العبي 
«تواجدي  صحفيــة:  تصريحات 
في نهائي كاس االحتاد اآلسيوي، 
للفريق  الدعم  جاء ضمن حملة 
الذي مثل الكرة العراقية، إضافة 
ملتابعــة أدق اجلزئيــات الفنية».

بعد  اتصاال  «جمعنــي  وأوضح: 
ومت  بكاتانيتش،  املبــاراة  نهايــة 

بحث بعض أمور املباراة.».

وتابــع خلف بــأن املديــر الفني 
الوطنــي وجهــازه  للمنتخــب 
أول أمس،  املساعد وصلوا مساء 
أن  على  آربيــل،  محافظــة  إلى 
يتوجهــوا لبغداد، بعــد حضور 
مباراة آربيل ونفط ميسان، ضمن 
منافســات اجلولة السادسة من 

الدوري.
واختتم: «اجلهاز الفني للمنتخب 
الوطني ســيضع برنامجا لزيارة 
عــدد مــن الوحــدات التدريبية 
لألنديــة، بجانــب متابعة عددا 
التوجه  قبل  الدوري،  مباريات  من 

لإلمارات، يوم 12 تشــرين الثاني 
بوليفيا  ملواجهة  حتضيرا  املقبل، 
في اإلطــار الدولي الودي، يوم 20 

من الشهر نفسه».
من جانب اخر، أكــد وكيل وزارة 
لشــؤون  والرياضــة  الشــباب 
الرياضــة  عصام الديــوان على 
ســعي الوزارة لتجــاوز القضايا 
القانونيــة مع إحتاد الكرة، وإرجاء 
بالدعوى  املتعلقــة  اإلجــراءات 
مببــاراة  املتعلقــة  القضائيــة 
املنتخــب الوطنــي مــع نظيره 
األردني التي جرت في حزيران من 

العام املاضي على ملعب البصرة 
الدولي.

وقــال الديوان خالل إســتقباله 
العراقــي لكرة  اإلحتــاد  رئيــس 
اخلالق مســعود  عبــد  القــدم 
واألمني  القانوني  املشاور  يرافقه 
املالــي إلحتــاد الكــرة، بحضور 
القانونية  للدوائر  العامني  املدراء 
البدنيــة،  والتربيــة  واإلداريــة، 
عدد  وجــود  عن  واملالية فضــالً 
من الــكادر املتقدم فــي الوزارة، 
إن العالقــات التي تربــط الوزارة 
بإحتاد الكرة كفيلة بإيجاد تقارب 

آثار  حقيقي ورؤى موحدة لتجاوز 
ضد  املرفوعة  القضائية  الدعوى 
إحتــاد الكرة واملتعلقــة برفضه 
تســديد املســتحقات املاليــة 
املترتبة بذمته عن مباراة املنتخب 
الوطني مع نظيــره األردني التي 
ضيفها  ملعــب البصرة الدولي 

العام املاضي.
موضحا انه مت االتفاق على تأجيل 
ناجعة  حلــول  اليجاد  الدعــوى 
اثارها فضــال عن توجيه  لتجاوز 
إحتاد الكرة كتاب إلى وزير الشباب 
العبيــدي،  د.أحمــد  والرياضــة 
ملساعدتهم على خوض مباريات 
املنتخبات الوطنية بكافة فئاتها 
علــى املالعــب التابعة لــوزارة 
صيغة  وفق  والرياضة  الشــباب 
قانونية معلنة تتجاوز من خاللها 
بني  واإلدارية  املاليــة  املشــاكل 

الطرفني.
كمــا جــدد الديــوان تأكيداته 
بأن الــوزارة هي الراعــي واجلهة 
عن  املســؤولة  األولى  احلكومية 
الرياضــة العراقيــة ولن تتدخل 
لإلحتادات  الفنيــة  اجلوانــب  في 
التي هــي من صميم  الرياضية 

عملها.
من جهتــه قدم مدير عام الدائرة 
القانونيــة واإلداريــة علي طاهر 
شــرحاً مفصــال عــن حيثيات 
القضيــة واحللــول املشــتركة 
لتجاوز آثارهــا والوصول إلى حل 

قانوني يرضي الطرفني.
إلى ذلك قدم رئيس احتاد الكرة عبد 
وإمتنانه  شــكره  مسعود  اخلالق 
لوزارة الشــباب والرياضة وكادرها 
الذي يقدم الدعم واملساندة إلحتاد 
الكرة ويســهم مساهمة فاعلة 
في دعــم جهودهــم لرفع احلظر 
الكلي عن املالعــب العراقية في 

بغداد واحملافظات االخرى.

كاتانيتش يعلن قائمة أسود الرافدين لودية بوليفيا
12 الجاري يغادر الوفد إلى اإلمارات

مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني أمام نظيره الياباني

إبراهيم جليل
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إجراء انتخابات 3 
اتحادات رياضية

عباس عطية ينفصل عن 
الصناعات الكهربائية

صريح عبد الكريم 
في 5 ورش علمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســفرت انتخابات االحتاد املركزي للووشــو كونغ 
فو عن فوز كل من حســني عودة واالء عبد احلسني 
وحيدر جاســم وحيدر ســعدي وحســني خضير 
وفيصل جاســم وداود ســعد في االنتخابات التي 
جرت ظهر اليوم الثالثاء في املركز الثقافي النفطي 
بالعاصمة بغداد وبحضور  19 عضوا ميثلون الهيئة 

العامة الحتاد اللعبة والبالغ عددها 20 شخصا.
واسفرت انتخابات االحتاد العراقي للريشة الطائرة 
عن فوز كل من بشــتوان مجيد نادر ومحمد كامل 
مطر وهافــال عبــد العزيز وصــالح رفيق محمد 
ومحمد اســماعيل طه ومازن عبد الهادي وحسني 

عبد جواد وماجد حميد لفتة..
وانتخبــت الهيئة االدارية لالحتــاد العراقي املركزي 
للبولينغ شــاكر عبد احلســني رئيسا جديدا الحتاد 
اللعبة بدال عن الرئيس الســابق ليــث تومي، وفاز 
مبنصب نائب رئيس االحتاد الســيد مصطفى رؤوف 
فيمــا ذهب منصب امني الســر الى اكــرم عدنان 
وفازت عصماء عبد احلســني مبنصــب االمني املالي 
الحتاد اللعبة، فيما حصــل على منصب العضوية 
في الهيئة االدارية اجلديدة كال من اســماء ابراهيم 
والســيدين صفاء محمــد وازاد نامــق وذلك في 
االنتخابات التي جرت ظهر أمس في املركز الثقافي 
النفطي بالعاصمــة بغداد وبحضــور  11 عضوا 
ميثلون الهيئة العامــة الحتاد اللعبة والبالغ عددها 

11 شخصا.
وقررت الهيئة املشــرفة على انتخابــات االحتادات 
الرياضية، تأجيل انتخابات احتاد اإلسكواش املركزي 
الى اشعار اخر، وذلك لعدم حتقيق النصاب القانوني 
في االنتخابــات اخلاصة باحتاد اللعبــة والتي كان 
من املقــرر ان تقام عصر أمس فــي املركز الثقافي 
النفطي بالعاصمة بغداد.وستقام في متام الساعة 
احلادية عشرة من ظهر اليوم االربعاء انتخابات احتاد 

العاب القوى في املركز الثقافي النفطي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن عباس عطية، مدرب الصناعات الكهربائية، أول 

أمس، استقالته من منصبه، بسبب سوء النتائج.
وقال علي خلــف، رئيس الصناعــات الكهربائية في 
تصريحات صحفية، إنَّ إدارة النادي لم تتلقَ اســتقالة 
رسمية من املدرب».وأشــار إلى أنَّ «املدرب سبق وقدم 
استقالته الشفهية، ومت رفضها؛ حيث متسكت اإلدارة 
بخدماته، خاصة وأنها تســعى لالستقرار الفني دون 
اللجوء لتغيير املدربني، وعاد املدرب وأكمل مهمته مع 

الفريق».
وبني «تلقينا اتصاالً هاتفيًا من املدرب أبدى فيه رغبته 
في االســتقالة، ولم يحضر إلى املــران اليوم، دون أن 
نتسلم اســتقالة رســمية منه».وأوضح «اإلدارة لم 
حتسم أمرها، وتنتظر االجتماع باملدرب، وحتاول ثنيه عن 
قراره، وفي حال متســك بقراره يجب علينا أن نخطط 
ملســتقبل الفريق».يذكر أنَّ الصناعــات الكهربائية، 

خاض 6 مباريات، وجمع 5 نقاط، ويحتل املركز الـ15.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك، الدكتور، صريح عبد الكرمي، التدريسي في 
كلية التربية البدنية وعلــوم الرياضة، مدير املركز 
القوى، في  بألعــاب  الرياضية  الوطني للموهبــة 
5 ورش ومؤمتــرات علمية تقام فــي الفترة املقبلة، 
منها 4 فــي احملافظات، وواحدة في جمهورية مصر 

العربية.
واشار عبد الكرمي، إلى: انه سيشارك في ورش تتعلق 
الرياضي،  وارتباطه في اإلجناز  البايوميكانيك  بعلم 
اذ ستقام أول الورش في جامعة الكوفة للمدة من 
13 لغاية 15 تشرين الثاني اجلاري، والثانية جترى في 
جامعة كربــالء يومي 5 و6 من شــهر كانون االول 
املقبل، وفي يوم 10 من الشهر نفسه تقام الورشة 
الثالثة في جامعة القادسية، وفي شهر شباط من 
العام املقبل تقام ورشة اخرى في جامعة أربيل، في 
حني تقام الورشة اخلامسة في شهر آذار املقبل في 

جامعة بنها بجمهورية مصر العربية.

بغداد - حسام عبد الرضا*

األعرجي أمني ســر  اعلــن محمــد 
االحتاد العراقي لكــرة اليد عن إقامة 
معســكر تدريبي حلكام كرة اليد في 
الشــهيد  (قاعة  كربــالء  محافظة 
محمد باقــر احلكيم ) يومي اخلميس 
واجلمعة  املقبلني، حتضيرا للموســم 
اجلديد، وحدد االحتاد املركزي بكرة اليد 
يوم اخلامس عشــر من الشهر اجلاري 
ً الفتتاح الدوري املمتاز مبشاركة  موعدا
14 نادياً قسمت الى مجموعتني حيث 
جتري مبارياتهــا بطريقة الدوري على 

مرحلتني.
واعلــن االمــني املالــي رئيــس جلنة 
املســابقات فــي االحتاد انه ســيتم 
صعود الفرق االربعــة االولى من كل 
مجموعة ليصبح عدد الفرق املتأهلة 
للعب في مباريات املرحلة الثالثة التي 
جتري بطريقة الدوري على مرحلتني 8. 
الدوري ســتحفل  مباريات  ان   ً مؤكدا
باالثارة والقوة والندية لتقارب مستوى 

التي اســتقطبت جميع جنوم  الفرق 
املنتخب الوطني.

من جانبه، أعلن خليل إبراهيم األمني 
املالي لالحتــاد العراقي عن تســمية 
اللجان العاملة في االحتاد وهم كاآلتي 
: جلنة املســابقات برئاسة عالء عبد 
احلسني، و جلنة احلكام برئاسة الكابنت 
فاضل كاظم، وجلنة االنضباط برئاسة 

عالء شكر.
ومن جانب اخر أشــار الكابنت فاضل 
كاظم رئيس جلنة احلكام ان املعسكر 
البدنية  االختبارات  أيضا  سيشــهد 
احلكام وشــرح آخر املستجدات التي 
طرائت على قانون التحكيم للموسم 

. -2018 2019
وتعاقد نــادي الكرخ لكــرة اليد مع 
الالعب منتظــر ناظم العب منتخب 
شــباب العراق ونادي السنية سابقا 
لتمثيل النادي في منافســات الدوري 
العراقي املوســم 2019 2018- .. إلى 
لنادي  اإلدارية  الهيئــة  تعاقدت  ذلك، 
الكوت مع الالعبني زيد علي و حسن 
حميــد وعمــاد علي وعلــي خلف و 

كاظم احمــد و محمد خالد لتمثيل 
اليد املشــارك في  النادي لكرة  فريق 
الدوري املمتاز للموسم 2019 - 2018 
والفريق بقيــادة الكابنت حيدر كوفان 

املياح.
وجرت اجلمعة انتخابات االحتاد العراقي 
لكرة اليد للــدورة االنتخابية (2022-
2018) وعلــى قاعة املركــز الثقافي 
العامة  الهيئــه  النفطــي.. وجددت 
ثقتهــا بـ ســالم عواد لــدورة ثانية، 
الهيئه  االنتخابات حضور  وشــهدت 
مرشــح   30 والبالغة  كاملة  العامة 
حيث شــهدت ترشــيح 12 شخص 
جمللس االدارة وقبلها قام االستاذ سالم 
عواد رئيس االحتاد بحل الهيئه االدارية 

السابقة لالحتاد
وقبل فتح باب الترشــيح لالنتخابات 
االســتاذ  الكرخ  نادي  مرشــح  اعلن 
الترشيح  انسحابة من  علي حكمت 
متمنيــا للفائزين التوفيــق والنحاح 
بقيادة االحتاد، وبعدها جرت االنتخابات 
اربــع اعضاء  والتي شــهدت صعود 
جدد لالحتاد وهم هيثم عبد الســتار 

اجلاروش  ورضا عبود  وكامران حســن 
ومحمد هاشم االعرجي.

لــم يســتطع االعضاء  فــي حــني 
الســابقني لالحتــاد وهم عبــد ناجي 
بالعضوية  الفــوز  ناجــي من  وحمزة 
من جديــد ..وفي ختــام االنتخابات مت 
الترشيح ملناصب االحتاد حيث فاز سالم 
عواد مبنصــب رئيس االحتــاد .. ورياض 
عبد الرضــا مبنصب نائب رئيس االحتاد، 
ومحمد هاشم االعرجي مبنصب امني 
الســر، وخليل ابراهيم مبنصب االمني 
املالي، وادناه اســماء االعضاء الفائزين 
بعضوية احتاد اليد مع حاصل االصوات، 
وكانت النتائج كاالتي: سالم عواد وله 
30 صوتاً، واعتبار محمد ولها 28 صوتا 
وخليــل ابراهيم بـــ 29 صوتاً، وهيثم 
عبد الستار جامعا 25 صوتا .. ومحمد 
هاشــم االعرجي وله 23 صوتا، ورضا 
عبودي اجلاروش برصيــد 23 صوتاً، ثم 
رياض عبد الرضا وله 27 صوتاً، وكامران 

حسن وله 24 صوتاً.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

تسمية لجان المسابقات واالنضباط والحكام

حكام كرة اليد يعسكرون في كربالء تحضيرًا للموسم الجديد

تقرير

جانب من مباراة كرة اليد «أرشيف»

بغداد ـ الصباح الجديد:
يفتتح فريقا الكهرباء والشرطة 
اليــوم االربعاء 7 تشــرين الثاني 
الســابعة  اجلولة  مباريات  اجلاري 
الكرة  لــدوري  االولى  املرحلة  من 
يلتقيان في ملعب  املمتاز عندما 

التاجي.
وتقام يوم غــدٍ اخلميس مباراتان 
ضمن اجلولــة ذاتها،  ففي ملعب 
الشــعب الدولي يلتقــي الزوراء 
اما ملعب  البحري،  بضيفه فريق 
البصرة  محافظة  فــي  الفيحاء 
فيضيف مواجهــة نفط اجلنوب 

والنجف.

وتقام اجلمعة 5 مباريات ، فيلعب 
وأربيل في ملعب الشعب  اجلوية 
الدولي، ويضيــف ملعب التاجي 
الكهربائية  الصناعــات  مبــاراة 
وأمانة بغداد، في حني تقام مباراة 
فريقي امليناء والطلبة في ملعب 
في  الكرخ  ويضيــف  الفيحــاء، 
مباراة  اما  النفــط،  فريق  ملعبه 
الديوانية وفريق احلسني فستقام 

في ملعب االول.
وفي يوم السبت جترى مباراتان في 
اختتام اجلولة ذاتها، فيلعب نفط 
الوســط والســماوة في ملعب 
النجف الثانوي لوجود صيانة في 

الدولــي، ويضيف ملعب  امللعب 
الدولي مبــاراة فريقي  ميســان 

نفط ميسان واحلدود.
في  اجلوية  القــوة  فريــق  ويقف 
صدارة الترتيب وله 15 نقطة، ثم 
نفط ميســان وله 13 نقطة، ثم 
نفط الوســط بـ 12 نقطة، وفي 
صــدارة الهدافني، يقف 4 العبني 
أهداف،   5 ولكل منهم  بالصدارة 
هم (هداف املوسم السابق، وسام 
سعدون فنجان من نفط ميسان، 
الكهرباء  مــن  محيســن  وعالء 
ومحمود خليل من الكرخ ومحمد 

داود من النفط).

إعالم الشباب والرياضة
والرياضة  الشباب  وزارة  وكيل  أكد 
لشــؤون الرياضة  عصام الديوان، 
االحتــادات  انتخابــات  ان  أمــس، 
الشــرعية،  منقوصة  الرياضيــة 
مطالبــا اللجنة االوملبيــة بالغاء 
نتائــج انتخابــات احتاداتها كونها 
القانونية.وقال  الصبغــة  حتمل  ال 
الديوان بعد اجتماع وزير الشــباب 
والرياضــة الدكتور احمد العبيدي 
من  الــوزارة  في  املتقدم  والــكادر 
انه  الرياضــي،  بالشــأن  اخملتصني 
من قراءتنــا للواقع احلالي واملرحلة 
التــي متر بها احلكومــة والعملية 
ادارات  مجالس  الختيار  االنتخابية 
االحتادات املركزية ومن باب احترامنا 
االوملبي  وامليثاق  الرياضية  للقوانني 

واحترامنا ملا يخدم العراق ورياضته 
اللجنة  مــع  املثاليــة  وعالقتنــا 
االوملبية ورعايــة احلركة الرياضية 
الدســتور وللحــرص على  وفــق 
ســير العملية االنتخابية بيســر 
وسالســة ووفقا للقوانني النافذة 
ومتابعتنا ملا يجري، نرى ان اجراءات 
منقوصة  االنتخابيــة  العمليــة 
عدم  بسبب  االجرائية  الشــرعية 
اكتمال انتخابات االندية الرياضية 
التــي تعتبر االســاس لشــرعية 
وقانونية اللجنة االوملبية الوطنية 

العراقية.
العملية  ان  الــوزارة  واضاف وكيل 
وتكتســب  تكتمل  لن  االنتخابية 
الشــرعية التامــة اال مــن خالل 
اكتمال اضالعها الثالثة، وهي ملف 

انتخابــات االندية وملف انتخابات 
االحتادات الفرعية واملركزية، وامللف 
الثالــث يتضمن انتخــاب املكتب 
التنفيذي اجلديــد للجنة االوملبية، 
وان فقــدان احــد هــذه االضالع 
على  واضحا  مؤشــرا  ســيعطي 
وجود خلل في العملية االنتخابية.

ان ما يحدث في  بالقول  واستطرد 
االنتخابات احلالية، هو محط حتفظ 
من اجلهــة القطاعية املســؤولة 
عن الرياضة والشــباب في العراق 
العراقية في  واملمثلة للحكومــة 
باختصاصهــا  الدوليــة  احملافــل 
احلكومي، وحتفظنــا االخر ناجت من 
عدم اشعار وزارة الشباب والرياضة 
او  باجراءات االنتخابات وتفاصيلها 

الضوابط.

 الماجستير لمدرب 
السلة إبراهيم جليل

فضية وبرونزية للعراق في ختام بطولة 
العالم للكيوكوشنكاي

الكهرباء والشرطة يفتتحان اليوم 
الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز 

«الشباب والرياضة» تطالب األولمبية 
بإلغاء نتائج انتخابات االتحادات 



الصباح الجديد - وكاالت:
مــع كثــرة النصائــح التــي 
أن  يريد  ملــن  اخلبراء  يوجههــا 
ينعم بنوم ســريع وهادئ، فإن 
بحيلة  يوصي  أميركيــا  خبيرا 

"تنفسية" مجربة.
الطريقة التي استلهمها خبير 
النوم األميركــي أندرو ويل من 
متاريــن اليوغا، وأطلــق عليها 
اســم "4-7-8"، يقــول إنهــا 

تســاعد على الغرق في النوم 
خالل دقيقة.

يفرغ  أن  علــى  احليلة  وتقــوم 
ويرخــي  عقلــه  الشــخص 
عضالتــه، مبجرد أن يســتلقي 

على السرير، ثم يبدأ باحليلة.
وحســب ويل، عليك أن تنظم 
أنفاسك في أثناء اخللود للنوم، 

باتباع اخلطوات التالية:
-1 باعد بني شفتيك وأخرج كل 

هواء الرئتني عن طريق الفم.
-2 أغلــق فمك واســحب 
أنفك مع  نفسا طويال من 

عد اربع ثواني.
لسبع  نفسك  احبس   3-
ثــوان. ثم أخــرج النفس 
ببطء من فمــك مع عد 

ثماني ثواني.
-4 أعد تكرار هذا التمرين 
إن كنت جترب  مرات  اربع 
الطريقة للمرة األولى، أو 
إن كنت  ثمان مرات  إلى 

متمرسا.
هذه  إن  ويــل  ويقــول 
ما  دائمــا  الطريقــة 
ألنها  مفيــدة،  تكون 
ملء  علــى  تعمــل 
الرئتني متاما بالهواء، 
أكبر  لكم  وتسمح 
األكســجني  مــن 
خلاليــا  بالوصــول 
يعطي  مما  اجلســم، 
شــعورا باالسترخاء 
وفق  على  والراحــة، 

"تلغراف"  نقلــت  ما 
البريطانية.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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محمد  الشاب  الفنان  رد 
إمــام، على الشــائعات 
بشــأن  انتشــرت  التي 
املمثلــة التي تشــاركه 

بطوله فيلمه اجلديد. 
وقال إمــام إنهما ممثلتني 
وليست واحدة، لكنه لم 

يذكر أسميهما.
اخملــرج أحمد خالد  وقال 
يواصــل  إنــه  موســى 
حتضيــرات فيلمه اجلديد 
"لــص بغــداد" والــذي 
حــدد له موعــدا نهائيا 
منتصــف  لتصويــره 

نوفمبر  الثاني  تشــرين 
أن سبب  اجلاري، موضحا 
تأجيــل تصويــره طوال 
املدة املاضيــة يرجع إلى 
التصوير  أماكــن  حتديد 
التي  واخلارجية  الداخلية 

أشــارت مواقــع فنية بأن 
كابور"  "شــاهد  املمثــل 
بتقــدمي  يقــوم  ســوف 
من  الهنديــة  النســخة 
الهندي  التيلوجو  الفيلم 
 Arjun Reddy اجلنوبــي 
الــذي عرض فــي صاالت 
خالل  الهندية  الســينما 

عام 2017.
وبحســب ما نشره موقع 
Bollywood Mantra فــإن 
ادفاني"  "كيــارا  النجمة 
سوف تشــارك شاهد في 
بطولة هــذا الفيلم الذي 
الهندي  ســيخرجه اخملرج 

الشهير "سانديب ريدي".
وذكر املوقع أن هذا الفيلم 

مــن املقــرر عرضــه في 
الهندية  السينما  صاالت 
يوم 21 يونيــو حزيران من 
عام 2019. بدأ حياته كابور 
املهنية مــن خالل العمل 
فــي أشــرطة الفيديــو 
واإلعالنــات،  املوســيقية 
سينما  في  بدايته  وكانت 

بوليوود. 

الناجح  الثنائــي  قــدم 
الدين  عــز  مي  النجمة 
إبراهيــم  ومخرجهــا 
فخر، عدة مسلســالت 
دراميــة ناجحة، إضافة 
إلــى الصداقــة القوية 
يجمع  الذي  والتفاهــم 

بينهما على الشاشة.
منها مسلســل "حالة 
عشق" عام 2015، تأليف 
محمــد صــالح العزب، 
بطولته  فــي  وشــارك 
راندا البحيري، وبوســي، 
وســامح  فهمي،  وكرمي 

الصريطي، وآخرون.

كما قدما معاً مسلسل 
 ،2016 عــام  "وعــد" 
سليمان  محمد  تأليف 
وشــارك  املالك،  عبــد 
فــي بطولتــه أحمــد 
وحمــدي  الســعدني، 

امليرغني.

محمد امام

مي عز الدين

شاهد كابور

أخبــارهــــــــــم

أحالم يوسف
انفعاالتــك بكلمــات  تترجــم  ان 
اعتيادية شــيء بديهي، وان وظفت 
الكلمات بأشكال وصور لتصوغ بها 
قصيدة فانت بذا تتحدث عن شاعر، 
اما اذا كانت ترجمة االنفعاالت الى 
االبعاد، مبنحوتات  ثالثية  مجسمات 
حتكي قصة عاشــق لها، فانت هنا 
هيثم  العراقي  النحات  عن  تتحدث 

حسن.
هيثم حســن عضو نقابة الفنانني 
التشــكيليني  وجمعية  العراقيني، 
العراقيني، وعضــو الرابطة الدولية 
للفنون التشكيلية، وعضو مؤسس 

جلماعة بغداد.
واخلزف، لكنه  والنحت  الرسم  درس 
وجد في النحت والطني، الوســيلة 
االقرب الى نفســه، وشعر ان شوط 
ابداعه ســيبدأ من التخصص بفن 
النحت. حتدث في بداية لقائه معنا 
عــن بداياته مع عالــم النحت، وما 
شــده اليه من دون الفنون األخرى، 
وأيضا عــن اول منحوتة شــكلها 
فقال ان اول منحوتة كانت جســد 

امرأة،
من مــادة "البرونــز"، الذي يفضله 
التي تســتعمل  املعادن  على بقية 

بفن النحت.
مبوديــل  اســتعان  كان  إذا  وعمــا 
لتشــكيل منحوتته األولــى، ام ان 
اخليال ما ســاعده على امتامه، ذكر 

حسن: 
ومنها  اخليــال،  علــى  -اعتمــدت 
توسع البحث بخارطة جسد املرأة، 
ومعرفــة تفاصيلــه، الســتخراج 

طاقته اإلبداعية.
يقول الفنان حســن: ما زلت باحثا 
جادا ومجتهدا باجلســد اإلنساني، 
وتالحظني ذلك من خــالل اعمالي. 
وللمــرأة مكانهــا املهــم مبجمل 
اعمالــي، فهــي ملهمــة افكاري 

وإشكالي النحتية.
الــذي يفضل  وعن نــوع النحــت 
االشتغال عليه، ان كان نحتا غائرا، 
او بارزا قال: كالهما سهل، فمبدئي 
هو، ان كنت حتب شيئا ستبدع فيه 
وجتده سلســا كفكرة وعمل. لكن 
النحت البارز كان له النصيب األكبر 

في اعمالي.

هل هنــاك حدود او قيــود تضعها 
البــدء مبنحوتة  باحلســبان عنــد 
معينة، وهل هناك فرق بني االعمال 
النحتية األوروبية والشرقية خاصة 
االلهة  يتعلــق مبنحوتــات  فيمــا 

والشخصيات التاريخية؟
ً، فانــا أطلــق عنــان احلرية  -ابــدا
والعفوية مــن دون مطبات وحدود، 
ليس هناك ما يسمى نحت شرقي 
وآخر غربــي، فليس لإلبــداع وطن 
وحدود. أينما يحضر االبداع فهذا هو 
وطنه. اشتغلت العديد من االعمال 
وامليثولوجيا، ولكن  عن األســاطير 
ثم حتدث  اجواؤها.  اســطورة  لكل 
عن معرضه الذي أقامه في تورونتو 
بكندا والذي كان عنوانه ميثولوجيا 
قائال: في األســاطير حكمة ودروس 
ميكن اسقاطها على الواقع املعاش، 
مثال عندي متثال عــرض في بغداد 
عنوانه "جاالتيا" وهو اســم إلحدى 

االساطير اليونانية. "جاالتيا 
إغريقية،  ملكــه  أجمل 
وتعد واحــدة من أجمل 

نســاء األرض. واالسطورة حقيقية 
باستثناء جزء بســيط يتعلق بدور 
اآللهة، اذ تقول األسطورة ان جاالتيا 
حتولت بعد مماتها الــى آلهة، وكان 
اجلمال  آلهة  هــي  يعدوها  الرومان 

فينوس نفسها.
ما هو حلمك اليوم، وما هو عشقك 
االكبر الذي تتمنى ان تضعه بعمل 

نحتي مقبل؟
-حلمي ان اصنع مــن كل ما احبه 
أعماال نحتية. عشقي ان اصنع ملن 
احبه، متثاال يضــيء الكون، ويكون 
ً للجمــال، وقيمــة ملعنى  معيــارا

العشق.
اقام النحات العراقي العاملي هيثم 
حسن عدة معارض شخصية نذكر 
منها: األبدية املستعادة لقاعة عني 
عام 1993، وحوار اجلســد – جاليري 
إبداع عــام 1994، ومعرض حديقة 
البرونز علــى قاعة حوار عام 1998، 
اقام   2004 عــام  وفي  ثم 
معرضا في عمان بدار 
النــدى وكان "حتية 

الى إسماعيل فتاح"، وعلى القاعة 
نفســها اقام معرض "موديل" عام 
2007، 1993 أجســاد حاملة – مركز 
صدام للفنــون – بغداد. إضافة الى 
معارض أخرى شخصية ومشتركة، 
عربية  دولــة  مــن  بأكثر  أقيمــت 

وأوروبية.
حصل على جوائز عــدة من بينها: 
جائــزة النحت األولــى في معرض 
 ،1986 املعاصــر عام  العراقي  الفن 
وفــي العام نفســه حصــل على 
جائزة النحــت الثانية في مهرجان 
الواسطي السادس. وفي عام 1987 
حصل على شــهادة دبلوم معرض 
هنغاريا العاملي السابع للمنحوتات 
جواد  ميداليــة  وأيضا  الصغيــرة، 
ســليم الذهبية. وفي عــام 1992 
حصل على جائزة اإلبداع من نقابة 
اجلائزة  وأيضا  العراقيــني،  الفنانني 
الذهبية للنحــت في مهرجان بابل 
1993 وجائزة  الدولي اخلامس عــام 
الدولــة التشــجيعية للفنــون – 

النحت – وزارة الثقافة عام 1997.

النحات العراقي هيثم حسن: حلمي أن 
أصنع لمن أحبه، تمثاًال يضيء الكون

النحات هيثم حسن إحدى أعماله

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة "Aquarius" الروسية عن إطالقها 
 Windows" أول حواسبها احملمولة املدعمة بتقنيات
الواقع  للتعامــل مــع تقنيــات   "Mixed Reality

االفتراضي.
 Cmp" حواســب  املصنعــة  الشــركة  وزودت 
NS575" بشاشــة مبقــاس 15.6 بوصة بدقة عرض 
(1080�1920) بيكســل، ومعاجلات إنتل من اجليلني 

السادس والسابع.
 Nvidia" كما جاءت هذه األجهزة مبعالج رسوميات
GeForce MX150"، وذاكــرة وصول عشــوائي 32 
غيغابايت، وذاكــرة داخلية بســعات تصل حتى 1 

تيرابايت.
وحصلت هذه احلواســب على شــهادات جودة من 
اخلبراء باستعمالها  شركة مايكروسوفت، وينصح 
للعاملني فــي التصميم اإللكتروني، ومهندســي 

العمارة وامليكانيك.

الصباح الجديد-وكاالت:
اكتشــف علماء أميركيون العالقة بني شــكل اجلسم 

وخصائص الصفات الشخصية لإلنسان.
وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن باحثني جامعة تكســاس 
فــي داالس بينوا كيفية تأثير جســم الشــخص على 

االنطباع األول لآلخرين عن شخصيته.
وشــارك في التجربة 76 طالبــا جامعيا عرضت عليهم 
140 صــورة (70 رجــال و70 امــرأة). وكان علــى الطالب 
مشاركة آرائهم بشأن صورة كل شخص باستعمال 30 

مفردة لسمات شخصية أدرجت في قائمة الدراسة.
وتنــدرج املفــردات الثالثــون ضمن خمســة تصنيفات 
أساسية مســتقلة، تصف السمات الشخصية، وتكون 
امنوذجــا ودليال لصفات شــتى أفراد اجملتمــع. حيث يعد 
العلمــاء أن كل شــخصية حتتوي علــى خمس صفات 
مشتركة ومســتقلة نسبيا، كاملرح واإلحسان والضمير 

والعصبية واالنفتاح على التجريب.
ووفقــا للبيانات التي توصــل إليها اخلبــراء، فإن صورة 
شــخصية الناس ذوي الــوزن الزائد (الســمنة) ترتبط 
بالكســل والالمباالة. أما النحيلون مــن الناس فترتبط 

صورتهم دائما بالثقة واحلماس.
كما أكدت نتائج الدراســة أن أصحاب األكتاف العريضة 
والذين يأخذ جســدهم شــكل الكمثــرى يعانون من 

الكراهية والعصبية.
وأشار اخلبراء إلى أن األشخاص اخلجولني واملوثوق بهم، ال 
ينتمون إلى منط معني من أشــكال اجلسد، فهم يوجدون 

لدى أصحاب الوزن الزائد ووسط النحفاء أيضا.

أول حاسبة مخصصة 
للواقع االفتراضي

جسمك يكشف 
شخصيتك

هواء الرئتني عن طريق الفم.
 أغلــق فمك واســحب 
أنفك مع  نفسا طويال من 

لسبع  نفسك  احبس   
ثــوان. ثم أخــرج النفس 
ببطء من فمــك مع عد 

 أعد تكرار هذا التمرين 
إن كنت جترب  مرات  اربع 
الطريقة للمرة األولى، أو 
إن كنت  ثمان مرات  إلى 

هذه  إن  ويــل  ويقــول 
ما  دائمــا  الطريقــة 
ألنها  مفيــدة،  تكون 
ملء  علــى  تعمــل 
الرئتني متاما بالهواء، 
أكبر  لكم  وتسمح 
األكســجني  مــن 
خلاليــا  بالوصــول 
يعطي  مما  اجلســم، 
شــعورا باالسترخاء 
وفق  على  والراحــة، 

"تلغراف"  نقلــت  ما 

هو، ان كنت حتب شيئا ستبدع فيه 
وجتده سلســا كفكرة وعمل. لكن 
النحت البارز كان له النصيب األكبر 

عنوانه "جاالتيا" وهو اســم إلحدى 
االساطير اليونانية. "جاالتيا 

إغريقية،  ملكــه  أجمل 
وتعد واحــدة من أجمل 

البرونز علــى قاعة حوار عام 1998، 
اقام   2004 عــام  وفي  ثم 
معرضا في عمان بدار 
النــدى وكان "حتية 

الذهبية للنحــت في مهرجان بابل 
الدولي اخلامس عــام 

الدولــة التشــجيعية للفنــون – 
النحت – وزارة الثقافة عام 

الصباح الجديد - وكاالت:
خطفت الفنان العاملية تيلدا سوينتون، 
أذهان عشــاق الســينما واملعنيني بها، 
والذين وصفوا تيلدا بأنها متتلك موهبة 

فريدة من الصعب تكرارها.
واحتفــاال بعيد ميالدها اليوم، نرصد أبرز 

األفالم التي شاركت فيها:
"The War Zone" ويعــد الفيلم واحدا 
من أهم األفــالم التي أبهــرت به تيلدا 
ســوينتون صناع الســينما، والفيلم مت 
تقدميه عام 1999، وتدور احداثه بشــأن 
أســرة تنتقل الــى لندن وتــرزق بطفل 
صغير. يبدأ االبن األكبر بالشعور بالغربة 
ويجد نفسه يراقب أفراد األسرة عن قرب 

وباهتمام بعد مدة من العزلة.
شــارك تيلدا ســوينتون بطولة الفيلم 

عدد هائل من جنــوم هوليوود من أبرزهم 
مولني فاريل، والرا بيلمونت وغيرهم.

" The Deep End". ويدخل قائمة أجمل 
افــالم تيلدا. عرض ألول مــرة في 2001، 
وتدور احداثه بشأن مارجريت التي حتاول 
حمايــة ابنها من التــورط بجرمية قتل. 
شــارك تيلدا ســوينتون بطولة الفيلم 
عدد كبير من النجوم من أبرزهم جوناثان 
توكــر، وبيتر دونــات، وجــوش لوكاس، 

وغيرهم.
Snowpiercer ". وتدور احداث الفيلم   "
بعد إجراء جتربة فاشلة من أجل التصدي 
لالحتباس احلراري، ويــؤدي الى بدء عصر 
جليدي يقضي على احليــاة في كوكب 
األرض إال بعــض الناجــني، الفيلم من 
تأليف واخراج جون هو بوجن. يشارك تيلدا 

البطولة عدد مــن النجوم من أبرزهم 
جيمي بيل، وكريس ايفانز،

" Young Adam " ويعــد واحدا من اهم 
أفالم تيلدا ســوينتون. والذي رشــح 

منها  جائزة،  من  ألكثر 
الســينما  جوائــز 

ملستقـــــلـــة  ا
نيـــــة.  لبريطا ا
كـــــهــا  ر يشا
عدد  البطولــة 
كبير من النجوم 
من أبرزهم أيوان 
ر  يجــو كجر ما
مــوالن  وبيتــر 
والني كوك وايان 

هامنور وغيرهم.

عرض أجمل أفالم تيلدا سوينتون 
في عيد ميالدها الـ 58

الصباح الجديد - وكاالت:
جيرلــز  ســبايس  فريــق  ذكــر 
البريطانــي ملوســيقى البــوب إن 
شــمله سيلتئم وســيقوم بجولة في 
بريطانيا في يونيو حزيران املقبل من دون 
أن يأتي علــى ذكر ما إذا كانت فيكتوريا 

بيكام ستشارك.
وقال الفريق على تويتر: خبر عاجل 
التذاكر  ســبايس...  مــن 
للبيع  ســتطرح 
الســبت  يوم 
ملقبــل  ا
عة  لسا ا

العاشرة والنصف صباحا.
وباعــت الفرقة التي تأسســت عام 1994 
عشرات املاليني من ألبوماتها خالل شوطها، 
وتصدرت أغنيات من بينها (وانابي) و(ســاي 
يو ويل بي ذير) قائمة املبيعات في كل أنحاء 

العالم.
وكان الفريــق يتكون باألســاس من خمس 
عضوات هن: فيكتوريا بيكام (بوش سبايس) 
وإميا  سبايس)  (ســبورتي  شيزولم  وميالني 
بانتون (بيبي ســبايس) وميل بي (ســكيري 
ســبايس) وجيري هورنر التي كانت تشتهر 
ســابقا باســم جيــري هاليويــل (جنجر 
ســبايس). واشتمل تســجيل مصور رافق 

جميعا  للعضوات  لقطــات  على  التغريدة 
باســتثناء فيكتوريا بيكام، وكان مصحوبا 
أبدا: ســبايس  بعنوان "الصداقة ال تنتهي 

جيرلز يعلن جولة بريطانية مفاجئة"
وقالت ميل بــي لبرنامج حواري في محطة 
أربعة منا..  (آي.تي.في): تأكــد متاما عــودة 
لكن.. فيك (فيكتوريا بيكام) رمبا تنضم إلينا 

في مرحلة ما.
وانســحبت هاليويل من الفريق عام 1998 
وتفرق بقية أفراده بعد إصدار ألبوم (فوريفر) 
عام 2000. وجتمع الفريق من جديد في جولة 
خالل عامــي 2007-2008 وملح إلى مزيد من 

لم الشمل في 2018.

سبايس جيرلز يعود باستثناء فيكتوريا بيكام

في اجتاه معاكس 
مــن  للعديــد 
حتث  التي  الــدول 
علــى  مواطنيهــا 
التقليل من اإلجناب، 
فإن إحدى احلكومات 
األوروبيــة تخطــط 
الذين  ملكافأة اآلبــاء 
ثالثا،  طفــال  لديهم 
مــن خــالل منحهم 

قطعة أرض.
اخلطــة  واقترحــت 
اليمني  أقصــى  رابطــة 
في إيطاليــا، وضمنتها في 
مشــروع املوازنة للعام املقبل 

2019، وتقوم فكرتها على تسليم 
الدولة قطــع أرض زراعية ملدة 20 
ينجبون  الذيــن  اآلباء،  إلــى  عاما 
طفال ثالثا بني عامي 2019 و2021، 
وفقــا لصحيفــة "ديلــي ميل" 

البريطانيـة.
وقال وزير الزراعــة اإليطالي جيان 
ماركو ســينتينايو: "يقال إن لدى 
اإليطاليني عدد قليل من األطفال، 
والبد من وســيلة ما لتغيير تلك 

الفكرة".
وأوضح أنه في هذا اإلطار، تشجع 
الوزارة املناطق الريفية حتديدا على 
اإلجناب، ألنهم مازال لديهم الكثير 
باملناطق  مقارنــة  األطفــال،  من 

احلضرية.

ووفقا لـ "كولديريتي"، وهي رابطة 
فإن  اإليطالية،  الزراعية  الشركات 
الدولة متتلــك 1.2 مليون فدان من 
األراضي الزراعية تبلغ قيمتها نحو 

تسعة مليار جنيه إسترليني.
ويذكــر أن إيطاليــا لديهــا أدنى 
معدل والدة في قــارة أوروبا، إذ أنه 
في العام املاضي، سجلت إيطاليا 
عــدد مواليد 464 ألــف، وهو رقم 
منخفض، مما تــرك البالد مع عدد 
كبير من الســكان األكبــر عمرا، 

وقنبلة زمنية دميوغرافية.
وبالنســبة لألجانب الذين يرغبون 
في االستفادة من العرض فيشترط 
أن يكونوا مقيمني في إيطاليا ملدة 

عشر سنوات في األقل.

قطعة أرض هدية 
لمن يرزق طفًال ثالثًا

الصباح الجديد - وكاالت:

حيلة تغرقك في النوم خالل دقيقة
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