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بغداد - وعد الشمري:
أمس  ســائرون،  قائمة  طالبــت 
الســبت، رئيس مجلــس الوزراء 
باإلســراع  املهــدي  عبد  عــادل 
فــي تقدمي مرشــحي الــوزارات 
األمنية ملواجهة ازدياد نشــاطات 
وحملته  اإلرهابي،  داعش  تنظيم 
مســؤولية تأخير حســم ملف 
بني  وفيما  احلكوميــة،  الكابينة 
ولم  حســمت  قد  األســماء  أن 
عليها  التصويــت  ســوى  يتبق 
النائب  النــواب، قال  في مجلس 
عــن تيار االصــاح واالعمار علي 
البديري ان عبد املهدي املستفيد 
اســتكمال  تأخير  مــن  الوحيد 

الكابينة الوزارية.
بدر  القائمة  عــن  النائــب  وقال 
الزيادي فــي حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "امللــف األمني في 
اخلروق،  يعانــي بعض  بدأ  العراق 
حيث شــاهدنا حتركات لتنظيم 
داعــش اإلرهابــي في عــدد من 
ضد  بهجمات  وقيامــه  املناطق، 
في  آخرها  كان  األمنيــة  القوات 

شمال بغداد"
وأضــاف الزيــادي، أن "التصعيد، 
محدود،  مســتوى  على  كان  وأن 
لكنه يوصل رســائل إنــذار إلى 

جميع القوى السياسية بضرورة 
اإلســراع في تســمية مرشحي 

الوزارات األمنية".
وأشــار، إلــى أن "االتفــاق بــني 
قائمتي الفتح وسائرون في بداية 
تشكيل احلكومة جاء بأن يكّلف 
رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد 
في  الكاملة  احلرية  ومينح  املهدي 
اختيار من يراه مناسباً للوزارات".

ولفــت الزيادي، إلى أن "متســك 
كتل سياسية مبا تراه يقع ضمن 
اســتحقاقها االنتخابــي هو ما 
أسهم في تعطيل بعض الوزارات 
نتيجــة اإلصرار على مرشــحني 

بعينهم".
وأكــد، أن "ســائرون تصــر على 
تسمية وزير الداخلية من بني قادة 
قوى األمن الداخلي، على أن متنح 
وزارة الدفاع إلى ضابط في اجليش 
مفاصل  جيــداً  يعرفان  كونهما 

تلك املؤسستني احلساستني".
ويحّمل النائب عن سائرون، "عبد 
في  األولى  املســؤولية  املهــدي 
تأخير تســمية الوزارات األمنية؛ 
كونــه يجب أن يتجــاوز ضغوط 
الكتــل وكان عليــه أن يرســل 

األسماء قبل عطلة العيد".
تتمة ص2

سائرون: تاخر حسم المرشحين للكابينة الوزارية 
خرق للدستور ونحمل رئيس الوزراء المسؤولية 

مجلس النواب "ارشيف"

a

بغداد ـ الصباح الجديد:

القانونــي طارق حرب،  اخلبير  أكد 
االوروبية  الــدول  بعــض  دعوة  ان 
لتشــكيل محكمــة دوليــة من 
أجل محاكمــة الدواعش األجانب 
في العراق "باطلــة وتتناقض مع 

الدستور العراقي.
نشــرته  تصريح  في  وقال حــرب 
ردا  صحيفة الشرق األوسط امس 
الفرنسية  العدل  وزيرة  دعوة  على 
لتشــكيل  بيلوبيــه،  نيكــول 
محاكمة  تتولى  دوليــة  محكمة 
عناصــر داعــش في العــراق،   أن 
"هذه الدعوة باطلة من األســاس 
ألنهــا تتناقض أوال مع الدســتور 
العراقي الذي ال يســمح مبصادرة 
ملن  العراقي  القضائي  االختصاص 
ارتكب جرمية بحق العراق كما أنها 

تسلب العراق أي امتيازات قانونية 
خاصة يحكمها الدستور والقانون 

العراقيان".

وأضاف حــرب أن "مفهوم احملكمة 
الدوليــة يعنــي أن أحكامهــا ال 
تخضــع للقانــون العراقي حيث 

ال اســتئناف وال متييــز وال أحكام 
إعدام وبالتالــي ال مصادقة رئيس 
اجلمهوريــة على أحــكام اإلعدام 

لوزارة  كشــرط لتنفيذها وال حق 
العدل بالتنفيذ"، مبينا أن "العراق 
ومبوجب الدستور والقوانني النافذة 
ارتكاب جرمية  التنازل عن  ال ميكنه 
ضده حيث يســري هنــا القضاء 
العراقي وحده دون مشــاركة أحد 

آخر".
وتســاءل حرب "ملاذا لم يحاكموا 
إنهم حريصون  طاملا  فرنســا  في 
على منــط معني مــن العدالة إذا 
أخذنا بنظــر االعتبار اعتراضاتهم 
موضحاً  اإلعــدام؟"،  عقوبة  على 
ان "الفرنســيني لم يرسلوا حتى 
محامي دفاع عــن هؤالء ومع ذلك 
احلرية  مفهــوم  تســويق  يريدون 
باعتبارهــم يدافعــون عن عقوبة 
اإلعــدام التي هي نافــذة مبوجب 
القانون العراقــي وال ميكن التنازل 
عنهــا فــي ظــل تنامــي موجة 

اإلرهاب".

وأشار حرب إلى أن الداعشي طاملا 
يرتكــب جرمية داخــل العراق فإنه 
يحاكم وفق االختصاص القضائي 
العراقي أما الذي لم يرتكب جرمية 

بالعراق فا شأن لنا به".
الفرنســية  العدل  وزيــرة  وكانت 
نيكــول بيلوبيــه، قــد اكدت في 
وقت سابق أنها ناقشت مع بلدان 
أوروبية )فرضية( تشكيل محكمة 
دولية في العراق حملاكمة اإلرهابيني 

األجانب في تنظيم داعش.
وقالــت الوزيــرة الفرنســية في 
تصريح لها أن "هذه فرضية ُطرحت 
على املستوى األوروبي مع عدد من 
زمائي، مــن وزراء داخلية وعدل"، 
النقاشات جترى  أن "هذه  موضحة 
في إطار مجموعــة )فندوم( التي 
تضم خاصــة وزراء العدل األملاني، 

واإلسباني، واإليطالي".
تتمة ص2

تقريـر

الدعوة الى محكمة دولية تقاضي
عناصر داعش باطلة وتناقض دستور البالد 

الخبير القانوني طارق حرب:

بغداد - الصباح الجديد:
محمد  التجــارة،  وزيــر  أعلن 
هاشــم العاني امس السبت، 
عن تسويق 2459200،892 طنا 
من محصول احلنطة في تسع 
محافظات لغاية يوم 7 حزيران 
وتيرة  تصاعد  مؤكــدا  احلالي، 

التسويق بعدد من احملافظات.
بيـــان  في  العانــي،  وقـــال 
تلقـــت "الصبــاح اجلديــد" 
"حصيلة  إن  منـــه،  نسخـة 
احلنطة  محصــول  تســويق 

للفترة من 15 نيســان 2019، 
بلغـت   ،2019 حزيران   7 لغاية 

2459200،892 طنا".
أن  العانــي،  الوزيــر  وأضــاف 
بواقع  كانت  احلصيلــة  "تلك 
2229499،342 طنا من احلنطة 
الناعمــة الدرجــة االولــى"، 
مبينــا أن "مجموع تســويق 
احلنطــة الدرجــة الثانية بلغ 
احلنطة  من  طنا   220778،629
اما  الثانية،  الدرجــة  الناعمة 
الدرجــة الثالثــة فقد بلغت 

النوع  لهذا  املسوقة  الكميات 
8922،921 طنا".

أن  إلى  التجــارة،  وزير  وأشــار 
"محافظــة واســط تصدرت 
كميات  حيــث  من  احملافظات 

احلنطة املسوقة".
وبيـــن، أن "احملافظـــات التي 
بــدأت احلملــة التســويقية 
قار  وذي  الرصافــة  هي بغداد/ 
وواســط  وميســان  والبصرة 
والديوانية  والنجف  والسماوة 
واحللــة وكرباء وبابــل وديالى 

الديـــن  وصــاح  واالنبــار 
وكركـوك .

وكان وزير التجارة قد اعلن في 
منتصف نيســان املاضي بدء 
عدة  في  التســويقي  املوسم 
موضحا  عراقيــة  محافظات 
بأن هذا املوسم سيكون االكبر 
مــن حيث اســتام الكميات 
في  احلبــوب  مــن  املســوقة 
ظل توقعات ومؤشــرات زيادة 
مساحات االرض املزروعة وتوفر 

االجواء املناسبة.

بغداد - الصباح الجديد:
 كشــف موقع )أي كورد( الناطق 
باللغــة االنكليزيــة فــي تقرير 
اجلديد  الصبــاح  عليه  اطلعــت 
أربيل تضــم حاليا65  ان  امــس، 
مصفاة من اصل 124 غير قانونية 
فــي محافظــة أربيــل، مازالت 
تعمل فــي تهريب النفط وتفتقر 
الى الشــروط البيئية والصحية، 
مشــيرا الــى ان مــن املعتقد ان 
اإلقليم يضم 200 مصفاة ليست 

قانونية.

وذكــر أن ” وزارة الداخليــة فــي 
اقليم كردستان شكلت  حكومة 
فريق عمل الغاق مصافي النفط 
غير القانونية والعاملة في اقليم 
الوزارة  كردســتان فيما اشــارت 
أنها ستشــكل  الى  امرهــا  في 
ثاث قوات مشــتركة خاصة، في 
والســليمانية  أربيل  محافظات 
ودهــوك إلغــاق املصافــي غير 

القانونية”.
السليمانية  التقرير: "في  واضاف 
العمل املشتركة  ، ستضم فرقة 

20 عضــًوا من املديريــة العامة 
10 أعضاء  و   ، والطــوارئ  للدفاع 
من مديرية السليمانية األسايش 
، و 10 أعضاء من مديرية شــرطة 
حماية النفط والغاز ، وخمســة 
أعضــاء فــي مديريــة شــرطة 
السليمانية ، وخمسة أعضاء في 

املديرية البيئة وشرطة الغابات”.
وتابع أن " فرق العمل في كل من 
أربيل ودهوك ســتضم 20 عضًوا 
في قيــادة البيشــمركة التابعة 
الكردستاني  الدميقراطي  للحزب 

، إلى جانب مســتويات مماثلة من 
الدعم من القوات األخرى”.

واشار التقرير الى أنه " يُعتقد أن 
أكثر من 200 مصفاة غير قانونية 
، على  تعمل في إقليم كردستان 
الرغــم من اجلهــود املتكررة منذ 
عام 2008 إلغاقها، وهي تسهم 
تتســبب  أن  وميكن  التلــوث  في 
الضرر  إحلــاق  فــي  التســريبات 
املياه.  ومــوارد  الزراعية  باألراضي 
وغالبا ما يتــم تهريب منتجاتها 

من قبل املهربني".

2.5 مليون طن كميات الحنطة المسوقة حتى امس االول
200 مصفاة غير قانونية لتهريب النفط

في إقليم كردستان 65 منها في اربيل
من تسع محافظات فقط..

صقر أبو فخر: التراجع إلى خط الدفاع الثاني.. 
7من الشيوعية إلى العلمانية هيئة السياحة: نسعى الستقطاب

72 ماليين سائح سنويًا بحلول 2025

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا رئيس حتالف اإلصاح واإلعمار، 
السيد عمار احلكيم، الى إستثمار 
طاقات املكــون الصابئي في بناء 

الدولة.
"الصباح  تلقت  ملكتبه  بيان  وذكر 
اجلديد" نســخة منه، ان الســيد 
عمــار احلكيم اســتقبل "رئيس 
املندائيني ســتار  الصابئة  طائفة 
جبار حلو، وشكر مشاعره الطيبة 
وتهانيــه مبناســبة حلــول عيد 

الفطر املبارك".
وأكد السيد عمار احلكيم، "أهمية 
الصابئي  املكــون  حفظ حقــوق 
مــن مكونات  أصيــل  كمكــون 
واســتثمار  العراقــي  الشــعب 
الطاقــات واإلمكانــات املتوفــرة 
لديهم فــي عملية بنــاء الدولة 

وإصاح مؤسساتها".

وشدد في الوقت ذاته "على أهمية 
املباركة مبناسبة  األجواء  استثمار 
الوئام  تعميــق  الفطــر في  عيد 
والوحــدة بني مختلــف املكونات 
العراقية وترسيخ السلم اجملتمعي 
مبــا يعزز حفظ الهويــة الوطنية 
ونبذ الطائفيــة والعنصرية على 

وفق قاعدة احترام اخلصوصيات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد النائب عن تيــار احلكمة 
أســعد ياسني املرشــدي امس 
إلــى  الذهــاب  أن  الســبت، 
التقوميية"  اإليجابية  "املعارضة 
هو أحــد اخليــارات لكتلته في 
احلكومة  توجــه  عــدم  حــال 
بالشكل الصحيح، عادا أن كتاً 
القرار  على  "متنفذة سيطرت" 

السياسي.
وقال املرشــدي فــي تصريحات 
صحفية اطلعت عليها الصباح 
اجلديد، إن "العملية السياسية 
احلالية ضمن عمل احلكومة قد 
انحرف مسارها وباتت ضعيفة، 
تولد عنها حكومة ضعيفة  ما 
أن  مبيناً  الشــديد"،  لألســف 
االيجابيــة  املعارضــة  "خيــار 
التقوميية ما زال هو أحد اخليارات 
بحال  نركز عليها  والتي  املهمة 
عدم توجه احلكومة بالشــكل 

الصحيح".
"انحراف  أن  املرشــدي،  وأضاف 
عــن  السياســية  العمليــة 
مســارها الصحيــح نتج عنه 
الــوزراء أدخل  أن رئيس مجلس 
نفســه وحكومتــه لألســف 
الشــديد فــي نفــق الكتــل 
السياسية، حيث سيطرت على 
السياسية  الكتل  بعض  القرار 
"جناح  مســتبعداً  املتنفــذة"، 
احلكومــة طاملا اســتمرت في 
متســكها بهذا األسلوب وهذه 

الطريقة غير الفاعلة".
وأشار املرشــدي، إلى أن "أغلب 
وأبرمت  له  تعهدت  التي  الكتل 
عندما  تنصلــت  معــه  اتفاقا 
وجعلته  مســتحقاتها،  أخذت 
وحيداً في املعترك السياســي، 
االتفاقات  تلــك  نتيجة  وكانت 
حكومــة ضعيفــة وهــي في 

مرحلة خطرة".

الحكيم يدعو الى حفظ
حقوق الصابئة واستثمارهم

في بناء الدولة

الحكمة يجدد التلويح 
بالمعارضة ويعد الحكومة 
ضعيفة وفي "مرحلة خطرة"

برلماني: عبد المهدي المستفيد الوحيد من األمر

ديالى ـ الصباح الجديد:
دعا النائب عــن محافظة ديالى 
رعــد الدهلكي امس الســبت، 
املســلحة  للقوات  العام  القائد 
إرســال  إلى  املهدي  عادل عبــد 

ديالى إلنهاء  إلى  قوات من بغداد 
جمع  معلناً  الفوضــى"،  "حالة 
تواقيــع لدرج قضيــة "االنفات 
األمني" في ديالى وبعض املناطق 
اجللســة  أعمال  جــدول  علــى 

، فيما حذر  النواب  املقبلة جمللس 
من "تداعيــات خطيرة" في حال 

السكوت على ذلك.
وقــال الدهلكي فــي بيان تلقت 
نســخة  اجلديــد"  "الصبــاح 

منــه : "ندين فرض املليشــيات 
والعصابات املســلحة سطوتها 
علــى القانــون، إذ منعــت تلك 
إجراء  األمنيني من  القادة  اجلهات 
احملليني  للمسؤولني  تغييرات  أية 

على املناطق التي تسيطر عليها 
وهذا يــدل على قوة هذه اجملاميع 
وضعف  القانــون  عــن  اخلارجة 
املسؤولني  قبل  األمني من  القرار 

عنه في احلكومة االحتادية". 

وأضــاف النائــب الدهلكــي أن 
"ضعف القرار األمني جاء بسبب 
احملاباة واجملامات السياسية على 

حساب أرواح املواطنني.
تتمة ص2

طالب بارسال قوات اليها

الدهلكي: الميليشيات والعصابات المسلحة تفرض سطوتها في ديالى وتقوض االمن 

عناصر داعش في قبضة القوات العراقية "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
الزراعــة،  وزارة  كشــفت 
مســاحة احلقول املتضررة 
جراء احلرائق خال املوســم 
احلالي بلغــت 18 الف دومن 
من اصل 12 مليون دومن من 

االراضي الزراعية .
وقال املتحدث باسم الوزارة 
حميــد النايف في تصريح 
احترق  "مــا  إن  صحفــي، 
مــن محاصيــل زراعية لن 
يؤثر علــى مرحلة االكتفاء 
الذاتــي التي وصــل إليها 
احملاصيل  تلــك  من  العراق 
حيــث يبلــغ إنتــاج البلد 
احلالي منها خمسة مايني 

طن".
"أســباب  أن  النايف،  وأكد 
احلرائــق متعددة بعضها مت 
عبر هواتف نقالة مبرمجة 
صاعقة  برامج  بها  نصبت 
وعنــد االتصال بهــا حترق 

األراضي املراد حرقها" الفتا 
أن "حتقيقــات اجلهات  الى 
لم  احلرائق  بأسباب  املعنية 
تُشــر إلى وجود عدســات 
مكبرة عاكسة للشمس".

التصريحــات  وتضاربــت 
أسباب  بشــأن  احلكومية 
واحملاصيل  احلقــول  حرائق 

الزراعية.
وأعلنــت زارة الزراعــة في 
تصريح ســابق ان ســبب 
استمرار احلرائق في العديد 
الزراعيــة  األراضــي  مــن 
مبختلف احملافظات ســيما 
في نينوى، إلى اســتهداف 
الزراعي،  للقطــاع  إرهابي 
وذلــك بعــد أن تعرضــت 
مناطــق فــي احملافظــات 
حلرائق التهمــت أجزاء من 
في  سيما  الزراعية  احلقول 
ديالى ونينوى وصاح الدين.
تتمة ص2

الزراعة: استمرار الحرائق في 
العديد من األراضي استهداف 

إرهابي للقطاع الزراعي  
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السليمانيةـ  عباس كاريزي:

عّد ســائحون قدموا من شــتى 
مناطق العــراق االجواء واملناظر 
في االقليم وخصوصا محافظة 
الســليمانية، جميلــة وجتتذب 
اوقات  بقضاء  الراغبني  املواطنني 

ممتعة داخل البالد.
احلاجة ام احمد التي جاءت برفقة 
عائلتها املكونة من خمسة افراد 
الســليمانية قادمة  الى مدينة 
الدين تقول  من محافظة صالح 
للصبــاح اجلديد، التــي القتها 
في منتجع جافي الند مبحافظة 
»محافظــة  الســليمانية، 
الســليمانية مدينــة جميلــة 
لقد قضينــا اوقاتا ممتعة برفقة 
زوحــي وعائلتي وزرنــا خالل ايام 
العيد اغلب املناطق الســياحية 

وقضينا اوقاتا ممتعة.
ممتعة  كانت  »الرحلــة  واضافت 
الكرد يحترموننا  املواطنون  وهنا 
املرافق  اصحــاب  تعامــل  وكان 
الســياحية مثاليــاً اضافة الى 
التنافسية،  الرحالت  ان اســعار 

أرخص بكثير من دول اجلوار«.
اســعد طــه وهــو مواطن من 
ابنــاء محافظة بغــداد جاء الى 
الســليمانية برفقــة اصدقائه 
قال للصبــاح اجلديــد، انه جاء 
ضمــن كــروب ســياحي مــن 
العاصمة بغداد، وانه برغم تأخر 
وصول الباص الــذي نقلهم الى 
اال  الشيء،  بعض  الســليمانية 
املناظر  ان جودة اخلدمات وجمال 
واملناطق السياحية يعوض تعب 
الرحلــة، فضال عــن ان اخلدمات 
انواع  اطيــب  تقدم  واملطاعــم 
الطعام، فضال عن االحترام الذي 
واملناطق  نحظى به في االسواق 

السياحية.
وكانــت هيئــة الســياحة في 

 250 االقليم قد اعلنت عن زيارة 
ألف ســائح الى مــدن االقليم 

خالل عطلة عيد الفطر املبارك.
بــدوره اشــار محمــد ياســني 
وهــو صاحب احدى الشــركات 
على  تعمــل  التي  الســياحية 
تنظيــم الرحــالت الــى مــدن 
ومحافظات االقليم، انه شــهد 
هذه الســنة اختالفا جذريا عن 
االعوام الســابقة فــي تنظيم 
وتســهيل دخول السائحني الى 

محافظات االقليم.
علــى  القائمــني  ان  واضــاف، 
الســياحة في االقليــم متكنوا 
خــالل العامــني املاضيــني من 
توســيع وزيــادة عــدد املرافــق 
عدد  اكبر  الستيعاب  السياحية 

من  القادمني  الســائحني  مــن 
بغداد وبقية احملافظات وكل يوم 
سياحية  مناطق  افتتاح  نشهد 

جديدة.
من جانبه اعلن املتحدث باســم 
الهيئــة العامة للســياحة في 
إقليم كردســتان نادر روســتي، 
أن الهيئة تخطط الســتقبال 7 
 ،2025 عام  بحلول  ماليني سائح 
ليتحول بذلك قطاع الســياحة 
إلى مصــدر مهــم للدخل في 

اإلقليم.
فــي حديث  روســتي  واضــاف 
»بحســب  اجلديــد،  للصبــاح 
اســتراتيجية هيئة الســياحة، 
ستتحول واردات قطاع السياحة 
إلى مصــدر مهم مــن مصادر 

الدخــل في اإلقليــم، وذلك عبر 
في  والندوات  املؤمتــرات  تنظيم 

الداخل واخلارج.
وقال روستي »نخطط الستقبال 
5 ماليني سائح ســنويا، على أن 
7 ماليني عام  إلــى  العدد  يرتفع 
2025، وأن تصل واردات السياحة 

إلى ملياري دوالر سنويا«.
واشــار الى ان الهيئــة العامة 
للســياحة في إقليم كردستان، 
الوزارات  مــع  بالتعاون  اعتمدت 
االقليم  حكومــة  فــي  املعنية 
املقبلة،  اخلمــس  لألعوام  خطة 
في حال عدم حدوث أزمات أخرى، 
ان يتحول  الهيئــة تتوقــع  فان 
قطاع السياحة إلى مصدر مهم 

من مصادر الدخل في اإلقليم.

النشاطات  ان  روســتي  واضاف 
املتنوعة،  والفعاليــات  اخملتلفة، 
واملعارض،  املؤمتــرات  إقامة  مثل 
واالعتماد  السينمائية  والعروض 
اسهم  اإللكتروني،  النظام  على 
في تنشــيط القطاع السياحي 

في االقليم.
وميتاز إقليم كردســتان مبواقعه 
خضــراء،  ومــروج  الســياحية 
مــا حوله الــى قبلة للســياح 
العراقيــني واألجانب الذين يأتون 
من كل حدب وصوب لالستمتاع 
انه  اذا  اجلميلة،  وأجوائه  مبناظره 
يحتــوى على قرابــة ثالثة االف 
وعشرات  مهم  ســياحي  موقع 
الشــالالت وينابيع املياه اجلارفة،  
اهمهــا شــالل گلــي علي بك 

الذي يبعد نحــو 130 كيلومترا 
عــن مركز مدينــة أربيل ويعتبر 
اجلميلة،  السياحية  األماكن  من 
وشــالل بيخال، الذي يبعد نحو 
140 كيلومتــرا عن مركز مدينة 
ومنتجع  مصيــف  وهو  أربيــل، 
في ســفح  الثلوج  على  التزلج 
جبل كــورك وتلفيريــك كورك، 
الــذي يعــد أول منتجع من هذا 
النــوع معد خصيصــا لأللعاب 
دوكان  ومصيــف  الشــتوية، 
الى  45 كيلومتــرا  الذي يبعــد 
من محافظة  الغربي  الشــمال 
الســليمانية، ومصيــف احمد 
اوا الى الشــمال الشــرقي من 
السليمانية وزيوي وكونة ماسي 

ومريگه بان وجبال سرگه لو.

محافظات اإلقليم استقبلت 250 ألف سائح خالل عيد الفطر

هيئة السياحة: نسعى الستقطاب
7 ماليين سائح سنويًا بحلول 2025

احد مصايف االقليم

صاحب شركة سياحية: 
ان القائمين على 
السياحة في االقليم 
تمكنوا خالل العامين 
الماضيين من توسيع 
وزيادة عدد المرافق 
السياحية الستيعاب 
اكبر عدد من السائحين 
القادمين من بغداد 
وبقية المحافظات 
وكل يوم نشهد افتتاح 
مناطق سياحية جديدة.

احلديــث الكثــر مــن عقد  تأخــر 
صعود  »ملف«  عــن  العقد  ونصف 
اقارب املســؤولني الكبار »واغلبهم 
بــال كفــاءات« الى شــبكة ادارات 
تتحكم  التــي  اخلطيــرة  الدولــة 
املالييـــن  ومصائر  ومعيشة  برقاب 

العراقيـة.
وسأكون، هذه املرة، ساذجا ومساملا، 
وعلى جانب كبير من الهدوء، وحسن 
الظن، ومن الذين يســمونهم »من 
اهل اهلل« الذيــن ال يعرفون حراميا 
واحــدا، وال نصابا من النصابني، ولم 
يســمع عما قيل حول مهربي نفط 
يتحولــون، فجــأة، الــى مصلحني 
ورؤســاء قبائل، ولم يقرأ عما كتب 
بصدد فاســدين هّربوا االموال احلرام 
باكياس الزبالة في ســيارات الدولة 
التي حتمل حصانات حاّدة مثل نصل 

السكني، الى خارج البالد. 
واســتميح قّرائــي املعــذرة لهذه 
املعابثــة، وهــذا اللعــب بالوقــت 
الثمني، واعتمد على رحابة صدرهم 
ليتحملونــي، هذه املرة، جلوجا وبريئا 
الى  واســتدرجهم  بالزفة،  واطرشا 
اســتراحة حســن النية، ووســادة 
االحــالم الوردية، وانصحهم بوجوب 
الثقة العمياء باملســتقبل، واالميان 
الفطري باحلتميات وبانه ال يصح إال 
الصحيح في نهاية املطاف، وليدعوا 
ارجلهم باملاء الفاتر كلما داهمتهم 
وسوء سيرة  الفساد  عن  الشائعات 

احلبربشية. 
اقول، ســاكون مفرط الطيبة، هذه 
املرة، لكي ادعو احلكومة، ثم مجلس 
النواب، الــى اصدار قانون مينع »كبار 
املســؤولني« من تعيني اقاربهم )من 
الدرجة الرابعة( موظفني في املرافق 
التي يديرونها، أو في غيرها، ويتضمن 
القانون، في مواده الفرعية التدقيق 
فــي ملفــات وشــهادات وكفاءات 
و)طرق تعيني( اقارب املســؤولني )من 
الدرجــة الرابعــة( ممـــن عينوا في 
وظائــف ومواقع مهمـــة في فترة 
بعد تعيني املســؤول الكبيـــر الى 

منصبـه.
وطبعا، فان الســذاجة هنا تتطلب 
االفتراض بان ثمة فــي احلكومة، او 
ابنــاء عمومتها، مــن يضع اهلل بني 
النزيه  عينيه فيمسك هذا االقتراح 
ويهرع به الى االستشارية القانونية، 
التي ســتفرح لهذه املبادرة وحتولها 
الى فقرة على طاولــة البحث، ثم، 
لتصبــح قانونا، والقانــون اجراءات، 
الى فرص عمل الصحاب  واالجراءات 
الكفاءات ممن ليس لديهم اقارب )من 

الدرجة الرابعة(. 
وســأعترف هنا، بأن الذي دعاني الى 
هذه املغامرة الســاذجة مبناشــدة 
احلكومة إصالح ماكنتها بادخال دماء 
التي  العراقية  الكفاءات  جديدة من 
ال متلك »واســطات« هو مقال كتبه 
صديق يشــير فيه الى دبلوماســي 
بـ«الواســطة«  املعينني  من  عراقي 
أعلن في اجتماع لنظرائه العرب بان 
اليهود ليسوا اعداءنا بل املسيحيون 
فاصبــح الرجل موضوعــا للنكتة، 
التــي بعثته مندوبا  الدولة  وصارت 

عنها موضوعا للشفقة. 

اقارب كبار
المسؤولين..

بهدوء

سائرون: تاخر حسم 
املرشحني للكابينة الوزارية 
خرق للدستور ونحمل رئيس 

الوزراء املسؤولية 
ويرى الزيــادي أن “رئيس مجلس 
األولى  الســلطة  لديه  الوزراء 
املطلقة،  الصالحيــة  وصاحب 
وبإمكانه اتخــاذ قرار بأن يقدم 
وحينها  مناســباً  يــراه  مــن 
ســاحة  في  بالكرة  ســيرمي 

مجلس النواب”.
وكشــف، عن “حسم اخلالفات 
بشأن وزارتي الداخلية والدفاع، 
بشأن  لدينا  املشــكلة  وبقيت 
وزارة العدل حيــث خول االحتاد 
عبد  الكردســتاني  الوطنــي 
املهدي باختيار قاض مســتقل 

للتصويت عليه”.
ويجد الزيادي، أن “مبرر الضغوط 
بحســم  انتهى  السياســية 
املرشحني، وما على عبد املهدي 
إال تقــدمي األســماء وحينهــا 
ســيطلع الرأي العام على من 
هو املتسبب احلقيقي في تأخير 

حسم الكابينة الوزارية”.
مــن جانبه، ذكــر النائب اآلخر 
عن القائمة عــالء الربيعي، أن 
“احلكومــة مر على تشــكلها 
نحو سبعة أشــهر، وليس من 
دون  أن تســتمر من  املعقــول 
وزارات أمنية في ظل التحديات 

احلالية”.

تصريح  فــي  الربيعي،  وتابــع 
إلــى “الصباح اجلديد”، أن “األمر 
بحاجة إلى املزيد من اجلهود من 
أجل تقدمي األســماء بعيداً عن 
الكتل  متارسها  التي  الضغوط 

السياسية”.
ولفــت إلى أن “اتفاقنا بشــأن 
آلية تشــكيل احلكومة ما زال 
قائماً في أن يكون املرشــحون 
األمنيــة  الســيما  للــوزارات 
مــن التكنوقــراط واملهنيــني 
ومن  التحزب،  عــن  والبعيدين 
الذين لــم يكونوا فــي مواقع 

وزارية سابقة”.
وشــدد الربيعي على أن “قائمة 
ســائرون لم تقدم أي مرشــح 
للوزارات، بــل أن قرارها قطعي 
إلى عبد  تتــرك حصتهــا  بأن 
املهدي ومتنحه حرية في اختيار 

املرشح املناسب”.
“يرســل  ألن  الربيعي،  ويتطلع 
عبد املهدي أســماء املرشحني 
ننتهي من  لكي  وقت  بأســرع 
وننتقل  الوزارية،  الكابينة  أزمة 
البرنامج  تنفيــذ  إلــى  بعدها 
احلكومــي الــذي مت التصويت 
مجلس  فــي  ســابقاً  عليــه 

النواب”.
وفي الســياق عــد النائب عن 
املوسوي  جواد  ســائرون  كتلة 
في بيــان تلقت الصباح اجلديد 
نســخة منه، امس الســبت، 

تأخــر رئيس الــوزراء عادل عبد 
املهــدي بحســم املرشــحني 
“خرقــاً  الشــاغرة  للــوزارات 
مجلس  قدرة  مؤكداً  دستورياً”، 
النواب على استكمال الكابينة 
احلكومية خالل أسبوع في حال 
إرســال ٣ إلى ٥ مرشحني من 

قبل رئاسة الوزراء لكل وزارة.
وقال املوسوي في البيان إن “تأخر 
املهدي  عبد  عادل  الوزراء  رئيس 
وإرســال مرشحيه  في حسم 
لباقي كابينته الوزارية هو خرق 
واضــح للدســتور وداللة على 
ضعف كبير في إدارته وتصديه 

للمسؤولية”.
وأضاف املوسوي: “ثبت في أكثر 
من موضع ومناسبة عدم قدرة 
تأثيرات  الوزراء على جتاوز  رئيس 
الدول اجملــاورة وضعف في إدارة 
حازمة لهذا املوضوع ومواضيع 
إقليم  إدارة  موضوع  مثل  أخرى 

كردستان”.
وتابع، أن “السلطة التشريعية 
البرملانيــة قادرة على حســم 
الكابينة  اختيار ما تبقى مــن 
واحد  أســبوع  خالل  الوزاريــة 
فقط فيما لو مت إرسال ٣ إلى ٥ 
مرشحني من قبل رئاسة الوزراء 

لكل وزارة”.
واكثر من هــذا، قال النائب عن 
علي  واالعمــار  االصــالح  تيار 
البديــري امــس، فــي تصريح 

العراق  االخباري”عني  للموقــع 
نيــوز”، “ال نبالــغ عندما نقول 
املســتفيد  هو  عبداملهدي،  ان 
الكابينة  اكمال  عدم  من  األول 
لومه  عــدم  بســبب  الوزارية، 
علــى عــدم تنفيــذ برنامجه 
احلكومــي، بحجة ان حكومته 

غير مكتملة”.
وبــني ان “مجلس النــواب مع 
االسبوع  منتصف  اعماله،  بدء 
احلالــي، ســيكون لــه موقف 
وموقف بشــأن تأخيــر اكمال 
الكابينــة احلكوميــة، فهــذا 
الشــيء له تأثير على مصالح 
الوزارات  ادارة  رغــم  املواطنني، 

الشاغرة بالوكالة”.
يشــار إلــى أن حكومــة عبد 
املهدي ما زالت تعاني من نقص 
العدل  وهــي  وزارات  أربــع  في 
والتربيــة والداخليــة والدفاع، 
حيــث لم يحصــل اتفاق على 
مرور  من  بالرغم  لها  مرشحني 
أكثر من ســنة على انتخابات 

مجلس النواب للدورة احلالية.

الدهلكي: امليليشيات 
والعصابات املسلحة تفرض 
سطوتها في ديالى وتقوض 

االمن 
األمر الذي شــجع تلك اجلهات 
املنفلتــه باملضي في أعمالهم 
التخريبيــة والعدائيــة ضــد 

“مــا  أن  متابعــاً  املواطنــني”، 
يجــري اليــوم فــي ديالى هو 
األمن  لتقويض  جديد  مخطط 
مسلسل  وإعادة  واالســتقرار 
والتهجير  والتشــريد  القتــل 
الذي اجتاح هذه احملافظة أعوام 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧ األمر الذي سيقود 
احملافظة نحو الهاوية هي وباقي 
ســيعيد  مما  األخرى  احملافظات 
جميع  ويهــدر  لها  الفوضــى 
املضنية  واجلهــود  التضحيات 
خالل الســنوات املاضية إلعادة 

االستقرار والسالم اليها”.

الدعوة الى محكمة دولية 
تقاضي عناصر داعش باطلة 

وتناقض دستور البالد 
وشددت وزيرة العدل الفرنسية 
علــى أن هذه احملكمة ليســت 

سوى “فرضية عمل”. 
وأضافــت أن هــذه )احملكمــة 
املكان  “في  سُتنشــأ  الدولية( 
على  في ســوريا  ليس  املعني، 
األرجح، رمبا في العراق”، مشيرة 
إلى أنه ميكنها العمل مبشاركة 
وفرنســيني  أوروبيني  “قضــاة 
وعراقيني”، لكنهــا ذكرت عدداً 
مضيفة  “الصعوبــات”،  مــن 
“يتعني احلصــول على موافقة 
الدولة العراقية، وطرح شروط، 
اإلعدام  عقوبة  شــرط  خاصة 

التي يتعني حظرها”. 

وعن الفرنسيني احملكوم عليهم 
باإلعدام، أكــدت بيلوبيه “قلنا 
مراراً للدولة العراقية إن عقوبة 

اإلعدام ال ميكن أن تطبق”. 
مناقشــات  “ثمــة  وأضافــت 
جاريــة... إننــا نســهر علــى 
اإلعدام  عقوبــة  تنفيــذ  عدم 
باألشــخاص الذيــن نتحمــل 

مسؤوليتهم”.
وُحكم باإلعدام على 11 فرنسياً 
وحوكموا  اعتقلوا في ســوريا 
إلى  النتمائهــم  العــراق،  في 
انتقادات  أثار  داعش، ما  تنظيم 
حــادة في فرنســا، خاصة من 
قبــل محامني متخصصني في 

القضايا اجلنائية.

الزراعة: استمرار احلرائق 
في العديد من األراضي 

استهداف إرهابي للقطاع 
الزراعي  

فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد 
املهدي، األحد املاضي، ان حرائق 
محاصيل احلبــوب التي حتصل 
هذه االيام هي حتدث الســباب 
جنائيــة اوارهابية ولكن هناك 
حرائق حتصل ألســباب عرضية 
ســواء متاس كهربائي او نزاع او 
انتقام، وهناك مزارعون يحرقون 
التربة لتهيئتها للزراعة، وعلينا 
عدم املبالغة بهذا االمر اذا كنا 

نريد خدمة وطننا وشعبنا”.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – ضبط عبوتني 
الشــرطة  امنــي في  افــاد مصدر 
العراقية امس الســبت بــأن دوريات 
النجدة عثرت على عبوتني ناسفتني 
بــني النفايــات في منطقــة احلرية 

شمالي العاصمة بغداد.
النجدة وفي  إن »دوريات  وقال املصدر 
اثنــاء جتوالهــا ضمــن البيجية في 
االشــتباه  مت  ب بغداد،  احلرية  منطقة 
باجســام غريبة على جانب الطريق 
داخــل نفايات« ، موضحــا أنه » في 
انها  اتضح  النفايــات،  تفتيش  اثناء 
عبوتني ناسفتني«، مشيراً إلى انه »مت 
توجيه خبير املتفجــرات، الذي بدوره 
قام بتفكيك العبوات ورفعها من دون 

اي اصابات بشرية ».

ديالى – اشتباك مسلح 

اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ديالى امس الســبت ان 
قوات مشتركة صدت تعرضا لداعش 
على قريــة بني كعب في شــمالي 

شرقي احملافظة .
وقــال املصــدر ان »قــوات احلشــد 
في محافظة   110 اللواء  الشــعبي 
ديالــى، عاجلــت التعرض باســلحة 
ثقيلــة وخفيفة فــي منطقة بني 
كعب شــمال شــرقي احملافظة في 
منطقــة الســعدية« ، مضيفا انه 
احلشد  لقوات  اية خســائر  »التوجد 
ومازالت القــوات متواجدة في قرية 

بني كعب في السعدية«.

كركوك – احباط اختطاف
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس السبت بأن قوة امنية 
احبطت محاولة الختطاف طفلة في 

منطقة تسعني مبحافظة كركوك.
وقال املصــدر  إن »شــرطة النجدة 
والدوريات في كركوك احبطت، ظهر 
يوم امس محاولــة الختطاف طفلة 
من  باحملافظة  تســعني  في منطقة 
قبل شــخصني مجهولي الهوية« ، 
مضيفا أن »القــوة متكنت من حترير 
شــعبة  الى  وتســليمها  اخملطوفة 
التحقيق  الجــراء  اخلطف  مكافحة 

االصولي«. 

بابل – اعتقال متهمني 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة بابل امس السبت عن متكن 
مفارزها مــن القاء القبض على عدة 
متهمــني بقضايا متنوعــة على إثر 
عمليات متابعــة ومطاردة ملطلوبني 
صادرة بحقهم مذكــرات قبض من 

قبل السلطة القضائية.

واضــاف املصــدر ان عمليــات القاء 
القبــض اســتندت الــى معلومات 
مناطق  فــي  دقيقــة  اســتخبارية 
متفرقة من احملافظة ، مشــيرة إلى 
ان جميع املتهمني مت نقلهم من قبل 
قوات الشــرطة الى مراكز لالحتجاز 
االجراءات  بقية  الســتكمال  االمني 

القانونية املطلوبة بحقهم.

واسط – ضبط اسلحة 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظــة واســط امس 
السبت عن متكن مفارز قسم الكالب 
العاملة في ســيطرة  البوليســية 
كوت - بغداد جنوبي واســط وخالل 
التفتيش الدقيــق من ضبط عجلة 
األنواع  مختلفة  بأســلحة  محملة 

والقبض على سائقها.
باخفاء  املتهــم قام  ان  املصدر  وافاد 

االسلحة حتت بضاعة للتمويه ، لكن 
يقظة ومهنية شرطة واسط حالت 
دون مرور هذه العجلــة، ومتت إحالة 
املتهم واملواد املضبوطة الى القضاء 

لينال جزاءه. 

صالح الدين – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في قوات الشرطة 
اعتقال  عن  الســبت  امس  االحتادية 
احد عناصر »ديوان اجلند« في سامراء.
وقــال املصــدر ان »قوة مــن اللواء 
شرطة  الرابعة  الفرقة  عشر  الثالث 
احتاديــة، اعتقلت مطلوبا ينتمي الى 
مايســمى ديوان اجلند الداعشي في 
منطقة احلويش بقضاء ســامراء« ، 
واضافت انه »مت تسليمه الى اجلهات 

اخملتصة اصوليا«.

االنبار – تفجير عبوات 

أعلــن مديــر مديرية أفــواج طوارئ 
العميد عمر محمد  األنبار  شــرطة 
خميس، الســبت، تفجيــر 36 عبوة 
ناســفة من مخلفات »داعش« حتت 

السيطرة غربي الرمادي.
وقــال خميس ، إن »قــوة من طوارئ 
الثالــث  شــرطة األنبــار بالفــوج 
وبالتعــاون مــع اجلهد الهندســي 
بالفرقة العاشــرة فجــرت ٣٦ عبوة 
ناســفة عبــارة عن جلكانــات من 
مخلفــات داعــش فــي منطقة الـ 
٧ كيلو غــرب الرمــادي« ، الفتا الى 
املشــتركة في  األمنية  القــوات  أن 
محافظــة األنبــار تنفذ بــني احلني 
واآلخــر، عمليات أمنية تســفر عن 
اعتقــال عناصر بتنظيــم »داعش« 
وتدميــر مواقــع للتنظيــم وضبط 

مخلفات تابعة له.

نينوى – اعتقال ارهابي 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظــة نينوى امس الســبت ان 
قوة من االســتخبارات العســكرية 
القــت القبض علــى ارهابي ينتمي 
الى مايســمى بـ«ديوان احلسبة« في 

املوصل مركز محافظة نينوى.
ان« مفارز االستخبارات  وذكر املصدر 
العسكرية وأثر معلومات إستخبارية 
دقيقة متكنت من القاء القبض على 
باملوصل  بــادوش  في  االرهابيني  أحد 
من الذين كانوا يعملون مبا تســمى 
بـ)ديوان احلســبة(« ، مضيفة ان ان« 
االرهابي قــدم لداعش معلومات عن 
املنتسبني من الشرطة واجليش قبل 
التحرير االمر الذي احلق ضررا بالعديد 
منهم، وهو مــن املطلوبني للقضاء 
مبوجب مذكرة قبض على وفق أحكام 

املادة ٤ إرهاب«.

ضبط عبوتين ناسفتين في منطقة الحرية شمالي بغداد * صد تعرض لداعش على قرية بني كعب في ديالى 
العثور على عجلة محملة بأسلحة جنوبي واسط * تفجير 36 عبوة من مخلفات »داعش« غربي الرمادي
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بغداد _ الصباح الجديد: 

والبيئة  الصحــة  وزيــر  برعاية 
العلوان  الديــن  عــاء  الدكتور 
نظمــت وزارة الصحــة والبيئة 
احتفالية مبناسبة اليوم العاملي 
احلملة  وإطاق  التبــغ  ملكافحة 
على  الضرائب  لزيــادة  الوطنية 
مع  بالتعــاون  التبغ  منتجــات 
منظمة الصحــة العاملية على 
في  الكائنة  األطباء  نقابة  قاعة 

املنصور 
كلمة  االحتفاليــة  وتضمنــت 
الوكيل  عنه  نيابه  القاها  للوزير 
الفني، الدكتور جاسم الفاحي 
اكد فيهــا ان دول العالم كافة 
حتتفــل باالمتناع عــن التدخني 
وتعاطــي التبغ مبناســبة اليوم 
العاملــي لامتناع عــن تعاطي 
التبغ ووزارة الصحة اليوم تنظم 
احتفاليــة بالتعاون مع منظمة 
الصحة العاملية من اجل ترسيخ 
الوعي بأهمية منع التدخني على 
تنسجم مع  آليات وخطط  وفق 
األماكن  في  التدخني  منع  قانون 
وان هــذا القانــون يهــدف الى 
املواطنني ومجتمعنا من  حماية 
التدخني وتقليل نسبة املدخنني 
,واشــار الوزير في كلمته الى ان 
الوزارة ســتتولى التنســيق مع 
الــوزارت واجلهــات ذات العاقة 
لتحقيــق أهداف هــذا القانون 
الدراســة  مناهــج  وتصميــم 
التربويــة وإقامة برامج التوعية 
للمجتمع واملزارعني بزراعة املواد 
املفيــدة للمواطن بدال من التبغ 
واملدخنني  اخملالفني  ومحاســبة 
والــوزارات  املؤسســات  فــي 
واألماكــن العامــة واملطــارات 
واألماكــن  الدراســة  وقاعــات 
العامة واملطاعم واملســارح إلخ 
فضا عن تنظيم الوزارة حلمات 
يحمينا(  )قانونكم  منها  توعية 
حفاظــا على صحة وســامة 

اجلميع .
بعد ذلــك ألقى ممثــل منظمة 
العراق  فــي  العاملية  الصحــة 
الدكتــور علــي اكبــر كلمــة 
املنظمة بني فيها توجه املنظمة 

وزارة  نشــاطات  عمــوم  لدعم 
الصحة والتي تســهم باحلفاظ 
املواطنني  على صحة وســامة 
ووجه  التدخــني  قانــون  ومنها 
اجلماهير  تخص  االولى  رسالتني 
وحتذيرهم  توعيتهــم  وضــرورة 
من مخاطر التدخني والرســالة 
الثانيــة لصناع القــرار بضرورة 
اإلســراع بتطبيق القانون للحد 
العاجات  وتوفيــر  التدخني  من 
وتكثيف  املدخنــني  للمرضــى 
الوعي االعامي من قبل وسائل 
التدخني ســواء  االعام مبخاطر 
على الفــرد املدخن واحمليطني به 
ومحاســبة اجلهــات االعامية 
التدخني  تروج وحتــث على  التي 
العاجــات  توفيــر  واهميــة 
املناســبة للمرضــى املدخنني . 
كلمة  االحتفالية  تضمنت  كما 
ملمثل نقيــب االطباء في العراق 

وكلمة لرئيس جمعية مكافحة 
التدرن وعرض فيديوي توضيحي 
عن مخاطــر التدخني وفعاليات 

مسرحية وغنائية متنوعة .
من جانبها اقامت وحدتا االعام 
قطاع  فــي  الصحــة  وتعزيــز 
الصحية  للرعايــة  احلمدانيــة 
احتفالية  نينــوى  فــي  االولية 
ملكافحة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
التدخني وبدعــم من قبل وحدة 
 IOM النفسية ملنظمة  الصحة 
الدولية في احلمدانية على قاعة 
مركــز صحــي احلمدانية لطب 
االســرة ، وبحضور معاون مدير 
جنان  رغيــد  الدكتور  القطــاع 
والصحية  الطبيــة  واملــاكات 
املراكز  فــي  العاملة  واالداريــة 

الصحية التابعة للقطاع.
القــاء  االحتفاليــة  خــال  ومت 
الدكتور يحي  محاضرة من قبل 

معن الصباغ بــني فيها مخاطر 
واجملتمع  الفــرد  على  التدخــني 
اقناع  ومناقشــة ســبل وطرق 
االفــراد باالمتناع عــن التدخني 
فضا عن مناقشة ضرورة توعية 
الشــباب مبضار التبغ واالركيلة 
وااليعــاز الــى وســائل االعام 
التوعية  رسائل  تكثيف  بضرورة 
حول مضار التدخني حفاظاً على 
صحــة الفرد واجملتمــع .  وتؤدي 
حملــة اليوم العاملــي لامتناع 
عن تعاطي التبغ لعام 2019 إلى 
إذكاء الوعي عن األخطار الناجمة 
عن تدخني التبغ والتعّرض لدخان 
التبغ غير املباشر وإدراك مخاطر 
التبــغ علــى الصحة  تدخــني 
الرئويــة بصفــة خاصة وحجم 
باملرض  واإلصابة  الوفاة  معدالت 
الرئوية  األمــراض  نتيجة  عاملياً 
التي يتسّبب فيها التبغ، مبا في 

املزمنة  التنفسية  األمراض  ذلك 
وسرطان الرئة؛

ويؤثــر موضوع التبــغ والصحة 
الرئوية الشــامل لعدة قطاعات 
مثل  أخرى،  عاملية  عمليات  على 
اجلهود الدولية املبذولة ملكافحة 
األمراض غير الســارية والســل 
النهوض  بغــرض  الهواء  وتلوث 
بالصحــة. ويعــّد ذلــك مبثابة 
أصحاب  إلشراك  سانحة  فرصة 
املصلحة عبر القطاعات ومتكني 
البلدان من تعزيز تنفيذ التدابير 
 MPOWER ببرنامــج  اخلاصــة 
)مجموعــة مــن السياســات 
الرامية إلى دحر وباء التبغ( التي 
واملنصوص  فعاليتهــا،  ثبتــت 
منظمة  اتفاقيــة  فــي  عليها 
بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة 
مكافحــة التبــغ.     ومن أجل 
حتقيــق غايــة هــدف التنمية 

املستدامة املتمثلة في تخفيض 
الوفيــات املبكــرة الناجمة عن 
األمــراض غير الســارية مبقدار 
الثلث بحلول عــام 2030، يجب 
أن تكــون مكافحة التبغ أولوية 
للحكومات واجملتمعات في أنحاء 

العالم.
 إال أن العالم ليس على املســار 
الغاية في  لبلوغ هذه  الصحيح 

الوقت الراهن.
وينبغــي للبلــدان أن تتصــدى 
لوباء التبغ عبــر تنفيذ اتفاقية 
العامليــة  الصحــة  منظمــة 
اإلطارية بشــأن مكافحة التبغ 
تنفيذاً تامــاً،  وباعتماد التدابير 
اخلاصة ببرنامج MPOWER عند 
أعلى مســتويات اإلجناز، وهو ما 
ينطوي على وضع وتطبيق وإنفاذ 
التبغ  ملكافحة  السياسات  أجنع 

بهدف احلّد من الطلب عليه. 

وزارة الصحة والبيئة تنظم احتفالية
 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

تحتفل دول العالم 
كافة باالمتناع عن 
التدخين وتعاطي 

التبغ بمناسبة اليوم 
العالمي لالمتناع عن 

تعاطي التبغ من اجل 
ترسيخ الوعي بأهمية 

منع التدخين على 
وفق آليات تنسجم مع 

القانون في األماكن 
العامة

جانب من االحتفالية التي اقامتها وزارة الصحة مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة التبغ
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جامعة البصرة تقيم 
مؤتمرها الدولي الثالث 

عن العلوم اإلنسانية

»المشاريع »تنجز اعمالها 
في محطة كهرباء 

الصابيات التحويلية

بغداد _ الصباح الجديد: 
أقامــت كلية التربية للعلوم اإلنســانية في 
الثالث،  الدولــي  البصرة مؤمترهــا  جامعــة 

مبشاركة باحثني وشخصيات دولية.
 ويهدف املؤمتر الذي عقد حتت شــعار )العلوم 
اإلصاح  وقاعدة  الثقافات  اإلنســانية مرتكز 
( الى الوقوف على املداخــل النظرية للعلوم 
للعلــوم  الثقافــي  والتأصيــل  اإلنســانية، 
اإلنسانية اعتمادا على تطورات اجملتمع، إضافة 
إلثبات قدرة العلوم اإلنســانية على فتح آفاق 

إنسانية جديدة للمجتمع.
وتضمن املؤمتر خمســة محاور كان األول عن 
علوم القرآن والذي تركز على بحث آليات فهم 
النص الديني وأثرها فــي ثقافة اجملتمع، فيما 
بحث احملــور الثاني اللغة العربيــة وأثرها في 

توجيه الفكر والثقافة.
وناقش احملور الثالث اللغة االجنليزية ودراسات 
فــي اللغة واألدب االجنليــزي، بينما عّرج احملور 
الرابــع على مجــال التاريــخ فبحث مامح 
العطــاء البصــري وإطــاره التجديــدي عبر 
العصور، وجاء محور اجلغرافية خامسا ليركز 
على مشكات التنمية املستدامة في العراق.

من جانبه قال رئيس اجلامعة الدكتور ســاجد 
ســعد النور إن اجلامعة تســعى إلى االرتقاء 
بنتاجاتهــا العلمية من خال البحث العلمي 
مشــددا على التعاون العلمــي البحثي بني 
اجلامعات واملؤسســات األخــرى في كل بقاع 
العالم، متطلعا بأن يشــكل املؤمتر انطاقة 

إلى هذا التوجه.

بغداد _ الصباح الجديد: 
وتنفيذ  العامة للتصميــم  الشــركة  اجنزت 
املشــاريع احــدى تشــكيات وزارة الصناعة 
واملعادن اعمالها في محطة كهرباء الصابيات 
التحويليــة لصالــح وزارة الكهربــاء ضمن 

مشروع احملطات التحويلية.
وقــال مصدر مخول في الشــركة ان ماكات 
الشــركة الفنية والهندســية اجنزت تنفيذ 
االعمال املدنية في محطة كهرباء الصابيات 
اوليا  تسليما  وتسليمها  بالكامل  التحويلية 
الى اجلهة املســتفيدة ضمــن اجلدول الزمني 

اخملطط له .
واضاف املصدر ان للمحطــات اهمية خاصة 
تتمثل فــي حــل مشــكلة االختناقات في 
الشبكة الوطنية ، سيما في موسم الصيف 
وارتفاع درجات احلــرارة اكثر من معدالتها في 
بعض االحيــان ، مبيناً ان العمــل في املوقع 
قــد واجه بعــض املعوقات واملشــكات في 
االولى من تنفيذه ومتكنت الشــركة  املراحل 
من تذليلها وجتاوزهــا والتغلب عليها بجهود 

ماكاتها الهندسية والفنية.
واضــاف املصدر ان ماكات الشــركة تواصل 
اعمالها في موقع محطة كهرباء االبراهيمية 
حيــث مت صــب االســاس احلصيــري لبناية 
الســيطرة والتشــغيل بكميــة )555 ( مترا 
مكعبــا ، في وقت تواصل ماكات الشــركة 
ايضاً اكمــال اعمال تنفيــذ محطة كهرباء 
الشــهيد عبد العباس املرحلــة الثانية الذي 
تنفــذه الشــركة لصالح الشــركة العامة 
لانظمة االلكترونية احدى تشــكيات وزارة 
الصناعة واملعادن . واوضح ان العمل يشــمل 
اعمــال مدنية وميكانيكيــة تتضمن اكمال 
اســس بناية القدرة واعمال التحشــية حتت 
لغرض  بالطابوق  التقطيــع  واعمال  االعمدة 
انشــاء حمامات وغرفة البطاريات اضافة الى 
اعمال اســس هياكل املداخن واســس بناية 
التســخني احلراري واكمال اعمال بناية احلرس 
وبناية معاجلة الوقود فضا عن اكمال اعمال 
القابلوات وجتهيز وصب اغطية اخلنادق وتنفيذ 
خنــدق الكيبــات وجتهيز وتركيــب اغطية 
حديدية للقنــوات واعمال شــبكة االنابيب 
وقنوات مليــاه االمطار واجملاري وربط شــبكة 
مياه االمطار مع شــبكة خــارج احملطة فيما 
تتضمن االعمــال امليكانيكية اكمال تنصيب 
احملرك وتنصيــب هياكل ومعدات بناية القدرة 
وبناية معاجلة الوقود ، مؤكدا ان العمل يجري 
بوتيرة متسارعة الجناز االعمال ضمن السقف 

الزمني احملدد والبالغ )315( يوما.
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بغداد _ الصباح الجديد: 

ناقشـــت هيئة رعايــة ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية فــي لقائها 
الثاني مع مؤسسة البصير العراقي 
النشاء  األولى  اخلطوات  للمكفوفني 
معهد يعنــى بفئة املكفوفني وذلك 
بحضور النائب اإلداري لرئيس الهيئة 
علي جعفر احللو وممثل املكفوفني في 
مجلــس إدارة الهيئة الدكتور صادق 

حسني. 
وناقش اللقاء املراحل األولى لانطاق 
بهذا املشــروع احليوي من خال بناء 
صرح علمي خــاص بفئة املكفوفني 
الرصافة ببغداد  وحتديدا في جانــب 
مساواة مبعهد النور في جانب الكرخ 
االدارية  الصاحيات  ضمن  يقع  الذي 
جمللس محافظة بغــداد ويرتبط فنيا 
بدائــرة ذوي االحتياجات اخلاصة احد 
تشــكيات الهيئة في وزارة العمل 
وإمكانية  االجتماعيــة  والشــؤون 

االستفادة من بعض االبنية املدرسية 
غير املكتملة البناء وذلك بعد إعداد 
اخملاطبــات الرســمية الوزاريــة بني 
وزارتي العمل والتربية الســتحصال 
الســتغال  االصوليــة  املوافقــات 
واحدة من تلك االبنية إلنشاء معهد 
للمكفوفني على وفق موازنة الهيئة 

أو الوزارة. 
كمــا تطرق اللقاء الــى إعداد كتاب 
رســمي خملاطبــة امانة بغــداد من 
اجل تخصيص قطعــة ارض ال تقل 
مســاحتها عــن ١٠٠٠ متــر مربع 
لتشــييد هذا املعهد في حال تعذر 
التربية  وزارة  من  بناية  اســتحصال 
كمرحلــة بديلــة مع اإلشــارة إلى 
االستفادة من مراكز التأهيل الطبي 
املنتشــرة فــي بغــداد واحملافظات 
بعــد توقيع كتاب نقل هــذه املراكز 
بشكل رسمي من قبل وزيري العمل 
والصحة لترتبط بهيئة ذوي اإلعاقة 
تنفيذا للقانون رقم 38 لسنة 2013 

كاجراء نهائي بديل عما ذكر انفاً. 
يذكر ان هنــاك توجيهاً لوزير العمل 

الدكتــور  االجتماعيــة  والشــؤون 
بتسهيل مهمة  باســم عبدالزمان 
هــذه املؤسســة ملا لهذا املشــروع 
مــن فائــدة علمية كبيــرة ويعمل 
املكفوفني  تطلعــات  حتقيــق  على 
في العيش اآلمــن والكرمي من خال 
تطبيــق االســتراتيجية الوطنيــة 
التي رســمتها الهيئة في التمكني 
طاقاتهــم  واســتثمار  االيجابــي 

وتفعيل دورهم في اجملتمع.
مــن جانبهــا أقامت دائــرة احلماية 
االجتماعية للمرأة في هيئة احلماية 
االجتماعية بوزارة العمل وبالتنسيق 
مع قسم املنظمات اجتماعا بحضور 
مدير عام دائــرة احلماية االجتماعية 
املوســوي  عطور  الدكتورة  للمــرأة 
)تراينكل(  منظمــة  عــن  وممثلــني 
االنســانية ومتخصــص في مجال 
اخلدمــة اجملتمعيــة مــن املفوضية 
التابعة  السامية لشــؤون الاجئني 
لامم املتحــدة ومديــر مكتب هيئة 
رعاية الطفولــة وعدد من اخملتصات 
من قســمي البحث االجتماعي في 

لتداول  االجتماعية  احلمايــة  دائرتي 
فضلى الوســائل التي من شــانها 
ونفســية  اجتماعية  رعايــة  تقدمي 

لألطفال داخل اسرهم. 
وقالــت مديــر عــام دائــرة احلماية 
االجتماعيــة للمــرأة فــي هيئــة 
احلمايــة بــوزارة العمــل الدكتورة 
عطور املوسوي ان من افضل السبل 
ونفسية  اجتماعية  خدمة  لتحقيق 
ســليمة لألطفال هو تطوير قدرات 
برنامج  عبر  االجتماعيــني  الباحثني 
فــرق جوالة  وتشــكيل  احلالة  ادارة 
من الباحثــني االجتماعيني واجلهات 
الداعمة للعمل االنســاني وقيامها 
النساء  املشمولة من  لألسر  بزيارات 
للوقــوف على احتياجــات االطفال 
الرعاية  الى ضرورة تقدمي  ، مشــيرة 
املطلوبــة عبــر برنامــج االحالــة 
للجهات اخملتصــة فضا عن اهمية 
العمل ببرنامج احلوكمة االلكترونية 
وتزويد الباحثني املتدربني باجهزة ايباد 
الروتني  وتقليل  الصعوبــات  لتذليل 

الذي يسبب ضغطا في العمل. 

تقرير

»ذوي اإلعاقة« تناقش مع مؤسسة البصير انشاء معهد للمكفوفين
العمل تبحث سبل دعم النساء فاقدات المعيل واطفالهن

بحث مع وفد منظمة اكساد التعاون المشتركالغاء 60 وكالة غذائية وطحين

بغداد _ الصباح الجديد: 
لتصنيع  العامة  الشــركة  اعلنت 
احلبوب في وزارة التجارة عن تنفيذ 
تفتيشــية  الرقابية جوالت  جلانها 

ملطاحن ميسان واالنبار .
واوضح مدير عام الشــركة حسني 
ســامي ان فرقــا رقابيــة ونوعية 
مشــتركة تابعة للشــركة اجرت 
زيــارات ملطاحــن ميســان واالنبار 
للوقــوف علــى عمليــات االنتاج 
والتوزيــع ، حيــث شــملت الزيارة 
مطاحــن العلمــني والربيعي وابن 
مرهون في االنبار ملتابعة االجراءات 
لتحسني  املتخذة  والنوعية  الفنية 
املؤشرة  االنحرافات  وتعديل  االنتاج 
ازائها ، فيمــا قامت جلان التفتيش 
واملتابعــة في ميســان بســحب 
الكســر  وحبوب  للحبوب  النماذج 
لفحصها  املنتــج  والطحني  االول 

اوزان  الــى معايرة  مختبريا اضافة 
االكياس املعبئة بالطحني فضا عن 
فحص اكياس التعبئة واالشــراف 

على فحص اخلبازة املوقعية .
ولفت املدير العام الى انه مت فحص 
الســامة  مســتلزمات  ومتابعة 
املهنيــة والدفــاع املدنــي ، فيما 
اظهرت تقارير االنتاج جتاوز نســب 
نســبة  الرابعة  للحصة  التجهيز 
 % 20 وان عملية التوزيع مســتمرة 
بإشراف ادارة الفرع واللجان الرقابية 
. من جانبها اعلنت دائرة التخطيط 
واملتابعة بوزارة التجارة عن الغاء ٦٠ 
وكالة غذائية وطحني خال الشهر 
وكائها  مخالفة  بســبب  املاضي 
للضوابــط والتعليمــات. وامضح 
مدير عــام الدائرة ابتهال هاشــم 
صابط ان الدائرة  قامت وللشــهر 
ذاتــه مبنــح ٩ وكاالت وتدوير ١٥٢ 

وكالة ودمج ١١٩ وكالة واستحداث 
٩ وكاالت واعادة ٨ وكاالت فضا عن 
وتسجيل  طفا   ٢٧٩٦٠ تســجيل 
جديــد ٥٣١٥٧ فردا اضافة الى نقل 
٦٩٩٧٣ فردا و٥٩ طفا من القادمني 
الى فروع التموين ونقل ٥٨٩٣٥ فردا 
و٦٤ طفــا من املرحلــني من فروع 
التموين كذلك اجناز ٢٩٧٢١ معاملة 
شطر كما مت  شــطب ١١٨٥١ فردا 
بســبب  التموينية  البطاقــة  من 
او اسباب اخرى.  الوفاة  او  الســفر 
وبهذا الصدد شــددت صابط على 
الدوائر احلكوميــة وغير احلكومية 
ذات العاقــة واملواطنــني كافــة 
بضرورة االباغ عن حاالت السفر او 
الوفاة ليتســنى للدائرة شطبهم 
التموينية حســب  البطاقــة  من 
بها  املعمول  والتعليمات  الضوابط 

في الوزارة. 

بغداد _ الصباح الجديد: 
ترأس وزير الزراعــة الدكتور صالح 
احلسني اجتماع اللجنة التوجيهية 
في الوزارة املتعلقة بتطوير البرامج 
التنمويــة الزراعية ملناقشــة عدد 
من املواضيع املتعلقة بإقرار اخلطة 
السنوية اخلاصة بعدد من البرامج 
التنموية والتــي تهدف الى تنمية 
وتطوير القطاع الزراعي في العراق .
وتتضمن اخلطة اقــرار برنامج الرز 
واكثار ســاالته واستنباط اصناف 
ســاالت  اكثار  وبرنامج  جديــدة، 
وانتاج هجني بــذور الذرة الصفراء، 
حيث  اخملتبــرات،  تطوير  وبرنامــج 
تضمنــت حتديد املســاحات املقرر 
2019، ونسب  العام  تنفيذها خال 
املالية  والتكاليف  املتوقعة  االنتاج 
التي حتتاجهــا واجلدوى االقتصادية 
ابرز  الوقوف على  الى  منها، اضافة 

املعوقات التي واجهت هذه البرامج 
وحتديد  واحلالي،  املاضي  العام  خال 
ابرز االجهزة واملعدات التي حتتاجها 
اخلطــة اخلاصة بتطويــر اخملتبرات 
وتنميتها، فضا عن مناقشة بعض 
هذه  بتطوير  املتعلقــة  املقترحات 
البرامج خال العام احلالي واالعوام 
املقبلة. كمــا مت بحث تقدمي الدعم 
الثروة  ومربي  واملزارعــني  للفاحني 
البرامج  احليوانية عن طريق هــذه 
وتوفير املستلزمات الضرورية لهم .
اللجنة  وقــد حصلــت موافقــة 
اخلطة  اقــرار  علــى  التوجيهيــة 
للبرامــج  املوضوعــة  الســنوية 
التنمويــة الزراعية للعــام احلالي 
بحث  متصل  صعيــد  على   .2019
الوزير مع وفد منظمة اكساد آفاق 
التعاون املشــترك بني اجلانبني في 
اجملال الزراعي اضافــة الى عدد من 

املواضيع املتعلقة بآخر املستجدات 
القطاع  يشهدها  التي  والتطورات 
الى  اضافة  العــراق،  فــي  الزراعي 
واملنظمة  الــوزارة  بــني  التعــاون 
انتــاج اصناف جديدة  على صعيد 
العالية  االنتاجية  ذات  البــذور  من 
وامللوحــة،  للجفــاف  واملقاومــة 
وتوســيع التعاون مع دائرة البحوث 
الشــأن، فضا  الزراعية فــي هذا 
عن تبــادل اخلبرات وتنظيم الدورات 

التدريبية واالرشادية
باإلمكانيــات  احلســني  اشــاد  و 
واخلبــرات التي متتلكهــا منظمة 
العاملة  العلمية  واملاكات  اكساد 
املنظمة  جهــود  مثمنــا  فيهــا، 
وتعاونها املســتمر مــع الوزارة في 
مجال تطوير الزراعة في العراق في 
واحليوانية  النباتيــة  اجملاالت  جميع 

والبحثية .

لمخالفتهم الضوابط والتعليمات »تصنيع الحبوب«  
تجري جوالت تفتيشية لمطاحن ميسان واالنبار

الحسني يناقش اقرار الخطة السنوية
 لتطوير البرامج التنموية الزراعية

هيئة ذوي االعاقة تبحث انشاء معهد املكفوفني



4

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال مايكل جوف، وهو مرشــح بارز خلالفة رئيســة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه تعاطى الكوكايني 
ويشــعر »بأســف شــديد« لتعاطيه فــي عدة 

مناسبات.
ونقلــت صحيفة ديلــي ميل امــس االول اجلمعة 
عن جوف قوله إنه تعاطى هــذا اخملدر في جتمعات 

اجتماعية عندما كان صحفيا شابا.
وقال »كان ذلك خطأ. أنظر إلى الوراء وأعتقد بأنني 
أمتنــى لو لم أفعــل ذلك. كان ذلك منــذ 20 عاما 
وبالفعــل كان خطأً. لكنني ال أعتقــد بأن أخطاء 

املاضي تفقد املرء األهلية«.
ويأتي هذا الكشــف في وقت يتسارع فيه السباق 
على خالفة ماي مع بحث املرشحني أوجه الصواب 
واخلطأ فيما يســمى خــروج بريطانيــا من االحتاد 

األوروبي بدون اتفاق.
واســتقالت ماي من منصب زعيمة حزب احملافظني 
احلاكــم امــس االول اجلمعة مما أشــعل رســميا 
منافســة علــى خالفتها قد جتعــل حزبها يتبنى 
موقفا أكثر تشــددا إزاء خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي.ويتعني على املرشحني اإلعالن عما إذا كانوا 
ســيخوضون السباق بحلول يوم غد االثنني. ويجب 

أن تكتمل عملية االختيار بنهاية متوز.
وقال »من الواضح أنه ســيكون علــى زمالئي في 
البرملــان وأعضاء حزب احملافظــني أن يقرروا اآلن ما 
إذا كان ينبغــي أن أكون زعيمــا. وأعتقد بأن جميع 

السياسيني لديهم حياة قبل السياسة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
خــرج اآلالف فــي ليبيريا إلى شــوارع العاصمة 
مونروفيا للمشــاركة في احتجاج على الفساد 
والتدهــور االقتصــادي الــذي يلقــي الكثيرون 
مبسؤوليته على الرئيس والعب كرة القدم السابق 

الذي كان يحظى بشعبية واسعة جورج ويا.
وفي تناقض صارخ مــع االحتفاالت العارمة بفوز 
ويا في انتخابات الرئاســة فــي عام 2017 حملت 
حشــود من احملتجني الذيــن رددوا هتافات الفتات 
وصفــت ويا بأنه »خائن« وجتمعت بالقرب من مقر 

الرئاسة.
ومن أهم أســباب االحتجاجات ركــود االقتصاد 
حيث ال يزال معظم الســكان يعيشون في فقر 
مدقــع وفضيحة في العام املاضــي فقدت البالد 
فيها أوراقا نقدية جديدة قيمتها 100 مليون دوالر 

كانت من املقرر أن تنقل إلى البنك املركزي.
وتضرر اقتصاد ليبيريا بشــدة بســبب تفشــي 
اإليبــوال بني عامي 2014 و2016 ممــا أدى إلى وفاة 
اآلالف إضافــة إلــى انخفاض أســعار الصادرات 
وتراجع  الرئيســية مثل خــام احلديد واملطــاط 

املساعدات األجنبية.
وكان الكثيرون في ليبيريا يرون أن ويا، الذي نشــأ 
في حي فقير في مونروفيا قبل أن يصبح مهاجما 
معروفا في بعض أهم فــرق كرة القدم األوروبية، 
ســيجلب عصرا جديــدا للبالد. لكنــه بدال من 
ذلك يواجه نفس االنتقادات بســبب الفساد التي 

الحقت سلفه ايلني جونسون سيرليف.
وســلم منظمو االحتجاج عريضــة لوزير العدل 
فرانك موســى دين يــوم اجلمعة اتهمــوا فيها 
احلكومة بسوء استغالل األموال العامة وانتهاك 
والفشــل فــي متويل الصحة  حريات الصحافة 

وبرامج التعليم على نحو مالئم.
وتتهم العريضة ويا نفســه ببناء ”عشرات املنازل 

الفاخرة“ بعدما امتنع عن اإلفصاح عن ممتلكاته.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
101 من املقاتلني في الســاعات  قتل 
ال24 املاضية خــالل معارك بني قوات 
جهادية  وفصائــل  الســوري  النظام 
ومعارضة قرب محافظة إدلب بشمال 
غرب ســوريا، وفــق ما ذكــر املرصد 
الســوري حلقوق االنســان امس االول 

اجلمعة.
وتسيطر هيئة حترير الشام على اجلزء 
األكبر من محافظــة إدلب وأجزاء من 
والالذقية  وحلــب  حمــاة  محافظات 
اجملاورة، وتنتشــر ايضا فــي املنطقة 
فصائل إســالمية ومقاتلة أخرى أقل 
نفوذاً. ويبلغ عدد سكان هذه املنطقة 

ثالثة ماليني شخص.
وجاءت املعارك في أعقاب هجوم مضاد 

اإلسالمية  والفصائل  اجلهاديون  شنه 
في شمال غرب محافظة حماة اجملاورة 

حملافظة إدلب ليل اخلميس.
املاضي،  إنه منذ اخلميس  املرصد  وقال 
قتل 53 من قــوات النظام و48 مقاتال 
من اجلهاديــني واملعارضــني، في تلك 
املعــارك التي شــهدت ضربات جوية 
حليفتها  أو  النظــام  قــوات  نفذتها 

روسيا.
وافاد مدير املرصــد رامي عبد الرحمن 
»إنهــا املعــارك االعنــف منــذ بدء 

التصعيد نهاية نيسان ».
وأضاف أن »منطقة االشــتباكات تقع 
وعلوية حتت  قرب مناطق مســيحية 

سيطرة النظام«.
االنباء  وكالــة  ذكــرت  من جهتهــا، 

»وحدات  أن  )سانا(  الرسمية  السورية 
من اجليــش تصدت بقوة للمجموعات 
اإلرهابية املهاجمة وبعد اشــتباكات 
عنيفة معها في ريف حماة الشمالي 
وحدات  وثبتت  الهجوم  اســتيعاب  مت 
اجليش نقاط تواجدها وأعادت متركزها 

في املنطقة«.
وفي محافظــة إدلب قتل طفالن ليال، 
أحدهما في هجوم صاروخي على قرية 
فريكــة والثاني في غــارة جوية على 

بلدة خان شيخون، وفق املرصد.
الشــام  حترير  هيئة  مقاتلو  وشــارك 
)القاعــدة ســابقا( وتنظيــم حراس 
الدين املرتبط بالقاعــدة وأيضا احلزب 
الهجوم  في  اإلســالمي  التركستاني 

املضاد.

باتفــاق منطقة  وإدلــب مشــمولة 
»خفض التصعيد« املوقع بني روســيا 
وتركيا  الســوري،  النظــام  حليفــة 

الداعمة لفصائل معارضة.
لكن لم يتــم تطبيق االتفاق بالكامل 
بسبب رفض اجلهاديني االنسحاب من 
منطقة منزوعة الســالح بعد سحب 
االســلحة الثقيلة منهــا، كما ينص 

االتفاق.
وقتل أكثــر من 300 مدني بحســب 
اإلنسان منذ  الســوري حلقوق  املرصد 
نهاية نيســان فيما اضطــر أكثر من 
أرقام  للنزوح وفق  ألف شــخص   270
األمم املتحدة. وطاول القصف أكثر من 

23 منشأة طبية و35 مدرسة.
ويتوقع احملللون أن يواصل الرئيس بشار 

األســد وحلفاؤه ضرب املنطقة بدون 
شــن هجوم كبير من شأنه أن يخلق 

حاال من الفوضى على أبواب تركيا.
وبعد ثماني سنوات من النزاع السوري، 
خارج ســيطرة  منطقتــان  تــزال  ال 
النظام: منطقة شاســعة في شمال 
شــرق سوريا يســيطر عليها األكراد، 

ومحافظة إدلب.
ولــم تعلن قــوات النظام الســوري 
هجوما فعليا تشنه على مواقع هيئة 
حترير الشــام، لكنها كثفت عمليات 
القصف ودخلت فــي مواجهات على 
االرض مع اجلهاديني منذ نهاية نيسان 
، ومتكنت من اســتعادة بعض املناطق 
في جنــوب محافظة إدلب وشــمال 

محافظة حماه.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
رفضــت اإلدارة األمريكية طلبات عدد 
من ســفاراتها رفع علم املثلية )قوس 
قزح( على ساريات العلم فوق مبانيها 
الفخر«  بـ«شــهر  االحتفــاالت  خالل 
يونيــو. ونقلــت قناة  للمثليــني في 
»إن بي ســي« األمريكيــة عن مصادر 
األمريكية  الســفارات  أن  دبلوماسية 
في إسرائيل، والبرازيل وأملانيا وليتوانيا 
التي  الدبلوماسية  البعثات  بني  كانت 
قدمــت طلبات بهذا الشــأن وقوبلت 
بالرفــض وأوضحت »إن بي ســي« أن 
هــذا الرفــض ال مينع الســفارات من 
وضــع أعالم املثلية فــي أماكن أخرى، 

غير سارية العلم، سواء داخل البعثة 
أو علــى جدرانهــا اخلارجيــة. وذكرت 
القناة، أنه في عهد الرئيس الســابق 
باراك أوباما كان يســمح للســفارات 
األمريكية برفــع علم قوس قزح، لكن 
هــذا العام، وحســب دبلوماســيني، 
أبلغت السفارات بضرورة احلصول على 
موافقة خاصــة على طلباتها. وكانت 
الرئيس دونالد ترامب قد أطلقت  إدارة 
في وقت ســابق حملــة عاملية لوقف 
جترمي املثلية، يترأســها سفير الواليات 
املتحدة فــي أملانيا ريتشــارد غرينيل، 
املثلي العلني األرفع منصبا في اإلدارة 

األمريكية.

المرشح لرئاسة وزراء 
بريطانيا يأسف 

لتعاطيه الكوكايين

احتجاجات الفية ضد 
الفساد والتدهور 

االقتصادي في ليبيريا

اإلدارة األميركية ترفض طلبات مقتل 101 من قوات النظام السوري وجهاديين في معركة قرب إدلب 
لرفع علم المثليين في سفاراتها

متابعة ـ الصباح الجديد :

كشــف مســاعدون الثنني من قادة 
حركــة االحتجاج امس الســبت ان 
اعتقلتهما  الســودانية،  االمن  قوات 
اإلثيوبي  الــوزراء  رئيس  بعد لقائهما 
يبي احمد، خالل زيارته للخرطوم في 
النزاع  محاولة للتوســط بني طرفي 

في السودان.
والتقى آبي أحمد اجلمعة قادة اجليش 
واحملتجني في محاولة إلحياء املباحثات 
بني الطرفني بعد مقتل العشرات من 
املتظاهرين في حملة قمع دموية في 

العاصمة األسبوع املاضي.
كما التقى آبي وفــدا ميثل املعارضة 
ضــم املعارضــني محمــد عصمت 
القيادي في احلركة  واسماعيل جالب 

الشعبية لتحرير السودان-شمال.
وقــال مســاعدوهما لوكالة فرانس 
بــرس إّن قــوات االمــن الســودانية 
أوقفتهما الحقا من دون أن تضيف اي 

تفاصيل.
لوكالة  لعصمــت  مســاعد  وصّرح 
فرانس برس »عندما خرجنا من مبنى 
سفارة إثيوبيا )اجلمعة بعد لقاء آبي( 
أوقفت سيارة فيها مسلحون محمد 
عصمت وأخذته إلى جهة ال نعلمها 

وبدون أن يقدموا اي تفاصيل«.
واعتقــل جالب مــن منزلــه صباح 
الســبت. وقال رشيد انوار من احلركة 
الشــعبية لتحرير السودان-شــمال 
لفرانــس برس إنــه عند »الســاعة 
الثالثة مــن صباح اليوم )الســبت( 
حضــرت إلــى اقامتنا ســيارة فيها 
مسلحون واخذوا اسماعيل جالب إلى 

جهة غير معلومة«.
قيــادات حتالف  وعصمت وجالب من 
احلريــة والتغيير الذي يضــم أحزابا 
معارضة ومجموعات متمردة مع قادة 
االحتجاجات التي تهّز الســودان منذ 

كانون األول/ديسمبر الفائت.
وأوضح املصدر نفسه أن مبارك اردول 
الناطق باسم احلركة، الفرع الشمالي 
من حركة مترد جنوبية ســابقة، أيضا 

اقتيد إلى »جهة غير معلومة«.
وكانت قــوات األمن »أوقفت« األربعاء 
نائب رئيس احلركة الشــعبية لتحرير 
في  منزلــه  مــن  السودان-شــمال 
اخلرطوم ياسر عرمان الذي كان قد عاد 
إلى العاصمة الســودانية من منفاه 

أواخر الشهر الفائت.
ودان االحتاد األوروبي والواليات املتحدة 

توقيف عرمان.
وكان دعا رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد 
في  »ســريع«  دميوقراطي  انتقال  إلى 
الســودان حيث التقى أعضاء اجمللس 
العســكري احلاكــم وقــادة احلركة 
االحتجاجيــة بعــد أيام مــن مقتل 
عشــرات املتظاهريــن خــالل حملة 

أمنية في اخلرطوم.
إلى اخلرطوم إلحياء  آبي أحمد  ووصل 
احملادثــات بني قادة اجليــش واحملتجني 
بعدما عّلق االحتــاد اإلفريقي عضوية 

اجليش  إفســاح  إلى حني  الســودان 
اجملال إلقامة ســلطة انتقالية بقيادة 

مدنية.
وأّيــد االحتاد األوروبــي خطوة التكتل 
اإلفريقي وســط إدانــات دولية لقادة 
الســودان العســكريني على خلفية 
التــي  الداميــة  األمنيــة  احلملــة 
استمر  الذي  االعتصام  اســتهدفت 
العامة  القيادة  مقر  خارج  ألســابيع 

للجيش للمطالبة بسلطة مدنية.
وقــال آبي فــي بيان موّقــع وزع على 
الصحافيني بعدمــا عقد اجتماعات 
منفصلــة مــع مســؤولي اجمللــس 
إن  االحتجاجات  وقــادة  العســكري 
»اجليش والشعب والقوى السياسية 
بالشــجاعة  يتحلــوا  أن  يجــب 
واملســؤولية باتخاذ خطوات سريعة 
دميوقراطية  انتقاليــة  فتــرة  نحــو 

وتوافقية«.
وأضــاف أن »على اجليــش أن يحمي 
أمــن البلد وشــعبها وعلــى القوى 
السياســية أن تفكر في مســتقبل 

البلد«.
وبينما رحب قادة احلركة االحتجاجية 
بوســاطة آبي إال أنهم أصروا على أن 
أي محادثات جديــدة مع قادة اجليش 
لن تتم إال في حال استوفيت شروط 

معينة.

وقال أحد أبرز قادة حتالف »قوى إعالن 
احلركة  قــاد  الذي  والتغيير«  احلريــة 
االحتجاجيــة عمر الدقير »لدينا عدة 

شروط لعودة التفاوض«.
وعدد للصحافيني الشــروط قائالً إن 
االنتقالي  العســكري  اجمللــس  على 
»االعتراف بــوزر اجلرمية« التي ارتكبت 
في ساحة االعتصام و«سحب املظاهر 
العســكرية من الطرقات«. كما دعا 
إلى تشكيل جلنة حتقيق دولية للنظر 

في »مجزرة فض االعتصام«.

»حالة رعب« 
إلعادة  العسكري  اجمللس  الدقير  ودعا 
خدمــة اإلنترنت والســماح باحلريات 

العامة وحرية اإلعالم.
ومنــذ الهجوم الدامي، لزم ســكان 
كبيرة،  لدرجــة  منازلهم  اخلرطــوم 
فبدت الشــوارع شبه مهجورة خالل 

عطلة عيد الفطر على غير العادة.
الدعم  وانتشــرت عناصر من »قوات 
الســريع«، املنبثقة من ميليشــيات 
اجلنجويــد املتهمة بارتــكاب فظائع 
2003 و2004،  دارفور عامي  في إقليم 
العاصمة  مــن ســاحات  عــدد  في 
دوريات  في  آخرون  وشوهد  الرئيسية. 
في شــاحناتهم الصغيــرة املعروفة 
في أوســاط الســكان وعلى متنها 

رشاشات ثقيلة أو قاذفات صواريخ.
وقــال أحد ســكان جنــوب اخلرطوم 
لوكالة فرانس برس »نعيش في حالة 
من الرعب جّراء إطالق النار املتقطع«، 
متحدثًا عن خوفــه على أطفاله من 
النزول إلى الشارع مع تسيير عناصر 
قوات الدعم السريع دوريات في أجزاء 

من العاصمة.
وفــي شــمال اخلرطــوم، أطلقــت 
شــرطة مكافحــة الشــغب الغاز 
املســيل للدمــوع اخلميــس بعدما 
أقام متظاهــرون حواجز على الطرق 
والقرميد  الصخــور  مــن  مصنوعة 

وجذوع األشجار.
العســكري  رئيس اجمللس  نائب  وأّكد 
الســوداني محمد حمدان دقلو الذي 
يقود »قوات الدعم السريع«، أّن البالد 
لن تنزلق إلى »الفوضى« وتعهد إزالة 

جميع املتاريس.
وأعطــى املتظاهــرون والســلطات 
متباينة  قتلى  حصيلة  العســكرية 
بشــكل كبيــر جــّراء عملية فض 
األطباء  فأفــادت جلنــة  االعتصــام. 
املركزية املقّربة مــن احملتجني أن 113 
شخًصا قتلوا في اخلرطوم بينهم 40 
مت انتشــال جثثهم من النيل. بدورها، 
ذكرت وزارة الصحة أن احلصيلة بلغت 
61 قتيالً في أنحــاء البالد، 52 منهم 

قتلوا بالرصاص احلي في اخلرطوم.
الصحة  أعلنت منظمة  ناحيتها  من 
العاملية في بيان اجلمعة أّنها أحصت 
مستشــفيات  فــي  جريحــاً   784
اخلرطــوم منذ بدأت احلملــة األمنية 
ضّد املتظاهرين يوم اإلثنني، مشــيرة 
إلــى أّن »العدد احلقيقــي ،قد يكون 
أكبــر بكثير«.  ونُّفذت احلملة األمنية 
بعدما انهارت احملادثات بني قادة احلركة 
واجليش بشــأن هيئة  االحتجاجيــة 
محل  ستحل  التي  االنتقالية  احلكم 
اجمللس العسكري الذي تولى السلطة 
البشير  عمر  بالرئيس  اإلطاحة  عقب 

في 11 نيسان.

الصني حتمي العسكر من اجل 
مصاحلها

ورغم حتقيق احملادثــات عدة اختراقات 
إلى  أنها وصلــت  إال  البدايــة،  فــي 
املتظاهرين  إثر مطلب  طريق مسدود 
املدعــوم مــن الغرب ومــن معظم 
احلكومات اإلفريقية بأن تضم الهيئة 
أغلبية مدنية وأن تترأسها شخصية 

مدنية.
أديس  اإلفريقــي ومقره  االحّتاد  وأعلن 
أبابــا تعليق عضوية الســودان »إلى 
انتقالية  إقامة ســلطة مدنية  حني 
بشكل فعلي«. ورّحب االحتاد األوروبي 

مبوقف االحتــاد اإلفريقي وطالب أيضاً 
و)إجراء( حتقيق  بـ«وقف فوري للعنف 
موثوق بشــأن األحداث اإلجرامّية في 

األّيام األخيرة«.
وازدادت الضغــوط علــى قادة اجمللس 
املفاوضات،  الســتئناف  العســكري 
حتى من قبل الــدول اخلليجية التي 
تعد بني أبرز اجلهــات الداعمة للقادة 

العسكريني في السودان.
ودعت الســعودية واإلمــارات، اللتان 
تعهدتــا تقــدمي حزمة مســاعدات 
قيمتهــا ثالثة مليــارات دوالر لدعم 
اجلنيــه الســوداني ومتويل اســتيراد 
استئناف  إلى  األساســية،  الســلع 
احلوار. وحتــى اآلن، حمت الصني التي 
استثمرت بشكل كبير في السودان، 
قادة اجمللس العســكري من التعرض 

ألي إدانة في األمم املتحدة.
والثالثاء، منعت بكــني املدعومة من 
موســكو محاولة مــن قبل مجلس 
األمــن الدولــي الثالثــاء إلدانة قتل 
املدنيــني في الســودان وإصدار دعوة 
من قوى العالم لوقف العنف بشكل 
فوري، وفق ما أفاد دبلوماسيون. وقال 
مارك الفيرن من مركز فرنسا الوطني 
لألبحاث العلمية إن »السودان يحمل 
أهمية اســتراتيجية كبيرة بالنسبة 

للصني«.

بعد أيام من مقتل عشرات المتظاهرين خالل حملة أمنية في الخرطوم

األمن السوداني يعتقل عددا من قادة االحتجاج 
المطالبين بالسلطة المدنية اثر زيارة آبي

أيّد االتحاد األوروبي 
خطوة التكتل 

اإلفريقي وسط إدانات 
دولية لقادة السودان 

العسكريين على 
خلفية الحملة األمنية 

الدامية التي استهدفت 
االعتصام الذي استمر 

ألسابيع خارج مقر 
القيادة العامة للجيش 
للمطالبة بسلطة مدنية
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آبي احمد يجتمع بالعسكر

بوتني وشي جينبينغ اثناء امللتقى

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

نــدد الرئيــس الصينــي شــي جينبينغ 
ونظيره الروســي فالدميير بوتني بالهيمنة 
االقتصاديــة األميركية علــى العالم لدى 
مشاركتهما امس االول اجلمعة في منتدى 

لألعمال تنظمه روسيا.
وبينمــا تخــوض الصني حربــا جتارية مع 
واشنطن وتواجه روسيا عقوبات غربية، ندد 
شي وبوتني بـ«عدم املساواة« في املنظومة 
االقتصادية العامليــة وتعهدا العمل على 

تعميق التقارب بني بلديهما.
واتهم بوتني الــذي كان يتحدث أمام قادة 
في عاملي السياســة واملــال خالل املنتدى 
االقتصــادي الدولي الســنوي في ســان 
بطرسبوغ، واشنطن بالسعي إلى »بسط 

نفوذها على العالم بأسره«.
وبينمــا نــدد بـ«خطاب احلــروب التجارية 
والعقوبــات«، دعا بوتني إلعــادة النظر في 
دور الــدوالر فــي التجارة العامليــة وانتقد 
الضغوط األميركية على مجموعة هواوي 

الصينية العمالقة للتكنولوجيا.
وقال بوتني »ال يحاولون خنقها فحســب، 
)هواوي( من األســواق  بل كذلك إخراجها 

العاملية بشكل غير رسمي«.
من جهته، دعا شي التخاذ خطوات »لتجاوز 
عدم املســاواة« فــي النظــام االقتصادي 
العاملي، مشــددا على أنــه »ال ميكن وقف 

تطلعات الدول حلياة أفضل«.
وفي إشارة إلى روســيا كشريك أساسي، 
قال إن الصني تســعى لبناء »تعاون مثمر 
مبني على املساواة واالحترام املتبادل« مع 

الدول الصديقة.
لتقاســم  »الصني مســتعدة  أن  وأكــد 
االختراعــات التكنولوجيــا مــع جميــع 
،5جي«  الشــركاء، وخصوًصا تكنولوجيا  

)شبكات اإلنترنت من اجليل اخلامس(.
عالقة شخصية وثيقة 

ووصل شي إلى موســكو األربعاء املاضي 
في زيارة تســتمر لثالثــة أيام حيث وصف 
بوتني بـ«أعز أصدقائــه« خالل اجتماع في 

الكرملني.
وحتــدث الزعيمان في املنتــدى امس االول 
اجلمعة عن العالقة الشــخصية الوثيقة 
التي جتمعهما إذ أشــار شــي إلى اجلولة 
التي أجرياها بالقارب في نهر نيفا في سان 

بطرسبورغ اخلميس املاضي.
وتأتي الزيارة بعد خمس سنوات من تسبب 
ضم موسكو لشبه جزيرة القرم األوكرانية 

بخالفــات كبيرة مع الغــرب والتقارب مع 
جارة روسيا شرًقا.

فــي هــذه األثنــاء، تخوض الصــني حربا 
جتارية مــع الواليات املتحدة فرضت خاللها 
واشنطن رسوًما جمركية واسعة وحتركت 
إلدراج شــركات علــى غرار هــواوي على 

قائمتهــا الســوداء. وحتســنت العالقات 
االقتصاديــة بــني موســكو وبكني خالل 
الســنوات األخيرة، رغم أنها بقيت تصب 
مبعظمها في صالح الصــني، التي تتفوق 
على روسيا اقتصاديًا ودميوغرافًيا. وشهدت 
زيارة شي التوقيع على عشرات العقود في 

واالتصاالت  اإللكترونية  التجــارة  مجاالت 
والغاز وغيرهــا. ومت التوقيع على اتفاقيات 
أخرى خــالل املنتدى، بينهــا واحدة أبرمت 
اجلمعة بني شركات شــحن بحري روسية 
وصينية للعمل مًعــا لتطوير طرق بحرية 
في منطقة القطب الشمالي. وبينما يعد 

هذا أول ظهور للرئيس الصيني في منتدى 
اقتصادي حيث يتراس وفداً من ألف عضو، 
إال أنه عقد اجتماعــات متكررة مع بوتني 

خالل السنوات األخيرة.
وقبيل زيارة شي، وصف مستشار الكرملني 
شــريك  بـ«أهم  الصني  أوشــاكوف  يوري 

اقتصادي لروسيا«.
زيادة في مستوى  الشــراكة  وأثمرت هذه 
التجارة بني الطرفني الذي منا بنســبة 25 
باملئة في 2018 ليســجل قيمة قياســية 

تبلغ 108 مليارات دوالر.
والعقوبات  السياسية  التوترات  رغم  لكن 
املتكررة على خلفية حتركات موســكو في 
أوكرانيا، إال أن االحتــاد األوروبي ال يزال يعد 
أكبر جهة أجنبية مســتثمرة في روسيا، 
متقدًما بأشــواط على الصــني والواليات 

املتحدة من هذه الناحية.

قلق املستثمرين 
وفي اليوم األول من املنتدى اخلميس املاضي، 
دعا بوتــني لزيادة االســتثمار األجنبي في 
وقت تسعى روسيا إلنعاش اقتصادها الذي 
يرزح حتت وطأة العقوبات الغربية املرتبطة 

بأزمة أوكرانيا وتراجع أسعار النفط.
وبعد خروجــه من ركود عانــاه في 2017، 

حتّسن االقتصاد الروسي بنسبة 0,5 باملئة 
فقط في الربع األول من هذا العام.

وكان بوتــني، الذي تراجعت شــعبيته إلى 
مســتويات قياسية، تعهد دعم النمو عبر 
سلسلة »مشاريع وطنية« تشمل الرعاية 
الصحيــة والبنى التحتيــة تقدر كلفتها 

بنحو 388 مليار دوالر.
لكن ازدادت مخاوف املســتثمرين األجانب، 
الذيــن يشــعرون أصال بالقلق مــن املناخ 
التجاري املتقلب في روســيا، جّراء توقيف 
االميركي مايــكل كالفي  األعمــال  رجل 
أبرز  )أحد  »بارينغ فوســتوك«  يترأس  الذي 
روسيا( في شباط/ صناديق االستثمار في 
فبرايــر وعدد من زمالئه لشــبهات تتعلق 
االتهامات بحقه  ونفى كالفي  باالختالس. 
مشيراً إلى أن توقيفه جاء نتيجة خالف بني 
املساهمني. وفي بيان نشره محاموه امس 
االول اجلمعة، أعرب كالفي عن أسفه لعدم 

متكنه من حضور املنتدى هذا العام.
أما بوتــني، فأكد اجلمعة أن املســتثمرين 
الغربيــني املوقوفني في روســيا على غرار 
كالفي بريئون حتــى تثبت إدانتهم وانتقد 
املنطقي  غيــر  لـ«تدخلها  األمــن  أجهرة 
واخملالف للقانون بكل بساطة في األعمال 

التجارية«.

تقرير

بوتين يتهم اميركا بالسعي الى بسط نفوذها على كل العالم
روسيا والصين تنددان بـ«خطاب الحروب التجارية والعقوبات«
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بالرغم من األزمــات التي توالت على »هواوي« 
مؤخــرا، أعلنــت الشــركة الصينيــة، أمس 
السبت، أنها حصلت على عقود لبناء شبكات 
اتصــاالت اجليل اخلامــس فــي 30 دولة حول 

العالم، حتى اآلن.
وأوضحت الشــركة أنها أبرمت 46 عقدا في 
هذه الدول، وفقا ملا أوردت وكالة الصني اجلديدة 

»شينخوا«.
وكان أحــدث هــذه العقود، اخلميــس، عندما 
أبرمت »هواوي« اتفاقا مع شــركة االتصاالت 
الروســية »إم تي إس« لتطوير شبكة »اجليل 

اخلامس« في روسيا، خالل السنة املقبلة.
وفي الصني، منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا 
ذات   »5G« تراخيــص  الصينيــة  املعلومــات 
االســتخدام التجاري، لشبكة البث الصينية 
وأكبر ثالث شركات اتصاالت في الصني، وهي: 
»تشاينا تيليكوم« و«تشاينا موبايل« و«تشاينا 

يونيكوم«.
وذكــرت »هواوي« أنها شــحنت أكثر من 100 
ألف محطة خاصــة بـ«5G«، ممــا يعني أنها 

أصبحت حتتل املرتبة األولى في هذا املضمار.

قالت فورد إنها ســتغلق مصنعها في بريدجند 
بجنوب ويلز العام القادم بســبب تراجع الطلب 
على بعض محركاته، مما قد يؤدي إلى فقد 1700 
وظيفة في ضربــة جديدة لصناعة الســيارات 

البريطانية التي كانت مزدهرة يوما.
وجتري فورد، التي ستتحمل نحو 650 مليون دوالر 
قبل الضرائــب لتغطية تكلفــة إغالق املصنع، 
تخفيضات في عدة دول إلقالة عملياتها اخلاسرة 
في سوق الســيارات األوروبية اآلخذة بالركود من 

عثرتها.
وكان صانــع الســيارات األميركــي حــذر مرارا 
احلكومة البريطانية بشــأن حاجته إلى استمرار 
التجــارة احلرة مع االحتاد األوروبي بعد انســحاب 
بريطانيــا منه، لكنه قال إن إعــالن غلق املصنع 
الصادر يــوم اخلميس »ال عالقة له باالنســحاب 

البريطاني من االحتاد«.
وسيتوقف إنتاج محركات فورد العاملة بالبنزين 
سعة 1.5 لتر، والتي تشهد طلبا أقل، في شباط، 
بينما ينتهــي عقد توريد لشــركة جاغوار الند 
روفر في أيلــول 2020. ويعاني قطاع الســيارات 
البريطاني، الذي أعيد بناؤه منذ الثمانينيات على 
يد مصنعني أجانب باألســاس، من تراجعات في 
املبيعات واإلنتاج واالســتثمار على مدى العامني 
األخيرين. وقال رئيس فورد أوروبا، ســتيوارت راولي 
»تغير طلب العمالء وســلبيات التكلفة، إضافة 
إلى غياب طرز محركات إضافية ملصنع بريدجند 
في املستقبل يجعل املصنع غير قابل لالستمرار 

من الناحية االقتصادية في األعوام القادمة.«

هواوي

فورد

بغداد ـ الصباح الجديد:

الغضبان  ثامر  النفط  وزير  قال 
إن العراق يدعــم متديد االتفاق 
وحلفائها  أوبــك  بــني  احلالي 
خلفض إنتــاج النفط مبا يتعني 
اتخاذ إجــراءات أكثر جدية في 
ضوء تطورات السوق في اآلونة 

األخيرة.
وذكر الغضبان أن االتفاق احلالي 
خلفض اإلنتاج 1.2 مليون برميل 
يوميا واملقرر أن ينتهي سريانه 
»فعالية  أثبــت  الشــهر  هذا 
جزئية« فــي تقليص مخزونات 
النفط واملســاعدة في حتقيق 

االستقرار في السوق.
هناك  أن  الغضبــان  وأوضــح 
أوبك  رغبة كبيرة لدى منتجي 
باســتمرار  خارجها  ومنتجني 
نهاية  االنتاج حتى  تخفيضات 

العام احلالي.
االتفاق  في  املشاركني  ان  وأكد 
اســتقرار  لتحقيق  يســعون 
ســوق النفط وتوفير ما يكفي 
باسعار منصفة  االمدادات  من 

للمنتج واملسهتلك.
النفط  وزير  قال  الســياق،  في 
اإليرانــي، بيجــن زنغنه، أمس 
الســبت، إن بــالده ال تعتــزم 
االنسحاب من منظمة البلدان 

املصدرة للبترول )أوبك(.
وذكر زنغنه، في مقابلة نشرها 
أنباء  لوكالة  اإللكتروني  املوقع 
ال  »إيران  ان  الشــورى،  مجلس 
أوبك...  من  االنســحاب  تعتزم 
وتأســف ألن بعــض األعضاء 
حولــوا املنظمة إلــى محفل 
سياســي ملواجهــة اثنني من 
األعضاء املؤسســني هما إيران 

وفنزويال«، على حد تعبيره.
وكانت بيانــات الناقالت أفادت 
بــأن صــادرات إيران مــن اخلام 
هبطت كثيرا فــي أيار املاضي 
إلى نحو 400 ألف برميل يوميا، 
بعدما شددت الواليات املتحدة 
الدخل  مصــدر  على  القيــود 

الرئيس لطهران.

الى ذلك، أغلقت أسعار النفط، 
أمس الســبت، على ارتفاع مع 
تلويح أوبك بتمديد التخفيض 

النفطي في متوز املقبل.
بعد  النفط  أســعار  وارتفعت 
ســجلتها  خسائر  سلســلة 
املاضيني  األســبوعني  خــالل 
بلغــت أكثــر مــن %4 بعد أن 
 20 73 دوالراً في  المست سعر 

آيار املاضي.
وتذبذبت أســعار النفط خالل 

الشــهر املاضي نتيجة عوامل 
التهديــدات  منهــا  عديــدة 
االقتصادي  النمو  اخملاوف بشأن 
العاملي الــذي يتعرض بالفعل 
خملاطر بســبب احلرب التجارية 
بني الواليــات املتحدة والصني، 
إضافــة إلى ارتفــاع مخزونات 
األميركيــة  والبنزيــن  اخلــام 
أوبك  منظمة  اتفــاق  يقابلها 
واملتحالفني معها من خارجها 
ملنــع حــدوث فائــض، فضالً 

عــن التوترات التي تشــهدها 
الغنية  العربي  منطقة اخلليج 
بالنفط ممــا يزيد من أســعار 

النفط.
مــن جانبه، أبلغ وزيــر الطاقة 
الفالــح  خالــد  الســعودي 
أن منظمة  روســيا  مؤمترا في 
للبتــرول  املصــدرة  البلــدان 
ســيمددون  وحلفاءها  )أوبك( 

تخفيضات إنتاج النفط.
وقــال إن »في حني تقترب أوبك 

من إبرام اتفاق، فإن هناك حاجة 
ملزيد من احملادثات مع الدول غير 
األعضاء في املنظمة املشاركة 
بخفض  القاضي  االتفــاق  في 
1.2 مليون برميل يوميا  اإلنتاج 
الشــهر  بنهاية  ينتهي  والذي 
أســعار  وتدعمــت  احلالــي«. 
النفط أيضا بصعود في أسواق 
في  حاد  تباطؤ  بعد  األســهم 
مما عزز  األميركية  الوظائف  منو 
اآلمال فــي أن يخفض مجلس 

)البنك  االحتــادي  االحتياطــي 
املركــزي األميركــي( أســعار 
الفائدة. وقــال فيل فلني احمللل 
لدى مجموعة برايس فيوتشرز 
في شــيكاجو ”الذي رأيناه هو 
أن البنــوك املركزيــة العاملية 
مســتعدة ملواجهة تباطؤ في 
االقتصاد.. في الواليات املتحدة، 
إذا كان األمر كذلك، فســنرى 
مزيدا مــن التحفيز يضاف إلى 

السوق.“

إيران: ال نعتزم االنسحاب من المنظمة

العراق يدعم تمديد »أوبك+« تخفيضات اإلنتاج

ذكر الغضبان أن 
االتفاق الحالي 
لخفض اإلنتاج 1.2 
مليون برميل يوميا 
والمقرر أن ينتهي 
سريانه هذا الشهر 
أثبت »فعالية جزئية« 
في تقليص مخزونات 
النفط والمساعدة 
في تحقيق االستقرار 
في السوق

أنتاج النفط العراقي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
متثل التداعيات اآلخذة في االتساع 
حلرب جتارية بــني الواليات املتحدة 
املتصاعدة  والتهديــدات  والصني 
بفرض رســوم جمركيــة اختبارا 
لعــزم زعمــاء ماليــة مجموعة 
العشــرين علــى إظهــار جبهة 
قلق  مع  األســبوع  هــذا  موحدة 
املســتثمرين مما إذا كان مبقدورهم 
جتنب ركود عاملي من خالل وسائل 

سياسية آخذة في التناقص.
تــرأس  التــي  اليابــان،  وتقــول 
العشــرين  مجموعة  اجتماعات 
هذا العام، إن اجتماع زعماء املالية 
لن يضع قضايا التجارة في موقع 
متقــدم على جــدول أعماله ولن 
يســعى للتوســط بغية تهدئة 

التوترات التجارية الثنائية.
لكــن اآلثار الســلبية املتصاعدة 
التجارية ستجعل  للحرب  الشدة 
مــن الصعــب علــى وزراء مالية 
في  املركزية  البنــوك  ومحافظي 
مجموعة العشرين جتنب القضية 
عندما يجتمعون على مدى يومني 
ابتداء من يوم الســبت في مدينة 

فوكوكا بجنوب اليابان.
وقال مســؤول كبير بوزارة اخلزانة 
التجارة ســتكون  إن  األمريكيــة 
التي ســيتناولها  املوضوعات  من 
االجتماع في إطار كل من كيفية 
العاملي  االقتصــاد  علــى  تأثيرها 
املمارسات  وكيفية ”خفض بعض 
التجاريــة غير العادلــة التي قد 

تكون موجودة“.
التجارة  التوتر بشــأن  يزيــد  وقد 
التحديــات أمــام زعمــاء مالية 
مجموعة العشــرين للسعي إلى 
أرضية مشــتركة بشــأن كيفية 
صياغة القضية في البيان اخلتامي 

املتوقع أن يصدر عقب االجتماع.
األمريكــي  املســؤول  وقــال 
للصحفيــني األســبوع املاضــي 
احملادثات  بعــض  جنري  أن  ”أتوقــع 
وقضايا  التجــارة  بشــأن  املهمة 
أخرى. وأتوقع أن نصدر بيانا ختاميا 
علــى األرجح، لكــن ال أحد يعلم 

ذلك يقينا“.
األمريكي  اخلزانة  وزير  وســيلتقي 
ستيفن منوتشــني مبحافظ بنك 
املركزي(  )البنك  الصيني  الشعب 
يي قانغ فــي فوكوكا على هامش 
اجتمــاع مجموعــة العشــرين. 
محادثات  منوتشــني  وســيجري 
أيضا مع وزير املاليــة الياباني تارو 

آسو.
وتتدهــور العالقات بــني الواليات 
اتهم  أن  منــذ  والصني  املتحــدة 
الرئيــس األمريكــي دونالد ترامب 
بكني في مطلــع أيار بالتراجع عن 
التزاماتها بشــأن تغيير ممارستها 

التجارية مع بقية العالم.
وفرضت الواليات املتحدة رســوما 
جمركية على الــواردات الصينية 
وهددت بفرض رسوم جديدة، وردت 
األمريكية.  اإلجراءات  على  الصني 
وهــز ذلك التصعيد أســواق املال 
فقدان  فــي  وتســبب  العامليــة 
اســتثمارات فــي أنحــاء العالم 
تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دوالر مما 

أجج اخملاوف من تراجع عاملي.
وقــال ترامب يــوم اخلميــس إنه 
ســيلتقي بالرئيــس شــي جني 
بينغ فــي قمة زعمــاء مجموعة 
العشرين هذا الشهر وسيقرر بعد 
ذلك ما إذا كان ســيفرض رسوما 

أخرى على بكني.
تــزال قطاعــات كثيرة  ال  وبينما 
من االقتصــاد العاملي تتعافى من 

األزمة املالية العاملية قبل عشــر 
ســنوات، فإن التركيز يتحول إلى 
التي  النقدية  االحتياطيات  حجم 
للتراجع  املركزية  البنوك  خلفتها 

التالي.
وأملــح صناع السياســة مبجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 
ســيكونون  أنهم  إلى  األمريكي( 
الفائدة  أسعار  خلفض  مستعدين 
وفتــح البنــك املركــزي األوروبي 
يوم اخلميس البــاب أمام مزيد من 

احلوافز إذا لزم األمر.
وكان صندوق النقــد الدولي حذر 
يوم األربعاء من أن الرســوم التي 
تبادلت الواليــات املتحدة والصني 
فرضها وتلك التي تهددان بفرضها 
قد تقلص الناجت االقتصادي العاملي 

نصفا باملئة في 2020.
وأبلغت مديرة الصندوق كريستني 
الجارد رويتــرز بأنــه ال يوجد فيه 
تهديد وشيك من ركود عاملي لكن 
الرسوم  التهديد بفرض مثل هذه 
واحلروب التجارية ”جروح ذاتية“ البد 

من تفاديها.
علــى صعيــد متصــل، توصلت 
الواليات املتحدة واملكســيك إلى 
اتفــاق يحــول دون نشــوب حرب 
جتاريــة بني البلديــن وذلك بعد أن 
تعهدت املكسيك باتخاذ ”إجراءات 
قوية“ ملنع هجرة أشخاص، معظم 
من أمريكا الوسطى، إلى الواليات 

املتحدة عبر احلدود بني البلدين.
وكان ترامب، الذي يشــن هجوما 
متواصــال علــى الهجــرة غيــر 
الشــرعية منذ أن كان مرشــحا، 
قد هدد بفرض رســوم نســبتها 
خمســة في املئة اعتبارا من يوم 
االثنني املقبل تتصاعد إلى 25 في 
املئة ما لم تفعل املكسيك املزيد 

لتشديد الرقابة على حدودها.
كان سيدخل  الرسوم  تلك  وفرض 
الواليات املتحــدة في حرب جتارية 
أخرى مع أحد أكبر ثالثة شــركاء 
جتاريني لها، وسيزيد من اضطرابات 
بسبب  بالفعل  املتوترة  األســواق 

التراجع االقتصادي العاملي.
وجاء إعالنه يوم اجلمعة بعد ثالثة 
أيام من املفاوضات بني البلدين في 

واشنطن.
وذكر اإلعالن األمريكي املكسيكي 
املشــترك الذي صدر في واشنطن 
أن املكسيك وافقت عل استقبال 
مزيد من املهاجرين الذين يطلبون 
اللجوء السياســي فــي الواليات 
ينتظــرون صدور  بينما  املتحــدة 
حكــم قضائي بشــأن حاالتهم، 
ووافقت كذلك علــى زيادة القيود 
على الهجرة غير الشرعية، ومنها 
الوطني على حدودها  احلرس  نشر 

اجلنوبية.
املكســيكي  اخلارجية  وزير  وقال 
مارســيلو إيبرارد في واشنطن إن 
نشــر احلرس الوطني سيبدأ يوم 
االثنــني. وقال ”أعتقــد أنه توازن 

عادل“.
ولم يلــب االتفــاق فيمــا يبدو 
بقبول  رئيســيا  أميركيا  مطلبا 
ثالثة  ”دولة  تصنيف  املكســيك 
آمنة“ الذي كان ســيجبرها على 
دائم بدخول  أن تسمح بشــكل 
معظم طالبي اللجوء من أمريكا 

الوسطى.
وقال ترامب على تويتر يوم اجلمعة 
”الرســوم التي مــن املفترض أن 
تطبقهــا الواليــات املتحدة يوم 
غد االثنني على املكسيك ُعلقت 
مبوجب ذلك )االتفــاق( ألجل غير 

مسمى“.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فالدميير  الروســي  الرئيس  انتقــد 
العامة ملنتدى  بوتني في اجللســة 
سياسة  االقتصادي  بطرســبورغ 
العقوبات التي تتبعها واشــنطن، 
عــاداً أن الدوالر بــات أداة في يدها 

للضغط على دول العالم.
وقــال بوتــني: »دول كانــت تدعو 
حلريــة التجارة باتــت تتحدث عن 
العقوبــات فــي الوقــت الراهن«، 
وأضاف أن االقتصــاد العاملي دخل 
والنزاعات  التجارية  احلروب  مرحلة 
احلمائيــة، محذرا مــن أن التجارة 
العامليــة لــم تعد احملــرك املطلق 

لالقتصاد العاملي.
وعن االقتصاد الروســي، أشار إلى 
أن روسيا تســتهدف في السنوات 
القريبة أن تكون ضمن قائمة أكبر 
خمســة اقتصادات في العالم، ما 
يعد مؤشــرا إيجابيا للمستثمرين 
اخلميــس  وانطلقــت  األجانــب. 
بطرســبورغ  منتــدى  فعاليــات 
االقتصادي الدولي وسط مشاركة 
دولية وعربيــة فعالة من أكثر من 
إذ يبحث املشــاركون  140 دولــة، 
االقتصاد  يواجهها  التي  التحديات 

العاملي، وال سيما قطاع الطاقة.
عمالق  إخراج  محاوالت  بوتني،  وعّد 

من  »هواوي«  الصينــي  االتصاالت 
األســواق العاملية ليــس إال بداية 

حلرب تكنولوجية عاملية.
وقــال في اجللســة العامة ملنتدى 
الروسي،  االقتصادي  بطرســبورغ 
التي  بـ«هواوي«،  احمليط  »الوضع  إن 
من  وإخراجها  مضايقتها  يحاولون 
األسواق العاملية، ليس إال أول حرب 

تكنولوجية في العصر احلديث«.
واقترح تأســيس بنــك معلومات 
مفتوح ملشــاريع التنميــة الرائدة 
اجملاالت  في مختلــف  والناجحــة 
بالعالــم، يتيــح جلميــع الــدول 

االستفادة منه.

ودعــا الرئيس بوتني إلنشــاء بنك 
بيانــات دولي مفتوح يختزن أفضل 
في  املنفــذة  التنميــة  مشــاريع 

مختلف البلدان وجميع اجملاالت.
وقال: »نقترح التفكير في إنشــاء 
بنــك بيانــات مفتــوح يســهل 
الوصول إليه مــع أفضل التجارب 
ومشاريع التنمية. روسيا مستعدة 
لوضــع مشــاريعها الناجحة في 
والدميوغرافية  االجتماعية  اجملاالت 
واالقتصادية على منصة املعلومات 
هــذه، وتدعــو الــدول واملنظمات 
العاملية األخرى لالنضمام إلى هذه 

املبادرة«.

حرب التجارة تهدد وحدة مجموعة
 العشرين خالل اجتماع باليابان

بوتين: الدوالر أداة للضغط على الدول

ترامب يعلق الرسوم الجمركية على المكسيك 



صقر أبو فخر *

ما عاد كثير من اليســاريني اجلدد، 
وحتــى القدامــى القابضني على 
جمر اليسار، يحتملون قراءة تقارير 
أو حتى بياناتها  املؤمترات احلزبيــة، 
السياســية، بــل يكتفــي املــرء 
الفقرات  على  البصــر  بإمرار  عادة 
املرء  وحســب  الفرعية،  والعناوين 
ما رأى، ال ما قــرأ، مع أن اخلبر ليس 
كاملشــاهدة بالنظــر. وفــي هذا 
املناخ، يأتي الكتــاب الذي أصدرته 
في  الشــيوعي  العمل  منظمــة 
لبنان، والذي يحوي خالصة األفكار 
العام  املؤمتــر  التي متخــض عنها 
)2018(، ليتخّطى  الرابع للمنظمة 
الكســاح التقليــدي فــي بيانات 
املؤمترات احلزبية التي كانت ال تكل 
الكالمية  »أمجادهــا«  تزيــني  عن 
بعباراٍت مثل »لقــد أثبتت الوقائع 
»إن  أو  املبدئــي«،  موقفنــا  صحة 
ســمة العصر هي التحّول الثوري 
من الرأســمالية إلى االشتراكية«، 
أو »كنا أول من اكتشــف أســباب 
ما يجــري في منطقتنا«. والكتاب، 
فوق ذلــك، نصٌّ فكري وسياســي 
ونضالي، يثير مســائل ســجالية 
شتى، وال سيما موقع اليسار اليوم 
في لبنــان، عالوة على الدميقراطية 
والَعلمانيــة والطائفية، وغير ذلك 
من املســائل التي يحتدم النقاش 
فــي شــأنها، ال في لبنــان وحده، 
العربــي كله. لكن  العالم  بل في 
فصول ذلك الكتاب ال تُقتصر على 
املوضوعــات الفكرية، بــل تعالج 
الواقــع اللبناني بتفصيالته اململة 
واملهمة فــي آن، كاتفاقي الطائف 
والدوحة واإلصالح السياسي وحزب 
اللبنانــي وقانون  اهلل واالقتصــاد 
السورية وقضية  واألزمة  اإليجارات 

فلسطني. 
غاية هذا الكتاب املوســوم بعنوان 
»مــن أجل حزب يســاري علماني« 
املساء،  بيروت  منشــورات  )بيروت: 
الهويــة  »مراجعــة  هــي   )2018
مبادرة  وإطالق  للمنظمة،  الفكرية 
اللبناني« )ص4(.  اليســار  لتجديد 
وفي هذا امليــدان، جرى التخلي عن 
الشــيوعية، مع االحتفاظ بها في 
اســم املنظمة. ولعل مرّد ذلك إلى 
أن االســم إرث تاريخي عمره نحو 
خمسني ســنة. وقد أوكل املؤمترون 
املقبل مهمة  اخلامــس  املؤمتر  إلى 
التخلص من كلمة الشيوعية في 
االســم. لكن، بــني املؤمترين، األول 
ثالثون  مر   )2001( والثانــي   )1971(
 )2013( الثالث  املؤمترين،  وبني  عاماً. 
والرابــع )2018( تقلصــت الفجوة 
الزمنية نســبياً، فكم ســيطول 
الزمن حتى تعقد املنظمة مؤمترها 
بقي من  َمــن  ويحســم  اخلامس، 
أعضائها اســم املنظمة؟ لنتذّكر 
ابراهيــم  محســن  مشــروع  أن 
املاركســية  مرجعية  عن  للتخلي 
تأســيس  واقتراحه  اللينينيــة،   –
منظمة يسارية دميقراطية جديدة 
يعــود إلــى عــام 1990، أي ثالثني 
ســنة إلى الوراء )انظر: ســليمان 
اللبناني وجتربة  اليسار  الدين،  تقي 
 ،2013 الفارابي،  دار  احلرب، بيــروت: 
ص 169(. وحملسن إبراهيم باع طويل 
والشعارات؛  األسماء  استبدال  في 
»الشــباب  اجتماعات  أحــد  ففي 
القومي العربي« في ســنة 1958، 
عرض اســتبدال اســم »الشباب 
القومــي العربي« باســم آخر هو 
»حركــة القوميني العــرب«، وهذا 
ما حصل. وفي ســنة 1959 اقترح 
اســتبدال كلمة »ثأر« في شــعار 
ثأر«  حتّرر  »وحــدة  العرب  القوميني 
»اســتعادة  بأي كلمٍة غيرها مثل 
فإن  األمر،  يكن  ومهما  فلسطني«. 
عبــارات محســن إبراهيم ووضاح 
شرارة وأحمد بيضون تطل من بني 
الصفحــات، ثم ال تلبث أن تختفي 
مثــل »االســتتباع« و«النصــاب« 
و«السلم األهلي البارد«. لكن شبح 
وأفكار صديقنا  إبراهيم  محســن 
الراحــل خالد غــزال، وأصابع زهير 
هــواري، وغيرهــم بالتأكيد، جلية 
إلى حد كبير في هذا النص املهم. 
أمــا مقالتي هــذه فهــي تتجاوز 
االهتمام الطبيعي بتقرير منظمة 
القضايا  لتعانق  الشيوعي،  العمل 
األرحــب التي أثارهــا ذاك التقرير، 
والدميقراطية  واليسار  كالعلمانية 
وسورية والنازحني السوريني. ولعل 
املقالة تســاهم في النقاش الدائر 
اليوم على قــدر حتصيلنا املعرفي، 

وهو قليل في أي حال. 

حتوالت اليسار وانقالبات 
اليساريني

مــن مفارقات تاريخنا السياســي 
املعاصر أن اليســار العربي اجلديد 
لــم يظهــر فــي مجــرى حتوالت 
اليســار الشــيوعي القدمي، إال في 
حــاالٍت مخصوصة، بــل خرج من 
رحم احلــركات القوميــة العربية، 
حزب  صفــوف  مــن  وبالتحديــد 
العرب.  القوميني  وحركــة  البعث 

مصر  عن  ســورية  النفصال  وكان 
فــي 1961/9/28 أثــر كبيــر فــي 
صعود اجليــل اجلديد من القوميني، 
أمثال ياسني  اليسار،  إلى  وحتولهم 
وعلي  الشــوفي  وحمــود  احلافظ 
صالح السعدي وحمدي عبد اجمليد 
في حزب البعث، ومحسن إبراهيم 
ومحمد كشــلي ونايف حوامتة في 
حركة القوميني العرب، ففي حزب 
البعث ُطرحت املاركسية في املؤمتر 
وفي   ،)1963( الســادس  القومــي 
حركــة القوميني العــرب ُطرحت 
وفــي   .1965 منــذ  االشــتراكية 
كال اجلانبــني، بدأ الــكالم حينذاك 
علــى تخليــص الفكــر القومي 
محمــد  وراح  رومانســيته،  مــن 
آب  أغسطس/  ينشر خالل  كشلي 
وســبتمبر/ أيلول 1966 سلســلة 
مقاالت في مجلــة احلرية، بعنوان 
و«نحو  الناصرية«  التجربــة  »نقد 
يســار عربي جديد«. وكانت أفكار 
»البعث«، التقدمية في ذلك الزمن، 
مخرجاً للشــبان العــرب احلائرين 
بني ثنائية الشــيوعية واإلســالم، 
فهؤالء كانوا يتطلعون إلى العدالة 
االجتماعيــة، من غيــر أن يكونوا 
شــيوعيني، ويرغبون في أن ميارسوا 
حياتهم علمانيني من دون أن يتخلوا 
عن إميانهم، أو أن يرتبطوا باإلخوان 
املســلمني. ثم صارت املاركســية 
بعد انفكاك الوحدة، وال سيما بعد 
هزميــة 1967، مالذاً فكريــاً بعدما 
تخلخلــت ركائز الفكــر القومي، 

بنسختيه البعثية والناصرية.
في خضم تلك التحوالت، شــهدنا 
الهجرة من البعــث إلى الناصرية 
)عبد اهلل الرمياوي وجمال األتاســي 
من  والهجــرة  الركابــي(،  وفــؤاد 
البعــث إلى املاركســية )ياســني 
وحمدي  الشــوفي  وحمود  احلافظ 
عبد اجمليد وعلي صالح الســعدي( 
الذين أسسوا »حزب العمال الثوري 
العربي« في ســورية. وفــي لبنان 
ظهــرت حركة لبنان االشــتراكي 
مــن ظهر حــزب البعــث )وضاح 
شــرارة  وفواز طرابلســي وأحمد 
بيضــون ومحمود ســويد(، وولدت 
اللبنانيني«  االشتراكيني  »منظمة 
من نسل القوميني العرب )محسن 
إبراهيم ومحمد كشــلي وآخرون(. 
وفي موازاة ذلك، وقبل ذلك وبعده، 
هاجر إســالميون إلى املاركســية 
)حســني مروة(، وماركســيون إلى 
ومحمد  شــفيق  )منير  اإلســالم 
عمارة وعادل حسني(. وعادل حسني 
هــو أفضل مثال لتلــك التحوالت 
الفكرية املتقلقلة؛ فقد بدأ حياته 
السياســية في حزب مصر الفتاة، 
القومــي املتطّرف، ثــم انتقل إلى 
الشيوعية بعد ثورة 23 يوليو 1952، 
وانضــم إلى احلركــة الدميقراطية 
للتحّرر الوطني )حدتو(. ومع هبوب 
ريــاح العالــم الثالث، حتــول إلى 
املاوية، وصار من مفكري هذا التيار، 
إلى جانب سمير أمني وآخرين. وفي 
سنة 1986، انضم إلى حزب العمل 
االشتراكي، بزعامة إبراهيم شكري 
الكف«.  وقراءة  التنجيم  »أســتاذ 
وراح هذا احلزب يتحــول، بالتدريج، 
إلى حزب إسالمي، بعد حتالفه مع 
»اإلخوان املسلمني« في سنة 1987. 
في ذلك السياق املتدرج، وبالتحديد 
بــني ســنتي 1970 و1971، ظهرت 
من  الشــيوعي  العمل  منظمــة 
اندماج البعثيني املاركسيني )حركة 
لبنان االشتراكي( والقوميني العرب 
االشتراكيني  )منظمة  املاركسيني 
اللبنانيني(. وقد أطلقت ســجاالُت 
عقــد  طــوال  اجلديــد،  اليســار 
املنصرم،  القرن  من  الســبعينيات 
حيوية فكرية، قلما شهدها لبنان 
من قبل، واتســمت »مرحلة نشأة 
اليســار اجلديد بالتشدد اللفظي، 
االستراتيجي  املستوى  بني  واخللط 
واملســتوي التكتيكــي، وســيادة 
اجلملة الثورية، ورفض التعاطي مع 
مؤسسات الواقع السياسي باسم 
النقــاء الثوري، وطغيان الســجال 
السياسية  الصياغة  النظري على 
التناقض  وتغليــب  البرنامجيــة، 
الرئيســي،  التناقض  على  الثانوي 
الشــللية  النزاعــات  واســتمرار 
واحللقية« )ســليمان تقــي الدين، 
اليســار اللبنانــي وجتربــة احلرب، 
مصدر سابق، ص71(. غير أن معظم 
الصاخبة جاءت،  الســجاالت  تلك 
في محصلتها النهائية، خراجاً بال 
غّلة، وتبنّي أن سيوفها من خشب، 
ورماحهــا من قصب، فتكّســرت 
عنــد أول معركة، وتركــت امليدان 
للجماعات اإلسالمية. وبرهاُن ذلك 
انتقال عــدد ال بأس به من مثقفي 
إلى  الشــيوعي  العمل  منظمــة 
والتحاق  مؤسســات طوائفهــم، 
الرأســمالية  الفئات  بأكثر  آخرين 
رأســمالية  أي  ونهبــاً،  جشــعاً 
املقاوالت العقارية التي جّســدتها 
للرئيس  االقتصادية  السياســات 
رفيق احلريري، وكانت الذريعة ضرورة 
التحالف معه، في سبيل السيادة 
واإلعمــار،  واالســتقالل  واحلريــة 
النيوليبراليــة  السياســة  تلــك 

العاملثالثيــة التي ما برح االقتصاد 
اللبنانــي يدفــع ثمنهــا ديونــاً. 
متخلفة  شــيوعيات  أن  واملعروف 
كثيــرة ظهرت فــي بــالد العالم 
الســوفياتية،  الشــيوعية  خارج 
املتخلفــة بدورها، كالشــيوعيات 
الكورية والكمبودية واأللبانية )أنور 
اليوغسالفية  والشيوعية  خوجة(، 
لصاحبهــا اجلنرال جوزف بروز تيتو. 
الشــيوعية،  الهرطقــات  وتلــك 
الدينية، ظلت  الهرطقــات  مثــل 
األصلية،  بلدانهــا  خــارج  أقلوية 
وعاشــت على هامش املؤسســة 
العريقة،  الســوفياتية  الشيوعية 
وتعّيشت على مخاصمتها ونقدها 
الــذي كان صحيحاً فــي معظم 
االحتاد  انهــار  وعندمــا  جوانبــه. 
انهياره عصر  ودّشــن  السوفياتي، 
األفول الشــيوعي، اندثرت معظم 
الشــظايا الشــيوعية كما يندثر 
الفطر من بني أســنان التماسيح 
الطيور؛ فما  التي تتعيش عليهــا 
إن ميوت التمســاح حتــى تختفي 
الطيور، فتهاجر أو متوت. ومثال ذلك 
العربي،  االشــتراكي  العمل  حزب 
الرديف احلزبي للجبهة الشــعبية 
راح  والــذي  فلســطني،  لتحريــر 
الفلسطينية  العناصر غير  يلملم 
أمثال  القوميني،  بقايا حركــة  من 
هاشــم علي محســن. وكان ذلك 
احلزب، بقيادة حسني حمدان، أقرب 
إلى املاوية )حزب الشعب والفالحني 
وحزب شيوعي عربي موحد... إلخ(. 
لكــن، مع الهجــوم الصيني على 
انهارت   ،1979 فيتنام فــي ســنة 
اجلاذبية املاوية، وبــدأ احلزب يتقّرب 
من الشــيوعية السوفياتية، األمر 
الذي جعله بال فائدة بوجود األحزاب 

الشيوعية التقليدية. 

هل جتديد اليسار ممكن؟ 
يتســاءل الكتاب: ملاذا تعّثر السير 
بتجديــد اليســار خــالل العقود 
الثالثة املاضية؟ وما هي األســباب 

املوضوعية والذاتيــة لهذا التعّثر؟ 
)ص 23(. ولعــل عقابيــل احلــرب 
اندلعت في  التي  اللبنانية  األهلية 
1975 كانت من بني األسباب  سنة 
التعثر، وهي كلمٌة  الرئيسة لذلك 
فــي محــل كلمة  لطيفــٌة حتل 
الفشل، فمجادالت اليسار بعد عام 
1967 في شــأن الثورة ورأسمالية 
الشــعب  وحرب  وغيفارا  الدولــة 
اجلديد،  العاملي  واليسار  والطبقات 
الســوفياتية  الدولة  وبيروقراطية 
والتسوية  الفلسطينية  واملقاومة 
االقتصادي  والتخلف  إسرائيل،  مع 
الدول  وصراع  والتنميــة  والثقافي 
التقدميــة والــدول الرجعية ودول 
النفط، ومــا إلى ذلك مــن أفكار 
ومفاهيــم وعقائــد وسياســات 
اندثــرت كلها إلى حــد كبير، مع 
اندالع احلرب األهلية في لبنان، وحل 
في محلها الــكالم على الطوائف 
واليمني االنعزالي والتدخل اخلارجي 
والتسوية  اإلسرائيلية  واالعتداءات 
صوغ  وإعادة  اللبنانيــة،  الداخلية 
أســس  على  السياســي  النظام 

طائفية جديدة.
وترافق ذلــك، خصوصاً مع انصرام 
ســنة 1979، مــع حتــّوالت هائلة 
في الشــرق األوســط غّيرت وجه 
املنطقــة جذريــاً مثــل االجتياح 
الســوفياتي ألفغانســتان ونشوء 
»اجلهاديــة اإلســالمية« بصورتها 
اإلسالمية  الثورة  وانتصار  اجلديدة، 
إيران على حكم الشاه محمد  في 
رضا بهلوي، وتوقيع أنور الســادات 
معاهــدة الســالم مع إســرائيل، 
وحتطيــم مقولة الصــراع العربي 
– اإلســرائيلي بخروج مصر منها، 
واندالع احلــرب العراقية - اإليرانية 
)1980( وفشــل امليثــاق القومــي 
الســوري - العراقــي. وجاءت تلك 
تغّيرات  مــع  متزامنًة  التحــوالت 
العاملي، مثل  النطاق  جوهرية على 
وسياســاتهم  احملافظني  صعــود 
النيوليبرالية التــي عبر عنها فوز 

مارغريــت تاتشــر فــي بريطانيا، 
ورونالد ريغــان في الواليات املتحدة 
في  بيغن  ومناحيــم  األميركيــة، 
إســرائيل، وانكشاف تخلف االحتاد 
السوفياتي في سباق التسلح. وأدى 
ذلك كله إلى تغيير النظام الدولي 
بالتدريــج، وإلى تغيير سياســات 
التنميــة حتــى فــي دول العالم 
الثالــث، ثــم تبّنــي اخلصخصة. 
وبدأت فكرة احترام ســيادة الدول 
باألفول، ثم غمرنا اإلعصار الدموي 
للجماعات اإلســالمية التكفيرية 

الذي ما زالت أنيابها بارزة. 
في معمعان تلــك التحوالت التي 
كان  كلــه،  العالــم  »شــقلبت« 
اليســار اللبناني )والفلســطيني  
وثقى مع  يقيم عالقاٍت  استطراداً( 
نظم استبدادية عربية، مثل نظام 
أحمد حسن البكر – صدام حسني، 
ويتلقى األموال منه، ويسكت على 
جرائمه. واألمر نفسه ينطبق على 
ليبيا  في  القذافــي  أنظمة معمر 
وهــواري بومدين فــي اجلزائر وعلي 
ناصــر محمد في اليمــن اجلنوبي. 
وكانــت إبداعات اليســار العربي، 
على املســتوى السياسي، ضحلة 
جداً، فاليســار املصري على سبيل 
املثال قصر نشاطه بني عامي 1967 
و1973 علــى املطالبة باحلرب على 
إســرائيل لتحرير ســيناء، وكانت 
أنور الســادات، فلما  الغاية إحراج 
شــّن األخير احلرب في 1973، ضاع 
ذلك اليســار، وصار دائخاً ال يعرف 
مــاذا يفعــل، حتى أن إســماعيل 
الذي  الشــيوعي  اهلل،  صبري عبد 
ُسجن طويالً، اختاره السادات وزيراً 
حكوماته.  إحــدى  في  للتخطيط 
واليوم، فإن تراجع اليســار، مرغماً 
فــي معظــم األحــوال، إلى خط 
الدفــاع الثاني، أي إلى إعالء شــأن 
الدميقراطيــة والَعلمانيــة، جعله 
أحياناً،  االشــتراكية  عــن  يتخّلى 
الدميقراطيــة  مقــوالت  ويتبّنــى 
»اجملتمع  مثل  الليبرالــي،  بوجهها 

السياســية«  و«التعددية  املدني« 
هذا  وفي  الثقافي«...إلخ.  و«التنوع 
امليــدان، غيــرت أحزاب شــيوعية 
الشــيوعي  كاحلــزب  اســمها، 
»حزب  صــار  الذي  الفلســطيني 
الشعب«. وكذلك احلزب الشيوعي 
الذي  السياسي  املكتب   – السوري 
الذي  السوري«  الشعب  بات »حزب 
لم يتوّرع أمينه العام، رياض الترك، 
بعد سنوات طويلة من السجن، عن 
الدعوة إلى التحالــف مع اإلخوان 
السوري.  بالنظام  نكاية  املسلمني 
شــّتى،  مصطلحــات  واختفــت 
الفائدة، مثل  التقادم وعــدم  جّراء 
و«ديكتاتورية  الطبقــي«  »الصراع 
البروليتاريــا«. وحتى االشــتراكية 
بـِ«العدالــة  اســتبدالها  جــرى 
اســتخدام  وشــاع  االجتماعية«، 
»اجملتمع املدني« و«السلم األهلي«، 
وما عــاد العداء لإلمبريالية ضرورياً 
ليساريني كثر. وكان ملنظمة العمل 
الشــيوعي موقٌف في هذا الشأن، 
فهــي ترى أن التاريــخ »لم يحكم 
للماركســية، كمشــروع للتغيير 
االجتماعــي، بالنجــاح، بل حكم 
عليه بالفشــل. لذا ال محّل اليوم 
لتقييد اشــتراكيتنا بقيد االلتزام 
الكلــي باملاركســية. ونقــّرر أننا 
اشتراكيون ال نرى مبّرراً الستمرارنا 
والهوية  املاركسية.  صفة  حاملني 
لــم  التــي نحمــل  الشــيوعية 
لالشــتراكية  وجهاً  صاحلــة  تعد 
إلى اشتقاق  التي نسعى  املتجّددة 
مفاهيمها )...(، وال محل النخراطنا 
في دائرة االشــتراكية الدميقراطية 
)ص  االشتراكية«  بالدولية  املمثلة 
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أوقــع غياب التخوم بني اليســاري 
والليبرالــي، اليســار في تشــّوه 
الهويــة. وهذا، علــى الراجح، من 
عوامــل تعثر اليســار، فما الفارق 
بــني املاركســي الــذي يدافع عن 
ويقــف  واحلريــات،  الدميقراطيــة 
فــي وجــه القمــع والدكتاتورية، 
بــني  الفــارق  ومــا  والليبرالــي؟ 
في  يناضــل  الــذي  الدميقراطــي 
سبيل املســاواة وحقوق املرأة وضد 
العنصرية، واليســاري الذي يتخذ 
املواقف نفسها؟ احلقيقة أْن ال فارق 
جوهريــاً بينهما. الفــارق اجلوهري 
هو الرؤية االجتماعية؛ فاليســاري 
هو َمــن يحمل مشــروعاً للتغيير 
والعدالة  الدميقراطيــة  يتضمــن 
واحلريات  واملســاواة  االجتماعيــة 
والَعلمانيــة ومعــاداة اإلمبريالية 
والصهيونيــة. و«نصف يســاري« 
أو »نصف َعلماني« ال يســتقيمان 
في هــذا الشــأن، كأن يكون أحد 
وضد  واحلريــات  الدميقراطية  مــع 
العسف واالســتبداد، لكنه يدعو 
إلــى التخلص من عــبء القضية 
التصالــح  وإلــى  الفلســطينية 
مع إســرائيل، حتى قبــل أن ينال 
حقوقهم  بعض  الفلســطينيون 
التاريخية. وأبعد من ذلك، فإن تعثر 
اللبناني،  خصوصاً  العربي،  اليسار 
راجع اجتماعيــاً وتاريخياً إلى عدم 
نشــوء طبقة عاملة حقيقية في 
هذا البلــد، فهل ميكــن أن يظهر 
يسار ثوري مقتدر في دوٍل ال طبقة 
عاملة مسيســة فيها؟ »الطبقة 
العاملة« في لبنان مؤلفة من عمال 
ســوريني  وموســميني:  مهاجرين 
ومصريني وسودانيني وبنغال وهنود 
وســريالنكيني وفيليبينيني، وهؤالء 
ال يتكلمون بلســان واحــد. إنهم 
عمالة مهاجرة وموقتة، وذات طابع 
خدمي. هناك أيٍد عاملة ال »طبقة 
عاملة«. ومن احملال أن تتطّور األيدي 
باملعنى  »طبقــة«،  إلــى  العاملة 
بلد  في  واالجتماعــي،  التاريخــي 
عّماله ليسوا من أبنائه، ألن مفهوم 
»الطبقة« مصطلح داللي يشــير 
إلى نسق اجتماعي – اقتصادي ذي 
سمات تاريخية. وينشأ هذا النسق 
بالتراكــم التدريجــي، مــن خالل 
اتساق أمناط اإلنتاج ووسائل اإلنتاج 
املطابقة،  االجتماعيــة  والفئــات 
املوازية لهذا  القوانــني  عالوة على 
النسق، وذلك كله في إطار الدولة 
الثابتة واالقتصــاد املتحّرك )راجع: 
صقر أبو فخر، هل اليسار ممكن في 
العالم العربي اليوم؟، مجلة اآلداب، 
األعداد 7 و 8 و9، متوز/ يوليو – أيلول/ 
»الطبقة  ولعل   .)2011 ســبتمبر 
اليــوم، ال في  العاملــة« موجودة 
لبنان أو دول اخلليج العربي، بل في 
الصني وروســيا. وحتى مصر التي 
عرفت الصناعة احلديثة قبل مئتي 
مليونان وسبعمئة  فيها  عام، كان 
ألف خادم منزلي )عامل منزلي( في 
سنة 1947، وهذا العدد هو ضعف 

عدد العمال في املدن الصناعية. 

الدميقراطية اخملصية
في خضــم احلروب املســتعرة في 
العالــم العربي كله، اســتخلص 
التائبني  اليســاريني  مــن  كثيرون 
أن احلــل، فــي نهاية املطــاف، هو 
الدميقراطيــة وال شــيء غيرهــا؛ 
فــال اخلالفــة اإلســالمية ميكنها 
أن تنتصــر، وال دولــة االســتبداد 

وحتــى  االســتمرار،  تســتطيع 
الدول شــبه الدميقراطية وشــبه 
وســورية  مصر  مثل  الليبراليــة، 
فلســطني،  نكبة  بُعيد  والعــراق 
لــم تتمّكن مــن إجنــاز االندماج 
نطاق  فــي  والوطني  االجتماعــي 
الدولــة احلديثة، املؤسســة على 
والدميقراطية.  واملســاوة  املواطنة 
ولكــن ال أحــد اليوم قــّدم إجابة 
شــافية عــن تلــك الدميقراطية 
املوعــودة، بل إن ما بــني أيدينا في 
هذا احلقل مجّرد مطارحاٍت فكرية 
الدميقراطية، وليس مشــروعاً  في 
سياسياً للمستقبل، فالشائع في 
أفهام كثيرين أن الدميقراطية تعني، 
وأخيراً، حكم األغلبية، وهو ما  أوالً 
يُترجم في الواقع إلى حكم الُسنة 
الشيعة  حكم  وإلى  ســورية،  في 
في العراق، وإلى حكم املســلمني، 
جــّراء الغلبة العدديــة، في لبنان، 
األغلبية  هي  هؤالء  لدى  فاألغلبية 
الطائفية، ال األغلبية السياســية 
الدميقراطية حقاً.  فــي  احلال  كما 
والدميقراطية، في ُعرفنا، رديٌف الزم 
وَشــرطي للعلمانية؛ فال علمانية 
من غيــر دميقراطية، ألن العلمانية 
من غيــر دميقراطية تأتــي بالطراز 
والدميقراطية  االستبدادي.  التركي 
مــن دون َعلمانيــة تأتــي بنموذج 
باكستان أو بنغالدش. هنا، في هذا 
اجملــال تقول رؤيــة منظمة العمل 
اللبناني  »النظــام  إن  الشــيوعي 
)...( ليــس نظامــاً دميقراطياً« )ص 
8(، وغير قابــل لإلصالح، وهو نظام 
رعايٍة حلرب أهليٍة مســتدامة )ص 
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يكاد هذا الوصف الصحيح يطابق 
ما كتبه ياســني احلافظ قبل نحو 
45 ســنة: »احلديث عن دميقراطية 
تلفيق«  علــى  ينطــوي  لبنانيــة 
)أنظر: ياســني احلافظ: في املسألة 
القوميــة الديقمراطية، بيروت: دار 
الطليعة للطباعة والنشر، 1981(. 
»الدميقراطية  أيضــاً،  وبحســبه 
مخصية،  دميقراطيــة  اللبنانيــة 
)املرجع  اخلاصــي«  هي  والطائفية 
السابق، ص127(، ألن الطوائف في 
بل  لبنان ليست جماعات مؤمنني، 
أشــباه أمم. واملعــروف أن ثمة فارقاً 
وجماعة   Society مجتمــع  بــني 
Community. ولبنــان لــم يتطور 
كفايــة ليصبــح مجتمعــاً لــه 
هوية مشــتركة حاسمة، بل بقي 
مجّرد نطــاق جغرافي، تعيش فيه 
عصبيات  ذات  تراحميــة  جماعات 
طائفيــة، وهــذه هــي هويتهــا 
يتكلمون  واللبنانيــون  األســاس. 
لكن  الدميقراطيــة،  عــن  كثيــراً 
كل زعيم فــي طائفتــه دكتاتور. 
ومجمــوع الدكتاتوريني أقاموا في 
ما بينهــم نظامــاً يضمن بعض 
احلريــات لكل دكتاتــور وجلماعته، 
مكان  الصفــة،  بهــذه  فلبنــان، 
األحرار  وللدكتاتوريــني  للحريــات 
فــي الوقت نفســه. صحيــٌح أن 
الطوائــف موجــودة منــذ زمــن 
بعيد، ولم تنشــأ مع ظهور الدول 
احلديثة في املشرق العربي، أي بعد 
 )1916( تطبيقات سايكس – بيكو 
ومؤمتر سان رميو )1920(، لكن حتول 
الطائفــة إلى كياناٍت سياســيٍة 
)الطائفيــة السياســية( هو نتاج 
مرحلة االستعمار واحلماية، وحتويل 
نظام امللــل العثمانــي إلى نظام 
سياســي. وزعماء لبنان، خصوصاً 
املوارنة في مرحلة ما قبل الطائف، 
والشيعة والسنة اليوم ال تهمهم 
بــل  والَعلمانيــة،  الدميقراطيــة 
الدولة  امتيازاتهم في  اإلبقاء على 
التــي يتمّســكون بهــا، ويريدون 
ونيل  فــي حكمهــا،  االســتمرار 
حصصهــم منها. وفــي أي حال، 
فــإن الدميقراطية وحدها ال تكفي. 
وفرانكو،  وموسوليني  بهتلر  جاءت 
وميكن تســخيرها دائمــاً ملصلحة 
احلاكم من طراز رجب طيب أردوغان 
الدميقراطية  أو مهاتيــر محمــد. 
ســياق  في  بالَعلمانية  املقترنــة 
التزام العدالة االجتماعية والعدالة 
الكونية هي مــا ميكن النضال في 
ســبيله، أَكان ذلك في لبنان أو في 

سائر املشرق العربي احمليط بلبنان.
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• التراجع إلى خط الدفاع الثاني.. من الشيوعية إلى الَعلمانية

القسم األول

صقر أبو فخر

غالف الكتاب

كان اليسار اللبناني )والفلسطيني استطرادًا( يقيم عالقاتٍ وثقى مع   •
نظم استبدادية عربية

غيّرت أحزاب شيوعية اسمها، كالحزب الشيوعي الفلسطيني الذي صار   •
»حزب الشعب«. وكذلك الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي الذي بات 

»حزب الشعب السوري
اللبنانيون يتكلمون كثيرًا عن الديمقراطية ولكن كل زعيم في طائفته   •

دكتاتور
يتساءل الكتاب: لماذا تعّثر السير بتجديد اليسار خالل العقود الثالثة   •

الماضية؟ وما هي األسباب الموضوعية والذاتية لهذا التعّثر؟«
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دراسة

ما الذي يفعله إذ حتاصره اجلدران؟(ص10
واذا كانت هذه التساؤالت هي خطاب الذات 
للذات، فان ذات الشــاعر لن تكون محدودة 
بهذا اجلســد الصغير بل هي ذات تتســع 
كلما اتســع صدى كلمته ولــذا فان تلك 
التســاؤالت املربكة لن تكون مربكة لتلك 
الذات املنحصرة فــي ذلك الفضاء الضيق؛ 
بل ســتترك ذلك االرباك واحليرة سابحا في 

الفضاء الال منتهي.
هذه االسئلة وتلك احليرة ستدفع بالشاعر 
اذن لفعل التخلص من وطأة )املسدس احلر، 
وأشــباه الرجال( )هل ابقى بال فعل أحصي 
االسماء؟(، ليقرر بعد ذلك، )أخرج من املدينة 
التــي كانت حياتهــا أشــبه بالفتة حرب 

غامضة( ص11
هل كان هذا الهروب من املدينة متناصاً مع 
هروب موســى النبي؟ )}َفَخرََج ِمْنَها َخائًِفا 
امِلنَِي{  ِم الظَّ يََترَقَُّب َقــاَل رَبِّ َنِِّني ِمَن الَْقــوْ

]القصص : 21[
هــل كان زعيــم واعيــا ومتمثال لســيرة 

)موســى( ام ان طبيعــة احليــاة وامالءات 
املوقف واالحســاس املشابه هو الذي اوجد 
او اوحى بهذا التشــابه الفعلي في اجلانب 
احلياتي واللفظي في اجلانب النصي؟ سؤال 
أّيا كان جوابه فهــو يعكس حجم املعاناة 
واخلطــر الذي كان يعاني منه الشــاعر في 
هذه املرحلة. ثم ينتقــل عبر احلرف )ي( الى 
اجواء املدينة االخرى، مدينة الهجرة، وكأيِّ 
غريب مطارد يشــعر باحليــرة والتيه يوزع 
نظراته في افقها محاوال اكتشاف ما ميكن 
ان يكون له مأوى او ملجــأ آمنا:) يقف في 
الطريــق امام مدينة الشــك فوق غيومها 
يرى نوما صارخــة، بال أمل يقف طويال اما 
لهيبها، ميلي احالمه على نافذة في شوارع 
اللغة،( اهتداء الشــاعر الى )شوارع اللغة( 
هي املرحلة التي جعلته يعبر الى  فضاء آخر 
رغم انه مازال معلقا بحبال الشك واحليرة:) 
يصاحبه احد احلائرين، يشــك في تأمالته، 
يشــك في الفرق بني حشــائش املستنقع 
وحشائش الفضاء( ص13، ولننظر الى هذه 
الصورة الرائعة ملرحلة الشك هذه. لنتأمل 
كيف صورها الشــاعر) يشك في الفرق بني 
حشائش املستنقع وحشائش الفضاء( اذن 
هو مــا زال ال يعرف هل هو في مســتنقع 
ســيغرق في وحله؟ ام انه حتــول الى طائر 
يســبح في الفضاء، وال احســب ان صورة 
اروع من هذه تعبر عن احلالة التي هو فيها. 
وتتوالى افعال الشك هذه حتى تفضي الى 
ســؤال حائر: )فمن أين يدخلها؟ رمبا هناك 

طريق ثالثة، اين؟(.
مع احلرف االخيــر)م( كانت هناك نظرة الى 
اخللف، نظرة اســتطالع ملا حل في مدينة 
املطوقني  فتيانها  )القلعة( حيث  الطفولة 
باحملــو )محو هناك، ال طريق فــي امليدان، ال 
طريــق له... ســوى العناكــب التي متتص 
ضياء الــكالم(. اذن فال عودة لتلك املدينة و) 
ســيبقى في طريقه حتى يسقط التمثال 

اخلفي(.
واذا كان نصه االول بدأ بســكونية اجلملة 
االســمية فان نصه الثاني)بيت فوق طيران 
الصقور( والذي ذيله بتاريخ نيســان 1991، 
هذا التاريخ الذي ينز الــدم واخلراب من بني 
مســامات ســاعاته في اغلب مدن العراق 
واجلنوبية منها خاصة، ال ميكن للســكون 
ان يعبر عنه بشــكل جلي فكانت اجلملة 
الفعلية بكل حركتها وداللتها هي البادئة 
) فاض دٌم فاختنق الهــواء( فهذا الفيضان 

الدموي ســبب في اختناق الهــواء، ولكن 
كيف يختنق الهــواء!؟ والواقع اني لم اجد 
جملة ممكــن ان تعبر عــن نتيجة فيضان 
الــدم مبثل هذه اجلملة، فهي كناية تســع 
العديــد من صــور املعاناة واخلــوف واملوت 
و...،و...الخ من الصور املربكة خمليلة الشاعر 
ليضعهــا بعد ذلك في جملة تختصر هذه 
الصور املزدحمة هي: ) جثث طافية( وسواء 
كانت هذه اجلثث بـ)حياة( ام بدونها الشك 
انها ســتكون مفرغة من ثقلها الداخلي، 

ستكون مجرد خواء يحمله الفيضان اينما 
شاء وكيفما شاء. وسأضع سؤاال هنا: هل 
كانت هذه الصورة تناصا مع صورة طوفان 
نوح ام ان هناك تشــابه في النتائج؟ نتائج 
طوفان اجلثث. رغم ان فرق الثانية عن االولى 
ان االولى قد تكون تلك اجلثث حية مبعناها 
البيولوجي، او هي تشمل االثنني: احلية وفق 
هذا املعنى، وامليتة، بينمــا في الثانية هي 
خالية من احلياة. غير ان التشــابه الدقيق 
بينهمــا هو يكمن فــي املعنــى الفعلي 

للحياة.
وما يالحظ في هذا النص هو هذه احلركية 
املتسارعة التي خلقتها االفعال وخاصة في 
بدايته، وكأنه يريد ان يخرج من ذلك العالم 
الى  والقلــق، ولذلك يلجأ  بالرعب  املمتلئ 
التعبير عنه بصيغة الفعل املاضي وخاصة 
فيمــا يتعلق بحركــة الشــاعر اخلارجية 
والداخلية، بينما تكون االفعال املضارعة او 
اجلمل االسمية هي السمة الغالبة حلركية 
وسكون ما حوله، ان نصا من ثمان صفحات 
يتحرك مبا يقارب مئة وعشــرين او اكثر من 
االفعال املاضية ونصفها او يزيد من االفعال 
املضارعــة مضافة لهــا مبــا يقاربها من 
االسماء الدالة على الفعلية، هو بالتأكيد 
نص مترع باحلركــة، هذه احلركة املضطربة 
انعكاس  والقلقــة فــي معظمها، هــي 
لكمية االضطراب، والقلق الذي كان يعاني 

منه الشاعر في  خضم تلك االجواء.
فالشاعر في هذا النص يرسم تلك االجواء 
ليس في التعبير الكالمــي الوصفي اجملرد 
فحسب، وامنا في التفاعل النفسي اجملسد 

لوقع حركتها وتدافعها.
) بعــري الكالِم ســرت عابراً نهــري. عناية 
الطير شملتني فتبعتها حتى مررت بأناٍس، 
رؤوســهم في الظالم بيــٌض. صعدُت نحو 
املئذنة. ال أحد معي. الصقورُ حلقت فوقي، 
أرعبتني العاصفُة، شلْت قدمي ولم أنظر. 
رفعُت رأسي أحصيهم، واحداً، واحداً. ثالثون 

صقراً كتموا مصيري.( ص20
على هــذه الوتيرة وهذا التدفق ســار هذا 
النص في تصويره لتلك االجواء املضطربة.

لقد كان اختياري لهذين النصني في قراءتي 
لهذه اجملموعة كونهما يصوران حالة واحدة 
هي حالة الرعب والقلق واالضطراب الفردي 
واجملتمعي في اعقاب ما سمي بـ ) انتفاضة 
1991( والتي اعقبت كارثة انكســار اجليش 
العراقي في احلرب التي اطلقت عليها قوات 
)التحالف( اســم ) عاصفة الصحراء(. هذه 
االنتفاضــة التي راح ضحيتهــا اآلالف من 
العراقيني في املقابر اجلماعية وغيرها، والتي 
ما زالت آثارها النفسية راسخة في بواطن 
الكثير ممن عايشوها، وعاشوا حلظات اخلوف 
وانتظار اجملهول فيها، واجزم ان زعيم نصار 
ابدع في تصوير تلك التفاعالت واالنفعاالت 
النفســية، وحالة اخلــوف والترقب املرعب 
التي عاشــها الكثير ممن كانوا قريبني من 

مواقد جمرها.

أحمد الشطري
 

هل ميكن للشعر ان يكون سجل حياة؟ حياة 
حافلة باألحــداث اجلســيمة، منفعلة بها 
ومتفاعلة معها ال بالشــكل االعتيادي، بل 
باحتراق تام حد االنصهار، فانت ترى او تشعر 
وانت تقرا هذه النصوص )السَيرِيَة( انعكاَس 
جمرها  واشــتعاَل  وســكونها،  حركتهــا 
وانطفــاَءُه، ليس في ثنايا البوح فحســب 
بل فــي تراكيب اجلمل. اجلمــل التي تتدفق 
في تســارع واضح عندما تتسارع االحداث 
واملشاعر، وتسير باسترخاء عندما تهدا رياح 

االحداث.
) احلياة في غلطتها( مجموعة الشاعر زعيم 
نصار الصادرة عن دار الروسم عام 2015 هي 
نصوص )ِســَيرية( ان جاز لــي الوصف حلياة 
انحصرت بني االعوام 1986 و1991، وبني االول 
واالخير كانت سلســة أحداث اختلفت في 
ايقاعها وفي وقعها ليس على حياة الشاعر 
فحســب وامنا على حياة الوطن باسره، في 
نص )حياة علــى جانب النهــر( هذا النص 
الذي يبدأ ممهدا ملسيرته بجمل وصفية ذات 
حركة ثابتة كونها جمل اســمية او شــبه 
جمل: ) علــى االرجح الســنوات التي مرت 
فــي الطريــق املعلقة فــوق الهاوية، كانت 
محشــوة باألخطــاء، لقد زهــوت بها، رمبا 
ألنها اخترعتني شــاهدا حلــروب لن تنتهي، 
عــن رحلة لعابريــن ذهبوا ملدينــة ضائعة، 
عن معارك دينية ميقتهــا اهلل،......( ص9 ثم 
ينتقل الى تدوين السيرة الشخصية مبتدأ 
باحلــرف )ز( والذي ميثل مرحلة الطفولة كما 
ارى وهو ايضا يغلب على مســيرته الهدوء 
مــن خالل جمــل وصفية فــي الغالب، بيد 
ان ذلك الســكون ســرعان ما يتالشى مع 
اطاللة احلرف )ع( والذي ميثل مرحلة الشباب 
حلياة الشــاعر كما اعتقد اذ يبدأ االحساس 
والتفاعل الواضح مع صراعات احلياة وتدفق 
حركتها من خالل سلســلة من التساؤالت 
وتوالي اجلمل الفعليــة التي تعكس حجم 
احلركة. هذه األسئلة املترادفة التي ال تبحث 
عن جواب بل تطلق صرخة حيرة، او اســئلة 

احتجاج على موت متوثب: 
) ما الذي يفعله عند شدَّ عينيه أمام الوشاة، 
أشــباه الرجال؟ ما الذي يفعله عند وضعه 
في حجرة حتت املسدس احلر؟ املوُت جاهٌز. ما 
الذي يفعله عندما يسمع موسيقى اجلنائز. 
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اصدارمتابعات

تشكيل

 
تعتلي جدران )ســيميز( »غاليري صفير« الزاهية 
)خــالل ربيع حزيران( ما يقرب من عشــرين لوحة 
عمالقــة طازجة، منجزة بألــوان األكريليك على 
قماش، نُحتــت ألوانها العجينيــة ضمن فضاء 
تعبيري يتفوق في حّدته اجلارحة على ما ســبقه 

من وجدانيات أسعد عرابي الروحية.
يُقام العرض في أشــهر األحياء اخلاصة بصاالت 
العرض في عاصمة التشــكيل، وهو حي »السان 
جرمان« )في احلي الالتينــي( بالقرب من »البوزار« 
العريقة، وذلــك احتفاًء بالذكــرى الثالثني مليالد 
هذا اجملّمع التنظيمي، هو الــذي ميّثل منذ القرن 
التاسع عشــر مركزاً أســطورياً لـ«مونوبولية« 
احلداثة واملعاصرة الباريســية. ومنذ أوائل احلقبة 
االنطباعية، وقبــل أن تقاســمها نيويورك هذه 
الريادة )مع ستينات ما بعد احلرب العاملية الثانية(.
ولكن ما هو اجلديد في املعــرض الراهن ولوحاته 
األخيــرة؟ قد يكون هــذا اجلديد مســتقى أصالً 
من ســابقه: توّحد »الســاكن مع املســكون«، 
والهجــرة عن درع املدينة إلى الالمكان. وقد يكون 
للتجربة الكابوسية  أشــّد انحيازاً  هذا تكريساً 
العمودية الغور، مبا يخص القيامة احلضرية التي 

اّتسمت بالغربة واالغتراب والغروب.
»أنا« وخارطة مدينة الطفولة صنوان نتشــاطر 
املوت املؤجل، ال ندري إذا كان يزحف باجتاه جسدنا 
الذي أنهكته شيخوخة الزمان؟ أم أننا نحن الذين 

نزحف إليه بوهن السنني وبطواعية
»يرى ســارتر بأن احلياة ما هــي إال مصير محتوم 
يؤجل كل يوم وكل ســاعة، لذلــك فنحن منارس 
البقاء بتوكيل من برزخ املوت »فهو أقرب إلينا من 

حبل الوريد««

تسليمّية
يقول اســعد عرابي :«أن العدم وأنا توأمان مثل 
املرآة. تفصل بيننا فســحة من العيش املطمئن 
املؤقت، والعابر. يرى ســارتر بأن احلياة ما هي إال 
مصير محتوم يؤجل كل يوم وكل ساعة، لذلك 
فنحن منــارس البقــاء بتوكيل من بــرزخ املوت 
»فهو أقــرب إلينا من حبل الوريد، يحضرني خامت 
الفالســفة مارتن هايدجر مؤكداً أن »املوت ليس 
حادثاً اســتثنائياً، يجب التعامــل معه باألحرى 

بطريقة وجودية«.
تتأنسن ســيرة املدن منذ والدتها وقبل أن تواري 
الثرى ما بقي من دثائر بدائعها الذوقية، عبوراً من 
كهولتها ثم شيخوختها السرابية. هكذا يراها 
ابن خلدون في »مقدمته«: »أول ما يفســد بعد 
العمران صناعة املوسيقى«. تتمدد مثالً حواضر 
املعمورة عامة بنسق أفقي، ما خال مدن الشرق 
األوســط العربية، فهي تتسرطن عمودّياً. يدفن 
احلديث منها ذاكرة الســابق حتى يغور ماضيه 
في متاهات النسيان، »مكسيكو« اجلديدة مثالً 
أنشئ نســيجها بجانب جســدها الذي ضربه 
العريقة،  اإلمبراطورية  »كيوتو«  وكذلك  الزلزال. 
ُحّدثــت مبعزل عن خرائطهــا عاصمة اإللكترون 

والسبرنيتيك »طوكيو« وهكذا.
يجمــع املدينة مع ســاكنها )الذي تســكنه( 
مصيــر عدمي مشــترك. يتأرجح مــا بني املوت 
اجلماعي القياماتي واملوت املفرد االغترابي، تتراوح 
حساسية التشــكيل في فضاء اللوحة بالتالي 

بني قدرية املوت الوجودي وجذوة غريزة البقاء.
يســتبطن جسد اللوحة هذه املعاناة، مبا يتجاوز 

شهادة املوضوعات، وحتى املواصفات الكرنفالية 
للشــخوص الهذيانيني. ثم تصــل التجربة إلى 
اللغــة النوعيــة للصباغة املأزومة أو ســلوك 
الفرشــاة املتوتر أو أدوات التعبيــر األخرى مثل 
سكني الرســم التي تخنق زعيق األزرق أو الناري. 
تروض جذوة لــون الدم أو تنحــت خدوش جدار 

األسود الغرابي، وهكذا.
إذا كان مــن البديهــي أن اللوحة غيــر معنّية 
بإنذارات الســاعة وقيامة املــدن أو اإلحباطات 

الشمولية في »األنا العليا«، فهي ال تستقيل من 
شهادة تعّقب وحتسس الزحف العدمي الوجودي 
واالستسالم العبثي لســيولته البركانية التي 

تنهش اجلسد كلما تقدم به العمر.
هي مشروطة باالستغراق العزلوي في الذات دون 
قطع حبل السرة والتواصل مع اآلخر. متاماً مثل 

ثنائية الباطن والظاهر.
ينطبق علــى اللوحة مــا ينطبق علــى عالم 
»الــذوق« )في البواطن التصوفيــة(. يُعبر عنها 

»قول ما ال ينقال« الشطحي البن عربي إاّل باخلط 
واللــون. وال ميكن أن يكون إال كما هو عليه، فهي 
أي اللوحة »ال تخوض فــي املألوف، وال حتّدثنا مبا 
نعرفه« ألنها أكثر من مغامرة وجدانية، وأشــّد 
تهوراً مــن اخملاطرة. يحكم طقوس حتوالتها ذلك 
البارق واملنزلق من  الزمن الســرمدي النســبي 
الســياق املتتابع أو املتعاقــب. أي أنه ال يخضع 

ملكانية الزمن في بندول الساعة.

لوحة برزخ أالموات 
تزداد آلّية األداء هذه املرة تسارعاً وطزاجًة وتدّفقاً، 
مع جتّنب التعديــل والتصحيح مــا أمكن. ألن 
الواقع احلدســي ينبثق بعذرية خصوبية غريزية 
ملرة واحــدة ال تقبل حلظيتها املارقــة أّية رقابة 
أو مراجعــة. قد ال يكــون هذا النســق جديداً 
في املعــرض، ولكّنه أشــد احتدامــاً وبركانية 
من أي مرحلة ســابقة. وقد ال يقود إلى مرحلة 
تطورية تالية بقدر ما يســمح بتعاقب الوالدات 
االفتجائية املوازية ملا يجــري خارج إطار اللوحة 

من دراما يومّية.
تقع اختيــارات لوحات العرض بــني منوذج لوحة 
بطاقــة الدعوة بعنوانها التــوأم هي التي تعّبر 
عــن التجّذر املعانــد بخلية املدينــة املتهالكة 
املتهافتــة والطوباوية في آن واحــد، أي التحام 
الساكن باملسكون حتى لتبدو القطة كحيوان 
أليــف رمزاً للداخــل. هذا من جهــة، أما لوحة 
امللصق من جهة رمزية مقابلة فتكشف صبوة 
التحليق مثــل طائرات الــورق الطفولية خارج 

املدينة والسرب.
نشــهد جتّمعاً وجتمهراً ال اجتماعّيــاً، ألن دليله 
الذي يقــود قدر كل طفل هو مســار الريح في 
الالمكان بعيداً عن مســقط الــرأس. يذكرني 
بســيرة أحد الرحالة الذي تســربت إلى كيس 
تفاحه وهو مســافر جموع من النمل، فحملها 
وعاد مــن حيث جاء حتــى ال يغربها عن وطنها 

األول. لوحات تعيدنا وهماً إلى املدينة السرابية.

*ضفة ثانية

حذام يوسف
 

في جلسة بعنوان )شــهادات وقصائد(، 
بحضور عدد من االدباء واملثقفني، احتفى 
نادي الشــعر في احتاد االدباء، على قاعة 
اجلواهري بثالثة شــعراء شــباب )احمد 
حميد اخلزعلي، رحيــم الربيعي، ميمون 
صالح(، قدم للجلســة الشــاعر قاسم 
ســعودي، مرحبــا باحلضــور والضيوف، 
مهنئــا اجلميــع بعيد الفطــر املبارك:« 
نحتفي اليوم بثالثة يجمعهم الشــعر 
وروح االلفة.. »، معرفا احلضور بالضيوف 
الشعراء بشكل سريع ليترك لهم قراءة 

عدد من قصائدهم.
صدرت لهم: أنا آخر من لّوح لليل للشاعر 
رحيم الربيعي،  ال نصف لك اآلن للشاعر 
ميمــون صالح، أشــش ال توقظوا احلرب 

للشاعر أحمد حميد اخلزعلي.
تخللت اجللسة مداخالت عدة من احلضور 

منهم الشــاعر والصحفي منذر عبد 
احلر الــذي كان يتحــدث بامتنان عن 

اخلاصة  لتجربتهم  وتقديره  الشعراء، 
بحريــة كاملة دون تدخــل من اجليل 
الذي سبقهم، مع انها جتارب صعبة، 
ابنا هذا اجليل االن ال توجد لهم أرضية 
انهــم يفتقرون  أيدلوجيــة، ال أعني 
للــرؤى ولكن لهم خط خاص يختلف 
عن الرواد، معرجا على املدارس األدبية 
ومتســك االديب بهــا، ولكن من خالل 
قراءتنا لتجارب الشعراء احملتفى بهم، 
لــكل منهم مالمــح خاصة  ان  ند 
بهــم ولهــم حرية هادئة فــي تناول 
ان قاموسهم  املوضوعات، ومع  بعض 
واحــد منهم  لكل  ولكن  مشــترك، 

مالمحه اخلاصة.
كما شــارك في املداخــالت عدد من 
االدباء تناولت قصائد وجتارب الشعراء 
الثالث، وفي ختام اجللســة قدم احتاد 
االدباء لــوح اجلواهري لإلبداع لكل من 
الضيوف احملتفى بهم وســط مباركة 

االدباء واألصدقاء. 

 
صــدر حديثاً عــن املركز العربــي لألبحاث 
ودراســة السياســات كتاب جمال كمال 
االســتراتيجيا  األحمر في  »البحر  محمود 
أهمية  ويتناول   »)1801-1517( العثمانيــة 
البحر األحمر اإلســتراتيجية واالقتصادية 
ابتداًء  والوســطى،  القدمية  العصور  خالل 
والدولة  والرومان  باإلغريق  مروراً  بالفراعنة، 
اإلســالمية خالل عهودها اخملتلفة، وانتهاًء 
بســلطنة املماليك وتعاونهــا مع الدولة 
العثمانية ملواجهــة اخلطر البرتغالي. كما 
يتناول محاوالت القوى الكبرى الســيطرة 
عليــه، وسياســة الدولــة العثمانية في 
البحر األحمــر ومدى ناحهــا أو إخفاقها 
في الدفاع عنه ضد اخلطر البرتغالي، ورؤية 
التي  اإلســتراتيجيا  في  العثمانية  الدولة 
اعتمدتها فيه، واملتمثلــة في إغالقه أمام 
السفن األوروبية، ومدى ناح العثمانيني في 
تطبيق منظومتهــم األمنية فيه. ويتألف 

الكتــاب )227 صفحة بالقطع الوســط، 
موثقاً ومفهرساً( من مقدمة وستة فصول 

وخامتة وعشرة مالحق.
جمال كمال محمود: حاصل على شــهادة 
الدكتوراه فــي التاريخ من جامعة القاهرة 
في عــام 2006. محاضر باملؤمترات والندوات 
األعلى  واجمللــس  اإلســكندرية،  مبكتبــة 
للدراســات  املصرية  واجلمعية  للثقافــة، 
الكبرى،  القاهــرة  ومكتبــة  التاريخيــة، 
وموظف في الهيئة العامة لقصور الثقافة 
التابعة لوزارة الثقافة املصرية. شــارك في 
العديــد من النــدوات واملؤمتــرات الدولية، 
ونشــر العديد من الدراسات والبحوث في 
دوريــات عربية مختلفة. صــدر له: األرمن 
في مصر فــي العصر العثمانــي )2008(، 
واألرض  والفالح في صعيد مصر في العصر 
العثمانــي )2010(، وحكاية الفالح املصري 
في العصــر العثمانــي )2012(، واخلبز في 

مصر العثمانية )2016( .

غروب المدينة واغتراب »األنا« *

البحر األحمر في االستراتيجيا العثمانيةنادي الشعر في اتحاد االدباء يحتفي بقصائد الشباب
)1801-1517(

غالف اجملموعة

اذا كان نصه االول بدأ بسكونية 
الجملة االسمية فان نصه 

الثاني)بيت فوق طيران الصقور( 
والذي ذيله بتاريخ نيسان 1991، 

هذا التاريخ الذي ينز الدم والخراب 
من بين مسامات ساعاته في 

اغلب مدن العراق والجنوبية منها 
خاصة، ال يمكن للسكون ان يعبر 

عنه بشكل جلي فكانت الجملة 
الفعلية بكل حركتها وداللتها 
هي البادئة ) فاض دمٌ فاختنق 
الهواء( فهذا الفيضان الدموي 
سبب في اختناق الهواء، ولكن 

كيف يختنق الهواء!؟

»الهجرة عن املدينة« )أسعد عرابي(
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منوعات10

ادعاء صادم عن زيف ابتسامة الموناليزا
ميكن لدراســة بحثية جديدة أن تغيــر الطريقة التي 

ننظر بها إلى لوحة املوناليزا الشهيرة عبر العصور.
ويزعــم باحثو جامعة »سينســيناتي« أن ابتســامة 
املوناليزا »غير حقيقية«، ويعود ذلك إلى عدم تناســق 

البسمة املتكلفة.
وفي الدراســة املنشــورة في Cortex، كتب الباحثون 
بقيادة الدكتور لوكا مارســيلي: »تشير نتائجنا إلى أن 
التعبير عن الســعادة يحدث على اجلانب األيسر فقط. 
ووفقا لبعض النظريات املؤثرة في علم النفس العصبي 
العاطفي، فّســرنا ابتســامة املوناليزا غير املتناسقة 

على أنها غير حقيقية«.
وطلــب الباحثــون من 42 فــرداً إطالق احلكــم على 6 
مشاعر أساسية، يجري التعبير عنها بواسطة صورتني 
مختلفتني البتســامة املوناليزا- صورة طبق األصل من 

اجلانب األيسر وواحدة من األمين.
وأظهرت النتائج أن %92.8 من املشاركني أشاروا إلى أن 
النصف األيسر من االبتسامة أظهر السعادة، في حني 

لم يشر أي منهم إلى وجود احلالة نفسها على األمين.
وقال %83 من املشــاركني إن اجلانب األمين أظهر تعبيراً 
محايداً، فيما رأى %12 أن التعبير الظاهر يكشــف عن 
الشعور باالشمئزاز، كما كشــف %5 منهم عن وجود 

شعور باحلزن.
وكشــفت الدراســة عن حقيقة عدم وجود تنشيط 
لعضالت الوجه العلويــة، كما هو موضح في اللوحة. 
وتؤدي االبتســامة احلقيقية، وتســمى أيضا ابتسامة 
»دوشــن«، إلى رفع اخلديــن وتقلــص العضالت حول 

العينني.
وكتب الباحثــون: »بالنظر إلى أنه مــن غير املرجح أن 
يكون الشــخص الذي يجلس بال حراك لســاعات حني 
رسمه مع القدرة على االبتســام املستمر في سعادة 
حقيقية، فإن أبسط تفســير هو أن ابتسامة املوناليزا 
غير املتجانســة، هي مظهر من مظاهــر »التمتع غير 

الصحيح«. 
ومن بني االحتماالت البديلة املثيرة لالهتمام، أن ليوناردو 
دافنشي كان يعرف بالفعل املعنى احلقيقي لالبتسامة 
غير املتماثلة قبل أكثر من 4 قرون من تقارير »دوشن« مع 

توضيح ابتسامة تعبر عن مشاعر »غير محسوسة«.
وبناء على النتائج، يشــير الباحثون إلى أن دافنشي ،رمبا 

كان يخفي رسائل مشفرة في اللوحة.

والدة حيوان مهدد باالنقراض
بعــد انتظار طويل األجل، شــهدت حديقــة حيوانات 
لينكولن بارك في شيكاغو، حدثاً سعيداً بوالدة حيوان 

مهدد باالنقراض.
وانتظر رواد وموظفو حديقة احليوانات 15 شهراً لوالدة 
وحيد قرن أســود متكــن من الوقوف عقــب 53 دقيقة 
فقط من مولده. وقال مايك موري، املسؤول في حديقة 
احليوانــات: “متثل الوالدة احلفاظ عل نــوع من احليوانات 

املهددة باالنقراض والتي تواجه الكثير من التحديات”.
وانخفض عدد حيوانات وحيد القرن الســوادء بنســبة 
%98 بني عامي 1960 و1995، وفقاً إلحصاءات الصندوق 

العاملي للحياة البرية.
ويعد وحيد القرن األسود من األنواع املهددة باالنقراض، 

حيث يبلغ عددها فقط بني 5000 إلى 5400.

ملونشريط
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تقرير

متابعة الصباح الجديد: 
أفادت دراســة أميركية حديثة، أن حصول 
النهار،  قيلولة منتصــف  علــى  األطفال 
يجعلهم أكثر سعادة وذكاء وتفوقاً دراسًيا، 

ويقيهم من املشكالت السلوكية.
بجامعتــي  باحثــون  أجراهــا  الدراســة 
 ، بنسلفانيا وكاليفورنيا بالواليات املتحدة 
ونشروا نتائجها، في العدد األخير من دورية 

»النوم« العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق 
2928 طفــاًل، في الصــف الرابع واخلامس 
والسادس ابتدائي، تتراوح أعمارهم بني 10 

و 12 عاًما.
وقــام الباحثــون بجمع بيانــات عن تكرار 
القيلولة ومدتها مبجرد وصول األطفال إلى 
الصفوف من الرابع إلى السادس االبتدائي، 
التدابير  ورصدوا عــدة مؤشــرات منهــا 
النفســية مثل السعادة والتدابير البدنية 
مثل مؤشــر كتلة اجلســم ومســتويات 

الغلوكوز.
كما طلبوا من املعلمــني تقدمي معلومات 

سلوكية وأكادميية عن كل طالب، ثم قاموا 
بتحليل االرتباطات بني كل نتيجة وحصول 
التالميــذ علــى مدة نوم خــالل منتصف 
النهار ، فيما يعرف بالقيلولة، كما حصلوا 
على معلومات عن مــدى تكيف األطفال 
مع أقرانهم في املنزل واملدرســة، وكفاءة 

نومهم ليالً.
أثبتت العديد من الدراســات التي أجريت 
على جميع األعمــار أن الغفوة أو القيلولة 
ميكن أن تظهر حتســناً في املهام املعرفية 
املنفصلة بالقدرنفســها  الذي ينجم عن 

نوم ليلة كاملة.
ووجد الباحثون أن هناك عالقة بني احلصول 
على القيلولة في منتصــف اليوم، وزيادة 
وانخفاض  النفس،  السعادة وضبط  نسب 
مشكالت ســلوكية وارتفاع معدل الذكاء 

بني األطفال.
ووجدوا أيًضــا أن األطفــال الذين حصلوا 
على القيلولة 3 أيام فأكثر أسبوعًيا ارتفع 
لديهم األداء األكادميي والتحصيل الدراسي 
بنســبة 7.6 باملئة، مقارنة مــع أقرانهم 

الذين لم يحصلوا على القيلولة.
وقال الدكتور أدريان راين، قائد فريق البحث 
إن »نقص النوم والنعــاس في أثناء النهار 
منتشــران بنحو كبير، اذ يؤثر النعاس على 
ما يصل إلى 20 باملئة من جميع األطفال«.

الدراسات  أثبتت العديد من  وأضاف: »لقد 
التي أجريت على جميع األعمار أن الغفوة 
أو القيلولة ميكن أن تظهر حتسناً في املهام 
املعرفيــة املنفصلة بالقدرنفســه  الذي 

ينجم عن نوم ليلة كاملة«.
وأشــار راين إلى أن »الغفــوة في منتصف 
النهار تُنفذ بســهولة، وال تكلف شــيًئا، 
وستســاعد األطفال في حتسني مستوى 
حتصيلهم الدراسي، وستقلل الوقت الذي 
يقضونه أمام الشاشات، وما يصاحبه من 
مشكالت صحية مثل صعوبة النوم ليال«.

كانت دراســة ســابقة، كشــفت أن نوم 
األطفال الصغــار ملدة 30 دقيقة وســط 
النهار، فيما يعرف بالقيلولة، يســاعدهم 
علــى تعلم مهارات جديــدة، خاصة فيما 

يتعلق بإتقان املهارات اللغوية.

غفوة القيلولة تنشط القدرات المعرفية لألطفال

متابعة الصباح الجديد: 

وضع باحثــون أميركيون تقديراً 
للحــد الفيزيولوجــي األقصى 
لقدرة اإلنســان علــى التحمل 
بعدمــا درســوا أداء رياضيــني 
بينهم  من  شــتى  مجاالت  في 
مشــاركون في أكثر ســباقات 
والذي  العالم  في  اجلري صعوبة 
ميتد على خمسة آالف كيلومتر 
وخمســة أشــهر في الواليات 

املتحدة.
حســابات  الباحثــون  أجــرى 
تقنيــة صرفة ،لكن الدراســة 
التي نشــرتها مجلة »ساينس 
على  الضوء  تســلط  أدفانسز« 
ميزة يتفرد بها اإلنسان بني كل 
الرئيســات وهي قدرته الفائقة 
علــى التحمــل املوروثــة على 
الصياد  اإلنســان  مــن  األرجح 
القاطــف للثمار قبــل مليوني 
أن  ســنة. فما من قــرد ميكنه 
ينافــس اإلنســان علــى املدى 

الطويل.
والقــدرة علــى التحمل تقاس 
األساسي  األيض  إلى  باالستناد 
الذي هــو احلد األدنــى للطاقة 
التــي  احلراريــة(  )بالســعرات 
في  اجلسم  لتشغيل  تستهلك 

الدقيقة.
وهذا احلد األقصــى هو 2,5 مرة 
أقــوى مــن األيض األساســي 
على مــا خلص فريــق العلماء 
الذي أشــرف عليه هرمان بونتز 
من جامعة ديوك فــي كارولينا 

الشمالية.
وميكــن للرياضيــني خــالل أداء 

تراوح  أي سباقات  رياضي قصير 
بني ســاعات أو أســابيع قليلة 
واملاراتون وطواف  الترياتلون  مثل 
أن  الهوائية،  للدراجات  فرنســا 
يرفعوا أيضهم خمس أو عشــر 

مرات أكثر من األيض األساس.
لكن بعد فترة، ســيتراجع األداء 
حتماً إلى حد يستقر على ثالث 
أكثر من األيض األساسي  مرات 

فال  الباحثــون.  يوضــح  كمــا 
ميكن للبشــر أن يحافظوا على 
مستوى مرتفع أكثر من أسابيع 

قليلة.
تابع  الرقم،  إلى هــذا  وللتوصل 
الباحثون خمسة عدائني وعداءة 
»رييس  ســباق  في  يشــاركون 
أكروس ذي يــو أس آي« من يناير 

إلى يونيو 2015. 

وبلغت مســاحة السباق 4957 
أجنلس  لــوس  بــني  كيلومتــراً 
والعاصمة واشــنطن أي مبعدل 
ســباق ماراتــون يومياً، ســتة 
أيام في األســبوع على مدى 20 

أسبوعاً.
»ينتهي  بونتــزر  هرمان  ويوضح 
األمر بهؤالء العدائني باستهالك 
سعرات حرارية أكثر مما يدخلون 

إلى أجسامهم. يفقد اجلميع من 
أوزانهم فهم يحرقون وقودا أكثر 

مما يدخلون إلى اجسامهم«.
حد  أي  »عند  الباحث  وتســاءل 
ميكننا إقامة توازن في السعرات 
احلرارية التي ننفقها وتلك التي 
ندخلها إلى اجلســم في اليوم؟ 
عندمــا نصل إلــى 2,5 مرة من 
األيــض األســاس أي نحو أربعة 

آالف سعرة حرارية«.
هذا  في  املشــاركون  ويشــرب 
الســباق عبر الواليــات املتحدة 
ثمانيــة ليترات من املــاء يوميا 
ويستهلكون  األول  األسبوع  في 
ســتة آالف ســعرة حرارية في 

اليوم.
لكنهم اســتمروا بفقدان الوزن 
التمكن  النهاية مــن دون  حتى 

من التوصل إلى توازن.
ويتابــع بونتــز قائــاًل »ال ميكن 
للجســم اســتيعاب أكثر من 
أربعــة آالف ســعرة حرارية في 
اليوم. ميكننا حرق أكثر من ذلك 
لكــن ستخســرون عندها من 
وزنكم يوميــاً. إذ ال ميكن لذلك 
أن يســتمر طويال. ميكن القيام 
بذلك أليام او أسابيع قليلة لكن 

ليس إلى ما نهاية«.
وهو يعد مع زمالئه أن الســقف 
مرتبط بوظائــف هضمية لدى 
البشــر وليــس بالعضــالت أو 
النظام الوعائي، ألنها القاســم 
كل  بــني  األصغــر  املشــترك 
التي درســت، من  النشــاطات 
الهوائية واجلري  الدراجات  ركوب 
والترياتلــون التــي تســتعمل 

عضالت مختلف.
وفي حني يبقى اإلنســان األقوى 
بني الرئيســات، ثمــة حيوانات 
أخرى متلك القدرة على التحمل 
مثل الطيور املهاجرة. لكنها لم 

تخضع لدراسات دقيقة بعد.
إلى فــرق بني  بونتــزر  ويشــير 
موضحاً  واحليوانــات  اإلنســان 
وال  األخرى ذكية جداً  »احليوانات 
تخوض في أشياء مجنونة مثل 

البشر«.

االنسان أكبر قدرة على التحمل 

متابعة الصباح الجديد: 
بلوزة بيضاء وشــعرها  مرتديــة 
األســود ينســدل على كتفيها، 
تبــدو أيــدا كأي فنان يــدرس ما 
سيبدعه قبل أن يشرع في الرسم 
باستعمال الورقة والقلم.. غير أن 
اآللية  ذراعها  الصادر من  الصفير 
يكشف سرها فهي مجرد روبوت.

تفتتــح أيدا، التــي توصف بأنها 

»أول روبوت فنان في هيئة إنسان 
ويعمل بالــذكاء االصطناعي في 
العالــم«، أول معــرض فني لها 
ليضم ثمانية رسومات و20 لوحة 

وأربعة أعمال نحتية وغيرها.
ويقــول مخترعهــا البريطانــي 
ميلر  إيدن  العرض  وصاحب صالة 
إن أيدا تقدم »صوتا جديدا« لعالم 

الفن.

وأبلغ ميلر رويتــرز في أثناء عرض 
التكنولوجي  »الصــوت  متهيدي 
هو الشــيء املهم الذي يستحق 
التركيــز عليــه ألنــه يؤثــر في 

اجلميع«.
وأضــاف »لدينا رســالة واضحة 
للغاية نود أن نستكشــفها وهي 
اســتعمال وإســاءة اســتعمال 
ألن  اليوم  االصطناعــي  الــذكاء 

العقد احلالي يشــهد حتوالً كبيرًا 
ونحن قلقون بشــأن ذلك ونريد أن 
نضع االعتبارات األخالقية في كل 

ذلك«.
التي سميت  أيدا،  للروبوت  وميكن 
عاملة  إلى  نســبة  االســم  بهذا 
الرياضيات والرائدة البريطانية في 
مجــال الكمبيوتر آدا لوفليس، أن 
كاميرات  بفضل  بالنظر  ترســم 

فــي مقلــة العــني وخوارزميات 
للذكاء االصطناعي طورها علماء 
تساعدها  أوكســفورد  بجامعة 
على إرســال إحداثيــات لذراعها 

إلبداع أعمال فنية.
وتتعرف الكاميــرات على املالمح 
البشــرية وتتمكــن الروبوت أيدا 
مــن التواصــل البصــري وتتبع 
من  وتقليد  ببصرها  األشــخاص 

يقف أمامها بفتح أو غلق فمها. 
وإذا اقترب شــخص منها بدرجة 
كبيــرة فإنهــا ترجع إلــى الوراء 
وهي تطرف بعينيهــا تعبيرا عن 

الشعور بالصدمة.
ويفتتح معــرض الروبوت أيدا في 
12 حزيران في بارن غاليري بكلية 
ســانت جونــز التابعــة جلامعة 

كمبردج.

روبوت فنانة تفتتح أول معرض من نوعه 

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. شاعر فلسطيني راحل.

2. شاعر سوري راحل.
3. شاعر مصري راحل.

4. مرض يصيب العيون o بحر.
5. في القميص تربط أطرافه.

6. أواخر ابيات الشعر o عكس 
حربا.

7. لؤلؤ o نوع قــدمي من اخلط 
العربي.

8. ضــوء o اميركي الف قصة 
العجوز والبحر.

9. كسر o أواخر.
10. رئيس )التجار مثال(.

 o نفس o 1. للسؤال عن شــخص
حد السيف.

2. يرفع به البنطال o محب.
3. تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
4. انتفاخ o مساعدة وإمداد.

5. أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه.
 o 6. جهــاز العروس )فــي اخلليج( 

حيثما تهب الريح.
7. حترك في محله بدون تقدم o ثالثة 

حروف من فنان.
8. أناث اجلمل )مبعثرة( o من اسماء 

اهلل احلسنى.
9. اربعة حروف متشابهة.

10. رحلة بالدراجة o جمع ميقات.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2345678910

الميزان



ريودي جانيرو ـ وكاالت:

في بلد شــغوف بكرة القدم مثل 
اســتضافة  تكون  قد  البرازيــل، 
بطولــة كأس أمم أميركا اجلنوبية 
2019( مصدر تفاؤل  أميركا  )كوبا 
كبير لدى أنصار املنتخب البرازيلي 
الغالي  اللقــب  إحراز  بإمكانيــة 

للمرة التاسعة في تاريخ الفريق.
وفشل املنتخب البرازيلي في عبور 
)دور اجملموعات( خالل  الــدور األول 
النسخة املئوية، التي استضافتها 
الواليات املتحدة في حزيران 2016 ، 
والتي كانت أول نسخة تقام خارج 
قارة أمريكا اجلنوبية، حيث أقيمت 
هذه النسخة االستثنائية احتفاال 
مبرور 100 عام على تأســيس احتاد 
كــرة القدم في أمريــكا اجلنوبية 
)كومنيبــول( وبداية إقامة بطوالت 

كوبا أميركا.
إلى أحضان  البطولــة  ومع عودة 
القارة، ســيكون البرازيل بلد كرة 
القــدم حريصــا علــى أال تفلت 
الكأس هذه املرة من أيدي راقصي 

السامبا.
وعلى مــدار تاريخ البطولة املمتد 
من 1916، توجت ثمانية منتخبات 
بلقب كوبــا أمريكا وأحــرز اثنان 
منها اللقب مرة واحدة فقط وجاء 
تتويــج كل من هذيــن املنتخبني 
بطولة  مــن خالل  الوحيد  بلقبه 
توج  كمــا  بــالده  اســتضافتها 
منتخب بيرو باللقب مرتني األولى 
كانت على أرضــه والثانية عندما 
وزعــت مباريــات البطولــة على 
البلدان املشاركة.واألكثر  مختلف 
من هذا ، كان اللقب في أكثر من 
نصف النســخ الـ45 املاضية من 

نصيب أصحاب األرض.
التــي   ،2015 نســخة  وأكــدت 
استضافتها تشــيلي، على مدى 
أهمية عامل األرض واجلماهير في 
القدرة على املنافسة، حيث تغلب 
املنتخب التشــيلي علــى نظيره 
األرجنتيني بــركالت الترجيح في 
املبــاراة النهائية ليكــون اللقب 
األول ملنتخــب تشــيلي فــي 38 
مشــاركة له بالبطولة على مدار 
الشــيء  نفس  تاريخها.وحــدث 
نســخة  في  كولومبيا  ملنتخبات 
2001 وبوليفيا في 1963 وبيرو في 

. 1939
وكان االختــالف الوحيــد هو فوز 
منتخب بيــرو بلقب ثــان له في 
نســخة 1975 عندمــا أقيمــت 
ليخوض  املباريات  بتوزيع  البطولة 
كل منتخب مبارياته على ملعبه 
دون أن يكــون لهذه النســخ بلد 

مضيف محدد.
البيروفــي  املنتخــب  واســتغل 
الالعبني  مــن  امتالكــه جملموعة 
تيوفيلو  األسطورة  مثل  املتميزين 
كوبياس وخوان كارلوس أوبتيالس 
الفريق  وتــوج  راميريز  وأوزوالــدو 

البطولة.وخالل  في  الثاني  بلقبه 
42 نسخة كانت االستضافة في 
كل منها لبلــد واحد فقط ، كان 
الفوز باللقب من نصيب أصحاب 

األرض في 21 منها.
أوروجــواي  منتخبــات  وجنحــت 
واألرجنتــني والبرازيل فــي الفوز 
باللقــب خارج أرضهــا كما جنح 
منتخــب باراجواي فــي ذلك مرة 
النسخة  واحدة فقط وكانت في 
 1953 بيرو عام  التي استضافتها 
وهو ما كــرره منتخب تشــيلي 
في النســخة املاضية عام 2016 

بالواليات املتحدة.
وفي النســخ الثالث األخرى التي 
البطولة  مباريــات  فيهــا  كانت 
موزعــة بني بلــدان مختلفة دون 
مضيف محــدد ، كان اللقب من 
نصيب بيرو فــي 1975 وباراجواي 

في 1979 وأوروجواي 1983 .
وإلى جانــب كونه املنتخب األكثر 
البطولة حيث غاب  مشاركة في 
عن نســختني فقط كما يحمل 
الرقم القياسي لعدد مرات الفوز 
بلقب كوبا أمريكا )15 لقًبا(، كان 
منتخــب أوروجواي هو األكثر فوزًا 
باللقب على أرضه من بني جميع 
منتخبات كوبا أمريكا، حيث أحرز 
اللقب على أرضه وذلك في سبع 
البطولة  فيها  اســتضاف  مرات 
على مدار تاريخها.كما يتســاوى 
في  البرازيلــي  املنتخــب  معــه 
النسبة املئوية للنجاح على أرضه 
)100 %( حيث توج راقصو السامبا 

باللقب فــي كل املرات األربع التي 
استضافت فيها البرازيل فعاليات 

البطولة.
وأكد منتخــب أوروجواي املنافس 
األرجنتيني  للمنتخــب  العنيــد 
الفائز باللقــب 14 مرة أنه األقوى 
البطوالت  التاجنو في  بعد راقصي 
التي استضافتها األرجنتني حيث 
أحرز اللقب ثالث مرات على مالعب 
األرجنتني التي توجت باللقب ست 
مرات على أرضها في تســع مرات 
اســتضافت فيهــا البطولة ولم 
يتوج أي منتخب آخر باللقب على 

أرض التاجنو األرجنتيني.
وجــاء تتويج منتخــب أوروجواي 
باللقــب علــى أرض األرجنتــني 
في النســخة األولى عــام 1916 
و2011   1987 ثم فــي نســختي 
.وفي املقابل، لــم ينجح املنتخب 
األرجنتينــي أو أي فريــق آخر في 
التتويج باللقب على أرض منتخب 
أوروجــواي أو على مالعب البرازيل 
وهو مــا مينح املنتخــب البرازيلي 
قدرًا كبيرًا من التفاؤل قبل خوض 
النسخة اجلديدة على أرضه، حيث 
السجل  هذا  اســتمرار  في  يأمل 
اجليد في البطوالت التي تقام على 
أربع  باللقب  فوزه  ملعبه.وبخالف 
مرات على ملعبــه، توج املنتخب 
خارج  مرات  أربع  باللقب  البرازيلي 

ملعبه.
املنتخب  يتميــز  املقابــل،  وفــي 
األرجنتينــي، الــذي غــاب عن 4 
نســخ لكوبا أمريكا، بأنه الفريق 

قائمة  في  الثانــي  املركز  صاحب 
لقًبا،   14 برصيــد  األلقــاب  أكثر 
كما أنه األكثر فوزًا باأللقاب خارج 
ملعبه برصيد 8 ألقاب 4 منها في 
ومثلهما  بيرو  في  ولقبني  تشيلي 

في اإلكوادور.
واملثير للدهشــة أنه حتى 1997، 
لم يكــن املنتخــب البرازيلي قد 
فــاز باللقب خــارج ملعبه، حيث 
كانت األربعة ألقاب األولى له على 
ملعبه على عكس مســيرته في 
بطــوالت كأس العالم حيث توج 

باخلمسة ألقاب خارج ملعبه.
وشهدت نسخة 1997 في بوليفيا 
أول لقب ملنتخب البرازيل في كوبا 
أميــركا خارج ملعبه وهو ما تكرر 
في ألقابــه الثالثة األخرى التالية 
أعوام  أحرزهــا  والتي  بالبطولــة 
1999 في باراجواي و2004 في بيرو، 

و2007 بفنزويال.
للنســخة الثانية علــى التوالي، 
ســيكون على املنتخب البرازيلي 
خوض فعاليــات بطولة كأس أمم 
أميــركا اجلنوبية )كوبــا أميركا( 
بدون املهاجم الفذ نيمار دا سيلفا 

أبرز جنوم الفريق.
لكرة  البرازيلي  املنتخــب  ويواجه 
القدم اختبارًا صعًبا للغاية عندما 
يخوض فعاليات النســخة الـ46 
من البطولة والتي تســتضيفها 
بالده خالل حزيران احلالي.ومتثل هذه 
النســخة اختبارًا في غير محله 
بالنسبة  مناســب  غير  وبتوقيت 
لراقصــي الســامبا ألنهــا قــد 

تضاعف محنة املنتخب البرازيلي 
في هذه الفترة العصيبة.

وبرغم مرور نحــو 5 أعوام كاملة، 
البرازيلي  املنتخــب  يضمــد  لم 
بعد جراحــه الناجمة عن هزميته 
الثقيلــة 1 / 7 أمام نظيره األملاني 
فــي بطولــة كأس العالم 2014 

بالبرازيل.
ويضاعــف من صعوبــة االختبار 
على راقصي الســامبا أن الفريق 
ســيخوض هــذه البطولــة في 
غياب نيمار مهاجم باريس ســان 
جيرمان.وقبــل 3 ســنوات، رفض 
برشلونة اإلسباني مشاركة نيمار 
مــع منتخب بالده في النســخة 
والتي  أمريــكا  املئوية مــن كوبا 
استضافتها الواليات املتحدة عام 
2016 حيث كان نيمــار العبا في 
برشــلونة آنذاك.وأكد برشــلونة 
وقتهــا رفضه مشــاركة الالعب 
في بطولتني متتاليتني خالل فترة 

عطلته الصيفية.
الالعــب عن صفوف  ولهذا، غاب 
السامبا في كوبا أميركا ليحصل 
على الفرصة الكافية للراحة قبل 
املشاركة مع املنتخب األوملبي في 
مسابقة كرة القدم بدورة األلعاب 
األوملبيــة )ريو دي جانيــرو 2016( 
بالده  منتخــب  فيها  قــاد  والتي 
للميدالية الذهبيــة لكرة القدم 
للمــرة األولى في تاريــخ الدورات 

األوملبية.
ثم جــاءت اإلصابــة التي تعرض 
لها الالعب األسبوع املاضي خالل 

الودية  البرازيلي  املنتخــب  مباراة 
نيمار  لتحرم  القطري  أمام نظيره 
من املشــاركة في كوبــا أميركا 

. 2019
وينتظر أن يكون أكثر اخلاسرين من 
غياب نيمــار هو تيتي املدير الفني 
لعدم  نظرا  البرازيلــي  للمنتخب 
وصول الفريق حتى إلى الدور قبل 
النهائي فــي مونديال 2018 رغم 
جناحه  في إعادة الفريق نسبيا إلى 

تقدمي أسلوب اللعب اجلمالي.
وفي ظل غياب املواهب املؤثرة عن 
صفوف الســامبا في الســنوات 
األخيــرة، برز نيمــار كنجم وحيد 
التي حرمت  اإلصابة  لكن  للفريق 
فريقه من جهوده في  قبل نهائي 
املونديــال 2014، حيث ودع راقصو 
أرضهم  على  املونديال  الســامبا 
أن  كبيرة.واحلقيقــة  بفضيحــة 
غياب نيمار عــن صفوف املنتخب 
البرازيلــي يكشــف احملنــة التي 
يعيشــها منــذ ســنوات، ولكن 
إلى  أوال  يحتاج  البرازيلي  املنتخب 
تعريف الداء إليجاد الدواء املناسب 

له.
أن بطولة  يبــدو  ولكن على مــا 
ســطوع  نهايــة  كانــت   2002
املواهــب البرازيلية وتألق املنتخب 
الفريق في  البرازيلي حيث سقط 
دور الثمانية بالنسختني التاليتني 
2006 بأملانيــا و2010 بجنوب  في 

أفريقيا.
الذهبي  املربــع  بلوغــه  وبرغــم 
فــي 2014 علــى أرضه ووســط 
البرازيلي  املنتخب  مني  جماهيره، 
بهزمية مخزيــة 1 / 7 أمام نظيره 
التالي خســر  العام  األملاني، وفي 
السيلساو بقيادة مدربه كارلوس 
دوجنا صدمة جديدة وتعرض خليبة 
أمل كبيرة باخلروج من دور الثمانية 
2015 في تشــيلي  أمريكا  لكوبا 

على يد منتخب باراجواي.
الــدور األول  ولم يســتطع عبور 
)دور اجملموعات( في نســخة 2016 
قبل أن يســقط في دور الثمانية 
2018.ولكن الفريق حاليا  ملونديال 
قد يكون أكثر استقرارا حيث ظل 
تيتي مدربا للفريق رغم اخلروج من 
دور الثمانيــة مبونديــال 2018 في 

روسيا.
التي  اخلمســة  األلقاب  وكانــت 
في  البرازيلي  املنتخــب  أحرزهــا 
بطــوالت كأس العالــم، ســبًبا 
في أن يكــون للبرازيل احلق في أن 
تطلق على نفسها لقب »بلد كرة 
القدم« ولكن قــد حتتاج إلى وقت 

طويل الستعادة هذا اللقب.
البرازيلــي  املنتخــب  ويخــوض 
للبطولة  األول  الــدور  فعاليــات 
متوســطة  مجموعــة  ضمــن 
املســتوى تضم معــه منتخبات 
فنزويــال وبوليفيــا وبيــرو لكنه 
يحتاج إلى ضربــة بداية قوية من 
أجل اكتســاب الثقــة ومصاحلة 

اجلماهير.

غياب نيمار يكشف محنة »السيليساو« 
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الوطني يخسر ودية 
تونس بهدفين

اربيل تضيف دراسة 
دولية لمدربي اليد 

مواهب السلة تختتم 
منافساتها بالديوانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتصر املنتخب التونسي على ضيفه العراقي، 
أول أمــس، بهدفــني من دون رد، فــي مباراته 
الودية األولى، استعدادًا خلوض نهائيات كأس 
التي تســتضيفها مصر خالل  أفريقيــا،  أمم 

الشهر اجلاري.
وشهدت املباراة، أداء ضعيفا من اجلانبني رغم 
استحواذ أصحاب األرض على الكرة، والتحكم 
في اللعب أكثر الوقت، ولم ترتق إلى املستوى 

املنتظر خاصة من جانب نسور قرطاج.
افتتح وهبي اخلزري، التسجيل مبكرًا ألصحاب 
األرض بعد أربــع دقائق من البدايــة، قبل أن 
يضيف باســم الصرارفي، الهدف الثاني في 
الدقيقة 29، بعد تبــادل رائع للكرة بني علي 

معلول وفخر الدين بن يوسف.
وكان باإلمــكان أن يرفــع منتخــب تونــس، 
احلصيلــة التهديفيــة عــن طريق يوســف 
املســاكني وديالن بــورن، في املقابــل حاول 
املنتخــب العراقي، الوصول إلى مرمى احلارس 
فاروق بن مصطفــى، وكان قريًبا من ذلك في 
أكثر من مناسبة عن طريق محمد علي خادمي.
وكاد املنتخب العراقــي أن يقلص الفارق عن 
طريق مازن فياض، الذي كاد أن يغالط احلارس 
التونســي في الدقيقــة 74، لكن كرته مرت 

فوق املرمى.
وتخــوض تونــس، الــدور األول بــكأس األمم 
األفريقية ضمن اجملموعة اخلامسة إلى جانب 

مالي وأجنوال وموريتانيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينظم االحتــاد العربي لكرة اليــد بالتعاون مع 
االحتــاد العراقي، وحتت إشــراف االحتــاد الدولي 
للعبة، دراســة دولية للمدربني للحصول علي 
الرخصة الدولية، وذلك في مدينة أربيل العراقية 

خالل املدة من 9 حتى 17 متوز املقبل.
وسيحاضر في الدورة عفت رشاد احملاضر الدولي 
ورئيس جلنة املدربــني باالحتاد العربي.صرح بذلك 
رئيس االحتاد العربي لكرة اليد محمد املنيع الذي 
عبر عن شــكره وتقديره لرئيــس االحتاد الدولي 
الدكتور حســن مصطفي على ما يجده االحتاد 
العربــي من دعــم كبير واملوافقــة علي إقامة 
الدراسة الثالثة وسبقتها دراسات باإلسكندرية 
والدمام وشارك فيها 389 دارس، والدراسة التي 
ستقام بالعراق تعد الثالثة لتغطية دول الشام.

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
اختتــم قســم رعايــة املوهبــة الرياضية في 
الديوانية التابع لدائرة شؤون االقاليم واحملافظات 
بوزارة الشــباب والرياضــة، بطولته الرمضانية 
لكــرة الســلة 3*3 ، والتي اقيمــت على قاعة 
القســم الرياضية املغلقة خالل امسيات شهر 
رمضــان املبارك ، وبحضور املديــر العام للدائرة 
طالب جابر مسلم وجمع كبير من الشخصيات 
الرياضية البــارزة في احملافظــة، اقيمت املباراة 
النهائية للبطولة  بني فريقي املوهبة الرياضية 
و نادي التضامن من محافظة النجف االشــرف 
، وانتهت بفوز االخيــر بنتيجة 14نقطة مقابل 
12 ، فيما احتل املركز الثالث في البطولة فريق 
املرحــوم الزم ، كما فاز املوهــوب باقر صفاء من 
فريق موهبة  الديوانية والعب منتخب شــباب 
العــراق بجائزة ) افضل صانــع العاب ( ومت توزيع 

اجلوائز الفردية والفرقية على الفرق املشاركة.

نيمار يغيب عن البرازيل في كوبا أميركا

4:00 عصرًا

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

سويسرا ـ إنجلترا

البرتغال ـ هولندا

دوري األمم األوروبية 
مباراة المركز الثالث

النهائي

إعالم الشباب والرياضة 
والرياضــة  الشــباب  وزارة  حــددت 
منتصف شــهر حزيران اجلاري موعدا 
الفتتاح ملعب العزيزية سعة خمسة 
االف متفرج في محافظة واسط في 
احتفاليــة تتضمن فقرات عدة ابرزها 
مباراة جتمع رواد املنتخب العراقي مع 

رواد محافظة واسط بكرة القدم.
اعلن ذلك لـ)قســم االعالم واالتصال 
التربية  دائــرة  عام  مديــر  احلكومي( 
البدنية والرياضــة الدكتور عالء عبد 
لتوجيهات  تنفيذا  انــه  القادر، مبينا 
وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد 
رياض، بوجوب اكمال جميع متطلبات 
افتتاحها،  قبيل  الرياضية  املشــاريع 
الــوزارة بوضــع  شــرعت مــالكات 
جميع  وفحــص  االخيرة  اللمســات 

إضافة  يعــد  الذي  امللعب  مرفقــات 
مهمة لرياضة محافظة واســط من 
خالل احتضــان وتضييف املهرجانات 
وأن  واملباريات،  والبطــوالت  الرياضية 
اجناز املشــروع يأتي جتسيدا لألهداف 
التــي وضعتهــا الوزارة، فــي إكمال 
املشــاريع الوزارة وتســخيرها خلدمة 

الشباب الشريحة األكبر في العراق .
االحتفالية  ان  القــادر  عبــد  واضاف 
ستقام يوم السبت، وتتضمن كلمات 
باملناسبة واناشــيد رياضية يقدمها 
اطفال واســط واســتعراض ملدارس 
املوهبــة الرياضيــة، ومبــاراة وديــة 
استعراضية جتمع منتخب رواد العراق 

مع منتخب رواد محافظة واسط.
ويحتوي مشروع ملعب العزيزية الذي 
يقــع على مســاحة 1300 متر مربع، 

5000 متفرج،  على ملعب يتســع ل 
مغطــى بالثيــل االصطناعي فضال 
وغرف  القــوى،  اللعاب  عن مضمــار 
تبديل مالبس عــدد 2،  وقاعة مؤثثة 
وغرفة للمــالك التدريبي. كما يضم 
امللعــب قاعة تدريــب رياضي )جيم( 
وثالث مداخــل مع غرف قطع التذاكر 
مسيجة  تدريب  وســاحة  للجمهور، 
انارة، فضال عــن حدائق حتيط  وابراج 
بامللعــب، وطرق محيطــة باملدرجات 
اداري،  وجنــاح  للســيارات  ومرائــب 
لالدارة  ومكاتــب  اجتماعات  وقاعــة 
واالســتعالمات ومخــازن ومجموعة 
وكافتيريات  استقبال  وقاعة  صحية، 
متكاملة  ميــاه  ومحطة  للجمهور، 
واالتصــاالت  للحريــق  ومنظومــات 

وكاميرات املراقبة.

مدريد ـ وكاالت:
أعــرب ســيرخيو رامــوس، قائد 
منتخب إســبانيا لكــرة القدم، 
عن فخره الشــديد بعدما أصبح 
الالعــب األكثــر فــوزًا باملباريات 
الدوليــة مــع منتخــب بــالده، 
عقــب فوز »ال روخا« مســاء اأول 
)4-1( في  أمس على جزر الفــارو 
التصفيــات املؤهلــة لكأس األمم 

األوروبية 2020.
 وقــال مدافع وقائد ريــال مدريد 
الذي تفــوق بذلك علــى احلارس 
اإلســباني إيكر كاسياس كأكثر 
العب فــاز مبباريات مــع منتخب 
بالده، »إنه لشرف عظيم أن أمتكن 

من حتطيم رقم قياسي عاملي«.
 وأضــاف رامــوس الــذي افتتح 
جزر  أمام  التســجيل إلســبانيا 
أن »حتقيق   ،)5( بالدقيقــة  الفارو 
رقم قياسي عاملي من االنتصارات 

متنحــك  كبيــرة  فرحــة  ميثــل 
العمل..  مواصلة  على  التشجيع 
الفوز، ســيكون  نواصل  أن  أمتنى 

ذلك مبثابة إشارة جيدة«.

التي  االنتصــارات  أقــرب  وعــن 
حققها مــع املنتخب لقلبه، قال 
املدافــع الدولــي »ســيكون من 
الصعب جًدا اختيار انتصار بعينه، 
لكــن املونديــال وبطولتي كأس 
أوروبا كان لهــا مذاق خاص«،  أمم 
في إشــارة لفوز منتخب إسبانيا 
بكأس العالــم في 2010 بجنوب 

أفريقيا ويورو 2008 و2012.
وتذكــر راموس بكلمــات خاصة 
خوســيه  اإلســباني  الالعــب 
أنطونيو رييس الذي لقي مصرعه 
في حادث ســير قبل أسبوع.وقال 
قائــد املنتخــب »عقب مأســاة 
صديقنا رييــس، ال يوجد طريقة 
ذكراه من تسجيل  لتكرمي  أفضل 
رقم قياسي بهدف من رأسية، ما 
أهدي  لي.  بالنسبة  الكثير  يعني 
هذا الهدف لكل أسرته ولذكراه، 

فليرقد في سالم«.

»الشباب والرياضة« تفتتح ملعب 
العزيزية منتصف حزيران الجاري

راموس يتجاوز كاسياس في قائمة عظماء إسبانيا
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جمال جصاني

بفعل التحوالت والثورات العلمية والقيمية الهائلة التي 
شهدتها البشــرية في العقود االخيرة، انتقلت غالبية 
البلدان والشــعوب واالمم الى ما يعرف بنــادي االمم احلرة. 
حيث النظم السياســية والتشريعات واملؤسسات التي 
حتمي وتنتصر لشــرعة االعالن العاملي حلقوق االنســان، 
والــذي مت تدوينه واقــراره من قبل االســرة الدولية بعد 
الكوارث واالنتهــاكات الهائلة التــي ارتكبت في احلرب 
العاملية الثانيــة )1939-1945(. ماراثــون االنتقال صوب 
املعنى اجلديد لهذا العصر )عصر احلريات الواســعة ودول 
املؤسســات احلديثة( تخلفت عنه قائمــة محدودة من 
اجملتمعات والبلدان تصدرتها مضاربنا املنحوسة، وعندما 
نحاول اكتشــاف علل كل ذلك النحس، ســنجد حزمة 
من االسباب والعوامل منها العديد مما عرفته اجملتمعات 
والبلــدان االخرى، غيــر انها متكنت مــن االنتقال الى ما 
يشغل عصرها من هموم وحتديات، بفعل همتها وقدرتها 
على تقويــض كل ما ميت بصلة ملمالــك اخلوف والرعب 
وادواته ومدوناته التي تنتزع من االنسان قدراته على اخللق 
واالبداع. عندما نتعرف على منسوب وباء اخلوف وسطوته 
الهائلة في مجتمعاتنا )افرادا وجماعات( سندرك العلل 
الفعلية لكل ما نتخبط وسطه من ركود وعجز وتعفن 

وهزائم خالدة.
وعراق ما بعد "التغييــر" خير مثال على ما تطرقنا اليه، 
عندما فشــل ســكانه من مواجهة فلول هــذا الوباء 
"جمهوريــة اخلوف" والتي اســتأصلها لهم املشــرط 
اخلارجي مــن دون منة لـ )مجاهديــن أو مناضلني( حيث 
اعادت الواجهات اجلديدة من الفلول والطبقة السياسية 
التــي تلقفت أســالب الغنيمــة األزلية؛ انتــاج دورات 
وفصول جديدة ومبتكرة من الرعب واخلوف، شــملت كل 
ما حتتضنه خارطة التضاريس املمتــدة من الفاو لزاخو، 
صــوالت تتناغم وما تختزنه ترســاناتهم العقائدية من 
اســالب الرســالة اخلالدة وما يحف بها من هلوســات. 
أكثر من 16 عاماً من الفشــل في التأسيس لهيبة دولة 
العدالة االنتقالية املنشــودة، حيث عرضوا للعالم كله 
احدى أسوأ التجارب السياســية والقيمية في التاريخ 
احلديث، ويشــرعون لــك من دون أدنى وجــع من عقل أو 
ضمير قوانني تعاقب من يتجرأ علــى "الرموز الوطنية" 
أي رموز هذه احلقبة البائســة مــن تاريخنا احلديث. زمن 
النظام املباد شــهدت البالد حمــالت منظمة وممنهجة 
لصناعــة "العراقي املذعــور" عبر حتويل ذلــك الكائن 
اخلرافي الذي انتشل مذعوراً من جحره االخير؛ الى طاغية 
ال حدود لصالحياته وسطوته على تفاصيل حياة االفراد 
واجلماعات في هذا الوطن املنكوب. واليوم جند ذلك االرث 
املشؤوم يتم تقاســمه بني حيتان املشهد الراهن، الذين 

ادركوا قيمة ذلك االرث في متدد واستقرار سلطاتهم.
بلد ال يصول ويجول فيه القتلة وحســب بل يتاح لغير 
القليــل منهم لشــغل مواقع أســالفهم في مهنة 
االجرام املنظم وفقاً لذات الذرائع العقائدية والتعبوية 
التي عفا عليها الزمن. مثل هذا البلد ال ينتظر منه اية 
التفاتة صوب هموم التنمية واالستقرار واعادة البناء، 
من دون وضع القتلة واملسكونني مبهنة االجرام املنظم، 
في االماكن اخملصصة لهم خلف القضبان أو أبعد من 
ذلــك، ال ميكن احلديث ال عما يــردده ويجتره ممثلي هذه 
الطبقة السياســية من شعارات ومانشيتات عريضة 
حول االصالح والبناء وحسب، بل عن وجود دولة وقانون 
أصالً. اجلرميــة ال تفكك وال مكان للتمييز بني الضحايا 
واجلناة فيها على اساس السالالت واملعتقدات والذرائع 
واملســتويات االجتماعية والسياســية وغير ذلك من 
فضالت العصور الغابرة. اجلرمية واستشراء العنف ومن 
ثم االفالت املستمر من العقاب، يعني بقاء هذا الوطن 
القدمي وشعوبه من شتى الرطانات والهلوسات واالزياء 

بال حول وال قوة، وحيث ال يرث املذعورون األرض أبدا.. 

ومضــة

المذعورون ال يرثون األرض

أثارت الفنانة السورية دميا 
بياعة، حالة جدل واسعة، 
بعد نشــرها صــورة لها 
زوجها من جلسة  برفقة 
لها  خضعــت  تصويــر 
برفقة  وظهــرت  مؤخرًا، 
زوجهــا وهــو يحملهــا 
بطريقة عرضتها للكثير 
من االنتقــادات، ووصفها 
الالئقة،  متابعيهــا بغير 
فيها  تراع  لم  وذلك ألنها 
مشاعر أوالدها من زوجها 
األول الفنان تيم حســن، 
واللذان يقيمان معها، من 
شاركت  الفنية  الناحية 
الســباق  في  بياعة،  دميا 
مبسلســل  الرمضانــي 
»سالســل ذهب«، تأليف 

سيف  وحوار  وســيناريو 
إياد  وإخــراج  رضا حامد، 
في  ويشــارك  نحــاس، 
كوسا،  بســام  بطولته 
ومها  اجلزائــري،  وصباح 
املصري، وكاريس بشــار، 
وشــكران مرجتى، وجيني 
وعبدالهــادي  إســبر، 
فوزي،  وســحر  الصباغ، 

وسعد مينة، وغيرهم.

خضعــت الفنانة املصرية 
ســمية اخلشــاب جللسة 
تصوير جديــدة مع املصور 
عماد قاسم، ونشرت الصور 
عبر حســابها الشخصي 
»انســتغرام«،  موقع  على 
مميز،  فيها بشكل  وظهرت 
فســتانا  لها  اختــارت  اذ 
نيليا قصيرا يكشــف عن 
قوامها.  ويحــدد  كتفيها، 
املصرية  الفنانة  ومتكنــت 
في االونة األخيرة أن تفقد 
وزنهــا الزائد، وبــدت أكثر 
رشــاقة في الصــور، كما 
اختــارت لهــا تســريحة 
شعر مميزة، وماكياج ناعم، 
وقــد أشــاد جمهورها بـ 

"جمالها اخلالب" من خالل 
التعليقات عبر حســابها 
اخلــاص، وأكــد املعجبون 
ازدادت جمــاال بعد  أنهــا 
الطــالق، وبدورها أطلقت 
"اخلشــاب" دعاء ديني في 
عنوان »صلوا  رمضان حتت 
عليه«، ومن كلمات هشام 
وتوزيــع محمــد  صــادق 

رميا  نشــرت االعالميــة 
صفحــة  عبــر  جنيــم 
برنامجها الرســمية "يا 
صورة  "تويتر"  على  رميا" 
كفوري،  وائــل  للفنــان 
رميا  بتعليق:  وأرفقتهــا 
وائل  طــالق  تعلن  جنيم 
كفــوري رســمياً. وجنح 
احملافظة  فــي  كفــوري 
علــى خصوصية حياته 
تــرّددت  لكن  الزوجيــة، 
عن  مّدة  منذ  شــائعات 
زوجته  عــن  انفصالــه 
بســبب اخلالفات، لكّنه 
ينفيه.  أو  اخلبر  يؤكد  لم 
لكفوري  أن  الى  اشــارة 
األولى  طفلتان:  وزوجته 

في  وولــدت  ميشــيل 
أيلــول 2011، والثانيــة 
العام  في  وولدت  ميالنا، 
االعالمــي  وكان   .2016
قد  نيشــان،  اللبنانــي 
نشــر على انســتجرام 
صورا من منــزل النجم 
وائل كفوري في منطقة 

زحلة اللبنانية. 

ديما بياعة

وائل كفوري

سمية الخشاب

أخبــارهــــــــــم
سمير خليل

العيــد اهم املناســبات الدينية لدى 
املسلمني، يترقبونه كل عام مرتني في 
عيد الفطر واالضحى، واالول يأتي بعد 
شــهر رمضان الفضيل، يجلب معه 
فرحة للجميع صغارا وكبارا، تتخلله 
لقاءات وزيارات بني العائالت واالحباب، 

كذلك فرصة للتسامح والتصالح.
 ما الذي يشكله العيد في النفوس؟ 
العيد  قدوم  املتخاصمون  يختار  وملاذا 

كي يتصاحلوا وينبذوا اخلالفات؟
الســيد عبد الكرمي الطائــي يقول: 
العيــد فرحــة، تطهيــر للنفــوس 
وصفائها، ويبقى مناسبة عزيزة علينا 
برغم انه كان أفضل خالل الســنوات 
والسبعينيات  الســتينيات  اخلوالي، 
وحتى  والتســعينيات  والثمانينيات 
بعد االلفية الثانية، بالنسبة للسؤال 
نعيــش جميعا  اننــا  فبما  الثانــي 
اوقــات فرح فهي فرصة للتســامح، 
فال يستطيع الشــخص الغاضب ان 

يرفض جملة )ايامك سعيدة(.
اما السيد رعد حمدان ظاهر فيقول: 
عيــد الفطر فرحــة الصائم، إضافة 
لكونه مناســبة دينية، لكنها يجب 
ان تقتــرن بإطفــاء الذنــوب، ومنها 
التخاصــم بــني األحبــة، فمصاحلة 
املســلم ألخيه حســنة، فــي االيام 
االعتيادية ميكن ان نشــهد مناسبات 
في  وحتديــدا  املتخاصمــني،  جتمــع 
املناسبات احلزينة، لكن للعيد اهمية 
دينية  كمناســبة  لقدســيته  أكبر 

مالئمة لتصفية النفوس.
احلاجة ام احســان جتد بالعيد فرصة 
لتمتني اواصر القربى واألرحام، ومنها 
الذين  للفقــراء  املســاعدة  تقــدمي 
هم بأمــس احلاجة لها، اكســاؤهم 
ودعمهــم ماديا ومعنويــا من خالل 
العيد،  وفطرة  رمضان  صدقات شهر 
برأيــي ان املصاحلة يجــب ان تتم مع 
والتصافي  والتســامح  أوال،  النفس 
والغفران ارضاء هلل سبحانه وتعالى، 

كما انه يكسب احترام اآلخرين.

الفرح،  العيد معــان كثيرة،  ويحمل 
وصلة االرحام، والتســامح، هو عيد 
ومناســبة  مباركة،  ايام  األكبر،  اهلل 
للتــزاور بني النــاس، وبالتالي فرصة 
األحبة،  بــني  اخلالفات  جليــد  إلذابة 
حيدر  ام  الســيدة  حتدثــت  هكــذا 
وتابعــت: ان االمر مرتبــط باألخالق، 
ويختلف بني شــخص وشخص آخر، 
لتالقي  العيد مناســبة كبيرة  لكن 
القلوب، وتصافي النفوس بإطار احملبة 

والتراحم.
اما السيد قصي عبد علي السوداني 
فيقــول: العيد فرحة وســرور حيث 
تشيع ايامه الفرح واحلبور بني الناس، 
ميســح همومهم ويصفي قلوبهم، 
االنسان  يتقبل  كي  جميلة  مناسبة 

االعتذار ويســامح، االنسان عادة ما 
يكون مضغوطا ومتشددا خالل االيام 
االعتيادية لذلــك ال يفكر باملصاحلة، 
لكن العيد ميسح كل هذا، في العيد 
ألرضي  الصديــق  اصالح  الســعيد 
نفســي وأطهرها من الذنب، وإذا لم 
يقبــل الصديق مصاحلتــي فهو من 
يتحمــل الذنب امام اهلل ســبحانه 
التي  املؤســفة  املواقف  وتعالى. من 
مــررت بهــا انني رفضــت مصاحلة 
صديق لــي في ايــام العيــد، وبعد 
انقضاء العيد بأيام سمعت انه فارق 
آثار هذه  احلياة فحزنت كثيرا، وظلت 
تالزمني ســنوات  احلزينة  القضيــة 

طوال.
الســيد تصميم العويني له رأي آخر 

الكثير من  العيد هنا فقــد  فيقول: 
يعانيه  ملا  قيمته كمناســبة عزيزة، 
الناس هنا في العراق من مآس وجوع 
وحرمــان، كيف يفرح االنســان ويرى 
اخاه محاط باحلرمان واجلوع والتشرد 
والضيــم؟ اعتقــد ان العيــد فقد 
يفقد  لم  لكنه  وجماليتــه،  نكهته 
املســلمني  ان  بدليل  الدينية  قيمته 
في كل ارجاء االرض وليس في العراق 
والطقوس  الشــعائر  يــؤدون  فقط 
اخلاصة بالعيد، امتنى ان تغســل هذه 
الشــعائر النفوس. ويضيف " ال خير 
في صلح تأتــي به مناســبة وتزول 
آثــاره بعــد انقضائهــا، كان االولى 
باملتخاصم الــذي يحمل قلبا صافيا 

ان يبادر للصلح قبل العيد.

الصباح الجديد - وكاالت:
مفاجأة غريبة تعرض لها رجل كندي 
عندما متكــن من فتح خزنــة زنتها 
مغلقة  بقيت  كيلوغــرام،  ألف  نحو 
منذ أكثر من 40 عاما، بسبب رقمها 
الســري الــذي لم يتمكــن أحد من 
معرفته، لتنال بجــدارة لقب "اخلزنة 

النحس".
وقرر الكندي ســتيفن ميلز أن يحاول 

فتح اخلزنة املوجودة مبتحف فيرمليون 
للتراث في والية ألبيرتا الكندية جملرد 

اللهو واملزاح، معتقدا أن مصيره 
العشرات  كمصير  سيكون 

من قبله الذين حاولوا من 
دون أن يفلحوا.

ميلز  محاولة  وجــاءت 
برفقــة  كان  عندمــا 
الدليل الســياحي في 

املتحف، توم كيبلوايت.
وقــال كيبلوايــت إن اخلزنــة، 
 907 وزنها  يبلــغ  التي 
 ، ت مــا ا غر كيلو
تفتــح  لــم 
أواخر  منــذ 
سبعينيات 
ن  لقــر ا

العشرين، أي منذ نحو 40 عاما.
أما املفاجأة، فهــي أن اخلزنة لم تكن 
حتتوي على أي أمــوال، وإمنا على عدد 
إيصال  بينهــا  ومن  اإليصــاالت،  من 
بطلبية من أحــد املطاعم تعود إلى 

أواخر سبعينيات القرن املاضي.
وتضمنت الطلبية وجبة برغر سعرها 
1.5 دوالر كندي، وبعض علب السجائر 

بقيمة دوالر كندي.

رجل "يفك العقدة" ويفتح "الخزنة النحس"

العيد.. فسحة للفرح والتسامح وصفاء القلوب

العيد في أحد األحياء الشعبية

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــفت الفنانة املصريــة أنغام عن 
بعض أسرار زواجها وبداية عالقتها مع 

املوزع املوسيقي أحمد إبراهيم. 
وقالت في اخر حواراتها الفنية بإحدى 
بدور  مؤمنة  بأنها  العربية  الفضائيات 
القدر، وعلى يقني بأن اهلل وضع أحمد 
أمور  في طريقها كــي "يعوضها عن 

كثيرة".
 وتابعــت: "حني كنا منضي ســاعات 

طويلــة في االســتوديوهات، نشــأت 
بيننــا عالقة ودّيــة، والحظنا أن هناك 
أمورا كثيرة جتمعنا، من بينها عشــق 
املوســيقى، وحب فيروز، ومحمد عبد 
الوهــاب. وكذلك جمعنــا حب النادي 

األهلي".
 وعــن مبادرة اإلعالن عــن احلب، قالت 
أنغــام إن إبراهيــم هو الــذي باح لها 
بحبه أوال، وأمهلها 24 ســاعة لتفكر، 
وترد عليه، وهكذا اتخذت أنغام قرارها، 

وتزوجت به. 
علــى  وردا 

ســؤال مــا إذا 
كانت أنغام تعلم 

قالت  أحمــد،  بزواج 
إنهــا كانت تعرف أنــه متزوج، 

كانت  بأنها  اســتدركت  لكنها 
تعلم أيضا أنه كان بصدد االنفصال 

عن زوجته، وأن هذا االنفصال نهائي، ال 
رجعة فيه. 

أنغام: حب النادي األهلي 
أحد أسباب زواجي

الصباح الجديد - وكاالت:
قالــت منظمة اليونيســف، إن 
هناك ما يقــدر بنحو 115 مليون 
فتى ورجل في جميع أنحاء العالم 
قد تزوجوا فيما كانوا أطفاال، 23 
مليونا منهم قبل ســن الـ 
15، وفقا ألول حتليل على 
اإلطــالق بشــأن رعاية 
أطلقتــه  األطفــال 
األمم  اجلمعة منظمة 
للطفولة  املتحــدة 

)اليونيسف(.
إلــى  واســتنادا 
 82 بيانــات مــن 
كشــفت  دولة، 
الدراســـــــة 
أن  املتعمقــة 
د  لعــــــــد ا
اإلجمــــالي 
املـــــــقدر 
حلـاالت زواج 
ل  طفــا أل ا

يصــل 
 765 إلى 
 . نا مليو
ملا  وفقا 
على  ورد 
قــع  مو
مم  أل ا

املتحدة.
وفي هذا السياق قالت املديرة التنفيذية 
لليونيســف هنريتا فور "الزواج يســرق 
الطفولــة ويضطر العروســان الطفالن 
إلى حتمل مســؤوليات قد ال يكون الكبار 

مستعدين لها".
وكشــفت الدراســة أن زواج الذكور من 
جنوب  أفريقيــا  فــي  ينتشــر  األطفال 
الصحــراء وأميركا الالتينيــة ومنطقة 
آســيا  وشــرق  وجنوب  الكاريبي،  البحر 
واحمليط الهادئ. ووفقــا للبيانات، فإن 28 
في املائة من الذكور في جمهورية أفريقيا 
الوســطى تزوجوا عندمــا كانوا أطفاال، 

لتحتــل املرتبة األولى فــي زواج األطفال 
الذكور. وبنســبة 19 فــي املائة، احتلت 
نيكاراغــوا املرتبــة الثانية ومدغشــقر 

املرتبة الثالثة بنسبة 13 في املائة.
وفي هذا الســياق ذكرت فور أنه "بينما 
الثالثني  الســنوية  بالذكــرى  نحتفــل 
العتماد اتفاقية حقوق الطفل، علينا أن 
نتذكر أن تزويج الفتيــان والفتيات فيما 
ما يزالــون أطفاال يتعارض مــع احلقوق 
املنصوص عليهــا في االتفاقية". وأكدت 
أنه "مــن خالل إجراء مزيــد من البحوث 
واالســتثمار والتمكني، ميكننا إنهاء هذا 

االنتهاك".

تنبأت دراســة جديدة، أن 
1.4 مليار مستخدم على 
فيس بوك سيتوفون قبل 
عام 2100، تاركني وراءهم 

بياناتهم الشخصية.
الدراســة،  وكشــفت 
 50 غضــون  فــي  أنــه 
عــدد  ســيفوق  عامــا 
على  املوتى  املستخدمني 
املستخدمني األحياء، فأثارت 
الدراسة تساؤالت بشأن كيفية 
الشــخص  بيانات  على  احلفاظ 

املتوفي.
ونشــرت الدراســة مجلة "بيغ 

داتا سوســايتي" ووجدت أن عدد 
املســتخدمني املوتى على فيس 
بوك سيرتفع إلى 4.9 مليار قبل 

نهاية القرن.
ألقارب  بــوك  الفيس  ويســمح 
املســتخدمني املوتى باالحتفاظ 
تذكاري،  كنصــب  بصفحاتهم 
أنــه قــام ببعض  الى  إضافــة 
املتوفي  فالشــخص  التغييرات، 
لــن يظهر مــن بــني األصدقاء 
وأيضا  تضيفهم،  أن  الذين ميكن 
لن تتلقــى تذكرة لعيــد ميالد 

الشخص. 
وميكن ألصدقاء املتوفي ومعارفه 
مشــاركة ذكرياتهم من اجلداول 

الزمنيــة اخلاصة بهم أو نشــر 
شــيء خــاص علــى صفحــة 
املتوفــى. مبعنــى آخــر، حتــى 
بعد رحيل الشــخص، تســتمر 
صفحته باحليــاة وكذلك بياناته 

الشخصية.
وأصبح لدى فيس بوك 1.56 مليار 
مستخدما نشطا يوميا، وارتفع 
هذا الرقم بنســبة 2 باملئة منذ 

الربع األخير من العام املاضي.
ليســت  املتوفــني  ومشــكلة 
املشكلة الوحيدة التي يواجهها 
خطابات  فهنــاك  بــوك،  فيس 
املزيفــة  واألخبــار  الكراهيــة 

املنتشرة على املوقع.

قريبًا فيس بوك لألموات فقط

انتشار جنوني لزواج األطفال في العالم

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
تزعم فتــاة أميركية تبلغ من 
العمر 21 عاما، أنها اآلن أصغر 
شــخص زار كل بلدان العالم، 
وذلك وفقا لـ"فوربس وفوكس 

نيوز".
إن  ألفــورد،  ليكســي  وتقول 
إجنازها قد اكتمل في 31 مايو/
أيــار، عندما وضعــت قدمها 
الدولة  الشــمالية،  في كوريا 
196 ذات الســيادة على  الـــ 
قائمتها، وفقــا لتقرير املواقع 

اإلخبارية.
وهدفها كسر الرقم القياسي 
احلالي في موســوعة غينيس 

الذي  التابع جليمس أسكويث، 
كان يبلغ مــن العمر 24 عاما 
عندما انتهــى من زيارة جميع 

دول العالم في عام 2013.
كما وثقت ألفورد رحالتها على 
شــبكة التواصل االجتماعي، 
وجمعت 73 ألــف متابع على 

"إنستغرام".
وحملــت ألفــورد لوحة على 
صورة لها في كوريا الشمالية، 
قائلــة فيها: "ســافرت بنحو 
رســمي إلــى كل بلــد فــي 
العالم"، "مــن اجلنون أن تتوج 
الشــاق  العمل  ســنوات من 
بلحظة واحدة، أنا ممتنة للغاية 

لكل من ساعدني في الوصول 
إلى هنا. لقــد انتهى الفصل 
األعظــم من حياتــي. وأصبو 

لبداية جديدة".
وفي أحد منشوراتها توضح 

على  أنها حصلت  ألفورد 
موافقة من غينيس بأن 
الكورية  املنطقة  زيارة 
منزوعة السالح، والتي 
تقــع على احلدود بني 
كوريــا الشــمالية 
اجلنوبية،  وكوريــا 
عدهــا  ميكــن 
كوريا  إلــى  زيارة 

الشمالية.
ومن أجل دخول 
عة  ســو مو

غينيــس 
م  قـــــا ر لأل
 ، سية لقيا ا
ألفورد  على 
جمــع مــا 
من  يقــرب 
آالف  عشرة 
دليـــل على 

رحــــــالتها 
بترتيب زمني.

أصغر رحالة تزور كل دول العالم
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