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بغداد - وعد الشمري:
أمس  الفتــح،  قائمــة  كشــفت 
الثالثاء، عن حسم اغلب املرشحني 
للمناصب اخلاصة، لكنه اســتبعد 
حســم امللف بحسب املوعد املقرر 
مبيناً  احلالــي،  الشــهر  نهاية  له 
أن الكتــل ما زالــت تطالب مبا تراه 
وكاالت  من  االنتخابي  استحقاقها 

الوزارات والهيئات املستقلة.
وقــال النائب عــن القائمة أحمد 
الكناني فــي تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "رئيــس مجلس الوزراء 
املهــدي كان قد حدد  عادل عبــد 
تدار  التي  املناصب  موعداً حلســم 
احلالي  الشهر  نهاية  وهو  بالوكالة 
وذلك بحســب برنامجه الذي اعلن 

عنــه عندمــا مت التصويــت على 
كابينته".

واضاف الكنانــي، أن "ذلك التوجه 
قــد ايده قانــون املوازنــة االحتادية 
للعام احلالي بنصــوص واضحة ال 
ميكــن مخالفتها بأي شــكل من 
االشــكال؛ ألننا امام الــزام صوت 
عليه ممثلو الشــعب في السلطة 

التشريعية".
أن "عبد املهدي وزعماء  إلى  وأشار، 
الكتــل السياســية عازمون على 
انهــاء امللف بأســرع وقــت ممكن؛ 
لكي نتجاوز هــذه املرحلة املعقدة 
ونتفرغ حلسم ملفات  اخلالفات  من 

خالفية اخرى".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعــا رئيس ائتــالف الوطنية اياد 
عالوي، امــس الثالثاء، الى حتقيق 
شــامل بشأن ســقوط املوصل، 
مؤكــدا ان احلــل كان ومــا زال 

وسيبقى عراقياً داخلياً خالصاً.
وقــال عــالوي فــي تغريــدة له 
اطلعت عليهــا الصباح اجلديد، 

ان "تداعيات هروب املتطرفني من 
الســجون أدت الى احتالل داعش 
لثلث العــراق"، مبينــا "اننا ما 
زلنا لالســف لم نبحث األسباب 
التــي أدت الــى ما نحــن عليه 
املساعدة  العوامل  وماتزال  اليوم 

لإلرهاب قائمة".
ذكرى  نعيش  اذ  "ونحــن  واضاف 

نكبــة املوصل ومــا اعقبها من 
جراح ومصائــب، فانني أدعو الى 
حتقيق شــامل ومراجعة وطنية 
حقيقية تناقش اسباب ما حصل 
صحية  طريــق  خارطة  وتضــع 
العراقيني  لكل  شــاملة  وطنية 
لتــدارك مــا حصل بعيــدا عن 
واإلقصاء  التهميش  سياســات 

واحملاصصــة وغيرها من العوامل 
التي أدت الى ما نحن فيه االن".

زال  ان "احلــل كان ومــا  واكــد 
وسيبقى عراقياً داخلياً خالصاً"، 
اثبتت  ان "حلول اخلارج  الى  الفتا 
فشــلها واســهمت في تعميق 

االنقسام الداخلي".
تتمة ص2

"الفتح" تستبعد حسم ملف مرشحي المناصب الخاصة 
في الموعد المقرر وتعده مهمة شبه مستحيلة

لمح بأن المتطرفين الهاربين من السجون نواة كيان داعش 
عالوي يدعو للتحقيق بسقوط الموصل والعوامل المساعدة لالرهاب 

كتل ما زالت تطمع بمزيد من وكاالت الوزارات والهيئات المستقلة

ظريف يهدد اميركا بنحو مبطن وألمانيا ال يمكنها 
اجتراح معجزات إلنقاذ االتفاق النووي

السليمانية - الصباح الجديد:
عد حراك اجليــل اجلديد تكليف 
مسرور البارزاني برئاسة حكومة 
ترســيخا  كردســتان،  إقليــم 
حلكــم العائلة، الذي ســيتجه 
باالقليــم الى حكــم دكتاتوري 
قبلي، بعــد ان كان وصف نائب 
األول  امس  التغييــر  عن حركة 
ألنه  األســود،  باالثنني  االثنــني 
شــهد مراســم اداء نيجيرفان 
بارزاني القسم القانوني لرئاسة 

اإلقليم.
 وكان برملــان كردســتان صوت 
يوم امس الثالثاء، على تســمية 
مســرور بارزاني رئيساً حلكومة 
إقليم كردســتان، بعد حصوله 
87 صوتــا فــي برملــان  علــى 
كردســتان من أصل 97 حضروا 
اجللســة، ومنهم أعضاء كتلة 
االحتــاد الوطني الكوردســتاني 
الذين لم يشــاركوا في جلسة 

انتخاب رئيس إقليم كردستان.
كردســتان  إقليم  رئيس  وكلف 
نيجيرفان بارزاني، مسرور بارزاني 
بتشــكيل احلكومة اجلديدة في 
غضون ثالثــني يوماًن األمر الذي 
اثار حفيظة أحزاب كردية منها 
حراك اجليل اجلديد، اذ قال رئيس 
كتلــة حراك اجليــل اجلديد في 

كاظم  الدكتور  كردستان  برملان 
فــاروق، فــي تصريــح للصباح 
اجلديد، ان حلزبه مالحظات جدية 
الذي  االقليم  رئاسة  قانون  على 
صالحيات  االقليــم  رئيس  مينح 

واســعة دون ان يكــون خاضعا 
وتسائله،  اداءه  تراقب  الية جهة 
ســيئ  الســتخدام  ميهــد  ما 

للسلطات وخلق دكتاتور اخر.
اداء  مشــيرا الــى ان جلســة 

القســم القانوني يــوم االثنني 
كانــت غير موفقة واســهمت 
التقليل من شــان ومكانة  في 
البرملان، ما دفع بنا الى مقاطعة 

اجللسة.

وأضــاف فــاروق ان " العمليــة 
السياسية في اقليم كردستان 
باتت تأخذ شكل احلكم القبلي 
والعائلــي عقــب توريث احلكم 
من االب الى االبــن داخل عوائل 

بعينهــا، واردف "ان اعلــى هرم 
الســلطة االن يتــداول داخــل 
عوائل  قبل  من  الواحدة  العائلة 

متنفذة في االقليم".
وكان عضــو مجلس النواب عن 
محمد  كاوة  التغييــر  حركــة 
قد وصف فــي تصريح للصباح 
اجلديــد جلســة اداء القســم 
لرئيس االقليم امس االول االثنني 

باالثنني االسود.
واضاف اننا يجب ان نسجل في 
دفتــر مالحظاتنا ومذكراتنا يوم 
امس االثنني بانه يوم اســود في 
تأريــخ االقليم املليء بالســواد 

والظالم.
وتابع: "اليوم مت ضرب االســاس 
لعمود جديد مــن اعمدة حتويل 
وتوريثه  عائلــي  الــى  احلكــم 
فــي االقليم، امــام انظار برملان 
كانوا  الذين  واعضائه  كردستان 

شهودا على ذلك".
واشار الى ان مراسم اداء القسم 
حتولت  االقليم  لرئيس  القانوني 
الى مراســيم لتثبيت مسعود 
بارزاني كمرجع والغاء وشــطب 
اقليم  في  القيادات  بقية  نضال 
جالل  مام  وخصوصا  كردستان، 

ونوشيروان مصطفى.
تفصيالت أوسع ص2

تكليف بارزاني االبن برئاسة حكومة كردستان 
ترسيخ لحكم العائلة والدكتاتورية القبلية

بارزاني األب يتوسط األبن وأبن أخيه "ارشيف"

كاوه محمد يصف يوم "يمين" نجيرفان بارزاني لرئاسة اإلقليم بـ"االثنين األسود"

بارزاني االب يتعهد دعم مسرور بعد ان طالب نجيرفان بحل ملف المناطق المتنازع عليها!

بغداد ـ الصباح الجديد:
واســط، محمد  أعلن محافظ 
جميــل املياحي امــس الثالثاء 
مزرعة مخدرات في  إكتشــاف 

قضاء الكوت مركز احملافظة.
وقــال املياحي في بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نســخة منه 
انه "وبنــاًء على إزديــاد ظاهرة 
اخملدرات بشكل مخيف  تعاطي 
وبعد  واســط،  محافظة  فــي 
اكتشــاف مزرعــة صغيرة في 
مركــز قضــاء الكــوت لزراعة 
اخملدرات ونتيجة لتلك التداعيات، 
قررنــا إحالــة مديــر مكتــب 
للتحقيق  اخملــدرات  مكافحــة 

الذي  احملافظات  قانون  وفق  على 
اعطــى صالحيــة للمحافظة 
على  والتحقيق  التفتيــش  في 

االجهزة االمنية".
الوزراء  "رئيــس  املياحــي  ودعا 
لتشــكيل خلية ازمــة وطنية 
جتاه هذا االرهاب االنساني الذي 

يهدد الشباب وعائالتهم ".
عن  أمنــي  مصــدر  وكشــف 
نوع  لنبتــة هي  مزرعة  "ضبط 
من أنواع الهيروين، مزروعة على 
ضفاف نهر دجلــة قرب مخيم 
إعتقال  وجرى  الكشفي  الكوت 

صاحبها" .
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
األعلى،  القضــاء  نفى مجلس 
احلكومة  بــني  صفقة  وجــود 
الفرنسية  واحلكومة  العراقية 
بخصــوص  تخفيــض عقوبة 
اإلعدام بحــق احملكومني مؤخرا 
من حملة اجلنسية الفرنسية . 

وأوضح املتحدث الرسمي جمللس 
القاضي عبد  األعلــى  القضاء 
الســتار بيرقدار في بيان تلقت 
منه،  نسخة  اجلديد"  "الصباح 
أن "العقوبــات التــي  تفرضها 

تخضــع  العراقيــة  احملاكــم 
لتدقيــق محكمــة التمييــز 
الصالحية  صاحبة  وهي  فقط، 
مبوجــب  القانون فــي املوافقة 
على تلــك العقوبــة تغييرها 
الى عقوبة أخرى حسب ظروف 
كل جرمية  وليس بصفقات بني 

احلكومات". 
وكانت وســائل اعالم فرنسية 
منها صحيفة لو فيغارو أوردت 
قبــل يومني ان صفقــة يجري 

االعداد لها بني العراق وفرنسا.

اكتشاف مزرعة للمخدرات في 
الكوت ومحافظ واسط يحيل مدير 

مكتب المكافحة للتحقيق

"القضاء األعلى" ينفي صفقة مع 
باريس تخفض عقوبة اإلعدام بحق 

فرنسيين  

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
ديالى،  محافظــة  نــواب  دعا 
العام  القائــد  امس  الثالثــاء 
عبد  عادل  املســلحة  للقوات 
املهدي إلــى إرســال قوة من 
اإلرهــاب  مكافحــة  جهــاز 
إلــى  عســكرية  وتعزيــزات 
احملافظة، مشددين على ضرورة 

حصر السالح بيد الدولة.
وقال النائب عــن ديالى أحمد 
مظهــر اجلبــوري فــي مؤمتر 
النواب  مبجلس  عقده  صحفي 
احملافظــة  نــواب  مبشــاركة 
إن "هنــاك مــن يريــد زعزعة 
احملافظــة،  فــي  االســتقرار 
والهدف منه خلط األوراق إعادة 
احملافظة إلى الفترة املظلمة"، 
مؤكداً أن "نواب احملافظة وبعد 
اللقاء باألجهــزة األمنية ومن 

خالل متابعتنــا وجدنا الكثير 
مــن املالحظــات التــي تنذر 

باخلطر إذا لم تعالج".
العام  القائــد  اجلبــوري  ودعا 
عبد  عادل  املســلحة  للقوات 

املهدي، إلــى "تعزيز القطعات 
العســكرية في املناطق التي 
حصلت فيها اخلــروق األمنية 
األمنيــة  األجهــزة  ودعــم 
واالستخباراتية بالعدة والعدد 

احلرارية  بالكاميرات  وجتهيزها 
املدرعة"، مشدداً  والســيارات 
علــى ضرورة "حصر الســالح 
بيد الدولة وعدم السماح ألية 
جهة بحمل السالح باستثناء 
من لديه تخويــل من األجهزة 

األمنية".
بـ"دعــم  اجلبــوري،  وطالــب 
األجهزة األمنية ورفض التدخل 
فــي عملهــا من أيــة جهة، 
األفعال  بــكل  حتقيــق  وفتح 
حصلــت  التــي  اإلجراميــة 
وإرسال  املقصرين،  ومحاسبة 
إلى  اإلرهــاب  مكافحة  قــوة 
ديالى حلمايــة أرواح املواطنني، 
وتفعيل مذكرات إلقاء القبض 
بشــكل ســريع  وحســمها 
على أي شــخص خــارج على 

القانون".

تقريـر
نواب طالبوا القائد العام للقوات المسلحة بها..

ديالى بحاجة الى تعزيزات عسكرية
وقوة من مكافحة االرهاب 

القوات العسكرية في ديالى "ارشيف"
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شؤون عراقية
عبدالزهرة محمد الهنداوي 
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السليمانية ـ الصباح الجديد:

بينمــا وصف نائب عــن حركة 
التغيير مراســم اداء القســم 
القانوني لرئيس االقليم باالثنني 
االسود اعتبر حراك اجليل اجلديد 
تكليف مســرور بارزاني لرئاسة 
حكومــة االقليــم وابــن عمه 
نيجيرفان بارزاني لرئاسة االقليم 
بانه ترسيخ حلكم العائلة، الذي 
ســيتجه باالقليــم الى حكم 

دكتاتوري قبلي. 
اجليل  رئيس كتلة حراك  واضاف 
اجلديــد فــي برملان كردســتان 
في  فــاروق،  الدكتــور كاظــم 
تصريــح للصبــاح اجلديــد، ان 
حزبــه لديه مالحضــات جدية 
الذي  االقليم  رئاسة  قانون  على 
مينح لرئيــس االقليم صالحيات 
واســعة دون ان يكــون خاضعا 
ادائه وتساؤله،  تراقب  الية جهة 
ســيئ  الســتخدام  ميهــد  ما 

للسلطات وخلق دكتاتور اخر.
واضــاف، ان احلــراك يطالب بان 
تكون صالحيــات رئيس االقليم 
تشــريفاتية كمــا في رئاســة 
جمهوريــة العراق، مبا ان االقليم 
ليــس لديــه دســتور ويعتمد 
الدســتور العراقــي كاســاس 

لتشريع القوانني.
مشيرا الى ان جلسة اداء القسم 
القانوني يــوم االثنني كانت غير 
موفقة واســهمت في التقليل 
من شــان ومكانة البرملان، الذي 
قال انــه كان يفتــرض ان ياتي 
الشــخص الداء القســم داخل 
البرملان وليس العكس، وهذه ما 

دفع بنا الى مقاطعة اجللسة.
تنســيق  حلزبــه  ان  واضــاف 
وعالقــات وعمل مشــتركة مع 
االحــزاب االخرى ما عــدا االحتاد 
الرؤى  توحيد  باجتاه  والدميقراطي 

والبرامج، باجتــاه تعزيز وتقويية 
برملان  في  املعارضة  االطراف  اداء 

كردستان. 
صوت  كردســتان  برملــان  وكان 
يوم امس الثالثاء، على تســمية 
مســرور بارزاني رئيساً حلكومة 
إقليم كردســتان، بعد حصوله 
برملــان  87 صوتــا فــي  علــى 
كردســتان من أصل 97 حضروا 
اجللســة، ومنهم أعضاء كتلة 
االحتــاد الوطني الكوردســتاني 
الذين لم يشــاركوا في جلسة 

انتخاب رئيس إقليم كردستان.
كردســتان  إقليم  رئيس  وكلف 
نيجيرفان بارزاني، مسرور بارزاني 
بتشــكيل احلكومة اجلديدة في 

غضون ثالثني يوماً. 
احلاصل  الدميقراطي  احلزب  وكان 
برملان  فــي  مقعــداً   45 علــى 
كردســتان قد رشــح في شهر 
كانون األول املنصرم، مستشــار 
كردســتان،  إقليم  أمن  مجلس 
مســرور بارزانــي ملنصب رئيس 

احلكومة.
واشــار رئيس كتلة حراك اجليل 
كاظم  االقليم  برملان  في  اجلديد 
فاروق الى ان العملية السياسية 
في اقليم كردســتان باتت تأخذ 
شــكل احلكم القبلي والعائلي 
عقب توريث احلكم من االب الى 
االبن داخل عوائل بعينها، واردف 
»ان اعلــى هرم الســلطة االن 

يتداول داخل العائلة الواحدة من 
قبل عوائل متنفذة في االقليم«. 
واضاف فــاروق، ان تغيير الوجوه 
االصالحات  اجــراء  يضمــن  لن 
بحكم  واالتيان  اجلذري  والتغيير 
رشــيد في االقليم، كما انه لن 
التي  االزمات واملشــاكل  يعالج 
يعانــي منها، مؤكــدا ان جتربة 
املنصرمــة من   28 ال  االعــوام 
احلكم العائلي، اثبتت فشل هذا 
النوع من احلكم وتتطلب تغييرا 
جذريــا وانهاء العقليــات التي 
العقدين  خالل  االقليم  حكمت 

املاضيني. 
وكان عضــو مجلس النواب عن 
محمد  كاوة  التغييــر  حركــة 

قد وصف فــي تصريح للصباح 
اجلديــد جلســة اداء القســم 
لرئيس االقليم امس االول االثنني 

باالثنني االسود.
اننا يجب ان نسجل في  واضاف 
دفتر مالحضتنــا ومذكراتنا يوم 
امس االثنني بانه يوم اســود في 
تأريــخ االقليم املليء بالســواد 

والظالم.
وتابع،«اليــوم مت ضرب االســاس 
لعمود جديد مــن اعمدة حتويل 
وتوريثه  عائلــي  الــى  احلكــم 
فــي االقليم، امام انظــار برملان 
كانوا  الذين  واعضائه  كردستان 

شهودا على ذلك«.
واشار الى ان مراسم اداء القسم 

حتولت  االقليم  لرئيس  القانوني 
لتثبيت مسعود  الى مراســيم 
بارزاني كمرجع والغاء وشــطب 
اقليم  في  القيادات  بقية  نضال 
كردســتان، وخصوصا مام جالل 

ونوشيروان مصطفى.
والفشــل  النكســات  واردف 
واالخفاق الــذي مني به االقليم 
املنصرمة   28 ال  االعــوام  خالل 
كان اجلزء االكبر منها يقع على 
اخيه  وابن  بارزاني  عاتق مسعود 
نيجيرفان بارزاني، اال اننا الحضنا 
في املراسم التي اتسمت بالرياء 
والتملق تبيض صفحات املاضي 
والفشــل  النكســات  واعتبار 
واالزمات بانها مكسب وانتصار.

وصفه نائب عن حركة التغيير باالثنين االسود

»الجيل الجديد« يعتبر تكليف بارزاني
لرئاسة االقليم وحكومته بانه ترسيخ للحكم العائلي  

برملان االقليم »ارشيف«

رئيس كتلة حراك 
الجيل الجديد: ان 
حزبه لديه مالحضات 
جدية على قانون 
رئاسة االقليم الذي 
يمنح لرئيس االقليم 
صالحيات واسعة 
دون ان يكون خاضعا 
الية جهة تراقب 
ادائه وتساؤله، ما 
يمهد الستخدام 
سيئ للسلطات وخلق 
دكتاتور اخر

فــي الليلة ماقبــل االخيرة من رمضــان ، كنت 
ومجموعة من االصدقاء نتناول طعام الســحور 
في احد مطاعم العاصمة بغداد ، فبقينا هناك 
الى ســاعات الفجــر االولى ، وعنــد العودة الى 
البيت ، كّنا نشاهد  الشوارع وهي تضّج باحلركة 
الكثيفة ، فيما كانت احملال التجاربة التي بقيت 
فاحتة ابوابها ، تشهد اقباال كبيرا من قبل االسر 
البغدادية لشــراء متطلبات العيد ، التي تشمل 
املالبس واحللويات وسواها ..واستمرت ، بغداد من 
دون ان تغمــض عيونها حتى نهــار العيد  االول ، 
الذي شــهدت فيه اســعار »الكاهــي والگيمر 
العراقــي« ارتفاعــا ملحوظــا فــي معدالتها ، 
نتيجة الطلب الكبيــر ، فكان الرجال يصطفون 
بفــرح ، امام بائعــات القيمــر ، ليحصلوا على 
حاجتهم ، ولم يــراِع البغداديون ، وهم يتناولون 
»الكاهــي والگيمر« مشــكالت الدهون وارتفاع 
، مؤمنني  والضغط  والســكري  الكوريســترول 
بنظرية )الفرح يقيك املرض(! .. ومما الشك فيه ان 
مشهد )الفرح والكاهي والقيمر( الذي  شهدته 
العاصمة بغداد ، كان مشــهدا عاما ، في جميع 
محافظات العراق ، حتى محافظة كركوك التي 
حاول االشرار سرقة فرحتها بالعيد عندما فجروا 
عددا من العبــوات في ليلها الهادي الوادع ، فقد 
تســامت على جراحهــا ، وصنــع الكركوكيون 

فرحتهم التي يريدون ..
في اليوم االول للعيد ، كانت لي رحلة مع العائلة 
الى محافظتي كربالء املقدسة والنجف االشرف 
، اســتمرت يومني ، لزيارة بعض االقارب ، فضال ، 
عن اداء مراســم الزيارة للمشاهد املقدسة في 
احملافظتني ، وعلى مــدى اليومني ، وانا انتقل من 
مكان الى مكان آخر ، كنت اشاهد معالم الفرح 
واضحة املعالم في وجوه الكبار ، الذين يشاركون 
الصغار فرحهــم العارم ، كان الشــعور باالمن 
واالستقرار  ، شاهدا على حركة الناس وفرحتهم 
، التي اخذت اشكاال وصورا شتى ، فالبعض توجه 
لزيارة املراقد املقدســة ، واخــرون ، ذهبوا لزيارة 
االقارب ، فيما شهدت االماكن املفتوحة واحلدائق 
العامة واملتنزهات حفالت شــواء ، اذ مألت رائحة 
»التكــة«، ودخان »الكباب« العراقــي ، االرجاء .. 
ليس هذا وحســب ، امنا حتى الذين قصدوا وادي 
الســالم في النجف االشــرف ، او وادي كربالء ، 
للســالم على احبتهم الذين غادروا ، شهداء من 
اجــل الوطن ، كنت اشــعر بامهاتهم الثكالى ، 
وهنَّ يخاطبنهــم ، بلغة عراقية تفيض وطنية ، 
قل نظيرها ، وكأنهن يخبرنهم ، ان الوطن بفضل 
دمائكــم ظل شــامخاً ، مثل نخيلــه وجباله ، 

فناموا ايها االبطال ، بسالم ، قريرو العيون ..
وما ميكن للمراقب هنا ، وهو يتابع تفاصيل املشهد 
العراقي ، الضاج بفرح العيد ، ان يؤشر جملة من 
احلقائق ، من بينها ، ان الوطن جتاوز النسبة االكبر 
من احملنة ، وهو اليــوم على اعتاب مرحلة جديدة 
، عنوانهــا صناعة احلياة › وهــي احلقيقة االكثر 
وضوحا ، فلطاملا برع العراقيون في هذه الصناعة 
، عبر كرنفاالت الفرح العفوية في االعياد ، وثمة 
حقيقة اخرى مهمة ، وهي ان مايشــهده العراق 
مــن وضع جديد ، شــعبي واجتماعــي ، يؤكد ، 
سالمة اللحمة الوطنية ، والعراقيون قادرون على 
معاجلة مواطن اخللــل التي اصابت تلك اللحمة 
، وميكن ان نشــير  ايضا الى قضية اخرى ترتبط 
بالوضع االقتصادي ، وهو ان املســتوى املعيشي 
لالســرة العراقية ، بدأ يتحسن بعد ازمة خانقة 
خالل ســنوات خلت ، بدليل ، انتعاش السياحة ، 
واكتظاظ الساحات العامة واالماكن الترفيهية 
واملطاعم واملوالت ، حتــى يُخيل اليك ، ان الناس 
جميعا خرجوا بقضهم وقضيضهم من بيوتهم 
، ليعيشــوا حلظات الفرح العراقي اجلميل ، في 
اجواء جميلة ، يســودها شعور ايجابي عام لدى 
النــاس ، يختلف عــن الســنوات املاضية ، وهو 
االحســاس باالمن ، واالســتقرار ..وفي ظل هذه 
االجــواء العامــرة بااليجابية ، يبقــى »الكاهي 
والگيمــر« ، هو العالمة الفارقة التي متهر فرحنا 

في هذا العيد ، وكل عيد ..
كل عيد والعراق يحلق في اجواء الفرح والسعادة 
، وهــو يصنع احلياة ، بطريقتــه اخلاصة . وقطعاً 
،  ان صناعــة احلياة ، يحتاج الى مســارات حتدد  
اجتاهات تلــك الصناعة ، ومثل هذه املســارات ، 
ميكن حتقيقهــا ، عبر رؤية وطنية ، يتفقد عليها 

اجلميع ..

الكاهي الوطني !

اكتشاف مزرعة للمخدرات 
في الكوت ومحافظ واسط 

يحيل مدير مكتب املكافحة 
للتحقيق

النبتة حســب  “هذه  ان  مبينا 
فقط  تزرع  األوليــة  املعلومات 
في دولــة املكســيك بأميركا 
اجلنوبية ويقدر ســعر الواحدة 
منهــا 60 الف دوالر” ، مشــيرا 
باشرت  االمنية  “القوات  ان  الى 
بحملــة أمنية واســعة لكل 
املزارع في حوض نهر دجلة في 

واسط”.

“الفتح” تستبعد حسم 

ملف مرشحي املناصب 
اخلاصة في املوعد املقرر 

وتعده مهمة شبه 
مستحيلة

“املعلومات  أن  الكنانــي،  وأورد 
املتوفــرة لدينا تفيد ان نســب 
عاليــة مــن تلــك املناصب مت 
تقدمي  خــالل  مــن  حســمها 
يتبق  ولــم  لهــا،  املرشــحني 
عليهــم  املصادقــة  ســوى 
وفقاً للســياقات الدســتورية 

والقانونية”.
الفتح،  عن  النائب  واســتطرد 
أن “كتالً سياســية طلبت من 
احلصول  والشركاء  املهدي  عبد 

على ما تعتقده اســتحقاقها 
االنتخابي، وتتذرع بأنها لم متثل 

في احلكومة احلالية”.
“املطالبــات  أن  إلــى  ولفــت، 
املشــاركني  ايضــاً  شــملت 
فــي احلكومة باعتبــار أن تلك 
حصص ينبغي توزيعها بشكل 
الثقل  القوى بحسب  عادل بني 
االنتخابي وال يقتصر ذلك على 

عدم املشاركني في الوزارات”.
أن  إلــى  الكنانــي،  ومضــى 
“معاييــر مت وضعهــا حلســم 
عليهــا  توافقــت  املناصــب 
ســواء  السياســية  الكتــل 
علــى صعيــد وكاالت الوزارات 

وهي  املســتقلة  الهيئــات  أو 
بأن يتم  املهنية والكفاءة نأمل 
االلتزام بها وتسمية الشخص 

املناسب في املكان املناسب”.
مــن جانبه، ذكــر النائب االخر 
عــن الكتلة حنــني القدو في 
اجلديد”،  “الصبــاح  إلى  حديث 
أن “اخلالفات ما زالت مســتمرة 
تدار  التــي  املناصــب  بشــأن 

بالوكالة”.
واضاف القدو، أن “حســم تلك 
املناصب بنحو تام وفقاً للسقف 
يبدو  قد  عليــه  املتفق  الزمني 

مهمة شبه مستحيلة”.
وأوضح، ان “مســؤولية حسم 

فقط  تتعلق  ال  املناصــب  تلك 
برئيــس مجلس الــوزراء بل أن 
قســماً منهــا يتطلــب وفقاً 
للدســتور موافقــة مجلــس 

النواب”.
وبــني القــدو، أن “الصراعــات 
مبــا  واملطالبــة  السياســية 
يسمى االســتحقاق االنتخابي 
تعرقل  زالــت  ما  واحملاصصــة 
اخلاصــة  املناصــب  تســمية 
اشــخاص  إلــى  باألصالــة 

مناسبني”.
املوازنة نص  أن قانون  إلى  يشار 
على حســم املناصب التي تدار 
بالوكالــة وبعضهــا منذ عام 

2003 في موعــد اقصاه نهاية 
الشهر احلالي مع شكوك اثارها 
ذلك  حتقق  بإمكانيــة  البعض 
بسبب كثرة اخلالفات بني الكتل 
من  مبزيد  وطمعها  السياسية 

املناصب.

عالوي يدعو للتحقيق 
بسقوط املوصل والعوامل 

املساعدة لالرهاب 
وطالبت كتلة سائرون النيابية، 
االثنــني، بعودة ملف ســقوط 
الواجهة،  إلــى  املوصل  مدينة 
فيما دعت إلى التعاطي مع هذا 

امللف بروح املسؤولية.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – تفكيك عبوة 
افــاد مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس الثالثاء بتفكيك عبوة 
ناســفة كانت معدة الســتهداف 

سيطرة أمنية شرقي بغداد.
وقــال املصــدر إن »قــوة امنية من 
مكافحــة املتفجرات صقــر بغداد 
اول امس من  متكنت، مســاء يــوم 
تفكيك عبوة ناســفة كانت معدة 
الســتهداف ســيطرة امنيــة في 
أن  بغداد«، مضيفا  النهروان، شرقي 
»تفكيك العبوة مت بنجاح دون حدوث 

خسائر بشرية او مادية«.

ديالى – خطط امنية 
ناقش رئيس أركان اجليش الفريق أول 
الركن عثمــان الغامني امس الثالثاء 
الوضع االمني فــي محافظة ديالى 

ومناطق ابي صيدا.

التي  والقرى  »املناطــق  الغامني  وزار 
واطلع على  احداثا مؤخراً  شــهدت 
بحماية  املكلفة  واملرابطات  النقاط 
امــن املواطنــني في هــذه املناطق 
والتقى بشيوخ ووجهاء هذه املناطق 
فــي مبنــى الناحية لوضــع حلول 
جذرية تعزز امــن املواطنني وحتافظ 
علــى التعايش الســلمي في هذه 

املناطق«.

كركوك – عملية امنية  
اعلن مصدر مخول في خلية اإلعالم 
عملية  عــن  الثالثاء  امــس  االمني 
ارهابيني   3 امنية اسفرت عن مقتل 
فــي محافظة كركوك واألســتيالء 

على أسلحتهم وتدمير اوكارهم.
وذكــر املصدر انه »وفقــا ملعلومات 
استخبارية دقيقة، مت قتل ٣ ارهابيني 
واألســتيالء على أسلحتهم وتدمير 
اوكار  مداهمــة  بعــد  اوكارهــم، 

لعصابات داعش فــي قرية )علف(«، 
مضيفا ان »قتــل االرهابيني مت خالل 
قــوة من  نفذتها  أمنيــة  عمليــة 
الشــرطة االحتادية ضمن قيادة املقر 
املتقدم قيادة العمليات املشــتركة 

في محافظة كركوك«.

بابل – حملة امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة واســط امــس الثالثاء 
بتنفيذ )30( مذكــرة قبض بقضايا 
متنوعــة فــي مناطــق عــدة من 

احملافظة.
وقال املصدر أن » مفارز امنية نفذت 
ملتابعــة مذكرات  واســعة   حملة 
الســلطة  من  الصــادرة  القبــض 
القضائيــة ، كانت حصيلتها االقاء 
القبــض على عــدد مــن املتهمني 

بقضايا جنائية.

واسط – ابتزاز الكتروني 
في شــرطة  امني  اعلــن مصــدر 
محافظة واســط امــس الثالثاء ان 
مفارز مكافحة االجرام القت القبض 
علــى متهم قــام بطــرق ملتوية 
باحلصول على جهاز موبايل فتاة ثم 
بدأ بابتزازهــا عن طريق االتصال بها 
وتهديدها بنشر صورها الشخصية 
على صفحات التواصل االجتماعي .

واضــاف املصــدر ان املتهــم اطلق 
تهديداته مقابل احلصول على مبالغ 
)رصيد  تعبئة  كارتــات  وعدة  مالية 
موبايــل( وبعد ذلك بدا يطلب مبالغ 
ماليــة اكبــر  إال إنها قامــت برفع 
شكوى ضده ومت استدراجه والقبض 

عليه واحالته الى اجلهة اخملتصة. 

صالح الدين – اعتقال مطلوبني 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
الثالثاء  امس  الدين  محافظة صالح 

ان قــوة امنيــة متكنت مــن إلقاء 
القبــض على مطلوبــني اثنني على 
وفق املادة الرابعة من قانون مكافحة 
اإلرهاب، ومطلوب آخر على وفق املاده 

٤٥٦ من قانون العقوبات.
واضاف املصدر ان مفارز امنية متكنت 
مــن إلقــاء القبض علــى مطلوب 
بقضايــا إرهابية ، مضيفــا انه في 
ذات الســياق متكنت مفــرزة امنية 
في قسم شــرطة الساحل األيسر 
بالتعاون مــع مركز الدفــاع املدني 
في الساحل من إطفاء النيران التي 
نشبت في أحد حقول احلنطه التابع 

ألحد املواطنني.

االنبار – غارات جوية 
كشف مصدر استخباراتي في وزارة 
الدفاع، امس الثالثاء عن اســتهداف 
مراكز لوجســتية لعصابات داعش 

االرهابية في محافظة األنبار.

العراقية  »القــوات  ان  املصدر  وذكر 
وطائرات التحالف الدولي، وبناًء على 
ورود معلومات اســتخباراتية دقيقة 
العمليات  قيــادة  مع  وبالتنســيق 
جوية  غــارات  نفــذت  املشــتركة، 
استهدفت خاللها مراكز لوجستية 

للدواعش في محافظة األنبار«.

ذي قار – دكة عشائرية 
متكنت القوات االمنية في محافظة 
ذي قار امس الثالثاء من القاء القبض 
على ثالثة اشقاء متهمني بـ«الدكة 

العشائرية« شرقي احملافظة .
وذكــر مصدر في مديرية الشــرطة 
انــه »بنــاء علــى دعــوى قضائية 
مفادهــا تعرض منــزل مدعي باحلق 
نار من قبل ثالثة  الشخصي إلطالق 
أشــقاء اثر خالف سابق، دونت أقوال 
الكشف  إجراء  ومت  والشهود  املدعي 
على محــل احلادث وإصدار أمر قبض 

قضائي بحق املتهمني« ، مضيفا انه 
املعلومات  التحري وجمع  »من خالل 
وحتديد مــكان تواجد املتهمني متكن 
القبض  من  الكرادي  مركز شــرطة 
الرفاعي  املتهمني من ســكان  على 

قرية الصمود .
 

نينوى – اعتقال مطلوبني 
الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث  اعلن 
14 مجرما  الثالثاء عن اعتقال  امس 

في امين وايسر املوصل.
اللواء  الوزارة  باســم  املتحدث  وقال 
ســعد معن ان »مديريــة مكافحة 
إجرام قيادة شرطة نينوى وبناًء على 
أوامر قبض صادرة عن القضاء القت 
القبض علــى ١٤مجرما، 10 منهم 
بجرائم ســرقة مختلفة  مطلوبني 
وأربعــة منهــم مطلوبــني بجرمية 
خطــف »، مبينا انــه »مت حترير امرأة 

مختطفة مع طفلتها ». 

تفكيك عبوة الستهداف سيطرة امنية شرقي بغداد * مقتل 3 ارهابيين وتدمير اوكارهم في محافظة كركوك
اعتقال 3 اشقاء متهمين بـ«الدكة العشائرية« شرقي ذي قار * القبض على 14 مجرما في ايمن وايسر الموصل بنينوى
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت مقررة مجلس النواب امس 
الوزراء  مجلــس  رئيس  الثالثاء، 
يكون  ألن  املهــدي  عبــد  عادل 
اكثر جرأة وقــوة وان يتحرر من 

ضغوطات االحزاب السياسية.
وقالــت خديجــة علــي فــي 
تصريحات صحفيــة إن "هناك 
العديد من الواجبات وااللتزامات 
مجلس  رئيس  علــى  املفروضة 
الــوزراء ومــن بينهــا تنفيــذ 
البرنامــج احلكومي الذي تعهد 

بــه امــام مجلــس النــواب"، 
مشددة على ضرورة "استكمال 
الكابينة احلكومية التي تأخرت 

كثيرا".
ان  البرملــان،  مقــررة  وبينــت 
"الضغوط التي متارسها االحزاب 
الوزراء  رئيس  السياســية على 
بينها  فيما  الداخلية  واخلالفات 
االساسية  االسباب  احد  كانت 
في عرقلة اســتكمال الكابينة 
ان "عبد  واضافت  احلكوميــة"، 
املهدي هو رئيس اعلى ســلطة 

تنفيذيــة في البالد"، مشــيرة 
الــى امتالكــه "الصالحيــات 
واالمكانيات الكاملة لتنفيذ ما 

تعهد به امام ممثلي الشعب". 
وأوضحــت أن "عبــد املهــدي 
مطالب بلعب دور أساسي وفرض 
رأيه على االحزاب"، مشددة على 
 ، اقوى"  بشــخصية  "يكون  ان 
وأكدت ، ضرورة ان "تكون قراراته 
يتحرر  وان  وصرامــة  جراة  اكثر 
من الضغوطات التي متارســها 

االحزاب السياسية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
الفتح  النائب عن حتالــف  أعلــن 
امس  يوم  الدراجي  محمد صاحب 
الثالثــاء، عن جمــع تواقيع جلعل 
انتخــاب رئيــس الوزراء مباشــراً 
من قبل الشــعب، فيما عزا عدم 
إلى  الوزارية  الكابينة  اســتكمال 
الرؤية بني  عدم وجود وضوح فــي 

أقطاب العملية السياسية.
وقال الدراجي فــي مؤمتر صحافي 
عقــده في مبنى مجلــس النواب 
بحضور عدد من نــواب الفتح، إن 

»ثمانية أشــهر )مــرت( ولم يتم 
وزارات مهمــة، وهذا  اســتكمال 
الفشل ســببه عدم وجود وضوح 
العملية  أقطــاب  بــني  بالرؤيــة 
في  السياســية، وهذا كان سبباً 
عدم حتقيق التغيير املنشود طيلة 
وقد شخصنا  السابقة،  السنوات 

السبب بأنه خلل دستوري«.
وأضاف الدراجــي: »جمعنا تواقيع 
إللغــاء املــادة 76 في الدســتور، 
وتتضمــن املــادة اجلديــدة إلغاء 
املــادة ٧٦ واســتبدالها مبا يلي: أن 

يتم انتخاب رئيس الوزراء بشــكل 
مدة  ويحدد  الشــعب  من  مباشر 
٣٠ يومــاً لتقدمي حكومته وأن يتم 
إصدار مرسوم جمهوري من رئيس 
اجلمهورية خالل ١٥ )يوماً( لتنصيب 
رئيس الوزراء ووزرائه بعد تقدميهم 
من قبله والتصويــت عليهم وأن 
يتــم التصويــت علــى برنامجه 
احلكومي خالل ٣٠ يوماً، ومعناه أن 
يبقى النظام برملانياً لكن التعديل 
جزئي وغايته التخلص من قضية 

احملاصصة والكتلة األكبر«.

مقررة مجلس النواب تدعو عبد المهدي
ألن يكون اكثر جرأة و«بشخصية اقوى«

 جمع تواقيع في مجلس النواب
النتخاب رئيس الوزراء من الشعب مباشرة 
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بغداد _ الصباح الجديد :

لتجارة  العامة  الشركة  اعلنت 
التجارة  وزارة  في  الغذائية  املواد 
وجتهيز  تســلم  مواصلتها  عن 
لتوزيعهــا  الغذائيــة  املــواد 
للمواطنــن ضمــن مفــرادات 

البطاقة التموينية.
واوضــح مديــر عام الشــركة 
قاســم حمود منصــور ان فرع 
)2291( طن  البصرة جهز كمية 
ســكر وكمية )1054( طن زيت 
طعام  فيمــا قام فــرع ذي قار 
)331( طن سكر  بتجهيز كمية 
و )248( طن زيت ملناطق )ســيد 
دخيــل ، البطحــاء ، أالصالح ، 

سومر ، أور ، املثنى (.
وقــال حمــود بان فرع واســط 
جهــز كميــة )800( طــن من 
الســكر وكمية )650( طن زيت 
والعزة وأالنوار  )الغــراف  ملناطق 
وناحية واســط وأالحــرار وبدرة 
وجصان واحلي والبشائر والزهراء 
والنعمــان ( كمــا  مت جتهيز فرع 
طن   )426.737( بكمية  كركوك 
سكر و)859.335( طن زيت طعام 
وفي بابل مت جتهيز مادة الســكر 
بكمية ) 652( طنا وزيت الطعام 
بكمية )671( طنا وفي الديوانية  
5492( طن   ( مت جتهيــز كميــة 

سكر  وكمية )450( طن زيت .
واضــاف املديــر العــام ان  فرع 
مخازن  مجمــع  جهز  املوصــل 
بكمية  املوصل  وســايلو  بازوايا 
الســكر   ) 287.543( طنــا من 
وكميــة ) 133.44( طــن زيــت 
 , )محلبية  احملافظــة  ملناطــق 
,فايدة  العياضيــة   , حميــدات 
قيام  ,الرشــيدية( فضال عــن  
اجلانب  مناطق  بتجهيــز  الفرع 
األميــن بكميــة) 316.275( طن 
)612( طــن  ســكر  وكميــة  
زيــت ملناطق)سنجار,الشــمال 

,القيروان ,القحطانية (
وفي الســياق ذاته اشــار حمود 
قيام مركــز مبيعات األمام علي 
بتجهيــز مادة الســكر بكمية 

الطعــام  وزيــت  )1799( طنــا 
قيام  وكذلك  )932( طنا  بكمية 
مجمع مخــازن التاجي بتجهيز 
)397( طن سكر  وكمية  كمية 
زيت فضال عن جتهيز  )180( طن 

النازحن بنسبة 97 % .
واشــار كذلك الى قيــام مركز 
بتجهيــز  الرصافــة  مبيعــات 
مادة الســكر بكمية )300( طن 
و )200( طــن زيت  وفــي مركز 
مبيعــات الكــرخ مت جتهيز مادة 
وزيت  )225( طنا  السكر بكميه 
الطعام )169( طنا اما في مركز 
مادتي  الدباش مت جتهيز  مبيعات 
بنسبة  الطعام  وزيت  الســكر 

جتهيز 90.
علــى صعيــد متصــل اعلنت 

الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
فــي وزارة التجارة عــن تعزيزها 
الــدور الرقابي والنوعــي  ملا له 
مــن اهمية في حتســن االنتاج 
وحتقيق رضــا املواطن عن نوعية 
البطاقة  املوزع لصالح  الطحن 

التموينية.
الشركة حسن  عام  مدير  وقال 
سامي  خالل لقائه مدير ومالك 
قســم الرقابــة في الشــركة 
ان الواجــب يحتــم علينا عدم 
واملتابعة  التدقيق  التهاون فــي 
لعمل املطاحن وتكثيف الرقابة 
القســام االنتــاج والتنظيــف 
العمليــة  مراحــل  وجميــع 
املكلفة  واملفاصــل  االنتاجيــة 
الى  الطحن  وايصــال  بانتــاج 

معامل  مــن  ابتداء  املواطنــن 
الطحن مــرورا مبتعهدي النقل 

وانتهاء بوكالء الطحن .
ووجه املدير العام الفرق الرقابية 
بالعمــل وعلــى وفــق ماميليه 
الواجب املكلفة به وعدم االذعان 
لالبتزاز ومحاوالت بعض ضعاف 
مقابل  املغريات  بتقدمي  النفوس 
اخملالفات  بعــض  عن  التغاضي 
او التســتر عليها، مشددا على 
املطحنة  صاحــب  محاســبة 
الــذي يحــاول التالعــب بقوت 
املواطــن ايــا كان ، مثنيــا في 
بعض  اداء  نفســه على  الوقت 
العاملن في اجملال الرقابي لعدم 
تهاونهــم ومواجهتهم حملاوالت 
جانبها  واالبتــزاز.  من  التالعب 

لتجارة  العامة  الشركة  اعلنت 
احلبــوب عــن مواصلــة فرعها 
فــي محافظة ذي قــار بتجهيز 
املطاحــن احلكوميــة واالهلية 

بخلطات احلنطة اخملصصة.
واوضح مدير عام الشركة نعيم 
التي  الكميات  ان  محيسن جبر 
احملافظة  ملطاحن  الفرع  جهزها 
مت  فيما  طنا   )296,340( بلغــت 
جتهيــز مركز االصــالح بكمية 
)234,880( طنــا كحصة رابعة 

لعام 2019.
يذكــر ان احلبوب التــي جتهزها 
خاضعة  للمطاحن  الشــركة  
لعمليــات الفحــص اخملتبــري 
ومطابقة للمواصفات  على وفق 
املعايير املعتمدة لدى الشركة. 

املراكز  ابواب  ذلك شــرعت  الى 
التســويقية في نينوى التابعة 
لتجارة  العامة  الشــركة  لفرع 
احلبوب امام الفالحن و املسوقن 
للموسم  الفعلي  البدء  معلنة 

التسويقي في احملافظة.
الشــركة  عــام  مدير  اوضــح 
نعيم محســن جبــر ان املراكز 
نينوى )سايلو  التســويقية في 
الوائلية وســايلو بازوايا وسايلو 
املوصل وساحة  مخمور وسايلو 
مشــيرفة ( باشــرت بتســلم 
احمللية  احلنطــة  كميــات  اولى 
من الفالحن واملســوقن حيث 
جتاوزت الكميات التي مت تسلمها 
في اليــوم االول ال ) ٢٨٩٠( طنا 

من احلنطة بانواعها. 

التجارة تواصل تسلم المواد الغذائية لتوزيعها 
ضمن مفردات البطاقة التموينية

تعزيز الدور الرقابي والنوعي لتحسين انتاج الطحين الموزع

اعلنت شركة تصنيع 
الحبوب عن تعزيزها 

الدور الرقابي 
والنوعي  لما له من 
اهمية في تحسين 

االنتاج وتحقيق رضا 
المواطن عن نوعية 

الطحين الموزع 
لصالح البطاقة 

التموينية

خزين وزارة التجارة من املواد الغذائية لتوزيعها على املواطنني

االربعاء 12 حزيران 2019 العدد )4192(

الزوراء تجهز القطاعين العام 
والخاص بمنتجاتها من الفالتر 

المخروطية واالسطوانية

إنطالق معرض ومؤتمر )إعمار 
العراق( بمشاركة 11 دولة

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت شــركة الــزوراء العامة أحدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعادن عــن منتجاتها من فالتــر الهواء 
اخملروطية واالســطوانية.    وذكر مدير عام الشــركة 
املهندس هادي علي طه ان الشــركة ومن خالل موقع 
التحدي التابع لها جهزت  الشــركة العامة لصناعة 
االســمدة اجلنوبيــة في محافظــة البصــرة بفالتر 
مخروطية واســطوانية عــدد )500( فلتر ضمن البيع 
املباشر بن شــركات الوزارة إضافة إلى جتهيز عدد من 
دوائر الدولة االخرى والقطاع اخلاص. واشــار مدير عام 
الشــركة بأن مصنع الفالتر في موقــع التحدي يعد 
مــن افضل املصانع املوجودة في العــراق الذي يختص 
بصناعــة الفالتر مبختلف القياســات وبنوعية وجودة 
عالية وخاضعة للتقييس والســيطرة النوعية. وأبدى 
املدير العام االســتعداد لتجهيز الشركات الشقيقة 
والــوزارات االخــرى والقطاع اخلاص بشــتى املنتجات 
علــى وفق احــدث املواصفــات العاملية. مــن جانبها 
تواصل الشــركة العامة للصناعــات البتروكيمياوية 
احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن اعمال الصيانة 
والتشغيل ملعاملها وخطوطها االنتاجية . وقال مدير 
عام الشــركة املهندس خالد كاظــم ناجي ان العمل 
جــاري وبــدون توقف في وحــدات الطاقة واالقســام 
الســاندة لها مثــل وحدة ضخ املاء اخلــام في املفتية 
ووحــدة تعامالت املياه ووحدة التحليــة RO ومولدات 
الكهرباء الــكاز تورباين اضافة الــى وحدة ماء الدميي 
واملراجل البخارية البويلرات وابــراج التبريد معلنا عن 
البدء بتشــغيل معمــل االثيلن بعــد اكتمال تأهيل 
وفحــص االنبوب الناقــل ملادة الغاز الســائل من قبل 
شــركة خطوط االنابيب النفطية ومعاودة ضخ الغاز 
السائل وبشكل مستمر حيث مت انتاج وتنقية وجتميع 
غاز االيثان كما مت تشغيل ضاغطة غاز البروبان وجميع 
ملحقاتها كمرحلة اولى وما زالت مســتمرة بالعمل 

اضافة الى تشغيل ضاغطة االثيلن .

بغداد _ الصباح الجديد :
انطلــق في العاصمة بغداد صباح يــوم امس الثالثاء، 
معرض ومؤمتــر ) إعمار العــراق ( ملواد البنــاء والبنى 
التحتيــة والكهرباء واملياه مبشــاركة 11 دولة. وقالت 
مدير اعالم معرض بغداد الدولي، زينب ناصر حســن، 
في بيــان تلقت »الصباح اجلديد« نســخة منه، انه مت 
»إفتتاح معرض ومؤمتر ) اعمار العراق ( ملواد البناء والبنى 
التحتية والكهربــاء واملياه علــى أرض معرض بغداد 
الدولي وبرعاية وزارة التجارة ووزارة اإلعمار واإلســكان 
العامة ووزارة الصناعة واملعادن«.  والبلديات واألشغال 
وأضافت ان »املعرض يشــهد مشــاركة ١٢٠ شركة 
متخصصة من احدى عشرة دولة وهي }العراق ، املانيا، 
ايطاليا، الهند، الصن، تركيا ، السعودية ، مصر، ايران 
، االمارات ، اذربيجان{« ، مشيرة الى ان »املعرض يستمر 
حتى يوم اجلمعة املقبل »، مبينة ان »اوقات الدوام تبدأ 
من العاشرة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساًء«.
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بغداد _ الصباح الجديد :

شـــارك العــراق ممثالً بوفــد وزارة 
االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
والشركاء االجتماعين في اجتماع 
مجلس  بقاعة  العربيــة  اجملموعة 
اإلدارة ملنظمــة العمل الدولية في 

جنيف. 
وجرى خالل االجتماع الذي ترأســه 
وزير العمل اللبناني كميل شــاكر 
ابو سليمان رئيس اجملموعة العربية 
العمل  وزراء  وحضــور عــدد مــن 
العرب ومدير عــام منظمة العمل 
العربية فايــز املطيري طرح االفكار 
واملتبنيات العملية الهادفة الى بناء 
رؤية عربيــة تكاملية خالل املرحلة 
املقبلــة في ضــوء التحديات التي 
تواجه منظمة العمل العربية ، وقد 
مت ترشيح املستشار نزار الوائلي عن 

العراق لعضوية جلنة الصياغة. 
وتضمن جــدول اعمــال االجتماع 
التنســيقي  االجتماع  يعــد  الذي 
االول للمجموعــة العربيــة عرض 
ومناقشــة عدد من البنود التي من 
اهمها املســائل اإلجرائية لرئاسة 
الــدورة الـــ)١٠٨( ملؤمتــر العمــل 
واملناصــب   ٢٠١٩ لعــام  الدولــي 
االخرى ومناقشــة اهمية التوسع 
في  العربية  اللغة  اســتخدام  في 
منظمــة العمــل الدوليــة ودعم 
املطالــب الفلســطينية بشــأن 
اوضــاع العمال ومناقشــة ملفن 
مهمــن احدهما متكــن منظمة 
العمل العربية مــن إقامة عالقات 
البّناء مع منظمة  متميزة للتعاون 
العمــل الدولية لالرتقــاء بقضايا 
الســعي  واالخر  والعمال  العمــل 
الشاملة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

املستدامة في البلدان العربية.

يذكــر ان وزارة العمــل والشــؤون 
االجتماعية تشارك حاليا في اعمال 
الدورة الـ)١٠٨( ملؤمتر العمل الدولي 
بوفــد حكومي يضــم )احلكومات 
واصحــاب العمل والعمال( املعقود 

حاليا في جنيف. 
على صعيــد متصل بحـــث وزير 
االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل 
الدكتــور باســم عبدالزمان خالل 
اجتماعه مع املالكات املتقدمة في 
وضع  ضرورة  والتدريب  العمل  دائرة 
سياســة واجراءات عملية لســير 
عمــل الدائرة في ضــوء املصلحة 

العليا للبلد وللمواطن العراقي. 
وشــدد عبدالزمان علــى احلد من 
تدفــق العمالة االجنبيــة ووجوب 
تنظيمها والتنســيق املشترك بن 
وزارة العمل واجلهات االمنية للحد 

من اخملالفات املتعلقة بهذا الشأن،
 مؤكــدا علــى موضوع تشــغيل 

العمالة الوطنية للحد من البطالة 
وجعــل االولوية في فــرص العمل 

للعراقين.
 اما فيما يخــص عمليات تفتيش 
املشــاريع فأكد على ضرورة توفير 
االمكانيات املطلوبة الجراء كشف 
املشــمولة  للمشــاريع  ميدانــي 
بالقروض كــون القروض خصصت 
واحلد من ظاهرة  إلنشاء مشــاريع 
وليســت الغراض  والبطالة  الفقر 
اخــرى فضال عن متابعة اســترداد 
االموال بشكل دوري لتوفير االموال 
املطلوبة ومنحها ملقترضن اخرين. 
واكــد عبدالزمان ضرورة تنســيق 
العمل بن نظام االشــتراكات في 
دائرة الضمان وقسم تفتيش العمل 
فــي دائرة العمل ووضــع الية ربط 
شــبكي بن القســمن لتسهيل 
عملها وتبســيط االجــراءات التي 

تصب في مصلحة املواطن.

تقرير

العراق يشارك في اجتماعات المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية في جنيف

الصحة الريفية تنفذ حمالت عالجية في قرى ناحية البطحاء بحث في التقنية الجنوبية تعزيز دور الجامعة في تقديم الخدمة المجتمعية

المستشار نزار الوائلي لعضوية لجنة الصياغة

البصرة _ الصباح الجديد:
الصحية  الرقابة  فــرق  أغلقت 
في دائرة صحة البصرة التابعة 
للقطاع االول تسع محال لبيع 
الغذائيــة وكافتريا وذلك  املواد 
الصحية  الضوابــط  خملالفتها 
ثمانيه  علــى  غرامات  وفــرض 
فرقها  أخرى ضمن عمل  محال 
واملسائية.   الصباحية  الرقابية 
من جانبها نفــذت فرق الرقابة 
الصحية التابعة لقطاع القرنة 
حملــة مســائية ومبشــاركة 
محال  ملتابعة  الساندة  اجلهات 
واملطاعم  الغذائيــة  املواد  بيع 
ومحال بيع اللحوم في منطقة 
الشــرش حيث مت ضبــط مواد 
الصالحية  منتهيــة  غذائيــة 
منها مادة احلليب ومواد غذائية 
وحســب  إتالفها  مت  متنوعــة 
ان  الضوابط الصحيــة.  يذكر 
الدائرة تنفــذ حمالت صباحية 
الفرق  قبــل  مــن  ومســائية 
شط  لقطاع  التابعة  الصحية 

واملدينة  اخلصيــب  وأبي  العرب 
يتم من خاللهــا متابعة عمل 
محــال ومخــازن بيــع املــواد 
التزامها  وكيفيــة  الغذائيــة 
بالشــروط الصحية خلزن املواد 
الغذائية لسالمتها لالستهالك 
البشــري. علــى صعيــد اخر 
صحيــة  حمــالت  انطلقــت 
وعالجية لعدد من القرى النائية 
في ناحيــة البطحاء ومنطقة 
والتــي  الصناعــي  االســكان 
تقع ضمن مســؤولية القطاع 
.  وبن مســؤول الوحــدة رعد 
ان  القطاع  في  السعيدي  عودة 
الريفية  الصحة  وحدة  مالكات 
في مركــزي البطحاء الصحي 
الرضا كريوش  والشــهيد عبد 
املاضي  ايار  نفذت خالل شــهر 
عدد مــن احلمالت العالجية في 
الشــيحان في  و  الهــرزة  قرى 
ناحية البطحــاء و احملمدية وال 
بوسوف في االسكان الصناعي 
نشاطات  تنفيذ  حيث تضمنت 

وعالجية  ووقائيــة  تثقيفيــة 
ألهالي القرى . واوضح ان احلملة 
شهدت تقدمي اخلدمات العالجية 
لـــــ )74( مواطنا و تلقيح )32( 
طفال متســربا عــن اللقاحات 
الروتينيــة اضافة الــى تنفيذ 
مواضيع  حول  توعوية  فعاليات 
متعددة اهمها توعية املواطنن 
باهميــة البيئــة وتاثيرها على 

والتاكيــد  العامــة  الصحــة 
على اســتعمال املياه املعقمة 
للشرب وعدم اســتعمال مياه 
االنهار والبرك بصورة مباشــرة 
كمــا ومت التأكيــد على اهمية 
مراجعة برنامج الكشف املبكر 
عن الضغط والســكري والذي 
يقدم خدماته اجملانية في جميع 

املراكز الصحية .

بغداد _ الصباح الجديد :
والبحث  العالي  التعليم  وزير  دعا 
العلمي الدكتور قصي الســهيل 
البحث  حركة  تسريع  أهمية  إلى 
العلمــي فــي جامعة ميســان 
احملافظــة  خلدمــة  وتوظيفهــا 

ألهميتها االقتصادية للعراق.
زيارته جلامعة  الوزير خــالل  وأكد 
ميسان واجتماعه مبجلسها على 
أهمية حتسن جودة األداء العلمي 

العملية  مجمــل  في  واألكادميي 
التعليميــة في اجلامعــة وصوالً 
لتحقيق مســتويات تتبوأ مراكز 
متقدمة في التصنيفات العاملية ، 
مشددا على تطبيق نظام املقررات 
الدراسي ملا ميثله من خطوة نحو 
العالي  التعليم  بجــودة  االرتقاء 
ورصانته العلمية. واطلع السهيل  
على نسب اجناز مشاريع  البرنامج 
احلكومــي في جامعة  ميســان 

على وفق السقوف الزمنية احملددة 
لهــا. على صعيــد متصل بحث 
الوزير مع مجلس جامعة التقنية 
اجلنوبيــة تعزيــز دور اجلامعة في 
تقــدمي اخلدمة اجملتمعيــة وتلبيه 
احتياجات ســوق العمل. وأشــار 
املنعقد  االجتماع  خالل  السهيل 
أهمية  إلى  البصرة  في محافظة 
التقنــي ودور املالكات  التعليــم 
الوسطى في دفع عجلة االقتصاد 

في العراق عبــر تلبية احتياجات 
ســوق العمل واجملتمع ، الفتا إلى 
والنشــر  العلمي  البحث  أهمية 
في املستوعبات العاملية الرصينة 
التوأمة مــع اجلامعات  وكذلــك 
، وصــوال إلــى إصدار شــهادات 
  ، بحثية  مراكز  وفتح  مشــتركه 
داعيا إلى أهمية بناء الشــراكات 
القطاعات  شــتى  مع  احلقيقية 

خلدمة اجملتمع. 

بغداد _ الصباح الجديد :
تراجع  االتصاالت أسباب  وزارة  عزت 
اخلدمة الى عدم امتالك بنى حتتية  
خاصة بعد تعــرض الكثيرة منها 
الــى التدميــر على يــد اجلماعات 
املاضية  الســنوات  اإلرهابيــة في 
اضافة الى  تهريب سعات اإلنترنت 
وادخال سعات مهربة غير موثوقة  

أدت الــى تدهور  اخلدمــة الواصلة 
للمواطن .

واشــارت الــوزارة الى اســتعمال 
تقنيــات قدميــة مثل الــواي فاي 
ويتم  للمواطنن  اخلدمــة  اليصال 
حاليــا معاجلتهــا بتوجــه الوزارة 
اجلديــد نحــو  تفعيــل وادخــال 
 LTEو FTTH تقنيات حديثة مثــل 

التي لــم يتم العمل بها ســابقاً 
بجدية. وبهــذا الصدد قامت  وزارة 
بالتعاون  االتصاالت بحمالت كبيرة 
مع جهات عــدة مثل هيئة االعالم 
الوطني  االمن  وجهــاز  واالتصاالت 
اذ حققــت هذه احلمــالت القضاء 
على الكثير مــن عمليات التهريب 
وصــادرت الكثيــر مــن األجهــزة 

كانت  التي  والكابــالت  واملعــدات 
تســتعمل في هذه العمليات هذا 
وتســعى وزارة االتصاالت لتحقيق 
البرنامــج احلكومي اخلــاص بها اذ 
تعد  املواطنن كافة بانها تســعى 
الجناز طفرة نوعية مبجال االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومات  في االيام 

املقبلة . 

رقابة صحة البصرة تغلق وتفرض غرامات
 على محال لمخالفتها الضوابط

وزير التعليم يدعو إلى تسريع حركة البحث العلمي
 في جامعة ميسان وتوظيفها لخدمة المحافظة

االتصاالت توضح تصنيف خدمة اإلنترنت
 في العراق باألسوأ عالميًا

جانب من مشاركة العراق في منظمة العمل العربية
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
وافق القضاء اإليراني على إفراج مشروط عن لبناني 
ُحكم بالســجن عشرة ســنوات عام 2016 التهامه 
بالتجســس لصالح الواليات املتحدة، وفق ما قالت 

وكالة أنباء إيرانية امس الثالثاء.
ونقلت »ميزان اونالين« عن املتحدث باسم السلطة 
القضائية غالم حســن إسماعيلي، أّن »احملكمة ذات 
الصلة وافقت على اإلفراج املشــروط عــن نزار زكا 

وسيسّلم إلى السلطات اللبنانية«.
وتابــع أّنه »وفقــاً للقانون، إذا أمتّ الذيــن حوكموا مبا 
يصل إلى عشرة سنوات سجناً، ثلث املّدة على األقل، 
وأظهروا حســن سلوك« ميكن اإلفراج عنهم بشكل 
مشروط. وأشار إســماعيلي إلى أّن الرئيس اللبناني 
ميشــال عون طلب »بكتاب« اإلفــراج عن زكا، وقال 
حزب اهلل إّن ذلك ســيكون »مناسباً«. ونقلت وكالة 
تســنيم اإليرانية عن املتحدث أّن »العملية قضائية 
باملطلــق وال يوجد أي موقف سياســي فيها«.وكان 
نزار زكا )51 عاماً( اعتقــل في أيلول عام 2015 خالل 
زيــارة إليران، وكان في ذلك الوقت مقيماً في الواليات 
املتحدة. وحكــم عليه في متوز 2016 بالســجن 10 

سنوات بتهمة »التجسس« لصالح واشنطن.
وقالت طهران حينذاك إن زكا تربطه »عالقات عميقة 
مع األوساط العسكرية واالستخباراتية األميركية«.

وفــي أيلول العــام 2017، اكد القضــاء االيراني في 
االســتئناف عقوبة السجن عشــرة أعوام بحق زكا 
ايرانين  باإلضافة إلــى مواطن أميركي ومواطنــن 

اميركين بتهمة »التعاون« مع الواليات املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال مســؤولون إن فرق اإلنقاذ عثرت على أربع جثث 
امس الثالثاء في الوقت الذي رفعت فيه ببطء حطام 
سفينة بعد أســبوعن من انقالبها في نهر الدانوب 
في بودابســت وعلى متنها مجموعة من الســياح 
الكورين اجلنوبين. وغرقت الســفينة )ميرميد( في 
ثــوان يوم 29 أيار بعد أن صدمتها ســفينة أكبر من 
اخللف أسفل جســر في العاصمة اجملرية مع هطول 

أمطار غزيرة.
ولقي 26 من الســياح واثنان من طاقم الســفينة 
اجملري حتفهم في أســوأ كارثة في النهر منذ نصف 
قرن. ومت انتشــال جميع اجلثث باستثناء أربعة. وقال 
متحدث باســم القوات اخلاصة اجملرية التي تنســق 
عملية االنتشال إنه مت العثور على جثة عندما مت رفع 
غرفة قبطان الســفينة إلى السطح. وقال املتحدث 
»اآلن ســنقوم مبزيد من البحث... في أجزاء السفينة 
التي ميكن أن يكون بهــا املزيد من الضحايا«. وقالت 
وكالة )إم.تي.آي( الرســمية لألنباء إنه مت العثور على 
أربع جثث  امس الثالثاء وانتشــلها الغطاسون. وأدى 
طاقــم اإلنقاذ التحية العســكرية لــكل جثة مع 
انتشالها. واستخدم الغطاسون أربطة لرفع احلطام 
الغارق بواســطة رافعة عائمة كبيرة. وقال املتحدث 
باســم القوات اخلاصة اجملرية إنه ســيجري تفتيش 
كل مســتوى من الســفينة عندما يتم رفعها إلى 

السطح.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أمنيــون  مســؤولون  قــال 
فلسطينيون امس الثالثاء إن مقر 
االمن الوقائي فــي مدينة نابلس 
تعرض إلطالق نار من قبل اجليش 
اثنن  اإلسرائيلي جنم عنه إصابة 
من أفراد اجلهاز بإصابات طفيفة.

وقــال ضابــط في اجلهــاز طلب 
عدم ذكره اسمه لرويترز »عند ما 
يقارب الساعة الثانية فجرا بدأت 
قوات مــن جيش االحتالل بإطالق 
نار عشوائي على املقر الذي تواجد 

فيه عشرات من أفراد اجلهاز«.
وأضاف »اختــرق الرصاص العديد 
واســتمرت  واجلدران  النوافذ  من 
عمليــة إطــالق النار ملــا يقارب 
الساعتن قبل أن تنسحب قوات 
ادرعي  أفيخاي  وقــال  االحتالل«. 

املتحدث باسم اجليش اإلسرائيلي 
»خالل نشاط لقوات جيش الدفاع 
العتقــال إرهابيــن فــي مدينة 
نابلس اندلع تبادل إلطالق النار بن 
القوات وبن من رصد من قبلهم 

كمشتبه فيهم«.
وأضاف فــي تغريدة علــى تويتر 
»اتضح فيما بعد أنهم عناصر في 
الفلســطينية.  األمنية  األجهزة 
لم تقع إصابات في صفوف قواتنا 

وسيتم التحقيق في احلادث«.
ورفض إبراهيــم رمضان محافظ 
اإلســرائيلي  اجليش  رواية  نابلس 

وقال أن »ما حدث أمر خطير«.
تصريحــات  فــي  وأضــاف 
للصحفين مــن أمام مقر األمن 
النار  تعرض إلطالق  الذي  الوقائي 
»هــذا مســتهجن وبحاجة إلى 

وقفة حقيقيــة. يقولون )اجليش 
اإلسرائيلي( نحن سنفتح حتقيق 
في هذا املوضــوع افتحوا حتقيق 
مــع جنودكم كيف مت إطالق النار 

... ال يوجد أي مبرر لذلك«.
وميكــن مشــاهدة العديــد من 
نوافذ املقر وقد اخترقها الرصاص 
إلــى وجود ثقــوب في  إضافــة 
واجهات املبنى املؤلف من خمسة 

طوابق ويقع فــي اجلهة اجلنوبية 
ملدينة نابلس.

وقــد مــرت ســنوات دون حدوث 
مواجهة مباشرة بن قوات االمن 
بعد  واإلسرائيلية  الفلسطينية 
أن شهدت االنتفاضة الثانية عام 
للمقرات  إســرائيل  تدمير   2002
األمنية الفلسطينية في الضفة 

الغربية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اإلعــالم  وســائل  وجهــت 
الرسمية في كوريا الشمالية 
نــداء للواليــات املتحدة امس 
عــن  »بالتخلــي  الثالثــاء 
جتاه  العدائيــة«  سياســتها 
أصبحت  رمبــا  وإال  بيوجنيــاجن 
االتفاقات املبرمة خالل اجتماع 
البلدين في  قمة عقده زعيما 
ســنغافورة قبل عــام »حبرا 

على ورق«.
والبيــان الذي أذاعتــه وكالة 
الكورية يشبه  املركزية  األنباء 
املاضي  حتذيرا صدر األســبوع 
ويعكس حالة اجلمود السائدة 
منذ انهيار القمة الثانية التي 
األمريكي  الرئيــس  عقدهــا 

الكوري  والزعيم  ترامب  دونالد 
الشــمالي كيم جوجن أون في 

هانوي في شباط.
وانهــارت قمة هانوي وســط 
مطالــب الواليــات املتحــدة 
بتخلي كوريا الشــمالية عن 
برنامجهــا النــووي ومطالب 
كوريــا الشــمالية بتخفيف 

العقوبات عنها.
وقالت وكالــة األنباء الكورية 
األمريكيــة  السياســة  »إن 
املتغطرســة والفرديــة لــن 
تنجح أبدا مع جمهورية كوريا 
التي  الدميقراطية  الشــعبية 

ر السيادة«. تقدِّ
وجــاء فــي التقريــر أن بيانا 
وقعه  نقاط  أربع  مشتركا من 

ترامب وكيم في 12 حزيران من 
بالعمل  ويتعهد  املاضي  العام 
صــوب إقامة عالقــة جديدة 
أن يصبح حبرا  »معرض خلطر 
علــى ورق ألن الواليات املتحدة 

تتجاهل تنفيذه«.
أن  أوان  حــان  »اآلن  وأضــاف 
املتحدة عن  الواليــات  تتخلى 
سياســتها العدائيــة جتــاه 
جمهوريــة كوريا الشــعبية 

الدميقراطية«.
كان الرئيــس الكوري اجلنوبي 
مون جيه-إن قد عًبر أمس  االول 
االثنن عن اعتقاده بأن احملادثات 
بن  واملناقشات  الكوريتن  بن 
والواليات  الشــمالية  كوريــا 

املتحدة ستستأنف قريبا.

وصرح خــالل زيــارة دولة إلى 
جتري  محادثــات  بــأن  فنلندا 
لعقــد قمة ثالثة بــن كوريا 
الشــمالية والواليات املتحدة 
»وال أعتقد أن الوضع يستدعي 

ترتيبا من قبل دولة ثالثة«.
أورتاجوس  مورجــان  وصرحت 
وزارة اخلارجية  املتحدثة باسم 
األمريكية أمــس االول االثنن 
بــأن ترامــب ووزيــر خارجيته 
مايك بومبيو سيحضران قمة 
باليابان  العشــرين  مجموعة 
هذا الشهر ثم سيزوران كوريا 
اجلنوبية للقاء مون وتنســيق 
اجلهــود لنــزع ســالح كوريا 
بشــكل  النووي  الشــمالية 

نهائي ميكن التحقق منه.

اإلفراج عن نزار زكا 
المتهم بالتجسس 
للواليات المتحدة

انتشال أربع جثث وحطام 
سفينة غرقت في المجر

الجيش اإلسرائيلي يطلق النار على
 مقر األمن الوقائي في نابلس ويتنصل منه

اعالم كوريا الشمالية يطالب أمريكا
 بتغيير »سياستها العدائية«

متابعة ـ الصباح الجديد :

وّجهت إيران تهديداً مبطناً إلى 
الواليات املتحدة، إذ حذرتها من 
أنها لن تكــون »في أمان«، بعد 
اقتصادية« على  شــّنها »حرباً 
طهران. في الوقت ذاته، شددت 
أملانيا على أن األوروبين عاجزون 
إلنقاذ  »معجــزات«  حتقيق  عن 
االتفاق النووي املُبرم عام 2015، 
فيما امتنع املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية يوكيا 
أمانو للمرة األولــى، عن تأكيد 

التزام إيران االتفاق.
جاء ذلك خالل زيارة وزير اخلارجية 
األملانــي هايكو مــاس طهران، 
ولقائه نظيــره اإليراني محمد 
جــواد ظريف والرئيس حســن 
روحاني، في ظّل توتــر إيراني – 
أميركي في املنطقة. كما يأتي 
الوزراء  رئيــس  وصول  عشــية 
الياباني شينزو آبي إلى طهران، 
في ظــّل حديث عن وســاطة 
علماً  واشــنطن،  مع  محتملة 
واملرشد  روحاني  انه ســيلتقي 

علي خامنئي.
وقــال ظريف: »أعلــن )الرئيس 
أن  ترامب  دونالــد(  األميركــي 
الواليــات املتحدة شــّنت حرباً 
ميكن  ال  إيــران.  على  اقتصادية 
احلرب  تكــون هــذه  أن  توّقــع 
جاريــة ضد الشــعب اإليراني، 
أطلقوها  الذيــن  يكــون  فيما 

ويدعمونها في أمان«.
وأضاف فــي مؤمتر صحافي مع 
ماس: »التوتر اجلديد في املنطقة 
االقتصادية  احلــرب  نتيجة  هو 
علــى إيران، والســبيل الوحيد 
احلرب.  هــذه  وقف  هو  خلفضه 
ميكنهما  األوروبي  واالحتاد  أملانيا 
أداء دور مهم خلفض هذا التوتر، 
وندعمهما في هذا الدور«. ونّبه 
إلى أن »َمن يشّن حرباً علينا، لن 

يكون هو َمن ينهيها«.
أمــا ماس فكــّرر أن أملانيا ودوالً 
أوروبية أخرى حتاول إنقاذ االتفاق 
»بذلت  أنها  إلــى  الفتاً  النووي، 

التزاماتها«  إليفاء  جهد  أقصى 
نكون  »لن  واســتدرك:  مبوجبه. 
معجزات،  حتقيــق  على  قادرين 
لكننا نحاول قدر املستطاع ملنع 

الفشل«.
منطقة  فــي  »نحن  وأضــاف: 
تعانــي مــن أوضــاع خطــرة 
وحساســة جــداً، وأعتقد بأن 
تصعيــد التوتر وبلــوغ مراحل 
عسكرية، ليســا في مصلحة 
إلى منع  نحتاج  ولذلك  اجلميع، 
مثل هذا التوتر«. وتابع: »ال نريد 

أن متتلك إيران أسلحة نووية«.
وشــدد مــاس علــى أن »حق 
إسرائيل في الوجود هو جزء من 

املبادئ األساسية ألملانيا، وليس 
وزاد: »هذه  للتفــاوض«،  قابــالً 
نتيجة لتاريخنــا وأمر ال تراجع 
عنــه وال يتغّير ألننــي اآلن في 

طهران«.
من  بــدا غاضباً  الــذي  ظريف 
كالم نظيره األملاني، حّضه على 
مسؤولية  آخرين  أطراف  حتميل 

»عدم االستقرار في املنطقة«.
ولندن  وبرلــن  باريس  وكانــت 
آلية  الســنة  أطلقــت مطلع 
ماليــة تســتهدف االلتفــاف 
التي تفرضها  العقوبــات  على 
واشــنطن على طهران، لكنها 
نتيجة ملموســة.  إلى  تؤدِ  لم 

واعتبر الناطق باســم اخلارجية 
أن  موســوي  عباس  اإليرانيــة 
أو لم  يرغبــوا  األوروبيــن »لم 
التزاماتهم،  إيفاء  من  يتمّكنوا 

وهذا أمر مؤسف جداً«.
وأعلنــت إيران في أيــار املاضي 
جتميــد قيود يفرضهــا االتفاق 
الذري،  برنامجها  علــى  النووي 
وأمهلــت األوروبين والصينين 
»تفعيل  لـــ  والروس شــهرين 
فــي  التزاماتهــم، خصوصــاً 
واملصارف«،  النفــط  قطاَعــي 
اليورانيوم  بتخصيــب  ملوّحة 
بنسبة أعلى من 3.67 في املئة.

وذكر مســؤول إيرانــي أن بالده 

املركزي  الطرد  أجهزة  زادت عدد 
1044، في منشــأة فردو  إلــى 
احملصنــة حتــت األرض، علماً أن 
ذلك هو احلد األقصى املسموح 

به مبوجب االتفاق النووي.
في فيينــا، أعرب أمانو عن أمله 
بـــ« إيجاد طرق خلفــض التوتر 
احلالي، مــن خالل احلوار«. ولفت 
لتوتر«،  »يتعّرض  االتفاق  أن  إلى 
أن »معــدل إنتاج )إيران  مؤكداً 

من اليورانيوم( يزداد«.
باستمرار،  أكدت  »كما  وأضاف: 
تشــّكل االلتزامــات اخلاصــة 
بامللف النووي التي تعهدت بها 
إيران في االتفــاق النووي، إجنازاً 

التحقق  فــي عمليــات  كبيراً 
النووية«. وشــدد على »ضرورة 
أن تفــي إيران في شــكل تام، 
مبوجــب  النوويــة  تعهداتهــا 

االتفاق«.
لكــن أمانو جتّنــب احلديث عن 
التزام طهران تعهداتها مبوجب 
إنــه بعد إعالنها  االتفاق، قائالً 
برنامجها  علــى  قيــود  جتميد 
النووي، في أيــار املاضي، »ليس 
بالتصريح  اإلدالء  لي  مناســباً 
لم يتغّير«.  ذاته، جلهة أن شيئاً 
إيــران تنفذ  إن  وزاد: »لــم أقل 
إنهــا ال  النــووي، وال  االتفــاق 

تنفذه«.

أمانو يمتنع عن تأكيد التزام إيران صفقة فيينا

ظريف يهدد اميركا بنحو مبطن وألمانيا ال يمكنها 
اجتراح معجزات إلنقاذ االتفاق النووي
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ظريف ينظر بغضب الى نظيره في اجتماع بايران

جانب من االحتجاجات السودانية ضد اجمللس العسكري

شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد :

صرح أحد قياديي قــوى إعالن احلرية 
بأن  الســودان  في  املعارض  والتغيير 
املعارضــة تعتــزم ترشــيح ثمانية 
أســماء لعضوية اجمللــس االنتقالي 
بارزا لرئاسة  كما سترشح اقتصاديا 

احلكومة.
ويبــدو أن اخلطة تقوم علــى اقتراح 
أبي  اإلثيوبي  الــوزراء  رئيــس  طرحه 
األسبوع  للخرطوم  زيارة  خالل  أحمد 
املاضي بغرض الوساطة. وقد تساعد 
على كســر جمود قائــم بن اجمللس 
في  املدنية  واملعارضــة  العســكري 
مسعى لالتفاق على سبيل لالنتقال 

إلى الدميقراطية.
رئيس  اقترح  الوساطة  وخالل مهمة 
وزراء إثيوبيا مجلســا انتقاليا من 15 
عضوا منهم ثمانية مدنين وسبعة 
من ضباط اجليش لقيادة البالد خالل 

املرحلة االنتقالية.
كانت أجواء التوتــر قد احتدمت في 
األمن  قــوات  منذ فضت  الســودان 
قبل  العاصمة  بوســط  اعتصامــا 
أســبوع فــي عملية قتــل خاللها 
املعارضة  وردت  احملتجــن.  عشــرات 
بإعالن العصيان املدني مما عرقل سير 

احلياة في اخلرطوم.
وصرح قيادي فــي املعارضة بأن قوى 
إعالن احلرية والتغيير تعتزم ترشــيح 
عبد اهلل حمــدوك، األمن التنفيذي 
الســابق للجنة االقتصادية ألفريقيا 

التابعة لألمم املتحدة، رئيسا للوزراء.
وقــال املصدر الذي طلب عدم نشــر 
اســمه فــي حديثــه لرويتــرز إنها 
ســتعلن أيضا ترشــيحها لثمانية 
أعضاء باجمللس الســيادي من بينهم 

ثالث نساء.
وكانــت مصــادر مــن املعارضة قد 
قالــت إن مســاعدا لرئيــس الوزراء 
اإلثيوبــي يتنقل بــن اجلانبن حملاولة 
الوســاطة للتوصل التفاق بعد زيارة 
يوما  استغرقت  والتي  للخرطوم  أبي 

واحدا.
وقال أبي على تويتر امس االول االثنن 
إنه حتدث إلى رئيس اجمللس العسكري 
الفريق أول عبــد الفتاح البرهان عن 

»تقدم الوساطة«.
االنتقالي  العســكري  اجمللس  وأعلن 
امــس االول االثنن، فــي خطوة رمبا 
للمحتجن،  لفتــة  حتمــل  كانــت 
عن اعتقــال عدد من أفــراد القوات 
احلكومية إلى حن اتخاذ إجراء قانوني 
وذلك بعــد حتقيق مبدئي في عملية 
فــض االعتصــام األســبوع املاضي 

توصل ألدلة على حدوث مخالفات.
* ترحيل زعماء حلركة مترد

في واشــنطن قالــت وزارة اخلارجية 
إن تيبور ناجي،  األمريكية يوم االثنن 
أكبر دبلوماســي أمريكــي ألفريقيا، 
األسبوع  هذا  للســودان  سيســافر 
سعيا الســتئناف احملادثات املتعلقة 

باالنتقال الدميقراطي.
واالســتقرار في الســودان حاســم 
تكابد  ملنطقة مضطربة  بالنســبة 
القرن  التمرد من  الصراعات وحركات 
األفريقي إلى مصر وليبيا. وتســعى 
قــوى عديدة منهــا روســيا والدول 
اخلليجية العربية للتأثير على ســير 

األحداث.
وفــي وقت ســابق من امــس االول 
االثنن قالت احلركة الشعبية لتحرير 
السودان - شمال، وهي إحدى حركات 
التمرد الرئيسية في البالد، إن احلكام 
العســكرين أطلقوا سراح ثالثة من 
زعمائها بعــد احتجازهم لعدة أيام 

وإنه مت ترحيلهم إلى جنوب السودان.
كان ياسر عرمان، أبرز الزعماء الثالثة 
ونائب زعيم احلركــة، قد اعتقل يوم 
األربعاء املاضي بعد عودته من اخلارج 
عقب اإلطاحة بالرئيس عمر البشير 

في أبريل نيسان.
عام  أمن  اآلخران همــا  والقياديــان 
واملتحدث  جالب  إســماعيل  احلركة 
باسمها مبارك أردول، وقد اعتقال بعد 
الــوزراء اإلثيوبي  االجتماع مع رئيس 
أثناء محاولته الوســاطة بن اجمللس 

العسكري واملعارضة املدنية.
وجاء في بيان أصدره مالك آجار زعيم 
احلركة الشــعبية لتحرير السودان - 
شمال أنه مت ترحيل املسؤولن الثالثة 
علــى طائرة عســكرية إلــى جوبا 

عاصمة جنوب السودان.
وقــال إن هــذا حدث رغــم رفضهم 
أن  مضيفــا  اإلجبــاري،  للترحيــل 
هذه اخلطــوة تظهــر أن نية اجمللس 
العسكري هي عدم تسليم السلطة 

للمدنين وعدم التوصل لسالم.
من جانــب آخر قالت إيــري كانيكو 
نائبــة املتحدث باســم األمم املتحدة 
للصحفين فــي نيويورك امس االول 
االثنــن إن اجمللــس العســكري أمر 
بعثة حفظ الســالم التابعة لالحتاد 
األفريقــي واألمم املتحدة فــي دارفور 

بتســليم منشآتها إلى قوات الدعم 
السريع السودانية في إطار انسحاب 

البعثة في 2020.
وقالت »هذا ال يتســق مــع اتفاقنا 
القائــم مــع احلكومة الســودانية 
وتأكيدنا على استخدام املنشآت في 

أغراض مدنية فحسب«.
وقال شــهود إن قوات الدعم السريع 
التي خرجــت من مظلــة جماعات 
عربية قاتلــت في دارفــور هي التي 
قادت الهجــوم على موقع االعتصام 
باخلرطوم األســبوع املاضــي. ويقول 
أطباء من املعارضة إن 118 شــخصا 
علــى األقل لقــوا مصرعهــم منذ 
احلكومة  أكــدت  حن  في  املداهمة، 
حدوث 61 حالة وفاة منها ثالث حاالت 

بن قوات األمن.
وظهــرت حركــة أكبــر قليــال في 
الشــوارع امس االول االثنن مع فتح 
بعــض احملال، منها محال في ســوق 
اخلرطوم املركــزي، لكن ظلت متاجر 

وشركات كثيرة مغلقة.
وهــو صاحب  يعقوب  وقال صالــح 
متجر يبلغ من العمر 53 عاما »نحن 
ضــد قتــل املدنين وندعــم )حركة 
االحتجــاج( لكني عــدت إلى عملي 
وأنا  ألني أكسب قوتي بشكل يومي 

مصدر الدخل الوحيد ألسرتي«.

تقرير

المعارضة السودانية تعتزم ترشيح ثمانية أسماء للمجلس االنتقالي ورئيس للحكومة
في مسعى لالتفاق مع العسكر
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طوكيو ـ رويترز:
أغلق املؤشــر نيكي القياسي مرتفعا في 
بورصة طوكيو لألوراق املالية أمس الثالثاء 
بالدورة  ارتفــاع األســهم املرتبطــة  مع 
االقتصادية مبا في ذلك شــركات التصدير 
بفضل ضعف الني بينما ســجلت أسهم 

الشركات الدفاعية أداء دون السوق.
وصعد املؤشر نيكي 0.3 باملئة ليغلق عند 
21204.28 نقطــة وكان قــد أغلق االثنني 

مرتفعا 1.2 باملئة.
اليابانية  ويوم االثنــني، تعافت األســهم 
لتتخطى مستوى 21000 نقطة وسجلت 
وتشجع  أســبوعني،  في  مســتوى  أعلى 
أســعار  بخفض  آمال  بفضل  املشــترون 
الفائــدة األميركية وحالــة االرتياح التي 
ســادت بعدما ســحب الرئيس األميركي 
دونالد ترامب تهديده بفرض رســوم على 

واردات من املكسيك.
وذكر اقتصاديون أن املســتثمرين يترقبون 
املزيد من املؤشــرات بشــأن السياســة 
النقديــة األميركية مــن اجتماع مجلس 
االحتياطــي االحتــادي )البنــك املركــزي 
األميركــي( يومــي 18 و19 حزيران فضال 
عن تطــورات احلرب التجاريــة األميركية 
العشــرين  قمة مجموعة  قبل  الصينية 

التي تُعقد أواخر الشهر اجلاري.
وتلقت الشركات املالية الدعم من ارتفاع 
عوائد الســندات األميركية، وارتفع سهم 
يو.إف.جيــه  ميتسوبيشــي  مجموعــة 
املالية 1.5 باملئة وصعد ســهم مجموعة 

سوميتومو ميتسوي املالية 1.2 باملئة.

لندن ـ رويترز:
متاســك الدوالر فــوق أدنى مســتوى في 
شهرين ونصف الشــهر أمس الثالثاء في 
الوقت الذي زادت فيه الرهانات على خفض 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 
األميركي( ألســعار الفائدة، بالرغم من أن 
املســتثمرين قلقني من البيــع بقوة قبل 
قمة مجموعة العشــرين التي تُعقد هذا 

الشهر.
وتضع األسواق في احلسبان احتماال نسبته 
نحو 20 باملئة خلفض أســعار الفائدة في 
حزيران، لكنها تضــع في االعتبار احتماال 
نســبته مئــة باملئة خلفــض الفائدة في 
متوز. ومن املقرر أن يعقد املركزي األميركي 
اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية 

األسبوع املقبل.
وفي مقابل ســلة من العمــالت األخرى، 
اســتقر الدوالر عند 96.80، قرب املستوى 
املنخفض املســجل في أواخــر آذار البالغ 
96.46. وتراجــع الدوالر واحــدا باملئة منذ 

بداية الشهر اجلاري.
وعززت تصريحات متيل إلى التيسير النقدي 
األميركي  املركــزي  من جانب مســؤولي 
وبيانــات اقتصاديــة ضعيفــة التوقعات 
األســواق  الفائدة. لكن  أســعار  بخفض 
تتطلــع أيضــا إلــى اجتمــاع مجموعة 
العشرين في أوساكا في اليابان يومي 28 

و29 حزيران.
وقــال الرئيــس األميركي دونالــد ترامب 
يوم االثنني إنه مســتعد لفرض املزيد من 
الرســوم إذا لم حترز احملادثــات مع الرئيس 
الصينــي شــي جــني بينغ فــي اجتماع 

مجموعة العشرين تقدما.
وتراجع اجلنيه االسترليني مع بدء التنافس 
علــى زعامة حزب احملافظــني احلاكم هذا 

األسبوع.

صعود مؤشر 
األسهم الياباني

الدوالر قرب أدنى 
مستوى في شهرين

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت شــركة تسويق النفط 
رفعها  الثالثاء عن  أمس  )سومو( 
سعر البيع الرسمي خلام البصرة 
اخلفيف إلى آسيا في متوز مبقدار 
0.50 دوالر إلى 2.10 دوالر للبرميل 
فوق متوســط أسعار عمان/ دبي 
الشــهر  املعروضــة مقارنة مع 

السابق.
وأضافــت فــي بيان عبــر البريد 
اإللكترونــي، أن »ســعر بيع خام 
البصرة الثقيل آلسيا في الشهر 
ذاته حتدد عنــد خصم 0.70 دوالر 
للبرميل من متوســط أســعار 

عمان/ دبي املعروض«.
أما ســعر البيع الرســمي خلام 
البصــرة اخلفيــف إلى أســواق 
أميركا الشــمالية واجلنوبية في 
متوز حتدد عند 1.50 دوالر للبرميل 
فوق مؤشــر أرجــوس للخامات 
عن  بانخفاض  الكبريــت،  عالية 
الشهر السابق في حني زاد سعر 
بيع خام كركوك للواليات املتحدة 

إلى 0.55 دوالر فوق أرجوس.
وبالنسبة ألوروبا، نزل سعر البيع 
الرسمي خلام البصرة اخلفيف في 
متوز بواقع 0.60 دوالر للبرميل إلى 
ســعر برنت املؤرخ منقوصا منه 
وارتفع سعر  للبرميل،  دوالر   2.30
البيع الرسمي خلام كركوك لذات 

الشهر إلى 1.10 دوالر دون برنت.
في الســياق، ســجلت أســعار 
النفــط ارتفاعاً في آســيا بعد 
إعــالن الســعودية أن »منظمة 
)أوبك(  للنفــط«  املصدرة  الدول 
وشركاءها ميكن أن ميددا اتفاقهم 

خلفض اإلنتاج.
النفط  برميــل  وارتفــع ســعر 
اخلفيف املرجــع األميركي للخام 
33 ســنتاً  املقبل  متوز  تســليم 
املبادالت  فــي  دوالر   54.32 إلــى 
اإللكترونية في آسيا، كما ارتفع 
 63.61 إلى  32 سنتاً  برنت  برميل 

دوالر. وستعقد »أوبك« وشركاؤها 
وخصوصاً روســيا، في األسابيع 
املقبلــة اجتماعاً في فيينا للبت 
في متديد أو عدم متديد اتفاق احلد 

من اإلنتاج.
والصناعة  الطاقــة  وزيــر  وأكد 
خالد  السعودي  املعدنية  والثروة 
الفالــح بعــد لقاء مــع نظيره 
الروسي الكسندر نوفاك األسبوع 
املاضي أن االتفاق سيجري متديده.

وقال احمللل في مجموعة »أواندا« 
ألفونســو ايســبارزا إن »أسعار 
النفــط ارتفعت بســبب تراجع 
ســعر الــدوالر ومعلومــات عن 

وروســيا  الســعودية  التزام من 
بتمديد خفــض اإلنتاج بني أوبك 

وشركائها«. 
اجملموعــة  »قــرار  أن  وأضــاف 
العرض  من  الفائــض  امتصاص 
في األسواق لتثبيت األسعار كان 

مجدياً أيضاً«. 
وأشار إلى وجود »عوامل خارجية 
ما زالــت قائمــة وتواصل الدفع 
باجتاه خفض األســعار مثل زيادة 
من  والقلق  األميركــي  اإلنتــاج 

احلرب التجارية«.
وقال: »شهر حزيران اجلاري حاسم 
ألسعار اخلام ألن أوبك+ ستجتمع 

في نهايته وســتعقد مجموعة 
اليابان بعدها  العشرين قمة في 

بأيام«.
على صعيد ذي صلة، احتل العراق 
دول  بأرخص  عامليــاً   22 املرتبــة 
حسب  البنزين  بأســعار  العالم 
 Global Petrol« ما نشــره موقع
Prices« اخملتص بأســعار البنزين 

في العالم.
وقال املوقع في تقرير له لشــهر 
حزيران، إن »معدل ســعر البنزين 
عامليا لشهر حزيران بلغ 1.13 دوالر 
أن »أســعار  الواحد«، مبيناً  للتر 
البنزين في الدول الغنية مرتفعة 

باملقارنة مع الــدول الفقيرة، في 
حني تكون األسعار منخفضة في 
الدول املنتجة واملصدرة للنفط«.

احتل  »العراق  أن  التقرير،  وأضاف 
املرتبــة 22 مــن بــني 164 دولة 
مدرجة في اجلــدول بأرخص دول 
مشيراً  البنزين«،  بأسعار  العالم 
إلى أن »معدل ســعر البنزين في 

العراق بلغ 63 سنتا«.
وتابــع، أن »فنزويال احتلت املرتبة 
األولــى عامليــا بأرخص أســعار 
البنزين عاملياً وبواقع سنت واحد، 
تليها الســودان مبعدل سعر 14 
ســنتا، ومن ثم إيران مبعدل سعر 

29 سنتا ومن ثم الكويت باملرتبة 
الرابعة مبعدل سعر بنزين بلغ 35 

سنتا«.
وأشــار التقريــر، إلــى أن »أعلى 
معــدل ســعر للبنزين ســجل 
فــي هونغ كونــغ وبواقــع 2.18 
دوالر تليهــا موناكو وبواقع 1.97 
بنفس  النرويج  تشــاركها  دوالر، 

السعر«.
 Global Petrol« يذكر أن موقــع
Prices« يقــوم بتتبع متوســط 
150 دولة،  أســعار البنزين فــي 
250 مدينــة على  وأكثــر مــن 

مستوى العالم.

العراق يحتل المرتبة 22 عالميًا بأرخص دول العالم بأسعار البنزين

»سومو« ترفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف آلسيا 

سعر بيع خام 
البصرة الثقيل 
آلسيا في الشهر 
ذاته تحدد عند 
خصم 0.70 دوالر 
للبرميل من متوسط 
أسعار عمان/ دبي 
المعروض

مبنى شركة تسويق النفط

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أمس  الصينية  اخلارجيــة  وزارة  قالت 
الثالثــاء إن احلكومة ســترد بقوة إذ 
أصــرت الواليات املتحدة على تصعيد 
توتــرات التجارة بعــد أن قال الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إنه مســتعد 
لفرض املزيد من الرسوم إذا لم يجري 
التوصل إلى اتفاق في قمة مجموعة 
العشــرين التي تُعقد في حزيران، في 
وقت كشــفت فيه بكــني أرقاماً عن 

انتعاش جتارتها.
وكرر ترامب أنه مستعد للقاء الرئيس 
الصيني شــي جــني بينغ فــي قمة 
أوساكا في نهاية حزيران، لكن الصني 

لم تؤكد األمر.
وقــال ترامــب األســبوع املاضي إنه 
سيتخذ قرارا بعد االجتماع مع زعماء 
أكبــر اقتصادات عاملية بشــأن ما إذا 
كان ســينفذ تهديدا بفرض رســوم 
على سلع صينية ال تقل قيمتها عن 

300 مليار دوالر.
ويوم االثنني، صرح ترامب أنه مستعد 
الرســوم  من  أخــرى  لفــرض جولة 
العقابية علــى واردات صينية إذا لم 
حترز احملادثات مع الرئيس الصيني شي 

في أوساكا تقدما.
ومجــددا، لــم يتطرق كنغ شــوانغ 
اخلارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث 

اجتماع شــي  تأكيد  إلــى  الصينية 
وترامب في مجموعة العشرين، قائال 
املعلومات سيجري اإلفصاح عنها  إن 

فور أن تتوافر للوزارة.
وقال ”الصني ال ترغب في خوض حرب 
جتاريــة، لكننا ال نشــعر باخلوف من 
أن باب  خوض حرب جتاريــة“، مضيفا 
الصني مفتوح أمــام احملادثات املبنية 

على املساواة.
وأضــاف ”إذا كانت الواليــات املتحدة 
ترغب فقــط في تصعيــد النزاعات 
ونحارب  بالتأكيــد  التجارية، ســنرد 

حتى النهاية“.
واشــنطن  بني  التوترات  وتصاعــدت 
وبكني بحدة في أيــار بعد أن اتهمت 
عن  بالنكوص  الصــني  ترامــب  إدارة 
تعهدات بإجراء تعديالت هيكلية في 
االقتصاد بعد محادثات جتارية امتدت 

ألشهر.
وكشــفت الصــني أرقامــاً تتعلــق 
بتجارتهــا اخلارجية في أيار، بدت أكثر 

متانة مما كان متوقعاً.
وبشــكل لم يكن متوقعاً، استأنفت 
صــادرات الصــني ارتفاعها فــي أيار 
برغم رسوم جمركية إضافية فرضت 
على املنتجــات الصينية املصدرة إلى 

الواليات املتحدة.
واالرتفــاع اجلديــد أكبــر بكثير من 
ســالب 3.9 في املئــة توقعها خبراء 
لألخبار  »بلومبرغ«  وكالة  استطلعت 

املالية آراءهم وبعد تراجع بلغ 2.7 في 
املئة في نيسان.

ومع تصاعد التوتر التجاري مع بكني، 
قررت واشنطن في أيار املاضي رفع هذه 

الرسوم اجلمركية من 10 في املئة إلى 
25 في املئة على سلع صينية بقيمة 
200 مليار دوالر. وردت الصني ففرضت 
في 1 حزيران اجلاري رســوماً جمركية 

إضافية جديدة على أكثر من خمسة 
آالف ســلعة أميركيــة تبلغ قيمتها 

السنوية 60 مليار دوالر.
وفــي هــذه األجــواء قلــل احمللــل 

مارســيل تيليان من مكتب »كابيتال 
إيكونوميكــس« مــن أهميــة زيادة 
الصادرات، التي تعد من أسس اقتصاد 
الدولة اآلســيوية العمالقة، في أيار. 
وقــال إن »ضعــف الطلــب العاملي 
وتصاعد احلرب التجارية يشــيران إلى 
أن الصــادرات ستســتأنف هبوطها 
قريبــاً«، بعــد تراجع أول ُســجل في 

نيسان.
وهــذا األمــر وارد إذ إن ترامــب يهدد 
بفرض رسوم إضافية على كل  حالياً 

الواردات الصينية تقريباً.
لكن في مؤشر تهدئة، أعلن أخيراً أنه 
سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين 
التي ســتعقد في 28 و29 اجلاري في 
إن كان سينفذ  اليابان،  أوســاكا في 
تهديده هــذا. وبني: »ســأتخذ قراري 
خالل األسبوعني املقبلني، على األرجح 
العشــرين  مجموعة  اجتمــاع  بعد 

مباشرة«.
وقــال اخلبير االقتصــادي تينغ لو من 
مصرف »نومــورا« إن ارتفاع املبيعات 
في اخلــارج مرتبط خصوصاً »بظاهرة 
اســتباقية« مــن قبــل الشــركات 
بالتصدير  قامــت  التــي  الصينيــة 
بكميات كبيرة إلــى الواليات املتحدة 
إضافية  قبل دخول رســوم جمركية 
جديدة علــى الســلع الصينية حيز 

التنفيذ.
وتؤثر أجواء الغموض والتوتر هذه على 

الطلــب الداخلي فــي الصني. ففي 
الفتــرة ذاتها، تراجعت الــواردات 8.5 
في املئة في مقابل زيادة نســبتها 4 
في املئة في الشهر السابق، حسبما 

أعلنت اإلدارة العامة للجمارك.
وكان صنــدوق النقــد الدولــي حذر 
األسبوع املاضي من العواقب السيئة 
حلــرب جتارية علــى االقتصاد وخفض 
بشــكل طفيف تقديراته للنمو في 
الصني هذه الســنة من 6.3 إلى 6.2 
في املئــة. وفي ردها على واشــنطن، 
استهدفت الصني املزارعني األميركيني 
الذيــن يعتمدون إلى حــد كبير على 
الســوق الصينية ويشــكلون قاعدة 

انتخابية مهمة لترامب.
وفي تطور يرتدي طابعــاً رمزياً كبيراً، 
تراجعت واردات الصويا في أيار 24 في 
املئة خالل ســنة. وتتزامــن املواجهة 
التجارية مــع نزاع تقنــي، إذ أدرجت 
مجموعة  املاضي  الشــهر  واشنطن 
العمالقــة  الصينيــة  االتصــاالت 
»هواوي«، بشــبهة التجســس، على 
الئحة للشركات املمنوعة من احلصول 
على تكنولوجيا أميركية. وردت بكني 
بإصدار »الئحة ســوداء« للشــركات 
األجنبية غير اجلديــرة بالثقة. وأخيراً، 
أحملت احلكومة الصينية إلى أنها ميكن 
أن توقف تصدير »املعادن النادرة« التي 
حتتاج إليها الصناعة األميركية لعدد 

من قطاعات التكنولوجيا.

تقـرير

بكين تلوح برّد تجاري على تصعيد واشنطن »حرب الرسوم« 
التجارة الصينية تنتعش برغم المواجهة مع ترامب

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزيــر الكهرباء لؤي اخلطيب، 
إن عدم جتهيز الكهرباء بشــكل 
كاٍف لبعــض املناطق يرجع إلى 
وجود مشاكل في خطوط النقل 

والتوزيع.
وأضــاف اخلطيــب فــي حديث 
صحافي، أمس الثالثاء، أن مقدار 
في  املنتجة  الكهربائية  الطاقة 
 20 العراق حالياً تكفــي لتوفير 

ساعة تشغيل يومياً كحد أدنى 
ألغلــب محافظات البالد، غير أن 
النقل  بخطوط  تكمن  املشكلة 

والتوزيع وليس باإلنتاج.
وأوضــح أن احلرب علــى اإلرهاب 

أثــرت على املنظومــة، إذ دمرت 
اإلنتاجية،  الطاقة  باملائة من   25
و18 باملائــة من خطــوط النقل 
التي  التوزيع  جانب شبكات  إلى 
دمرت فــي 4 محافظات وهو ما 

بشــكل  املنظومة  كاهل  أثقل 
عام.

وتابع أن مشاكل النقل والتوزيع 
حتتاج إلــى بنى حتتيــة وأعمال 
إلى أن  مدنية كبيــرة، مشــيراً 

إنشاء شــبكات ذكية للبالد من 
شماله إلى جنوبه يحتاج ملبالغ 
كبيرة تصل إلــى نحو 20 مليار 
دوالر لتطويــر شــبكات التوزيع 

فقط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة املــوارد املائيــة فــي 
انتهاء موسم  الثالثاء،  أمس  العراق، 
اخلزن  بزيادة في معــدل  الفيضــان 

املائي بلغت نسبتها 438%.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن »موســم 
درء خطر  انتهى وجــرى  الفيضــان 

الســيول بارتفاع اخلزين املائي لغاية 
األول من حزيران إلــى 57.5 مليار م³ 
بينمــا بلغ في العام الســابق 10.7 
مليــار م³ أي بزيادة قدرها 46.8 مليار 

م³« وبنسبة 438%.
وأضافــت أن ذلــك جــاء بفضــل 
والهندسي  اآللي  اجلهد  »اســتنفار 

للــوزارة واجلهــات الســاندة لهــا 
وممتلكاتهــم  املواطنــني  حلمايــة 
اخلاصــة والعامــة وتفعيــل غرفة 
املشــتركة  املركزيــة  العمليــات 
مدراء  على  املسؤولية  مواقع  وتوزيع 
عامي الوزارة فــي احملافظات لغرض 
املوجات  لتسليك  امليدانية؛  املتابعة 

ومنتظم،  آمن  بشــكل  الفيضانية 
السيطرة  منشــآت  سالمة  وتأمني 
والتحكم، واتخــاذ جميع االجراءات 
االســتباقية واالحترازيــة ملعاجلــة 
االختناقات واحلاالت احلرجة والطارئة 

أوال بأول«.
وتابعت أنــه »مت التأكيد على ضرورة 

االستفادة القصوى من مياه األمطار 
والســيول لتعزيز اخلزيــن املائي في 

السدود والسدات وبحيرات اخلزن«.
وأعلنت وزارة املوارد املائية في العراق، 
في وقت ســابق، بلوغ أغلب السدود 
لنهــر دجلة حد  التابعــة  املائيــة 

االمتالء.

ومتيز هذا العام في العراق مبوســم 
وفير من األمطار.

ســيول  موجــة  اجتاحــت  كمــا 
إيران عدة قرى  وفيضانات قادمة من 
ونواحــي فــي محافظــات عراقية، 
عالوة على هطول كميات كبيرة من 

األمطار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
فرانكفورت  بورصة  مكاسب  دفعت 
أملانيا  فــي  بعد عودة مســتثمرين 
وسويســرا من عطلة ليــوم واحد 

األســهم األوروبيــة للصعود أمس 
الثالثــاء مــع ترقــب مســتثمرين 
للتطورات في واشــنطن. وأســهم 
إزاء قــرار الرئيس األميركي  التفاؤل 

دونالــد ترامب يــوم اجلمعة املاضي 
االمتناع عن فرض رسوم على واردات 
من املكسيك في دعم املعنويات هذا 
أن  األســبوع، ولكن ثمة دالئل على 

التهديدات  املزيد من  اإلدارة ستوجه 
لتدعــم أجندتها فــي احملادثات مع 
الشــركاء التجاريــني الرئيســيني. 
وقال وزير اخلارجيــة األميركي مايك 

بومبيو يوم االثنني إنه ال يزال ممكنا أن 
تفرض الواليات املتحدة رسوما على 
إذا لم حتقق تقدما كافيا  املكسيك 
غير  الهجرة  بكبح  تعهداتها  بشأن 

الشــرعية. وارتفع املؤشر ستوكس 
باملئة   0.43 600 األوروبــي بنســبة 
األملاني مسجال  داكس  املؤشر  وتألق 

أداء يفوق السوق.

الكهرباء: االنتاج يكفي 20 ساعة تشغيل يوميًا

الموارد المائية: زيادة الخزن المائي بنسبة 438%

ارتفاع أسهم أوروبا بدعم بورصة ألمانيا
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هيثم حسنين
 

في األعوام اخلمســة املاضية، شهدت 
العالقات املصرية-اإلســرائيلية حتسناً 
البلديــن يواجهان  ألن  مطرداً. ونظــراً 
التهديد نفســه الذي يشّكله تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« على حدود سيناء، 
فقــد حــرص الرئيــس املصــري عبد 
مســؤوليه  وكبار  السيســي  الفّتاح 
على االجتماع مــع املنّظمات اليهودية 
األميركية للتشديد على أهمية عالقة 
القاهرة مع إســرائيل. ومع ذلك، فوفقاً 
لبعض التقارير، لم يشــارك الســوق 
الدفء،  هــذا  فــي  املصري  اإلعالمــي 
الذي تســيطر األجهزة االستخباراتية 

احلكومية على جزٍء كبيٍر منه.

اإلعالم املناهض إلسرائيل خالل 
شهر رمضان

تتنافــس  املبــارك،  الشــهر  خــالل 
املصريــة  التلفزيونيــة  املسلســالت 
لنْيل انتباه جمهور املشــاهدين احملّلّيني 
والعالَــم العربي األوســع نطاقاً. وهذا 
العام، احتكرت شركة اإلنتاج اإلعالمي 
الفيض  طفيفاً  احتكاراً  »ســينرجي« 
التقليدي ملسلســالت املوســم، حيث 
أنتجت حوالى خمســة عشر من أصل 

خمسٍة وعشرين مسلسالً معروضاً.
ومنذ تسّلم حكومة السيسي احلُكم 
في عام 2014، كانت تزيد من سيطرتها 
بنحو منتظم على وسائل اإلعالم، ولم 
استثناًء.  »ســينرجي«  شركة  تشّكل 
وعندمــا أتاحــت الشــركة عروضها 
حصرّيــاً عبــر قنواتها اخلاصــة وعبر 
تطبيق جديد للبث يُدعى »ووتش إيت«، 
على بعض  احلكومــة حظــراً  فرضت 
املواقــع اإللكترونيــة األكثر شــعبية 
لضمان عدم قرصنة املسلسالت. عالوة 
على ذلــك، تلّقى الكثيرون من مقّدمي 
بتعديل  التلفزيونيــة أمــراً  البرامــج 
خطابهم، وواجه أولئــك الذين رفضوا 
إبعادهم  القواعد اجلديــدة خطر  اّتباع 
عن الشاشة أو إرغامهم على الفرار من 
البالد. ويبدو أن مسؤولي األمن املصريني 
يعتقدون أن وســائل اإلعالم قد بالغت 
بنحو غير مسؤول في مشكالت البالد 
الداخلية، وطاملا حّذر السيسي بنفسه 
من تضييق اخلنــاق. ففي خطاٍب ألقاه 
فــي حزيران/يونيو 2017، على ســبيل 
املثال، شــّدد على احلاجة إلى استعادة 
االمنوذج الســابق للدولــة املتمّثل في 

التأثير الكامل على السوق.
إلى هذا املستوى من السيطرة،  ونظراً 
فمن احملبط بنحو خاص رؤية التلفزيون 
املصري، مبــا فيه برامج رمضان، يعكس 
باســتمرار وبنحو متكرر صوراً سلبيًة 
عن إسرائيل واليهود. على سبيل املثال، 
اعتمد مسلســل »كلبش« على مثل 
هــذه الصور منذ أن بدأ عرضه ألول مرة 
في عام 2017، وقد تقّبله املشــاهدون 
املصريون بسرور. ومن أسوأ الشخصيات 
الشــريرة في العرض هذا املوســم هو 
رجل أعمــال محّلي مت فصله من عمله 
اخلارجية بسبب  وزارة  كدبلوماسي في 
تورطه في عالقة مشــبوهة مع إمرأٍة 
يهودية مزراحيــة أميركية. وتقوم هذه 
املنظمات  ملســاعدة  بتوظيفه  املــرأة 
غير احلكومية الدولية التي تهدف إلى 
اإلضرار باألمن القومي املصري. ويتوّصل 
أخيراً بطل املسلســل، وهو شــرطي 
مصري يحــارب اإلرهاب، إلى توقيفهما 
معاً. وأشــاد منتجو »كلبــش« بوزارة 
إيصال  على  ملســاعدتهم  الشــرطة 
»صــورة صادقة« عن تطبيــق القانون 

املصري.
القضيًة  »الضاهر«  مسلسل  ويشّكل 
األكثر تعقيداً، التي تُخبر قصة ضابط 

عســكري مصري جتعلــه عالقة حب 
مع فتاة يهودية يغــدر ببلده. وكان من 
املفترض أن يتم بث العرض خالل شهر 
رمضــان 2017، لكّن اخملابــرات املصرية 
تدّخلــت وأوقفــت اإلنتــاج. وال يُعرَف 
سبب التعليق، ثم مت بيع هذا املسلسل 
التلفزيونية  إلى قناة »حــواس«  الحقاً 
اإلماراتية، التي لم تبّثه أيضاً. ومنذ ذلك 
احلني، أشار أحد املمّثلني إلى أنه سيتم 
عرضه في شهر آب/أغسطس، من دون 
تقدمي املزيد من التفاصيل. وإذا سمحت 
حكومــة السيســي ببّثــه محّلّيــاً، 
فسيتماشــى البرنامج مع بعض أكبر 
احملاور السلبية التي مت نشرها للجمهور 

املصري في شهر رمضان املاضي وهي:
تتآمر مؤسسات الفكر األميركية، التي 
ضد  الصهاينة،  األعمــال  رجال  ميّولها 
مصر وهي تتمتع بعالقــات وثيقة مع 

إسرائيل.
تعمل إسرائيل لصالح الواليات املتحدة، 
التي تهــدف إلى جعل الدولة اليهودية 
تبدو قويــة من أجل مداهنــة الزعماء 
األميركية  األسلحة  لشراء  اإلقليميني 

وقبول الوجود العسكري األميركي.
كيانات  احلكوميــة  غيــر  املنظمــات 
مشــبوهة توّظف أشخاصاً من جميع 

أنحــاء العالَم، مما يعني أنــه ال بد من 
تواجد وكالء وعمالء أمن إسرائيليني بني 

صفوفها.
اإلرهاب في ســيناء مخطط صهيوني 

لتشويه صورة اإلسالم.
إســرائيل هــي التي ابتكــرت تنظيم 

»الدولة اإلسالمية«.
الطبيعي  للغاز  األخيرة  االكتشــافات 
فــي القاهرة جعلت إســرائيل وبعض 
الــدول العربية غير راضيــة ألن الرخاء 

االقتصادي في مصر يعني التمكني.
تتوق إسرائيل إلى استعادة سيناء. وهي 
تدرك أنها ال تستطيع القيام بذلك عبر 
فاخليار  لذا  املباشــرة،  القوة  استعمال 
األفضل يتمثل بزعزعة االســتقرار في 

شبه اجلزيرة عن بُعد.
إال أن هــذه احملاور تتناقــض مع بعض 
العلنية اخلاصة بالسيسي،  املالحظات 
املتضاربة  األوضــاع  تعدد  تعكس  ورمبا 
التي يشــعر الرئيس املصري بأنه ملزٌَم 
بالتعامل معها مــن أجل احلفاظ على 
الداخل، واســترضاء  الشــرعية فــي 
الوقت  وفي  احملّلّية،  الدينية  املؤسسات 
نفسه تعزيز العالقات اخلارجية للقاهرة. 
فخالل خطاٍب ألقاه في 2 حزيران/يونيو، 
على سبيل املثال، رّد على االّدعاء األخير 

الذي قّدمــه اإلمام األكبر في األزهر بأن 
وسائل اإلعالم الغربّية »تُهني« اإلسالم. 
املسلمني  بأن  معارضاَ  السيســي  فرد 
اإلسالم،  صورة  حتســني  عن  مسؤولني 
وعن إعــادة تأهيل البيئــة غير اآلمنة 
بالنســبة لليهــود واآلخريــن من غير 
املسلمني عند منحهم تأشيرات دخول 
إلى األراضي اإلســالمية. فقــال: »َمن 
لديه غضاضة في رؤية كنيسة يجب أن 
يفّتش في كمال إميانه« -  وهو أمٌر بعيٌد 
كل الُبعد عن الرسائل غير املتسامحة 
التــي يتم إيصالها عبــر موجات األثير 

التي تسيطر عليها الدولة.

استعادة عصر 
أفالم احلرب

في اليوم األول مــن عطلة عيد الفطر 
هذا العــام، مت إطــالق فيلــم »املمر« 
في املســارح املصريــة. ويبّجــل هذا 
»قوات  اتخذتها  التي  اإلجراءات  الفيلم 
الصاعقــة« املصريــة ضد إســرائيل 
في »حــرب االســتنزاف« التي تطورت 
أحداثها بعد عام 1967. ولم يتم عرض 
سوى خمسة أفالم من اإلنتاج احملّلي في 
املســارح احملّلّية في هذا العيد، وبلغت 
امليزانية املكرَّســة لفيلم »املمر« 100 

مليون جنيــه مصري - وهو رقٌم مذهل 
مقارنًة بـ 20-30 مليون جنيه مت إنفاقها 
على كٍل مــن األفالم األربعــة األخرى. 
الشؤون  »إدارة  اإلنتاج  على  وســاعدت 
املعنويــة« املســؤولة عن القســمني 

اإلعالمي والنفسي للقوات املسلَّحة.
ومن احملتمل أن ينبع هذا املســتوى من 
االستثمار واالنخراط من هواجس بعض 
معّدي األفــالم املصريني ذوي التوجهات 
األمنيــة -أي شــخصيات الصناعــة 
التي تعتنق معتقداٍت قومية شــديدة 
احلماسة، و/أو تتعاطف مع قوات األمن، 
العسكرية  احلكومة/القوات  حتّثها  و/أو 
على وجه التحديد على إعداد مضموٍن 
مشابه )أو يتم تشــجيعها بنحو غير 
مباشــر على فعل ذلك من خالل واقع 
تدفق املزيد من األمــوال احلكومية في 
ذلك االجتاه(. ويعتقــد العديد من هذه 
الشخصيات أن هناك نقصاً في األفالم 
التي تدور بشــأن االنتصارات التاريخية 
لبالدهم التي ســبقت نزاع عام 1973 
مع إســرائيل وخالله. فلــم يتم إنتاج 
أفالم حرب رئيســة منذ عام 1999، مما 
جعل هذه الشــخصيات تشعر بالقلق 
من أنه لن يكون للمصريني األصغر سّناً 

أي صلة بهذا اجلزء من تاريخهم.

التداعيات على 
السياسة األميركية

وفقاً للملحق 3 من املادة 5 من معاهدة 
السالم بني مصر وإسرائيل لعام 1979، 
»علــى الطرفنْي أن يســعيا إلى تعزيز 
التفاهم والتسامح املتبادلني، وبالتالي، 
ســوف ميتنعان عن الدعايــة العدائية 
ضد بعضهما البعض«. وبناًء على هذه 
األميركي  الكونغرس  يتعنّي على  املادة، 
األميركيــة  اخلارجيــة  وزارة  تفويــض 
الصور  تقريــٍر ســنوي عــن  بتقــدمي 
اإلعالم  للســامّية في وسائل  املعادية 
التي تبذلها واشنطن  املصرية واجلهود 

ملكافحتها.
عالوًة على ذلــك، ســتؤّدي أي تغريدة 
رئاســية أو صادرة عــن البيت األبيض 
والتي تشــجع الرئيس السيسي على 
تخفيف حّدة الدعاية املعادية للسامّية 
وإلســرائيل إلى وضع احلكومة املصرية 
في موقٍف صعب وسُتظهر أن احلكومة 
األميركية ال تزال تهتم بهذه املســألة. 
كما يجب أن ينظــر البيت األبيض في 
استضافة اجتماٍع مع السيسي ورئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو عند 
وصولهمــا إلى اجتماعــات »اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة« في شــهر أيلول/

سبتمبر هذا العام.
إضافــة إلــى ذلــك، علــى احلكومة 
األميركية أن تشّجع السلطات الدينية 
اليهودية في إسرائيل والواليات املتحدة 
على االنخراط مــع »األزهر« في افتتاح 
واملسلمة،  اليهودية  الديانتني  بني  حوارٍ 
على غرار احلوار الذي أنشأته املؤسسة 
يتناول  أن  الفاتيكان. يجب  املصرية مع 
هــذا احلوار األفــكار النمطية وخطاب 
الكراهية الذي يُنشــر ضد اليهود في 

اخلطب والصور اإلعالمية املصرية.
أخيراً، حتتاج القاهــرة إلى إصدار املزيد 
من الرســائل بشــأن التســامح على 
غرار خطاب السيســي في الثاني من 
حزيران/يونيو. يجب على الرئيس املصري 
أن يفّكــر أيضــاً بإمعان فــي التبعات 
اإلعالم  لوسائل  رســائله  التي حتملها 
التــي تديرها الدولة -مــا يعني حتمله 
املسؤولية الكاملة عن الرسائل الضارة 
التي ما زالت احلكومــة املصرية تبّثها 

حتى اليوم.

هيثم حسنني كان زميل »غليزر« في 
معهد واشنطن
معهد واشنطن

مهند عبد الحميد
 

طالبت حركة الســالم اإلسرائيلية من 
الرئيس ترامب الطلب من ديفيد فريدمان 
بأن يحــزم حقائبــه ويرحــل، وبإقالته 
كســفير ألميركا في إسرائيل، متهمة 
إياه بأنه حصان طروادة نيابة عن اليمني 
املتطــرف.  اإلســرائيلي  االســتيطاني 
وتشككت رئيســة حركة ميرتس فيما 
إذا كان فريدمان سفيرا للواليات املتحدة 
يساعد  املســتوطنات  لدولة  أم سفيراً 
في إقامة مستوطنات متطرفة معادية 
للســالم ». وعــدت صحيفــة هآرتس 
تصريحات فريدمان مبنزلة متهيد للطريق 
أمام إسرائيل لضم أحادي اجلانب للضفة 
الغربيــة. وكان نتنياهو قــد نوه الى انه 
ناقش مع إدارة ترامب خطوات أحادية قد 
تقوم بها حكومته: هــذه الردود وغيرها 
جــاءت ردا على قــول فريدمان: »من حق 
الغربية  الضفة  أجزاء من  إسرائيل ضم 
للسيادة اإلسرائيلية«، وال حاجة إلقامة 

دولة فاشلة الى جانب إسرائيل«.

 رد الفعــل األميركــي الرســمي على 
تفوهــات فريدمــان كان باهتا، وُفســر 
على انه اختــالف فــي التوقيت وليس 
فــي املضمون. وكان كوشــنير قد لعب 
على نفس الوتر عندمــا قال ان تخلص 
الفلســطينيني مــن االحتــالل طموح 
عال، وانه غير متأكــد من قدرتهم على 
ومن  فريدمان  أقوال  انفســهم«.  حكم 
قبله كوشنير ورد إدارة ترامب ومواقفها 
وإجراءاتها الســابقة في كل ما يتعلق 
اإلســرائيلي  الفلســطيني  بالصــراع 
تؤكد ان املشــروع السياسي األميركي 
العنصريني  هو مشــروع املســتوطنني 
املتطرفني ذاته، والــذي يتضمن مصادرة 
الفلسطينية  احلقوق وتصفية القضية 
القــوة  غطرســة  الــى  باالســتناد 

وأيديولوجيا التعصب الديني القومي.  
وضــوح مــا بعده وضــوح، هو مــا مييز 
املشروع األميركي املسمى صفقة القرن، 
وضــوح ال تعوزه مســاحيق جتميلية وال 
أشكال من التمويه. وملا كان من الصعب 
تسويق هذا املشروع السياسي الواضح 
الفلسطيني.  والتشدد  الرفض  ظل  في 
ارتأى مهندســو الصفقة تقدمي العامل 

السياســي،  العامل  علــى  االقتصادي 
فجرى احلديث عن إغراق املنطقة بعشرات 
اقتصادية ووضع  وبتقدمي حلول  املليارات 
التي  اخلانقة  االقتصاديــة  لالزمــة  حد 
يعيشها الشعب الفلسطيني من خالل 
مؤمتر أو ورشة املنامة االقتصادية، مقابل 
التنــازل عن احلقوق السياســية الحقاً. 
عن  االقتصــادي  لفصل  محاولــة  ثمة 
السياســي راهنا. مع ان الفصل بينهما 
غير ممكن ومســتحيل. فالسياسة هي 
تكثيــف لالقتصاد واحلرب هــي امتداد 
للسياسة بأشــكال عنيفة. ترامب كان 
باالقتصاد،  السياســة  ربط  في  واضحاً 
ادفعوا  للعرب  وكان لســان حاله يقول 
املليــارات، فــي الوقت الــذي اتخذ فيه 
مجموعــة من القــرارات السياســية 
األكثر خطورة فــي تاريخ الصراع كضم 
السفارة وشطب  ونقل  واجلوالن  القدس 
الالجئني واألونروا وأشــاع االســتيطان. 
الذي هندس الصفقة احلل ربط  وفريقه 
السياســة باالقتصاد، فكوشنير ال يريد 
لالحتالل ان ينتهي، وأخيراً فريدمان ميهد 
الطريق لضم األجزاء احليوية من الضفة 
عشــية مؤمتر املنامة االقتصادي. إنهم 

باالقتصاد ويقولون  السياســة  يربطون 
للعــرب املشــاركني في املنامــة أنهم 
يفصلون االقتصاد عن السياســة، وهذا 
محض تضليــل وتزوير ال ينطلي على أي 
عاقــل. وبهذا املعنى هم يســتخدمون 
مؤمتر املنامة للتغطية على السياســة 
التي عبــر عنها فريدمــان وأضرابه من 

مهندسي الصفقة. 
هل جاء تصريح فريدمان كبالون اختبار 
لقياس ردود الفعــل على ضم الضفة؟ 
نعــم، أغلــب االعتقــاد ان إدارة ترامب 
تريد قياس ردود الفعــل العربية حتديدا. 
الفلسطيني،  الشــعب  حظ  ولســوء 
ان الــردود حتــى اآلن كانــت ضعيفــة 
األميركية  اخلارجيــة  بســقف توضيح 
الذي لــم ميس مضمون ما قاله فريدمان 
وكوشنير. وملا اختار فريدمان احلديث عن 
الضفة عشية  بضم  إســرائيل  أحقية 
مؤمتــر املنامة، فإن هدفــه من ذلك ربط 
باالقتصــادي وحتويل مؤمتر  السياســي 
املنامــة إلى غطاء لضــم الضفة. هذا 
املوقف يضع املشــاركني أمــام خيارين 
ال ثالث لهما، األول قبول املشــاركة في 
مؤمتر يوفر الغطــاء لضم الضفة، وهذا 

يتناقض مع املواقف العربية الرســمية 
املعلنة حول دعم الشعب الفلسطيني 
السياســية.  وحقوقه  خياراته  واحترام 
اخليــار الثانــي: رفــض املشــاركة في 
االميركية  السياســات  بســبب  املؤمتر 
الوطنية  بالكامل مع احلقوق  املتناقضة 
الفلســطينية والتي كان آخرها موقف 
فريدمان السافر الذي ال يقبل اللبس وال 

التأويل.
 السؤال األهم، ما قيمة حتسني معيشة 
الشعب الفلســطيني في الوقت الذي 
تصادر فيه حقوقه الطبيعية والوطنية 
واإلنســانية؟ ويُقــرر مصيــره فريق من 
رجال أعمــال ومســتوطنني عنصريني. 
ثم ماذا يعني عقــد مؤمتر اقتصادي حلل 
األزمــة االقتصادية الفلســطينية في 
الوقت الذي ميــارس احلصار املالي ومتارس 
قرصنة إســرائيلية على أموال املقاصة 
الفلســطينية؟ ماذا يعني جتويع وإفقار 
شــعب وفــي الوقت نفســه مقايضة 
جوعه بثمن سياسي يعادل االستسالم 
واخلنــوع ملشــيئة املســتعمرين؟ إن ما 
يحــدث اليوم يذكر مبراحل االســتعمار 
األولــى التي كان فيها املســتعِمر يقرر 

الوصاية ويقرر صالحية وقدرات الشعوب 
املســتعَمرة ويقرر وجود شركاء او عدم 
وجودهم ويقرر احللول التي تناسبه والتي 
ال تناسبه. االستعمار اإلسرائيلي بقيادة 
عتــاة القوميني والدينيــني العنصريني 
يتبنى سياســة تقرير مصير الشــعب 
الفلســطيني من طرف واحد، وهو الذي 
يتعامل مع وجود شــريك او عدم وجوده، 
وهو الذي يحدد احلــل ويطلب من قيادة 
الشــعب حتت االحتــالل قبوله في زمن 
معــني وفي جولــة مفاوضــات محددة 
وبتاريخ محدد، وفــي حالة عدم القبول 
تصبح القيادة غيــر ذي صلة. لقد تبنت 
إدارة ترامب هذه الصيغة االســتعمارية 
الغابرة املســتندة الى غطرســة القوة 

وشريعة الغاب بالتمام والكمال. 
إزاء حالــة االســتفراد والنكــوص الى 
الطــور االســتعماري األكثر توحشــاً، 
مــن الطبيعــي ان يرفــض الشــعب 
الفلســطيني ومؤسساته هذا االعتداء 
السافر على حقوقه ممثالً بصفقة ترامب 
وحلقاتهــا اخملتلفة مبا فــي ذلك مؤمتر 
املنامــة االقتصادي. ومــن واجبه دعوة 
الدول العربية للرد على مواقف فريدمان 

وكوشــنير، بالتراجع عن املشــاركة في 
مؤمتر املنامة، بعد مقاطعة االمم املتحدة 
والصني وروســيا لهذه املسرحية وبعد 
الذي مــن احملتمل  األوروبي  تردد االحتــاد 
ان ال يشارك اال مبســتوى ثانوي. الدعوة 
الفلســطينية للمقاطعة من املفترض 
ان تقتــرن باحتجاجــات فلســطينية 
املســتويات،  منظمــة علــى مختلف 
وبخاصــة املســتوى الثقافــي والفني 
واألكادميي واإلعالمي الى جانب املستوى 
السياســي حتت شــعار إفشــال مؤمتر 
املنامة االقتصادي. وال شك في ان املوقف 
الفلسطيني الشعبي والرسمي الفاعل 
سيترتب عليه مواقف شــعبية عربية 
الفلسطيني.  للشــعب  داعمة  وعاملية 
فهذا املؤمتر ال ميلــك اي مقومات وفاقد 
للشــرعية، وفريدمان منر من ورق ال يقرر 
مصير شــعب يناضل مــن اجل حريته 
وتقرير مصيره منذ أكثر من قرن. ان ذلك 
يتطلب االنتقال من سياســة رد الفعل 
الى تبني سياســات وخطط والى إعالن 

حالة طوارئ.

جريدة االيام

9 االربعاء 12 حزيران 2019 العدد )4192(افاق

Wed.12 Jun. 2019 issue )4192(

فريدمان »نمر من ورق«

مسلسالت رمضان تتناقض مع تواصل السيسي مع إسرائيل

آالء مرابط ولوكا بوكن
  

نيويورك 

في الســنوات التي ســبقت احلرب 
األهليــة في ســوريا، عانــت البالد 
من ثالثــة موجات جفــاف متتالية. 
مــن خالل فــرض النــزوح الداخلي، 
اســهمت موجــات اجلفــاف فــي 
اندلعت  التي  االجتماعيــة  التوترات 
في االحتجاجات الشــعبية في عام 
2011. لكن هــذا ال يعني أن الصراع 

السوري »حرب مناخية«.
مــع انتشــار التغيــرات املناخيــة 
على  الســهل  من  أصبح  املتطرفة، 
نحو متزايــد إيجاد صلــة بني تغير 
املنــاخ واملواجهــات العنيفــة. في 
السودان، كان التطهير العرقي الذي 
قام به الرئيس الســابق عمر البشير 
الصحراء  نحــو  بالتوســع  مرتبطا 
اجلنوبيــة، األمر الــذي أدى إلى زيادة 
االضطرابــات االجتماعية عن طريق 
تفاقم انعدام األمن الغذائي. ارتبطت 
النزاعات اإلقليميــة في بحر الصني 
اجلنوبي أيًضا باخملاوف املتعلقة باألمن 
الغذائي، والتي ترجع إلى املنافســة 
علــى الوصول إلى مناطــق الصيد. 
يحذر البعض اآلن من نشــوب »حرب 

املياه« بني مصــر وإثيوبيا، التي قررت 
بناء سد على نهر النيل.

لكن ســيناريو »حــرب املناخ« ليس 
صحيحــا. إن الصراعات القائمة من 
سوريا إلى السودان هي نتيجة لعدة 
عوامل مترابطــة ومعقدة، بدءا من 
التوترات العرقية والدينية إلى القمع 
السياســي الذي طال أمده. في حني 
أن آثار تغير املنــاخ ميكن أن تؤدي إلى 
االجتماعي  االســتقرار  عدم  تفاقم 
والسياســي، إال أن تغيــر املناخ لم 
يكن سبب هذه احلروب. هذه املفارقة 
األمر  يتعلق  عندمــا  خاصة  مهمة، 
اســتخدام  ينبغــي  ال  باملســاءلة: 
من  للتهــرب  املناخيــة  التغيــرات 
املسؤولية عندما يتعلق األمر بحل أو 

جتنب املواجهات العنيفة.
املناخ  ومع ذلك، يزعم اجليش وخبراء 
املنــاخ يشــكل »تهديدا  أن تغيــر 
مضاعفــا«، وال يزال ميثل مشــكلة 
أمنية وطنية مهمة. لكن دعاة املناخ 
واألكادمييــني جتنبــوا أو رفضوا منذ 
»األمن  النقاشــات حول  زمن طويل 
التي  املناخي« - ليس لتقليل اخملاطر 
ألنهم  ولكن  املناخ،  تغير  يشــكلها 
املناخ  تغير  يخشون جعل مشــكل 
اجلهود  ســيقوض  مما  أمنية،  قضية 

املبذولة للتخفيف من هذه اخملاطر.
غالًبا ما يكون الهاجس األمني أسلوبًا 

تهديًدا  القادة  يخلق  سياسًيا، حيث 
أمنًيا لتبرير نشــر تدابير استثنائية 
وغير قانونية تنتهك حقوق املواطنني. 
املناخ  تغيــر  مكافحــة  كانــت  إذا 
مضمونة، فيمكن استخدامها، على 
سبيل املثال، لفرض قيود جديدة على 
حركة الناس، التي أصبحت مدعومة 

مبعاداة للمهاجرين.
كما ميكن أن يشــكل اعتبــار املناخ 
كقضية أمنية حتديًا للتعاون الدولي 
املتوتر بالفعل في مجال إدارة املناخ، 
مع حتويل االســتثمار عن التدخالت 
الضرورية - مثل االنتقال إلى اقتصاد 
منخفــض الكربــون - نحــو تعزيز 
االســتعداد العســكري. عالوة على 
ذلك، ميكــن أن يؤدي اخلطــاب املروع 
في هــذا االجتــاه إلى فــك االرتباط 
العام، مما يؤدي إلى إضعاف املساءلة 

الدميقراطية.
ومع ذلك، في حني أعربت بعض الدول 
األعضــاء في األمم املتحدة عن قلقها 
إزاء وجود صلة أوثــق بني تغير املناخ 
واألمن، فإن معظــم البلدان تتحرك 
في هــذا االجتاه بالتحديــد. في عام 
2013، أفاد »مشروع األمن األمريكي« 
أن ٪70 من الــدول تعتبر تغير املناخ 
تهديًدا ألمنهــا وأن ما ال يقل عن 70 
من اجليــوش الوطنية لديها بالفعل 
خطــط واضحة للتعامــل مع هذا 

التهديد.
أصبــح مجلــس األمــن التابع لألمم 
املتحدة أكثر نشــاًطا في مجال أمن 
املنــاخ. بعــد إدراك دور تغيــر املناخ 
في حل نزاعات بحيرة تشــاد )القرار 
2349(، عقد اجمللس مناقشاته األولى 
حول العالقة بــني تغير املناخ واألمن 
ومتنوعة  كبيرة  مجموعة  مبشاركة 

من الدول األعضاء.
نظرا إلى تأثير تغير املناخ على قضايا 
مثل الهجــرة والصحة، فإن الفصل 
بني مناقشــات العمــل املناخي عن 
اعتبارات األمــن القومي قد ال يكون 
ناحية أخرى،  ممكناً على اإلطالق. من 
فإن ربط تغير املنــاخ باألمن ميكن أن 
يســهم بشــكل إيجابي في تعزيز 

العمل املناخي.
 إن مفتاح جتنــب مخاطر اخللط بني 
اغير املناخ واملسألة األمنية هو جتاوز 
النمــاذج - التي تبالغ فــي التركيز 
علــى الروايات العســكرية األمنية 
»الصارمة« - والتي ما تزال تشــكل 
العام.  واخلطاب  األمنية  السياســة 
تتمثل إحدى الطرق لتحقيق ذلك في 
إتباع نهج أكثر شــموالً ملنع نشوب 

النزاعات وحلها.
النساء أكثر  أن  إلى  تُشــير األبحاث 
ميــاًل إلى إتبــاع نهــج تعاوني جتاه 
الفاعلة  اجلهات  تنظيم  مع  السالم، 

والثقافية  العرقية  االنقسامات  عبر 
والطائفيــة. يزيد مثل هــذا النهج 
املدى  على  االستقرار  احتماالت  »من 
الطويــل ويقلل من احتمال فشــل 
الدولة، ونشــوب الصــراع، والفقر«. 
عندما تشارك النساء في مفاوضات 
الســالم، فإن االتفاقيات الناجتة تزيد 
بنســبة ٪35 على األرجــح ملدة 15 

سنة على األقل.
ال ميكن حتقيق الســالم املستدام إال 
القيادة  إلى  إدراك احلاجــة  من خالل 
النســائية احملليــة، التــي تتمتــع 
النســاء  لكن  الصلة،  ذات  باخلبــرة 
مســتبعدات اآلن من األطر الوطنية 
واملتعددة األطراف. على كل، إذا كانت 
القرارات السياسية تهدف إلى تلبية 
احتياجات اجملتمعات املتضررة، فيجب 
أن يشارك كل أعضاء هذه اجملتمعات 

في املفاوضات.
في إندونيســيا، على ســبيل املثال، 
اكتســبت فرويزا فرحان رؤى جديدة 
بعد سنوات من قيادة مناقشات في 
اجملتمع بشــأن أهميــة الغابات، مع 
احمللية. في  الفاعلــة  احترام اجلهات 
الصومال، أثبتت إيلواد إيلمان قدرتها 
علــى توجيه جهــود بناء الســالم 
املشــتركة بني القطاعات من خالل 

منظمتها »إيلمان بيس«.
وبطبيعــة احلال، هنــاك حاجة إلى 

تزويــد املزيد من النســاء بــاألدوات 
التــي يحتجنهــا للمشــاركة في 
هــذه العملية. يوفــر الترابط احملدد 
للتنمية  املتحــدة  األمم  أهــداف  في 
وظيفية  طريق  خارطة  املســتدامة 

لتحقيق اإلنصاف املطلوب.
 علــى وجه اخلصوص، يعد حتســني 
)SDG 3( وتعليم  الصحة اإلجنابيــة 
)SDG 4( أحد أكثر  الفتيات والنساء 
الطــرق فعالية من حيــث التكلفة 
 ،)SDG 13( للتخفيف من آثــار املناخ
مــع متكني النســاء كقائــدات في 

.)SDG 5( مجتمعاتهن
بدالً مــن مقاومة املقاربــة األمنية 

للمناخ،
 ينبغــي علــى املدافعــني وصنــاع 
يسميه معهد  ما  تعزيز  السياسات 
السالم  لبحوث  الدولي  ستوكهولم 

»مناخ األمن«. ويتم ذلك على أفضل 
وجــه بالتركيز علــى أهمية العمل 
املناخــي، مع تســليط الضوء على 
أوجــه القصــور في األطــر األمنية 
املساواة بني اجلنسني  وتعزيز  احلالية، 
والقيــادة احملليــة كحلول شــاملة 
وطويلة األجل لتعزيز الســالم احمللي 
واإلقليمــي والدولــي. آالء مرابــط: 
طبيبــة ومديرة تنفيذيــة للمرحلة 
ناقــص 1، وواحدة من بــني 17 مؤيدا 
الذين  املســتدامة  التنمية  ألهداف 

عينهم األمني العام لألمم املتحدة. 
لــوكا بوكن: مستشــار سياســي 
قضايا  علــى  يركــز  واســتراتيجي 

الهجرة واألمن واملناخ والعدالة.

بروجكت سنديكيت
 www.project-syndicate.org

وهم حروب المناخ

لوكا بوكن آالء مرابط
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الكتابة والبحث، نسغاً جديداً يضاف إلى 
عوالم اإلبداع، وها هي الســنة الدراسية 
تشارف على نهايتها، البل انتهت لتحرمنا 
علــم الطاهــر واســتاذيته، لكن ظلت 
عالقتي الثقافية متواصلة معه من خالل 
ما يكتب وينشــر، هذه العالقة ســبقت 
تعرفنا إليه أســتاذاً في الكليــة، إذ أني 
قرأت كتابات الطاهر منذ ســنوات خلت، 
ولعل من أوائل مــا قرأت من كتبه؛ كتابه 
األول ) مقــاالت( الصادر ســنة ١٩٦٢،وقد 
جمع فيه مقاالته األولى التي نشرها في 
مجلة )املعلم اجلديد( التي كانت تصدرها 
وزارة املعارف آنذاك بعيد عودته من الدرس 
في الكولج دو فرانــس، وهو ما أفاض في 
احلديــث عنه فــي كتابه األكثــر أهمية 
واألكثر تألقــا معرفياً وأســلوبياً كتابياً 
)فصول ذاتية من سيرة غير ذاتية( الصادرة 
طبعته األولى عــام ١٤٢٥-٢٠٠٤عن الدار 
العربية للموســوعات، فضالً عن مقاالته 

في مجلتــي )األديب( و)اآلداب( اللبنانيتني، 
إذ كان يراســلهما مــن الرياض، يوم ذهب 
سنة ١٩٦٣ للتدريس في جامعة الرياض؛ 
جامعة امللك سعود حالياً، وامضى هناك 

خمسة أعوام.
إن أســتاذي علي جواد الطاهر، الذي جاء 
النقد من الدراســة األدبيــة التراثية، إذ 
لنيل  الدرس في فرنســة  أن متطلبــات 
الدكتــوراه تتطلب تقدمي بحث، فضالً عن 
حتقيق مخطوطة، فقدم بحثه ) الشــعر 
العربي في العراق وبالد العجم في العصر 
الســلجوقي( كما حقق نصوصا شعرية 
البــن احلجــاج مســماة ) درة التــاج من 
شــعر ابن احلجاج( وهي أشعار في الغزل 
املكشوف واملباذل، وقد تعذر نشرها طوال 
هذه السنوات، وقرأت مؤخرا ما يشير إلى 
أن دار رياض الريس نشــرتها ســنة ٢٠٠٤ 

ولست متأكدا.
أقول إن الطاهر الذي جــاء إلى النقد من 
هــذه املضامير، قد انس في نفســه ميالً 
للكتابــة النقديــة، ولم يكــن قد ظهر 
ناقد عندنا في العــراق حتى ذلك الوقت، 
فأصدر كتابه النقدي الرائد )في القصص 
العراقي املعاصر. نقد ومختارات( نشــرته 
دار املكتبة العصرية في صيدا سنة ١٩٦٧، 
درس فيــه )الوجه األخر( لفــؤاد التكرلي، 
و)حياة قاسية( لشاكر خصباك، و)غضب 
املدينة( ملهدي عيســى الصقــر، و)مولود 
آخــر( لغائب طعمــة فرمــان، و)النافذة( 
حملمود الظاهــر، و)غداً يأتي الربيع( لصالح 
حمدي، وإذ سكت صالح حمدي فلم نقرأ 
له شــيئا غير هذه القصص البســيطة 
فنياً، ويبدو أن الطاهر قرأها ألفكارها التي 
ركبــت املوجة وتعاطف معهــا، والدلبل 
صمتــه، فربيــع احلياة في العــراق ذهب، 
وتكاســل،  الظاهر  تلكأ محمود  وكذلك 
خملايل غرور ساورته، واصل اآلخرون الكتابة 

حتى نهاية العمر.
أن  الطاهــر حــدس  أن أســتاذي  يبــدو 
مشروعه النقدي في دراسة قصص الرواد 
واخلمســينيني مافتىء ناقصا، فاثر إمتامه 
فدرس )نشيد األرض( اجملموعة القصصية 
األولــى لعبد امللك نوري، اردفها بدراســة 

جملموعة )أشياء تافهة( لنزار سليم.
يربا بنفســه  إذا كان بعــض األكادمييني 

أن يكتــب في اجلرائــد، ويــرى أن مجاله 
واألكادميية  اجملمعيــة  اجملالت  في  الكتابة 
احملكمة، فان الطاهــر كان يرى أن اجلريدة 
أو اجمللــة الثقافية العامــة، اكثر وصوال 
إلى القارئ، فبدأ بداية عقد السبعني من 
القرن العشرين، بنشر مقال أسبوعي في 
صفحة )آفاق( من جريدة )اجلمهورية(،حتى 
إذا خال في نفســه ضعفــا عن املواصلة 
توقف كي يســتزيد، ونشــر هذا املنشور 

بكتاب عنوانه ) وراء األفق األدبي( وكان منها 
مقاالت عــن اجلواهري الكبير، والشــاعر 
واملسرحي والروائي وكاتب السيرة واملقال 
اجلميل يوســف الصائغ، واملبــدع الكبير 
محمد خضير، وكان أســتاذنا الطاهر أول 
من بشــر مبواهب محمــد خضير، فضالً 
عن اهتمام الناقد الكبير الدكتور شجاع 

مسلم العاني به.
كما حقق الطاهر عــددا من اخملطوطات، 

وحتقيــق اخملطوطات عمل شــاق ال يتأتى 
إال للعصبــة ذوي األيد والقــوة، ال يأتلف 
مــع ما جبــل عليه الطاهر من شــغف 
بالكتابة اإلبداعية والنقدية والترجمة عن 
)اخلرميي( شاركه  ديوان  الفرنسية، فحقق 
في التحقيق الدكتور محمد جبار املعيبد، 
فضال عــن ديوان )الطغرائي( باالشــتراك 
مع أســتاذي الدكتور يحيى اجلبوري، وهو 
الشــاعر الذي حثــه علــى االهتمام به 
البصير،  الدكتور محمد مهدي  أســتاذه 

أيام الطلب في كلية اآلداب.
وإذا كان أســتاذي النحوي اجلليل أبو عبد 
اإللــه؛ إبراهيم الوائلي، قــد قال للباحث 
حميد املطبعي، انه سينســى، سينساه 
القراء واملتابعون، الن أقراني ومن كان قبلي 
من كبار الشــعراء في العراق، قد انتهوا، 
وانتهت معهم ســيرهم ولــم يذكركم 
ذاكر، في حني كان أســتاذي الطاهر على 
أنه ســيبقى  األخرى، مؤكــداً  الضفــة 
مذكوراً، ان ذكــري يبقى طويال وإلى األبد، 
وال شــك أنه يتضاءل على الزمن، ولكني 
اشــك أنه يندثر، ولعل احتفاءنا بالطاهر 

هذا الضحى مصداق لقولته ونبوءته.
وإذا كانت الغزالن الرهيفة الرقيقة تبكي 
في حضــرة املوت، ايا كانــت صورة املوت 
هذه، فــان الطاهر كان يبكي وهو يرى من 
يفد إليه لعيادته أيام مرضه األخير سنة 
١٩٩٦، استشــعاراً بدنو الرحيل، لقد كان 
رهيفا رهافة الغزالن وهي تفجع بالنهاية 

احملتومة.

حاشية
نــص احلديث الــذي قرأته في جلســة 
االســتذكار التــي عقدهــا بيــت املدى 
املتنبي في  والفنــون بشــارع  للثقافة 
بغداد ضحى يوم اجلمعة ٧من شــعبان 
١٤٤٠-- ١٢ من نيسان/ إبريل ٢٠١٩،للناقد 
الدكتــور علي جــواد الطاهــر، وأدارها 
الباحث رفعــة عبد الرزاق محمد، حتدث 
فيها تباعا: الدكتورة نادية غازي العزاوي، 
العانــي،  والدكتــور شــجاع مســلم 
والدكتــور محمد حســن آل ياســن، 
وشــكيب كاظــم ســعودي، والباحث 
حســن عريبي اخلالــدي، والدكتور علي 

حداد، والدكتور داود سلمان العنبكي.

شكيب كاظم
 

نعمنا أثناء السنة الدراسية ١٩٧٢--١٩٧٣ 
بالتلمــذة علــى يدي الدكتــور علي جواد 
الطاهر، الذي كان يدرســنا مــادة )منهج 
البحث(، وكان مقررا كتابه )محمود أحمد 
الســيد. رائد القصة احلديثــة في العراق( 
بطبعتــه األولى التي أصدرتهــا دار اآلداب 

اللبنانية سنة ١٩٦٩.
لقد حاول أســتاذنا الطاهــر نقل علومه 
وجتاربــه، وما حصل عليه لــدى الدرس في 
فرنســة؛ حاول تطبيقه على طالبه، فكان 
ال يعبا مبفردة املنهج احلرفية، قدر اهتمامه 
بجعل الدرس ساحة لتباري اآلراء ومناقشة 
املفاهيم، وكان أزعج مــا يزعجه الطالب 
الذي يحفظ املــادة حفظا ببغاويا، من غير 
شــخصية بحثية ومن غيــر رأي أو حتليل 

وتعليل.
كان يســعده الرأي املضاد لرأيه، شرط أن 
يكــون علمياً وموضوعيــاً ومنصفاً، وكان 
يكره اإلســهاب في اجلــواب، يريد خالصة 
يــدالن على فهم للمــادة وعلى  وتركيزاً، 

شخصية مناقشة ذات رأي.
كان باحثا عــن أدباء أو مشــاريع أدباء بني 
طلبته، ولقد ملســنا هذا الكرم الطاهري 
في الدرجــات للطالب الــذي يعرف كيف 
يكتب وماذا يكتب، لم يكن ليزعجه الرأي 
اخملالف، حتى لو كان قاسياً وجافياً. اذكر أن 
أحد زمالئنا )عبيد جاسم محمد العيثاوي( 
والذي ستأكله احلرب ضابطا احتياطا سنة 
١٩٨٦؛ واجهــه ونحن في خضــم الدرس 
قائــالً: إنه قرأ كتابه هــذا ولم يخرج منه 
بنتيجة تذكر! لم ينزعج أســتاذنا الطاهر، 
بل ناقشه نقاشــاً علمياً، وقد طافت على 

محياه ابتسامة أبوية حانية.
حتــى إذا حــان حــني االمتحــان، جاءتك 
األســئلة عقليــة فكرية، تشــغل عقل 
الطالب وفكره، ليست بعيدة عن مفردات 
املنهج املقرر وليســت حكــرا عليه، يريد 
من خاللها التعرف علــى طاقات الطالب 
وقراءاته وأفكاره، وتكــون الدرجة العالية، 
حصــة مــن عبر عــن فكــرة وكان ذا رأي 
الطاهر  ليتولى  ومفصحاً عن شــخصية 
شــحذها واالعتناء بها، كي يقدمها لدنيا 

ذكريات التلمذة على يدي الطاهر

شعرمتابعات

خبر

نقد

علي لفته سعيد
 

وضعت القاصة املصرية أمل رفعت حتت عنوان 
مجموعتهــا القصصية التــي حتمل عنوان ) 
أريج الرماد ( جملة متوالية قصصية لتشّكل 
مع مــا يحمله العنوان مــن دالالت تعارضية 
وإيحــاءات تأويلية وبالتالي عملية البحث عن 
الداللة فيما ميكــن أن مينحه العنوان واجلملة 
املتبوعــة بالعنوان.. فلو أخذنــا العنوان فانه 
ســيكون على املتلقي فّك معضلة التشابك 
املضاد ما بني مفــردة أريج وما تعطي معناها 
االقرب الى العطر والــورد واجلمال واحلياة وبني 
مفــردة الرماد وما يفضــي معناها الى املوت 
واالشتعال خاصة  واحلريق  والتطاير  واالنفالت 
وان العنــوان ليس عنوان قصــة من قصص 
اجملموعة  البالغ عددها 24 نصا قصصيا يحملن 
هــذه النصوص عوالم مختلفة ومتشــعبة 
ومتداخلة ومتصارعــة لتكوين هذه املتوالية 
التي نّوهــت عنها ما بعد العنوان، وحســنا 
فعلت حني وضعت عنوانــا أكبر للمجموعة 
ولم تختر عنوانا فرعيا، وإال فان هذا ســيفقد 
مركزية العنونة اجلامعــة من جهة ومركزية 
املتواليــة وقصديتها. لكن ما يشــبه الدليل 
أو املقدمة التي وضعتها القاصة رفعت تزيل 
بعــض الشــكوك ايضا ملاهية جمــع األريج 
والرماد معا، وكأنها تريد للمتلّقي أن يقّشــر 

الداللة للوصول الى الدليل املعني واملقصود ) 
هالة القمر خارج دائرة الضوء تبعثر مشاعري 
بني صفحات ذكرى، عتقت رمادها في قارورة، 
حينما اكتمل القمر، وافح اريجها، ســطرت 
الكواكب قصتي على تعاريج الظالم بحروف 
من نور.........( ولتكون هذه املقدمة او اخلطوة 
التوضيحية التي تشــرحها فيما تبقى من 
هذه املقدمة االولى هي املهاد الذي سيّتكئ 
عليه املتلّقــي في معرفة ماهيــة العنوان 
وداللــة املتوالية وبالتالي الــى دخول عوالم 
النصــوص القصصية بحالة مــن االريحية 
التي تعطيها حلظة اختيار العنوان الذي يعد 

بوابة الدخول الى مدينة الكتاب.
تعتمد النصوص القصصية لرفعت على ما 
تعطيه املفردة من عملية شــّد الفكرة على 
وجه الطريقة السردية التي تتبعها في هذه 
بناء تدويني تعطي  اجملموعة.. كونها طريقة 
داللة العنوان لــكّل قصة، من خالل ما ميكن 
اســتخالصه من تأويل للقصــة ذاتها، ومن 
ثم ربطها بالعنوان.. وهو أمر ليس باليســير 
أو الهنّي أن يعطــي القاص داللة العنوان من 
خالل جمع اتصال الفكــرة وطريقة التدوين 
وهو األمر الذي نراه فــي قصة ) ايالت ( على 
ســبيل املثال ومــا ميكن أن يعرفــه املتلّقي 
العربي عن هــذه اللفظة أو العملية احلربية 
أو أية تســمية ميكن ان يكون قد تلّقفها في 
اخلارطة العربية ومــا متّثله الطفلة في وعي 

اســتدراكي ألهمية أن يكــون الغياب الذي 
جّرتــه احلرب فــي ) ايالت ( على استشــهاد 
األب وكالم النــاس.. وهــو مــا يعني ال ميكن 
ربط العنــوان كمدلول ليكــون دليل النّص 
التلّقي  االنتهاء مــن  إاّل بعــد  القصصــي 
وبالتالي يكــون املتلّقي أمــام محاولة ربط 
بني ثالثة عالمات، األولــى هي اللغة اجلميلة 
البســيطة املوحية الدالة.. والثانية طريقة 
التدوين التي تبدأ مبتوالية تصاعدية مراوغة 
بفنية البنــاء القصصي الذي ال يعتمد على 
التي متنحها املفــردة في تغليبها  الفذلكة 
على القصدية.. والثالثــة هي العنوان الذي 
ســيكون هو اخلطوة الثالثة بعد االنتهاء من 
التلّقي، ألنه سيكون احملمول التأويلي اجلامع 
لكّل عناصر النّص القصصي ليكون اجلسد 
كامال معطيا دفعاته التشويقية، فضال عن 
املعاني الدالة على رســالة النّص ذاته الذي 

تريد القاصة رفعت بّثه.
ان مــا مييز اجملموعة كونها متوالية قصصية 
ليس على أساس التطوير العام لشخصيات 
النصوص وانها محاولة جلمع أكبر قدر ممكن 
مــن العالمات الزمانيــة واملكانية في مكاٍن 
واحــد وجعلهــا طريقًة ســردية للنصوص 
القصصية، بل هــي متوالية إلعطاء معنى 
العنوان العام احملصور ما بــني املقدمة التي 
ذكرناهــا واملؤخــرة التي وضعتهــا القاصة 
كختاٍم داللــي مرتبٍط بني احلالتني املرتبطتني 

ســيكولوجيا مبا ميكــن أن يشــّكل عالمًة 
إشارية للقاصة نفسها، خاصة وإن األسلوب 
الذي دّونت فيه نصوصها القصصية بطريقة 
املتكلم ) أنــا ( لغرض اإليحاء من أن املتوالية 
هي مجموعة نصوص يجمعها رابط ) األنا ( 
في ما ميكن ان يوّزع األفكار بطريقة التدوين 
القصصــي ..مبعنى إن النصــوص ال يربطها 
رابط التوالي لتصاعد الفكرة أو الشخصية، 
بل الرتباطها بطريقــة التدوين وما ميكن أن 
يشّكله املعنى املوحي املرتبط بالذاكرة على 
إنها خارجة من قارورة الذكرى كما قالت في 
املؤّخــرة ) تتناثر أريــج االرواح الطيبة حولنا 

عندما تفتح قارورة الذكرى(
إن اجملموعة  برّمتها تستخدم طريقة التدوين 
املتصاعــد للحــدث الذي حتّولــه من كونه 
حكاية خاصة الى ســردٍ قصصي يراد له أن 
كمستوى  فلســفته  يحمل  مبحموٍل  يكون 
عال، ولهــذا فان اللجوء الــى االعتماد على 
املســتوى اإلخباري في النصوص هم األهم، 
يزاحمــه املســتوى التصوري الــذي يعطي 
عالمات الوصــف داللته، وبالتالي فان حاصل 
اجلمع ســيكون املســتويني املهمني في كّل 
نّص إبداعي، هما القصــدي والتأويلي.. وقد 
جنحت أمــل رفعت فــي إعطائنــا نصوصا 
حتمل غائيتها اجلميلة كفكرٍة رمزيٍة وكنصٍّ 
قصصي ماهــر عبر االعتماد علــى الثالثية 

املوزعة في كّل النصوص القصصية.

َحَصــَد القــاص العراقي )علي الســباعي( 
اجلائزة األولى بحقل القصــة القصيرة جداً 
في مســابقة اجلياد الدولية جلميع األجناس 
األدبية، والتي جرت بــاألردن في آيار – حزيران 
عــام 2019 م، عــن قصته املوســومة حتت 
عنــوان: )بكماء(، مبشــاركة )160( كاتباً من 
تسع عشــرة دولة توزعوا بني األردن، سورية، 
اليمن، فلســطني، مصــر، اجلزائــر، املغرب، 

السودان، أمريكا، والعراق.
اجلدير بالذكر ان السباعي من مواليد العراق / 
الناصرية، كتب أول قصة له في 1984/4/24، 
كانت بعنوان )عربدة عقب سيجارة الضابط 

العراقي(.
نشــر أول قصــة له فــي مجلــة )اإلحتاف( 
التونســية عــام 1997 بعنــوان )عرس في 

مقبرة(.
 / الراقص  الزمــن  إيقاعــات  من اصداراتــه 
مجموعة قصصية / عن احتاد األدباء والكتاب 
العرب / ســوريا / دمشــق / ســنة 2002 م. 
صرخــة قبل البكــم / مجموعة قصصية / 
حصدت اجلائــزة الثالثة في الــدورة الثالثة 
2004/2003 م.  الثقافية عام  ملســابقة دبي 
زُليخــاُت يُوســف/مجموعة قصصية / عن 

دار الشــؤون الثقافية العامة في العراق / 
بغداد سنة 2005 م.

بنــات اخلائبات / قصتان قصيرتان / عن دار 
ميزوبوتاميا. مدونات أرملة جندي مجهول 
/ مجموعة قصص قصيــرة جداً / عن دار 
ميزوبوتاميا / العراق / بغداد / عام 2014 م، 

حصل على العديد من اجلوائز منها 

اجلائزة األولى في مســابقة ]بيت الشعر 
العربي[  لألعوام )1998،1997،1996( على 

التوالي ، عن القصص :-
1. مدينة حلمت بحكاياتها /1996 م.

2. إيقاعات الزمن الراقص /1997 م.
3. عرُس في مقبرة /1998 م.

اجلائزة األولى في مســابقة أور اإلبداعية 
عام 2006م ، العــراق ، وعن قصة ]فرائس 
بثياب الفرح[، اجلائزة األولى في مســابقة 
برنامج ))ســحر البيــان(( ، الذي أطلقته 
الفضائية العراقية ، عام 2006 م ، حصل 
فيها ** علي السباعي ** على درع اإلبداع 
الذهبــي في القصــة ، وســميَّ بقاص 

العراقية. 
جائزة مســابقة ) كولــدن بوك ( للقصة 
القصيرة في القاهرة -  مصر ، عام 2017 م 
.جائزة ) ريشة اإلبداع ( من صالون مي زيادة 
األدبي وبالتعاون مع دار النقد اإلبداعي في 

القاهرة – مصر ، عام 2017 م .
اجلائزة األولى في مســابقة اجلياد الدولية 
للقصة القصيرة جداً بدورتها اخلامســة 
بعمان - األردن  في آيار – حزيران  2019 م ، 
وعن قصته القصيرة جداً واملوسومة حتت 

عنوان :- ) بكماء (.  

عدنان الفضلي
 

أيتها السمراء الالمعة
القادمة .. كنزيف اخضر

ال ترفضي حرث مباهجك
فالشتاء قريب

ال تقرأي   ..
في كتب تفضي بك إلى النعاس
فالسطور اجملنونة توقظ نفسها

ال تنكري البصمة األخيرة  ..  

مللحدك املستلقي بني نهديك
فقميصك حتّدث عن نفسه

واشتكى احلاجة  ..
ملن يفّك أزرار الزنزانة

ال تعتقدي  .. 
ً أن عيونك التي حّدثتني كثيرا

عن وطنك املرتبك
يشتهي أن يستعمره السومريون

ال ترتكبي السهو  ..
وتقّمطني اجلبلني بقماش رمادي

ففي اجلادة املفضية إلّي  ..
ثمة عمود وخيمة تغلق السماء

ال تخبريني  ..

أن أصابعك وهي ترسمني
لم تلثم نفسها

فاللوحة في القصيدة
تومض بضوء العينني املشتعلتني

ال تنسي  ..
أنك قبضت على خيالي

وهو يدق االسفني بني الرخام
فأنت اآلن في زحمة انفاسك

تتسابق بني السّرة والسّر
ال تنسي وأنت ترتدين مباهجك من جديد

وتأتني إلى حيث مضاجعنا البغدادية
أن جتلبي طالعنا األخير ..

من فنجان عّرافة سومر العتيقة

  
تشارك الفنانة العراقية« يسرا الطائي« 
مبعرض اكادميية الفنــون اجلميلة الذي 
ســيقام في بروكسل يوم السادس من 
اذ ستشمل مشاركتها  املقبل،  حزيران 

بعض االعمال من السيراميك.
وقالت الطائي » انهــا املرة االولى التي 

تشـــارك فيها بأعمال اكادميية الفنون 
فــي بروكســل، الى جانــب طلبة من 
عدة من جنســيات مختلفــة، اضافة 
الــى مشــاركة فاعلــة مــن الطلبة 
البلجيك«، واضافت، أن » مشاركتي في 
املعرض ستشــمل عدة اعمال من فن 

السيراميك«.

بنية التدوين وثالثية العالمات السردية في مجموعة ) أريج الرماد (

القاص علي السباعي ومسابقة
الجياد الدولية لجميع االجناس

وصايا سومرية

يسرا الطائي تشارك بمعرض للفنون في بروكسل

الدكتور علي جواد الطاهر

كان باحثا عن أدباء أو مشاريع أدباء 
بين طلبته، ولقد لمسنا هذا الكرم 
الطاهري في الدرجات للطالب الذي 
يعرف كيف يكتب وماذا يكتب، لم 

يكن ليزعجه الرأي المخالف، حتى 
لو كان قاسيًا وجافيًا. اذكر أن أحد 

زمالئنا )عبيد جاسم محمد العيثاوي( 
والذي ستأكله الحرب ضابطا احتياطا 
سنة ١٩٨٦؛ واجهه ونحن في خضم 

الدرس قائاًل: إنه قرأ كتابه هذا ولم 
يخرج منه بنتيجة تذكر! لم ينزعج 
أستاذنا الطاهر، بل ناقشه نقاشًا 

علميًا، وقد طافت على محياه 
ابتسامة أبوية حانية.

غالف اجملموعة



كتب

الفصل الثالث
الالجئون الفلسطينيون

األسطورة:
مقاتلون  يوجد  الجئــون...  يوجد  ))ال 

َسَعوا إلى تدميرنا، جذراً وفرعاً((
ديفد بن غوريون، أول رئيس جمللس وزراء 

إسرائيل.
احلقيقة:

مصــادر  مــن  التقاريــر،  تُظهــر 
أن  بها  وموثوق  مســتقّلة  مختلفة 
الالجئني  مــن  الســاحقة  األكثرية 
الفلســطينيني كانوا أطفاالً ونساء 

ورجاالً مسنني.
اإلسرائيلية  القوات  احتلت  أن  فبعد 
بقيــادة إســحق رابني الــذي أصبح 
فيما بعد رئيســاً للوزراء مدينة اللد 
العربية في أواسط عام 1948، كتب 
األردنية  القــوات  قائد  باشــا  غلوب 
في تقريــر له: ))إن نحــو ثالثني ألفاً 
أو أكثر من الســكان وكلهم تقريباً 
من النســاء واألطفال انتشــلوا ما 
تيسر لهم من حاجياتهم وهربوا من 
ديارهم عبر احلقول املكشوفة(( وفي 
16 أيلــول/ ســبتمبر الحظ الكونت 
برنادوت وســيط األمم املتحدة  فولك 
))أن جميع الســكان، تقريبــاً، هربوا 
أو طردوا من املنطقــة الواقعة حتت 
اإلحتالل اليهــودي، وأن أعداداً كبيرة 
منهــم كانوا من الرضــع واألطفال 
واحلوامل واملرضعــات. وكانوا جميعاً 

في حال من العوز والفقر((.
وفــي 17 تشــرين األول/ أكتوبر من 
العام 1948، كتب جون ج. مكدونالد، 

ممثل الواليات املتحدة في إســرائيل، 
تقريــراً مســتعجالً ومباشــراً إلى 

الرئيس ترومان يقول:
))إن مأساة )الالجئني الفلسطينيني( 
تتخذ بســرعة أبعاد الكرثة، وينبغي 
بوصفها كارثة... وســوف  تُعالج  أن 
يقتل الشتاء املقبل بأمطاره الغزيرة 
الباردة مــا يقرب من مئــة ألف من 
ال  الذين  واألطفال  النســاء  املسنني 
مأوى لهم وال طعام لديهم إال قليل 
منــه، وهؤالء من مجمــوع الالجئني 

الذين بلغ عددهم 400,000((.
العام  فبراير مــن  وبحلول شــباط/ 
1949، أصيحت نســبة الوفيات بني 
الفلسطينيني في قطاع غزة وحده(( 
كما ذكرت التقاريــر، 230 في اليوم. 
الصليب  موفــد  جلور  وليــم  وكتب 
من   80%-85% ))إن  األميركي:  األحمر 
املشــردين هم من األطفال والعجائز 

واحلبالى واملرضعات((.
وجاء في تقرير ســري لوزارة اخلارجية 
األميركية في أواســط شــهر آذار/ 
مــارس مــن عــام 1949: ))يعتبــر 
صنــدوق الطوارئ الدولــي لألطفال 
وفقــاً لبرنامجــه أّن 425,000 أو ما 
نسبته %58 من الالجئني يستحقون 
املســاعدة، وهؤالء هم مــن الرضع، 
واحلوامــل  الصغــار،  واألطفــال 
واملرضعــات. ثــم إن %15 تقريباً، من 
الالجئني، هم من املســنني واملرضى 
من  األصحــاء  أن  ويبــدو  والعجــز. 
الرجــال والنســاء ُيثلــون %25 من 
جميع الالجئــني، كحد أقصى، أو ما 

مجموعه 180,000 الجئ((.

وكان أحد أســباب عــدم املباالة في 
الواليات املتحدة، هو أن وسائل اإلعالم 
األميركيــة، بشــكا عــام، جتاهلت 
وورد  الفلسطينيني.  الالجئني  مأساة 
لوزارة اخلارجية  في دراســة ســرية 
من  مارس  آذار/  بتاريــخ  األميركيــة 
عــام 1949، أّن الناس فــي الواليات 
املتحدة ))بشــكل عــام، ال يدركون 
مشكلة الالجئني الفلسطينيني، ألن 
الصحافة واإلذاعة لم تسلطا الضوء 

عليها((.
األسطورة:

العرب  الكلــي لالجئني  العدد  ))كان 
احلقيقيــني الذيــن تركوا إســرائيل 

حوالي 590,000 الجئ((.
إيباك

احلقيقة:
بلدان  بعــد محــاوالت كثيرة مــن 
ووكاالت دوليــة مختلفــة لتقديــر 
العدد الكلي لالجئني الفلسطينيني، 
توصلت األمم املتحدة، في أواخر العام 
1949، إلــى أّن 726,000 من أصل 1,2 
مليون فلسطيني، شردوا بالقوة من 
منازلهم وحتوّلــوا إلى الجئني نتيجة 
 25,000 وســجل   ،1948 العام  حلرب 
بأمرهــم، فلم  يبــت  لم  شــخص 

يشملهم العدد الكلي.
الرســمي لألمم  الرقم  لقد بقي هذا 
املتحــدة، واملقبــول عمومــاً خارج 

الشرق األوسط.
أّما العــرب فيذهبون إلــى أن العدد 
الصحيــح أقرب إلى املليــون، بينما 
إّدعت إســرائيل، رســمياً، أن الرقم 
لكــن   .530,000 و   520,000 بــني 

الوثائق الداخلية تبني أّن املســؤولني 
اإلســرائيليني أدركوا في وقت مبكر 
أن الرقــم كان أكبر بكثيــر مما اّدعوه 
اإلســرائيلي  املؤرخ  وثق  وقــد  علناً. 
بنــي موريس إدراك إســرائيل املُبكر 
للرقم احلقيقي، وذلك من ســجالت 
في إرشــيف إســرائيل. وتُبني إحدى 
هــذه الوثائق أّن رفائيــل إيتان، املدير 
اإلســرائيلية،  اخلارجية  لوزارة  العام 
إعترف بأن ))الرقم احلقيقي أقرب إلى 
متسكت،  إســرائيل  لكّن   ))800,000
رســمياً، بالرقــم األصلــي اخملفض 
ألنه كما قال مســؤول آخر من وزارة 
أن  ))يظهر  اإلســرائيلية  اخلارجيــة 

تقليل األعداء شيء مرغوب فيه...((.
وتضّخــم عدد الالجئــني خالل حرب 
عــام 1967 عندمــا ُطــرد 323,000 
فلسطيني آخر من منازلهم، وأصبح 
113,000 مــن هؤالء الجئــني للمرة 
الثانية ألنهم في األصل من الالجئني 
الذين شردوا بالقوة نتيجة حلرب عام 
-1947 49 وعددهم 726000. وإنضم 
هؤالء الالجئون اجلــدد إلى إخوانهم 
فــي اخمليمات البائســة فــي لبنان 
واألردن وبلدان أخــرى، وأضافوا أعداداً 
جديدة إلى اخلزان البشري من اجملندين 
إلى  وباإلضافة  الفدائية.  للمنظمات 
هؤالء الذين شــردتهم احلرب، قامت 
إسرائيل عامدة بطرد آالف آخرين من 
منازلهم بينهم 4,000 فلســطيني 
من احلي اليهودي وحــي املغاربة في 
القدس القدية، و10,000 من سكان 
قرى عمواس ويالو وبيت نوبا في لسان 
الطرون، ورفضت السماح لهم حتى 

بأخذ أمتعتهم؛ كمــا طردت ما بني 
6,000 إلى 20,000 بدوي من منازلهم 
في منطقة رفح قرب احلدود املصرية.

األسطورة:
))حــّث الزعماء اليهــود العرب، في 
مناســبات عديدة، على أن يبقوا في 
فلســطني ويصبحــوا مواطنني في 

إسرائيل((.
إيباك

احلقيقة:
كان زعماء إســرائيل يركــزون على 
التخلص من الفلســطينيني، وليس 
على تشــجيعهم علــى البقاء في 

الدولة اليهودية.
املؤرخ اإلسرائيلي بني موريس:  يقول 
))من الواضــح أن بن غوريون أراد أن ال 
يبقى في الدولة اليهودية إال أقل عدد 
ممكن من العرب، وكان يأمل أن يهربوا. 
لزمالئه ومساعديه في  هذا ما قاله 
إجتماعاته معهم في آب/ أغسطس 
وأيلــول/ ســبتمبر وتشــرين األول/ 

أكتوبر. [من عام 1948](.
وورد فــي دراســة لــوزارة اخلارجية 
األميركية عــام 1949، أّنــه بالرغم 
مــن وعود إســرائيل الســابقة فإن 
أنها  سياستها كشفت بوضوح عن 
لن تســمح بوجود ))عدد كبير(( من 

العرب داخل حدودها.
املســؤولني  مــن  عــدد  وأوضــح 
اإلســرائيليني في أحاديثهم اخلاصة 
أنهم ال يريدون بقاء أّي شــخص غير 
يهودي فــي دولتهم اجلديــدة. وقال 
الكنيســت  عضو  كارميلي،  إلياهو 
))إنني لست مستعداً  اإلســرائيلي: 

إلعادة حتى شخصاً واحداً عربياً كان 
أو غير يهودي. أريد للدولة اليهودية أن 
تكون يهودية دائماً((. وقال شموئيل، 
أيضاً عضواً  دايان، وكان  والد موشي 
أّي عودة  في الكنيســت، أنه عارض 
))حتى مقابل السالم. ماذا سيعطينا  

هذا السالم الرسمي؟((.
وبحلــول أوائل آذار/ مــارس من عام 
العســكرية  القيادة  كانــت   ،1948
اإلسرائيلية قد أعدت ))خطة دالت(( 
التي كانت تهدف إلى اإلستيالء على 
مناطق في اجلليــل وبني القدس وتل 
أبيب، ُخصصت للدولة الفلسطينية 
املتحدة  األمم  املرسومة حسب خطة 
للتقســيم. ويقول املــؤرخ موريس: 
))... إن خّطة دالت قضت بغزو القرى 
واملدن العربية وإحتاللها بشكل دائم 
باألرض. كما قضت، في  أو تسويتها 
حال وجود أي مقاومة، بوجوب تدمير 
القرى،  املسلحة في  العربية  القوات 

وطرد السكان من الدولة((.
ويقول املؤرخ اإلســرائيلي ســيمحا 
بالتفصيل  تناولت  ))اخلطة  أن  فالبان 
طــرد الشــعب العربي احملّلــي وراء 
احلدود... وإذا عدنــا إلى الوراء يتضح 
لنا أّن الهدف من اخلطة كان الضم... 
إذا كان سيتبع تدمير القرى العربية 
إقامة قرى يهودية مكانها((. وإنتهى 
فالبان إلى القول بأن ))... مئات اآلالف [
من الفلسطينيني] تعّرضوا للترهيب 
واإلرهاب ففــروا مذعورين، بينما كان 
اجليــش اليهــودي بقيــادة ديفد بن 
غوريون يقوم بطرد غيرهم، ويخطط 
لعملية الطــرد وينفذها في أعقاب 

خطة األمم املتحدة للتقسيم((.
القــوات  كانــت  مــا  أن  والواقــع 
اإلســرائيلية منهمكــة فيــه، هو 
ما صــار يعرف في التســعينات في 
العرقي((،  ب))التطهير  يوغســالفيا 
الذي يقوم بــه الصرب للقضاء على 
مسلمي البوســنة والهرسك. حتى 
إن إحدى العمليات في اجلليل سميت 
))ماتاته(( أو املكنســة. وحتدث ييغال 
اليهــودي صراحة عن  القائــد  آلون 
احلاجة إلــى ))تطهير اجلليل األعلى(( 
وأكد بن غوريــون لزمالئه أن الهجوم 
على اجلليل ســيؤدي إلى ))تنظيف(( 
املنطقة مــن العرب. وقال ))إن األرض 
التي عليها عــرب واألرض التي ليس 
عليها عــرب نوعــان مختلفان جداً 
من األرض((. والحــظ فالبان: ))أنه مما 
ال يكاد يحتمل الشــك، أن هدف بن 
غوريون النهائــي كان إجالء أكثر ما 
يكن من الشعب العربي عن الدولة 

اليهودية((.
ومن الواضح، أن هروب الفلسطينيني 
لم يكن كما اّدعى ))حاييم وايزمان((، 
))تبســيطاً  رئيــس إلســرائيل  أول 
إســرائيل  ملشــكلة  كاملُعجــزة(( 
الديوغرافية. لقد كان، بدالً من ذلك، 
حتقيقــاً يبعث القشــعريرة لنبوءة 
ثيودور هرتزل، مؤســس الصهيونية، 
مع أّن خطته كانت أقــل عنفاً قال: 
املفلس  الشعب  ندفع  أن  ))سنحاول 
[الفلسطيني] سراً إلى خارج احلدود، 
بإيجاد عمل لهم فــي الدول اجملاورة، 
وســنحرمهم في الوقــت ذاته من 

القيام بأي عمل في بالدنا((.

الخداع
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

الحلقة 7

دور املعلومات في االتصال 
لغرض حتقيــق الهــدف املعلوماتي , 
يكن أجنــاز االتصال بطــرق متنوعة , 
املســتندات   , االجتماعات  خالل  مثال 

الداخلية .
علــى املديرين الكف عــن الفرضيات 
إلى  املعلومات  غير الضرورية لتوصيل 

املوظفني ألن:
 –يعــرف املوظفــون هــذه املعلومة 

مسبقاً . 
_ال يهتم املوظفون في معرفتها .

_ليست من عمل املوظفني .
عالوة على ذلك يشــعر بعض املديرين 
بأن املعلومات تأتي من جهة عليا وهي 

لهم فقط .
والطريقة الفعالة اكثر هي أن تشارك 
املعلومات مع هؤالء الذين في العملية 
اإلداريــة لكي يعرف كل شــخص في 
الوحــدة التنظيميــة ما هــو متوقع 
األســباب لهذه  يعــرف   , بالضبــط 
التوقعات . وقد يفهم مدى مساهمته 

القصوى لتحقيق الهدف املنشود .
أن اخلــط اإلداري ينتج مــن الفرضية 
القائلة بأن املعرفة الوحيدة هي القوة 
أو الســلطة )كان يعرف املدير شيئاً ال 
يعرفه غيره , خطأ يتصور بأن السلطة 
تنحصــر فــي هــذا املفهــوم (وعند 

الدخــول ألي غرفة أخبــار في البلدان 
الغربية , يالحظ الصحفي القادم من 
بلد شمولي سابق , بأن املوقف الغالب 
هو "التشــارك في املعلومات يجعلنا 
اقوى "علــى العكس مــن غرفة من 
غرفة األخبار في بلده حيث أن املوقف 
الغالب هو "إخفاء املعلومات يجعلني 
اقــوى" وهذا املوقف هــو تناقض آخر 

للميراث االشتراكي للشيوعية .
أن املوقــف الذي يعرفه شــخص ما 
يجعله فوقيــا على أولئــك الذين ال 
يعرفونــه مما يــؤدي إلى إخفــاق في 
السلم الهرمي العمودي أو في تنظيم 
.واملوظفني  تصحيحه  ويجب  االتصال 
يرغبون في التشــارك فــي املعلومات 
فقــط عندما يــرون بــأن أفكارهم , 
اقتراحاتهــم أو مالحظاتهم تؤدي إلى 
فعل . فاذا لم يكن ممكناً تطبيق فكرة 
أو اقتراح , فمن املناسب تبليغ املوظف 
اخملتــص ومــن دون تأجيل , ملــاذا ومن 
ســيتخذ أية خطــوات لغرض حتقيق 
الفكرة أو االقتراح . أن متابعة االتصال 

قد يكشف حلول كامنة أخرى .
الدور احملفز لالتصال 

ألجل أن يكون املدير فعاال , عليه إيجاد 
مفاتيح لغرض فتــح افضل األداء من 
قبل كل موظف .ولغرض إمتامها , على 

املدير أن يأخذ الوقت لكي يتصل بنحو 
كامل مع كل موظف , وعليه أن يبقى 
في ذهنه ثالث قواعــد مبنزلة مفاتيح 

وهي :
توضيحها  يجــب  والغايات  -األهداف 

بطريقة يفهمها ويقبلها املوظف .
-يجب أن يتدح األداء اجليد .

-يجب مالحظة األخطاء واملشــكالت 
فــي أداء املوظف بطريقــة صريحة . 
أن املدير الذي يظهر املديح ســيواجه 
القضايا  كشــف  عنــد  املشــكالت 
الصعبة . وأن املدير الذي ينتقد فقط 
ســيواجه صعوبــة في بنــاء عالقة 
إيجابية مع مجموعة املوظفني , وهذا 
ســيخفي جهودًا لتحقيق الهدف . أن 
املديرين الفعالني يســتخدمون املديح 

والنقد كجانب إيجابي في صاحلهم .
وفي بعض األحيان , وبالرغم من افضل 
اجلهود التي يبذلها املدي , جند أن بعض 
املوظفني غير قادرين وغير راغبني أصال 
في أجنــاز العمل مبســتوى مقبول .أن 
كان أجناز ذلك الشــخص له اثر سلبي 
علــى العمال اآلخريــن وال يتغير بعد 
أســبوعني من االتصــال , قد يضطر 
املدير إلى أنهــاء عالقة هكذا موظف 
. وعلــى الرغم من كونهــا ضرورية , 
فعلــى املديــر أن يقوم بــكل طريقة 

ممكنة ليعطي املوظف فرصته , وقبل 
أن يتخذ خطوة كهــذه كان يجب أن 
يتوجه االتصــال بطريقة بناءة لغرض 
إلى  حل املشــكالت اكثر مما يهــدف 
التقليل من شــأنها أو أن تكون سبباً 

لشيء ما ال يكن فعله .
يجــب أن يدعــم االتصــال كل مــن 
العالقات اإلنســانية اجليدة والكفاءة 
في مــكان العمــل . والالحــق يتبع 
السابق وليس العكس )أي أن الكفاءة 
بعد العالقة اإلنسانية وليس العكس(.

القواعد األساسية لالتصال 
في الصحيفة األسبوعية ذات الثماني 

صفحات 
1 -ما تعرفه وحدك ال يعني أي شــيء 
للصحيفة , ما لم يعلم عنه اآلخرون 
. فالصحيفة هــي نتاج جهد جماعي 
)فريق عمل ( , لذلك دع اآلخرين يعرفون 
ما تعلمته أما بالكتابة عنه بتقرير , أو 
عن طريق نقل املعلومات إلى زمالئك .

 2 - اقرأ في الصحيفة ما كتبه زمالؤك 
. وتعلم مما كتبوه , وأن كنت تعرف املزيد 
عن املسألة , أو كان لديك رأي مختلف 
, فال تتردد في أن جتعلهم يعرفون فهذا 

ال يعني أهانتهم بالتأكيد 
-3  اجعل فــي األقل زميال آخر 
لــك بأن يقرأ ما كتبه قبل نشــره في 

الصحيفة . فأكثر من عقل يستطيع 
مالحظة األكثر .

طرق االتصال :
فــي الصحيفــة , هناك ثــالث طرق 
وهي  ومســتخدمة  لالتصال  معتادة 
حسب أهدافها : - من املمكن أن تكون 
احملادثة فعالة أن كانت سرعة تسليم 

الرسالة مهمة .
-قــد يكون االجتماع مناســباً أن كان 
نقــل االســتجابة الفوريــة مهمة , 
مثل تنقيــة امليزانيات اخلاصة باحملتوى 

التحريري .
تكون  عندمــا  مناســبة  -الكتابــة 
نصيحة املوظفني لرســالة معقدة أو 

تغيير في القواعد والسياسات.
أساليب االتصال :

أن االتصــال في محل العمل , ســواء 
أكان شفهًيا أو حتريرياً , يجب أن يبنى 
على احلقائــق . ويجب جتنب الغموض 
واجملاز والكلمات املشــفرة لغرض عدم 
اســتبداد أولئك الذين ال يستطيعون 

فهمها .
يســتخدمها  املشــفرة  فاللغــة 
الصحفيون بنحو مثالي في اجملتمعات 
الشــمولية )الدكتاتورية (حيث يكون 
اجلمهــور فيها مجبراً على القراءة بني 

السطور . 

مــن الصعب تغيير هــذه العادات في 
يــوم وليلة , لكل من الكاتب والقارئ . 
مع ذلك , االلتزام باللغة املشفرة لعدة 
ســنوات بانهيار املعسكر االشتراكي 
قد يكــون أيضاً متأثــرًا مبعايير عامة 
ثقافية واجتماعية , كما مت توضيحها 

من قبل عالم االجتماع اجليكي .
لقــد ســاعد الكتاب املطبــوع على 
نشر أسلوب الرســالة املكتوبة والتي 
ال حتتاج إلى مؤلف قريــب من القارئ 
ليجيب على أسئلتنا وما كان املقصود 
من شــيء ما . لذلك يحتاج أســلوب 
ومكشــوفاً  واضحاً  يكون  أن  الكتابة 
في جمل كاملــة . والقطب املعاكس 
واملضاد للكتاب هــو االتصال باحملادثة 
بــني أناس قريبني مــن بعضهم حيث 
يثــل النص بنحــو حــركات , إياءات 
وظروف أنية يتم اإلشارة إليها . لذلك 
جند من املمكن في احملادثة , استعمال 
الشــيء  عن  اإلفصاح  )عدم  الكتمان 
املقصود( جمل غير كاملة وإشــارات 

املقصود منها املعرفة .
أن هــذا اخلروج عــن الســياق .. يعد 
مهماً في بيئــات حميمة صعوداً إلى 
مراحل شــخصية أو طبقات ادنى . أن 
أســلوب االتصال السياقي يعد مهًما 
املشتركة  األخرى لألجواء  الناحية  من 

للمراحــل والطبقــات العليــا . وهو 
مطلوب في املدرســة كحــد اقصى 
وليــس ادنى , وفي احملاكــم , فيتوجب 
بطريقة  وثائق  تشــكيل  احملامي  على 
لكــي يتضمــن بعــض االعتراضات 
الكامنــة وبنحو مقدمــة ومحاوالت 

لقراءات مختلفة .
سواء كانت األســاليب داخل السياق 
أو خارجــه مقــررة من قبــل الثقافة 
أو بالعكــس , فتلك مســألة جدلية 
أخــرى مثل اصل البيضــة والدجاجة 
والتي كان اخلبراء يجادلون فيها لعدة 
عقود من الزمن , حيــث تعد الثقافة 
تشــكيلة من نظام وقواعــد لغوية 
اللغــوي اجتماعي  العالم  , حســب 
املشهور )باســل بيرنستني( وتتضمن 
شفرتني مختلفتني " الشفرة احملددة " 
أو املقيــدة أو اللغة املتمثلة بالتجزئة 
الشــفرة  اما  املنطقية  والبســاطة 
الثانيــة فهي " الشــفرة املتحررة "أو 
اللغة املستخدمة للتعبير عن املعنى 
الشامل واألوسع . واذا أخذنا تعليـــل 
العالم )بيرنســتني( باحلسبان , جند أن 
يكونـوا مسهميـن  قـد  الصحفييـن 
في تشــكيل ثقافـــة بلدهـــم من 
خـــالل أســاليب االتصـــال التـــي 

يستخدمونهـا .

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي 
بول فندلي، ما قالته "هيلين توماس" عميدة المراســلين 
السابقة في البيت األبيض، التي عاصرت عددًا من رؤساء 
الواليات المتحدة األميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ 
وصفته في مقالة مهمة عن الشــرق األوسط ب"الرجل 

صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة".
ولنضع تحــت " الذي يجرؤ على قــول الحقيقة " خطين، 
ففــي اميركا يمكنك ان تقول أي شــيء عــن أي كان، 
حتــى انه يمكنك ان تشــتم الرئيس، لكــن كل ما يتعلق 
بإســرائيل والعالقة التي تربطها بالمسؤولين األميركان، 

خط احمر.
هناك..حيــث الديمقراطيــة وحرية التعبيــر، ثمة جهاز 
اســتخباري كامــل، يعمل فيــه إســرائيليون واميركان، 
وصهاينة، يســمى منظمة " ايباك " هــذا الجهاز الذي 
تطلــق عليه مفردة منظمة، هو الذي يســيطر ربما على 
نحو %90 من االعالم األميركي والسياسة األميركية في 

الشرق األوسط، ان لم نقل اكثر.
وهــذا الجهاز- المنظمة، حارب علــى الدوام اية حقيقة 
او محاولــة لفضــح العالقــات األميركية –اإلســرائيلية، 
او االســاليب التي تتبع للتأثير الســلبي علــى الرأي العام 
األميركي، بدعوى معاداة الســامية، ولكنه – الجهاز – 
لــم يتمكن من بول فندلي عضــو الكونغرس األميركي 
عن والية الينوي لمدة 22 ســنة، والذي نشــر او كتاب له 
ســنة 1985 بعنوان من يجرؤ علــى الكالمن وفضح فيه 
خفايا العالقات األميركية اإلسرائيلية، وتحدث ربما للمرة 
األولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح 

إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكالم، لم يفز فندلي بعضوية 
الكونغــرس مرة أخرى، بعد ان حشــد ايباك لخســارته 
فــي االنتخابات، ولكن هذا األمر لم يثــن بول فندلي عن 
مواصلــة الكتابة وفضــح الحقائق في كتــب عدة هي 
إضافة الــى " من يجرؤ على الكالم "، " ال ســكوت بعد 

اليــوم "، و" اميركا فــي خطر "، والذي ضــم مذكرات 
فندلي عن السياســة األميركية إزاء إســرائيل، و "اللوبي 
اإلسرائيلي" والسياســة الخارجية األميركية" شارك في 
تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور "جون مرشماير" 
من جامعة شيكاغو والدكتور "ستيفن والت" من جامعة 
هارفرد، و" الخداع " الــذي نضع هنا بعضا منه بين يدي 

القاري الكريم..   
تجدر اإلشــارة الى ان من ينتقد إســرائيل فــي اميركا، 
وتأثير اللوبي اإلســرائيلي في صنع السياســة األميركية 
في الشــرق األوســط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة 
والمؤلفــة "غريس هالســل"، الصوت القــوي المطالب 
بالعدالة في الشــرق األوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها 
"علينا التضافر معًا، ألننــا قليل عديدنا، فما يزال عدد من 
هم على إســتعداد إلنتقاد إســرائيل جهارا قلياًل، وعلى 
الذيــن يجهرون بالكالم أن يســتعدوا لتلقــي المعاملة 

الخشنة". 
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تشــكل النصــوص التي بين يــدي القــارئ مقدمة 
منهجيــة ومهنيــة لكل مهتم بتأســيس مشــروع 
إعالمــي حديث، فهي بوابة لــكل زمالئنا الصحفيين 
العراقيين بشــكل خاص، ألنها ترسم حدود االلتزام 
والجديــة في إرســاء أســس صحيحة لمؤسســات 

جديدة.
الهــدف النهائي مــن هذه النصوص هــو التمهيد 
لبناء صحافــة عراقية محترفة ال ترتكز على تمويل 
حكومي او الى اإلدارة الرســمية للمشاريع وال تتبع 
مقاييس ما يعــرف في تاريخنا الصحفــي العالمي 

بصحافة الدولة او الحزب.
وهذه النصوص تنســجم مع ما نتطلــع إليه ويتطلع 
إليه المجتمع من ســمات أساســية تنسجم مع التيار 

الدولي العالمي المألوف.
وتتفــق النصــوص مع معداتنــا وأدواتنــا المطلوبة 
للهيكل الجديــد للصحافة العراقيــة التي نريدها، 
صحافة ال تدافع عن األيدولوجيات أو برامج األحزاب 
الحاكمــة أو المعارضــة بــل هــي صحافــة تقدم 
للمواطن المعطيات االقتصادية والسياسية والمالية 
والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او 

مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف 
نتطلع الــى تنوير الجيــل الجديد من أبنائنــا وزمالئنا 
وصــوال الى النصوص بالعمل اإلعالمي العراقي الى 
المســتويات التي عالية وإننا واثقــون أن بالدنا تزخر 
بالمهــارات الصحفيــة والمهنييــن الحريصين على 

تحقيق هذه األهداف.
ومن هذا المنطلق تنشــر “الصباح الجديد” سلســلة 
من هذه النصوص إسهامًا منها في االرتقاء بالجيل 
الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

مع ملحق مقارن للمصطلحات اإلعالمية
تنظيم وإدارة المؤسسات اإلعالمية الحديثة

تحرير وإشراف: إسماعيل زاير

 بول فندلي
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متابعة الصباح الجديد: 
يتطلب إجراء التحاليل الطبية 
الكثيــر مــن الوقــت واجلهد 
والتنقل بني اخملتبــرات الطبية 
وحتمــل ألم الوخز عنــد اجراء 
الفحوصات، إال أن إجهاد املريض 
سيزول مع تطوير ضمادة ذكية 

تغني عن آالم اإلبر.
والضمــادة اجلديدة حتتوي على 
طبقة ورقية بها أعواد متناهية 
الذهب  من  مصنوعــة  الصغر 
ومبطنة مبــادة من البوليمارات 
الســوائل  جتميع  وتســتطيع 
املوجودة بني اخلاليا داخل جسم 
االنسان للتعرف على احتماالت 

اإلصابة باألمراض.
والضمــادة الذكية حتتوي على 
تســع إبــر متناهيــة الصغر 
من أجل ســحب عينــات الدم 
مــن املرضــى مــن دون احلاجة 

إلشعارهم بآالم الوخز.
وقطــر اإلبــر الصغيــرة داخل 
قطر  علــى  يزيد  ال  الضمــادة 
طولها  يزيد  وال  االنسان  شعرة 

على ملليمتر واحد.
ميكنهــا  الواعــدة  والتقنيــة 
بالغة  نتائــج  إلــى  التوصــل 
اجلهد  الكثير من  وتوفير  الدقة 

والوقت.
الطبيــة  التقنيــات  وتتنــوع 
املواكبة للتطــور التكنولوجي 
واملتصلة بأجهــزة ذكية قابلة 
مجال  في  ومستعملة  لالرتداء 
على  واحلفاظ  األمراض  محاربة 

الصحة.
من  اميركيون  باحثــون  وابتكر 

جامعتــي هارفــارد وكمبريدج 
ماساشوســيتس  ومعهــد 
للتكنولوجيــا فــي الواليــات 
املتحدة ضمادة ذكية تســاعد 
على الشفاء من اجلروح في وقت 
بالضمادات  قياســي مقارنــة 

التقليدية.
وتســهم الضمادة الذكية في 

املزمنــة خاصة  اجلــروح  عالج 
الســكري،  مرض  عن  الناجمة 
إضافة إلى االصابات الناجتة عن 

احلرائق أو احلروب.
وقال الباحثون إّن الضمادة حتتوي 
علــى وحدة حتكــم إلكترونية ال 
يزيد حجمها علــى حجم طابع 
البريــدي، وميكــن التحكم فيها 

بواســطة تطبيق إلكتروني يتم 
تنزيلــه على الهاتف الذكي أو أي 

جهاز محمول.
وتســتعمل الضمــادات الذكية 
ملراقبة  اخلامس  اجليل  تكنولوجيا 

طريقة العالج املطلوبة .
كمــا ابتكر باحثــون من معهد 
للتكنولوجيا  ماساتشوســتس 

ضمادات ذكية حتتوي على أجهزة 
استشعار لدرجة احلرارة، وميكنها 
االحتفاظ بالــدواء وتوصيله إلى 

اجلسم.
الذكيــة  الضمــادة  وتتميــز 
املصنوعة مــن مادة الهيدروجيل 
بأنها شــديدة االلتصاق وميكنها 
التمــدد مــع حركــة اجلســم، 

املناسب  القدر  مترير  وتســتطيع 
من الدواء للمريض حسب معدل 
ارتفــاع درجــة حرارتــه، وتضيء 
أما  الــدواء منها،  ينفــد  عندما 
أن  التمدد فتساعد على  خاصية 
تبقى الضمادة فــي مكانها مع 
الركبة  وانحناءات  املريض  حركة 

أو الكوع مثالً.
ثالثية  ذكية  ضمادة  علماء  وطّور 
األبعــاد ميكــن أن تســاعد في 
مراقبــة التنفــس وحركة العني 
ونشــاط القلب والدمــاغ ورصد 
إشارات القلب عند وضعها على 

الصدر أو املعدة.
ويســبب الوخــز باالبــر ملرضى 
الســكري باخلصوص في معاناة 

مستمرة ودائمة.
ويضطــر املصابــون بالســكري 
ملتابعــة مســتوى الغلوكوز في 
الــدم بانتظام لتحديــد جرعات 
وليــس هناك  والطعام  األدويــة 
وســيلة حاليــاً لذلك مــن دون 
احلصــول على عينة من الدم عبر 

الوخز باالبر.
وســمح جهاز جديد يوضع على 
اجللــد ملرضى الســكري بقياس 
الســكر  مســتويات  ومراقبــة 
في الــدم مــن دون احلاجة لوخز 
إصبعهم أو احلصول على عينات 

دم بطرق أخرى.
وشدد الباحثون على أن اجلهاز ما 
يزال يحتاج إلى املزيد من التطوير 
ليصبح وســيلة قابلــة لالرتداء 
لقياس  الذكي  بالهاتف  متصلة 
مستويات الســكر في الدم من 

دون عينة.

الحقن طريقة اساسية لتوصيل االدوية

ضمادات طبية ذكية تلغي ألم الوخز
 باإلبر وتعالج الجروح والحروق

متابعة الصباح الجديد: 

أفادت دراســة أميركية حديثة، بأن 
عدم تناول ما يكفــي من الفواكه 
واخلضروات يومًيا قد يســبب وفاة 
ماليني األشــخاص بأمراض القلب 

واألوعية الدموية حول العالم.
الدراســة أجراها باحثون في كلية 
فريدمان لعلوم التغذية في جامعة 
تافتس األميركية، وعرضوا نتائجها 
، أمــام املؤمتر الســنوي للجمعية 
األميركية للتغذية، الذي يعقد في 
الفترة من 8 إلى 11 يونيو اجلاري في 

بالتيمور بالواليات املتحدة.
الفواكــه  أن  الباحثــون  وأوضــح 
واخلضــروات هــي مصــادر جيدة 
واملغنيسيوم  والبوتاسيوم  لأللياف 
والفينوليك،  األكســدة  ومضادات 
والتــي ثبت أنهــا تقلل من ضغط 

الدم والكوليسترول.
وأضافــوا أن الفواكــه واخلضروات 
الطازجة تعمل أيًضا على حتســني 
صحة وتنــوع البكتيريا اجليدة في 

اجلهاز الهضمي، كما أن األشخاص 
الذيــن يتناولونها بكثــرة هم أقل 
عرضة لزيادة الوزن أو الســمنة، ما 
يقلــل من خطر اإلصابــة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
القلب  بأمراض  7 وفيــات  وفاة من 
ميكــن أن تعزى إلى عــدم تناول ما 

يكفي من الفاكهة
وبناًء على إرشــادات ودراسات حول 
عوامــل اخلطر القلبيــة الوعائية، 
حدد الباحثون املقدار األمثل لتناول 
الفاكهة بـ300 غــرام يومًيا، أي ما 
صغيرتني،  تفاحتني  تقريًبــا  يعادل 
األمثل  االســتهالك  حــددوا  كما 
للخضروات، مبا في ذلك البقوليات، 
أي مــا يعادل  يومًيا،  بـ400 غــرام 

نحو3 أكواب من اجلزر.
مقدار  متوســط  الباحثون  وقــّدر 
األمثــل  واخلضــروات  الفواكــه 
لألشخاص من مســوحات النظام 
الغذائــي التــي متثــل 113 دولــة 
العالم(  )نحــو%82 مــن ســكان 
2010، ثم جمعــوا هذه  في عــام 
أســباب  عن  بيانات  مع  املعلومات 

الوفــاة فــي كل بلــد وبيانات عن 
الدموية  واألوعية  القلــب  مخاطر 
املرتبطة الناجمة عن عدم تناول ما 

يكفي من الفاكهة واخلضروات.
أن ما يقرب من  الدراســة،  وأثبتت 
1 مــن 7 وفيــات بأمــراض القلب 

واألوعية الدموية ميكن أن يعزى إلى 
الفاكهة،  تناول ما يكفي من  عدم 
و1 مــن 12 وفــاة بأمــراض القلب 

واألوعية الدموية ميكن أن يعزى إلى 
عدم تناول ما يكفي من اخلضروات.

وكشــفت النتائج أن عدم تناول ما 
يكفي من الفواكه يومًيا ينتج عنه 
قرابة 1.3 مليون حالة وفاة بســبب 
الســكتة الدماغيــة وأكثــر من 
520 ألف حالة وفاة بســبب مرض 
جميع  في  للقلب  التاجي  الشريان 
أنحاء العالــم كل عام، فيما ينتج 
الكافي من  القــدر  تناول  عن عدم 
وفاة  حالة  ألف  نحو200  اخلضروات 
وأكثر  الدماغية  الســكتة  بسبب 
مــن 800 ألف حالة وفاة بســبب 

مرض الشريان التاجي سنويًا.
ووفقا للدراســة، فــإن البلدان في 
جنوب آسيا وشــرق آسيا وأفريقيا 
جنــوب الصحــراء الكبــرى تناول 
معظم سكانها كمية منخفضة 
مــن الفاكهــة، وصاحــب ذلــك 
املرتبطة  الوفيات  ارتفاع معــدالت 

بالسكتة الدماغية.
الوســطى  البلدان في آســيا  أما 
تتمركز  - منطقــة  وأوقيانوســيا 
االستوائية-  الهادئ  احمليط  في جزر 

تناول معظم سكانها كمية  فقد 
منخفضــة من اخلضــروات، ورافق 
اإلصابة  معــدالت  ارتفــاع  ذلــك 

بأمراض القلب التاجية.
وفــي الواليات املتحــدة، فإن تناول 
اخلضروات دون املستوى األمثل جنم 
عنــه 82 ألف حالة وفــاة بأمراض 
القلب واألوعية الدموية، في حني أن 
تناول الفاكهة دون املستوى األمثل 
أســفر عن وقوع 57 ألف حالة وفاة 
الدموية  واألوعية  القلــب  بأمراض 

في عام 2010، حسب الدراسة.
وكانــت دراســات ســابقة أفادت 
يكثــرون من  الذين  الرجــال  بــأن 
واحلمراء  الورقية  اخلضــروات  تناول 
والبرتقاليــة والفواكه، أقل عرضة 
لفقــدان الذاكرة وتراجــع مهارات 

التفكير.
أصباًغا  بــأن  الدراســات  وأضافت 
من  بأنــواع  متواجــدة  طبيعيــة 
الفواكه واخلضروات، ميكن أن تقلل 
خطــر اإلصابــة بأمــراض القلب 
واألوعيــة الدمويــة عنــد تناولها 

بكميات كبيرة.

تقـرير

أكثر من مليوني شخص يموتون سنويًا لعدم تناول الخضار والفواكه
قلة تناول الفواكه والخضار تقتل الماليين حول العالم

غرائب وعجائب 

مسبح شفاف فوق برج شاهق 
بلندن

شّكل مســبح تعتزم شركة بريطانية 
إنشــاءه فوق برج شــاهق، لغزًا محيراً 
وذلك بســبب  التواصل،  مواقــع  لرواد 
تصميمــه الشــفاف بالكامل، ومتتعه 
بإطاللة 360 درجة، وعدم وجود ســّلم 

للدخول أو اخلروج منه.
وذكــرت »كومباس بولــز« املتخصصة 
في تصميم املسابح، أن احلوض املبتكر 
سيســتوعب 600 ألف لتر مــن املياه، 
55 طابقاً  ويعتلي مبنــى مكوناً مــن 
يحمل اسم »لندن الال متناهية«، ويقع 
وســط العاصمة البريطانية. وبحسب 
تشــرع  قد  األميريكية،  نيوز«  »فوكس 
الشــركة في تشييد املبنى بحلول عام 

.2020
ومــن بــني األمــور التــي متيــز حوض 
الســباحة اجلديد عن غيره، استعمال 
مادة »اإلكريليك« في تشــييده، عوضاً 
عن الزجاج، ما يجعل كل شــيء داخل 
احلــوض يبــدو واضحاً، فيما ســتكون 
األرضية مــن الزجــاج. وبالتالي، ميكن 
لســكان املبنى وزواره رؤية كل شــيء 
داخــل احلــوض، وسيشــعرون كأنهم 
يحلقون فوق السحاب، نظراً لتصميمه 

الشفاف.
وفــي مواقــع التواصل، أثــار تصميم 
املســبح حيرة الكثيريــن وخوفهم، ال 
سيما بشأن سبيل الوصول إليه. وطرح 
أحدهم سؤاال: »هل جترؤ على السباحة 
في حوض رعب ال نهايــة له، وبإطالله 

360 درجة؟«.
وذهــب آخــرون إلى درجة إعداد رســم 
يحاول اإلجابة عن ســؤال: كيف ميكن 
الوصــول إلــى حوض الســباحة على 
الرغم من أنه يغطي كل سطح املبنى؟.
وعلق آخرون: »ال ميكــن اخلروج من هذا 
املسبح، ومن يسبح فيه سيظل هناك 

حتى موته«
احملير،  اللغــز  بولز«  »كومبــاس  وحّلت 
قائلة في بيان: إن السبيل للوصول إلى 
املسبح سيكون من خالل »درج حلزوني 
دوار، مثبت على بــاب غواصة، موجودة 
في أرضية املســبح، بحيــث ترتفع من 
األرضية عندما يريد شخص ما الدخول 

أو اخلروج«.

كشف غموض قرية تظهر 
مرة واحدة كل عام

تقع قرية كــوردي في والية غوا الغربية 
الهندية وهي قرية ال ميكن رؤيتها إال ملدة 
شــهر واحد فقط كل عــام، اذ تختفي 

حتت املاء طوال 11 شهراً.
ووفقاً ملا نشــرته »بي بي سي«، عندما 
تنحســر امليــاه عــن القريــة يجتمع 
حالياً  املســتقرون  األصليون،  سكانها 
في مكان آخــر، لالحتفال في منازلهم 

القدمية.
ولم تعد القرية موجودة منذ عام 1986، 
كما يعلم سكانها؛ فبعد بناء أول سد 
في الوالية، غمرت املياه القرية بالكامل.
وتنحســر املياه عن القرية في مايو/أيار 
من كل عام، وكانت أرض القرية خصبة 
وكان معظــم ســكانها، الذيــن يبلغ 
3 آالف نسمة، يعيشون  تعدادهم نحو 
فيهــا، ويحرثــون حقــول األرز احملاطة 
بأشــجار جوز الهند والكاجــو واملاجنو 

واجلزر.
ويعتنق أهل القرية الديانات الهندوسية 
واملســيحية واإلســالم، وكانت القرية 
تضم معبداً رئيســاً وكنيسة وضريحاً 

إسالمياً.
وزراء  رئيــس  بانــدودكار،  دايانانــد  وزار 
الواليــة، القرية وأعلن عن بناء الســد 
الوالية، وجمع كل ســكان  األول فــي 
القرية وأخبرهم بأنه ســيفيد كل غوا 

اجلنوبية.
واضطر الســكان، وهــم أكثر من 600 
أســرة، إلى االنتقال إلــى القرى اجملاورة 
وحصلوا من الدولة على أرض وتعويض.

متابعة الصباح الجديد: 
يرى خبــراء التغذية أن عدداً من 
في  يســاعد  الطبيعية  املــواد 
الفسيولوجية  العمليات  حتفيز 
الدهون  من  للتخلص  الضرورية 

الزائدة.
وكشــف اخلبراء عــن أهم هذه 
املــواد، وهــي اللــوز ومنتجات 
األلبان والشاي األخضر والفلفل 
احلار واألســماك الدهنية، حيث 
لإلنسان  الغذائي  النظام  يلعب 
الوزن،  دورا مهما فــي تخفيض 
املواد على  تناول هذه  ويســاعد 
منع تراكم الدهون في اجلســم 

للمحافظة على وزن طبيعي.
الصحية  بالدهون  مشبع  اللوز: 
التي تســاعد على طــرد اخلاليا 
الدهنية املتراكمة في اجلســم، 
إضافــة إلى أنــه يعجل عملية 
التمثيل الغذائي. وينصح خبراء 
 43 مقداره  مــا  بتناول  التغذية 
غراماً من اللوز يومياً أو ما يعادل 

30 حبة لوز.
مشــتقات األلبان: تساعد على 
امتصــاص اجلســم بفعاليــة 
للمــواد املفيــدة، وهــذا مهم 
التمثيــل  عمليــة  لتعجيــل 
الغذائي. عالوة على هذا يساعد 
الــذي يحتوي على  اللنب  مصل 
تطوير  علــى  كثيرة  بروتينــات 
وهــذا  العضليــة،  األنســجة 

إضافية  حرارية  سعرات  يتطلب 
أي حرق الدهون.

الشاي األخضر: يعد بعض خبراء 
التغذية أن الكافيني من بني املواد 
النشــطة التي تؤثر في عملية 
حرق الدهــون إيجابياً. ولكنهم 
فــي الوقت نفســه  ينصحون 
باستعمال الكافيني املوجود في 
أوراق الشــاي األخضــر بدالً من 
املوجود في القهوة، ألنه يساعد 
في تخفيض الــوزن. إضافة إلى 
الكافيــني حتتوي أوراق الشــاي 
األخضــر علــى نســبة عالية 
مع  الذي  كاتيشــني  من مركب 
عملية  ويحفز  يحسن  الكافيني 
التمثيل الغذائي وحتويل الدهون 

املتراكمة إلى طاقة.

الفلفل احلــار:  حتتوي األطعمة 
احملتوية علــى الفلفل احلار، على 
املوجودة  الدهون  تذيب  مكونات 
الكلمة. كما  اجلسم مبعنى  في 
أن هــذه املواد تؤثــر إيجابياً في 
تكون  الشــرايني وحتميها مــن 
تصلب  ملرض  املسببة  اللويحات 

الشرايني.
ســمك  الدهنيــة:  األســماك 
والســردين  والتونة  الســلمون 
باألحمــاض  الغنيــة  وغيرهــا 
على  تساعد  أوميغا3-  الدهنية 
التخلــص من الدهــون الزائدة 
حتسن  األسماك  هذه  املتراكمة. 
لألنسولني،  اجلســم  حساسية 
وتخفــض مســتوى االلتهابات 
التي حتفز منو األنسجة الدهنية.

متابعة الصباح الجديد : 
احلضارة  إن  أسترالية  دراسة  قالت 
البشــرية ســتندثر خالل العشر 
النزاعات  بســبب  املقبلة  سنوات 
واألزمات  الطبيعيــة  والكــوارث 
العالم  تطحن  التــي  االقتصادية 

أجمع. 
أفــاد خبراء مــن مدينــة ملبورن 
غازات  انبعاثــات  أن  األســترالية 
الدفيئة ستبلغ أعلى مستوى لها 
في اجلو في العــام 2030 ، بعد أن 
تخفق احملاوالت الدولية في خفض 
مســتوى حرق الوقــود االحفوري، 
الذي يرفع متوســط درجات  األمر 

حرارة األرض.
وبحسب مجلة »بيبول« األميركية 
فإن هذا االرتفاع في درجات احلرارة 
يتواصل حتى العــام 2050 بوتيرة 
مقلقة، ما يــؤدي إلى ذوبان الثلوج 
وارتفــاع مســتوى ميــاه البحار 

واحمليطات.
ووفقــاً الرتفاع درجــات احلرارة فإن 
اجلفــاف يؤدي إلى حرائق واســعة 
في الغابــات التي تعد الرئة األولى 
وارتفاع مســتوى  األرض،  لكوكب 
إلــى  ميــاه احمليطــات ســيقود 

فيضانات تغرق املدن الكبرى.
ويرى خبــراء أن تقديــرات الرتفاع 
مســتوى احمليطات جــراء االحترار 

املناخي جتاوزت أســوأ ما هو متفق 
عليه علمياً اآلن.

ويعــد ذوبان الغطــاء اجلليدي في 
القطــب املتجمد الشــمالي من 
الرئيسة الرتفاع مستوى  العوامل 
ميــاه احمليطات إلــى جانب األنهر 

اجلليدية والتمدد احلراري
املياه  كمية  )ارتفــاع  للمحيطات 
احلارة( إال أنه األقل قابلية للتقدير 
في  حتســنت  اخلبراء  منــاذج  لكن 

السنوات األخيرة.
وســبق أن تنبأ خبــراء في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 
1973 مبساعدة كمبيوتر عمالق، أن 
»احلياة  نهاية  2040 سيشهد  عام 

املتحضرة كما نعرفها«.
األســترالية  اإلذاعة  وأعادت هيئة 

الــذي أعده  التقرير القدمي  نشــر 
باحثــو املعهد العريق مبســاعدة 
برنامج اســمه »وولد وان««، وأحد 
أكبر احلواسيب في العالم في تلك 

الفترة، الواقع في أستراليا.
من  املطبوعة  التنبــؤات  وأظهرت 
االجتاهــات  العمــالق،  احلاســوب 
رسم  عبر  املتوقعة  املســتقبلية 
مبا  بياني خطي ملواضيع مختلفة، 
والنمو  التلوث  ذلك مستويات  في 
الطبيعية  املوارد  وتوافر  السكاني 

ونوعية احلياة على األرض.
معهــد  باحثــو  وتوقــع   
أن  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
العالم لم يعــد قادراً على احلفاظ 
على هذه املســتويات ملدة طويلة 

جداً.
وكشــف تقرير عام 1973 أنه »في 
نحوعــام 2020، ســتصبح حالة 
كوكب األرض حرجة للغاية. وإذا لم 
نفعل شيئاً حيال ذلك، فإن نوعية 
الصفر.  إلــى  احلياة ســتنخفض 
وســيبدأ التلوث شــديد اخلطورة 
بقتل الناس، وهذا بدوره ســيؤدي 
إلى انخفاض عدد السكان، أقل مما 
كان عليه في عام 1900. وعند هذه 
2040 و2050،  املرحلة، بني عامــي 
ســتنتهي احليــاة املتحضرة كما 

نعرفها على هذا الكوكب«.

مواد فعالة في حرق الدهون 
التغير المناخي يمحو الحضارةمنها األسماك »الدهنية«

 البشرية بعد 30 عامًا

الحرائق والفيضانات ستبتلع حضارة البشر
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بغداد ـ طه الجنابي:
السليمانية  محافظة  تشــهد 
في السابع والعشرين من الشهر 
احلالي اقامة بطولة العراق ببناء 
 .. ايام  ثالثة  وتســتمر  األجسام 
اعلن ذلك فائز عبد احلسن رئيس 
االحتاد، مشــيرا الى ان البطولة 
ممثال  دولــي  حضور  ستســهد 
رئيس  )منغوليا(  اوشير  بالسيد 
احتاد قارة آســيا لبناء االجسام 
الدكتور عادل فهيم  الى  اضافة 
رئيس االحتــاد العربي واالفريقي  
عضو االحتــاد الدولي والســيد 
منارهيكل رئيس االحتاد السوري 

عضو االحتاد  الدولي.  
حضــور  ان  فائــز  واضــاف 
الشــخصيات للحدث احمللي في 

الســليمانية ياتي لتعزيز الثقه 
الصديقــة متهيدا  الــدول  لدى 
القامة بطولة آســيا في العراق 
٢٠٢٠ مؤكــدا بانــه تلقى ردود 
البطولة   القامه  ايجابيــه  فعل 
في العراق وحضير الشخصيات 
سيســهم في بلــوره القناعة 
الكاملــة بامكانية العراق على 
 .. اآلســييوي  احلــدث  احتضان 
البطولة  ضــوء  على  وســيتم 
العراقــي  املنتخــب  اختيــار 
للمشاركة في  بطولة اسيا متوز 

املقبل بالصني.
اخر  مصر شــهدت  ان  ويذكــر 
مشــاركة البطال بناء االجسام 
نتائج مميزه  املنتخب  حيث حقق 

في احلدث العربي.

إعالم الشباب والرياضة
والرياضــة  الشــباب  وزارة  حــددت 
موعدا  اجلاري  حزيران  شهر  منتصف 
ســعة  العزيزية  ملعــب  الفتتــاح 
خمســة االف متفرج في محافظة 
واسط في احتفالية تتضمن فقرات 
املنتخب  رواد  ابرزها مباراة جتمع  عدة 
العراقــي مع رواد محافظة واســط 

بكرة القدم.
واالتصال  االعالم  لـ)قسم  ذلك  اعلن 
احلكومــي( مدير عام دائــرة التربية 
البدنيــة والرياضة الدكتور عالء عبد 
القادر، مبينا انــه تنفيذا لتوجيهات 
وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد 
رياض، بوجوب اكمال جميع متطلبات 
افتتاحها،  الرياضية قبيل  املشــاريع 
شــرعت مــالكات الــوزارة بوضــع 
اللمســات االخيــرة وفحص جميع 

مرفقــات امللعب الذي يعــد إضافة 
من  واسط  لرياضة محافظة  مهمة 
خالل احتضــان وتضييف املهرجانات 
الرياضية والبطــوالت واملباريات، وأن 
اجناز املشــروع يأتي جتسيدا لألهداف 
الوزارة، فــي إكمال  التي وضعتهــا 
خلدمة  وتسخيرها  الوزارة  املشــاريع 
الشباب الشريحة األكبر في العراق .

واضاف عبــد القــادر ان االحتفالية 
ســتقام يوم السبت الـ15 من شهر 
حزيــران اجلــاري، وتتضمــن كلمات 
باملناســبة واناشيد رياضية يقدمها 
اطفال واســط واســتعراض ملدارس 
ودية  ومبــاراة  الرياضيــة،  املوهبــة 
اســتعراضية جتمــع منتخــب رواد 
العــراق مع منتخــب رواد محافظة 

واسط.
ويحتوي مشروع ملعب العزيزية الذي 

يقع على مســاحة 1300 متر مربع، 
على ملعب يتســع ل 5000 متفرج، 
مغطى بالثيل االصطناعي فضال عن 
مضمار اللعــاب القوى، وغرف تبديل 
مالبس عــدد 2،  وقاعة مؤثثة وغرفة 

للمالك التدريبي.
كما يضم امللعب قاعة تدريب رياضي 
)جيم( وثــالث مداخل مع غرف قطع 
التذاكــر للجمهور، وســاحة تدريب 
مســيجة وابــراج انــارة، فضال عن 
حدائق حتيط بامللعب، وطرق محيطة 
باملدرجات ومرائب للســيارات وجناح 
ومكاتب  اجتماعــات  وقاعــة  اداري، 
ومخــازن  واالســتعالمات  لــالدارة 
استقبال  وقاعة  صحية،  ومجموعة 
ومحطة  للجمهــور،  وكافتيريــات 
مياه متكاملــة ومنظومات للحريق 

واالتصاالت وكاميرات املراقبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تأهل فريــق نادي الــزوراء بجدارة 
إلى املباراة النهائية على حســاب 
فريق القوة اجلوية في املباراة التي 
اقيمت مســاء أمــس في ملعب 
الشعب الدولي بحضور جماهيري 
غفير في دور نصف النهائي باربعة 
أهداف مقابل هدف واحد .. سجل 
أهداف الــزوراء مهند عبد الرحيم 
فــي الدقيقة 5، وعباس قاســم 
فــي الدقيقة 12 ، وعــالء عباس 
في الدقيقــة 32، وأمير صباح في 
الدقيقة 85، وسجل للجوية عماد 

محسن في الدقيقة 80.
وفــي املباراة األخــرى ضمن الدور 
ذاتــه، بلغ فريق الكهربــاء املباراة 
فريق  علــى  بتغلبــه  النهائيــة 
اقيمت  التي  املبــاراة  في  الطلبة 
عصر أمس مبلعب الصناعة بثالثة 
رد للطلبة، سجل  اهداف من دون 
أهــداف الفــوز،  عالء محيســن 
فــي الدقيقــة الثامنــة الهدف 
األول، واضــاف الغانــي احملتــرف 
أسان منســان الهدف الثاني في 
الالعب  اختتم  ثــم   ،49 الدقيقة 
بالهدف  احلصيلة  إبراهيم  محمد 

الثالث في الدقيقة 63.
فريقا الزوراء والكهرباء اســتحقا 
التأهل إلى اللعب في نهائي كأس 
العــراق بجدارة، ويســعى الزوراء 
غلى جتديد زعامته للبطولة التي 
أحرز لقبها في النســخة األخيرة 
ملوسم 2017/2016 ، على حساب 

فريق نفط الوســط فــي املباراة 
التــي ضيفها ملعــب الصناعة 
وانتهت زورائية بهدف الدولي عالء 

عبد الزهرة.

وســبق للــزوراء التتويــج بلقب 
بطولــة كاس العــراق، 15 مــرة، 
شــاكر  حكيم  املدرب  ويســعى 
للخزانة  لقــب جديد  اضافة  إلى 

الزورائية، في حني يعد التأهل إلى 
املبــاراة النهائية إجنــاز بحد ذاته 
لفريق نــادي الكهربــاء، ويتطلع 
مدربه  بقيادة  البرتقالــي  الفريق 

عبــاس عطيــة إلى نيل شــرف 
االنضمام إلــى قائمة الفرق التي 
األولى في  للمــرة  باللقب  توجت 

تأريخ النادي.

منافســات  تفتتح  ذلــك،  إلــى 
الثانية  املرحلة  الـ12 مــن  اجلولة 
للــدوري املمتــاز لكــرة القــدم، 
بلقــاء فريقا  يوم غــٍد اخلميس.. 
الديوانية وبغداد شــريط مباريات 
اجلولة، حــني يتقابالن على ملعب 
الديوانية عند الســاعة اخلامسة 
مساًء.وسيشــهد اليــوم التالي 
اقامة خمس مباريات، حني يالعب 
السماوة على ملعب  فريق  احلدود 
التاجي عند الســاعة اخلامســة 
التوقيت سيالقي  وبذات  مســاًء، 
فريق احلسني ضيفه النجف على 

ملعب 5 االف مشجع.
وفي ذات اليوم، يستقبل الشرطة 
فريق اربيل على ملعب الشــعب 
الدولي عند الســاعة الســابعة 
بــذات  دقيقــة،  و15  الســابعة 
التوقيت ســيالقي نفط الوسط 
على  الكهربائية  الصناعات  فريق 
وكذلك  الدولــي،  النجف  ملعب 
ســيواجه فريــق نفط ميســان 
ضيفه الكرخ على ملعب ميسان 

الدولي.
اما يوم السبت املقبل، فسيشهد 
اقامة ثالث مباريات، إذ يالقي الزوراء 
فريــق نفط اجلنــوب على ملعب 
الســاعة  عند  الدولي  الشــعب 
الثامنــة والنصف مســاًء، فيما 
البحري  الكهرباء فريــق  يالعــب 
الساعة  عند  التاجي  ملعب  على 
اخلامسة مســاًء وسيالقي القوة 
اجلويــة فريق املينــاء على ملعب 
الســاعة  عند  الدولي  الشــعب 

اخلامسة مساًء.

غدا.. الديوانية وبغداد يفتتحان الجولة 12 لممتاز الكرة 

بجدارة.. الزوراء والكهرباء طرفا نهائي بطولة الكأس
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السلة يبدأ االعداد 
آلسيا االسبوع المقبل

»اإلنضباط » تعاقب 
داوود وتستدعي حمادي 

نجوم العراق يفوز 
على رواد كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
د االحتاد العراقي لكرة السلة، أنَّ املدرب  أكَّ
العراقــي ُقصي حــامت، ســيعود لبغداد 
األســبوع املقبل الســتالم مهمة قيادة 
الفريق حتضيرًا لتصفيات كأس آسيا.وقال 
خالد جنم، أمني سر االحتاد إنَّ االحتاد اتصل 
رســمًيا بقصي حامت للوقوف على موعد 

التحاقه باملهمة.
وســيلتحق املــدرب األســبوع املقبــل 
واملباشرة بدعوة العبي املنتخب، كقائمة 
أولية وفق املستويات التي قدمها الالعبون 

في الدوري احمللي.
وبــنيَّ »املدرب ســيطرح منهــج اإلعداد 
للتصفيات اآلسيوية«، الفتا إلى أنَّ االحتاد 
قرر املشــاركة في بطولة الصني الدولية 
التي ســتقام في آب املقبــل كمحطة 
أعــداد للبطولة وهناك رغبة لألشــقاء 
واالحتاد  امللك  بطولــة  لتنظيم  األردنيني؛ 
العراق مبدئًيا، سيشارك في البطولة كي 

تكون محطة أخرى إلعداد الفريق.
وأشــار إلى أنَّ »االحتاد يضع ثقته باملدرب 
قصــي حامت لتشــكيل فريق قــادر على 
خطف بطاقــة التأهل إلى كأس أســيا 
واملنافســة بقوة للتأهل إلــى املونديال؛ 
حيث يعــد قصي حــامت مــن الكفاءات 
التدريبية احمللية التي حققت نتائج مميزة.

يذكر أنَّ قصي حــامت يحترف التدريب في 
قطر مع الغرافة لفترة طويلة، وسبق وأن 

قاد منتخب قطر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت جلنة االنضباط باحتاد الكرة، امس، 
قــرارات عدة في اجتماعهــا الدوري على 
خلفية احداث في الدوري العراقي املمتاز 

وبطولة الكأس.
وذكــر بيان الحتاد الكــرة، تلقت »الصباح 
اجلديد« نســخة منــه، ان »اللجنة قررت 
حرمــان العب فريق النفــط، محمد داود، 
ملباراتني متتاليتني بعد جتاوزه على احلكم 
املســاعد في مباراة القوة اجلوية والنفط 
ضمن بطولــة الكاس التي جرت أحداثها 

يوم اجلمعة املاضية«.
وأضــاف البيان ان »اللجنــة قررت تأجيل 
اســتدعاء الالعب حمادي احمد الى يوم 
الثالثاء املقبل بســبب حجــز الفريق في 
الفندق، وعدم اســتطاعته احلضور أمس 
الــى مقر االحتاد تزامنا مــع مباراة نصف 
نهائــي بطولة الكاس بــني القوة اجلوية 

والزوراء«.
وأشار الى ان »جلنة االنضباط حرمت اداري 
فريق نفط ميسان، رعد حمود، من مرافقة 
الفريق لثــالث مباريات بعد األحداث التي 

رافقت مبارياتهم مع فريق امليناء«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز منتخــب جنوم العــراق على منتخب 
مقابل  اهــداف  بثالثــة  رواد كردســتان 
هدفني أول أمس في املبــاراة الودية التي 
وتأتي  الســليمانية  ملعب  في  اقيمعت 
نادي  اعتزال حارس مرى  اقامتها مبناسبة 
الســليمانية احمد ســاالر، وسط توقع 

بحضور جماهيري كبير.
وضم منتخب جنوم العراق »احمد راضي، 
وجليل زيدان ويونس محمود، وعلي وهيب 
وسامر سعيد ونشــات اكرم، نور صبري، 
وعلي حسني رحيمة وآخرين«.فيما يضم 
منتخب كردستان احمد ساالر، ورافد بدر 
الدين وخالد مشير، برسيار عبدالرزاق، آرام 

اكرم وغيرهم.

العواصم ـ وكاالت:

فــاز منتخــب إســبانيا علــى ضيفه 
أول  رد،  دون  مــن  بثالثيــة  الســويدي 
برنابيو،  ســانتياجو  ملعب  على  أمس، 
السادسة  اجملموعة  على صدارة  ليتربع 
للتصفيات املؤهلة لكأس أمم أوروبا )يورو 
2020(.. سجل الثالثية سيرجيو راموس 
وألفارو موراتا من ركلتي جزاء وميكيل 

أويارزابال في الدقائق 64 و84 و86.
الكاملة برصيد  العالمة  حقق اإلسبان 
12 نقطة مــن 4 انتصــارات متتالية، 
الســويدي  املنتخب  بينما جتمد رصيد 

عند 7 نقاط في املركز الثاني.
من جانبه، حقق املدافع الدولي اإلسباني 
سيرجيو راموس، رقًما تاريخًيا بقميص 

»الروخا«، بعدما هز شباك السويد.
وفازت إســبانيا على الســويد، بثالثية 
نظيفــة، مســاء أول أمــس، ضمــن 
التصفيات املؤهلة لكأس األمم األوروبية، 
حيث ســجل راموس الهدف األول من 

ركلة جزاء.
ووفًقا لشــبكة »أوبتــا« لإلحصائيات، 

فإن راموس رفع رصيده من األهداف مع 
منتخب بالده إلى 20 هدًفا.

وأشــارت »أوبتا« إلى أن هناك مدافعني 
فقــط في تاريخ منتخب إســبانيا، قد 
متكنا مــن الوصول إلى )20 هدًفا(، وهم 
فيرنانــدو هييــرو مدافع ريــال مدريد 
راموس  )29 هدًفا(، وسيرجيو  الســابق 

مدافع ريال مدريد احلالي )20 هدًفا(.
كما بــات راموس الالعــب رقم 12 في 
تاريــخ املنتخب اإلســباني الذي يصل 
إلى 20 هدًفا دولًيا.. ورفع راموس رصيد 
أهدافه منذ انطالق مســيرته في كرة 
القدم إلى 109 أهداف.. وحتتل إســبانيا 
صدراة اجملموعة السادســة برصيد 12 
الكاملة  العالمة  حققت  حيث  نقطة، 

بعد خوض 4 مباريات.
وكرم منتخب إســبانيا قائده سيرجيو 
راموس، قبيل مواجهة الســويد، أمس، 
على ملعب )ســانتياجو برنابيو(، ضمن 
التصفيــات املؤهلة لبطولــة أمم أوروبا 
)يــورو 2020(، وذلك بعــد أن بات أكثر 
العب في العالــم، حتقيقا لالنتصارات 

مع منتخب بالده.
وتســلمت والدة قائد »ال روخا«، باكي، 

وزوجته بيالر روبيو، درعا كتكرمي لالعب 
 122 على إجنــازه الكبيــر، بتحقيــق 
انتصارا مع منتخب إسبانيا، ليتخطى 
احلارس الســابق إيكر كاســياس.. ومت 
عــرض فيديــو على شاشــات ملعب 
)البرنابيو(، ملســيرة صاحب الـ33 عاما 
الناجحة مــع »املاتــادور«، مع خلفية 
 Dont́« ألغنية فرقــة كوين البريطانية

.»stop me now
وميتلك قائــد الفريق امللكي مســيرة 
رائعة مع منتخب إســبانيا، منذ ارتداء 
قميصــه في 2005، حيــث خاض منذ 
ذاك التاريخ 164 مباراة، سجل خاللها 
19 هدفا.. كما توج راموس مع إسبانيا 
إفريقيا،  بجنوب   ،2010 مونديال  بلقب 
فضال عــن لقبي أمم أوروبــا في 2008 

و2012.
إلى ذلك، أعرب ألفــارو موراتا، مهاجم 
منتخب إسبانيا، عن امتنانه لسيرجيو 
رامــوس قائد »الروخــا«، بعدما منحه 
ركلة جــزاء في املباراة التــي فاز فيها 
3-0، مساء أول  الفريق على الســويد 

أمس.
وحصــل منتخب إســبانيا على ركلة 

جــزاء قبل 5 دقائق مــن نهاية مباراته 
أمام السويد، وكانت النتيجة تشير إلى 
تقدمه بهدف دون رد، ســجله راموس 
من ركلة جزاء، ليقرر األخير ترك الركلة 
الثانية ملوراتا.وقال موراتا في تصريحات 
اإلســبانية  »ماركا«  صحيفة  نقلتها 
بعد املبــاراة: »كان قــراره.. لم أطلب 
منه ذلك، ألنه يريد دائًما أن يســجل«.
لطيفة  لفتــة  كانت  »لقــد  وأضاف: 
للغاية.. سأكون ممتًنا له دائًما«.وأوضح: 
»لم يســألني، أعطاها لي مباشــرة.. 
تضاعف لدي اإلحساس بالسعادة، ألنه 
يعرف ما أفكر فيه«.وعن ســبب تراجع 
رائع  »املنافس  السويد، قال:  أمام  األداء 
وقــدم مباراة جيدة.. إنــه فريق دفاعي 
بالهجمات  التســجيل  وحــاول  قوي، 
املرتدة«.وأكمل: »لعبنا بشــكل جيد، 
ودافعنا بشــكل جيد.. نحن ســعداء 
للغاية«.وبسؤاله عن مستقبله، أجاب: 
»حان الوقــت اآلن التخاذ خطوة لألمام 

مع األتليتي واملنتخب الوطني«.
وأضاف: »لقد حــان الوقت لتكون في 
مكان هــادئ وطموح.. أريد أن أبقى في 

أتلتيكو ألطول فترة ممكنة«.

في تصفيات يورو 2020 

إسبانيا تطعن السويد بثالثية.. وراموس يحقق رقمًا تاريخيًا

تقرير

راموس

عالء محيسن العب الكهرباء يحتفل بالهدف األول في مرمى الطلبة »أمس«

فائز عبد احلسن

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزيــر  أوعز 
الدكتــور احمد ريــاض، بتذليل 
احتاد كرة  تواجه  التي  املشكالت 
القدم، خالل لقــاءه امس رئيس 
الكــرة في مقر  واعضاء احتــاد 
الــوزارة، وبحث ريــاض مع وفد 

التي تعترض  االحتاد املشــكالت 
مسيرة اعداد املنتخبات الوطنية  
سيما  املقبلة،  لالســتحقاقات 
اجلانــب املالي وآليــة حتضيرات 
لالســتحقاقات  املنتخبــات 
املرتقبــة، فيما قــرر ان تصرف 
رواتب 3 أشهر املتوقفة ملوظفي 

احتاد كرة القدم.
وكانت انباء حتدثت عن نية احتاد 
نشــاطاته  جميع  ايقاف  الكرة 
الدعم  غياب  بســبب  اخلارجية 
التي حدثت  أثر اخلالفــات  املالي 
مؤخــراً بني األوملبيــة وبني وزارة 

الشباب والرياضة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الســلوفيني كاتانيتش،  وجــه 
إنــذارًا لـ3 العبــني من صفوف 
لعــدم  العراقــي،  املنتخــب 
املباراة  في  باملنتخب  التحاقهم 
التي خسرها  تونس  أمام  الودية 
دون  من  بهدفني  العراق  منتخب 

رد.
وقال مصدر مقرب من االحتاد في 
تصريحات صحفيــة  إن املدرب 
أبدى تذمره من عدم التحاق عدد 
كبير مــن الالعبني فــي املباراة 
الودية أمــام تونس التي أقيمت 
علــى ملعب  املاضي،  اجلمعــة 

األوملبي برادس.
وطالب كاتانيتش بتوجيه عقوبة 

اإلنــذار النهائــي للثالثي، ريبني 
ســوالقا وأحمد ياسني وأسامة 
رشــيد لعدم تلبيتهــم الدعوة 
وأوضح  اجلاهزيــة..  بعذر عــدم 
عن  يبحث  املــدرب  أن  املصــدر 
االستقرار الفني في التشكيلة 
وحالة التغيب عن املباريات رغم 
أنهــا في أيام الفيفــا تؤثر على 
إعــداد املنتخب لتصفيات كأس 

العالم.
أيًضا  وأردف "طالــب كاتانيتش 
بحق  الصــادرة  العقوبة  برفــع 
الرباعي، علــي عدنان وعلي فائز 
ســالم،  ووليد  حصنــي  وعلي 
الالعبني  بحق  إقرارهــا  مت  والتي 
بعــد انتهاء بطولة آســيا التي 

اســتضافتها اإلمــارات مطلع 
العام اجلاري.وأشــار إلى أن احتاد 
الكرة العراقي، ســيعرض طلب 
املــدرب فــي اجتماعــه الدوري 
فيما  املناســب  القــرار  التخاذ 
يخص العقوبة وإمكانية رفعها 
عبــر قــرار املكتــب التنفيذي 

لالحتاد.
يشــار إلــى أن عــدد كبير من 
الالعبني لــم يلتحقوا بصفوف 
ألســباب  الوطنــي  املنتخــب 
مختلفة منها بعذر عدم اجلاهزة 
ملشــكالت  آخرون  وغاب  الفنية 
في جوازاتهــم وآخرون للعقوبة 
التي قررها االحتــاد بحقهم في 

وقت سابق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق منتخب شباب الصاالت، 
فوزاً عريضــاً بتغلبه ودياً على 
على نادي ابــادي تبريز بنتيجة 
7-1 فــي إطــار اســتعداداته 
بإيــران. آســيا  لنهائيــات 

البطولة  وستنطلق منافسات 
اآلســيوية فــي مدينــة تبريز 
اإليرانية في الـــ14 من حزيران 

احلالي.
وأوقعت القرعة منتخب شباب 
الصاالت فــي اجملموعة الرابعة 

الصني  إلى جانــب منتخبــي 
تايبيه واندونيسيا.

الصاالت،  منتخب شباب  وكان 
قــد حل فــي وصافــة ترتيب 
هذه  مــن  املاضية  النســخة 

املسابقة.

رياض يوعز بتذليل المشكالت 
التي تواجه اتحاد الكرة

كاتانيتش يوجه إنذارا لثالثي »الوطني«

فوز سباعي لشباب الصاالت على تبريز اإليراني

السليمانية تضيف 
بطولة األندية ببناء األجسام 

السبت.. افتتاح ملعب العزيزية 
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الصباح الجديد - وكاالت:
قام مســؤولون في موقع "Hype Auditor" بتحديد 
أكثــر احلســابات شــهرة علــى موقــع التواصل 

االجتماعي "إنستغرام".
واعتمــد القائمون علــى املوقع في حتديد أشــهر 
الصفحات على موقع التواصل االجتماعي باالعتماد 
على عدد من العوامل، منها اســتمرارية املشترك 
في وضع املواد على صفحته اخلاصة وحصوله على 
اإلعجابات، إضافة لتحليل بيانات الصفحات املزورة 

واحلقيقية، ملعرفة املشتركني احلقيقيني.
وبحســب القائمة التي نشــرتها صحيفة "صن" 
البريطانية، فإن املغنية األميركية، ســيلينا غوميز، 
تربعت على القائمة اذ وصل عدد متابعيها إلى 150 
مليون شخص، مبتوســط عدد من اإلعجابات وصل 

لـ4,6 مليون إعجاب.
واحتلــت عارضة األزياء كايلي جينــر املرتبة الثانية 

مبعدل 3,6 مليون إعجاب للصورة الواحدة.
وحل جنــم املنتخــب البرتغالي ونــادي يوفنتوس، 
كريســتيانو رونالدو في املرتبة الثالثة والذي يوجد 
لديه عدد مشــاركني أكثر من غوميز و جينر ليصل 
الى 170 مليون الى أن متوسط عدد اإلعجاب بصوره 

يصل الى 2,8 مليون إعجاب.
وفي املرتبــة الرابعة حل النجــم األرجنتيني ونادي 
برشلونة، ليونيل ميسي، مبتوسط عدد من اإلعجاب 

يصل الى 2,5 مليون.

الصباح الجديد - وكاالت:
بدءا مــن األول من كانــون الثاني ينايــر 2020، لن 
يتمكن مرتادو مطارات دبي من استعمال املنتجات 
البالســتيكية، حسبما كشــفت مصادر رسمية 

إماراتية.
وقالت وكالــة أنباء اإلمــارات )وام(، إن مطارات دبي 
تعهــدت، بأداء دورهــا في تخليــص كوكب األرض 
من املنتجات البالســتيكية، من خــالل اإلعالن عن 
نيتها حظر اســتعمالها في الســاحات اخملصصة 
للمســتهلكني في أكثر املطــارات الدولية ازدحاما 
على مستوى العالم، بدءا من أول أيام العام املقبل.

وتعيد مطارات دبي كل عــام تدوير ما يزيد على 43 
ألف طن من الــورق والزجاج واخمللفات األخرى، للحد 

من تأثيرها على البيئة.
وعلى مدار األشــهر الســتة املاضية فقط، متكنت 
مطــارات دبي مــن جمــع 16 طنا مــن الزجاجات 

البالستيكية، وأغطية الزجاجات والتخلص منها.
واألســبوع املاضي، ومبناســبة اليوم العاملي لألرض، 
اســتعرضت مطارات دبــي بالتعاون مــع أكثر من 
106 شــركات تديــر أعمالها فــي املطــار، التأثير 
اإليجابي الذي ميكــن إحداثه من خالل القضاء على 
املمارسات واملواد التي من شــأنها اإلضرار بالبيئة، 
ومت تفعيــل مجموعة متنوعة مــن التدابير، مبا في 
ذلك حظر استعمال األدوات واألكياس البالستيكية 

واإليصاالت الورقية.

االمارات تنضم الى حملة 
مقاطعة البالستيك

غوميز وجينر..أشهر 
حسابات انستغرام

--1
الظلم بكّل ُصوره وأشكاله مّر املذاق ...

وليس الطغاُة واجلبابرة وحدهم فرسان 
الظلم والطغيان واالستبداد .

--2
هناك آبــاء ال يتورعون عن ظلم أبنائهم 

ظلما فظيعا يصل الى حّد إماتتهم..
وقــع ذلك قبل أيام حني تعاون أحُد اآلباء 
الظاملني مع زوجته الثانية وواصال ضرب 
الطفل الى ان أزهقا روحه ، ففارق احلياة 

مقتوالً بظلم أبيه وزوجته الثانية .
اننــا أمام جرميــة مروعة كبــرى ، ذلك 
اّن اآلباء هــم أكثر النــاس حّبا وتعلقا 
بأبنائهم ، فكيــف يتحول هذا األب في 
حالة غضب وهيجان وإثارة الى ذئب ضارٍ 

ال يرحم وال يكف عن االفتراس ؟!
--3

وأغلُب الظــن اّن شــّدة العنف كانت 
بتحريــض الزوجــة الثانيــة ، ولكــنَّ 
اســتجابة األب لها – وبهذا الشــكل 
الغريب – ظلت مســألًة محّيرة ومثيرة 

للغاية .
هل نســي أّن الطفل البــرئ قد يكون 
مبغوضاً من قبــل زوجته الثانية ، التي 
ال تفتــر عن حتريكه ضــده انتقاما منه 
وحقداً عليه، فكيف يندفع هذا االندفاع 
اجلنوني فــي مضمار ايقــاع العقوبات 

القاسية بحق فلذة كبده ؟
--4

واملشاكل الناشــئة بني اآلباء وأبنائهم 
تعود أحياناً الى حالة التشنج واالحتقان 
التي تتســم بها زوجــة االب الثانية –

خصوصاً اذا كانت محرومة من االبناء – 
األمر الذي يجعلها تنظر الى أوالد زوجها 

من غيرها نظرة مريبة قاسية ...
--5

وبعــض اآلباء يعتبــرون االبنــاء مبثابة 
العبيــد واخلــدم لهم،وبالتالي فهم ال 
باجتاه  أبنائهم  ينقطعون عن تســخير 
حتصيل املــال ولو بارهاقهم الشــديد 

وعنائهم األكيد ..!!
لقد قرأت للتو قصة صبيٍّ يبلغ الثانية 
عشــرة من عمره،حاول االنتحار بسبب 
شــدة الضغوط عليه من قبل أســرته 
لتحصيل عشــرة آالف دينار يوميا، وقد 
أمكــن انقاذه في اللحظــات األخيرة –

واحلمد هلل - .
--6

قدميا قال الشاعر :

وظلُم ذوي القربى أشدُّ مضاضًة 
على املرِء ِمْن وَْقِع احلِساِم املهنِد 

اّن الذي يرفــض أْن مُيارس الظلُم بحقه 
، عليــه اْن ال ميارس الظلــم بحق أحد ، 

فكيف اذا كان املظلوم أبنا ؟
--7

اّن هناك َمْن يحــرُم )االناث( حقهن في 
امليراث ليستأثر )الذكور( بامليراث كله .

وهذا لون آخر من ألوان الظلم األُســرّي 
الفاحش .

--8
ومن اآلباء مــن يعضل بناتــه فيرّد َمْن 
يتقدم خلطبتهن - وإنْــكان كفوءاً- في 
منحى مرفوض مدان ال تقبله األديان وال 

ينسجم مع حقوق االنسان..!!
--9

وهكذا جند التذكير بوجوب الرحمة في 
التعامل ، واالستقامة في التعاطي مع 
الشــؤون العائلية ، مما تعن اليه احلاجة 
، بعد شــيوع حاالت رهيبة من العنف 
والظلم ، تنخــر الكيان االجتماعي – ال 
كيان االســرة وحدهــا - منطلقني من 
اآلية املباركــة التي خاطــب بها الرب 

الرحيم نبينا العظيم )ص( حيث قال :
) ولو كنــَت فظاً غليَظ القلِب النفضوا 

ِمْن حولك ..!
فالفظاظة والغلظة والقسوة ال محل 
لها في القاموس االنســاني واالخالقي 
واحلضاري فضالً عن القاموس الشرعي . 

ال للظلم األسري 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

عرفة  امل  الفنانــة  قررت 
متابعيهــا  تفاجــئ  أن 
صادم،  صحفــي  بتصريح 
يتمثــل باعتزالها الفن، اذ 
هذا  ألهله  سأتركه  قالت: 
آخــر كالم عندي، أشــعر 
بالقــرف، رمبــا تعيلني أّي 
احلدود  علــى  أخرى  مهنة 
الدنيا مــن احلياة الكرمية، 
بطريقة أفضل مما يحصل 
املهنة.  هــذه  فــي  معي 
وســيطر علــى التصريح 
االنفعاليــة،  اللهجــة 
والتســّرع، إضافــة إلــى 
الرغبــة باالنتصار العتداد 
شخصي يبدو واضًحا بأنه 
يتهــاوى نتيجــة اخليبات 

املتالحقة.
وقدمت عرفة جتارب عديدة 
تليق  ال  البعــض  عدهــا 

باســمها، لّكن رمبا كانت 
حصارها  بسبب  مضطرة 
بظروف اقتصادية ســيئة 
كشــريكة  ودخولهــا 
مسلســلها  إنتــاج  في 
"سايكو" من دون أن يجد 
فرصــة للعرض، إال بعدما 
باعته بجهود شــخصية 
لتلفزيــون "لنــا" الــذي 
شاشــته  على  قّدمــت 
برنامًجــا حواريًــا مخيًبا 

بعنوان "في أمل". 

أمينة  املطربــة  أطلقــت 
كليبها اجلديد "اخلع" الذي 
تقدمــه مع املطــرب أمير 
يزبك باللهجــة اللبنانية، 
انتهاء  بعد  اليوتيوب،  على 
عمليات املونتاج والتجهيز 
التــي متــت خالل شــهر 
تقريًبا قبل عرضه، مؤكدة 
ســعادتها بخــروج هــذا 
وقالت  النــور،  إلى  العمل 
أمينــة إنهــا التقت منذ 
عامني مــع أمير في بيروت 
في  اســتضافتها  خــالل 
التليفزيونية  البرامج  أحد 
وبدأت االتصــاالت بينهما 
بــأن يجمعهما مشــروع 

غنائي: ظلت رحلة البحث 
موضوع  بشــأن  مستمرة 
املشــروع وشــكله، حتى 
قدم لنــا إيلي حنا كلمات 
التــي  "اخلــع"  أغنيــة 
أعجبتنا وقمنا بتسجيلها 

منذ ستة أشهر.

املنتجة  الشــركة  تطرح 
أللبــوم رامي صبري اجلديد 
حتمل  التي  األغانــي  أولى 
عنوان "أنا بابا"، ومن املقرر 
أن يجري طــرح األلبوم في 
موســم الصيــف احلالي، 
وتعاون رامي مع الشــاعرة 
عزيز  وامللحن  علــي،  هالة 
األلبوم  وعنوان  الشافعي، 
"فــارق معــاك"  اجلديــد 
مــن  أغنيــة،   12 يضــم 
ريكــوردز".  "جنــوم  إنتاج 
رامي  أغنيات  آخــر  وكانت 
ومت  علينا"  "مبروك  بعنوان 
تصويرهــا فــي العاصمة 
اللبنانيــة بيروت مع اخملرج 
إنتاج  ومــن  حــداد،  فادي 

"جنوم ريكوردز"، من كلمات 
الشــاعر الغنائــي تامــر 
حسني، وأحلان رامي صبري، 
املوســيقي  بالتوزيع  وقام 
واملكســاج واملاستر جالل 
الفنان  ويستعد  احلمداوي، 
أولى  رامي صبــري إلحياء 
حفالتــه الغنائيــة فــي 
السعودية في مدينة جدة.

امل عرفة

رامي صبري

امينة

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

العديد منا يلجأ الى االمثال الشعبية 
في اثناء حديثه او حواره مع أحد بشأن 
موضوع ما، واملثــل بالضرورة يحاكي 

احلدث او املوقف.
بعض هذه االمثــال أصبح مفهومها 
مشوشــا، وبات الكثيــر ال يؤمن بها، 
والبعــض يســتنكرها ويجدها تدعو 
الى الســلبية او االنهزامية في بعض 
األحيــان. ما هي تلــك االمثال وما هو 

وجه االعتراض عليها؟ 
"اطفــر النهر ما طولــه ضيق" يجد 
احملامي ســجاد حرز بهــذا املثل دعوة 
نفسي  وأخلص  اهرب  أي  للســلبية، 
قبل ان تتطــور احلالــة، او املوقف، او 
العالقة، ويقول: لــم ال انتظر واحاول 
بكل جهدي وبــكل امكاناتي ان أرتب 
األمور، فان اســتطعت ان أصل الى ما 
ابتغــي فذلك خير، وان لم أســتطع، 
فال بأس ألني تعلمت شــيئا ما بتلك 
التجربة، وســأبني مركبا واعبر النهر 

على مهل.
هنــاك مثــل آخر نــال نصيبــه من 
جتيك  الي  "الباب  يقول  االســتهجان 
منــه الريح ســده واســتريح" وعنه 
قال عمار ياســر طالب فــي جامعة 
بغداد: لَم اغلق الباب، اليس االجدر ان 
الريح؟ اعرف مدياتها، سرعتها  اواجه 
وقوتهــا، كي اخطــط ملواجهتها مبا 
يكفي لصدها وابعاد األذى عن نفسي. 
هذا املثل يذكرني باملبدأ الشــائع عن 
النعامة وهو دفن رأسها كي ال تشهد 
على اخلطر املقبل نحوها، الريح ميكن 
ان تكسر الباب الذي اغلقته بوجهها 
ومنت مطمئنا! فماذا سأفعل حينها؟ 
اندب حظي ام عقلــي الذي أوحى لي 

بفكرة غلق الباب؟
وكان رأي ميعاد القيســي مشــابها 
ملــا ذكره عمار ياســر اذ ذكــرت: لقد 
رددت والدتــي هذا املثل علــّي كثيرا، 
لكنــي دائمــا اخبرها انــي اكره هذا 
املثل الســلبي، الذي يدعوا الى احلذر 

حد اجلنب. والدي كان يشــجعني على 
ان افتح األبــواب واواجه أي ريح، مادام 
لدي ما يكفي من أســلحة وحصانة، 
فهــو يكره هذا املثل أيضــا، ويجد ان 
غلق البــاب امامها ما هــو اال تأجيل 

للمواجهة.
يقــول االمــام علي عليه الســالم " 
ازرع جميــالً ولو في غيــر موضعه .. 
فلن يضيع جميــل أينما زرعا"، هكذا 
بدأ مهند عبود حديثــه وأضاف: هذه 
املقولــة الرائعــة، هــي رد على املثل 
البائس "اتق شــر من احسنت اليه"! 
كيف أحســن اليه واتقي شــره هو 
حتديدا؟ لَم لم يكتبوا اتق شر األشرار 
او اللؤماء، أي وصــف، لكن هذا املثل 

دعوة  وكأنها  املقيت  الشــكل  وبهذا 
لالمتناع عن صنع اجلميل مع االخرين، 
يجب ان نعي امــرا، ان فعل اخلير الذي 
أقــوم به نابــع من اخليــر بداخلي فال 
انتظر حمدا وال شــكرا عليه، فان قدر 
االخــر عملي كان بهــا وان لم يفعل 

فقد قمت بواجبي اإلنساني نحوه.
مثــل آخــر نــال مــن االســتهجان 
ويقول  الكثير  الشــيء  واالســتنكار 
"اني وخوية علــى ابن عمي واني وابن 
الغريب" فقد ذكر الشاعر  عمي على 
بهاء النجار: مثل غبي بكل املقاييس، 
فقــد اعطى حق الوقــوف الى جانب 
االقربــني من دون أي شــرط، فان كان 
اخي على باطل هل سأقف الى جانبه 

ضد ابن عمي الــذي ميثل جانب احلق؟ 
هناك من يحاول تفســير املثل بصورة 
إيجابية فيذكــر ان الوقوف الى جانب 
أحد ليس بالضرورة مناصرته، لكن ان 
تنصحه وحتاول تصحيح مســاره، هل 
هذا تفســير مقنع؟ ال ابدا، هذا املثل 
من بقايا البــداوة املتأصلة داخلنا، انا 
أقف الى جانب احلــق، ولو كان عدوي 

من ميثله.
االمثــال كتبهــا اجدادنا، ومبــا اننا ال 
نتوافق مع الكثير منها، فلم ال نفكر 
بتشذيبها، او كتابة امثلة أخرى نؤمن 
بها أكثر، وجندهــا مالئمة لعصرنا، ام 
ان االمثــال هي أيضا وضعت في خانة 

التقديس؟

الصباح الجديد - وكاالت:
تســتعد الطفلة الوحيدة املعروف أنها 
ولــدت وترعرعت داخــل منطقة انفجار 

تشرنوبل، لالحتفال بعيد ميالدها الـ20.
ســتار"  "ديلــي  لصحيفــة  ووفقــا 
البريطانية، ولدت ماريكا سوفينكو لألم 
ليديا وزوجها ميخائيل في عمق منطقة 
انفجار تشــرنوبل في عام 1999، أي بعد 

عقد من الكارثة.
وتصدرت ماريــكا، عناوين الصحف منذ 
19 عامــاً، عندمــا أصبحــت أول طفلة 
تولــد وتعيش علــى مقربة من  وحيدة 
املفاعــل النووي رقم "4" املتســبب في 

كارثة تشرنوبل.

وال تظهر شخصية ماريكا 
في املسلســل اجلديد 

الــذي يعرض قصة 
املفاعل،  حــادث 

برغــم رفــض 
تهــا  لد ا و

ة  ر د مغــا
 ، ملنطقة ا
ن  كــو

الســلطات انذاك لم تقدم لهما 
سكنا بديال.

الصحيفــة  وذكــرت 
األم  أن  البريطانيــة 
أنها  تــدرك  ليديا لم 
وضعت  حتى  حامل 
مبساعدة  طفلتها 
وعندما  زوجهــا، 
خبــر  انتشــر 
الطفلة،  ميالد 
البعض  عامل 
األم على أنها 
"مجرمــة" 
ة  د ال لــو

الفتاة في هذه الظروف اخلطرة.
واضطرت الطفلة إلى شرب ألبان األبقار 
فــي املراعي التــي تعرضت لإلشــعاع، 
وسبحت في املياه التي تعرضت لإلشعاع 
ماريكا  وانتشرت شائعات بشأن  نفسه. 
أنها  وهي في اخلامســة مــن عمرهــا 
"متحولة" وأن "لديها رأســني"، وأكدت 

األم أن ابنتها تتمتع بصحة جيدة.
وتدرس ماريكا حالياً في إحدى مؤسسات 
الرائدة في كييف خارج  العالي  التعليم 
اليوم  ترغــب  وال  تشــرنوبل.  منطقــة 
بتســليط الضوء على ماضيها، ألنها ال 
تهتم بكونها فريدة من نوعها من خالل 

والدتها في تشرنوبل.

المولودة الوحيدة في تشرنوبل تحتفل بميالدها العشرين

أمثال األجداد يرفضها األحفاد

الصباح الجديد - وكاالت:
بعدما أطلقت الفنانــة اللبنانية مايا دياب ديو 
جديًدا مع الفنان اللبنانــي زياد برجي مؤخرًا 
حتت عنوان "خسرنا بعض"، والذي صور على 
الفيديو كليــب، حّلت دياب ضيفة  طريقة 
على برنامــج "بيت الكل" وطــرح عليها 
سؤال عن سبب اعتمادها الغناء املشترك 
"ديو" مــع فنانني عرب وعامليني، فأجابت أن 
هذا األسلوب مطلوب حالًيا، وهو معتمد 
بنحو كبيــر عاملًيا.  وأعطــت دياب مثاالً 

على ذلك "ترنيمة من أجل نهاية األســبوع"، لفرقة 
كولدبــالي البريطانية، مبشــاركة النجمة العاملية 
بيونســيه، وعدت دياب أن بيونســيه لم تغن سوى 
كلمات قليلة، ومع ذلك حققت األغنية جناًحا باهرًا.  
وكشفت النجمة اللبنانية خالل لقائها أنها بصدد 
طرح أغنية جديدة من توقيــع الفنان زياد الرحباني، 
وقالت إنها املّرة األولى سيشــاركها الرحباني، على 
أن يتــم طرحها على طريقة الفيديــو كليب قريًبا.  
وأضافــت مايا دياب أنها ســتطرح "مينــي ألبوم" 
يتضمن مجموعة أغان من توقيع زياد الرحباني أيًضا.

مايا دياب وزياد رحباني في ديو جديد
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