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بغداد ـ الصباح الجديد:
فــي وقت كشــفت فيــه وزارة 
النفط عن اعداد برنامج لتحديث 
التصدير  منظومــة  وتوســعة 
عبــر املوانئ اجلنوبيــة، ضبطت 
النفطية  املنتجات  توزيع  شركة 
أوكاراً لتهريــب منتجات نفطية 
مختلفة في محافظات متفرقة 
من البالد، بينما بلغت الصادرات 
املاضي  متــوز  لشــهر  النفطية 
بايرادات  برميــل  مليــون   110.5

بلغت 6.7 مليارات دوالر. 
وقــال مديــر عام شــركة نفط 
البصــرة احســان عبــد اجلبار، 
أمس االثنني، إن "لدى الشــركة 
قدرات احتياطية على رفع معدل 
تصدير النفط اخلام إلى مستوى 
اعلى من املســتقر حاليا عند 3 
قياسي  برميل  ألف  و400  ماليني 
يوميا إلتزامــا مبحددات منظمة 
اســتقرار  إلى  تهدف  التي  أوبك 
ودعم اسعار النفط في األسواق 

العاملية".
وحتديث  تطوير  مشــروع  وبشأن 
منظومــة انابيب تصدير النفط 
اخلام، افاد عبد اجلبــار بأن "وزارة 
النفــط اعــدت برنامجــا فنيا 
وتوســعة  لتحديث  وهندســيا 
منظومة التصدير بواقع مد ثالثة 

انابيب من محطات ومستودعات 
النفط اخلــام باملناطق النفطية 
فــي البصــرة الــى محطــات 
البصرة  التصديــر في مينائــي 
وخور العمية لرفع معدل الطاقة 
التصديرية بحــدود مليون و500 
الف برميل قياسي يوميا، اضافة 
لطاقــة التصديــر احلالية التي 
تبلغ بحــدود 3 ماليني و750 الف 
برميل وصوال الى حتقيق اعتمادية 
ثبوت باملعدل عند 5 ماليني و500 
الف برميل قياســي عبر املوانئ 

اجلنوبية بعد اجناز املشروع".
كما أكدت نفــط البصرة، أمس 
ايضاً، تعهد شــركة “اكســون 
موبيــل” بإعــادة خبرائهــا الى 
حقل  فــي  عملهــم  مكاتــب 
غرب القرنة1 فــي غضون االيام 
املقبلــة، الفتة الــى “قرب عودة 
خبراء شــركة اكســون موبيل 
الى  للحقل  الرئيــس  املشــغل 
مكاتب عملهم في احلقل الواقع 
شــمال البصــرة طبقــا لبنود 
عقد التراخيــص النفطية لعام 
2010 بعد مضي مدة على قيام 
العمليات  ادارة  بنقل  الشــركة 
الى مكاتبها في االمارات العربية 

املتحدة”.
تتمة ص2

"النفط": خطة لرفع صادرات الموانيء الجنوبية 
وضبط أوكار لتهريب المنتجات

منصة عائمة لتصدير النفط جنوبي البالد "ارشيف"

a

الصباح الجديد-متابعة:

األملانية  املستشــارة  قالــت 
أنغيال ميركل، امس االثنني، أن 
جميع قــادة مجموعة الدول 
اتفقوا  الســبع  الصناعيــة 
على أنه ينبغــي أن ال متتلك 
إيران أســلحة نوويــة، وعلى 
أن املفاوضــات هي الســبيل 

األمثل لتحقيق هذا الهدف.
بحســب  ميركل،  وأشــارت 
أن  إلــى  "رويتــرز"،  وكالــة 
رحبــت  املتحــدة  الواليــات 
باحملادثات األوروبية مع طهران.
وقالت عــن احملادثــات: "ماذا 
ومــا  النتيجــة  ســتكون 
االحتماالت التي ستنكشف، 
ال ميكننــا القول اليوم... لكن 
اإلرادة القويــة للحوار خطوة 

كبيرة بالفعل إلى األمام".
مخاطبــة  وأضافــت، 
الصحفيني بعد اجتماع قادة 

الســبع:  االقتصادية  القوى 
"لدينــا جميعــا مصلحــة 
ملثل  في حل ســلمي  كبيرة 
هذا الصــراع، لكنه لن يكون 

سهال".
وكانت بــدأت في بلدة بياريتز 
جنوب غرب فرنســا، أول من 
أمس السبت، اجتماعات قمة 

مبشاركة  الســبع  مجموعة 
فرنسا  وحكومات  دول  رؤساء 
والواليات املتحــدة وبريطانيا 
وإيطاليــا  وكنــدا  وأملانيــا 

واليابان، إلى جانب رؤساء دول 
وحكومات عدد من الدول.

على  اجملموعة،  قــادة  وناقش 
مــدى ثالثة أيــام، جملة من 
في  واملوضوعــات  القضايــا 
النــووي  امللــف  مقدمتهــا 
التجارية،  واحلــرب  اإليرانــي، 
وخــروج بريطانيا مــن االحتاد 

األوروبي )بريكست(.
دول  اجتماعــات  وخــالل 
زار محمــد جواد  اجملموعــة، 
ظريف وزيــر اخلارجية اإليراني 
انعقاد  حيث  بياريتــز  مدينة 
فرنســية  بدعــوة  القمــة، 
التقى  الزيــارة  خالل  والتقى 
الرئيــس الفرنســي اميانويل 
ماكــرون ونظيره الفرنســي 
جان إيــف لودريان وممثلني عن 
الدولتان  وبريطانيــا،  أملانيــا 
األوروبيتــان املشــاركتان في 
االتفاق النووي الذي مت التوصل 
إليــه عام 2015 وانســحبت 

منه الواليات املتحدة.
وعلق ظريف فــي تغريدة إثر 

صعب،  "الطريــق  لقاءاتــه 
لكنه يستحق احملاولة"، فيما 
الفرنسية  الرئاســة  أعلنت 
أن احملادثــات كانت "إيجابية" 

و"ستستمر".
وكانــت الواليــات املتحــدة 
االتفــاق  مــن  انســحبت 
النــووي الذي توصلــت اليه 
الدول أعضــاء مجلس االمن 
املانيا  الى  باإلضافــة  الدولي 
برفع  2015، والقاضي  ســنة 
العقوبــات االقتصاديــة عن 
الســماح لها  ايــران مقابل 
النووية  طاقاتهــا  بتطويــر 
لألغــراض الســلمية وفــق 
شروط محددة وآلماد طويلة. 
ومنذ انســحابها من االتفاق 
هذا، وإعــادة فرضها عقوبات 
على طهران  متارس واشنطن 
القادة  على  الضغوط  أقصى 
االلتزام  بوقف  ردت  التي  ايران 
مبوجب  تعهداتهــا  ببعــض 
أنشطتها  واستئناف  االتفاق 

النووية تدريجيا.

تقريـر

ميركل: قادة مجموعة السبع اتفقوا ان ال تمتلك ايران سالحًا نوويًا 
التقى ظريف قادة اوربيين على هامش اجتماعاتها وأميركا رحبت بالمحادثات

بغداد - الصباح الجديد:
طالبت نائبــة املمثل العام لالمم 
املتحدة في العراق اليس والبول، 
بزيادة  العراقية  احلكومة  االثنني، 
املرأة في العملية السياسة  دور 

واملشاركة في صنع القرار .
املتحدة  لــالمم  لبعثة  بيان  وذكر 
في العراق تلقت الصباح اجلديد 
نسخة منه، إن ” العراق في هذه 
بعد  احلرجة من تطوره  اللحظة 
، ال يســتطيع  انتهــاء الصراع 

ببســاطة أن يتجاهــل طاقــة 
وخبرة نصف سكانه”.

العراقيات  النساء  والبول  ودعت 
إلى “اغتنام هذه الفرصة الفريدة 
للتعلم من بعضهن البعض في 
والصعوبات  التحديات  مواجهة 
التــي ال تزال تعيق تقــدم املرأة 

وحقوقها في املنطقة”.
وأشــارت إلــى أن “تنفيــذ قرار 
املرأة  بشأن   1325 األمن  مجلس 
والســالم واألمن ، ال يــزال ميثل 

أولوية رئيسية لقيادة بعثة األمم 
املتحدة ملســاعدة العراق وحثت 
السلطات العراقية على متابعة 
لتمكني  وطنيــة  عمــل  خطة 
في  للمــرأة  الفعلي  التمثيــل 
القرار  وعمليات صنع  السياسة 

في العراق”.
واوضح البيــان أن “منتدى بغداد 
يومي  سينعقد  والذي  االقليمي 
26 و 27 من شهر آب ومبشاركة 
العــراق واجلزائر والبحرين ومصر 

واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني 
وتونس واليمــن بدعم من بعثة 
األمم املتحــدة ملســاعدة العراق 
و هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة 
الدولية  النســائية  الرابطــة   ،
للسالم ، والســفارة الهولندية، 
ســيناقش دور وإجنــازات اآلليات 
اإلقليميــة فــي تنفيــذ إعالن 
ومنهاج عمل بكــني ، واحلد من 
العنف ضد املرأة ومتكني املرأة في 

السياسة”.

بغداد- الصباح الجديد :
كشــف النائــب عــن حتالف 
االزيرجــاوي  ســائرون مضــر 
اســتكمال  عن  االثنني،  امس 
ملفات استجواب بعض الوزراء 
داخــل البرملان خــالل الفصل 
الى  املقبل، مشيرا  التشريعي 
ان مجلــس النواب ســيكون 
او  الوزراء  اقالــة  في  الفيصل 

عدمها، وفقا الجوبتهم.

تصريح  في  االزيرجــاوي  وقال 
اجلديد،  الصباح  عليه  اطلعت 
املقبل  التشريعي  "الفصل  ان 
لبعض  استجوابات  سيشهد 
بعضهم  ان  خاصــة  الــوزراء 
اكتملت امللفات التي ســيتم 
علــى ضوئها تنفيــذ عملية 
أنــه  مبينــا  االســتجواب"، 
"الميكن ولــن تتمكن اي كتلة 
مــن حماية اي وزيــر تابع لها 

في حال كانــت امللفات حتتوي 
التـي  الدامغـة  االدلـــة  على 
تديـن ذلـــك الوزيـر او تثبـت 

تقصيره".
وأضاف، أن "كل االحزاب تسعى 
احلسن  بالوجه  للظهور  اليوم 
باخلدمات  مطالبتها  خالل  من 
للمقصريــن  ومحاســبتها 
والقضاء على الفساد، حيث ال 
ميكن ومن غير املعقول ان تقف 

ضد  للــوزراء  الداعمة  الكتل 
عملية االستجواب".

واكد االزيرجــاوي، أن "امللفات 
التي مت حتضيرهــا على بعض 
الوزراء ستكون رهينة مجلس 
النواب، حيث ســيتم مبوجبها 
ابداء القناعة من عدمها على 
اجوبة الوزراء كمــا ان البرملان 
اقالة  في  الفيصل  ســيكون 

الوزراء من دونها".

االمم المتحدة تطالب العراق باشراك المرأة
في العملية السياسية وصنع القرار

نائب عن سائرون: ملفات استجواب الوزراء جاهزة 
والبرلمان من يحدد مصائرهم

مجموعة السبع تختتم قمتها من دون تحقيق 
4اغلب الغايات المتوقعة من اجتماعاتها الخريجون االوائل للجامعات يعلنون اضرابا 

2مفتوحا امام مجلس وزراء االقليم 

ميركل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة اخلارجية امس االثنني 
أنها ســتتخذ جميــع اإلجراءات 
الدبلوماسية والقانونية املطلوبة 
للتصدي ألي عمٍل يخرق ســيادة 

العراق.
وقالت الوزارة فــي بيان مقتضب 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقــت 
منه، إنها ستتخذ كافة اإلجراءات 
الدبلوماسية والقانونية املطلوبة 
ومجلس  املتحــدة  األمم  من خالل 

التواصل  ومن خالل  الدولي  األمن 
مع الدول الشــقيقة والصديقة 
للتصدي ألي عمٍل يخرق ســيادة 

العراق وسالمة أراضيه. 
وكانــت قيــادة عمليــات األنبار 
يوم  أعلنت  الشــعبي  للحشــد 
امس االول األحد، عن استشــهاد 
 45 اللــواء  اثنني فــي  مقاتلــني 
بقصف  آخــر  وإصابة  ب احلشــد، 
قاطع  فــي  بطائرتني مســيرتني 

عمليات األنبار. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
محمد  التجــارة  وزيــر  بحث 
هاشــم العاني مع الســفير 
الكويتي سالم غصاب الزمانان 
زيادة حجم التبــادل التجاري، 
ملناقشــة  املرتقب  واالجتماع 

ورقة عمل بني البلدين.
تلقت  للــوزارة  بيــان  وذكــر 
نسخـة  اجلديـــد  الصبـــاح 
خالل  جــرى  انه  امس  منـــه 
اللقاء بحث امللفات واملواضيع 
التــي تتعلق بتعزيــز وتطوير 
العالقات التجاريـــة وزيـــادة 
حجــم التبادل التجــاري بني 

البلدين .
واكــد العانــي خــالل اللقاء  

حرص العراق بتنفيذ البرنامج 
والسير في سياسة  احلكومي 
على  لالنفتاح  جديــدة  جتارية 
والعربية  العامليــة  االســواق 
لالســتفادة  الكويت  ومنهــا 
في  والدخول  اخلبــرات  وتبادل 
اتفاقــات مشــتركة تخــدم 

مصاحلهما املشتركة .
العالقات  عمــق  الى  واشــار 
تربط  التي  الوثيقــة  االخوية 
والتــي  والكويــت  العــراق 
تشــكل حافز للبلدين لتعزيز 
العالقــات وتوطيدهــا علــى 
والتجاري  االقتصادي  املستوى 

واالستثماري.
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد: 
انتخبــت دول مجموعة آســيا 
العراق منســقاً  الهادئ  واحمليط 
للمجموعــة بــدءا مــن تاريخ 
لباكســتان  خلفــاً   ،2019/8/5

املنسق السابق للمجموعة.
وقالــت وزارة اخلارجيــة في بيان 
تلقــت الصباح اجلديد نســخة 
منه إن انتخاب العراق منســقاً 
جملموعة آســيا واحمليــط الهادئ 
يُعد اجنازاً مهمــاً وتقديراً جلهود 

العراق داخــل االونكتاد واعترافاً 
بعودته الــى موقعه في مصاف 
الــدول ذات التأثير في املنظمات 
بدء  الدوليــة، خاصة فــي ظل 
االونكتاد  ملؤمتــر  التحضيــرات 
املقبــل والــذي يقــام كل اربع 
سنوات واملقرر عقده في تشرين 
األول 2020 فــي بربــادوس وهي 
عملية يضطلع فيها منســقو 
اجملموعات اخملتلفة ومن ضمنهم 

العراق بدور مهم جداً.

الخارجية : سنتخذ االجراءات 
الدبلوماسية كافة في التصدي 

ألي عمٍل يخرق سيادة البالد

العراق والكويت يبحثان زيادة حجم 
التبادل التجاري وتطوير العالقات

انتخاب العراق منسقًا لمجموعة آسيا 
والمحيط الهادئ في جنيف

بغدادـ  الصباح الجديد:
اعلــن مكتب رئيــس الوزراء 
املهــدي امس  عــادل عبــد 
االثنني عــن متديد فتح طريق 
السادسة  مطار بغداد لغاية 

صباحا.
الوزراء  رئيس  وقال ســكرتير 
الفريــق اول ركــن محمــد 
البياتي في تصريحات  حميد 
عليــه  اطلعــت  صحفيــة 
الصباح اجلديــد: "تقرر متديد 
الدولي  بغــداد  طريــق  فتح 
من السادســة مساء ولغاية 
مضيفا   ، صباحا"  السادسة 
ان "هــذا القــرار ســيطبق 

اعتبارا من االثنني – امس-". 
للقوات  العــام  القائد  وكان 
املســلحة عادل عبد املهدي 
يقضي  ديوانيــاً  أمــراً  أصدر 
حكومية  جلنــة  بتشــكيل 
رفع  إجــراءات  لـ"تســهيل 
من  الكونكريتيــة  احلواجــز 
مداخل مطــار بغداد لتقليل 
املرورية  واالختناقــات  الزخم 
عجالت  حركــة  وتســهيل 
املســافرين"، فيما تقرر فتح 
الطريق امام املســافرين من 
الســاعة السادســة عصرا 
ولغاية الواحدة بعد منتصف 

الليل.

تمديد فتح طريق مطار بغداد 
لغاية السادسة صباحا

قرب عودة خبراء إكسون موبيل إلى غرب القرنة1

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف وزيــر الكهربــاء لؤي 
اخلطيــب، امــس االثنــني، عن 
 2500 إلــى  وزارتــه  حاجــة 
ميكاواط ســنويا من اجل سد 

العجز، مشــيرا إلــى أن حاجة 
العراق مــن الطاقة تقدر بــ26 
الف ميكاواط خالل وقت الذروة.
وقال اخلطيب فــي حوار متلفز 
تابعته الصباح اجلديد، إن “انتاج 

الى  وصل  الطاقــة  من  العراق 
تقدر  فيما  ميــكاواط،   19500
الذروة  العراق خالل وقت  حاجة 
-25 26 الف ميكاواط”، مؤكدا 
بواقع  الطلــب  منو  “اســتمرار 

7 – %10 ســنويا مــا يعني اننا 
بحاجــة الــى 2500 ميكاواط 

سنويا لسد العجز”.
وأضاف اخلطيب، أن “ العراق لن 
او  الكهرباء  باســتيراد  يستمر 

الوقود مــن الدول اجملاورة”، الفتا 
إلى أن “الوزارة حتتاج الى فترات 
زمنية محددة مــن اجل اعمار 
قطــاع الطاقــة والوصول الى 

مرحلة االكتفاء الذاتي”.

ولفت وزيــر الكهربــاء إلى أن 
العملية  اســقاط  “مخطــط 
السياســية كان ينطلــق من 
من  وحتديدا  الكهربــاء  ملــف 

محافظة البصرة”.

وزير الكهرباء: نحتاج 2500 ميكاواط سنويا لسد العجز في تجهيز البالد بالطاقة
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شؤون عراقية 2

»النفط«: خطة لرفع صادرات 
املوانيء اجلنوبية وضبط أوكار 

لتهريب املنتجات
ان  الشــركة  عام  مديــر  وأوضح 
“املفاوضات مع شــركة “اكسون 
موبيــل” لم تتوقــف حيال عرض 
االســتثمار في مشــروع اجلنوب 
املتكامل”، مشــيرا الــى ان “وزارة 
النفــط شــكلت جلنــة دائمية 
ومراجعة  لدراســة  مقرهــا  في 
معطيات العرض الفني والتجاري 

لهذا املشروع العمالق”.
الــى ذلك، قال مدير عام شــركة 
التوزيع  كاظم مســير ياسني ان 
التفتيش  هيــأة  عبر  »الشــركة 
أوراقاً  يحمل  ال  صهريجاً  ضبطت 
36 ألف  ثبوتية ورسمية ذو سعة 
البنزين  منتــوج  على  يحتوي  لتر 
في إحدى محطــات التعبئة في 
محافظة كركوك سبقتها بفترة 
وجيــزة عملية أخــرى مماثلة في 
من  نفســها  وبالكمية  احملافظة 

الــى ان تلك  زيت الغاز، مشــيراً 
املضبوطــات كانــت معدة ألجل 

تهريبها«. 
النفط،  وزارة  في الغضون، اعلنت 
الصادرات  اإلثنني، مجمــوع  أمس 
املتحققة  وااليــرادات  النفطيــة 

لشهر متوز املاضي .
النفط  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
عاصم جهاد، في بيــان، إن »على 
النهائية الصادرة  وفق االحصائية 
من شركة تسويق النفط )سومو(، 

بلغت كمية الصادرات من النفط 
و548 الف و767  110 مليوناً  اخلام 
برميل، بإيــرادات بلغت 6 مليارات 

و692 مليونا و158 الف دوالر«.
وأضــاف، ان »مجمــوع الكميات 
املصدرة من النفط اخلام لشــهر 
متوز املاضي مــن احلقول النفطية 
بلغت  العراق  في وســط وجنوب 
106 مليونا و500 الف و15 برميل، 
بإيــرادات بلغت 6 مليــارات و468 
مليونــا و22 الــف دوالر، في حني 

كانت الكميات املصدرة من نفط 
كركوك عبر ميناء جيهان 3 مليون 
و119 الــف و578 برميال، بايرادات 
بلغــت 188 مليونــا و779 الــف 
و654 دوالرا، فيما بلغت الصادرات 
من حقل القيــارة 929 الف و174 
برميال، بايــرادات بلغت 35 مليونا 

و356 الف و929 دوالرا«.
واوضــح جهاد، ان »معدل ســعر 
البرميل الواحد بلغ 60.53 دوالراً«، 
ان »الكميات املصدرة  الى  مشيرا 

جرى حتميلها من قبل 32 شــركة 
من  اجلنســيات،  مختلفة  عاملية 
موانــئ البصــرة وخــور العمية 
والعوامــات االحادية على اخلليج 

وميناء جيهان التركي«.

العراق والكويت يبحثان زيادة 
حجم التبادل التجاري وتطوير 

العالقات
من جانبه اكد الســفير الكويتي 
طموح بالده بان تكــون العالقات 

االقتصاديــة والتجاريــة متطورة 
وواســعة مــع العــراق وفي كل 
الزيارات  تبــادل  واهمية  اجملــاالت 
املشــتركة لوضع رؤية مشتركة 
وزيادة  التجارية  العالقات  لتفعيل 
حجم التبــادل التجاري ومبا يخدم 

مصلحة البلدين.
وتابع البيان انه من املرتقب ان يتم 
ورقة عمل  ملناقشة  اجتماع  عقد 
بحضور مجموعة من املســؤولني 

ورجال االعمال.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – سطو مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االثنني بأن مسلحني سرقوا أمواالً 
ومصوغــات ذهبية من منزل شــمالي 

العاصمة بغداد.
وقال املصــدر إن مســلحني مجهولني 
البســاتني  اقتحموا منــزالً ضمن حي 
أمــواالً  الشــعب وســرقوا  مبنطقــة 
ومصوغــات ذهبيــة لم يقــدر ثمنها ، 
مضيفا أن املســلحني الذوا بالفرار إلى 

جهة مجهولة .

ديالى – انفجار عبوة 
أفاد مصدر أمني في شــرطة محافظة 
ديالى امس االثنني مبقتل شرطي وإصابة 
آخــر بانفجار عبوة ناســفة في مدينة 

بعقوبة.

وقال املصــدر إن شــرطيا قتل واصيب 
آخر بجروح أثــر انفجار عبوة ناســفة 
بعقوبة  مبدينة  الكاطــون  منطقة  في 
، مضيفا أنــه مت نقل جثة الضحية الى 
الطب العدلي واملصاب الى مستشفى 
لتلقــي العالج ، الفتا الــى ان عددا من 
مدن احملافظة تشهد احداثا أمنية خالل 
الفترة األخيرة تتمثل بعبوات ناســفة 

وهجمات مسلحة.

كركوك – اوكار ارهابية 
كشــف الناطق باســم وزارة الداخلية 
اللواء سعد معن امس االثنني ان القوات 
االمنيــة عثرت علــى 3 اوكار لعصابات 

داعش االرهابية في محافظة كركوك.
اللــواء معــن ان مفارز  وقــال الناطق 
االحتاديــة  الشــرطة  اســتخبارات 
االســتخبارات  وكالة  ضمــن  العاملة 

في وزارة الداخلية واســتناداً ملعلومات 
املواطنني  وتعاون  دقيقة  اســتخباراتية 
اوكار لعصابات داعش  عثرت على ثالثة 
اإلرهابية ضمــن قرى محافظة كركوك 
، مضيفا انه وجد بداخــل االوكار على 
١٢ مســطره تفجير ومالبس عسكرية 
عتاد  وشريطي  كالشــنكوف  ومخزنني 

BKC مع 200 اطالقه ودرع و٣ افرشة . 

بابل – اعتقال ارهابي 
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة 
بتمكن  االثنــني  امس  بابــل  محافظة 
التابع  مفارز قسم شؤون الســيطرات 
للقيــادة من خــالل تطبيق إجــراءات 
والعجالت  الدقيق لألشخاص  التفتيش 
ضمن مداخل احملافظة، من إلقاء القبض 
على متهم من سكنة جنوب العاصمة 
مطلوب على وفق املــادة )4 إرهاب( لدى 

محاولته التســلل عبر سيطرة احلمزة 
الغربي جنوبي بابل.

وأضــاف املصدر ان مفــارز امنية ألقت 
القبض على متهم اخر وضبط بحوزته 
حبوب مخدرة، مبينة ان عمليتي القبض 
جرت بالتعاون مع مفارز االســتخبارات 
وجهاز األمن ومفارز امن األفراد، ومت إحالة 
املتهمــني الى اجلهــات اخملتصة التخاذ 
بحقهم ما يلزم من اإلجراءات القانونية.

االنبار – اعتقال مطلوبني 
أعلن مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة األنبــار امس االثنــني إلقاء 
القبض على ثمانية مطلوبني على وفق 

املادة »4 إرهاب« في مدينة الرمادي.
وقال إن قوة مشــتركة من تشــكيالت 
شــرطة األنبار واســتخبارات مكافحة 
االرهــاب وقوة ســوات شــرطة األنبار 

نفــذت أوامر قبض صــادرة من القضاء 
القبض  في منطقة الصوفيــة وألقت 
على ٨ متهمني مطلوبني على وفق املادة 
4 إرهاب ، مضيفا القــوات األمنية في 
األنبار تنفــذ عمليات دهم وتفتيش في 
عدد من مناطق احملافظة، وتســفر تلك 
مطلوبني  على  القبــض  عن  العمليات 

للقضاء.

الديوانية – ضبط اسلحة 
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
الديوانيــة امس االثنــني ان دوريات من 
فوج الطــوارئ املتواجد حاليا في قضاء 
ســامراء عثر على كميات من األسلحة 
إلــى عناصر  واالعتدة فــي منزل يعود 
تنظيــم داعــش اإلرهابــي وذلك خالل 
عمليــة قامت بهــا بهــدف مالحقة 
العناصــر اإلجرامية وبســط األمن في 

القضاء ضمن قاطع املسؤولية.

ميسان – دكة عشائرية 
أعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ميســان امس االثنني توقيف 16 متهماً 
على وفق قانون مكافحــة اإلرهاب من 
قبل محكمة حتقيق الكحالء لقيامهم 

بارتكاب الدكة العشائرية.
وذكر املصدر  ان محكمة حتقيق الكحالء 
اســتئناف  محكمة  لرئاســة  التابعة 
ميســان االحتاديــة اوقفــت 16 متهماً 
أقدموا على ارتكاب الدكة العشــائرية 
برمــي االطالقات النارية مســتهدفني 
منازل ملواطنني نتيجة خلالفات عشائرية 

بقضاء الكحالء في احملافظة . 

نينوى – تفكيك خلية 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 

محافظــة نينوى امس االثنــني ان قوة 
متكنت  العسكرية  لالستخبارات  تابعة 
من اختراق وتفكيــك خلية ارهابية في 
املوصل والقبض على الرؤس الثالثة التي 

تديرها.
وذكــر املصدر انه بعملية اســتخبارية 
نوعية متيــزت بدقة املعلومة وســرعة 
التحرك نحــو األهداف املرصودة، متكنت 
مفارز قسم االســتخبارات العسكرية 
في قيادة عمليــات نينوى وبالتعاون مع 
اســتخبارات فوج مغاويــر القيادة من 
اختراق وتفكيــك خلية إرهابية ، مبينة 
لقد مت إلقاء القبض على الرؤس الثالثة 
التي تدير اخللية في حي سومر باجلانب 
القيارة،  األيســر ملدينة املوصل وجنوب 
وقد اتخــذ عناصر اخللية جانبي املوصل 
مســرحا لتحركاتهم بقصــد التمويه 

وصعوبة اختراقهم .

سطو مسلح في منطقة الشعب شمالي بغداد * انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الكاطون غربي بعقوبة 
اعتقال 8 مطلوبين بتهمة االرهاب في مدينة الرمادي * توقيف 16 متهمًا على وفق قانون مكافحة اإلرهاب في ميسان

احلديث في الســالم واحلرب يحتاج الى حكماء 
وعقــالء وال يحتاج الى ســادة وشــيوخ وقادة 
وزعماء يبحثون عن الشــهرة والنجومية وكم 
من احلروب في التاريخ  لم جتلب ســوى الظالم 
واخلــراب وكان ميكن للعقل البشــري ان يطور 
مــن جتاربه وان يصبح اكثر نضوجا في ســبيل 
جتنــب حروب كثيرة اال ان مــا يحصل في عاملنا 
اليوم ان شــعوبا وامما ماتزال تدفع الثمن باهضا 
وتفقــد آالف االرواح وتعبث بهــا كوارث احلروب 
ويحل فيها اخلــراب  نتيجة نزوات وتفكير قاصر 
في عقــول ونفوس كثير من املتعصبني وفاقدي 
االهلية ومختطفي القرارات من الشعب واالمة 
ولــو اراد بعض الزعماء والقــادة العبرة لوجدوا 
فــي صفحات التاريــخ االف العبــر عن احلروب 
ولتكشــفت لهــم احلقائق مــن دون ضجيج 
وانفعال ولدانــت لهم العقالنيــة والدركوا ان 
هناك فرقا شاســعا بني ان تخوض حربا عبثية 
وبني ان تخوض حربا مقدســة ..ان صنع السالم 
لم يكــن يوما من االيام شــيئا ســهال بل انه 
معركــة حقيقية وحــرب طويلــة وارادة واميان 
تعتمر في قلوب احملبني واخمللصني لبالدهم فيما 
تكــون احلرب بابا للدخول فــي االنفاق املظلمة 
اليعلــم ســوى اهلل متى وكيف تكــون نهاية 
اخلروج منها ومايجري في العــراق اليوم اختبار 
حقيقي اخر لقدرات النظام السياســي اجلديد 
في اختيــار املثابات التي جتنب شــعب العراق 
ويــالت حرب جديــدة فهناك اليــوم من يعمل 
حتــت الترهيب والترغيب علــى  الزام العراقيني 
بالتناغــم مع حركة االعالم واحلرب النفســية 
بني  ايران والواليات املتحدة االميركية من دون ان 
يعي ان هناك طواقم سياسية في كال البلدين 
جتتهد في سبيل ان جتنب االمريكيني وااليرانيني 
على حد سواء احلرب وان كثير من العقالء يدرك 
ان هــذه احلرب هي ليســت حــرب العراقيني ..  
فلماذا نسمح ملن يريدنا اول املستفتحني بالنار  
؟   وهل من املناســب ربط اخلطــاب العقائدي 
والديني باخلطاب السياسي ؟؟ وفي هذا الوضع 
احلســاس واملعقد وفي هذه اللحظات املصيرية  
تقــع على عاتــق املرجعية العليــا في النجف 
املمثلة بالســيد السيستاني وعلى عاتق رئيس 
احلكومة العراقية الســيد عادل عبد املهدي و 
مجلس النواب مسؤولية كبيرة  ومهمة وطنية 
تتمثل بالعمل على منع اي اصوات مريبة تعلو 
علــى صوت الشــعب وكبح جمــاح املتذللني 
إلرادات دول اخــرى ومنع صنــع الفوضى واعادة 
تدوير احلروب في حاضر العراق ومســتقبله وقد 
حان الوقــت كي يســتعيد العراقيون االحترام 
خلياراتهــم في بالدهم من خالل فرز ماهو اصيل 
في مســارات حياتهم وماهو دخيل وغريب في 
اجلســد العراقي واذا كانت هناك بعض االبواق 
التي تريــد النفخ بعاطفية فــي عقول وقلوب 
العراقيــني فان متســك العراقيــني بالواقعية 
واســتلهام الدروس من املاضــي القريب كفيل 
بافشــال هذا التدافع نحو االحتراق فبالد مابني 
النهرين ليست هي في سالم اليوم لتدخل حربا 
جديدة ويكفي انها ماتزال تخوض حربا ضروسا 
مع الفاسدين والظالميني  من اجل الوصول الى 
االعمار واالستقرار وتلك لعمري هي اكثر احلروب 

قدسية ووطنية 
) واحلــرب لو يعلمــون ال تســتعر نيرانها في 
اجــواف املدافع بل في قلوب الناس وافكارهم 

ايضا (
ميخائيل نعيمة 

السليمانية ـ عباس كاريزي:ليست حربنا !
 

نظم خريجــو اجلامعات واملعاهد 
االوائل  الطلبــة  مــن  احلكومية 
اقليــم كردســتان، جتمعاً  فــي 
اربيل  فــي  الوزراء  امام مجلــس 
للمطالبة مجدداً بتعيينهم على 

املالك الدائم حلكومة االقليم.
األوائل  اخلريجني  من  املئات  وجتمع 
مــن جامعــات ومعاهــد اقليم 
مجلس  مبنــى  امام  كردســتان 
وزراء اإلقليم بالنيابة عن اقرانهم 
مطالبني  األوائــل،  الطلبــة  من 
بتعيينهم في دوائر ومؤسســات 
حكومة االقليم على غرار اقرانهم 
قبل عــام 2014، وهم األوائل على 
ومعاهد  دفعاتهم في جامعــات 
لالعــوام  اإلقليــم  محافظــات 

الدراسية 2014، و 2015، و2016.
طالبوا  الفتــات  اخلريجون  وحمل 
فيهــا الكتل البرملانيــة بالعمل 
وتعيينهم  مشكالتهم  حل  على 
على مالك حكومة االقليم اسوة 
مبا هو معمول به في بقية مناطق 

العراق.
تعتمد  اإلقليم  حكومــة  وكانت 
احلكومة  لدى  به  املعمول  النظام 
االحتادية في تعيني الطلبة االوائل 
واملعاهد،  اجلامعــات  من خريجي 
مباشرة، اال انها توقفت عن العمل 
بهذا النظام منذ عام 2014، جراء 
التي  اخلانقة  االقتصاديــة  االزمة 
مرت بها وعقــب تفاقم اخلالفات 

مع احلكومة االحتادية.
املتظاهــرون  الطلبــة  واعلــن 
مبنى  امــام  مفتوحاً  اعتصامــاً 
الــوزراء حلــني تلبيــة  مجلــس 
تطبيق  الى  الراميــة  مطالبهم، 
قــرار وزارة التعليم العالي اخلاص 
بتعيينهــم على مــالك حكومة 
االقليــم، مؤكديــن بــأن االعذار 
التــي كانت تتحجج بها حكومة 
ميزانية  مــن  ســابقاً  االقليــم 
وانخفاض اسعار النفط قد زالت، 
وان وضعهــا املالي جيد االن وهي 
قــادرة على اســتيعاب اخلريجني 

االوائل في مؤسساتها.
سامان حســني وهو احد الطلبة 
االوائل من اخلريجــني من املعاهد 
الفنية في االقليم للعام الدراسي 

2015، الــذي كان فــي مقدمــة 
املتجمعــني، قال »مــا الفائدة ان 
تكــون متفوقــاً وان حتصل على 
درجات عالية في دراســتك، اذ ان 
الشــهادة والتفوق في االقليم ال 

قيمة لهما لدى املسؤولني«.
واضــاف فــي تصريح لوســائل 
اجلامعية  شــهادته  ان  االعــالم، 
»ملاذا  متســائالً  لقيمتها،  فاقدة 
الواعي  والى متــى يقبل اجليــل 

املثقف بهذا الظلم«.
وتابع، »نحن ندرس لسنوات حتى 
متعلمني  تســمية  علينا  يطلق 
فما قيمة وثمرة ذلك، كنا سابقاً 
نســعى للتعيني في دوائر الدولة، 
اما االن فــال ميكننا حتى احلصول 

على عمل بأجر يومي«.
التجمع  ان هذا  واوضح حســني، 
هــو ال 14 من نوعه امــام برملان 
ومجلــس وزراء االقليــم، من دون 
ان يســتجيب احد مــن حكومة 
االقليم ملطالــب الطلبة، واضاف 
نحن ومنذ ثالث ســنوات نطالب 
بحقوقنا املشروعة من دون جدوى.

الذيــن  املتظاهــرون  وهتــف 
جتمهروا أمــام مبنى مجلس وزارء 
حكومة  يــا  متى  االقليم،«الــى 
اإلقليم ستبقني ساكتة عن غياب 
العدالة والشــفافية في التعيني 

بدوائر ومؤسسات االقليم«.
وكان تقرير عاملي لترتيب مستوى 
اجلامعــات فــي العــراق واقليم 
تراجعاً  اظهــر  قــد  كردســتان 
كبيراً في ترتيــب جامعات اقليم 
كردســتان مقارنــة باجلامعــات 

االخرى في العراق ودول اجلوار.
ووفقاً للتقرير الذي نشــره املوقع 
الرســمي لترتيــب اجلامعات في 
العالم تراجع كبير في مســتوى 
العامني  عــن  االقليم  جامعــات 
ان  من  الرغــم  على  الســابقني، 
باوضاع  ميــر  كردســتان  اقليــم 
مســتقرة نوعاً ما مقارنة ببقية 
وجود  عن  العراق، فضــالً  مناطق 
ميزانية كبيــرة وتواصل جيد مع 

العالم اخلارجي والعراق.
رئيــس معهــد )PAY( للتربيــة 
عبد  ســرور  الدكتور  والتنميــة 

مســتويات  تراجع  عــزا  الرحمن 
التعليــم العالــي فــي االقليم 
عامليــاً، الــى عدم وجــود خطط 
وبرامــج لتنظيــم التخصصات 
في جامعــات االقليم ومواءمتها 
اقليم  واحتياجــات  الســوق  مع 
كردســتان، فضالً عن عدم وجود 
مبســتوى  عالــي  تعليــم  وزارة 
جامعات  واحتاجيات  املســؤولية 
االقليــم، التــي لم يكــن لديها 
واضحة،  واســتراتيجية  سياسة 
سياســة  وجود  عدم  الى  اضافة 
واضحــة لدى حكومــة االقليم، 
التي كانت تســعى الســتيعاب 
في  الطلبة  مــن  الهائل  العــدد 
اجلامعات على حســاب مستوى 
في  والبحــوث  التعليــم  ونــوع 

االقليم.
واضاف عبد الرحمــن في حديث 
للصبــاح اجلديــد، ان احــد اهم 
االســباب التي تكمن وراء تراجع 
مستوى التعليم في االقليم، يعود 
الى عدم وجود اية تخصيصات او 
ميزانية للبحوث والدراســات في 

االقليم، واردف » لذا فاننا نرى بأن 
البحــوث والدراســات التي جترى 
الباحث على  تنحصر في حصول 
التنمية  ترقية وعــالوة والتعتمد 
االقليم  فــي  العلمي  والتطــور 

اساساً لها.
وفي معرض رده على ســؤال حول 
العلمي على  املستوى  تدني  تأثير 
مســتقبل الطلبة، اوضح رئيس 
معهد )PAY( للتربية والتنمية، ان 
الطلبة اصيبوا باالحباط نظراً الن 
عليها  يحصلون  التي  الشــهادة 
بعد ســنوات من السعي واجلهد 
وهي  بحاجتهم،  التفــي  واملثابرة 
التضمــن لهم ال احلصــول على 
تعيني على مالك حكومة االقليم، 
او وظيفــة مالئمة فــي القطاع 
اخلــاص، وان تخــرج االف الطلبة 
من جامعــات ومعاهــد االقليم 
سنوياً وتعذر على فرصة عمل في 
في  كبيراً  االقليم، خلف تضخماً 
العلمي،  والتحصيل  الشــهادات 
مقابل عدم وجود فرص متكافئة 

للعمل في االقليم.

اســفه  عن  الرحمن  عبــد  وعبر 
لعــدم وجــود اهتمام مــن قبل 
حكومة االقليــم باعداد املالكات 
احلاصل  للفــراغ  تلبية  املهنيــة 
في ســوق العمل، الــذي اثر على 
بــروز البطالة املقنعــة في دوائر 
ومؤسسات االقليم، وتراجع انتاج 
الشباب الذين اصيبوا بامللل لعدم 
وجــود فرصة عمــل مكافئة مع 

حتصيلهم العلمي.
وعّد عبد الرحمن التجربة الراهنة 
من  فريدة  االقليــم،  في  للحكم 
نوعهــا عاملياً، قائــالً »هي أمنوذج 
فريد للفشــل والتخلف وانعدام 
التخطيــط والبرامــج وجتاهــل 
اخلطط العصرية احلديثة، مضيفا 
حكومــة  فــي  املســؤولني  »ان 
املقترحات  جميع  جتاهلوا  االقليم 
املقدمة الجراء االصالحات االدارية 
واالقتصاديــة خــالل الســنوات 
املاضية في الكابينات الســابقة 
حلكومة االقليم متمنياً ان ال تكرر 
احلكومة احلالية األخطاء نفسها 
التي مرت بها احلكومات السابقة.

الخريجون االوائل للجامعات يعلنون اضرابا مفتوحا 
امام مجلس وزراء االقليم 

طالبوا بتعيينهم على المالك الدائم لحكومة االقليم

جانب من التظاهرة

تجمع المئات من 
الخريجين األوائل من 
جامعات ومعاهد اقليم 
كردستان امام مبنى 
مجلس وزراء اإلقليم 
بالنيابة عن اقرانهم 
من الطلبة األوائل، 
مطالبين بتعيينهم 
في دوائر ومؤسسات 
حكومة االقليم على 
غرار اقرانهم قبل عام 
2014

د. علي شمخي 
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بغداد - الصباح الجديد:
بغداد  اكد عضو مجلس محافظة 
حسون الربيعي ان خطة محافظة 
بغــداد لعــام 2019 وضعت ضمن 
اولوياتها تأهيــل مداخل العاصمة 
واكســاء الطرق ملناطــق االقضية 
الــى ان اخلطة  والنواحــي، الفتــاً 
تضمنت رفع االنقاض واخمللفات عن 

مداخل بغداد.
الربيعي فــي تصريح امس  وقــال 
االثنني، ان “خطــة عام 2019 وعلى 
التغييرات  الرغم من اجراء بعــض 

عليهــا، اال انها اصبحــت مرضية 
جلميع طموحــات مجلس احملافظة 
ومت رفعهــا الــى وزارة التخطيط”، 
مبينــا أن “اخلطــة تضمنت تأهيل 
واكساء جميع الطرق في االقضية 
للمحافظة،  التابعــة  والنواحــي 
اضافة الى انها ســتكون شــاملة 
لتأهيــل جميع املداخل الرئيســة 

للعاصمة”.
واوضح ان “ملف النظافة مت احالته 
الى شــركة  املناقصة  عن طريــق 
محليــة لتقــوم بدورهــا بعملها 

في داخــل احلدود البلديــة لبغداد 
وخارجهــا، حيــث ان احملافظ فالح 
اجلزائــري كلــف اعضــاء مجلس 
بالشــأن اخلدمي  املعنيني  احملافظة 
مبراقبة عمل تلك الشــركة وتقدمي 
تقارير بشأن جناح عملها من عدمه”.

واكد الربيعــي، أن “احملافظة اوعزت 
بوضع حاويــات مترية في مختلف 
وطرقهــا،  العاصمــة  مناطــق 
اضافة الى رفــع اخمللفات واالنقاض 
واملناطق  العاصمــة  مداخــل  في 

املفتوحة”.

مجلس بغداد: تأهيل مداخل العاصمة ضمن أولوية خطة 2019
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يؤدي ديوان الرقابة املالية االحتادي 
دوره الرقابــي من خــال عمله 
في الرقابــة والتدقيق على املال 
العــام ان وجد ووفقــا للقوانني 
واملؤشرات  واملعايير  والتعليمات 
واخلاصة  اجملال  هذا  في  املعتمدة 
بــكل وزارة او جهة غير مرتبطة 
بوزارة وخاضعــة لرقابته وميارس 
الرقابــي مبهنية وحيادية  عمله 
اقرها  التي  ومبوجب صاحياتــه 
)31( لسنة  املرقم  قانونه اخلاص 
/2011 ) املعدل ( وبشكل مستمر 
املســتجدات  مــع  ومتفاعــل 
والتطــورات احملليــة واإلقليمية 

والدولية .
وقــد اجنــز الديوان للمــدة من 
 )2019/6/30 )2019/1/1 ولغايــة 
ما مجموعه )1849( تقريرا رقابيا 
 ( تضمنت  تدقيقيــا  ونشــاطا 
نتائج إعمال   ، حسابات ختامية 
رقابة وتدقيق ، تقومي أداء وبرامج 
وسياســات ، زيارات تفتيشية ، 
تدقيق عقــود ، فضا عن املهام 
اخلاصة التــي يكلف بها ، اذ بلغ 
عــدد التقارير الرقابيــة املنجزة 
)80( تقريرا علــى إعمال الرقابة 
وتدقيــق على نشــاط مجلس 
الــوزراء  وعدد التقاريــر املنجزة 
مجلس  نشاط  على  تقريرا   )88(
النــواب وبلــغ  )1 73( تقريرا عن 
املرتبطة  غيــر  اجلهات  نشــاط 
تقاريــر خاصــة   )4( و  بــوزارة  
باملفوضية العليا لانتخابات اما 
بقية التقاريــر الرقابية البالغة 
وزارات  نشــاطات  عــن   )1508(

الدولة األخرى .   
التقارير  الهدف من هــذه  وكان 

هو دعم عمل تلك التشــكيات 
أدائهــا  وتصحيــح  والــوزارات 
لنشاطاتها من خال املاحظات 
والتوصيــات التي تســفر عنها 
التقاريــر الرقابية وحث الوزارات 
واملؤشرات  باملعايير  االلتزام  على 
وذلك  بهــا  اخلاصة  املعتمــدة  
واخللل  الضعف  نقــاط  مبعاجلة 
التقارير  عنهــا  اســفرت  التي 
التدقيقيــة ، محاولة للنهوض 
أداء املؤسسات وحفظا  مبستوى 

للمال العام . كما شــارك ديوان 
في  االحتــادي  املاليــة  الرقابــة 
االجهزة  املنظمــات  اجتماعات 
العليــا للرقابة املاليــة العربية 
وعقــد  والدوليــة  واالســوية 
البالغ  وتفاهم   التعاون  اتفاقية 
عددها )14( نشــاطا للفترة من 
1/1-2019/6/30 والتي متثلت بـ ) 
التعاوني جملموعة عمل  التدقيق 
القدرات  البيئــة وجلنة تنميــة 
وجلنة  املهنيــة  املعايير  وجلنــة 

اخملطط االستراتيجي ومجموعة 
عمل مكافحة الفســاد وغسل 
االموال وعقد اتفاقيتني تعاونية 
مع ديوان احملاســبة في اململكة 
دولــة  و  الســعودية  العربيــة 
قطروعقد ورشة عمل تقومي اداء 
بالتعــاون مع اجلانــب محكمة 

التدقيق الهولندية ( .
املالية  الرقابة  ديوان  لقد انشــأ 
االحتــادي  مركزا تدريبيــا وزاول 
عمله في شــهر نيســان  من 

وتدريــب  لتطويــر   2018 عــام 
املــوارد البشــرية فــي ديــوان 
املالية واجلهات اخلاضعة  الرقابة 
، من خال  وتأهيلهــا  للرقابــة 
والورش  والبرامج  الدورات  إقامة 
التدريبية وتقدمي كل ماهو أفضل 
املوارد   مهــارات  وتنميــة  لبناء 
البشرية ونشر املعرفة والثقافة 
احملاسبية والتدقيقية والقانونية 
في  املعلومــات   وتكنولوجيــا 
الديــوان ومؤسســات الدولــة 

األخرى . وقد أجنز املركز التدريبي 
 )34( أعاه  املذكــورة  املدة  خال 
 )872( دورة تدريبية  شارك فيها 
شتى  موضوعات  في  مشــاركا 
) الرقابــة والتدقيــق ، القانون ، 
اللغــة االجنليزيــة ، تكنولوجيا 
تدريب  دورة  عن  فضا  معلومات 
 )32 فيها  شــارك   )TOT( مدرب 
موظفا مــن الديــوان كما اعد 
املركز دليل مدرب ودليل مشارك 

عدد )2( .

ديوان الرقابة المالية ينجز 1849 تقريرا 
خالل النصف االول من عام/2019

تضمنت حسابات ختامية ، نتائج إعمال رقابة وتدقيق ، تقويم أداء

ضمن برنامج مشاريع المنافع االجتماعية لشركة نفط البصرة

تهدف التقارير 
الى دعم عمل 

التشكيالت 
والوزارات 

وتصحيح أدائها 
لنشاطاتها من 

خالل المالحظات 
والتوصيات التي 

تسفر عنها 
التقارير الرقابية

الثالثاء 27 آب 2019 العدد )4240(

العمل واليونيسيف تناقشان 
توسيع وتطوير البرنامج 

التجريبي لالعانات المشروطة

االعمار تواصل اعمالها في 
مشروع طريق )كوت بدرة–
مهران( في محافظة واسط

شركة ادوية سامراء تسعى 
للحصول على شهادة الجودة 

)ISO 9001:2015(

بغداد _ الصباح الجديد :
ناقش وفدا هيئة احلمايــة االجتماعية في وزارة 
العمل ومنظمة الطفولة العاملية اليونيسيف 
اخلطــوات املقبلة لتوســيع وتطويــر البرنامج 
الــذي اطلقته  التجريبي لاعانات املشــروطة 
الوزارة جتريبياً في منطقة الصدر/٢. وجرى خال 
االجتمــاع املشــترك تقدمي نبذة عــن البرنامج 
ومســؤولية كل طرف في تنفيــذه ، فضاً عن 
اخلطــوات العملية التي مت اجنازهــا منذ انطاق 

البرنامج في عام ٢٠١٧ . 
وقدم الوفدان رؤيتهما عن اخلطوات املستقبلية 
لعامــي ٢٠٢٠ -٢٠٢١ التي متحــورت حول توفير 
وانتقاله من  البرنامج  الكافية لتوسيع  االموال 
البيئة التجريبية الى جعلــه برنامجاً حكومياً 
وطنياً يغطي جميع احملافظات، فضاً عن تطوير 
القدرات الفنية والبشــرية العاملة فيه وايضاً 
زيــادة الوعي والتثقيف اجملتمعــي عن البرنامج 
من اجل احلد من الفقر ورفع املستويني الصحي 
والتعليمي لاسر الفقيرة املشمولة بالبرنامج. 
كما متت مناقشــة تطوير البرنامج االلكتروني 
ملتابعة االسر املشــمولة ليكون مستوعبا الية 
توســعة مســتقبلية ، فضاً عن كيفية رفع 
مستوى التنسيق بني الوزارات املعنية بالتنفيذ 
وهي ) العمل، والتخطيــط، والصحة، والتربية، 
واملاليــة( وايضاً تطرق االجتمــاع الى وضع آلية 
لدراســة احلالة لاســر املشــمولة والتقييم 
واالستنتاج خملرجات تنفيذ البرنامج ومدى تاثيره 

في احداث التغيير االجتماعي املنشود .
وكان وفد الوزارة برئاســة مدير عام تكنولوجيا 
املعلومات في هيئة احلماية املهندس جمال عبد 
الرسول ومدير مكتب رئيس الهيئة حسني علي 
، فيما ترأس وفد اليونيســيف  مدير السياسات 

االجتماعية في املنظمة الدكتور بال.

بغداد _ الصباح الجديد :
تواصل وزارة االعمار واالســكان والبلديات العامة 
وعن طريق شركة حمورابي العامة وبأشراف دائرة 
الطــرق واجلســور التابعتني للــوزارة اعمالها في 
مشــروع طريق كوت- بدرة- مهران  في محافظة 

واسط بطول 40كم.
وذكر املركز االعامي ان املشــروع سيســهم في 
تقليل الزخــم املروري احلاصل على املمرات القدمية 
املرورية  احلواث  وتقليل  الســامة  ورفع مستويات 
وتســهيل حركة نقل املسافرين والزائرين والتبادل 

التجاري بني البلدين اجلارين )العراق – ايران(.
واشــار املركز االعامي الى ان العمل في املشروع 
يتضمن انشــاء جســر كونكريتي في قضاء بدرة 
بطــول 48م ويعــد اجلســر الوحيد فــي الطريق 
االيرانية  االراضي  القادمة من  الســيول  لتصريف 

بأجتاه محافظة واسط.

بغداد _ الصباح الجديد :
نظمــت الشــركة العامــة لصناعــة االدوية 
واملستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات 
وزارة الصناعــة واملعادن ومن خال قســم إدارة 
اجلــودة ندوة خاصــة إلكمال إجــراءات حصول 
 )ISO 9001:2015( الشركة على شــهادة اجلودة
بحضور مــدراء االقســام وبإشــراف ومتابعة 
شقيقتها الشــركة العامة للفحص والتأهيل 

الهندسي.
واشار مصدر مخول في الشركة الى ان الشركة 
تستعد إلجناز اإلجراءات املطلوبة ملنح الشهادة 
من قبل إحدى الشــركات املعتمــدة عاملياً بعد 
إكمــال عملية التأهيــل لنظام اجلــودة االيزو 
، الفتــا الى ان النــدوة تضمنت توجيــه مدراء 
األقســام واملوظفــني كافة بتفعيــل إجراءات 
وتعليمات عمل النظام والعمل بها ، معربا عن 
امله باحلصول على الشــهادة بأقرب وقت نظراً 
ملا تتمتع به الشــركة من مواصفات قياســية 

تؤهلها لنيل الشهادة .
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البصرة _ سعدي السند :

قامت شــركة نفط البصرة/هيئة 
تشغيل الزبير بالتعاون مع مشغل 
احلقل )شركة إيني( وضمن برنامج 
مشــاريع املنافع االجتماعية لعام 
٢٠١٩ بإعادة تأهيل ســوق اللحوم 
والدجاج والسمك بتنسيق عاٍل مع 
وبلدية  الزبير  قائممقامية قضــاء 

القضاء .
افتتح املشــروع مدير عام شــركة 
نفط البصرة املهندس إحسان عبد 
معاونه  بحضور  إســماعيل  اجلبار 
التراخيص  وجوالت  احلقول  لشؤون 
واملنافــع االجتماعيــة خالد حمزة 
عبــاس وعبد اهلل جنم فضيح مدير 
هيئة تشــغيل الزبيــر وقائممقام 
وآمر  ماهر  عبــاس  املهندس  الزبير 
فوج الزبير العميد إسماعيل مرزوق 

وشيوخ ووجهاء القضاء .

العــام: ضمن  املدير  وقال معــاون 
مشــاريع املنافــع االجتماعيــة مت 
الزبير  قائممقامية  مع  التنســيق 
ومشــغل حقل الزبير شركة إيني 
الســوق،  هذا  لتأهيل  اإليطاليــة 
وكلنا فخــر بأننا نعمل ألجل أهلنا 
فــي القضــاء، ومت مراعــاة األمور 
الصحية من تهوية وغسل وقنوات 
 ٢٥٠ محولة  وتخصيص  التصريف 
للســوق  الكهرباء  لتأمــني   KVA
وهذا املنشــأ ليس األخيــر فلدينا 
تنسيق مع قائممقامية الزبير فيما 
يتعلــق بتأهيل مدخــل الزبير من 
جهة محافظــة ذي قار وغيرها من 
مبشاريع  التزامنا  ويبقى  املشــاريع 
املنافذ االجتماعية مستمراً مبا فيه 

قطاع الصحة والتربية والتعليم.

بلغت كلفة املشروع 
نحو ٣٨٠ ألف دوالر

املنافــع  وحــدة  وقــال مســؤول 
االجتماعيــة فــي حقــل الزبيــر 

يعد هذا  غزوان حســني:  املهندس 
الســوق من األســواق القدمية في 
قضــاء الزبير حيث مت انشــاؤه في 
ســتينيات القــرن املاضــي وترك 
لســنني  وأهمــل  الســوق  هــذا 
طويلة، وتســلمنا الكشوفات من 
الزبير  وبلدية  الزبيــر  قائممقامية 
وشــكلنا فريق عمل وأحيل العمل 
إلى إحدى الشركات العاملة لدينا 
يوم ١٠ شــباط  وباشــرت عملها 
٢٠١٩ وانتهــت يوم ٨ من متوز ٢٠١٩ 
وهي ضمن املدة احملددة لها، ويتكون 
السوق من ٨٤ محاً منها ٢٢ محاً 
للدجاج  ومثلهــا  األســماك  لبيع 
واملتبقي منها لبيع اللحوم وبلغت 

كلفة املشروع نحو ٣٨٠ ألف دوالر.

نفط البصرة تؤهل 
مدخل قضاء الزبير

الزبير في  وتقوم هيئــة تشــغيل 
شــركة نفــط البصــرة بالتعاون 
مع املشــغل الرئيس حلقــل الزبير 

ENI اإليطالية  النفطــي شــركة 
بأعمال تأهيــل مدخل قضاء الزبير 
قــرب بوابــة القضــاء مــن جهة 

محافظة ذي قار بطول 500 م.
وقال علي ناصر صالح رئيس اللجنة 
املشــرفة على املشــروع يشــمل 
العمل صب طبقة األساس للطريق 
وإكساءها  املســلح  بالكونكريت 
مع  اإلسفلتية  اخلرســانة  بطبقة 
جــزرة وســطية بعــرض 13م مع 
إكسائها باحلجر املقرنص مع تأثيث 
وأعمدة  اإلنــارة  بأعمــدة  الطريق 

ديكورية واإلشارات املرورية.
ومتتد مساحة املشروع بنحو 100م 
قبــل بوابة قضــاء الزبير من جهة 
محافظة ذي قار إلى 400 م بعدها 

باجتاه مركز القضاء. 
سلسلة  ضمن  املشروع  هذا  ويأتي 
التي  اجملتمعيــة  اخلدمات  أعمــال 
البصرة  نفــط  بها شــركة  تقوم 
بحقولها  احمليطة  للمناطق  خدمة 

النفطية. 

تقرير

تأهيل مدخل قضاء الزبير و سوق اللحوم والدجاج واألسماك فيه

بغداد _ الصباح الجديد :
تــرأس  الدكتور محمد هاشــم 
اجتماعاً  التجــارة  وزيــر  العاني 
موســعاً مع عدد مــن املعنيني 
حملصول  التســويقية  باحلملــة 
احلنطــة  بحضــور مديــر عام 
الشــركة العامة لتجارة احلبوب 
املكصوصــي  نعيــم محســن 
من  املتبقية  الكميــات  لتحديد 
محصول احلنطــة والتي لم يتم 
الفاحني  قبــل  من  تســويقها 
في محافظات النجف وواســط 

وديالى ونينوى .
واشاد الوزير خال اللقاء بالنجاح 
الكبير الذي حتقق في  املوســم   
التســويقي حملصــول احلنطــة 
في جميع احملافظــات  من خال 
التي  واآلليات  بالضوابط  االلتزام 
من حيث  التسويق  مراكز  أعدها 
تنظيم الدخول ومواعيد التسلم 
وإعطاء األولوية حســب القوائم 

املعدة مسبقاً
واشار العاني الى ان بسبب وفرة 
احملاصيــل في بعــض احملافظات 
وواســط  والنجف  نينوى  خاصة 
وديالــى والتي فاقــت التوقعات 
الطبيعيــة لكل عــام في تلك 
املنطقــة أدى إلى عدم تســلم 

الكميــات املتبقية من الفاحني 
التسويق  مواقع  أمام  املتواجدين 
وضمــن الفتــرة احملــددة لتاريخ 

الغلق ٢٠١٩/٨/٨
واوعــز الوزيــر وبشــكل عاجل 
املتبقية  الكميــات  جــرد  الــى 
واملوجودة امام املراكز التسويقية 
واحلقول  من خال جلان مشكلة 
فــي احملافظات التــي فيها تلك 
الكميــات برئاســة  مدير الفرع 
وممثــل اجلمعيــات الفاحية في 
احملافظة وممثــل الرقابة التجارية 
وممثل الزراعــة في احملافظة بغية 
من  املتبقيــة  الكميــات  جــرد 
محصول احلنطة وبيان عائديتها 
إلــى الفــاح أو املزارع بشــكل 

املزروعة  املساحات  وجرد  حقيقي 
ايام  ثاثة  التقارير خــال  وتقدمي 
من أجل وضــع آلية عمل لغرض 
تســلم احملاصيل مــن الفاحني 
واملزارعــني بعد توفيــر الطاقات 
اخلزنية  في الفرع واملواقع التابعة 
له الستيعاب الكميات املتبقية .

واشــار البيان الى أن  وزير التجارة 
شــدد علــى ضــرورة أن تقــوم 
اللجــان املكلفــة باجلــرد باجناز 
املهــام املكلفة بهــا محذراً من 
إجــراءات رادعة فــي حال العمل 
خافــاً للتوجيهــات وضوابــط 
احمللية  احلنطة  بنوعيات  التدقيق 
واســتبدالها بحنطة موردة من 

اخلارج

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث محافظ بغداد املهندس فاح 
اجلزائري مع وزير الداخلية الدكتور  
ياسني طاهر الياسري مستجدات 

األوضاع االمنية واخلدمية.
واكــد احملافظ خــال اللقــاء ان 
موضــوع اخلدمات يرتبــط ارتباط 
مباشــر بامللف األمني ، مشــيرا 
الذي تشهده  ان  االســتقرار  الى 
العاصمــة بغداد بفضــل جهود 
ابنائنا في األجهزة االمنية واحلشد 
على  ايجابا  انعكــس  الشــعبي 

الشــركات  اخلدمات وجذب  تقدم 
االستثمارية .

وأبدى احملافــظ إعجابه باخلطوات 
عليها  يســير  التــي  الواقعيــة 
ايجاباً  انعكســت  والتي  سيادته 
على مستوى رضى املواطن عن أداء 

مفاصل الوزارة. 
بزيارة  الوزيــر  من جانبــه رحــب 
احملافظ ، مؤكداً انه لن يدخر جهداً 
من شــأنه النهوض بواقع الدوائر 
لوزارة  التابعة  واخلدميــة  األمنية 
الداخلية كافة ومحاسبة كل من 

يخالف القانون .
واكد الياسري أهمية احلفاظ على 
به  تنعم  الذي  واالســتقرار  األمن 
العاصمة بغداد عن طريق التعاون 

البناء ما بني املواطن ورجل األمن. 
كما جرى في أثناء اللقاء التباحث 
األمنية  املوضوعات  مختلف  حول 
محافظة  تخص  التــي  واخلدمية 
بغــداد ، باإلضافة إلى مناقشــة 
ســبل تطويــر أداء املؤسســات 
احلكوميــة مبــا يتائم مــع راحة 

واحترام املواطنني. 

تشكيل لجان جرد لكميات الحنطة التي
 لم تسوق خالل الموسم التسويقي

محافظ بغداد يبحث مع وزير الداخلية 
مستجدات االوضاع األمنية والخدمية

جانب من تأهيل سوق اللحوم والدجاج واألسماك في الزبير
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
شــكل التحالــف العربــي الذي 
تقوده الســعودية في اليمن امس 
االثنني جلنة مشــتركة ســعودية 
إماراتية لتثبيــت وقف إطالق النار 
وفق  وأبني،  في محافظتي شــبوة 
ما أعلنت وكالة األنباء السعودية. 
ووقعــت اشــتباكات فــي وقــت 
سابق األســبوع اجلاري بني القوات 
اجلنوبيني  واالنفصاليني  احلكومية 
بينما سيطر  في محافظة شبوة، 
اجلنوبيــون علــى محافظــة أبني 
أعلنــت وكالة  املاضي.  األســبوع 
األنباء الســعودية امس االثنني أن 
الســعودية  تقوده  الذي  التحالف 
باليمن شــكل جلنة بني السعودية 
ودولة اإلمارات لتثبيت وقف إطالق 
النــار في محافظتي شــبوة وأبني 
عن  الوكالة  ونقلــت  اليمنيتــني. 
العقيــد تركي املالكــي املتحدث 

إن  قوله  التحالــف  قوات  باســم 
اللجنة ستبدأ العمل االثنني.

الســعودية  حكومتــا  وحثــت 
واإلمــارات في بيان مشــترك كل 
األطراف على التعــاون مع اللجنة 
املشتركة لتحقيق فض االشتباك 
إطار  القــوات في  انتشــار  وإعادة 
اجملهود العسكري لقوات التحالف. 
وزارتا  الذي أصدرتــه  البيــان  ودعا 
اخلارجية في البلدين إلى »ســرعة 
االنخراط في حوار )جدة( الذي دعت 
العربية الســعودية  له اململكــة 
ملعاجلة أســباب وتداعيات األحداث 
التي شــهدتها بعــض احملافظات 
إن  أيضا  البيــان  وقال  اجلنوبيــة«. 
كافة  اســتمرار  »يؤكدان  البلدين 
والعسكرية  جهودهما السياسية 
واإلغاثية والتنموية مبشــاركة دول 
لنصرة  نهضــت  التي  التحالــف 
الشــعب اليمني«.وأضــاف البيان 

حرصهما  »يؤكــدان  البلديــن  أن 
وســعيهما الكامــل للمحافظة 
ومصالح  اليمنيــة  الدولــة  على 
الشــعب اليمني وأمنه واستقراره 
واستقالله ووحدة وسالمة أراضيه 
الرئيس الشرعي لليمن  حتت قيادة 
، وللتصــدي النقــالب ميليشــيا 
احلوثي اإلرهابية املدعومة من إيران 

والتنظيمات اإلرهابية األخرى.«
وكانت اشتباكات وقعت على مدار 
يومني فــي محافظة شــبوة بني 
واالنفصاليني  احلكوميــة  القوات 

اجلنوبيني األسبوع اجلاري.
املدعومون  االنفصاليون  وســيطر 
مــن اإلمــارات فــي وقت ســابق 
هــذا الشــهر على مدينــة عدن 
للحكومة  املؤقت  املقر  الساحلية، 
املدعومة من الســعودية، ووسعوا 
ســيطرتهم  املاضــي  األســبوع 

لتشمل محافظة أبني اجملاورة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دخلت احلزمــة الثانية من عقوبات 
روســيا  على  فرضــت  أمريكيــة 
بذريعة قضية سكريبال اليوم حيز 
التطبيق، فيما قلل اخلبراء من شأن 
تأثير تلك العقوبات على االقتصاد 

الروسي.
وفرضــت احلزمة اجلديــدة مبوجب 
قانون مراقبة األسلحة الكيميائية 
والبيولوجية علــى خلفية قضية 
سكريبال. ووفقا لواشنطن فقد مت 
فرض احلزمة ألن »موسكو لم تقدم 
ضمانات بعدم استخدام األسلحة 
الكيميائية والبيولوجية، كما أنها 
الدوليني  للمفتشــني  تسمح  لم 

بالتحقق من هذه الضمانات«.
والعقوبــات اجلديدة تتضمن قيودا 
على الديون الســيادية الروســية، 
املتحدة ســتقوم  الواليات  أن  كما 
مبوجبها مبنع املؤسســات الدولية 
النقد  الدولي وصندوق  البنك  مثل 
الدولي من توفيــر ومتديد القروض 

لروسيا.

على  اجلديــدة  العقوبات  وحتظــر 
البنوك األمريكية من املشاركة في 
الطرح العام األولي لسندات روسيا 
الســيادية املقومــة بعمالت غير 
الروبل، كذلــك تتضمن قيودا على 

تصدير عدد من السلع والتقنيات.
والعقوبــات اجلديدة علــى الديون 
تطــال  ال  الروســية  الســيادية 
للحكومة  اململوكــة  الشــركات 
الروســية، كما أنها ال متنع البنوك 
تداول  في  املشاركة  من  األمريكية 
السندات الســيادية الروسية في 
السوق الثانوية، إذ أنها استهدفت 

الطرح األولي فقط.
كمــا أن اإلدارة األمريكية لم تتخذ 
اإلجــراءات األكثــر صرامــة التي 
كانت تســمح في إطــار القانون 
العالقات  مســتوى  خفــض  مثل 
الدبلوماسية وحظر رحالت شركة 
الواليات  إلى  الروســية  »إيرفلوت« 
املتحدة، فضــال عن تقليص حجم 
جميــع الصــادرات والــواردات بني 

البلدين بشكل كبير.

وكانت واشــنطن قــد أعلنت في 
ستفرض  أنها  املاضي  أغســطس 
حزمتــني مــن العقوبــات علــى 
موســكو، بعــد اتهــام بريطانيا 
بتسميم  الروســية  الســلطات 
الســابق  االســتخبارات  عميــل 

سيرغي سكريبال وابنته.
من جهتها رفضت موسكو قطعيا 
جميــع االدعاءات الغربية بشــأن 
تورطها في تســميم ســكريبال، 
الســوفيتي  االحتــاد  أن  مؤكــدة 
وروســيا االحتاديــة لم يطــورا أي 
مــواد كيميائية ســامة حتت هذه 

التسمية.
وعن تأثير العقوبات على االقتصاد 
الروسي، استبعد اخلبراء أن تتسبب 
في  اجلديدة  األمريكيــة  العقوبات 
صعوبــات كبيــرة للــوزارة املالية 
الروســية عنــد طرح الســندات 
دخول  أن  على  السيادية، مشددين 
لن يكون  التنفيذ  العقوبات حيــز 
له تداعيات ســلبية على ســوق 

األسهم الروسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
امس اإلثنــني أن الواليــات املتحدة 
املفاوضات  جداً«  »قريباً  ستستأنف 
التجارية مع الصــني، رغم تصعيد 
جديد في التوتر فــي األيام األخيرة 
األوليني  االقتصاديتني  القوتــني  بني 
في العالم. وقال ترامب على هامش 
بياريتس  في  السبع  قمة مجموعة 
في جنــوب غرب فرنســا »اتصلت 
،لنعد  ، قالت  الليلة املاضية  الصني 
إلى طاولة املفاوضات، إذاً ، ســنبدأ 
التفــاوض من جديــد قريبــاً جداً. 

أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق«.
اثنني  وأضــاف »تلقينــا اتصالــني 
الصينيني  أّن  جّيدين جداً« مؤكــداً 

»يريــدون التوصــل إلــى اتفــاق«. 
وأشــاد ترامــب بنظيــره الصيني 
شــي جينبينغ فائال »أحد األسباب 
التي جتعلــه قائداً كبيــراً هي أنه ، 
يفهم كيف تســير األمور«. ورأى أن 
االتفاق ســيكون »رائعاً بالنســبة 
للصــني ورائعاً بالنســبة للواليات 
للعالم«.  بالنســبة  ورائعاً  املتحدة 
وأبــدى كبير املفاوضــني الصينيني 
االثنني اســتعداده ملواصلة احملادثات 
مع واشــنطن ســعيا للتوصل إلى 
لتصريحات  وفقــاً  جتــاري،  اتفــاق 
نقلتها مجلة مالية. ونقلت مجلة 
الوزراء  رئيس  نائب  عن  »كايشــني« 
الصينــي ليو هي قولــه »إننا على 
استعداد لتســوية املشكلة بهدوء 

من خــالل املشــاورات والتعــاون ، 
احلرب  تصعيد  بحــزم  نعارض  نحن 
التجارية«. واحتدمت احلرب التجارية 
بــني الواليــات املتحــدة والصــني 
الصني  تهديد  مــع  املاضي  اجلمعة 
واردات  على  اجلمركية  الرسوم  برفع 
األميركية  املنتجــات  من  ســنوية 
بقيمة 75 مليار دوالر. ورّدت واشنطن 
على الفور باإلعالن عن زيادة أكبر مما 
كان مقــررا في الرســوم اجلمركية 
املشــددة على املنتجــات الصينية 
التــي ســتدخل حيــز التنفيذ في 
أيلول ثم في كانون األول. ويثير هذا 
االقتصادية  القــوى  قلق  التصعيد 
الكبرى األخرى املتخوفة من حصول 
انكماش في أوروبا والواليات املتحدة.

لجنة سعودية إماراتية لتثبيت وقف 
إطالق النار في شبوة وأبين

عقوبات أمريكية جديدة على روسيا 
وخبراء يقللون من اهميتها

ترامب: سوف نستأنف المحادثات 
التجارية مع الصين »قريبًا جدًا«

متابعة ـ الصباح الجديد :

اختتمت دول مجموعة السبع امس 
اإلثنني فــي بياريتس قمــة هيمنت 
عليها زيــارة وزير اخلارجيــة اإليراني 
محمد جواد ظريف املفاجئة واخملاوف 
بني  التجارية  احلــرب  عــن  الناجمة 
الواليــات املتحدة والصني، من دون أن 
حتقق حتــى اآلن نتيجة على صعيد 
النيران املشتعلة في غابة  مكافحة 

األمازون البرازيلية.
ويعيش منتجــع بياريتس في جنوب 
غرب فرنســا آخر ســاعاته في ظل 
التدابيــر األمنية املشــددة املتخذة 
مبناســبة قمــة مجموعة الســبع 
التي اختتمت بعد الظهر بسلسلة 
القادة  مؤمتــرات صحافية عقدهــا 

اجملتمعون منذ السبت املاضي.
وقد عقد الرئيس الفرنســي إميانويل 
الــذي اســتضاف القمة  ماكــرون 
مــع  مؤمتــرا صحافيــا مشــتركا 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب، 
أشــّد معارضــي النهــج التعددي، 
الــذي يســتضيف القمــة املقبلة 

للمجموعة.
وأظهر الرئيســان اللــذان تربطهما 
عالقــة ودية علــى ما يبــدو، خالل 
االجتماعــات فــي نهاية األســبوع 
ملا  متاما  مختلفني  تصّوريــن  املاضي 
ينبغي أن تكــون عليه قمة جملموعة 

السبع.

فعقــد ترامــب اجتماعــات ثنائية 
وتركــزت محادثاته علــى االقتصاد 
والتجارة، فيما بــذل ماكرون جهودا 
ملعاجلة أزمة حرائــق األمازون، وحقق 
الوقع  شــديدة  دبلوماســية  ضربة 
باستقدامه وزير اخلارجية اإليراني إلى 

بياريتس لبحث األزمة اإليرانية.
والتقــى ظريــف ماكــرون ونظيره 
الفرنسي جان إيف لودريان وممثلني عن 
األوروبيتان  الدولتان  وبريطانيا،  أملانيا 
املشــاركتان في االتفاق النووي الذي 
مت التوصل إليه عام 2015 وانسحبت 

منه الواليات املتحدة.
الضغوط  أقصى  واشــنطن  ومتارس 
على القادة اإليرانيني منذ انسحابها 
االتفاق وإعــادة فرضها عقوبات  من 
على طهران التي ردت بوقف االلتزام 
االتفاق  تعهداتها مبوجــب  ببعــض 
النوويــة  أنشــطتها  واســتئناف 

تدريجيا.
وعلق ظريف فــي تغريدة إثر لقاءاته 
»الطريــق صعــب، لكنه يســتحق 
الرئاســة  أعلنت  فيمــا  احملاولــة«، 
كانــت  احملادثــات  أن  الفرنســية 

»إيجابية« و«ستستمر«.
احلرب التجارية، بريكست

ومــن املواضيــع التي جــرى بحثها 
التجارية  احلــرب  مطــول  بشــكل 
التي تثير قلق  األميركية الصينيــة 
القــادة اجملتمعني خشــية أن تدفع 
إلى  املتباطــئ  العاملــي  االقتصــاد 

االنكماش.
لكــن ترامــب بقــي علــى موقفه 

املتصلب مستمرا في نهج املواجهة 
مع بكني، وأكد أنه إن كان نادما على 
أمر، فعلى عدم فرض رسوم جمركية 
أعلــى علــى البضائــع الصينيــة 

املستوردة.

وبالنســبة ملســألة حرائق األمازون 
التــي أضافها ماكــرون على جدول 
أعمال القمة فــي اللحظة األخيرة 
مثيرا أزمة مع الرئيس البرازيلي جاير 
حقيقة  في  املشــكك  بولســونارو 

التغير املناخي، لــم يصدر أي إعالن 
األحد عن تدابير عملية حيال الكارثة 
رغــم تناولها خالل مناقشــات قادة 

السبع.
كما لم يتــم إحــراز أي تقدم حول 

موضوع فرض ضرائب على شــركات 
وهو  األميركية،  العمالقــة  اإلنترنت 
موضــع خالف حاد بني فرنســا التي 
هذه  إيــرادات  علــى  أقــرت ضريبة 
والواليات  أراضيها،  على  الشــركات 

املتحدة التي تهدد بالرد بفرض رسوم 
جمركية على النبيذ الفرنسي.

وعلــى صعيد آخر، شــكلت القمة 
التي ضــّم ماكرون إليهــا عددا من 
الدول من خارج نادي الســبع سعيا 
أفق  جولة  أكبــر  آفاقها،  لتوســيع 
البريطاني  الوزراء  لرئيس  بالنســبة 
بوريس جونســون في وسط  اجلديد 
واالحتاد  بالده  بــني  اجلارية  املفاوضات 

األوروبي حول شروط بريكست.
ولم يتم حتقيق أي تقدم في بياريتس 
حول مســألة احلدود اإليرلندية التي 
بريكســت،  تصطدم بها مفاوضات 
31 تشرين  اســتحقاق  يقترب  فيما 
األول الذي ســتخرج فيــه اململكة 

املتحدة من االحتاد األوروبي.
واغتنم جونسون القمة للتقرب من 
ترامب على أمل إقامة عالقات جتارية 
مميزة متكن بالده من امتصاص صدمة 

بريكست.
وعلــى الصعيــد األمنــي، تخطت 
احلكومة الفرنســية االختبار بنجاح 
إذ أرادت بــأي ثمن أاّل تشــهد القمة 
تظاهرات عنيفة على غرار التي هزت 
فرنسا في الشتاء املاضي خالل أزمة 

السترات الصفراء.
الغاية  لهذه  الســلطات  ونشــرت 
13 ألف شــرطي ودركي  أكثر مــن 
ما حمل منظمي  املنطقة،  وأغلقت 
التظاهــرات علــى تغيير خططهم 

منددين بتدابير أمنية مبالغ بها.
وفي ختام القمة، عرض ماكرون على 

الفرنسيني نتائج االجتماعات.

من بينها وقف الحرب التجارية وبريكست والرسوم على شركات االنترنت

مجموعة السبع تختتم قمتها من دون تحقيق 
اغلب الغايات المتوقعة من اجتماعاتها
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بغداد ـ خاص:  

شــدد املدير التنفيذي لســوق العراق 
لألوراق املالية طه احمد عبد الســام 
احلاجة على توســيع تاسيس شركات 
املســاهمة لدورها في دعم االقتصاد 
الوطنــي واقتصاد االســرة، كما نبه 
على اهمية نشــر ثقافة األسهم في 
اجملمتع العراقي والعمل على توســيع 
االســتثمار  في األســهم والسندات 
لتكون عنصر جــذب الفوائض املالية 

لدى املواطنني.
املالية  العراق لألوراق  ان »ســوق  وقال 
سوق رســمية نظامية مدرجة فيها 
103 شركات مساهمة متثل 9 قطاعات 
اقتصادية، مصرفية، صناعية، زراعية، 
خدمية، تامني، اتصاالت، استثمار، هذه 
هي شرائح االقتصاد العراقي اخملتلفة.

مستقبل االقتصاد
أوضــح »عندما تقارن على مســتوى 
العراقي  االقتصــاد  بحجــم  ســوق 
العالم  دول  مــع  التجارية  وتبادالتــه 
جند ان الـ 103 رقم بســيط جدا أمام 
قدرات ومســتقبل االقتصاد العراقي 
وإمكاناتــه، أي عندما نقــول إن الناجت 
احمللــي اإلجمالي اكثر مــن 100 مليار 
القطاع  ناتــي على مســاهمة  دوالر 
نسبة مساهمته  واخملتلط جند  اخلاص 
في هذا النــاجت ال تتجــاوز 7-1 باملئة 
العراقــي، مقارنة مع  االقتصــاد  من 
اقتصادات العالم عندما تاحظ نسبة 

هناك تتراوح مابني 70-40 باملئة«. 
ولفت الــى انه »يجــب ان تركز على 

ثقافة االســتثمار او هدفــه او نقف 
باألوراق  اســتثمار  وجود  عند حقيقة 
املالية في العراق وهنا نؤشــر اهمية 
تشجيع تاسيس الشركات املساهمة، 
وهذا عنصر يولد او يقود الى النهوض 
باالقتصــاد العراقي مــن خال تنمية 

االستثمارات وتشغيل الكفاءات«.
 

تأسيس شركات
ذكر عبــد الســام انه يطمــح الى 
إذ يعده  املساهمة  الشركات  تشجيع 
هدفــا وغاية يرغــب بالوصول إليهما 
عبر ثقافة االستثمار ، كما ان تاسيس 
الشركات املســاهمة بحد ذاته يخلق 
ثقافة االستثمار في اجملمتع العراقي«، 
الفتا الى ان »عدد الشــركات العراقية 
املســاهمة او اخملتلطــة يجب أال يقل 
عن 500 شــركة فــي اقتصاد بحجم 

االقتصاد العراقي«.
وأضاف إن«الســوق تتداول االســهم 
والســندات الـ 103، ولكــن  بالوقت 
نفسه القانون سمح بتداول السندات 
إصدار  عملية  هناك  وباتت  احلكومية، 
السندات احلكومية عبر البنك املركزي 
العراقي خال الـ 3 سنوات، إذ مت قبول 
اصدارية للبنك املركزي ومت تداولها في 
الســوق لكن عندما حان اجل االطفاء 
انتهى وجودها في التداول وكان عمرها 

3 سنوات«.
 

السندات احلكومية
أكد عبد السام »اهمية إعمام فكرة 
الســندات احلكوميــة إلى ســندات 
املســاهمة، مبعنى نسمح  الشركات 
للشركات وفق القانون اصدار سندات 

متويل او ســندات إقــراض خاصة بها، 
هذه الســندات ترفع من رؤوس أموال 
الشــركات وحتقــق غايتــني األولــى 
الشــركة املســاهمة تضخــم غاية 
الشركة، كما  تتطلبها  التي  التمويل 
حتقــق غاية ســوق األوراق املالية التى 
تتمثل بتنويع األدوات املالية، وستكون 
هناك سندات إلى جانب األسهم، أما 
الغاية االخرى هي نوع من االســتثمار 
االمن الرصني للمســتثمر، وهذا بدوره 
يشجع مســتثمرين جديدين للدخول 

في شراء سندات«.
وقال عبدالسام إن »ثقافة االستثمار 
تأســيس  إجراءات  بتطوير  مرتبطــة 
شركات مســاهمة وإصدار السندات 
وعندمــا  يرتفــع إصدارهــا تكــون 
مســاهمتها بالناجت احمللــي اإلجمالي 
أوســع وتعالج مشــكات اقتصادية 

معقدة داخل السوق احمللية«.
وأفاد بأن »الســوق تعمل على تدريب 
مــا ال يقل عــن 400 طالــب بهدف 
نشر ثقافة االســتثمار على مستوى 
طلبة اجلامعــات، لكن لو كانت هناك 
مادة علمية لطلبــة الكليات املعنية 
االقتصادي بجميع مفاصلها،  بالشأن 
وبذلــك نكســب شــريحة مهمــة 
للتواجد ضمن حقل االستثمارات في 
األسهم والسندات، كما يحدث دوليا، 
كما أن ذلك يقود إلى تشجيع الطالب 
او يكون  لتأسيس شركة مســاهمة 
جزءاً منها أو يستثمر  في هذا املفصل 

املهم«.
 

ثقافة األسهم
ان يكــون هناك  إلى »اهمية  وأشــار 

فصــل ضمــن مــادة االقتصــاد في 
الدراســة اإلعدادية عن ســوق األوراق 
املالية، ويكون مبثابــة مدخل إلى هذا 
املفصل املهم فــي احلياة االقتصادية، 
وهنا يكون الطالب جزءا من الســوق 
ويقوم بنشر ثقافة االسهم والسندات 

الوطني  االقتصــاد  فــي دعم  ودورها 
واقتصاد االسرة«. 

وشــدد علــى »اهمية التوســع في 
تأســيس شركات مســاهمة جديدة 
الخــراج االقتصاد الوطنــي من حالة 
الركــود التــي يعيشــها«، الفتا إلى 

»ضرورة وجود توجهات حكومة بإحالة 
املشاريع إلى شركات مساهمة، ليقود 
تاســيس  إلى  بالتالي،  التوجــه،  هذا 
شــركات قابضة تتالف من شــركات 
متخصصــة عديدة، وهــذا يقود إلى 
تنفيذ نوعي للمشــاريع في جوانبها 
الفنية، ويكــون هناك اداء صحيح في 

العمل«. 
وعــن اجلوانــب القانونية اكــد عبد 
الــى قوانني  الســام »وجوب احلاجة 
جديدة وتطوير القوانني النافذة، ونضع 
في حســاباتنا اليات زيــادة راس املال 
توفير السيولة إلقامة مشروع أو إدامة 
اجراءات  أن هناك  مشروع قائم، مبينا 
دوليــة معتمدة في االســواق املالية 

نطلق عليها الطرح العام«.
 

تشجيع االستثمار
ونبه على أن »العامني املاضيني شهدا 
توسعة في املصارف االسامية، وهذا 
ادوات مالية تشــجع  يتطلب وجــود 
االســتثمار، اذ عند اقتراح املشــاركة 
مع هذه املصارف من قبل املســاهمني 
شــهادات  إلى  يحتاج  االعمال  ورجاالً 
ايداع مصرفية اســامية وشــهادات 
مرتبط  نشاطها  ليكون  خاصة  تداول 
بنشاط املصرف، الفتا إلى ان كل هذه 

االجراءات حتتاج الى قانون«. 
وبني ان »الشركات العاملية التي حتقق 
بقيمة مرتفعة  أرباح نطرح أسهمها 
تتناسب وواقعها في السوق من خال 
الطرح العام وهــذا معمول به عامليا، 
إذ تطرح الشــركات العاملية باســعار 

مرتفعة. 
عبد  قال  والشــفافية  االقتصاد  وعن 

الســام: »دائمــا ننادي بــان تعتمد 
الشركات املعايير الدولية في االفصاح 
عن البيانات الســنوية، ال ســيما أن 
البنك املركزي الزم الشركات املصرفية 
بان تصدر احلسابات اخلتامية والبيانات 
احملاســبية  املعايير  مبوجــب  املاليــة 
الدوليــة، كما أن شــركة االتصاالت 
تلك  وفــق  تصــدر حســاباتها على 

املعايير«.
وأضاف »هنا ال بد أن ندفع بالشــركات 
الصناعية والزراعيــة بهذا االجتاه الن 
دولية  موثوقية  لديها  الدولية  املعايير 
تدفع املستثمر لاستثمار في السوق 

املالية«.
 

صناديق استثمار
وتابع: »النقطــة املهمة األخرى قانون 
او تعليمات تاسيس صناديق استثمار 
عراقي، لغاية هــذه اللحظة ال توجد 
تعليمــات بهذا الشــأن، في ســوق 
العراق لألوراق املالية هناك 30 صندوق 
اســتثمار اجنبي ما بني عربي وأجنبي 
يتداول ويتعامل في الســوق العراقية 

لألوراق
املالية«.

وقال: »الســؤال، ملاذا ال تكــون لدينا 
ال  استثمارية،  صناديق  لتأسيس  بادرة 
املواطنني لديهم  الكثير من  ان  سيما 
فوائض مالية صغيرة ومتوســطة او 
ان يستثمروها  كبيرة ال يســتطيعوا 
لو كان هناك صندوق استثماري يتولى 
اســتثمار هذه األموال فــي مجاالت 
اقتصاديــة عبر البورصــة، وهي خير 
وســيلة لصغار املســتثمرين لكانت 

لدينا إدارة مالية في سوق األوراق.

الشركات المساهمة بوابة لدعم التنمية المستدامة  
المدير التنفيذي لسوق العراق لالوراق المالية:

املدير التنفيذي لسوق العراق لألوراق املالية طه احمد

الصباح الجديدـ  وكاالت:
ســّجل اليوان الصيني، أمس 
أدنى  الــى  تراجعــا  االثنــني، 
الدوالر  مقابل  في  له  مستوى 
األميركي منــذ نحو 11 عاما، 
وسط مخاوف متعلقة باحلرب 
أيضا  تهــدد  التي  التجاريــة 
بحصول ركــود عاملي، وهو ما 
األســواق  على  بثقله  ألقــى 

املالية.
إلى  اليوان  وتراجع سعر صرف 
7.14 في مقابــل الدوالر، وهو 
املعدل األدنى منــذ بداية عام 
2008 في التعامات اآلسيوية.

االقتصادية  التوترات  واشتدت 
العاملية فــي األيام األخيرة مع 
والصني  املتحدة  الواليات  قيام 
برفع الرســوم اجلمركية على 
سلع بعضهما البعض، ودعوة 
الرئيس دونالد ترامب الشركات 
من  االنسحاب  إلى  األميركية 

الصني.
وتضــع الصــني قيــودا على 
ال ميكن  الــذي  اليــوان  حتويل 
صرفه بحريــة، فاحلكومة حتد 
الدوالر  مقابل  في  تقلباته  من 
ضمن هامــش 2 باملئة صعودا 
املرجعي  السعر  أو هبوطا من 
الــذي يحدده البنــك املركزي 

الصيني كل يوم.

وفي األســابيع األخيــرة كان 
يقوم  الصيني  الشــعب  بنك 
بخفض اليوان بشــكل ثابت، 
7.057 في  امس عنــد  وحدده 

مقابل الدوالر.
والسماح بخفض قيمة اليوان 
الصينية  الصــادرات  يجعــل 
أرخص ويعــوض بعض العبء 
النــاجت عن الرســوم العقابية 

األميركية.
احلد  عتبــة  اليوان  وتخطــى 
7.0 فــي مقابل الدوالر  األدنى 

في وقت ســابق من شهر آب، 
بعــد أيام من إعــان الواليات 
املتحــدة عن خطــط لفرض 
رســوم جمركية جديدة على 
من  اعتبارا  الصينية  الســلع 

األول من أيلول.
عتبة  عن  التراجــع  هذا  ودفع 
7.0 بواشنطن إلى اتهام بكني 
بأنها "تتاعب بالعملة"، لكن 
البنك املركزي الصيني "عارض 

بحزم" هذا التوصيف.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت مصادر إيرانية إن طهران 
تريد أن يســمح الغــرب لها 
بتصديــر ما ال يقــل عن 700 
ألــف برميل نفــط يوميا، إذا 
كانت الــدول الغربية مهتمة 
بالتفاوض معها بشــأن إنقاذ 

االتفاق النووي.
وتزامن هذا اخلبر مع وصول وزير 
اخلارجية اإليراني، محمد جواد 
بياريتس  مدينــة  إلى  ظريف، 
في فرنســا، بدعوة من نظيره 

الفرنسي، جان إيف لودريان.
»رويترز« عن مســؤول  ونقلت 
إيرانــي رفيع املســتوى، طلب 
عدم الكشف عن هويته، قوله 
»كبادرة حســن نيــة وخطة 
صوب إتاحة اجملال للمفاوضات، 
قمنا بالرد على اقتراح فرنسا. 
نريد تصديــر 700 ألف برميل 
يوميا من النفط ونحصل على 
األمــوال نقدا... وهــذه مجرد 
بداية. يجــب أن نصل إلى 1.5 

مليون برميل يوميا«.
وقال مسؤول إيراني آخر إنه »ال 
ميكن التفاوض بشــأن برنامج 
اإليراني  الباليستية  الصواريخ 
ولن يحدث. أوضحنا ذلك متاما 

وبصراحة«.
إن  إيراني  دبلوماسي  فيما قال 
طهران لن تتفاوض أيضا بشأن 
اليورانيوم  حقها في تخصيب 
وامتاك دورة خاصة بها للوقود 

إيران  استعداد  مؤكدا  النووي، 
للعودة إلــى تنفيذ التزاماتها 
العام  اتفاق  بالكامل مبوجــب 

2015 بشأن برنامجها النووي.
أن  وأوردت مصــادر صناعيــة 
صــادرات إيــران مــن النفط 
انخفضت إلى 100 ألف برميل 
العقوبات  نتيجة  فقط،  يوميا 
املفروضــة عليهــا مــن قبل 
الواليات املتحدة منذ انسحاب 
إدارة الرئيس، دونالد ترامب، من 
»الصفقة النوويــة« في مايو 

.2015
بعد  مــرارا،  وأعلنــت طهران 
ذلك، أن ســائر األطــراف في 

املقام  وفــي  النووي،  االتفــاق 
األول الــدول األوروبية، ال تنفذ 
بالكامــل التزاماتها املتعلقة 
باجلزء االقتصادي من الصفقة، 
ما يجعل إبقاءها في شكلها 

الراهن عدمي املغزى.
بعقد  برس«  »فرانــس  وأفادت 
لودريان لقــاء مع ظريف، على 
هامــش قمــة G7، وذلك بناء 
على قرار اتخذ مساء السبت، 
في أعقاب عشاء عمل لزعماء 
الســبع  الصناعيــة  الــدول 
بريطانيا،  )فرنســا،  الكبــرى 
الواليــات  إيطاليــا،  أملانيــا، 

املتحدة، كندا، اليابان(.

الحرب التجارية تضرب اليوان 
الصيني.. أدنى مستوى في 11 عامًا

إيران تعتزم تصدير 700 ألف
 برميل يوميًا من الخام



سونر چاغاپتاي

 في 22 حزيران/يونيو، أعلن مكتب حاكم 
)والي( مدينة اسطنبول علي يرليكايا أنه 
ســيتعنّي على املواطنني الســوريني غير 
املسجلني في إســطنبول مغادرة املدينة 
بحلول 20 آب/أغسطس. ولم تعد املنطقة 
أي طلبات تســجيل إضافية  تســتقبل 
لهــؤالء املواطنــني الذيــن يقطن نصف 
مليون من بينهم في مدينة إســطنبول 
وحدهــا. ويبرز هــذا اإلعــان، الصادر عن 
املركزية،  احلكومة  عّينته  مكتب مسؤول 
التوترات السياســية املتزايــدة في الباد 

بشأن مسألة الاجئني.

معارضة األغلبية للوجود السوري
املتحدة  لـ »املفوض الســامي لألمم  وفقاً 
لشؤون الاجئني«، تستضيف تركيا حالياً 
3,614,108  سورياً. ويشّكل هذا العدد ما 
يقــرب من ثلثْي كامــل مجتمع الاجئني 
الســوريني في جميع أنحاء العالم، وزيادة 
بنســبة 4.4 في املائة على سكان تركيا 
الذي بلغ عددهم 82 مليون نسمة في عام 
2018. وعمومــاً، اهتمت احلكومة بهؤالء 
الاجئني مستخدمًة مواردها اخلاصة، مع 

بعض املساعدة من االحتاد األوروبي.
ويتزامن قرار والي إســطنبول مع استياء 
شــعبي متزايد إزاء هؤالء السوريني الذين 
ال تعترف احلكومة املركزية بهم رســمياً 
كاجئني، بل تصّنفهم بدالً من ذلك على 
أنهم مشمولون »بنظام احلماية املؤقتة«. 
وفي استطاع للرأي أُجري في وقت سابق 
من هــذا العام، عّبــر 68 فــي املائة من 
املستطلعني األتراك عن عدم رضاهم من 
الوجود الســوري، مقابل 58 في املائة في 

عام 2016.  
وينقسم األتراك بشدة بشأن العديد من 
القضايا، حيث مييل قســم إلى معارضة 
أردوغان  الرئيس رجب طيــب  سياســات 
في حني يدعمه قســم متساوي احلجم 
بقوة. لكن عدم الرضــا عن قرار الترحيب 
بالاجئني السوريني منذ عام 2011 يشّكل 
اســتثناء نادراً لهــذه القاعــدة، مما يثير 
انتقــادات األغلبية في صفــوف األحزاب. 
ويعّبر نحو 60 في املائة من مؤيدي »حزب 
ينتمي  الذي  احلاكــم  والتنمية«  العدالة 
إليــه أردوغان عن اســتيائهم من الوجود 
الســوري، إلى جانــب 64 فــي املائة من 
حليفه »حزب احلركة القومية« ومن جهة 
املعارضة، تبلغ النســبة 62 في املائة من 
»حزب اخلير« )»احلــزب اجليد« ()»إيي«( و71 
في املائة من »حزب دميقراطية الشعوب« 
و83 فــي املائــة مــن »حــزب الشــعب 

اجلمهوري«.

التأثير الدميوغرافي
ميّثــل وصول الاجئني الســوريني التحّول 
الدميغرافــي األهم في تركيا منذ »التبادل 
الســكاني« مع اليونان في عشــرينيات 
القــرن املاضــي. ووفقاً لألرقــام التركية 
الرســمية، بقي حوالــى 100,000 منهم 
فقــط في اخمليمــات، في حني اســتقرت 
وبلدات  مــدن  في  العظمــى  الغالبيــة 
مختلطــًة مع الشــريحة األوســع من 
الســكان. ويترّكز معظمهم )3.2 مليون 
أو 88 في املائة( في أربع عشــرة محافظة 
من أصل واحــد وثمانني محافظة تركية: 
وخاصة، محافظات غــازي عنتاب وهاتاي 
وكيليــس وماردين وســانليورفا احلدودية 
القريبة  اجلنوبية  واحملافظات  مع ســوريا؛ 
مــن أضنة ومرســني وكهرمــان ماراس؛ 
ومحافظــات أنقرة وبورصة واســطنبول 
وإزميــر وقيصــري وقونيــة األكبــر من 

الناحيتني الدميغرافية واالقتصادية.
وتضّم إسطنبول العدد األكبر - 547,479 
أو نحــو اربعة في املائة من عدد ســكان 
احملافظة في عــام 2018. ومع ذلك، يُعتبر 
اجلنوبية  احملافظات  السكاني على  التأثير 
األصغر حجمــاً في الباد أكثــر أهمية. 
فالســوريون يشــّكلون 27 في املائة من 

عدد السكان في هاتاي، و 22 في املائة في 
غازي عنتاب، و21 في املائة في سانليورفا، 
ونسبة ضخمة في كيليس قدرها 81 في 

املائة.

التحديات االقتصادية للدمج في 
اجملتمع

علــى الرغــم من أن هــؤالء الســوريني 
العامة  باخلدمــات  يتمتعون  »احملميــني« 
األساســية على غــرار الرعاية الصحية 
والتعليم، إال أن وضعهم املؤقت ال يسمح 
تركيا.  بالعمــل بنحو قانوني فــي  لهم 
ولطاملــا كانت أنقرة تأمل فــي أن يعودوا 
ذات يوم إلى ســوريا، وبالتالــي امتنعت 
عن اتخاذ خطوات قد تســاعدهم في أن 
يصبحوا مقيمــني بصفة دائمــة. ويتّم 
تشــجيع الســوريني على التقدم بطلب 
للحصول على تصاريح إقامة والعمل في 
وظيفة قانونية، لكــن املتطلبات والقيود 
املرافقــة جتعل ذلك صعباً  البيروقراطية 
للغايــة. وحتى اآلن، متّ منــح ما يقرب من 
200 ألف الجئ فقط تصاريح اجلنســية 
أو اإلقامــة أو العمــل، التــي تتيح لهم 

التوظيف بشكل قانوني.
وبالتالي، جلأ العديد من الاجئني في سن 
العمــل البالغ عددهــم 2.1 مليون الجئ 

إلــى وظائف غير رســمية وغير نظامية، 
وعــادة ما يكون ذلك بأجــر ضئيل للغاية 
أقل بكثيــر من احلّد األدنى املعتمد لألجور 
في تركيا. ووفقاً لدراســة أجراها »معهد 
بروكينغز« في متوز/يوليــو، ما يزال ما بني 
500،000 ومليون سوري يشغلون وظائف 
غير رســمية برغم ظروف العمل السيئة 
ومعظمهم  املستشــري،  واالســتغال 
والبناء  واخلدمات  النســيج  قطاعات  في 
والتعليم. وفي العام املاضي، وجد »معهد 
اقتصاديــات العمل« الذي مقره في أملانيا 
أن هــذا التدفــق للعمال الســوريني لم 
يســهم في تقليص األجــور خارج قطاع 
العمل غير الرسمي وقطاع العمل بدوام 
جزئي فــي تركيا. ومع ذلك، يعتقد الكثير 
من املواطنني أن السوريني هم السبب وراء 
ارتفاع البطالة وانخفاض األجور في كافة 
القطاعات. وبلغــت البطالة 14 في املائة 
خال آذار/مارس، مقارنة بتسعة في املائة 
عــام 2011. وبعبارة أخــرى، تضاعف عدد 
إلى  تقريباً  العمــل  العاطلني عن  األتراك 
4.5 مليون شخص منذ أن بدأت احلكومة 

تستقبل الاجئني السوريني.
وفي املوازاة، أّدى االرتفاع احلاد في أســعار 
املستهلك إلى زيادة ملحوظة في تكلفة 
املعيشــة للمواطنني املتوسطي الدخل. 

املائة  20 فــي  دون  التضخــم  واســتقر 
بقليل خال آذار/مــارس بعد أن وصل إلى 
مستوى قياســي بلغ 25 في املائة العام 
املاضي، ولم تعّوض زيادة األجور عن ارتفاع 
األســعار. ويزداد شــعور بعض املواطنني 
في األقل الذين تضررت إيراداتهم بشــدة، 
120 ليرة  بأن اإلعانات الضئيلــة البالغة 
)20 دوالراً أميركيــاً( شــهرياً في شــكل 
مســاعدات تُقدم إلى األســر الســورية 
املسجلة، هي مبنزلة معاملة غير منصفة 
ألولئك  بالنســبة  ســيما  متزايد،  بنحو 
الذين يعتقــدون على نحو خاطئ أن هذه 
املســاعدة وغيرها من البرامج التي يتم 
رصد مبالغهــا من االحتــاد األوروبي يتم 
متويلها من قبــل دافعي الضرائب األتراك. 
ووفقاً لتقرير صادر عــن موقع »املونيتور« 
فــي متوز/يوليــو، يّدعي بعض الســكان 
احملليني أن الســوريني يحصلون على مزايا 
اقتصادية غير عادلة إذ ميكنهم أن يفتحوا 
محات غير مرخصة، وألنهم ال يخضعون 
للمتطلبــات الضريبيــة املفروضة على 

املواطنني.   

التوتر املتزايد
يتّم أيضاً حتميل الوجود السوري مسؤولية 
التي  العديد من املشــكات االجتماعية 

تشــهدها تركيا. وقد اســهم قادة الرأي 
الناشــئون بنحــو كبير، والذيــن لديهم 
قاعــدة كبيرة مــن األتباع عبر وســائل 
التواصل االجتماعــي في تطبيع املواقف 
املعادية لسوريا. وكان سنان أوغان، النائب 
املفصول عن »حزب احلركة القومية« الذي 
لديه أكثر مــن مليون متابع على »تويتر«، 
قد حصد آالف التفاعات مع تعليق نشره 
فــي متوز/يوليــو زعم مبوجبــه أن الجئني 
ســوريني وأفغان يغتصبون نساء وفتيان، 
وأن »قطع الرؤوس« هــو جزء من الثقافة 
السورية. وعلى نحو مماثل، زعم الصحفي 
املعارض املشــهور يلماز أوزديل في مقال 
بــأن الســوريني »يغزون«  نشــره مؤخراً 
إســطنبول »شارعاً بشــارع«، متسببني 
اخلروج  على  األتراك  ومرغمني  باضطرابات 
من أحيائهم. كما اتهمهم بإنشاء محال 
غير قانونية، وتشكيل عصابات، وتكديس 
أدوية ال تبــاع إال بوصفة طبية، مدعياً أن 
اجلرائم«.   ارتــكاب  أحرار في  »الســوريني 
ومع ذلك، تشــير اإلحصاءات الرســمية 
التي استشــهدت بها »يورونيوز« إلى أن 
السوريني تورطوا فقط في 853 جرمية من 
أصل 32,553 حادث إجرامي في إسطنبول 
العام املاضي. بعبارة أخرى، شهدت املدينة 
153 حادثة لكل 100،000 ســوري، أي أقل 

بكثيــر من احلوادث التــي بلغ عددها 210 
لكل 100،000 ألف تركي.

وعلــى الرغم من هــذه األرقام، أســفر 
التحريــض الواســع النطاق عــن حلقة 
خطيــرة من الكراهية عبــر اإلنترنت أّدت 
إلى أعمــال عنــف علــى األرض. وغالباً 
ما تنشــر احلسابات الشــائعة تعليقات 
)هاشــتاغ  التصنيف  عامة  حتمل  مماثلة 
فليخــرج   SuriyelilerDefoluyor#
احلسابات  تنشر  ما  وكثيراً  الســوريون«(. 
التي متلكها شــخصيات عامــة أو أفراد 
مجهولــو الهويــة قصصــاً مزيفة عن 
ســوريني يُقدمون على التحرش مبواطنني 

أتراك واغتصابهم وحتى قتلهم.  
وقد جلأ بعض مســتخدمي هــذا احملتوى 
لتنظيم  االجتماعي  التواصل  إلى وسائل 
وتنفيذ أعمال عنف ضد السوريني، حيث 
تطــورت بنحــو متزايد االعتــداءات ضد 
الجئــني أفراد إلى أعمــال عنف جماعية. 
فعلــى ســبيل املثــال، حتّول جــدال بني 
مقيمــني والجئني في إســطنبول خال 
شــباط/فبراير املاضــي إلى اشــتباكات 
واسعة النطاق. وفي 29 متوز/يوليو، اعتدى 
الذاتيني  القانون  العشــرات من مطبقي 
على محات ســورية في حي كوتشــوك 
شكمجة في إســطنبول بعد اتهام رجل 

سوري زوراً بالتحرش بفتاة صغيرة.  
اخلامتة

يبدو أن الشعور املتنامي املعادي للسوريني 
التي  العديدة  العوامــل  في تركيا أحــد 
تقّوض الدعم الشــعبي للرئيس أردوغان، 
حتــى إلــى درجة أنــه جنح فــي توحيد 
الكتلتني املواليــة واملعارضة ألردوغان. وإذ 
إنه يدرك جيداً هذا االجتــاه، يبذل أردوغان 
قصارى جهده إلعــادة أكبر عدد ممكن من 
الاجئني إلى ســوريا. وقد نقلت احلكومة 
أساســاً مئــات اآلالف مــن الاجئني إلى 
جيــوب خاضعة للســيطرة التركية في 
شمال غرب سوريا. وساعياً إلى تعزيز هذا 
االمنوذج، كان أردوغان يحث واشنطن على 
إنشــاء »منطقة آمنة« مشتركة شمال 
شــرق ســوريا وإعادة املزيد من الاجئني 
إليهــا. وقد يكــون حتى على اســتعداد 
إلبرام مســاومة كبيرة مع نظام األســد، 
معترفاً به كاحلكومة الشرعية في سوريا 
مقابل سماح دمشق لاجئني بالعودة إلى 
ديارهم. وعلى األقل، قــد يطلب أن تُبقي 
تركيا ســيطرتها على جيوبها في شمال 
ســوريا من أجل تســهيل عودة املزيد من 

الاجئني.  

 سونر چاغاپتاي زميل »باير فاميلي« في 
معهد واشنطن ومؤلف الكتاب املرتقب 
»إمبراطوريــة أردوغان: تركيا وسياســة 

الشرق األوسط«. 

عمرو حمزاوي

ملّخص:  لم تغب مقاومة االســتبداد عن 
باد العــرب ولم حتدث ثــورات وانتفاضات 
2011 مبعــزل عن عقود خلــت من النضال 
الدميقراطــي ومــن الدفاع عــن مواطنة 
احلقــوق املتســاوية ومن الفشــل الذريع 
لدول االســتبداد. في قدمي الزمان، تطورت 
الدول احلديثة مستندة إلى سيطرة احلكام 
ونخبهم على مــوارد اجملتمع ومتكنهم من 
جبايــة الضرائب من النــاس واحتكارهم 
ألدوات توزيــع العوائــد علــى القطاعات 
الشعبية. واســتوى في ذلك امللك مطلق 
الصاحيــات ومــن ورائه باطــه األميري، 
بعدتها  جيوشه  ومعه  العسكري  والقائد 
وعتادهــا، واحلاكــم األبــوي املعتمد على 
طاعة القبائل والعشائر وبطونها، والزعيم 
الوضعية(  كما  )الدينية  الكاريزما  صاحب 
املؤثرة في األتباع واحملفزة لهم للسير خلف 

»اخمللص« من دون شكوك أو تساؤالت.
في ســالف العصر واألوان، سالت الكثير 
من الدماء وتكررت ثورات وانتفاضات الناس 
على نحــو دفع بعض احلكام إلــى التنازل 
عن شــيء من ســيطرتهم علــى موارد 
اجملتمع وإشــراك غيرهم في حتديد حصص 
الضرائب وطرائــق جبايتها وإلى إقرار مبدأ 
الرقابة على توزيــع العوائد لضمان امتناع 
نخب احلكم عن احملاباة الشاملة لقطاعات 
شــعبية صغيرة أو التورط في التهميش 

واجتماعيا.  اقتصاديــا  لألغلبيات  الكامل 
وفي املقابل، متســك حــكام آخرون ونخب 
أخرى بالصاحيــات املطلقة وعملوا على 
املزاوجة بني توظيفهم لإلجراءات القمعية 
والعقابيــة إلخضــاع األغلبيــات املضارة 
وبني ممارســة التزييف اجلماعي لوعي الناي 
بالترويــج لشــرعية وجودهــم على رأس 
الدولة )السلطة( باستدعاء أسس تاريخية 
)األسر املالكة( أو تقليدية )رؤساء القبائل( 
أو دينيــة )ادعاء مهــدي منتظر أو جماعة 
ربانية المتاك احلق احلصري للحديث باسم 
الرب والطريق القومي( أو مقوالت دمياغوجية 
)إصرار الزعمــاء أصحاب الكاريزما واحلكام 
الكاريزما على متكنهم  ادعاء  إلى  التواقني 
مبفردهم مــن قدرات خاصية تســتطيع 
إنقاذ مجتمعاتهم من ظروف اســتثنائية 

يصطنعونها هم(.

جرت مياه التاريخ في أنهار عديدة، 
وألقت بقضها وقضيضها على شطآن 

مديدة.
فولــدت مــن رحــم التفاعل بــني ثورات 
وانتفاضــات النــاس وبني تنــازالت احلكام 
والنخب وفي سياق صراعات دموية وبأثمان 
القانون«  مجتمعية باهظة دول »ســيادة 
التي سنت دساتير وقوانني اجتهت ألن جتعل 
من النــاس تدريجيا مواطنــني ذوي حقوق 
وحريات وواجبات متســاوية. ثم اصطفت 
تدريجيا اجملتمع كاجلهة الرئيســية اخملولة 
جبايتها،  وطرائق  الضرائب،  حصص  حتديد 
ونســب وأشــكال توزيــع العوائــد على 

املواطنني عبر ســلطات نيابية مســتقلة 
واألقليات( وســلطات  األغلبيــات  )متثــل 
قضائية محايدة )تسهر باسم اجملتمع على 
ذلك  وأتبعت  واحملاسبة(.  واملساءلة  الرقابة 
)السلطة  لدوائر احلكم  تدريجي  بتشكيل 
من  بخاناته  مركــب  التنفيذيــة( ككيان 
يختــاره املواطن )املســؤول املنتخب( وبها 
أيضــا من يأخــذ مكانه وفقــا العتبارات 
وأحيانــا العتبارات  والكفاءة  التخصــص 
أخرى )املســؤول املعني(، كمــا تنتظم في 
كافة اخلانات مؤسسات نظامية )عسكرية 
وأمنيــة( وغيــر نظاميــة )بيروقراطيــة 
ومدنية( تخضع لرقابة السلطات النيابية 
والقضائيــة وتلزمها الدســاتير والقوانني 
العموم )مبنتخبيهم  تلزم مســؤولي  كما 
وبإتباع  العام  الصالح  ومعينيهم( بخدمة 
مبادئ الشــفافية والنزاهة وباالمتناع عن 

استغال املنصب العام ملصالح خاصة.
أما حني متســك احلكام ومعهــم النخب 
بالوقــوف في وجــه املطالب املشــروعة 
للنــاس وباملزاوجة بني القمــع وبني تزييف 
الوعــي بغية فرض الســيطرة واإلخضاع 
ولــم تردعهــم عــن شــبق االســتئثار 
بالســلطة عوامــل كالفقــر املتراكــم 
)خاصة  املنتشر  والدمار  املســالة  والدماء 
في أعقاب الثــورات واالنتفاضات والهبات 
الشعبية(، فاستمرت املمالك والسلطنات 
واإلمــارات وفيما بعــد اجلمهوريات كدول 
»اســتبداد« لم تر في الناس سوى »رعايا« 
التام لقراراته  القبول  إما  للحاكم عليهم 
وسياساته مبعزل عن مضامينها ونتائجها 

والعقاب.  والتنكيــل  التعقب  انتظــار  أو 
وباجتاه اجملتمع، بعيــدا عن جباية الضرائب 
وباستثناء النخب التابعة للحكام والفئات 
صغيرة العدد املتحالفــة معهم، عممت 
الدول االســتبدادية نظرة سلبية جوهرها 
كونه »شرا البد منه« يتعني أن تدار شؤونه 
باحلديــد والنار دون إقــرار ملفهوم الصالح 
العام، ويدفع إليه لســد الرمق بشيء من 
العوائــد دون اعتراف مبفهــوم احلق العام، 
وتنزع عنــه القدرة على رقابة ومســاءلة 
ومحاســبة احلكام )أي الســادة( الذين ال 
قبل للرعايا )أي العوام اجلهال بحســابات 
التاريخ أو التقاليــد أو القوامة الدينية أو 
اخلــاص املقبل( بــإدراك دورهم في حماية 
الــدول واحلفاظ على مقومــات ومرتكزات 
ممالك  عملــت  أيضا  تدريجيــا  وجودهــا. 
وسلطنات وإمارات وجمهوريات االستبداد، 
وبغض النظر عن مدى إنشــائها لدساتير 
وقوانــني حديثة وتشــييدها ملؤسســات 
نظامية وغيــر نظامية حتاكــي الهياكل 
املؤسســية التــي طورتهــا دول ســيادة 
القانون، على اإلبقاء على ممارســة احلكم 
مبكوناتها املرتبطة بالســيطرة على موارد 
اجملتمــع وجباية الضرائــب وتوزيع العوائد 
كأمر فردي يرتبط عضويا باحلكام ونخبهم 
غير اخلاضعني لرقابة نيابية مســتقلة أو 
قضائية محايدة وتســاعد به مؤسسات 
نظاميــة وغيــر نظامية منتقــاة يجزل 
ألفرادها العطاء )امللكي أو الســلطاني أو 
األميــري أو اجلمهوري( وترفــع درجات على 
غيرها من املؤسســات. تنتفي املوضوعية 

عن كل توصيف للمــآالت التاريخية لدول 
ســيادة القانون، وهي حتضر اليوم شــرقا 
وغربــا وجنوبا وشــماال، يدعــي حدوثها 
وشــامل  االجتاه  وأحــادي  بياني  كتطــور 
املضامــني نحو اعتمــاد مبــادئ مواطنة 
النيابية  والدميقراطية  املتســاوية  احلقوق 
واملشــاركة الشــعبية في صناعة القرار 
العام )عبر أدوات كثيــرة أبرزها االنتخابات 
الدورية النزيهة ومن خال كيانات متعددة 
والنقابات  املدني  أبرزها منظمات اجملتمــع 
السلطة  وخضوع  السياســية(  واألحزاب 
التنفيذية لرقابة الســلطتني التشريعية 
والقضائيــة ولرقابة الــرأي العام وبداخل 
خانات السلطة التنفيذية خضوع املسؤول 
املعني واملؤسســات النظاميــة كاجليوش 
املنتخب  املسؤول  لرقابة  األمنية  واألجهزة 
واملؤسســات املدنيــة كدواوين احملاســبة 
احلكوميــة. فقد قــوم مياد دول ســيادة 
القانون دون هوادة، ونشبت احلروب األهلية 
واإلقليميــة والعاملية كامتداد للصراع بني 
حكام ونخب وقــوى اجتماعية واقتصادية 
دافعت عن رؤى متناقضة لتنظيم العاقة 
بني املواطن واجملتمع والدولة )كالصراع بني 
الفاشــيني والدميقراطيني قبل وأثناء احلرب 
العامليــة الثانيــة 1939-1945(، وتكــررت 
في أرجاء فســيحة انتكاسات دول سيادة 
القانون وانهيــار حكوماتها من جمهورية 
فيمار األملانية )1919-1933( التي أسقطها 
النــازي وامللكيــة الدســتورية في مصر 
التي أنهتها حركة اجليــش في 1952 إلى 
روســيا االحتادية التي انسحبت من املسار 

الدميقراطي مع بــزوغ البوتينية )في نهاية 
املعاصرة  املاضي( ومصر  القرن  تسعينيات 
التي انقلبت على التحول الدميقراطي في 
2013. ومازالــت مقاومة مبــادئ مواطنة 
النيابية  والدميقراطية  املتســاوية  احلقوق 
وغيرهمــا تؤثر بقــوة في الواقــع الراهن 
لبعض دول ســيادة القانــون، على النحو 
الذي يعبر عنه إن صعود اليمني الشعبوي 
فــي الواليات املتحــدة األميركيــة وأوروبا 
الغربية أو انقاب بعض احلكومات املنتخبة 
في أوروبا الشرقية والوسطى )اجملر امنوذجا( 
)خاصة  النــاس  بافتئاتهــا على حقــوق 
الاجئــني منهــم واملهاجريــن( على قيم 
احلرية واملساواة والعدل التي متثل املرتكزات 
األخاقية للفكرة القانونية. وباملثل، تنتفي 
املوضوعيــة عن كل توصيــف ألحوال دول 
االســتبداد يتعامل مع غياب احلرية كقدر 
محتوم ال فكاك منه ومــع حضور القمع 
كتعبير ســرمدي عــن إخفاق غيــر قابل 
لإلنهاء جلهــة إجبار احلكام علــى التنازل 
عن شــيء من ســلطاتهم وصاحياتهم 
وجلهــة الصياغة الدســتورية والقانونية 
واملؤسسية لعقد جديد يجعل من الرعايا 
الســلطة  مواطنني ومــن اجملتمع مصدر 
ومعــني شــرعيتها ومــن الدولــة كيان 
شــفاف هدفه خدمة الصالــح العام وله 
في هذا اإلطــار )وفي هذا اإلطار فقط( حق 
فأبواب  اجلبرية.  للقوة  املشروع  االستخدام 
اخلروج من االستبداد لم تكن دوما مؤصدة 
ولم يتوقف أبدا البحث عن ســبل للنجاة 
من هاوية الفقر وإسالة الدماء والدمار التي 

تســبب بها حكم الفرد، وإال ملا اســتطاع 
بعض األوروبيني في القرنني الثامن عشــر 
والتاســع عشــر حتويل امللكيات املطلقة 
إلى ملكيات دســتورية وجنــح الكثير من 
األمريكيني الاتينيني في القرن العشــرين 
فــي التخلص من ســيطرة املؤسســات 
العســكرية واألجهزة األمنية على احلكم 
وبنــاء حكومات دميقراطيــة وقدرت بعض 
الشعوب اآلســيوية واإلفريقية في القرن 
العشــرين أيضا على جتاوز حكم الفرد ذي 
األســس التاريخية أو التقليدية أو الدينية 

أو الدمياغوجية. 
كذلك لم تغب مقاومة االســتبداد )فكرا 
وفعا( عن بــاد العرب التي طال فيها أمد 
حكــم الفرد إن في ممالك وســلطنات غير 
دستورية أو في إمارات قبائل وطوائف أو في 
القوامة  ومدعي  العسكرتارية  جمهوريات 
الدينيــة، ولم حتــدث ثــورات وانتفاضات 
2011 أو تتبلــور مطالب البدايات املتعلقة 
السلطة  وتداول  القانون  باحلرية وســيادة 
والعدالة االجتماعية مبعزل عن عقود خلت 
مــن النضال الدميقراطي ومــن الدفاع عن 
مواطنة احلقوق املتســاوية ومن الفشــل 

الذريع لدول االستبداد.

عمرو حمزاوي
تشــمل أبحاثه الديناميكيــات املتغّيرة 
للمشــاركة السياســية فــي العالــم 
العربــي، ودور احلــركات اإلســامية في 

السياسة العربية.
كرز كارنيغي للشرق االوسط
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بين االستبداد وسيادة القانون

تزايد المشاعر المعادية لسوريا في تركيا

كارل بيلت
 

الشــهر  هذا  يصادف  ســتوكهولم- 
مرور ثاثــني عاما منذ بــدأت أوروبا ــ 
واحلضارة اإلنســانية فــي عموم األمر 
ــــ متر بتحول عجائبي خــارق بات اآلن 
محفورا في ذاكرة العالم. فبحلول عام 
1989، كان االحتاد الســوفييتي يعيش 
االنحدار.  من  نهائيــة  مرحلة  بالفعل 
وكان الســؤال الوحيد، مــا إذا كانت 
أو وسط  لتتفكك سلميا،  الشيوعية 

انفجار من العنف والدمار.
ذاتــه،  الســوفييتي  االحتــاد  فــي 
اجلاسنوســت  سياســات  عملــت 
والبيريســترويكا )املصارحة واإلصاح( 
التي انتهجها ميخائيل جورباتشــوف 
على فتح أبــواب التغيير، لكن يبدو أن 
جورباتشــوف كان يعتقد في إمكانية 
إنقــاذ النظــام الشــيوعي من خال 
اإلصاح. مــن ناحية أخرى، على احلدود 
الســوفييتية،  لإلمبراطورية  اخلارجية 
خشي كثيرون أن يؤدي االنهيار احملتمل 
للنظام إلى إعادة دبابات اجليش األحمر 
إلى الشــوارع وســاحات املدن. وكانت 
ذكريات القمع الســوفييتي في برلني 

عام 1953، وفي بودابســت 1956، وفي 
بــراج 1968، ما تزال حيــة، كما كانت 
حال القمع الشديد لدول البلطيق في 
الفترة السابقة لنشوب احلرب العاملية 

الثانية.
كان االحتاد الســوفييتي الذي ولِد في 
رعب مدعوما بالعســكر والشــرطة 
السرية. ولم يكن أحد يعلم ما إذا كان 
بوســعه أن يتمكن من البقاء من دون 
اللجوء إلى القوة الغاشمة مرة أخرى. 

كان وقتا عصيبا في أوروبا.
لكنــه كان أيضــا وقت تغييــر. فقد 
فشــلت محاوالت قمع نقابة تضامن 
ومع  بولندا.  في  املســتقلة  العمالية 
البولندي  الشــيوعي  النظام  اضطرار 
إلــى التنــازل والتســوية، قــرر عقد 
انتخابات شــبه حرة في يونيو/حزيران 
1989، حيث فازت تضامن بكل املقاعد 
احلرة عدا مقعد  للمنافسة  املطروحة 
واحد. في الوقت ذاته، كانت »اجلبهات 
الشــعبية« العريضــة القاعــدة في 
)إستونيا،  الثاث  البلطيق  جمهوريات 
االحتاد  تطالــب  وليتوانيــا(  والتفيــا، 
الســوفييتي باملزيد من احلكم الذاتي، 
وســرعان ما بدأت تطالب باالستقال 

الكامل.
في الثالث والعشــرين من أغسطس/

آب، شــكل مليونا شــخص سلسلة 
بشرية امتدت ملســافة 600 كيلومتر 
وليتوانيــا،  والتفيــا  إســتونيا  عبــر 
مطالبــني باالســتقال. ولــم يكون 
توقيت ما أُســمي »طريــق البلطيق« 
من قبيــل الصدفة. فقبل خمســني 
عامــا بالضبط، دخل هتلر وســتالني 
في اتفاقية عدم اعتداء ســرية، والتي 
الشرقية  أوروبا  تقسيم  مبوجبها جرى 
بني أملانيا النازية واالحتاد الســوفييتي. 
وقد مهد ذلك احلدث الطريق لنشــوب 
احلرب العاملية الثانية، وأشار على الفور 
إلى نهاية احلرية واالســتقال في دول 

البلطيق.
لكن الســاحة املركزية، التي كان من 
احملتمل أن تنفجر في عام 1989، هي ما 
يسمى اجلمهورية الدميقراطية األملانية 
ــ أو أملانيا الشرقية الشيوعية. كانت 
أملانيا الشرقية في األساس دولة أشبه 
بحامية عســكرية، فقد بنيت حلماية 
خمسة جيوش سوفييتية ــ متتد على 
اتساع 19 فرقة وتضم 500 ألف جندي 
ــــ كانــت متمركزة هنــاك منذ عام 
1945. ورغم أن ســور برلني أصبح رمزا 
قويا لتقسيم أوروبا بعد أغسطس/آب 
1961، فمن األهمية مبكان أن نتذكر ملاذا 
نشأت احلاجة إليه في املقام األول: منع 

انهيار اجلمهورية الدميقراطية األملانية، 
وبالتالــي اإلمبراطورية الســوفييتية 

اخلارجية في أوروبا.
قبل بضعة أيام من تشكيل السلسة 
 600 البشرية في البلطيق، نظم نحو 
إلــى 700 مواطن من أملانيا الشــرقية 
مظاهرة سلمية عبروا خالها السلك 
الشائك بالقرب من سوبرون، وهي بلدة 
مجرية صغيرة على احلدود مع النمسا. 
ُعرَِفت باسم  التي  الواقعة  كانت هذه 
»نزهة عمــوم أوروبا« مبثابة أكبر هروب 
من وراء الســتار احلديــدي منذ إقامة 
التخطيط  برلني. وقــد جــرى  ســور 
بعناية لهــذا التحرك الختبار ردة فعل 

السلطات السوفييتية.
القيــادة  ظلــت  الكرملــني،  فــي 
ـ أو جورباتشوف في األقل  السوفييتيةـ 
أن اإلمبراطورية آمنة وميكن  ــ تعتقد 
إصاحها. فقد تســامحت السلطات 
مع طريــق البلطيــق، وكانــت نزهة 
أوروبا موضع جتاهل ببســاطة.  عموم 
الكامنــة في تلك  لكن االحتمــاالت 
املظاهرات سرعان ما أصبحت واضحة. 
فقد بدأ الناس يفــرون من اجلمهورية 
الدميقراطية األملانية باآلالف. وبعد فترة 
وجيزة، لم جتد الســلطات اجملرية بديا 
سوى فتح احلدود. وتدفقت حشود من 

األملان الشرقيني إلى تشيكوسلوفاكيا 
بحثا عن طريق إلى الغرب. وفي التاسع 
من تشرين الثاني، فتح قادة اجلمهورية 
ســور  املرتبكون  األملانية  الدميقراطية 

برلني ذاته.
بعــد أقل من عــام زالت دولــة أملانيا 
أعقاب  الوجود. ففــي  الشــرقية من 
انتخابــات دميقراطية عقــدت في آذار 
1990، قرر األملان الشــرقيون االندماج 
مع جمهورية أملانيا االحتادية. ومع زوال 
اجلمهورية الدميقراطية األملانية، اكتمل 

انهيار اإلمبراطورية السوفييتية.
يتصور بعض املراقبني أن التغيير الهائل 
الذي بــدأ في عــام 1989 كان حتميا. 
ولكن ينبغي لهم أن يتذكروا أن حكام 
الصني املسنون نشروا الدبابات لسحق 
)حرفيــا( حركة احلرية الســلمية في 
ساحة بوابة السام السماوي في شهر 
حزيــران من العام ذاته. وكان عدد كبير 
من القادة الشــيوعيني يحضون على 
ملظاهرات  الصيني«  »احلل  إلى  اللجوء 
1989. الواقع أن جنراالت اجليش األحمر 
عند موقع القيادة السوفييتية جنوب 
برلني )الذي خدم كمركز قيادة للجيش 
األملاني في أثناء احلرب العاملية الثانية، 
والذي جرى االســتياء عليه من هتلر 
قبل عقود من الزمــن( كانوا ينتظرون 

األوامر للزحف وإنقاذ اإلمبراطورية بأي 
وسيلة ضرورية.

ال أحــد يســتطيع أن يجــزم مبا كان 
ليحدث لو كانت الَغلَبة للقوى األكثر 
األرجح،  الكرملــني. في  محافظة في 
كنا لنشــهد انتشارا واســع النطاق 
كبير  في قســم  والعنف  للفوضــى 
مــن املنطقــة، وهو مــا كان ليفرض 
على الغرب قــدرا كبيرا من الضغوط 
املفتوحة  احلــرب  وكانــت  للتدخــل. 
لتصبح احتمــاال واضحــا. ففي كل 
األحوال، كانت اإلمبراطوريات الضخمة 
طوال التاريخ تسقط في دوي هائل. وال 
الســوفييتية كانت  التجربة  أن  شك 

استثناء.
حلســن احلظ، لــم يصدر ذلــك األمر 
للجيش األحمر َقــط. كان ذلك راجعا 
جزئيا إلى اعتقاد خاطئ من ِقَبل القادة 
السوفييت بأن القمع ليس ضروريا، وأن 
النظام سيتمكن من البقاء. لكن هذا 
كان راجعا أيضا إلى حقيقة مفادها أن 
القوى الدميقراطية بدأت في ترســيخ 
ذاتها حتى داخل روســيا. فكان القائد 
الصاعد في موســكو بوريس يلتسني، 
الذي لــم تكن تربطه أي عاقة باحلنني 
وغير  االمتداد  إمبراطورية مفرطة  إلى 

قابلة لاستمرار.

أوروبا بضعة  قبل ثاثني عاما، شهدت 
أشــهر حافلة باملعجزات حقا. واليوم، 
ينبغي لنا أن نكــرم ليس فقط أولئك 
الذين حاربوا من أجل التغيير، بل وأيضا 
أولئك الذين رفضوا إرسال الدبابات. إذ 
كانت الدماء لتتدفق عبر شوارع أوروبا 

مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث.
كارل بيلت رئيس وزراء الســويد ووزير 

خارجيتها األسبق.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

في ِذكرى معجزة 1989

كارل بيلت
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دراسة

اصدار

شعر

بوش االولى وحرب اخلليج الثانية ومن ثم 
االحتالل االمريكــي مرورا بالذئاب الذين 
برزوا في االقتتــال الطائفي وما بعده . 
انها خارطة للوجع العراقي واحملنة التي 
ال بد ليوســف النجار ان يتخلص منها 
حتى ولو كان الثمــن هو مغادرة البالد . 
لكن يوسف كان قويا بعكس ما  رايناه 
في شــخصيته املكتوبة داخل السرد، 
كان قويــا حلد التحدي الــذي بدا ينمو 
بداخله ليواجه من يراقبه ويريد الفتك 
به . هذا التحول في الشخصية لم يكن 
صدفة ، بل جاء بتتابع ومراحل متدرجة 

. فهو الشــاهد على احلروب واملآســي 
وهو الشــاهد على قتل عائلته بانفجار 
مرعب في بيته . وهو الشــاهد على ما 
آلت اليه البــالد . اذن عليه ان ينزع ثوب 
التــردد والتخفي واالختبــاء ، الى عالم 
البقاء الذي عليه ان يعلن انه يستطيع 
مواجهته وهكــذا فعل . ) انا اعرف هذا 
النوع من البشــر واي افــكار جهنمية 
يحملونها جتــاه مــن يكرهونهم ، ولو 
عرفت ملاذا يحملون كل هذا احلقد علّي 
لهان كل شــيء ولكــن ليس صحيحا 
اهمال االمر ابدا ، ينبغي لي احلسم وبال 

تردد ..( .
فــي كل االحوال جند ان الســرد يحيلنا 
الى دواخل يوســف النفسية التي متور 
داخلها صراعات عديــدة كلها تعكس 
االحداث ووجعها التي مرت بالعراق منذ 
بداية الثمانينــات وحتى اليوم .  احداث 
وكّثرت  بالشباب  فتكت  وشاقة  صعبة 
االرامل  حتى وصل القتــل الى البيوت 
في نزاع طائفي مرير وهو نتاج االحتالل 
الذي لــم يجلــب للبلد ســوى املوت 
بالهجرة  اجلاد  والتفكير  والدمار  واخلراب 
واالبتعاد . ان يوســف النجار هو منوذج 
القعود  الذي لم يرض لنفسه  للعراقي 
والقيود ســيما انه كان مستهدفا من 
الذئاب الذين يقتلون بال انســانية وبدم 
بــارد حتى وصلوا الى عقر داره قاتلني له 
زوجته وابنته . في حال يوسف ينبغي ان 
يتخذ موقفا صارما في حياته فاما املوت 
بقتلــه برصاصة وبدم بــارد ، او هجرته 
واالبتعاد عبــر البحار التــي قتلت من 
قتلت ووصل مــن وصل الى جرف احلرية 
منهم . لكنه اعتمد سياســة وتفكير 
تنم عن وطنيته ومتســكه ببلده الذي 
عايش احداثه ورآى ما رآى من مشاهدات 
مفرحة ومحزنــة احتلت ذاكرته وظلت 
معششــة فيها . كان يتمسك بلمحة 

االمل التي اقتحمــت حياة عزلته حني 
ظلت عبير تــزوره في شــقته واحيانا 
بصورة مفاجئــة  دون اتصال هاتفي ) ال 
يدري ملاذا خطرت في راســه صورة عبير 
وهــو يقف امام املرأة جارتــه ، ام اكرم ، 
ترى هل حقا اسمها ام اكرم ؟ وتذكر ان 
عبير لم تأت لزيارته منذ اكثر من سبعة 
ايام تقريبا ، وانها حتما ستاتي كعادتها 
على حني فجأة ويقول لها متسائال : ملاذا 
ال تستخدمني الهاتف النقال قبل اجمليء 
الى هنا ؟ ســتقول له ضاحكة : اردت ان 

افاجئك ، اال حتب املفاجآت ؟ ( ص 230 .
يأخذنا الســرد في الروايــة الى تصارع 
القوى واحابيل السياســة لنكتشــف 
بان يوســف النجار ال يســتطيع اخبار 
الســلطات عن موت زوجته وابنته النه 
يرى انهم ســوف لن يبالوا  باالمر وانهم 
سيســألونه عــن اجلهة التــي قامت 
بالقتل و ال يســتطيع ان يخبرهم وهو 
امر محيــر ، لكن الكاتــب اوصلنا الى 
فكرة ان يوســف ليس ضعيفا او انه ال 
يســتطيع الوصول الى اجلنــاة ، امنا اراد 
القول بانه ال ميكن ان ينســى ما حدث 
له وبالتالي سيكون امام اخليار االصعب 
وهو التحــدي واملواجهة . رواية ) الذئاب 
على االبواب ( للروائي احمد خلف ، هي 
رواية املآسي واليأس املغلف برائحة امل 
ولو شحيحة ، لكنها متنحنا انفاسا من 
التشويق ونحن نتابع صفحاتها بشغف 
و نبحر في عوالم اجلمال الذي صنعه لنا 
الروائي  وخلق اجواء االبهار بني السطور 
رغم العتمــة التي كانت حتــوم حولنا 
. الذئــاب على االبــواب  طبعت في دار 

النخبة  املصرية

ابراهيم سبتي
 

هل يوســف النجار هو انا ام انت ام نحن 
ام كلنــا؟ هل هو لســان حالنا؟ ننطلق 
مع يوســف النجار بطل رواية » الذئاب 
علــى االبــواب » للســارد الكبير احمد 
خلف . ونســير معه خطوة بخطوة. انه 
دواخله ال  املهزوم فــي  املراقــب  املطارد 
يســتطيع فعل شــيء علني مخافة ان 
يرصــد ويقضى عليه. هو املطارد من كل 
اجلهات وكل االعــداء حتى دفعت زوجته 
وابنته فاتورة هذا اخلــوف والتردد . املوت 
هنا ، فعــل تعويضي عــن كل ما حاول 
يوســف ان يتجنبه في مالقاته ملصيره 
لكن الرجل ظل هاربــا متواريا احيانا اال 
من بعض االفعال التي حتســب له على 
انه يريــد املواجهة وانه ميكــن ان يكون 
مســتعدا لها . في زحمة االحداث التي 
ينقلنــا اليها الروائــي احمد خلف ، جند 
ان  االمل يلوح في االفــق وقبل ان ينهار 
يوسف نفســيا ويقضى عليه ، ثمة من 
ينقــذه او يخرجه من مأزقه الصعب ، ام 
اكرم وعبير . كل واحدة تعمل بطريقتها 
على انقاذ الرجــل ولو بطريقة مختلفة 
. فيتماشــى مع كل منهمــا على وفق 
ما تريد . وهكذا يشــعر بانه مثل البشر 
االخرين الذين تخفــق قلوبهم امام من 
يحبــون . ف » عبير » هــي البديل املثير 
عن ماضيه العصيــب وهكذا يكون هذا 
الفعل ، هو منقذ مؤقت لنســيان ميتة 
الزوجــة والبنــت  في االنفجــار بعبوة 
ناســفة في بيتهما . ولكن احلدث االبرز 
هو البحث عن مفتاح لهذا املأزق . فعلى 
طول الرواية جند ان الســرد احململ بجمل 
مكثفة غاّصة باملعنى واالستدالل ، خلق 
لنا رواية مبهرة والتي ساحت تفاصيلها 
مع بوادر حــرب الثمانينيات مرورا بحرب 

االعتقال وهــو احملكوم منذ اعتقاله في 
العام 1986 بالسجن املؤبد.

وقدم للرواية الشــاعر والروائي إبراهيم 
نصر اهلل بقوله: »في كتابة الســجني 
عن حريته أمٌر ضروري، فكل كتابة تغدو 
في حلظة تشكلها انعتاقاً من السجن 
وقســوة السجان، وكل كتابة هي أيضاً 
محاولة لتهريب الــذات عبر القضبان، 
ليكون هنــاك جزء حي من الســجني 
خارج الزنزانة، هو كتابه، الذي سيلتقي 

قــراء وقارئــات، ويجلــس فــي واجهة 
مكتبة، ليخرج في يد من سيختـــاره 
وســاعات.  ســاعات  معه  ليقضـــي 
الكتـــاب الذي يكتبه الســجني، بهذا 
املعنـــى، مفتاح سري للتحرر، وجناح ال 
ميكن للعدو القبض عليه، ولـــذا ليس 
غريباً أن يوجه سامر الشكـر في نصه، 
بصـــورة واضحـة، للخيـــال والفكـر 
لتحليقهمـا في سمـاء الوطـن، بعيداً، 
بالطبـــع، عـــن عتمة ضيــق الزنزانة 

وقســوتها، فاخليال والفكــر هما ضد 
الركود الذي يصفه سامـر بأنـه أخطـر 

مـن السجـان«.
ويقضي األســير ســامر احملروم املولود 
في مدينة جنني، واملعتقــل منذ العام 
1986، حكمــا باملؤبد الصادر بحقه عن 
محكمــة االحتالل العســكرية بتهم 
بالتحرر، وكان قد  البالد واحللم  عشــق 
أُفرج عنه في العــام 2011 في صفقة 
تبادل األســرى، ليعيد االحتالل اعتقاله 

في العام 2013 وما زال يكمل مدة املؤبد 
حتى تاريخ اليوم.

وتعتبـــــر روايـــة »ليـــس حلمـــاً« 
الكتـاب الثانـــي لألسيـر احملـروم بعـد 
كتابـــه األول »دائــرة األلــم«. وصدرت 
الروايـة األخيـرة عـن دار ِطبـاق للنشـر 
والتوزيـــع فـــي فلسطـــني وصمـم 
غالفهـا الفـــنان أميـن حـــرب، وتقـع 
فــــي 130 صفحــة مـــــن القطـع 

املتوسـط.

 
لم يكــن حلماً أن تتحــرر الكلمات من 
أقبية  مــن  وتخرج  الســجان،  قســوة 
االعتقــال لترى شــمس النهــار، ولكن 
األســير ســامر احملروم أخذ على عاتقه 
حتقيق حلم حريــة النص األدبي، فكانت 
روايته الصــادرة حديثاً بعنوان »ليـــس 
حلمـــاً«، والتــي جاءت مبثابــة حكايته 
العامــة، التــي رافقتــه كلماتها خالل 
مــا يزيد علــى ثالثني عامــاً قضاها في 

وكانت حفيدته الوحيدُة
تنتظره في البيت 

وحني خرجْت أوُل غيمٍة
أشارت إليه 

بعينيها 
فسرقته 

حتى بدا للوهلِة األولى 

كاجملانني 
فكأنَّ الفصوَل 

وجٌه بدوٌي 
والسماَء 

حقٌل من القنابِل
قال ألمه : ) ملاذا يا أمي 

يشيُب رأسي 

بعمري الطفِل؟

وملاذا تغادرني 

حفيدتي العجوز 

في أول سنني الوفرِة 

قبل احلصاد ؟ (

صادق الدراجي
في رحلته 

إلى البصرِة
ً كان الصيُف باردا

المحنة واألمل في » الذئاب على االبواب » للروائي احمد خلف

رواية »ليس حلمًا« لألسير سامر المحروم

قصيدة

ابراهيم قوريالى

حكاية ال تنتهي أبداً وال نعرُف كيف بدأت 
ُن أي اثــر أدبي وبني  بــني احلروف التــي تكوُّ
علوان السلمان الرجل الذي ُوِجَد في الزمان 
واملكان املناســبني في ســاحة األدب متاماً 
ولكنها أثمرْت )احلكايــة( والدة قامة أدبّية 
رفيعة املســتوى، يبدو للعيان وللمهتمني 
بصورة جلّية إنَّ األدَب الفرنســي والروسي 
أثــروا عليه إيجاباً وبشــكل  واملصري قد 
كبيــر بفضــِل مطالعته املســتمرة من 
ســن املراهقة والشباب والى اآلن وأضافت 
دراســته األكادميية واجلامعية وإختصاصه 
األدبي الشي الكثير على موهبته النقدية 
اإلبداعيــة ليســيرَ بخطى ثابتــة وفكر 
واسع ليشــعَّ طيفه على املواضيع األدبية 
التي  الزكيَّة  ويلتقط ويختار منها  الراقية 
تُهمه وتُهّم القارئ ســواًء كانت ظاهرًة آو 
مخفيَّة مبهــارة عالية من لدن الكاتب ولن 
تكون عصّيًة على ابن سلمان مطلقاً وهو 
دائم البحث عن الُبعد اجلمالي والنســج 
املوضعــي )كما يؤكد ذلك مــراراً وتكراراً( 
الشــفاف أِلدب جــادٍ يكــوُن مؤثــراً على 
الشــارع الثقافي العراقــي والعربي، وَمْن 
العميقة) شرَط  الى نظراته  بإمعاٍن  ينظر 
اْن يكــوَن أديباً( ســيجد احلــروف العربية 
قد نُقشــت على قزحيتــِه وقرينتِه وقلبه 
ويتعامل معهــا بكل عشــٍق بويهيميي 
وحــّب الرجعة منــه مطلقــاً ، يقول أحد 
األخوة من األدباِء املرموقني ) خياالت علوان 
ســلمان ال تفارقني عندما أكتب أي شي 
في مجاالت الشــعر والقصة وكأنه رقيب 
واقف فوَق صفحاتــي ويراقب كل كلماتي 
عليــه جتدني حريصاً جداً(، هي رهبة ولكن 

ِمن َمْن؟ بالتأكيــد من عيون ثاقبة تراقب 
والفكر  واملعنــى  واملضمــون  الشــكل 
واللغــة ثم الغاية، كيف يفعل ســلمان 
كل هذا؟ انه ميلــك خارطة دقيقة ملدينة 
زارهــا األديب) قصته او قصيدته( من اجِل 
كتابة أثٍر ما ولــم يَزرْها األول ليبدأ عمله 
املضني فــي البحث عــن أدّق التفاصيل 
ضمــن خارطته التــي تُهلــك مخيخُه 
املتعب أصالً مــن منّغصات ال تنتهي في 
املثقفني  اليومية كحــال معظم  حياته 
في العراق حتديداً، برنامجه النقدي وَضعُه 
مبنتهى الدّقة ونســبة السهو فيه صفر 
تقريباً ويســير وفق نظام ثابت قّل نظيره 
في ســاحة األدب ويقــّدم خدمات جليلة 
للمقولة  إستناداً  عموماً  واألدباِء  للُكّتاِب 
التاريخية التي تقول) انَّ صنعَة الشعر قد 
النقد بفترة زمنية كبيرة  سبقت صنعة 
ولكن األخيرة أســهمت بشكل كبير في 
نوعية االولى ووَْجَهْتها الى مسار االبداع(، 
وفي هذا الصدد أيضاً يقول الكاتب جاك 
كودي )انَّ أجمَل خدمــة قدمها املثقفني 
الفكر  لآلخريــن هي  والشــعراء  واالُدباء 
التركي  الكاتب  والنقد(،ويقول  الســليم 
والروائــي الكبير أورهان پامــوق ) هنالك 
فرق شاســع بــني رواياتي التــي كتبتها 
تباعاً ألنني استفيد كثيراً من آراٍء النقاد(، 
ويقول الشــاعر الغنائــي التركي أحمد 
سلجوق) لي طريقة أخرى اتعامل بها مع 
الناقد احلاذق وهي، أســّلمُه قصائدي قبل 
الطبع والنشر وأكتب على غالف الكتاب ) 
القصائد مّرت من حتت يدّي الناقد الفالني( 
ويقول املفكر والكاتب التركي احمد إينام 
ايضاً في هذا الصدد) أي اثر أدبي دون نقد 
يشــبه كتاباً يحوي خواطــر الغير، االدب 
الشي  ينتظرون  والقّراء  واملثقفني  واالُدباء 

الكثيــر من الناقد النه يجعل من الِكتاب 
آو األثر حتفــة فنِّية رائعة ودون نقٍد بناء ذو 
القارئ  تقومي ال نســتطيع تقدمي مايفيد 
اقّدر  والثقافة أي شــي، انــا شــخصّياً 
النقاد كثيرا النهم كانوا ســبباً مباشراً 
في إبداعاتنــا (، يالتواضعهم! وتقديرهم 
للنّقاد الذين ال يشبهون القارئ االعتيادي 
مطلقاً النهم يعيشون في أجواء محتوى 
الكتاب الذي بــني أيديهم ويجعلون منه 
لوحة فنية تســتحق القــراءة بالتأكيد 
لقدرتهــم الفكرية في إظهار وبيان تعدد 
املعاني املوجودة فيه رغم ثبات األســطر 
من قبل الكتَّاب ومهمتهم االساســية) 
اد( تبــدأ عند وضــع الكاتب نقطة  النقَّ
النهايــة معلناً انتهائــه وَإِْن كان ذو حظ 
فكتابه سيكون حتت يدي علوان السلمان 
إمنوذجاً، من الشــائع واملعروف عنه عندما 
يســتلُم كتاباً من أديب ما ينقل نظراته 
من الغالف الى عيون الكاتب مراراً وتكراراً 
ليتأكد من تقّبله النقد مهما كان نوعه 
وبعدها يقرر العمل، لنر كيف يتصرف مبا 
موجود حتت يديه مــن كتب، اوالً يطالعه 
بالتمام والكمال وبدّقٍة فائقة، ثانياً يؤشر 
على بعض سطوره باللون األزرق ) إعجاباً( 
وِفي املرة الثالثة يؤشر على بعض سطوره 
باللون االحمر )مستفهماً( ثم يبدأ عمله 
بهــذه اخلطوات الدقيقــة: ١- يبحُث عن 
النقدية  املدرســة   ( الفكريــة  احلداثــة 
احداث  بعــد  التــي ظهرت  الفرنســية 
املقصلة وانتهاء بحقبة لويس وساللته (
وكيفية االستفادة منها من قبل الكاتب 
في تدجني كتاباتــه.2ـ يبحُث عن الغاية 
املرُجــّوة من املوضوع ) املدرســة النقدية 
املاوّية والتي تؤكد وجود شي ما (سواًء كان 
شعراً او قصة او أي شي آخر. ٣-يبحُث عن 

املستجدات اللغوية )النقد العربي اللغوي 
بصــورة عامة( التي اســتعملها الكاتب 
وهل هي مســتعارة من الكتب احمللية او 
العربية اْم مستحدثة )اجتهاد شخصي( 
من الكاتب؟ ٤-يبحُث عن االبداع احلقيقي 
اْن وجَد )املدرســة النقدية املصرية احلرة 
بعد ثــورة يوليو وانهاء حكــم امللوك( او 
اإلشارة عليه اذا كان مكرراً والفائدة منه. 
٥-  يبحُث في شكلية املوضوع ) املدرسة 
القالب  حيــث  الروســية(من  النقديــة 
والزخرفــة الفنيــة واإلطــار اخلارجي له 
واجلمال الصوري املوجود فيه. ٦-يبحُث عن 
املعقول والالمعقول واملقارنة بينهما من 
حيث ترجيــح األوَّل )النقد األدبي الواقعي 
املسلســالت  لفكرة  احلديــث  التركــي 
التركيــة(. ٧-  يبحُث عن اجلدية والعبثية 
والســخرية الهادفة في مضمون الكتاب 
والتأكيــد علــى فائدتهــا للقــراِء. بعد 
جمــع كل هذه املعلومات التي ســترهق 
كاهل ابن الســلمان حتماً بطريقة ذكية 
وأكادميية يختص هــو وحده بها ثم يقوم 
بتحليلها وتفكيك أجزائها ووضعها حتت 
مجهره الدقيق وإستخراج ماهو مفيد وذو 
فائدة للكاتِب وللقارئ ولألدب الراقي، وفي 
اخلتام يقوم بصهرهــا جميعاً في بوتقة 
حّساسة يضع على نهايتها غربال يُبقي 
اجلمــال وينتظر إختمارهــا بصورة هادئة 
ثم تبدأ مرحلــة الكتابة وهي من أصعب 
للكتَّاِب خدمات  م  ليقــدِّ بالطبِع  املراحل 
جليلة ســيذكرها املؤرخــني األدباء بكل 
فخــر وإعتزاز وأشــدُّ ماتعجبني وتُعجب 
املهتمني بالشأن األدبي مقولته الشهيرة 
التــي تنمُّ عن تواضعه الشــديد) مازلُت 

تلميذاً في مدرسة االدب(.

حكاية العشق األزلي بين )علوان السلمان( و)حروف الشعر والسرد(

غالف الرواية

في كل االحوال نجد ان السرد 
يحيلنا الى دواخل يوسف النفسية 
التي تمور داخلها صراعات عديدة 

كلها تعكس االحداث ووجعها 
التي مرت بالعراق منذ بداية 

الثمانينات وحتى اليوم .  احداث 
صعبة وشاقة فتكت بالشباب 

وكّثرت االرامل  حتى وصل القتل 
الى البيوت في نزاع طائفي 

مرير وهو نتاج االحتالل الذي لم 
يجلب للبلد سوى الموت والخراب 

والدمار والتفكير الجاد بالهجرة 
واالبتعاد

بوست
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منوعات10

ابن سلمان يوجه بدراسة تنظيم مزاينات 
لإلبل

أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدراسة »إقامة 
مزاينات لإلبل في املناطق، إضافة ملهرجان امللك عبد العزيز«.

وأعلــن عن هذه اخلطوة، رئيس مجلس إدارة نادي اإلبل، فهد 
بن حثلني، حيث غّرد على حســابه في تويتر، مشيراً إلى أن 
ولي العهد، محمد بن سلمان، وجه »بدراسة إقامة مزاينات 

املناطق، إضافًة إلى مهرجان امللك عبد العزيز لإلبل«.
يذكر أن السعودية تنظم سنوياً مهرجان امللك عبد العزيز 
لإلبل، الذي يتضمن فعاليات متعددة منها جائزة امللك عبد 

العزيز ملزايني اإلبل.
ومتنح هذه اجلائزة على وفق قواعد وشــروط محددة مبعية 
خبراء في هذا اجملال يتولون على وفق الضوابط اختيار الناقة 

األجمل.

آالف الدوالرات بفضل بدانتها المفرطة
تكســب امرأة بريطانية ما يقرب من 1000 دوالر شهرياً عن 
طريق تسجيل مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل 
االجتماعي، تقوم خاللها بتناول كميات كبيرة من الطعام.

أصبحــت هيزل )29 عاماً( من مدينة ناشــفيل، جنمة على 
اإلنترنت بفضل بدانتها التي كانــت ذات يوم مبعث إزعاج 
شــديد لها، إذ اعتاد زمالؤها في املدرســة على السخرية 

منها.
وتقول هيزل معلقة على مهنتها اجلديدة »أشعر باإليجابية 
والقــوة على الرغم من أن لدي كرشــاً كبيــراً ومترهالً، إال 
أنني لم أعد أخجل من مظهر جســمي، وحّولته إلى عامل 

حتفيزي لي عوضاً عن كونه عامالً محبطاً«.
وأضافــت »تلقيت رســائل إعجــاب كثيــرة مبظهري عبر 
التعليقات والبريــد اإللكتروني، حتى أن بعض املتابعني من 
الرجال قدموا عروض زواج لي. أشــعر بالثقة واالرتياح أكثر 

من أي وقت مضى«.
وحّفزت هيزل الكثير من املتابعني على شــراء أنواع الطعام 
التي تتناولها والتي حتتوي على الكثير من السعرات احلرارية 
مثل البيتزا واجلنب والوجبات الدســمة، على وفق ما نقلت 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.

النشاط اليومي قد يتسبب في وفاتك
حذرت دراسة علمية حديثة مما وصفته بـ”النشاط اليومي”، 

الذي ميكن أن يتسبب في وفاة أي شخص.
ونشرت مجلة “ذا بي إم جى” الطبية املتخصصة أن اجللوس 
ألكثر من 9 ســاعات أو 9 ساعات ونصف الساعة في اليوم 

الواحد، ميكن أن يكون سبًبا في وفاة الشخص.
وأشارت الدراسة إلى النشــاط البدني بصحة عامة حتى 

املشي أو احلركة اخلفيفة ميكن أن تقلل خطر الوفاة.
وحذرت الدراســة خاصة من يكون في منتصف العمر، في 
الثالثينيات واألربعينيات من العمر اجللوس في اليوم الواحد 
لنحو 9 ساعات ونصف الســاعة، يكونون معرضني خلطر 

الوفاة املبكرة.
واعتمدت تلك الدراســة على حتليل شــريحة واسعة من 
البيانات أن التمارين مهما كانت خفيفة، وحتى لو اقتصرت 
على املشــي حتدث فارقاً في خفض مخاطر الوفاة املبكرة 
وإطالة العمر. وأشــارت إلى أن احلد األدنى ألي إنسان يحتاج 
إلى 150 دقيقة من التمارين اخلفيفة أســبوعيا كاملشــي، 
ويحتــاج أيضا نحــو 75 دقيقة أســبوعياً مــن التمارين 
متوسطة الشــدة. لكن أشارت الدراســة إلى أن ساعات 
النوم ليست محسوبة من التسع ساعات ونصف الساعة، 

وهي املدة التى يجب أن يجلسها الفرد في اليوم الواحد.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد : 

كدت دراسات أوروبية وأميركية، 
أن ما يقال حول أن املرأة تتحدث 
أكثر مــن الرجــل صحيح، ألن 
النفسية  وحالتها  شخصيتها 

مصممة على هذا األساس. 
بتفاصيل  اهتمامهــا  وأبــرزت 
األمــور واتفقــت %90 من هذه 
تتحدث  املرأة  أن  على  الدراسات 
أكثر مــن الرجل بنســبة 30% 
بشــكل عــام، ولكــن هنــاك 
مجتمعات أخــرى تتحدث املرأة 
أكثــر من الرجل فيها بنســبة 
40 إلى %50 هذا يعتمد إلى حد 
كبيــر على العــادات والتقاليد 
الســائدة، التــي حتــدد عالقة 

الطرفني.
قالــت دراســة برازيليــة ملركز 
»كاردوزو« للدراسات االجتماعية 
واإلنسانية والزواجية: إن النساء 
في جميع أنحاء العالم يعترفن 
بأنهــن يتحدثن أكثر من الرجال 
ولوقــت أطــول منهــم، وذلك 
مــن خالل النظــر لإلحصائيات 
العاملية واستطالعات الرأي التي 
جتري في شــتى أنحــاء العالم 
فيما يتعلق بدراســة شخصية 
واالختالفــات  والرجــل  املــرأة 

بينهما.
هناك أسباب منطقية للنتيجة، 
اخلاضعــات  النســاء  حســب 
للدراســة، وهــي االختالفــات 
الفيزيولوجية والنفسية بينهن 
وبني الرجــل، إضافة لالختالفات 

بني شخصية اجلنسني.

هل هذه حقيقة حتبها املرأة؟
ما هو غريب في هذا األمر أن املرأة 

ال تعطــي اهتماماً كبيراً لذلك، 
أي أنها ال تعــرف فيما إذا كانت 
حتب أو ال حتــب اتهامها من قبل 
الرجل واجملتمع بشكل عام بأنها 
ولوقت  الرجل،  أكثر من  تتحدث 
أطول منه. ولكنها تقر بأنها لن 
تتوقف عن احلديث إلى أن تنهي 
لآلخر.  نقلها  تنوي  التي  الفكرة 
وهي ال تفكــر فيما إذا كان ذلك 
يهمها  وال  أطول،  وقتاً  يستغرق 
الوقت. حســب فريق من اخلبراء 
االجتماعيني العاملني في املركز.
وهناك حالــة واحدة جتعل املرأة 
الوحيدة  احلالة  أقل حديثاً، هذه 

التي جتعل املــرأة أقل حديثاً من 
الرجل هي عندما تكون مصابة 
املســمى  النفســي  باملــرض 
إلى  تصل  بنســبة  »االكتئاب« 

.70%
إن  تقول  الدراســة  واستدركت 
أي إجحاف بحق  ذلك ال يعنــي 
املرأة، بل إن الدراسات أيضاً تقول 
إن االكتئاب يجعل الرجل واملرأة 
على حد ســواء فاقدين للرغبة 
في احلديث أو القيام بأي شــيء 

آخر.
أوردت الدراسة عدداً من األسباب 
أكثر  تتحدث  املــرأة  جتعل  التي 

وأطول من الرجل. وهذه األسباب 
من  آالف  ألســنة  علــى  جاءت 
آراؤهن،  أخذت  اللواتي  النســاء 
عبــر اإلنترنــت من جنســيات 
مختلفة حــول العالم. فما هي 

هذه األسباب؟
 - دمــاغ املرأة مصمم على هذه 
الشاكلة : النســاء اللواتي لم 
يكن عندهن رأي محدد حول هذا 
املوضوع قلن إن دماغهن مصمم 
على هذه الشــاكلة، وال يعرفن 
أخرى جتعلهن يتحدثن  أســباباً 

أكثر من الرجل.
 - يعبــرن عن أنفســهن أكثر: 

السبب  إن  قلن  كثيرات  نســاء 
بأنها  املــرأة  التهام  الرئيســي 
الرجل،  من  وأطول  أكثر  تتحدث 
هو أنها حتب التعبير عن نفسها 

أكثر وبشكل أفضل.
 - كــي يجعلن الرجل يخرج عن 
صمته : فالرجــل ال يحب عادة 
احلديــث كثيراً؛ ألنه يعد أن املرأة 
وتتحدث  طويالً«  »لســاناً  متلك 
أكثر من املطلوب. فهن يتحدثن 
أكثر إلخــراج الرجل عن صمته 

وجعله يتحدث هو ايضاً.
 - حب التفاصيل : نسبة كبيرة 
من النساء اعترفن بأنهن يحبنب 

التي  املعلومات  حول  التفاصيل 
طرح  يفضلن  وهن  تلقيها،  يتم 
األسئلة  من  والكثير  األســئلة 
من أجل معرفتهــا أكثر عن أي 

موضوع كان.
 - كي يجعلن الرجال يستمعون 
إليهــن :  فإذا حتدثــن قليالً فإن 
الرجل رمبا ال يعرف عن أي شيء 
يتحدثن؛ ألنه ال يســتمع ولكن 
أطول  ولوقــت  كثيــراً  احلديث 
يجبره على االســتماع من أجل 
احلديث  وإنهاء  أيضــاً  رأيه  إبداء 

بأسرع ما ميكن.
املعلومات  مشــاركة  يــردن   -  
مع اجلنس اآلخر الــذي ال يكون 
مهتماً :قالــت مجموعة كبيرة 
من النســاء في اســتطالعات 
التــي كانت جــزءاً من  الــرأي 
التقصي حول هــذا املوضوع إن 
املرأة تتحدث بشكل أكثر وأطول 
من أجل مشاركة املعلومات مع 

الرجل وجذب اهتمامه.
وجعلــه  الرجــل  ملضايقــة   -  
عصبيــاً إذا كان صمته أكثر من 
من  صغيرة  مجموعــات  املعتاد: 
أكثر  يتحدثن بشــكل  النســاء 
وأطــول بســبب حبهــن أحياناً 
بـ  وجعله يشعر  الرجل  ملضايقة 
العصبية، وبخاصة أولئك الرجال 
الذين يعتبــرون صامتني أكثر من 

املطلوب .
 - ألجل التكرار وذلك لعلمهن بأن 
الرجل ال ينتبه كثيراً ألحاديثهن :

عدد كبير من النســاء أشرن إلى 
أنهن يكررن الكثيــر من األفكار؛ 
لعلمهن أن الرجل ال ينتبه كثيراً 
إلى ما تقوله املرأة. فهن يحتجن 
إلى تكرار حديث ما مرتني  أحياناً 
أو ثالثاً أو أربعاً ،حتى يشعرن بأنه 

بدأ ينتبه.

متابعة الصباح الجديد: 
منذ القدم كان اإلنســان يضع 
فصــاً من الثوم حتت وســادته 
عند النوم ليالً، ألنه يشكل حال 
عديـدة،  صحيـــة  ملشكـالت 
وما يـــزال الطـــب الشعـبي 
ينصـح بالشـــيء ذاتـه  فـي 

أيامنـا.

نســبة  على  الثوم  ويحتــوي 
إضافة  د،  فيتامــني  من  عالية 
إلــى البوتاســيوم والصوديوم 
الثوم  ويحتوي  واملغنيســيوم. 
على مــادة “أليســني” املهمة 
والفريــدة، التي تعمل كمضاد 
عام للمكروبات والفيروســات 

والبكتيريا والفطريات.

كما أن الطب احلديث من جانبه 
ينصح بوضــع فص الثوم حتت 
مادة  ألن  النوم،  قبل  الوســادة 
أنها تكافح  أي  تتبخر،  أليسني 

ليال املكروبات والعدوى. 
هذه  تســاعد  هذا  على  عالوة 
املادة علــى إخــراج اخملاط من 
اجليــوب األنفية، وهــذا مفيد 

ألنها  بالرشــح.،  للمصابــني 
تســاعد علــى فتــح املمرات 
التنفســية في األنــف. وملادة 
أليسني خاصية أخرى وهي منع 
التي  الصوديوم  بدائــل  تكوين 
وتسبب  مســرطنة  مواد  تعد 
تغيرات في اخلاليا، ما يؤدي إلى 

تطـور األورام.

ومــن خصائص مادة أليســني 
التــي تتبخـــر ليـــال منـــع 
انســـداد األوعيــة الدمويــة 
الكـوليستـــرول  بلويحـــات 

تدريجـيا.
وأهم شيء في الثوم، هو أن له 
تأثيرًا مهدئاً في اجلهاز العصبي 
العميق،  النوم  ويســاعد على 

ألن البوتاســيوم واملغنيسيوم 
إفراز هرمون امليالتونني  يحفزان 
)هرمــون النوم( الذي يســاعد 

على النوم بسرعة.
اخلبــراء  ينصــح  وأخيــراً 
الذي  الطازج  الثوم  باستعمال 
لم يتعرض إلى معاجلة حرارية 

)غير مطبوخ(.

الثوم تحت الوسادة يحل مشكالت صحية عديدة

النساء يتحّدثن أكثر من الرجال 

الثالثاء 27 آب 2019 العدد )4240(

Tue. 27 Aug. 2019 issue )4240(

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

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

العناد لن يفيدك.

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

عند أول اختبار.

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

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

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

عليك الكثير من املشكالت.

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

وتبدو واثقاً بنفسك.

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

اخلطأ.

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

بايجابية أكبر في املستقبل. 

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

اإليجابية.

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

تضع نفسك في موقف حرج.

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

بينكما بعد سوء التفاهم.

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

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

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

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم
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متابعة الصباح الجديد : 
أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن العيش في 
نطاق 300 متر من املســاحات اخلضر احلضرية 
مثل احلدائق واحملميات الطبيعية يزيد الشعور 
بالســعادة والرضا عن احلياة ويحسن الصحة 

العقلية ويخفف من االكتئاب.
وارويك  بجامعــات  باحثون  أجراها  الدراســة 
ونيوكاسل وشــيفيلد في بريطانيا، ولكشف 
العالقة بــني العيش بالقرب من املســاحات 
اخلضر والرفاهية العقلية، راقب الفريق 2518 

شخًصا في بريطانيا.
الفريق شكل وحجم وموقع املساحات  ورصد 
اخلضــر التــي حتيــط باملشــاركني، وأجــروا 
اســتطالًعا لرصد مدى ســعادتهم ورضاهم 
عــن حياتهم، وانعكاس ذلــك على صحتهم 

العقلية.

ووجد الباحثــون أن هناك عالقة قوية جًدا بني 
مقدار املساحة اخلضر احمليطة مبنزل الشخص 
ومشــاعر الرضا عن احلياة والســعادة وتقدير 

الذات.
ووجدوا أيًضا أن العيش في نطاق 300 متر من 
املســاحات اخلضراء كان له تأثير إيجابي كبير 
على الصحة العقلية والسعادة لدى السكان.
وقالت الدكتــورة فيكتوريا هولدين، قائد فريق 
البحــث بجامعــة وارويك: »نعتقــد أن هذه 
هي الدراســة األولى التي توضح كيف ميكن 
للمســاحات اخلضــر احلضرية أن حتســن من 

الرفاهية العقلية لألشخاص«.
وأضافــت أن »هذه النتيجة لها انعكاســات 
مهمــة علــى التخطيــط احلضــري واتخاذ 
اخلضر  املســاحات  بأهمية  املتعلقة  القرارات 
احلضرية وكيفية تخطيط مدن مســتقبلية 

أكثر استدامة تصلح للعيش بشكل جيد«.

العالية والعيش  وترتبط الكثافة الســكنية 
بالقرب من الزحام املروري وانخفاض املساحات 
اخلضــر بالتأثيــر ســلًبا على صحــة القلب 

واألوعية الدموية.
ويعد تلوث الهواء عامالً خطراً مســهماً لعدد 
مــن امراض، مبــا فيها مرض القلــب التاجي، 

وأمراض الرئة، والسرطان، والسكري.
وكشــفت منظمــة األمم املتحــدة للطفولة 
»يونسيف«، أن نحو 17 مليون رضيع في شتى 
أنحاء العالم يتنفسون هواًء ساًما، مبا قد يضر 

بتطور أدمغتهم.
وبحســب تقرير صدر عن البنــك الدولي في 
2016، يتســبب تلوث الهواء في وفاة شخص 
من بــني كل 10 أشــخاص حــول العالم، ما 
يجعلها رابــع أكبر عامل خطــر دولًيا، واكبر 
في الدول الفقيرة حيث يتســبب في 93% من 

الوفيات أو االمراض غير املميتة.   

العيش بالقرب من الحدائق ينعش الصحة العقلية
الطبيعة راحة نفسية

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«
صورة



الثالثاء 27 آب 2019 العدد )4240(رياضة

Tue. 27 Aug. 2019 issue (4240)11

بغداد ـ الصباح الجديد:

جــددت الهيئــة اإلداريــة لنادي 
6 من العبي  الطلبة، التعاقد مع 
الفريق، لتمثيل األنيق في املوسم 
النــادي  إدارة  وجنحــت  املقبــل.. 
في جتديــد التعاقد مــع كل من 
محمــد كــرمي ومصطفى األمني 
علي وأمجد كرمي وحيدر حســني 
وموســى عدنــان وطيــف عماد 
التعاقد  عــن  فضال  الدين.هــذا 
رسمًيا مع الالعب الدولي سامال 

سعيد.
الطلبــة  إدارة  أن  إلــى  يشــار   
التعاقد مع عدد من  تســتهدف 
الفريق  صفــوف  لتعزيز  الالعبني 
الفني بقيادة  بالتشاور مع اجلهاز 

ثائر جسام.
اربيل  نــادي  اعلــن  جانبــه،  من 
العب  مــع  تعاقــده  الرياضــي، 
محترف كاميروني، لتمثيل فريقه 
في منافســات املوســم الكروي 
رئيس  2019-2020.وقال  املقبــل 
الهيئة االدارية لنــادي اربيل عبد 
اهلل مجيــدان »الهيئــة االدارية 
رسمي  بشــكل  تعاقدت  للنادي 
مع املهاجم احملتــرف الكاميروني 
لتمثيل  مينــدوكا،  كريســتوفر 

فريقنا في املوسم املقبل«.
وأضاف مجيد ان »احملترف ميندوكا 
سبق أن لعب في صفوف الطائي 
املصري،  واالسماعيلي  السعودي 
اضافــة الــى خوضــه جتربتــني 
احترافيتني في الدوريني التونسي 

واجلزائري«.
وجددت الهيئة اإلدارية لنادي أربيل 
، تعاقدها مع حارسي الفريق ريباز 
عبد اهلل ودلير حامت ملدة موسمني 

كاملني.

وقال أربيل حيــدر محمود، املدرب 
املســاعد لفريق أربيــل، إن اإلدارة 
جددت تعاقدها مع احلارسني ريباز 
عبد اهلل ودلير حامت ملدة موسمني، 
ضمــن سياســة اجلهــاز الفني 
للحفاظ على أغلب العبي الفريق.
وأوضح، أن األدارة سبق وأن جددت 
رستم  أسو  الالعبني  مع  تعاقدها 

الفريق  وبالتالــي  عثمــان،  ودانة 
يســعى إلنهــاء التعاقدات خالل 
املقبلة، من أجل خلق حالة  األيام 
املبكــر بصفوف  االســتقرار  من 

الفريق.
يســعى  الفني  اجلهاز  أن  وأوضح 
خالل  مــن  اســتثنائي  ملوســم 
التعاقــدات وتشــكيل فريق قادر 

على املنافســة بقوة على املراكز 
أن منهاج  إلــى  املتقدمــة، الفًتا 
التحضيــر بدأ بوقت ســابق من 
خالل الوحدات التدريبية املستمرة 

في ملعب النادي.
اليمني  التحــق احملترف  إلى ذلك، 
ناصــر حمــودة، بتدريبــات نفط 
ميســان، بعد تعاقد النادي معه 

بشكل رســمي مؤخرا.وقال مدير 
املكتــب اإلعالمــي لنــادي نفط 
ميســان مهند الالمــي، في بيان 
رسمي، إن حمودة وصل إلى مدينة 
ميســان وســيتم تقدميه مساء 

امس في مؤمتر صحفي.
وتابع: »هناك مفاوضات مع العب 
تركي وآخــر برازيلي وثالث أجنولي، 

ومن املنتظر أن تنجح حال وصول 
تأمني  ثــم  الدولية،  بطاقاتهــم 
أن  إلى  الدخول«.وأشار  تأشــيرات 
األسبوع  نهاية  الفريق ســيدخل 
احلالي معسكرا تدريبيا في مدينة 
شــيراز اإليرانية حتضيرا للموسم 
أيام   10 ملــدة  يســتمر  املقبــل، 
ويتخلله إقامة 3 مباريات جتريبية.

يذكر أن نفط ميسان حصل على 
احملترفني  الدخول لبعض  تأشيرات 
مــن أجل االلتحــاق بالفريق أثناء 

تواجده باملعسكر التدريبي.
وتعاقــد فريق نفط الوســط مع 
الالعب علي قاسم، قادًما من فريق 
الطلبة، ليمثــل عندليب الفرات 
األوسط، في املوسم املقبل.. وقال 
مشرف الفريق فراس بحر العلوم، 
في تصريحات صحفية، إن الفريق 
باســتثناء العب  تعاقداته  أكمل 
واحد ننتظر حصوله على بطاقة 
االســتغناء اخلاصــة بــه إلعالن 

التعاقد معه بشكل رسمي.
وأوضــح أن الفريق ســيغادر إلى 
تدريبي  مبعســكر  للدخول  تركيا 
في مدينة أزمت، بعد غٍد اخلميس، 
ويســتمر املعسكر ملدة أسبوعني 
حتضيرًا للموسم املقبل ويتضمن 

إقامة 3 مباريات جتريبية.
وأشــار إلى أن نادي نفط الوسط 
حــدد يوم غــٍد األربعــاء ، موعًدا 
إلقامــة املؤمتــر الصحفي لتقدمي 
الفني للفريــق في مدينة  اجلهاز 
عامة  الدعوة  وســتكون  النجف 

لوسائل اإلعالم حلضور املؤمتر.
يشــار إلى أن اجلهاز الفني لفريق 
راضي  بقيــادة  الوســط،  نفــط 
شنيشل ويســاعده كل من جبار 
هاشــم ومدرب اللياقــة البدنية 
اإلســباني بابلــو كابلــو ومدرب 

احلراس صالح حميد.

الطلبـة يجـدد عقـود 6 العبيـن
 وأربيـل يتعاقـد مـع العـب كاميرونـي

ُعماني يضبط لقاء استعدادًا لدوري الكرة الجديد
االسود امام البحرين

»أديداس« يفتح متجرًا 
لبيع قمصان الصقور

نفط الجنوب يرفض 
استقالة ولي

ايران تحضر منتخب الناشئين 
لتصفيات كاس اسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد االســيوي لكرة القــدم، عن حكام 
اجلولة االولى مــن التصفيات املزدوجة )مونديال 
2022ـ  كأس آسيا 2023(.. واناط االسيوي مهمة 
قيــادة مبــاراة منتخبنا الوطني مــع البحرين 
والتي ســتقام فــي املنامة ضمــن التصفيات 
الى طاقم حتكيــم عماني.. ويتألف الطاقم من 
عمر اليعقوبي حكم ســاحة ويســاعده حمد 
الغافري وناصر امبوسعيدي فيما سيكون خالد 

الشقصي حكما رابعا.
يذكر ان املباراة ســتقام فــي اخلامس من ايلول 

املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 تعاقــد نادي القــوة اجلوية الرياضي مع شــركة 
»اديداس« االملانيــة لتجهيز النادي في املوســم 
اجلديد،فضــال عن افتتــاح متجر لبيــع قمصان 

الصقور مبقر النادي في العاصمة بغداد.
وقال نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي القوة اجلوية 
العميد وليد الزيدي خالل املؤمتر الصحفي اخلاص 
بعقد التوقيع، أول أمس، إن«الشركة ستزود النادي 
بكافة املســتلزمات الرياضية والذي سيســتمر 
العقد بني الطرفني ملدة خمس ســنوات.. وأشــار 
الزيدي إلى أن الشــركة اختارت نادي القوة اجلوية 
كونه اعــرق االندية العراقيــة وصاحب االجنازات 

وااللقاب والقاعدة اجلماهيرية الكبيرة«.
وكشف عن مفاجأة سارة لعشاق الصقور بافتتاح 
»متجرا« خاصاً لبيع قمصان وكل ما يخص القوة 

اجلوية في مقر النادي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افــادت الهيئــة االداريــة لنادي نفــط اجلنوب 
الرياضي، برفضها استقالة رئيس النادي محمد 
ولي، مشيرة الى تلقيها ضمانات باحلصول على 
الدعم.وقال نائب رئيــس الهيئة االدارية للنادي 
ابراهيــم دحلــوس ان »الهيئة االداريــة للنادي 
رفض استقالة رئيس النادي محمد ولي، وابدت 
متســكها به«، الفتا الى ان »ولي ســيبقى في 

منصبه برئاسة النادي«.
وبشــأن دعم النــادي، أوضح دحلــوس ان »وزير 
النفط التقى مؤخراً بــادارات االندية النفطية، 
وكان االجتماع مثمراً، ووعد الوزير بتقدمي الدعم 
الالزم لهــا، من حيث تعديــل ميزانيات االندية 

لالرتقاء مبستوياتها، مبختلف االلعاب«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصلت بعثة منتخب الناشــئني بكــرة القدم 
الى مدينة همدان االيرانية اســتعداداً ملواجهة 
منتخب ايــران ودياً في الـ 26 و29 من الشــهر 
احلالي قبــل الدخول في تصفيات كاس اســيا 
املقرر ان تقام في قيرغســتان منتصف شــهر 

ايلول املقبل.
وخاض منتخب الناشئني وحدة تدريبية خفيفة 
فور وصوله الى فندق اقامته على ملعب مدينة 
همدان وســط اهتمام اعالمي كبيــر من قبل 
الصحافــة االيرانية التي تواجــدت في ملعب 
التدريب. ومن املقرر ان تقام املباراة الودية االولى 
في متام الســاعة السادسة والنصف من مساء 
أمس بتوقيــت العاصمة بغداد، علــى ان تقام 
املباراة االخيرة بالتوقيت نفســه في التاســع 

عشر من الشهر احلالي.
ويســتعد منتخبنا الى الدخــول في تصفيات 
كاس اسيا املقرر اقامتها في قيرغستان، بعد ان 
وضعته القرعة الى جانب منتخبات )قيرغستان 
- االمــارات - لبنان( علــى ان تنطلق التصفيات 
في الثامن عشر من شهر ايلول املقبل مبواجهة 
منتخب االمــارات، على ان تختتــم في الثاني 
الشهر نفسه مبواجهة اصحاب  والعشرين من 

االرض املنتخب القيرغستاني.

العبو نادي الطلبة

بغداد ـ كريمة الركابي*
نفذتها  مســبوقة  غير  بادرة  في 
ورياضــة مدينة  مديرية شــباب 
الصــدر وبرعاية محافــظ بغداد 
الســيد فالح اجلزائــري انطلقت 
احللقة االولــى لبرنامج مبدع من 
مدينتي الذي تبنته مديرية شباب 
على  الضــوء  لتســليط  الصدر 
قصص النجاح واالبداع للمبدعني 
في مدينة الصــدر وكانت احللقة 
االولى االحتفاء بالشــاعر الكبير 
جواد احلمراني يــوم اجلمعة 8/23 
في مقر املديرية وقد أدار اجللســة 
بحضور  الركابي  رياض  الشــاعر 
جمع غفير مــن مبدعي ووجهاء 

املدينة اكتظت بهم القاعة.
جواد  الضيــف  الشــاعر  وتطرق 
احلمرانــي إلى بداياته الشــعرية 
مطلع الثمانينيات والتحول الذي 
طرأ على منحاه الشعري بتحوله 
الى شــعر املقاومة الذي يالمس 
همــوم النــاس. ويعــد احلمراني 
شــاعراً كبيــراً، كونــه عّبر عن 
والناس  ورجاالتها  املدينــة  هموم 
املهمشــني من أهل اجلنوب التي 
كانــت تعــج بهم هــذه املدينة 
احلاملة، متبنياً منطاً شعرياً ثورياً .. 
ومت فتح باب املداخالت واملناقشات 
باملعلومــات  اجللســة  اغنــت 

الشعرية.

وفــي اخلتــام ثمن مدير شــباب 
الســيد  الصدر  مدينة  ورياضــة 
حســام اجلزائري السادة الضيوف 
واملشــاركني الذين اســهموا في 
اجناح هذه املبادرة التي تعد سابقه 
املبدعني  الضوء على  في تسليط 
الفنية  ســيرتهم  على  واالطالع 
واالبداعيــة لتكون مثــاال وقدوة 
يحتذى بها من قبل شــبابنا في 
رسم وانارة طريق االبداع امامهم.. 
وقــدم اجلزائري شــهادة تقديرية 
ودرع اإلبداع الى الشــاعر الضيف 

متمنياً له دوام التوفيق والتألق.

* إعالم شباب الصدر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكويتية  العاصمــة  الى   وصل 
الكويت، وفد نادي الشرطة بكرة 
القدم، مساء أول أمس، قادمة من 
اختتم  ان  بعد  البصرة  محافظة 
امتد  الذي  التدريبي  معســكره 
ملدة استعدادا الولى اخلطوات في 

السباق العربي.
واتخذ وفــد القيثارة اخلضراء من 
القامته  مقــرا  امللينيوم  فنــدق 
في الكويت حيــث من املؤمل ان 
التدريبية  وحداتــه  اولى  يخوض 
مســاء امس على ملعــب نادي 
الكويــت الكويتي مســتضيف 

املباراة.
الى  العراقي  الوفــد  وفور وصول 
الكويــت كان هنــاك اهتمــام 
اعالمــي كويتي متوقع خصوصا 

وان الشــرطة سيواجه واحد من 
اهم االنديــة الكويتية في لقاء 
اعتبره البعــض االهم في دور الـ 
٣٢ ملا ميتلكه الناديني من اسماء 
املنتخب  صعيــد  علــى  مهمة 

واالحتراف.
بكامل  الكويت  الى  ووصل وصل 
العدة والعدد باســتثناء الالعب 
صفاء هــادي الذي تأخــر اصدار 
ســمة دخولــه الــى االراضــي 
الكويتية االمر الذي لن يســتمر 
طويال حيث مــن املتوقع ان يحل 
املوضوع خالل الســاعات املقبلة 
الســيما وان هناك جهود حثيثة 
تبذل مــن ادارة الشــرطة ونادي 

الكويت الكويتي.
ووصــف املديــر الفنــي لكــرة 
الشــرطة، الكســندر التيــش، 

البصرة  في  التدريبي  املعســكر 
ان مت توفير  بالناجح السيما بعد 
كل ما من شأنه اجناح هذه احملطة 
املهمة قبل التوجه الى الكويت، 
مبديــا تفاؤلــه بتحقيق نتيجة 
اخلضراء  احلظوظ  تعــزز  ايجابية 

في مشوار دوري ابطال العرب.
املســاعد  املدرب  أكد  من جانبه 
لكرة الشرطة حسني عبد الواحد 
اهمية  متامــا  يعي  »الفريــق  ان 
في  الكويتي  الكويــت  مواجهة 
لقاء قص شريط املوسم، مشيرا 
الى ان الالعبني فــي أمت اجلاهزية 
ملواجهة صاحب االرض واجلمهور، 
الفتا الــى ان الالعب صفاء هادي 
سيتواجد خالل الساعات املقبلة 
مع الوفد بعد ان حال تأخر اصدار 

الفيزا تواجده معنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 جــرت، أول أمس، قرعــة بطولة 
كاس العراق فــي مقر احتاد الكرة 
لالدوار التمهيدية لبطولة الكاس 
والثانية،  االولــى  الدرجــة  لفرق 
االندية  ممثلــي  جميــع  وحضــر 
والبالغ  البطولة،  في  املشــاركة 
عددهــم ٤٧ فريقا مــن مختلف 

أنحاء العراق .
مــن جانبه، تكفل وزير الشــباب 
والرياضة، احمــد رياض العبيدي، 
بجميــع تكاليف احلــكام الذين 

سيقودون مباريات اجلولتني االولى 
والثانية من بطولة كاس العراق. . 
وعلى صعيد متصل، حددت جلنة 
املســابقات موعد انطالق اجلولة 
الــكاس يوم  االولى مــن بطولة 
الثاني عشــر من الشــهر املقبل 
والسابع عشر من الشهر نفسه 

للجولة الثانية.
وقررت جلنــة املســابقات ان اخر 
الكشــوفات  لتســليم  موعــد 
ســيكون يوم الرابع من الشــهر 
الــذي ال يجلب  والنادي  املقبــل، 

الكشــوفات ال حتق له املشاركة، 
لوائح االحتاد،  وتطبق عليه جميع 
وفي حــال االنســحاب ألي فريق 
فُيعد خاسرا وغرامة مالية قدرها 

٢٥ مليون دينار.
وستلعب الفرق بنظام التسقيط 
الفــردي في اجلولتــني، وفي حال 
انتهــت املباراة بالتعــادل تذهب 
الترجيح،  ركالت  الــى  مباشــرة 
بحســب  النقاط  هــذه  وجميع 

الئحة جلنة املسابقات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج فريق املركــز الوطني لرعاية 
املوهبــة - بغداد بلقــب بطولة 
العراق للناشــئني باملالكمة بعد 
ان جمع 48 نقطة في املنافسات.
الثانــي فريق  املركــز  وحل فــي 

نقطة،   19 الذي حصــد  العمارة 
الثالث  املركــز  صاحــب  ومثلها 
فريق االتصــاالت، في حني حصل 
الثالث  املركز  على  احلسنني  فريق 
نقطة.وشهدت   15 برصيد  املكرر 
180 مالكما  البطولة مشــاركة 

بواقع 46 فريقاً.
احتاد  اختار  البطولــة  وبعد ختام 
الزوراء ضرغام  فريق  اللعبة العب 
كرمي كأفضل مالكــم فائز، نظراً 
للمســتوى الــذي قدمــه خالل 

املنافسات.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي اليبزيــغ األملاني، أول أمس، 
فيرنر  تيمــو  مهاجمه  عقــد  جتديد 
ألربعة مواســم إضافية، ليضع حداً 
للتكهنات حول رحيل محتمل لالعب 
إلى بايــرن ميونيخ بطل الدوري احمللي 
لكرة القدم في املواســم الســبعة 

األخيرة، بصفقة انتقال حر في صيف 
2020. وجاء اإلعــالن عبر بيان أصدره 
اليبزيــغ قبــل مباراتــه األولى على 
أرضه هذا املوســم أمــام اينتراخت 
فرانكفــورت ضمن املرحلــة الثانية 
من الــدوري، بعدما فاز فــي املرحلة 
4-0 على  الديــار  االفتتاحية خــارج 

أونيون برلــني. وقال فيرنر الذي انضم 
إلى اليبزيغ قادماً من شــتوتغارت في 
بتجديد  »أنا ســعيد   2016 صيــف 
عقــدي. لقد كانت عمليــة طويلة، 
ولكنني أردت أن أكون متأكًدا بشكل 
كامل بشأن خطواتي املقبلة في إطار 

تطوري في هذا النادي«.

شباب الصدر تحتفي بالشاعر جواد الحمراني

فريق الشرطة يصل الى الكويت من دون صفاء هادي

تحديد موعد انطالق الدور التمهيدي 
االول من بطولة كاس العراق

مواهب بغداد تحصد لقب أندية الناشئين بالمالكمة

فيرنر يجدد عقده مع اليبزغ

باريس ـ وكاالت:
واصل ستاد رين عزف نغمة االنتصارات 
في "الليج آ"، بعدمــا عاد بالفوز من 
عقر دار مضيفه ستراسبورج، بهدفني 
من دون رد،  ضمن اجلولة الثالثة لدوري 

الدرجة األولى الفرنسي.
الضيوف  سجل  )املينو(،  ملعب  وعلى 
افتتح  هدفا في كل شــوط، حيــث 
كليمــون جرينييــر باب التســجيل 
بإمــكان  وكان   ..16 الدقيقــة  فــي 
قبل  النتيجة،  معادلة  ستراســبورج 
نهاية الشوط األول بخمس دقائق، لوال 
إهدار جوناس مارتني لركلة جزاء.. وعزز 
املهاجم الدولي السنغالي مباي نياجن 

تقدم ستاد رين، في الدقيقة 54.
وبهذا يواصــل رجال املدرب الشــاب 
االنتصارات،  جوليان ســتيفان حصد 
للمباراة الثالثة تواليا، ليرتقوا لصدارة 

الترتيب مؤقتا بـــ9 نقاط، في انتظار 
نهاية جميع مباريات اجلولة.

من جانبه، حقق باريس سان جيرمان، 
فوزًا عريًضا على ضيفه تولوز، برباعية 
مباريات  ضمــن  أمس،  أول  نظيفــة، 
الفرنســي..  للدوري  الثالثــة  اجلولة 
ووفقا لشــبكة "أوبتا" لإلحصائيات، 
فــإن هذه املباراة تعتبــر رقم 41 على 
التوالي، التي تشــهد أهداًفا للفريق 

الباريسي.
وأشــارت "أوبتا"، إلى أن سان جيرمان 
وصــل ألكبر عدد ممكن مــن املباريات، 
التي تشهد تسجيل هدف واحد على 
األقل في تاريخ الدوري الفرنسي.. ورفع 
ســان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط من 
3 مباريات، حيث فاز في املباراة األولى 
أمام أوملبيك نيم، قبل أن يخســر في 

اجلولة الثانية أمام رين.

رين ينفرد بصدارة الدوري 
الفرنسي.. وسان جيرمان يحقق 

رقمًا تاريخيًا
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جمال جصاني

حصــاد أكثر مــن 16 عاماً ممــا يفترض انهــا مرحلة 
للعدالــة االنتقاليــة؛ كشــف ومبا ال يقبل الشــك 
عن طبيعة اخمللوقــات التي تربصت بـ "املســؤوليات 
واملواقع القيادية" في هذا الوطن املســتباح. بالنسبة 
لي شــخصياً اســتبعد متاماً امكانية تواجد من يعي 
معنى "املســؤولية" بني صفوف هذا اجليش العرمرم 
من "مســؤولي" حقبــة الفتح الدميقراطــي املبني. 
فاملسؤولية قبل كل شيء هي جتسيد للوعي العميق 
املتواشــج مع روح االيثار وخدمة الشــأن العام، وهذا 
الوعي ال ميكن ان يســمح لصاحبــه بالتورط مع مثل 
هذه الطبقة السياســية، والتي غلب على سلوكها 
وممارساتها طابع اللصوصية والشعوذة وباقي اخلصال 
املتنافــرة ومنظومة القيم التــي نهضت باجملتمعات 
والــدول احلديثة. يروج البعض ملفهــوم )التكنوقراط( 
ويضفــي عليه قــدرات ســحرية في انتشــالنا من 
احلضيــض الــذي انحدرنا اليــه برفقة هــذه الكتل 
واجلماعات الشــرهة، مــن دون ان يلتفــت الى ان هذا 
املفهوم هو جزء يسير من منظومة واسعة ومتكاملة 
عرفتها االمم التي وصلت لسن التكليف احلضاري بعد 
سلســلة من الثورات والزحزحات العلمية والقيمية. 
لذلك سرعان ما حتول من تنطع للعب هذا الدور وسط 
قوارض املشــهد الراهن الى مجرد دمية بائســة تثير 
الشفقة واالسى، ومثل هذا املصير لن يفلت منه كل 
من تسول له نفسه في االنخراط بهذا املاراثون صوب 

املواقع والعناوين الرنانة.
من بديهيات الوعي الذي اشــرنا اليه والذي يعد شرطاً 
اساسياً للتصدي ملثل هذه الوظائف احليوية؛ هو ادراك 
قواعد اللعبة التي سينخرط فيها، ومن ثم الدور الذي 
سيؤديه وفقاً لفرمانات اجلهة أو اجلماعة التي تكرمت 
عليه بتلك "املســؤولية" وما سيتمخض عن كل ذلك 
فــي نهاية ذلك املطاف، والذي لن يشــذ قيد امنلة عما 
تعرفنا عليه في كل الدورات االنتخابية التي شــهدها 
عراق مــا بعد "التغيير". اذن نوع "املســؤول" املطلوب 
مــن قبل حيتان الكتــل املهيمنة، ســيخضع ملعايير 
وقياســات هي في واقع االمر متثل الضد النوعي ملعنى 
وجوهر هــذا العنوان )املســؤول( والذي علــى أكتافه 
شيدت سالالت بني آدم اعظم واجمل التحوالت املادية 
والقيمية. البعض ممن قذفته الصدفة التاريخية لنادي 
"املســؤولني" يســارع مبحض تلقفه لألمــر الديواني 
بتنصيبه في ذلك املفصل احليــوي، الى اتخاذ اجراءات 
وتنقالت في مواقع "املســؤولية" محدثــا الكثير من 
الصخب والضجيج، من دون ان يلتفت الى ان مثل هذه 
املمارسات لم تعد مثيرة لالهتمام، بوصفها اجترار ممل 
للمنهج الذي أدمنت عليه هذه الطبقة السياسية؛ أي 
الترقيعي أو ما يطلق عليه شعبياً بـ "العطابات" حيث 
يعاد فيها تدوير املواقع والعناوين وفقا للثوابت اجلليلة.

لذلك لــن جنافــي املوضوعية واالنصــاف عندما نضع 
الكثير من عالمات الشــك والريبة، على هذا النوع من 
اخمللوقات الشغوفة مبثل هذه "املواقع واملسؤوليات" في 
هذا الظرف الشــاذ الذي متر به بقايــا الدولة العراقية، 
ومن االهمية مبكان االشــارة الــى ان مثل هذا التدهور، 
ميتد بجــذوره الى عقــود هيمنة النظــام التوتاليتاري 
املباد، وقــد وصل الى احلضيض برفقــة هذه اجلماعات 
واســالب العقائــد التي تبــرر كل انــواع اللصوصية 
والتخلف واالجرام. ان االرتفاع الى مســتوى املسؤولية 
احلقيقية، بعد كل هذا اخلراب الذي حلق بالبشــر واحلجر 
في هذا الوطن املنكوب؛ عملية شــاقة وطويلة ومريرة، 
وســنحتاج الى الكثير من االنعطافات والتحوالت في 
الســلوك والقيم )افرادا وجماعات( كي نشــهد والدة 
نسل جديد من )املســؤولني( ينطبق عليهم قول جالل 

الدين الرومي بانهم "يستحون من اهلل"...

ومضــة

المهرولون الى "المسؤولية"

كشفت املمثلة اللبنانية 
داليدا خليل لباسم ياخور 
مقدم برنامج اكلناها عن 
فــارس احالمها  تفضله 
املال"،  أو  "السلطة  ميلك 
فارس  يكــون  ان  لتختار 

أحالمها ميلك السلطة.
وردا على ســؤال  يتعلق 
فــي  عمــل  بأفشــل 
املاضي  قبــل  ما  رمضان 
و"الهيبة"  "تانغــو"  بني 
و"طريق" اشــارت الى ان 
اي دور فــي تلك األعمال 

لم يستفزها.
أكثر  تخــاف  مــن  وعن 
شــقرا،  أبو  "فاليري  بني 
دانيال  نادين نسيب جنيم، 

رحمة"، استبعدت خليل 
من  أبو شــقرا  فاليــري 
الى  واشــارت  املنافسة، 
انها ال تخــاف من دانيال 
وال من نادين نسيب جنيم 
"لكن ميكــن عربياً عندي 
خوف من ناديــن ألني ما 
للمرحلة  عربيــا  وصلت 

الي وصلته".

املمثلــة  اســتذكرت 
الفقي في  نرمني  املصرية 
مقطــع فيديو لعدة صور 
من  مختلفة  مراحل  متثل 
الطفولة  مــن  حياتهــا، 
مــرورا باملراهقــة حتــى 
الشــباب. أمــا أول صورة 
لها فكانــت وهي طفلة 
واختلفت مالمحها كثيرًا 
عــن ما هــي عليــه اآلن 
لكــن اجلميــع اثنى على 
جمالها فــي كل املراحل 
بها،  وأشــادوا  العمريــة 
جلمال شــكلها ولكونها 
باختيار  فنانــة ملتزمــة 
التي حتمل  اجلميلة  االدوار 

خاللها رسالة معينة.

أن آخر أعمال نرمني  يذكر 
الفقي كان مسلسل "أبو 
كل  جانب  الى  العروسة" 
وسوسن  سيد  رجب،  من 
بدر، ومدحت صالح، وخالد 
الشــريف،  ووالء  كمــال، 
و رانيا  حجــازي،  ومحمود 
 فريــد شــوقي، وأحمــد 

صيام، وغيرهم.

املصري  املمثل  يســتأنف 
أحمــد الســقا تصويــر 
مشاهد األكشن في فيلم 
"العنكبوت"، مطلع شهر 
املقبــل،  أيلول/ســبتمبر 
يقوم  التي  الديكورات  في 
بتحديدهــا مخرج العمل 
أحمد نادر جالل، ومن املقرر 
إلى عدة  السقا  أن يسافر 
مــدن على حــدود مصر، 
األكشن  مشاهد  لتصوير 
هنــاك. وعلــى الرغم من 
إنطــالق التصويــر، إال أن 
اخملرج أحمد نــادر جالل ما 
زال يبــرم بقية التعاقدات 
مــع املمثلني املشــاركني، 
بأســماء  قائمة  ووضــع 
املمثلــني املقــرر التعاقد 

معهــا، وكانــت رغبتــه 
البدء فــي التصوير بوجود 
التعاقــد  ومت  أبطالــه، 
منى  مع  رســمي  بشكل 
العابدين،  وظافــر  زكــي، 
وأحمد  لطفــي،  ومحمد 
هناك  وكانت  سليم،  فؤاد 
شــيرين  مع  مفاوضــات 
رضا، إال أنهــا إعتذرت عن 

املشاركة في العمل.

داليدا خليل

احمد السقا

نرمين الفقي

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل
في جتربــة جديدة اقامــت دائرة ثقافة 
الشــباب  وزارة  الشــباب فــي  وفنون 
والرياضة، مهرجان العدســة الذهبية 
الدولي الفــالم املوبايــل القصيرة في 
دورته االولــى )دورة الفنان الرائد جعفر 
علي(، بالتعاون مع مؤسســة الرصيف 
املعرفي في مدينة الكاظمية، ومنصة 

اجناز سينماتيك في العراق.
عرضت خالل املهرجان وعلى مدى يومني 
15 فيلما من بني اربعني فيلما. وتألفت 
جلنــة التحكيم مــن الكاتــب اخملرج 
والسيناريست  رئيســا،  رحيمة  صباح 
والء املانع والدكتور عــالء كرمي اعضاء، 
واختارت الفيلم الفائــز باجلائزة االولى 
)عنقاء ( البــرار اجلبوري، واجلائزة الثانية 
لفيلم )اللحن( لرزكاررشيد عفرين،  اما 
الفائز باجلائزة الثالثة، فكان اخملرج مالك 

الزهيري عن فيلمه )احلالم( .
الفنان محمد عمر مدير  الدكتور  وقال 
قسم السينما واملسرح في دائرة ثقافة 
وفنون الشــباب مديــر املهرجان: ميثل 
املهرجان احد افــرازت احلداثة والتجدد 
الفن  واملغايرة على مســتوى اشتغال 
ترويج  دائرتنا علــى  الســابع. حرصت 
فكرة استفزاز مخيلة الشباب، واقتران 
التنظيــر مــع التطبيقــات، لتحويل 
مجسات نشــر الفكر التنويري، بعيدا 
عن ظاهرة التشــويش من اســتعمال 

جهاز املوبايل.
امــا الكاتب اخملرج الســينمائي صباح 
رحيمــة فقــال: كونــي رئيــس جلنة 
التحكيم فقد فوجئت بان احد افالمي 
الذي حاز على ثالثة جوائز في مهرجانات 
وخارجه،  العــراق  داخــل  ســينمائية 
يعرض خــالل املهرجان، ولو كنت اعرف 
هذا العتذرت عــن العمل كرئيس جلنة 
التحكيم تالفيا للغنب، فقد قررت ان ال 

اشترك في تقييم هذا الفيلم. 
وتابع: املفــرح في املهرجــان ان اغلب 
املشــاركني هم من الشــباب وسينما 
الشــباب لدينا خصبــة، اذ افرزت جيال 

جديــدا من اخملرجني والكتــاب. تنوعت 
افالم املهرجــان اخلاصة باملوبايل فقط، 
بــني الفيلــم الروائــي والقصير وهي 
افالم جتريبية رائعة، شــاهدت فيلمني 
احدهما من ســوريا واآلخــر من كندا 
مبســتوى متقــدم مــن حيــث الرؤى 
واالفكار والتصوير، وتنوعت مناشــيء 
افالم املهرجان من املانيا وسوريا وكندا 
اخرى، كما  واماكن  واقليم كردســتان 
ســيعرض فيلم على هامش املهرجان 
للمخرج هــادي املاهود مدتــه حوالي 
ساعة، اســتعمل في انتاجه اكثر من 
جهاز موبايل. احــب ان اضيف ان جتربة 

اذ بدأت  املوبايل ليســت حديثة،  افالم 
بعد ان تبني ان للموبايل عدســة ميكن 
استعمالها في تصوير االفالم. املهرجان 
دعوة للشباب باستعمال املوبايل بنحو 

ايجابي.
وبرغــم انه مســرحي وحاصــل على 
شهادة البكالوريوس في املسرح، وسبق 
ان احــرز جائزة افضل ممثل في مهرجان 
بابل، فان اخملرج الشــاب ابراهيم احلليم 
والذي يشــارك في املهرجان، يعتقد ان 
السينما متنحه حرية اكثر في التعبير 
ويضيف: اشــارك في املهرجان بفيلم 
11دقيقة.  مدتــه  )جزاء(  عنوان  يحمل 

بدأنا هــذه اخلطوة انــا ومجموعة من 
الشــباب من خالل الفيــس بوك، والن 
بالتصوير  كاميرا خاصــة  اســتعمال 
عمليــة مكلفة ماليا، فقــد جلأنا الى 
املوبايل الذي يعد اليوم رســالة، ونحن 
من خاللــه نحاول ان نوصل رســائلنا.  
بالكاميرا اخلاصة  التصوير  ان  بالتأكيد 
افضل بكثير اذ ميكننا التحكم بدرجة 
الضوء والتخلص من االصوات التي تؤثر 
الناحية الســلبية  التصوير هذه  على 
التــي تخص افالم املوبايــل. اعمل اآلن 
آخرين وســابدأ  فيلمني  على حتضيــر 

التصوير قريبا ان شاء اهلل.

الصباح الجديد - وكاالت:
األوبرالي بالســيدو  الغناء  يعود جنم 
املســرح في  إلى خشــبة  دومينغو 
مهرجان ســالزبورغ في أول ظهور له 
منذ أن اتهمته تسع نساء بالتحرش.

وأثارت القضية انقســاما في عالم 
األوبــرا. فقد ألغــت داران لألوبرا في 
الواليات املتحدة على الفور مشاركات 

مقررة لدومينغو.

األوبــرا  دور  وأكــدت 
حتــى  األوروبيــة 

اآلن االرتباطــات 
املقــررة حتى 

فمبــر  نو
ين  تشــر

الثانــي 
 ،2020

فيما 

محاولة  أنهــا  البعض  يرى 
الحتواء االندفاع امللحوظ 
في احلكــم من جانب 
حركة )أنــا أيضا( أو 
)مي تــو( املناهضة 

للتحرش.
النجم  وسيغني 
البالغ من العمر 
والذي  عاما،   78

صعد إلى ســلم الشــهرة العاملية، 
كمغني تينــور دورا في أوبــرا "لويزا 

ميلر".
من  ثابتا  دعمــا  دومينغــو  وتلقــى 
املهرجان، اذ بدا مبتســما في صورة 
بثها هذا  إنســتغرام  على تطبيــق 
األســبوع النجــم املشــارك نينــو 
ماتشــيدزه إلى جانب بيوتر بيكساال 

واملايسترو جيمس كونلون.

دومينغو يعود الى المسرح 

العدسة الذهبية الفالم الموبايل
تجربة ابداعية برؤى شبابية

املشاركون في املهرجان

الصباح الجديد - وكاالت:
تشارك املمثلة اللبنانية نادين الراسي في عمل 
درامي جديد يعود بها إلى الظهور على الشاشة 
الصغيرة التــي تربعت على عرشــها في املدة 
املاضية، وقدمت من خاللها أجمل املسلسالت، 
وذلك بعد أن نشــرت صورة لها وهي توقع عقد 
مسلســل جديد وعلقت عليه : ال شيء أجمل 
مــن العودة، عندما تكون محبطاً وعلى وشــك 
اخلسارة.. أحتاج دائما إلى صلواتكم"، وقد هنأتها 
الفنانــة اللبنانية ســيرين عبد النــور بإميوجي 

"راقصة" تعبيراً عن الفرح وعالمة القلب.
وكان احد املواقع االخبارية اشــار الى ان الراسي، 

للمشاركة في مسلسل  املرشحات  أبرز 
باب احلــارة بجزئه احلادي عشــر، في أول 
جتربة لها في هذا النوع من الدراما، وذلك 
في حال جــرى االتفاق على املشــاركة 

فعال.
إشــارة إلى أن نادين الراســي بزرت 

من خالل عدة مسلســالت منها: 
وجرمية  والشقيقتان،  جوري،  ورد 

شــغف، وقصــة حــب، وفي 
السورية شاركت من  الدراما 
خالل مسلسلي "الوالدة من 

اخلاصرة" و"األخوة".

نادين الراسي توقع عقد عمل جديد
الصباح الجديد - وكاالت:

اصطحبت الســيدة الفرنسية 
بريجيت ماكرون زوجات  األولى 
قمة  في  املشاركني  الزعماء 
مجموعة السبع املنعقدة 
فــي بياريتــس )جنوب 
في  فرنســا(،  غــرب 
جولــة األحد على 
إسبيليت  بلدة 
فــي إقليــم 
ســك  لبا ا

الفرنسي املعروفة بفلفلها.
وبعيدا عن األجواء السائدة في القمة، 
حضرت ســت زوجات لرؤســاء دول أو 
حكومات، من بينهّن ميالنيا ترامب، 
التقليدية  للفنــون  عروضــا 
قبل  الباســكي،  والغنــاء 
الدردشــة مع سكان وجّتار 
التي  إسبيليت  شوارع  في 
تبعد حوالى ثالثني كيلومترا 
عن بياريتس، بحســب ما أفاد 

مصور وكالة فرانس برس.
ثم توجهن إلى بلــدة كامبو-لي-بان، 
أوريســكو  برقصة  اســتقبلن  حيث 
التقليدية، قبل زيــارة متحف األديب 
الفرنســي إدمونــد روســتان مؤلف 

مسرحية "سيرانو دو برجراك".
وأرادت بريجيت ماكرون من خالل هذه 
اجلولة تعريف ضيفاتها على "الثقافة 
والتــراث في إقليم الباســك" وعلى 
"املبــادرات احمللية حلمايــة احمليطات"، 

بحسب مقربني منها.
وإلــى جانب ميالنيا ترامب، شــاركت 
آبيــه، زوجة  في هــذه اجلولة أكــي 
رئيــس الــوزراء الياباني شــينزو آبي، 
وسيسيليا موريل، زوجة رئيس تشيلي 
سيباستيان بينييرا، وجيني موريسون، 
زوجة رئيس الوزراء األسترالي سكوت 
موريســون، فضال عــن زوجتي دونالد 
توســك رئيس اجمللس األوروبي وديفيد 

مالباس رئيس البنك الدولي.

زوجات الزعماء في "أرض الفلفل"

الصباح الجديد - وكاالت:
كشف تقرير اقتصادي عن 
ألعاب  سوق  قيمة  وصول 
الكمبيوتــر خــالل العام 
مليار   152 إلــى  احلالــي 
تأتي من  68.5 مليار  دوالر، 
األجهزة  ألعــاب  مبيعات 

احملمولة.
قيمــة  ووصلــت 
هذه  فــي  االســتثمارات 
الســوق خالل عام ونصف 
العام إلى عشــرة مليارات 
"تك  ملوقــع  ووفقــا  دوالر. 
كرانــش" املتخصــص في 
األلعــاب  التكنولوجيــا، 

متثل حوالــي %33 من إجمالي 
التطبيقات التــي يتم تنزيلها 
و74%  احملمولة،  األجهــزة  على 
على  املســتخدمني  إنفاق  من 

تطبيقات هذه األجهزة.
حوالي  فإن  للتقديــرات  ووفقا 
مليار شــخص سيكونون   2.4
الكمبيوتر  ألعاب  قد مارســوا 
عبــر األجهــزة املفتوحة خالل 
أنحاء  شــتى  في  احلالي  العام 
ثلث  حوالي  يعــادل  مبا  العالم 

سكان العالم.
كما أن %50 من مســتخدمي 
احملمولة  األجهــزة  تطبيقــات 
يجعل  مــا  األلعاب  ميارســون 

التطبيقات  مــن  الفئــة  هذه 
املوسيقى  تطبيقات  بشعبية 
نفسها مثل "سبوتفاي" و"آبل 
ميوزيك" وفي املركز الثاني بعد 
االجتماعي  التواصل  تطبيقات 
من حيث حجم الوقت اخملصص 

لها.
وفــي الواليات املتحــدة أصبح 
الوقت الــذي يجري تخصيصه 
لألجهزة احملمولة يزيد عن الوقت 
اخملصص ملشاهدة التلفزيون، اذ 
يقضي املســتخدمون وقتا مع 
أجهزة احملمول يزيد مبقدار ثماني 
دقائــق يوميــا مقارنــة بوقت 

التلفزيون.

152 مليار دوالر قيمة سوق 
ألعاب الكمبيوتر 

الصباح الجديد - وكاالت:
أحصت موســوعة "غينيس" لألرقام 
882 شخصا  القياســية مشــاركة 
فــي رقصة علــى أنغام موســيقى 
غواداالخارا  مدينــة  في  املارياتشــي، 
)غرب املكســيك(، مؤّكــدة أن احلدث 

ميثل أكبر رقصــة فولكلورية في 
العالم.

الرقم  هذا  وســّجل 
القياســي اجلديد 

اللقاء  إطار  في 
لــي  و لد ا
للمارياتشي 

فــي 
غواداالخارا، 
ضرب  حيث 
قــم  لر ا
ســي  لقيا ا

الســابق من 
النــوع  هــذا 
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شخصا.
وقــال كارلوس تابيــا، موفد 

موســوعة "غينيس"، إنه "متّ التركيز 
علــى جانبني في غايــة األهمية: أوال 

املشــاركني قد  أن يكون كّل 
ملّدة خمس  توّقف  بال  رقصوا 
دون  ومن  االقــّل  فــي  دقائق 
أن  وثانيا  الساحة،  اخلروج من 

تكون خطواتهم متناســقة. 
وأخذنــا أيضــا في احلســبان 

األزيــاء اخملتــارة". وقد 
الراقصون،  جتّمــع 

غلبيتهــم  أ و
مــدارس  من 
قــص  لر ا

الفولكلوري، 
أشــّعة  حتــت 
احلارقة  الشــمس 
التحرير في  في ســاحة 
وســط غواداالخــارا عاصمــة والية 
خاليسكو. وقال خافيير أورندين رئيس 

غرفة 
ة  ر لتجا ا

فــي 
ا  ر خــا ال ا د ا غو

"الرقم  القّيمــة 
السابق  القياســي 

ويبــرز  نصيبنــا.  مــن  كان 
هــذا اإلجناز اجلديــد اجلهود التي 

نبذلها لنشر تقاليدنا في أوساط 
الشــباب". وارتدت النساء في هذه 
املناسبة فســاتني متعددة األلوان، 
في حني اختار الرجال أزياء "تشارو" 
القرن  إلــى  تعود  التي  التقليديــة 
قّبعة  واملؤلفة من  السادس عشــر 

كبيرة ومالبس مطّرزة.

882 راقصا وراقصة 
يحطمون رقم "غينيس"
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