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بغداد ـ الصباح الجديد:
الثــاث في  الرئاســات  اكــدت 
احترام  أمــس،  عقــد  اجتمــاع 
بها  والتقيد  الدولــة  مرجعيــة 
ومتابعة  الظــروف،  في مختلف 
والتفاهمــات مــع  االتفاقيــات 
يســاعد  ومبا  الدولي  التحالــف 
علــى اإليفــاء بالتزاماتهــا جتاه 
ســيادة العراق واستقاله وأمنه 
وسامته، وشــددت على أهمية 
مبختلف  الوطني  الصــف  وحدة 
قــواه السياســية ومكوناتــه، 
واهمية متابعة إجراءات احلكومة 
التفجيرات  بخصــوص  املتخذة 
التــي تعرضــت لهــا مخــازن 
األيام  خال  واألعتدة  لألســلحة 

القليلة املاضية.
الثــاث  الرئاســات  وعقــدت 
السياســية  للقيادات  اجتماعا 
الوضع  لتدارس  السام  في قصر 
الباد  فــي  واألمني  السياســي 
واملنطقــة، حضره رئيس مجلس 
ورئيس  عبداملهدي  عــادل  الوزراء 
ورئيس  صالح  برهــم  اجلمهورية 
مجلس النواب محمد احللبوسي.
واّطلع احلاضرون على تقرير قدمه 
القائد  الــوزراء،  مجلــس  رئيس 

العام للقوات املسلحة بخصوص 
التفجيــرات التــي تعرضت لها 
مخازن لألســلحة واألعتدة خال 

األيام القليلة املاضية.
متابعة  "أهمية  اجملتمعون،  وأكد 
بصدد  املتخذة  احلكومة  إجراءات 
املؤشــرات املتوفــرة عــن تورط 
خارجي باإلعتداء على اخملازن التي 
اســُتهدفت، وأدانوا هذا اإلعتداء 
اآلثم واالنتهاك الصارخ لســيادة 
العــراق. واعتبــروا اإلعتداء الذي 
حصل على اللواء ٤٥ من احلشــد 
اعتداًء على  القائم  في  الشعبي 
الســيادة العراقية، وان الشهداء 
الذين ســقطوا نتيجته شهداء 
العراق"، بحسب بيان من مكتب 
عبد املهدي تلقت الصباح اجلديد 

نسخة منه.
واضــاف "مت التأكيــد على دعم 
احلكومــة فــي اجراءاتها حلماية 
السيادة وتعزيز قدراتها الدفاعية 
واتخاذ كافة االجراءات عبر جميع 
واملنظمات  الفاعلــة  القنــوات 
الدوليــة واالقليمية كافة، والتي 
من شــأنها ردع املعتدين والدفاع 

عن العراق وأمنه وسيادته".
تتمة ص2

الرئاسات الثالث تؤكد التقيد بمرجعية الدولة واحترامها 
وتفعيل اتفاقاتها مع التحالف الدولي لاليفاء بالتزاماته 

اجتماع للرئاسات الثالث "ارشيف"

a

بغداد - وعد الشمري:

أمس  كشفت كتلة سائرون، 
الثاثاء، عن قرب اســتجواب 
وزيــري الكهربــاء واملاليــة، 
الفتة إلى أن املؤشرات االولية 
تفيــد بتقصيرهمــا في اداء 
واجبهمــا، فيمــا حتدثت عن 
الوزراء  رئيس  استضافة  قرب 
عادل عبد املهدي ملناقشــته 
حــول البرنامــج احلكومــي 

وملف مكافحة الفساد.
وقال النائب عن الكتلة، علي 
حديث  في  الامي  ســعدون 
إن  اجلديــد"،  "الصباح  إلــى 
"مجلــس النواب انهى فصاً 
تشريعياً غير ملّب ٍ للطموح 
بني  اخلافات  استمرار  نتيجة 
السيما  السياســية  الكتل 
على موضوع احلقائب الوزارية 

اخلاصة  والدرجات  الشــاغرة 
واللجان النيابية".

وتابــع الامــي، أن "الكتــل 
السياسية اغلبها قد اتفقت 
الفصل  يكون  أن  على ضرورة 

املقبــل أكثــر حــراكاً على 
وكذلك  القوانني  سن  صعيد 
الرقابــة، وجميع ما هو مناط 
مبمثلي الشــعب في البرملان 

من اختصاصات".

"فصــاً  ان  إلــى  وأشــار، 
باألفق،  يلوح  حامياً  تشريعياً 
منا  ينتظرون  العراقيــني  ألن 
النواب،  مجلس  داخل  الكثير 
ومن أجل تقومي االداء احلكومي 

الذي يشهد الكثير من  ايضاً 
التلكــؤ ينبغي الوقوف عنده 

وتصحيحه".
ولفت الامــي، إلى أن "بداية 
يشــهد  ســوف  الفصــل 
استجواباً لكل من وزير املالية 
ووزير الكهربــاء نتيجة وجود 
ملفات عديدة تؤشر خلاً في 

اداء مهامهما".
وشدد النائب عن سائرون، على 
االستجواب  يكون  أن  "ضرورة 
وفقاً للســياقات الدستورية 
في  الصحيحة  والقانونيــة 
الفنية  االعتماد على اجلوانب 
في رصد اخملالفــات، واالبتعاد 
السياســي  اجلانــب  عــن 

واالستهداف الشخصي".
وأكد الامــي، أن "املعلومات 
تفيد  لدينا  املتوفــرة  االولية 
بــأن الوزيرين قــد قصرا بأداء 
واجبهما، وأن االســئلة التي 
تتعلق  لهمــا  توجه  ســوف 

بخــروق حقيقية حصلت وال 
تتضمن جنبة سياسية".

التهم  وجود  "تأكيد  أن  وأورد، 
من خال االستجواب سيكون 
الثقة عن  كفيــاً بســحب 
هذين الوزيرين بعد التصويت 
على عدم القناعة باألجوبة".

وخلص الامي بالقول أن "ارادة 
جديدة بــدأت تظهر ألعضاء 
النواب مبحاسبة كل  مجلس 
عمله  في  اخفــاق  لديه  وزير 
باالســتجواب، وفي حال عدم 
اجوبة مقنعة ستتم  تقدميه 
التوافق  عــن  بعيداً  اقالتــه 

السياسي".
مــن جانبــه، ذكــر القيادي 
احللفي  جاسم  ســائرون  في 
الــوزراء  مجلس  "رئيــس  أن 
عــادل عبد املهــدي يتحمل 
اداء  لفشل  األولى  املسؤولية 

حكومته".
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تقريـر

سائـرون: استجـواب وزيـرا الكهربـاء والماليـة
بدايـة الفصـل التشريعـي

مجلس النواب يعتزم استيضاح عبد المهدي عن البرنامج الحكومي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلــن الصليــب األحمــر، اطاق 
حملــة خاصــة باملفقوديــن في 
لليوم  اســتذكارا  وذلــك  العراق 
العاملي للمفقودين والذي يصادف 

يوم 30 آب اجلاري.
وجــاء في بيــان لبعثــة اللجنة 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة 
فــي العــراق، واطلعــت  عليــه 

"الصبــاح اجلديــد "، انها تطلق 
العاملي  لليوم  إســتذكارا  احلملة 
للمفقوديــن والذي يصادف 30 آب 
من كل عام بهدف رفع الوعي حول 
الذين  األشخاص  من  اآلالف  مئات 
النزاعات  العراق جــراء  فقدوا في 
السابقة مع تسليط الضوء على 

معاناة أقربائهم.
الــى ان احلملة  وأشــارت البعثة 

تســعى إلى اإلشــادة باملفقودين 
الناس  عامــة  لدى  الوعــي  ورفع 
والســلطات احلكوميــة واجلهات 
الفاعلــة علــى املســتوى احمللي 
ووسائل االعام حول تأثير الفقدان 
على العوائل واألصدقاء واجملتمعات 
احمللية واجملتمع بأكمله مع احلفاظ 
على ذكرى األشــخاص املفقودين 
من اجل مساعدة العوائل في عدم 

نسيان أحبائها إلى جانب توظيف 
احلكومية  والسلطات  العام  الرأي 

خلف هذه القضية.
واشــارت البعثة الــى ان اجلمهور 
املســتهدف مــن احلملــة هــم 
السلطات احلكومية وعامة الناس 
وممثلي وســائل اإلعام واملنظمات 
الدولية واملنظمات غير احلكومية.
تتمة ص2

بغداد- الصباح الجديد:
يعقــد مجلس األمــن الدولي 
اليــوم األربعاء جلســة تتناول 

االوضاع في العراق.
وذكر بيان لبعثــة األمم املتحدة 
تلقت  )يونامــي(ن  العــراق  في 
الصبــاح اجلديد نســخة منه 
امــس: "يعقد مجلــس األمن 
تتناول  جلسة  املتحدة  األمم  في 
األوضاع في العراق غدا األربعاء، 
صباحاً   10:00 الساعة  متام  في 

مســاًء   5:00 نيويورك  بتوقيت 
بتوقيت بغــداد"، وأضاف البيان 
ان "من املتوقع أن تقدم املمثلة 
العــام لألمم  اخلاصــة لألمــني 
) جينني  العــراق  املتحدة فــي 
هينيس-باســخارت{ إحاطــة 

بعد بدء اجللسة بقليل" . 
وأشار البيان الى ان "باسخارت 
التطورات  ستقدم إحاطة حول 
في العراق وبعثــة األمم املتحدة 

ملساعدة العراق ) يونامي ( ".

الســفير  اكد  الســياق،  فــي 
الروســي لدى بغداد ماكسيم 
ماكســيموف، حرَص باده على 
دعم العراق فــي مجلس األمن 
الدفاعات  قــدرة  لزيادة  الدولي 

اجلوية العراقية.
وقــال بيــان صدر مــن مكتب 
محمد  النــواب  مجلس  رئيس 
احللبوسي تلقت الصباح اجلديد 
نسخة منه ان " رئيس مجلس 
احللبوســي  محمــد  النــواب 

السفير  الثاثاء،  امس  استقبل 
الروســي لدى العراق ماكسيم 

ماكسيموف".
واضاف ان "اللقاء بحث العاقات 
الثنائية وتعزيز التعاون املشترك 
في اجملاالت كافــة، وتفعيل دور 
البرملانيــة عبر  الدبلوماســية 
جلان الصداقة املشتركة، فضا 
اتفاقيــة حول منح  توقيع  عن 

سمات الدخول بني البلدين".
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حملة دولية خاصة بالمفقودين في العراق
تبدا غدا وتستمر عشرة ايام

في مناسبة اليوم العالمي لهم مجلس األمن يعقد جلسة حول العراق وسفير روسيا يؤكد 
دعم بالده تعزيز قدراته للدفاع الجوي

51 قتياًل في حصيلة جديدة جراء اشتباكات 
4بين قوات النظام وفصائل مسلحة في إدلب برلمان كردستان يناقش قانونًا يعيد ترليونًا

2و800 مليار دينار الى خزائن حكومة االقليم

مؤمتر صحفي سابق لكتلة سائرون

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حذر رئيس تيــار احلكمة الوطني، 
السيد عمار احلكيم ،الثاثاء،  من 

تداعيات خطر الفقر في العراق.
وقــال احلكيم في بيــان تلقت  " 
الصبــاح اجلديد " نســخة منه، 
"الزالــت التقارير األمميــة واحمللية 
تؤكد تنامي نســبة من يعيشون 
حتت خط الفقر في العراق وبلوغها 
ما يزيــد على ٢٠ % مــن اجمالي 
ســكان العراق، وهذا جــرس انذار 
ذو تداعيــات خطيــرة على حاضر 

ومستقبل بلدنا وشعبنا".
واحلكومة  البرملان  احلكيم  وطالب 
وجلانهمــا االقتصاديــة واملاليــة 
بـ"اإلسراع في معاجلة هذا التحدي 

وجعله على رأس األولويات".
وأكد انــه "ليس مــن املعقول ان 
يبقى املواطــن العراقي يرزح حتت 
وطأة احلرمــان ويعاني ندرة الفرص 
في ظــل موازنــات انفجارية وبلد 
اخليرات  مــن  بحــر  يطفــو على 
والطاقــات  املاديــة  واملؤهــات 

البشرية".

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت جلنة النزاهة النيابية 
امــس الثاثاء، عن هدر وفســاد 
مستودع  مشروع  بعقد  كبيرين 
 4 النفطي يقدر بأكثر من  الفاو 
مايني و200 الف يورو، مشــيرة 
الــى انها ســتفتح امللف خال 
املقبــل  التشــريعي  الفصــل 

للتحقيق فيه.
وقال عضو اللجنة جواد حمدان 
عليه  اطلعــت  تصريــح  فــي 

الصباح اجلديد،، إن "وزارة النفط 
وقعــت عقــدا لبناء مشــروع 
مســتودع الفــاو النفطي  مع 
شركتني أملانية وايطالية بقيمة 
تبلغ 6 مايني يورو في حني يبلغ 
الســعر احلقيقي للعقد مليون 
و 800 الف يورو"، مشــيرا الى ان 
"قيمة الفســاد والهدر بالعقد 
يقدر بأكثر من 4 مايني 200 الف 

يورو".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت دائرة التحقيقات في 
هيئة النزاهــة امس الثاثاء عن 
ضبط فريق عمــل من ماكات 
التابع  بابــل  حتقيــق  مكتــب 
 3000 للهيئــة، أوليات تعيــني 
شــخص بصفة أجــراء يوميني 
فــي مديرية زراعــة بابل خافا 

للقانون.
وقالــت الدائرة فــي بيان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه إن 

فريق عمل من شــعبة التحري 
والضبــط وجلنــة تقــومي األداء 
الرشــوة في مكتب  ومكافحة 
حتقيق بابــل، الــذي انتقل إلى 
مديرية الزراعة في احملافظة، قام 
بضبط األوامــر اإلدارية الصادرة 
واخلاصة  احملافــظ  مكتــب  عن 
بصفة  شــخص   3000 بتعيني 
أجراء يوميني في مديرية الزراعة 

بصورة مخالفة للقانون.
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الحكيم يحذر من تنامي الفقر في 
العراق ويعده تحديا يستوجب 

المعالجة السريعة

النزاهة النيابية: فساد بقيمة 
4 ماليين يورو في مستودع الفاو 

النفطي

هيأة النزاهة تضبط أوليات 
تعيين )3000( أجير يومي خالفًا 

للقانون في بابل

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتقيق  محكمــة  صدقــت 
متهما   189 أقوال  الرصافة، 
قاعات  فــي  العاملني  مــن 
الروليــت وزبائنها في بعض 
بينهم  العاصمــة  فنــادق 

جنسيات  أجنبية . 
إلى  اخملتص  القاضــي  وقال 
جمللــس  اإلعامــي  املركــز 
إن "حتقيق  األعلــى  القضاء 
الرصافة صدقــت اعترافات 
189 متهما من العاملني  في 
وزبائنها"،  الروليــت  قاعات 
"األجانــب  أن  إلــى  الفتــا 
العاملني فــي تلك القاعات 
املوقوفــني حاليا هــم )40( 
 )24( بينهــم  شــخصا 
امرأة،  من جنســيات تركية 
وأوكرانيــة  وبنغاديشــية 

وجورجية وروسية ".
وأضاف أن "األجانب العاملني 
أغلبهم  القاعــات  تلك  في 
رسمية  بصورة  العراق  دخل 

إقامة  ميتلكــون  ال  أنهم  إال 
لقب   )دلر("،  عليهم  ويطلق 
اآلخرين  "املوقوفني  ان  مبينا 
بينهم  القاعات  لتلك  زبائن 
إضافة  ومنتســبون  ضباط 
دوائر  إلــى موقوفــني مــن 

حكومية وكسبة ".
أن  إلــى  القاضــي  وأشــار 
"عملية القبض عليهم متت 
بالتنسيق مع مكتب املفتش 
العام في وزارة الداخلية وقد 
مت إيقافهم وفق أحكام املادة 
  456 مــن قانــون العقوبات 

العراقي ".
يذكــر إن مجلــس القضاء 
األعلى وجه خال جلســته 
باتخــاذ  احملاكــم  األخيــرة 
اإلجراءات القانونية السريعة 
بالتعاون مع األجهزة األمنية 
 اخملتصة بحق مرتكبي جرمية 
لعب القمــار وإدارة الصاالت 
بتشديد  ووجه  لذلك  املعدة 

فرض العقوبة. 

تصديق أقوال 189 متهما
من العاملين في صاالت القمار 

بينهم 40 اجنبيا

شددت على أهمية وحدة الصف الوطني في اجتماع ضم قيادات سياسية ووطنية

اربيل ـ الصباح الجديد:
كشف عضو في اللجنة املالية 
عدم  كردســتان  إقليم  ببرملان 
تسليم وزارة الثروات الطبيعية 
تسلم عقود النفط او اي عقود 

اخرى الى ديوان الرقابة املالية .
وقــال عضــو اللجنــة املالية 
تصريح  فــي  جودت  شــيركو 
الرقابة  ديوان  رئيس  ان  صحفي 
املالية اخبره ان الديوان ال يعلم 

خال  النفط  بيع  وآلية  كيفية 
املنصرمة،   13 الـــ  الســنوات 
الن وزارة الثــروات الطبيعيــة 
لم تقدم اي عقــد من العقود 

النفطية الى الديوان . 

واضاف جــودت انه ولعدم اقرار 
املوازنــة فــي االقليــم منذ 5 
أعــوام فإنه ال ميكــن املراقبة ، 
مشيرا الى انه يتم اعاقة عمل 
ديــوان الرقابة املالية في بعض 

الوزارات . 
مــن جانب آخر اكــد جودت ان 
االزمة املالية تســبب في عدم 
املالية  الرقابة  ديوان  استطاعة 
مبتابعــة الصــادرات وااليرادات 

لذلك تأخر تقرير الديوان للعام 
انه  الى  ، مشــيرا   2017-2016
مــن املقرر ارســال التقرير الى 
الشهر  مطلع  كردستان  برملان 

املقبل.

مالية برلمان كردستان: وزارة الثروات لم تسلم العقود النفطية
لديوان الرقابة طيلة 13 سنة

(4241( Wed. 28 Aug . 2019 issueاألربعاء 28 آب 2019 العدد )4241(



شؤون عراقية
عبدالزهرة محمد الهنداوي 
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الرئاسات الثالث تؤكد 
التقيد مبرجعية الدولة 

واحترامها وتفعيل اتفاقاتها 
مع التحالف الدولي لاليفاء 

بالتزاماته 
االجتماع  »أكــد  البيــان  وتابع 
علــى أهميــة وحــدة  أيضــاً 
مبختلــف  الوطنــي  الصــف 
ومكوناته،  السياســية  قــواه 
والوقــوف معــاً من أجــل أمن 
العراق وســامته وسيادته، وإن 
هذا الظرف البالغ احلساســية، 
على  يفــرض  ودولياً،  إقليميــاً 
اجلميع تقديــر أهمية وخطورة 
التاريخية، ومبا يتطلب  اللحظة 
العمــل على تعزيــز كل ما من 
شــأنه دعــم وترســيخ وحدة 
اســتقالية  وحفظ  العراقيني، 
العراقــي،  الوطنــي  املوقــف 
على  املتحقق  النصــر  وصيانة 

اإلرهاب، وعدم التراجع عنه.
وفي خضم هــذه األحداث اتفق 

اجملتمعون على
-1 احتــرام مرجعيــة الدولــة 
مختلف  فــي  بهــا  والتقيــد 
بالســياق  واإللتزام  الظــروف، 
ومراعاة  الدستوري،  املؤسساتي 
ســيادة القانون واعتبار أي جتاوز 
ومؤسســاتها  الدولــة  علــى 
الوطنية  عــن املصلحة  خروجاً 
وفق  ويعامل  للقانــون  وخرقــاً 
ذلك ومبوجب ما تقتضيه قوانني 

الدولة العراقية.
)السياســة  بوثيقة  اإللتزام   2-
عليها  املتفق  املوحدة(  الوطنية 
في اجتماع القادة، وعدم االجنرار 
ورفض  احملــاور  الــى سياســة 
الى ســاحة حرب،  العراق  حتول 

واالمتنــاع أيضاً عــن أن يكون 
العراق منطلقاً ألي اعتداء على 

جواره.
-3 دعم وتثمــني الدور البطولي 
للقــوات املســلحة مبختلــف 
تشــكياتها، والعمــل الدؤوب 
ألجهزة األمن واألستخبارات في 
متابعــة وماحقة فلول داعش، 
هذا  مواصلة  علــى  والتأكيــد 
الدور مبســؤولية للحيلولة دون 
استعادتهم ألية فرصة للتجمع 
حتــى  والعــودة  للنهــوض  أو 
القضاء نهائياً على أية بقية من 

الدواعش.
-4 تقدير التضحيات املشــرفة 
والــدور الوطنــي الــذي قدمه 
فعال  كجزء  الشــعبي  احلشد 
الوطني،  الدفــاع  منظومة  من 
ويأمتر بأوامر القائد العام للقوات 
املســلحة، مبــا يؤكــد أهمية 
اإللتزام بتنفيــذ األمر الديواني، 
وإدارة مخازن االســلحة حسب 
الدولة  في  املتبعة  الســياقات 
ومن خال اجراءات سليمة وحتت 
الدفاعية،  املنظومــة  مظلــة 

وأوامر ومتابعة القائد العام.
-5 اتخــاذ االحتياطات املطلوبة 
للتعاطي مــع الطوارئ احملتملة 

ومواجهة تبعاتها.
االتفاقيــات  متابعــة   6-
التحالــف  مــع  والتفاهمــات 
اإليفاء  على  يساعد  ومبا  الدولي 
العراق  بالتزاماتها جتاه ســيادة 

واستقاله وأمنه وسامته«.
وفي السياق، ابدى ائتاف النصر 
الــذي يتزعمــه رئيس الــوزراء 
الســابق حيدر العبادي، الثاثاء، 
دعمه خملرجات اجتماع الرئاسات 

الثــاث والقيــادات الوطنيــة 
لتدارس االستهداف التي طالت 
مســتودعات الســاح التابعة 
للحشــد الشــعبي مــن قبل 
طائرات مسيرات يُقال إنها تعود 

إلسرائيل.
وقــال بيان عن االئتــاف تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان 
” جميع القوى مطالبة بااللتزام 
مبحددات واهــداف اللقاء حرصا 
علــى وحــدة الصــف الوطني 

واملصالح العراقية العليا”.
ائتــاف   “ أن  البيــان  وأضــاف 
النصر يؤكد على وجوب اعتماد 
مسطرة واضحة ملصالح الوطن 
ووحدته وامنه وســيادته، بعيدا 
عن املصالــح الفئوية الضيقة، 
فقضايا الدولة االســاس يجب 
ان ال تخضــع للصراع واملزايدات 
وسامة  فبقاء  االرادات،  وارتهان 
دولــة املواطــن هــي الهــدف 
احلفاظ  يجــب  الذي  األســمى 

عليه حتت أي ظرف”.
وكان اجتماع الرئاســات الثاث 
قد اطلع على تقرير قدمه رئيس 
مجلس الــوزراء، القائــد العام 
للقــوات املســلحة بخصوص 
لها  تعرضت  التــي  التفجيرات 
مخازن لألسلحة واألعتدة خال 
األيــام القليلــة املاضية، وخرج 
ب 6 نتائج تســتهدف بناء إدارة 

مناسبة لألزمة.

النزاهة النيابية: فساد بقيمة 
4 ماليني يورو في مستودع 

الفاو النفطي
طالبت  »اللجنــة  ان  وأوضــح 
اجلهات املعنية بتزويدها بجميع 

مخاطبات وأوراق العقد واإلحالة 
للتحقيق«، الفتا الى ان »اللجنة 
ســتفتح امللف خــال الفصل 

التشريعي املقبل«.
وتابــع ان »اللجنــة عازمة على 
فتح جميــع امللفــات والعقود 
فيهــا  للتحقيــق  النفطيــة 

وكشف الفاسدين«.

هيأة النزاهة تضبط أوليات 
تعيني )3000( أجير يومي 

خالفاً للقانون في بابل
التحقيقــات  أن  وأضافــت 
األوليــة التــي أجراهــا الفريق 
قادت إلى الكشــف عــن قيام 
مديريــة الزراعــة بتوجيه عدة 
كتــب رســمية للمحافظــة؛ 
احتياج  توضح عدم وجود طلب 
تعيني  إيقاف  لغــرض  للتعيني، 
األجراء اليوميني؛ لعدم إمكانية 
الكبيرة في  استيعاب أعدادهم 
املديريــة ، الفتة إلى أن احملافظة 
لــم تســتجب لتلــك الكتب 
وتوزيعهم  بتعيينهــم  وقامت 
املديرية وأقســامها  بني دوائــر 

وشعبها . 
وأضافت الدائــرة أنه مت تنظيم 
أصولــي  ضبــط  محضــر 
باملضبوطــات خــال العملية، 
التــي نفذت بناء علــى مذكرة 
قاضي  على  وعرضــه  قضائية، 
اخملتصة  التحقيــق  محكمــة 
بقضايا النزاهة في بابل؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونية املناسبة .

مجلس األمن يعقد جلسة 
حول العراق وسفير روسيا 

يؤكد دعم بالده تعزيز قدراته 

للدفاع اجلوي
أن  اللقاء  خال  احللبوسي  وأكد 
»العــراق يتطلع إلــى املزيد من 
روســيا، سيما في  التعاون مع 
اجملــال االقتصادي، وملــا متتلكه 
موســكو من اخلبــرات الفنية 

واللوجستية«.
الروسي  السفير  ان  البيان  وذكر 
اكد في اللقاء، »حرَص باده على 
دعم العراق فــي مجلس األمن 
الدولــي لزيادة قــدرة الدفاعات 

اجلوية العراقية«.

حملة دولية خاصة 
باملفقودين في العراق تبدا غدا 

وتستمر عشرة ايام
وتســتمر احلملة لعشــرة أيام 
رفيع  بإنعقاد مؤمتــر  وتختتــم 
29 آب  املســتوى في بغداد في 
2019 )بــداًل عــن 30 آب والذي 
األسبوع(  نهاية  عطلة  يصادف 
على  الدولية  اللجنــة  تنظمه 
نحٍو مشــترك مع مكتب رئيس 
الــوزراء وبحضــور ممثلــني عن 
مختلف وســائل االعــام. وقد 
على  الفعاليات  بعــض  تنظم 
مســتوى البعثــات الفرعيــة 
ومكاتــب اللجنــة الدولية في 

عموم العراق.
وحسب بيان البعثة فإن احلملة 
األساسية  العناصر  ستتضمن 

التالية:
حملة منشــورات علــى مواقع 
التواصــل االجتماعي لـ 10 أيام 
ومنشورات  هاشتاك  )بضمنها 
مقاطع  ثاثة  الفيسبوك(  على 
فيديو )20 ثانية مدة كل فيديو( 
،ورســائل نصية جماعية ملرتني 

)حتدد كل رســالة بـــ 65 حرف 
كحد أقصى مع وجود مسافات 
،مقطع  الكلمــات(  بني  فاصلة 
،مجموعة  ثانية(   45-30( إذاعي 

من املواد الترويجية.

سائرون: استجواب وزيرا 
الكهرباء واملالية بداية

الفصل التشريعي
وأضــاف احللفي في تصريح إلى 
»الصباح اجلديــد«، أن »الفصل 
ســوف  املقبــل  التشــريعي 
يشهد نقاشــات وتفعياً للدور 
االستضافات  خال  من  الرقابي 
واالســتجوابات للوقــوف على 
نقــاط اخللــل واتخاذ مــا يلزم 

ملعاجلة االخطاء«.
وزاد أن »طلبــات مت التقــدم بها 
إلى رئاســة مجلس النواب من 
أجل اســتضافة عبــد املهدي 
لكن االخير يبــدو مترددأ منها، 
البرنامــج احلكومي  ملناقشــة 
وماحظــات كثيرة تتعلق مبلف 

الفساد«.
وأوضح احللفي، أن »رئيس الوزراء 
ابلغنــا قبل تكليفه بــأن االثار 
لعمله ستكون خال  االيجابية 
االشهر االولى، لكننا لم نلحظ 
أي تغيير في الواقع ما يستدعي 
التعرف عن اسباب هذا التلكؤ«.

ســائرون  قائمة  أن  إلى  يشــار 
كانت من ابرز الكتل السياسية 
املهدي  لتولي عبــد  الداعمــة 
رئاســة احلكومة خــال الدورة 
لكنهــا  احلاليــة  االنتخابيــة 
الحــق  وقــت  فــي  ســجلت 
ماحظــات عديــدة ووجهــت 

انتقادات للعديد من الوزارء.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
الشــرطة  امنــي في  افــاد مصدر 
أن مدنيا قتل  الثاثاء  العراقية امس 
بهجوم مســلح في ابو غريب غربي 

العاصمة بغداد.
وقال املصــدر االمني إن مســلحني 
نيران اســلحتهم  مجهولني فتحوا 
الكامتة باجتاه مدنــي في اثناء مروره 
في قضاء ابو غريــب غربي بغداد، ما 
اســفر عن مقتله في احلال ، مضيفا 
أن قوة امنية وصلت الى مكان احلادث 
ونقلت اجلثة الى دائرة الطب العدلي 
وفتحت حتقيقا باحلادث للكشف عن 

مابساته .

بابل – تسلل ارهابي 
قيادة  فــي  امنــي  مصدر  كشــف 
شــرطة محافظة بابل امس الثاثاء 
عن احباط تســلل ارهابــي بناحية 

االسكندرية شمالي احملافظة.
وذكر املصــدر ان مفارز فوج الطوارئ 
الرابع التابع لها ، متكنت بالتعاون مع 
اإلســتخبارات وجهاز األمن الوطني 
ومفارز أمــن االفراد، بكمني أمني من 
إعتقال متهــم مطلوب وفق املادة 4 
إرهــاب حاول التســلل الى احملافظة 
من اجلهة الشمالية عبر سيطرة الـ 
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مستمسكاته  معلومات  ومقاطعة 
الثبوتية مع قاعدة البيانات املوجودة 
في الســيطرة ، الفتا الى ان املتهم 

مت تســليمه الــى جهــة الطلــب 
إلستكمال باقي االجراءات القانونية 

الازمة بحقه .

واسط – تفكيك رمانة هجومية 
أفــاد مصــدر أمنــي في شــرطة 
محافظــة واســط امــس الثاثاء ، 
بتفكيك رمانــة هجومية موضوعة 
خلف مستشــفى في احملافظة من 

دون وقوع إصابات.
وقال املصــدر ان قوة مــن مكافحة 
رمانة هجومية  املتفجرات فككــت 
كانــت موضوعة بالقــرب من الباب 
اخللفي ملستشــفى الزهــراء ضمن 
محافظة واسط ، مضيفا ان عملية 
تفكيك الرمانة متت من دون وقوع أية 

إصابات بشرية .

االنبار – حمالت دهم 
امني في محافظة  كشــف مصدر 
االنبار امس الثاثاء ان القوات األمنية 
وســواتر  وكهوف  مضافــات  دمرت 
ترابيــة تابعة لـ«داعــش« في حملة 
دهــم وتفتيش اســتهدفت مناطق 
إلى  الرطبة وصــوالً  شــرقي قضاء 
من  القريبة  الصحراويــة  املناطــق 
الشريط احلدودي مع السعودية غربي 

األنبار.
وقال آمر حشــد لواء قضاء عامرية 
العيســاوي  صاح  العقيد  الصمود 
إن القــوات األمنية مســنودة بقوة 
والعشائري  الشــعبي  احلشــد  من 

وتفتيش  دهــم  بحملــة  شــرعت 
ضمن املرحلــة الرابعة لعملية إرادة 
النصر اســتهدفت مناطق شــرقي 
قضــاء الرطبة وصوالً إلــى املناطق 
الصحراويــة القريبة من الشــريط 
 ، احلدودي مع السعودية غربي األنبار 
موضحا أن احلملة تأتي على خلفية 
تفيد  اســتخباراتية  معلومات  ورود 
بوجــود خايا لعناصــر من مجرمي 

داعش تسللوا إلى تلك املناطق«.

ذي قار – اعتقال مطلوب 
اعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
الثاثاء  امــس  قــار  ذي  محافظــة 
القبض على متهم مطلوب بقضية 

قتل غربي مدينة الناصرية.

البطحاء/  ان ســيطرة  املصدر  وذكر 
الغربي،  الناصريــة  مدينــة  مدخل 
متكنت من إلقاء القبض على املتهم  
البالغ مــن العمر 43 عاما يســكن 
البطحاء والصــادر بحقه أمر قبض 
 406 املادة  قضائي اســتنادا إلحكام 
القتــل العمد من قانــون العقوبات 
العراقــي ، مضيفا انه متــت إحالته 
إلى جهة الطلــب إلكمال اإلجراءات 

القانونية املطلوبة بحقه.

نينوى – تفكيك خلية 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
االســتخبارات العســكرية امــس 
خلية  وتفكيك  اختــراق  عن  الثاثاء 
إرهابية في مدينة املوصل، فيما أشار  

إلى أن أحد عناصر اخللية كان مسؤوالً 
عن سرقة النفط من مصفى القيارة 

وتهريبه إلى داعش في سوريا.
وذكر املصدر انه بعملية استخبارية 
قســم  مفــارز  متكنــت  نوعيــة، 
فــي  العســكرية  االســتخبارات 
قيادة عمليات نينــوى وبالتعاون مع 
القيادة  مغاويــر  فوج  اســتخبارات 
إرهابية  وتفكيــك خلية  اختراق  من 
والقبض على الــرؤس الثاثة املدبرة 
لها في مناطق حي ســومر باجلانب 
باجلانب  القيــارة  وجنــوب  األيســر 
األمين من مدينــة املوصل وقد اتخذ 
عناصر اخللية جانبي املوصل مسرحا 
لتحركاتهم بقصد التمويه وصعوبة 

اختراقهم .

هجوم مسلح في ابو غريب غربي العاصمة بغداد * القبض على متهم مطلوب بقضية قتل في ذي قار
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ثمة مهن ، الميكن ان تنقرض ، النها ترتبط بوجود 
اإلنســان ، ومنها على سبيل املثال ، مهنة دفن 
املوتى التي يكنــى صاحبها بـ«الدّفان« !، فهذه 
املهنة ، لــن تنقرض ، فالبشــر يتكاثرون ، ومن 
ثــم ميوتون  ، وهنا البد من وجود َمن يقوم مبهمة 
دفن الذين ميوتون ، وليــس بالضرورة ان تنحصر 
قضية الدفن بـ«الدفانة« احملترفني ،  فقد تتولى 
العمليــة ، جهات اخرى قد تكون مؤسســات 
حكومية )الدوائر البلدية( ، او منظمات إنسانية 
، او غيرهــا ، هــذا  إذا كان املتوفــون مجهولي 
الهوية ، او ليس لديهم مــن االقارب من يتولى 

دفنهم .
ويبدو ان االطمئنان على بقاء هذه املهنة ، جعل 
البعض يفكرون باستنباط مهن فرعية ، ترتبط 
مبهنــة الدفن   ، ومبا اننا  ذكرنا ، مهنة الصباغة 
، -مــع وافر التقدير ملن ميتهن هذه املهنة-  ، فأن 
»البعــض« فكر ودبر ، مهنة جديــدة ، لم تكن 
معروفة لدينا ، تلك هي مهنة »صبغ اجلثث« !! .. 
وقد تستغربون مثل هذه املعلومة ، املثيرة ، فَمن 
يقوم مبثل هذه املهمة ؟! وهل ثمة ألوان محددة 
او أصباغ معينة يتم استعمالها لصبغ اجلثث ؟! 

، ثم ، ملاذا يصبغون اجلثث أصا ؟!
القضية باختصار ترتبط بواقعنا السياســي ، 
اذ يحاول بعض الساســة ، الرقص على  جثث 
املوتى ، بعد صبغها بلون معني ، وهذه القضية 
تشبه الى حد كبير ، عملية وسم املواشي من 
قبل أصحابها بلون محــدد لكي التختلط مع 
مواشــي اآلخرين !! وهنا بيــت القصيد ، فقد  
تابعنــا جميعــاً ، قضية اجلثــث اجملهولة التي 
أعلنت محافظة بابل عــن دفنها ، موضحة ان 
اجلثث كانت محفوظة لدى مشــافي احملافظة ، 
تعود لفترات ســابقة وتوفي أصحابها بحوادث 
وظــروف مختلفة ومن مناطــق احملافظة كافة 
، ولكن املشــكلة ، ان بعض الساســة ، الذين 
الهم لهم سوى اثارة املشكات واختاق األزمات 
، بدعوى الدفاع عن حقوق هــذا املكون او ذاك ، 
وقبل ان يتم اإلعان عن تفاصيل ومابسات وفاة 
هؤالء األشــخاص ، فقد مــألوا الدنيا ضجيجاً 
وعويا ، ولكن مالبثوا ان التزموا الصمت املطبق 
، عندما فاجأهم رئيــس مجلس النواب محمد 
احللبوسي ، ساحباً  البساط من حتت ارجلهم ، 
ليجدوا أنفسهم حفاة ، وهم يدوسون على النار 
التي اشعلوها ، مبادرة الرئيس احللبوسي بدعوة 
وزير الداخلية ومحافــظ بابل والقادة املعنيني ، 
كشفت احلقيقة ، واماطت اللثام عن مابسات 
وتداعيــات القضية بجميــع تفاصيلها ، األمر 
الذي اســهم في إطفاء فتنة ، كادت ان تنطلق 
نيرانها في اجلســد العراقي املثخن باجلراحات ، 
وفي الوقت الذي نبارك مبادرة رئيس الســلطة 
التشريعية في الباد ، فإن لنا بعض املاحظات 
املتصلة باداء احلكومة احمللية في بابل ، ومن هذه 
املاحظات ، ان التأخر في اعان التفاصيل ، ترك 
فراغاً ، اســتغله ، ممتهنو ، صبغ اجلثث ، وراحوا 
ميارســون مهنتهم بكل ســهولة ويسر ، حتى 
جاءت مبادرة احللبوســي ، أما املاحظة الثانية 
فانها ترتبط ، بتأخر دفن اجلثث لعدة ســنوات ، 
وقد بررت احملافظة ذلك بعدم وجود تخصيصات 
مالية ، ماجعلها تســتعني بإحــدى املنظمات 
اإلنســانية ، إلمتام مهمة الدفــن ! وهذا التبرير  
غير مقبول اطاقاً ، فليس من املعقول ان تعجز 
محافظة عن دفن ٣١ جثة ،  فكم كان يكلفها 
ذلــك ؟!، وكان بامكانهــا  ان تقترض املبلغ  من 
احدى جاراتها احملافظات األخــرى ، او من احدى 
العتبتني  احلسينية او العباسية اللتني  التبعدان 
عن بابل ســوى ٤٠ كيلو متراً فقط ..كما انني 
ال اعتقد ان احلكومة االحتادية ، ستشــح مببلغ 
بســيط ،لو كانت حكومة بابــل  طلبت ذلك 
مــن مجلس الوزراء ، فهنــاك مبالغ مخصصة 
للطوارئ ، والقضايا اإلنســانية ، فقد كان حري 
باحلكومة احمللية ان تســلك كل الطرق املتاحة ، 
وهي كثيرة  لتدبير املبالغ املالية املطلوبة لدفن 
هذه اجلثث ، بدال من إبقائها طيلة هذه السنني 
)٢٠١٦-٢٠١٩( ، وهــذا التأخير ،املــزدوج ، )تأخير 
الدفن ، وتأخير اإلعان عن التفاصيل( أوجد بيئة 
خصبة ألصحاب مهنة »صبغ اجلثث« !.. ولذلك 
أقول ، ان ماحدث في بابل ، ينبغي ان يكون درساً 
واضحاً لآلخرين ، لكي ال يســمحوا بتكراره في 
أي بقعة اخرى مــن بقاع الوطن ، لكي النعطي 
فرصة لصباغــي اجلثث مبمارســة  مهنتهم ، 
فهذه املهنة، يجب ان تــزول نهائياً من قاموس 

حياة العراقيني .

السليمانيةـ  عباس كاريزي:  صّباغو الجثث !

يبــدأ برملــان كردســتان فصله 
التشريعي الثاني مبناقشة قانون 
االصاح فــي التقاعد وامتيازات 
الدرجــات اخلاصــة فــي اقليم 
كردســتان، الذي سيعيد مبالغ 
حكومة  خزائــن  الــى  ضخمة 

االقليم حال اقراره.
اطار  القانون في  وتأتي مناقشة 
االتفاق علــى البرنامج واملنهاج 
االحزاب  بــني  املوقع  احلكومــي 
والقوى السياســية املشــاركة 
)احلزب  االقليــم،  حكومــة  في 
الوطني،  االحتــاد  الدميقراطــي، 
حركــة التغيير(، للبــدء باجراء 
اصاحات ادارية ومالية حقيقية 
في مفاصل ومؤسسات حكومة 
تهماً  تواجــه  التــي  االقليــم، 
وتضخم  واحملســوبية،  بالفساد 
الوظيفية،  هائل في ماكاتهــا 
ومنــح امتيــازات ورواتب كبيرة 
املســؤولني  من  للمتقاعديــن 

والدرجات اخلاصة.
املالية  رئيــس جلنة  نائب  ويقول 
كردســتان  برملان  في  واالقتصاد 
هيفدار احمد، ان تعديل القانون 
واقراره، ســيضمن اعادة ترليون 
و800 مليــون دينار ســنوياً الى 

خزينة حكومة االقليم.
واضاف احمد في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، ان اللجان املعنية 
قطعت  كردســتان  برملــان  في 
االصاحات  الجراء  مهماً  شوطاً 
علــى  املطلوبــة  والتعديــات 
الدرجات  وامتيازات  تقاعد  قانون 
اخلاصــة، االمر الذي ســيضمن 
اعادة ترليون وثمامنئة مليار دينار 

الى حكومة االقليم سنوياً. 
وكان برملان كردســتان قد صادق 
اعلنت  اصاحــات  اطــار  فــي 
على  االقليــم،  عنهــا حكومة 

مشــروع قانون يقضــي باجراء 
اصاحات فــي رواتب املتقاعدين 
والدرجــات، وتخفيــض رواتــب 
متقاعــدي الدرجــات اخلاصــة 
بنسبة %50، بدءأً مبناصب رئيس 
احلكومة  ورئيس  ونائبه،  اإلقليم 
ونائبه، والــوزراء و اعضاء البرملان 

والقضاة.
القانون الســابق  كما تضمــن 
زيــادة رواتب املتقاعديــن، الذين 
300 ألف دينار  رواتبهم عن  تقل 
 400 مبلغ  وتخصيص  شــهرياً، 

الف دينار كاقل راتب تقاعدي. 
واضاف نائب رئيــس جلنة املالية 
واالقتصاد فــي برملان االقليم، ان 
اغلب الكتل في برملان كردستان 

تعديل  ضــرورة،  علــى  متفقة 
القانــون الســابق، وتعديله مبا 
يصــب في مصلحــة املواطنني 
واملتقاعديــن، مشــيراً الــى ان 
الفســاد في االقليم، جرى بنحو 
ال  محاربته  وان  وممنهج،  مدروس 
تتم بني ليلة وضحاها، وتتطلب 
بــني الكتل في  وتعاوناً  جهــداً 

برملان االقليم. 
واضاف ان اصعب واعقد ملفات 
االصاح التــي ينبغي معاجلتها 
البيشــمركة  قوات  توحيد  هي 
احلسابات  وتوحيد  كردستان  في 
املالية لقوات 80 التابعة للحزب 
الدميقراطــي و70 التابعة لاحتاد 
الوطنــي، وتوحيد تلــك القوات 

وجعلها قوة وطنية غير خاضعة 
لسيطرة هذا احلزب او ذاك.

االقليم  حكومة  ان  الى  واشــار 
تنفق شــهرياً 881 ملیــار دینار 
كرواتب لقرابة مليون و205 ألف 
موظف، بينهم 268 ألف موظف 
بينهم  العســكري،  املاك  على 
246 الف و500 متقاعد عسكري 

ومدني. 
الن  ان هناك فســاداً  الى  ولفت 
هنــاك نحــو 86 الــف موظف 
االقليم  حكومــة  مــاك  على 
انهم  البايومتري  املســح  اظهر 
يتسلمون راتبني او اكثر، قائاً ان 
ذلك امر الوجــود له في اية دولة 

لديها مؤسسات حقيقية. 

واشــار الــى ان قطــع الرواتب 
عليها  يحصل  التــي  االضافية 
86 الف موظف، سيضمن اعادة 
34 مليــار دينار شــهرياً خلزينة 
كما  واردف،«  االقليــم،  حكومة 
ان تخفيض او الغاء مخصصات 
التي  وغيرها  الوظيفية  اخلطورة 
لبعض  االقليم  حكومة  متنحها 
املوظفني، ســيعيد كذلك مبلغ 
68 مليــار دينار حلكومة االقليم، 
وهو ما اكد ان من شأنه ان يوفر 

30-40 الف درجة وظيفية.
في  التغيير  حركة  كتلة  وكانت 
برملان كردستان، قد طالبت خال 
الدورة السابقة بالعمل بتطبيق 
قانــون التقاعــد العراقــي في 

إقليم كردســتان، والغاء تقاعد 
البرملانيــني والدرجــات اخلاصة، 
نظراً الن القانون السابق، اعتمد 
فــي رواتــب تقاعديــة مجزية 
العضاء البرملان والوزراء والدرجات 

اخلاصة.
ويتوقع وفقاً ملراقبني ان تشــهد 
مناقشــات تعديل قانون تقاعد 
تصادمــاً  اخلاصــة  الدرجــات 
واعتراضاً مــن بعض الكتل في 
قوى  وخصوصاً  كردستان،  برملان 
املعارضــة التي تطالــب بالغاء 
كردســتان  برملان  اعضاء  تقاعد 
اخلاصــة،  الدرجــات  وتقاعــد 
ومســاواتها مرتبات املتقاعدين 

باقرانهم في احلكومة االحتادية.

برلمان كردستان يناقش قانونًا يعيد ترليونًا
و800 مليار دينار الى خزائن حكومة االقليم  

اكد وجود 80 الف شخص في االقليم يتسلمون راتبين او اكثر

برملان االقليم

تأتي مناقشة القانون في 
اطار االتفاق على البرنامج 
والمنهاج الحكومي 
الموقع بين االحزاب والقوى 
السياسية المشاركة في 
حكومة االقليم، )الحزب 
الديمقراطي، االتحاد 
الوطني، حركة التغيير(، 
للبدء باجراء اصالحات ادارية 
ومالية حقيقية في مفاصل 
ومؤسسات حكومة االقليم، 
التي تواجه تهمًا بالفساد 
والمحسوبية، وتضخم هائل 
في مالكاتها الوظيفية
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3محليات

سامي حسن 

ورشــة  فعاليَّــات  انطلقــت 
ة  اخلاصَّ ــة  التشاوريَـّ العمــل 
ومحاور  مضامني  باســتعراض 
الوطنيَّــة  االستراتيجيَّـــة 
للنزاهــة  الوطنــيِّ  ــر  واملُؤشِّ
لألعوام  الفســاد  ومكافحــة 
متها  )2019 - 2022( التــي نظَّ
في  والدراســات  البحوث  دائرة 
مع  بالتعــاون  النزاهة  هيئــة 
برنامــج األمم املُتَّحــدة اإلمنائيِّ 

.)UNDP(
واســتعرضت الدكتــورة منال 
دائرة  الهــادي مدير عــام  عبد 
والدراســات خــال  البحــوث 
ة  املُهمَّ ــات  امللفَّ أبرز  الورشــة 
التي متَّ تشخيصها وكذلك أبرز 

َصت. ظواهر الفساد التي ُشخِّ
وأوضحت املدير العام  انه متَّ من 
ملكافحة  األعلــى  اجمللس  خال 
الفســاد العمل مكافحة هذه 
الظاهــرة ، كاشــفة عن قرب 
ٍة  مهمَّ ــاٍت  ملفَّ مــن  االنتهاء 
من قبيل ملــفِّ النفط، وحصر 
التصدير بشركة سومو، فضاً 
عن قراراٍت أخرى تعالج موضوع 
ـة ملراقبــة  الكاميــرات احلراريَـّ
أنابيــب نقل النفــط، ومراقبة 
ومعاجلة  التهريــب  عمليَّــات 
ظاهــرة النفط األســود، ومنع 

حاالت الهدر املرافقة لبيعه.
إنَّ  الهــادي  عبــد  وتابعــت 
أيضاً  نت  تضمَّ االســتراتيجيَّة 
قبيل  من  أخرى  ات  ملفَّ معاجلة 
، إذ متخض عن  اإلكتفــاء الذاتيِّ
ذلك إقرار العمل بنظام املذاخر 
فيما  املســلحة،  القــوات  في 
أُِحيلَــت العديد مــن القضايا 
التــي تتعلق مبلف النازحني إلى 
تضمني  إلــى  ،الفتة  القضــاء 
ر الوطنيِّ  االستراتيجيَّة للُمؤشِّ
مقياســاً  يَُعدُّ  الــذي  للنزاهة 

ســات  عملياً للنزاهة في ُمؤسَّ
نًة تعاون  الدولة امُلتلفــة، ُمثمِّ
الرقابيَّة  )UNDP( مع األجهــزة 
ض عنــه رفع قدرات  الــذي متخَّ
ومهارات املــاكات الرقابيَّة في 

ٍة. مجاالٍت عدَّ
كما ســلطت الضوء على بنود 
وفقرات االستراتيجيَّة الوطنيَّة 
ــر النزاهة، شــارحًة من  وُمؤشِّ
إلكترونيٍّ تفصيليٍّ  خال عرٍض 
علــى  ُمعرِّجــًة  مضامينهــا، 
أبــرز ظواهــر الفســاد التي متَّ 
االستثنائيَّة  سواء  تشخيصها 

ة. ة واخلاصَّ منها أم العامَّ

وأوضحت من خال استعراضها 
ــر الوطنيَّ يَُعدُّ ترجمًة  أن املُؤشِّ
الفتًة  لاســتراتيجيَّة،  عمليًَّة 
إلى أنَّ تطبيقها يتطلب تضافر 
اجلهــود بني األجهــزة الرقابيَّة 
الدولة  سات  ُمؤسَّ مع  الوطنيَّة 
نها ميِّزتي  كافة، ُمبيِّنــًة تضمُّ
مبدأ  من  انطاقــًا  والردع  املنع 
ـة  » إن تقويــة النظــم اإلداريَـّ
في القطاع العــامِّ يفضي إلى 
الفســاد«،  مســالك  تقليص 
إضافــًة إلى التدابير والســبل 

الرادعة املُعتمدة.
الــدروس  أبــرز  إنَّ  وتابعــت 

املُستنبطة من االستراتيجيَّات 
عقبة  جتــاوز  هــي  الســابقة 
لبنــود  العملــيِّ  التطبيــق 
االستراتيجيَّات،  تلك  ومضامني 
م  التقــدُّ مقيــاس  واعتمــاد 

ق. املُتحقِّ
الرقابيَّة  األجهزة  مساعي  وعن 
ضمن  العراق  بترتيــب  لارتقاء 
ــر مدركات الفساد  تقرير ُمؤشِّ
الذي تُصدرُُه منظمة الشفافية 
الدوليَّــة أجملت املديــر العام 
والدراســات  البحوث  لدائــرة 
نتهــا  تضمَّ التــي  اخلطــوات 
حتقيق  أجل  من  االستراتيجيَّة؛ 

خطواٍت  ة  بعــدَّ الهــدف  ذلك 
مات اجملتمع  متثَّلت بتدريب ُمنظَّ
، وتأليف مجلس للقطاع  املدنيِّ
إعاميِّــني  وتأهيــل   ، اخلــاصِّ

ني مبكافحة الفساد. ُمختصِّ
مناقشــاٍت  الورشــة  وتناولت 
ــًة بــني ُمثِّلــي األجهــزة  عامَّ
ديوان  النزاهة،  )هيــأة  الرقابيَّة 
مكاتب   ، اديِّ االحتِّ املاليَّة  الرقابة 
إضافًة  العموميِّني(  املُفتِّشــني 
إلى ُمثلــي برنامج األمم املُتَّحدة 
اإلمنائــيِّ )UNDP( فــي العراق، 
ة للفســاد  ألبرز الظواهر العامَّ
التي متَّ تشــخيصها وحتديدها 

الوطنيَّة  االســتراتيجيَّة  فــي 
ملكافحــة الفســاد، فضاً عن 
ــة؛ بغية اخلروج  الظواهر اخلاصَّ
تُعَتمد  ــدٍة  ُموحَّ نظٍر  بوجهات 
قبل الشروع بالتطبيق، سيما أنَّ 
ُمسوَّدة االستراتيجيَّة الوطنيَّة 
للنزاهــة  الوطنــي  ــر  واملُؤشِّ
 - 2019( ومكافحــة الفســاد 
2022( قــد متَّ رفعها للمجلس 
الفســاد؛  ملكافحــة  األعلــى 
أمام  وإطاقها  إقرارهــا  لغرض 
نًة خطط  ، ُمتضمِّ العــامِّ الرأي 
التدريــب واجلهات األساســيَّة 

والشريكة الداعمة.

ة الوطنية للنزاهة يتطلب  تنفيذ االستراتيجيَّ
ة والسلطات الثالث تضافر جهود الجهات الرقابيَّ

االستراتيجيَّة تجاوزت سلبية عدم التطبيق

 اكدت مدير عام 
دائرة الدراسات 

والبحوث في هيئة 
النزاهة إنَّ أبرز 

الدروس المُستنبطة 
من االستراتيجيَّات 

السابقة هي تجاوز 
عقبة التطبيق 
العمليِّ لبنود 

ومضامين تلك 
االستراتيجيَّات 
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وزير العمل يؤكد على التعاون 
مع السلطة التشريعية 
لمساعدة االسر الفقيرة

وزير التعليم يبحث تحسين 
فرص التعليم والرعاية 

للطلبة المكفوفين في العراق

التصميم تنجز مشروع 
محطة كهرباء الشعب 

التحويلية

بغداد _ الصباح الجديد :
اكد وزير العمــل والشــؤون االجتماعية الدكتور 
باسم عبدالزمان اهمية تعاون السلطة التشريعية 
مع الوزارة في مســاعدة االســر الفقيرة باجملتمع.  
وقال الوزير خــال لقائه عضــوي مجلس النواب 
اســعد العبادي وحمداهلل الركابي ان التعاون بني 
الســلطتني التنفيذية والتشريعية مهم جداً في 
النهوض بواقع االســر التي تقع دون مستوى خط 
الفقر، مبيناً ان دور البرملــان مهم في دعم الوزارة 
في هذا امللف من خال التشريعات القانونية بغية 
التوسع في شــمول هذه الفئة. واضاف ان الوزارة 
تعمل على اعادة الثقة بنظام احلماية االجتماعية 
وتعمل مع مجلس النواب على معاجلة املشكات 
املوجود في النظام مــن حيث معيار الفقر وحتديد 
املســتفيدين واجراء تعديات علــى قانون احلماية 

االجتماعية.

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
قصي السهيل مع وفد االحتاد العربي للمكفوفني 
والذي ضم رئيس االحتاد ورئيــس اجلمعية العربية 
حلقوق االنسان الدكتور خالد علي النعيمي تعزيز 
اوجه التعاون الامحدود مــع االحتاد. كما مت بحث 
سبل وافاق التعاون بني وزارة التعليم العالي واالحتاد 
وتنميــة العاقات مبا يصب لصالح حتســني فرص 
التعليم والرعاية للطلبــة املكفوفني في العراق.
وأعــرب الوفد الزائر عن االمل فــي ابرام اتفاقيتني 
واحدة مع وزارة التعليم العالي واالخرى مع جامعة 
بغداد من اجل تقدمي الدعم للمكفوفني العراقيني 
وحتسني فرص تعليمهم وفق التقنيات االلكترونية 
املتطورة اخلاصة باملكفوفني. من جهته وعد الوزير 
بدراســة مســودتي املذكرتني متهيدا إلبرامها مع 
االحتاد قريبا ووفقا لصاحيات وزارة التعليم العالي. 
هذا وقدم الوفــد العربي الزائــر درع االحتاد للوزير 
تقديرا جلهوده في دعــم املكفوفني ورعايتهم في 

قطاع التعليم العالي. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت الشــركة العامة للتصميــم وتنفيذ 
املشاريع احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن اجناز مشــروع محطــة كهرباء الشــعب 

التحويلية.
وذكر مصدر مخول في الشــركة ان الشــركة 
وبجهــود ماكاتها اجنزت اعمالها في مشــروع 
محطة كهرباء الشعب التحويلية الذي تنفذه 
لصالح وزارة الكهرباء ، مشــيرا الى ان املشروع 
مت افتتاحــه من قبــل مدير عام كهربــاء بغداد 
الذي اشــاد بدوره باجلهود الكبيرة واالداء املتميز 
في تنفيذ املشروع وبحضور مثل الشركة مدير 
موقع محطة كهرباء الشــعب واملاك العامل 
في املشــروع ، الفتا الى ان هذا املشــروع واحد 
من عدة مشاريع حملطات حتويلية تقوم الشركة 
بتنفيذها لصالح وزارة الكهرباء ضمن مشــروع 
محطــات التحويــل الكهربائية والتــي مت اجناز 
معظمها ضمن اجلدول الزمني احملدد واملواصفات 

الفنية املطلوبة. 
علــى صعيد متصل جهزت شــركة اور العامة 
احدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن الشركة 

العامة لتوزيع كهرباء الوسط مبنتجاتها .
وقال مدير عام الشــركة املهندس حيدر ســهر 
احلسيناوي ان شــركته جهزت كهرباء الوسط 
بكميــة 50 كيلــو مترا مــن الســلك العادي 
1*150 وبكميــة 285 كيلو مترا ســلك 20*20 
ASR1 وبكميــة 50 كيلو مترا ســلك مبروم 3* 
120+70+16 ، مشيرا الى ان هذه املنتجات اجملهزة 
تأتي كدفعة ثانية واخيرة ضمن العقد املوقع مع 
الشــركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط والذي 
تبلغ قيمته االجمالية ملياريــن  و)561( مليون 

دينار .
واشــار املدير العام الى ان الشــركة تهدف الى 
احملافظة على نوعيــة منتجاتها ذات املواصفات 
العاملية الرصينة وتســعى من خــال ذلك الى 

املساهمة في حل ازمة الكهرباء في الباد .
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بغداد _ الصباح الجديد :

الشــركة  تواصــل فــروع ومواقــع 
العامة لتجارة املــواد الغذائية احدى 
باســتام  التجارة  بوزارة  تشــكيات 
وجتهيز احلصص التموينية املقررة من 
الزيت والســكر للمواطنني في بغداد 
واحملافظات . واوضح مدير عام الشركة 
قاســم حمود منصــور موضحا بان 
مركز مبيعات الرصافه  باشر بتجهيز 
مادة السكر بكمية )225( طنا بنسبة 
جتهيــز 93 % وزيت الطعــام بكمية 
)102( طنا بنســبة جتهيــز%95 فيما 
جهز مركز مبيعات مجمع اإلمام علي 
مادة السكر بكمية )2088( طنا وزيت 
بنســبة  )1664(طنا  بكمية  الطعام 

جتهيز 99 % وفي مركز مبيعات الكرخ 
بلغــت الكمية اجملهزة ملادة الســكر  
)360( طنــا وزيت الطعــام )225(طنا 
اما فــي مجمع مخازن التاجي فقد مت 
جتهيز كمية )253( طنا سكر وكمية 
)115( طنــا زيــت فيما قــام مجمع 
مخازن الدباش بتجهيز مادتي السكر 

وزيت الطعام بنسبة جتهيز 85 % . 
واضــاف حمود ان فروع الشــركة في 
احملافظات تواصل كذلك جتهيز مادتي 
الســكر والزيت حيث قام فرع نينوى 
مجمع مخازن بازوايا و سايلو املوصل 
بتجهيز مادة الســكر بكمية جتاوزت 
)560( طنا وزيت الطعام بكمية )792( 
طنا ملناطق )قيارة داخل , قيارة خارج, 
حمام داخل , حمام خارج , الشــورة , 
احلضر , ربيعة, زمار , بعاج , الشــفاء 
, احلدبــاء, املنصور ( كما قــام الفرع 

بتجهيز مادة السكر باكثر من )823 ( 
طنا واكثر من ) 479( طنا زيت ملناطق 
)القيروان ,زمار, القحطانية, الشمال , 
باب اجلديد, وادي حجر , ابي متام, موصل 
اجلديــدة اليرموك ,املامــون ,الرفاعي, 
الزهور,الزهراء,   , تلعفــر  العربي,  حي 
ياالضافة   ) النصــر   , ,املثنى  االندلس 
,القوش  )تكليف  الى جتهيز مناطــق 
,ابي  الشفاء  الرشيدية,  , فايدة,  ,وانه 
متام , بــاب اجلديد ( بكميــة اكثر من  
)771 ( طنا ســكر وكميــة اكثر من 
)453 ( زيت . مضيفــا كذلك بان فرع 
 )4057( السكر بكمية  بابل جهزمادة 
طنا وزيت الطعام بكمية )1843( طنا 
بنســبة جتهيز 96 % وفــي كركوك مت 
جتهيز مادة الســكر بكمية اكثر من 
)2611( طنا واكثر مــن )21189( طنا 
وبنســبة جتهيز 84 % وفــي البصرة 

مت جتهيز مادتي زيــت الطعام بكمية 
اكثــر مــن )624( طنا  و في واســط 
 )450( الســكر بكمية  مت جتهيز مادة 
طنا وزيــت الطعام بكميــة )2588( 
طنا ملناطق ) اجلهــاد ,العزة ,الكرامة 
,احلي , تاج الدين ( امــا في الديوانية 
 )800( الســكر بكمية  فقد مت جتهيز 
طن وزيت الطعــام بكمية )210( طنا 
وفــي النجف االشــرف مت جتهيز مادة 
وزيت  )3180( طنــا  بكمية  الســكر 
الطعام بكمية )1448( طنا بنســبة 
100 % امافي فرع املثنى فقد مت جتهيز 
مادة الســكر بكمية )589( طنا و في 
بكمية  الســكر  مادة  االنبارامت جتهيز 
)889( طنا وزيت الطعام بكمية )418( 
طنا ملناطق ) الرمادي املركزي,االندلس 
, امللعب ,الشــامية, خالد بن الوليد , 

احلرية, الصوفية ( .

تقرير

فروع ومواقع التجارة تواصل تجهيز المواطنين بالحصص التموينية

بغداد _ الصباح الجديد :
تواصــل وحــدة الســيطرة على 
االنتقالية في قســم  األمــراض 
الصحة العامة فــي دائرة صحة 
النجف االشــرف تنفيذ فعاليات 
التضبيــب املســائي في شــتى 
مناطــق احملافظة مــن املركز إلى 

االقضية والنواحي.
وقال املشرف املركزي على عمليات 
التضبيب يحيى اخلاقاني بإشراف 
مباشر من قسم الصحة العامة 
في دائرة صحة النجف األشرف مت 
املسائي  التضبيب  فعالية  تنفيذ 
فــي ناحية القادســية / ســوق 
شعان - املگير - الشويلة - الغدير 
- الرفيــع - العاصيــة - الدعارية 
- املرانــة - الطويلــة - األحيمــر 
- الشــفنك – التوبــي وناحيــة 
املشــخاب/ الهارمية - الرميلة - 
الچعباوي - هور آل فريق - أبو الربي 
- الدبينية - أبو واوية - اجمليهيلة - 
التيليــة – العزامية واحليرة / البو 
خريف - الچاير - الطره - آل زجري 
- آل نــزال - الدعــوم - العزامية - 
الگرنة - الدسم - النعمان - حي 
احلسني ع - البو شاهر - اللهيبات 
٤-- النجف / حي الشهيد الصدر 
١+٢ - النــداء ١+ ٢ - مجمع بيتي 
السكني - مجمع قنبر - اجلمعية 

١+٢ - الشرطة - الثورة /العباسية 
/ طبر ســيد جــواد - أبــو التمن 
٥-- القريــة العصرية - احلميدات 
- آل بدير - البــو غريب - الفتحي 
- الهطروجية - البو دحيدح - أبو 
السمســم - أبو لنب - احلميمية 
- جديــة آل مواش - البو شــيخ 
مشهد - األعمى ) السادة احملانية 
( - الشــاخة - أبو جاي - املركز ١ - 

آل دهيم - آل مواش. 
التضبيب  فعاليــات  تواصل  كما 
املسائي في احليدرية / أم الرجي - 
الوسمية .. وأكد اخلاقاني أن الفرق 
الصحيــة التابعــة لدائرة صحة 

بتنفيذ  النجف األشرف مستمرة 
اجلداول  وحســب  اعاه  الفعالية 
التي يتــم إعدادها من قبل وحدة 
السيطرة على نواقل األمراض في 
هذه  وتعد  العامة  الصحة  قسم 
الفعالية مــن الفعاليات املهمة 
الســيطرة على  برنامج  في  جداً 
نواقل األمــراض فضاً عن كونها 
من الفعاليات الرئيسة للسيطرة 
للبعوض  العددية  الكثافات  على 
بأنواعــه املتلفــة وذبــاب الرمل 
للوقاية من أمراض اللشــمانيات 
) احلمى الســوداء وحبــة بغداد ( 

واملاريا.

بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزيــر التخطيط الدكتور 
اجللســة  الدليمي  صباح  نوري 
الثانيــة الجتماعــات اجمللــس 
الوزاري للخدمــات االجتماعية 
واإلعمار، لبحث عدد من القضايا 
وامللفات املهمة املرتبطة بتوفير 
جميع  في  للمواطنني  اخلدمات 

اجملاالت.
الدليمي  نــوري  الدكتور  وأعلن 
خــال االجتماع عن اســتثناء 
شركات املقاوالت من شرط توفر 
اآلليات عند التجديد في جميع 
انحــاء العراق؛ وذلــك في اطار 
الســعي لتعويض الشــركات 
بها  حلقــت  التي  االضــرار  عن 
بسبب  املاضية  السنوات  خال 
املالية واألمنية، وتوفير  األزمتني 
الظــروف املناســبة للقطــاع 
اخلــاص فــي أداء دوره بتقــدمي 

اخلدمات للمواطنني.
إحالة مشروع  اجمللس  وقرر  كما 
الرســمية  العطــات  قانــون 
الــى مجلــس الــوزراء، بعــد 
ذات  القانونية  اجلهــات  ابــداء 
العاقــة ماحظاتها، فيما دعا 

إلى  الدليمي  نــوري  الدكتــور 
التوصية بالفصل بني العطات 
واملناسبات الرســمية، مشدداً 
علــى أهميــة منــح موظفي 
بالعطل  املشمولني  غير  الدولة 
بتقــدمي  عملهــم  )إلرتبــاط 
ساعات  أجور  املتلفة(  اخلدمات 
عمل اضافيــة لتعويضهم عن 

عدم متتعهم بالعطلة.
ووافق اجمللــس على إطفاء 95% 
من مبالغ شــراء قطع االراضي 
القوش  قصبة  في  الســكنية 

الديانة  مــن  حصراً  ألهاليهــا 
ايقــاف  بهــدف  املســيحية؛ 
الهجــرة منهــا، واحالة امللف 
الى مجلس الوزراء التخاذ القرار 

املناسب بشأنه.
أقّر اجمللس تكليف شركة  فيما 
الفاو الهندسية العامة بإكمال 
السكني  اجملمع  مشروع  اعمال 
الشــطرة مبحافظة  في قضاء 
تعليمات  من  اســتثناء  قار  ذي 
رقم  احلكومية  العقــود  تنفيذ 
)2( لســنة 2014، فيمــا ناقش 
اجمللس معايير اإلسكان احلضري 
والريفي في العــراق املقدم من 
قبــل وزارة اإلعمار واإلســكان 

والبلديات واألشغال العامة.
هــذا وأقر اجمللس في جلســته 
الثانية وثيقة استراتيجية اعادة 
االعمــار للمســاكن والتنمية 
املناطق  في  اإلســكان  لقطاع 
احملررة، املقترحة من قبل برنامج 
للمســتوطنات  املتحــدة  األمم 
البشــرية )هبيتــات(، بهــدف 
املناســبة  الظــروف  توفيــر 
إلى  الطوعية  النازحــني  لعودة 

مناطقهم. 

استمرار تنفيذ حمالت التضبيب 
المسائي في النجف وزير التخطيط ُيعلن عن استثناء شركات 

المقاوالت من شرط اآلليات عند التجديد

جانب من ورشة عمل هيئة النزاهة »ارشيف«

خالل ترؤسه الجتماع المجلس الوزاري للخدمات االجتماعية واإلعمار.. 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
رفضت البرازيل مساعدة مجموعة الدول السبع الكبرى 
)G7( إلخماد احلرائق في غابات األمازون، بحســب ما أعلن 
أونيكس لورنزوني، كبير موظفــي إدارة الرئيس البرازيلي 

جايير بولسونارو.
وقال أونيكس لورنزوني متحدثــا ملوقع »جي 1« اإلخباري 
امس الثالثاء: »نقدر عرض املســاعدة، لكن هذه املوارد قد 
تكــون مفيدة أكثر إلعادة تشــجير أوروبا!«، وهو تصريح 

أكدته الرئاسة البرازيلية لوكالة »فرانس برس«.
وفي تغريــدة على »تويتر«، أعرب بولســونارو عن رفضه 
ملبادرة اجملموعة التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكــرون، قائال: »نحن لن نقبل أن يشــن الرئيس ماكرون 
هجمات غيــر منطقية وال مبررة بشــأن األمازون، وال أن 
يخفي نواياه من وراء فكرة حتالف مجموعة السبع إلنقاذ 

األمازون، كما لو كنا مستعمرة أو أرضا بال صاحب«.
وشــدد على دعمه حلل إقليمي حلرائــق األمازون، مضيفا 
أنــه كان قد حتدث مع الرئيــس الكولومبي، إيفان دوكي، 
»بشــأن احلاجة لوضع خطط مشتركة بني أغلبية الدول 
التي تشــكل منطقة األمازون، لضمان سيادتنا وثرواتنا 
الطبيعيــة«. ويأتي الرفض البرازيلــي بعد وعد قطعته 
مجموعة الســبع في اليوم األخير من قمتها في بياريتز 
بجنوب غرب فرنســا، بتخصيص 20 مليون دوالر كإجراء 
طارئ إلرســال طائرات مــن أجل إخمــاد احلرائق الهائلة 

املشتعلة في غابات األمازون البرازيلية.
وأعلن الرئيس الفرنسي عن التمويل هذا، وقال إن احللفاء 
ســيدعمون مبادرة أوسع ملنطقة األمازون ستعرض أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في ســبتمبر املقبل. ويأتي 
اخلالف األخير بشأن حرائق األمازون عقب حتركات من جانب 
احلكومــة البرازيلية لفتح املزيد من الغابات املطيرة أمام 
مشــروعات التعدين والزراعة، حيث تشير بيانات األقمار 

االصطناعية إلى أن وتيرة إزالة الغابات تتزايد بسرعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال مســؤول أميركي كبير إن الواليات املتحدة ستختبر 
التزام احلكومة الســودانية االنتقاليــة اجلديدة بحقوق 
اإلنســان وحرية التعبير وتسهيل دخول املهام اإلنسانية 
قبل موافقتها على رفع اســم البالد مــن قائمة الدول 
الراعيــة لإلرهاب. وذكر املســؤول بــوزارة اخلارجية امس 
االول االثنني في تصريح للصحفيني مشــترطا عدم نشر 
اسمه أنه بينما ســيكون رئيس الوزراء السوداني اجلديد 
عبد اهلل حمــدوك نقطة االتصــال الرئيســية، إال أنه 
أوضح أنه سيتعني أيضا على الدبلوماسيني األمريكيني 
التعامــل مع الفريــق أول محمد حمــدان دقلو املعروف 
باسم حميدتي النائب السابق لرئيس اجمللس العسكري 
وقائد قوات الدعم الســريع. وأضاف املسؤول ”قال رئيس 
الوزراء حمدوك كل األمور الصائبة لذلك نحن نتطلع إلى 
التعامل معه. أظهرت هذه احلكومة اجلديدة االلتزام حتى 
اآلن. وسنواصل اختبار هذا االلتزام“. وأدى اخلبير االقتصادي 
حمدوك اليمني رئيسا حلكومة انتقالية متعهدا بتحقيق 
استقرار الســودان وحل أزمته االقتصادية. وقال املسؤول 
إن احلكومة اجلديــدة أكدت في محادثات جرت مؤخرا مع 
مســؤولني أمريكيني رغبتها في رفع اســم السودان من 
قائمة الــدول الراعية لإلرهاب التي حتــد من قدرته على 
الوصول إلى مصادر متويل دولية مثل صندوق النقد والبنك 
الدولــي. وكان حمدوك، الذي تولى في الســابق منصب 
األمني التنفيذي للجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم 
املتحدة، قد قال لرويترز يوم األحد إنه سيسعى للحصول 
على متويل أجنبي قدره عشرة مليارات دوالر خالل العامني 
املقبلني لتغطية فاتورة االســتيراد واملساعدة في إعادة 
بناء البالد. ووضعــت احلكومة األمريكية الســودان في 
قائمة الــدول الراعيــة لإلرهاب عــام 1993 خالل عهد 
الرئيس السابق بيل كلينتون مما فصل البالد عن األسواق 
املالية وخنق اقتصادها. وفي 2017، رفعت واشنطن حظرا 
جتاريا فرضته على الســودان طوال 20 عاما، وكانت جتري 
مناقشــات لرفع اســمه من القائمة األمريكية عندما 
تدخل اجليش في 11 أبريل نيســان لعزل الرئيس السابق 

عمر البشير الذي حكم البالد 30 عاما.
وأدى تصاعــد غضب اجلماهير من نقــص املواد الغذائية 
والوقود والعملة الصعبة إلى اندالع مظاهرات حاشــدة 

أجبرت البشير في نهاية املطاف على التنحي.
وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب احملادثات بشــأن تطبيع 
العالقات مع السودان وطالبت بأن يسلم اجليش السلطة 

حلكومة مدنية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال مسؤول تركي كبير إن الرئيس رجب 
طيــب أردوغان ســيطلب مــن الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني اتخــاذ خطوات 
لضمــان ســالمة اجلنــود األتــراك في 
مواجهة هجوم من اجليش الســوري في 
شمال غرب سوريا، وذلك عندما يجتمع 

الزعيمان امس الثالثاء.
وأبلغ أردوغان، الذي يزور روسيا ليوم واحد، 
الهجمات  بــأن  املاضي  بوتني األســبوع 
التي تشنها قوات حكومة الرئيس بشار 
األسد تتســبب في أزمة إنسانية وتهدد 

أمن تركيا القومي.

وأبلــغ املســؤول رويترز بأن أمــن اجلنود 
األتراك في ســوريا ســيكون واحدا من 
أهــم املوضوعــات املطروحــة للنقاش 
خالل االجتماع ،ومن املقرر أن يصدر بيان 
مشترك الســاعة الرابعة مساء )1300 

بتوقيت جرينتش(.
وقــال املســؤول »نتوقع من روســيا أن 
تســتغل نفوذها على النظــام في هذا 
الشأن. ســنرد على أي هجوم يستهدف 

جنودنا، حتى لو كان محدودا«.
وحتاصر القوات السورية مقاتلي املعارضة 
وموقعا عســكريا تركيا في شمال غرب 
ســوريا في هجــوم يهدف الســتعادة 

أراض وبلــدات خســرتها احلكومــة في 
الدعم لبعض  تركيا  بداية احلرب. وتقدم 
فصائــل املعارضة فــي محافظة إدلب 
بشــمال غرب البالد بينما تدعم روسيا 

وإيران األسد.
بلدة  قــرب  العســكري  املراقبة  وموقع 
مورك واحد من 12 موقعا أقامتهم أنقرة 
في شــمال غرب سوريا مبوجب اتفاق مع 
موسكو وطهران قبل عامني خلفض حدة 

القتال بني قوات احلكومة واملعارضة.
وقال املسؤول »ال بد من جتنب أي حترك أو 
هجوم ينتهك االتفاق لكننا لألسف نرى 
أمثلة على ذلك في اآلونة األخيرة... نتوقع 

من بوتني أن يتخذ خطوات حلل املشكلة 
هناك«.

وأجرى أردوغان وبوتــني محادثات متكررة 
ووطدا العالقات بالتركيــز على التعاون 
في مجــال الطاقة والدفــاع. وفي يوليو 
متوز، بدأت تركيا تتســلم منظومة إس-

الصاروخي في  للدفــاع  الروســية   400
حترك وتر عالقات أنقرة بالواليات املتحدة 

شريكتها في حلف األطلسي.
ويضــع تقدم القــوات الســورية اجلنود 
األتــراك في املنطقة فــي مرمى النيران 
كما يهدد آمــال أنقرة فــي منع موجة 
مقاتلون،  ومنهم  الالجئــني،  من  جديدة 

على حدودها اجلنوبية.
وتقول األمم املتحدة إن أكثر من 500 ألف 
نزحوا عن ديارهم منذ بدأ اجليش السوري 
هجومه في أواخر أبريل نيســان. ويتوغل 
معظم هؤالء، أثنــاء هربهم، في معاقل 
املعارضة وصوب احلــدود. وفتحت تركيا 
حدودها في بداية الصراع الســوري في 
2011 وتستضيف في الوقت الراهن 3.6 

مليون الجئ سوري.
وقال املســؤول »ال بد من اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة ملنع موجــة مهاجرين من هناك 
إلى تركيا. ينبغي اتخاذ إجراءات للتصدي 
ألي مشاكل قد تنجم عن هذه املسألة«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال وزيــر الدفــاع الياباني تاكيشــي 
إيوايــا امس الثالثــاء إن بيوجنياجن تطور 
علــى ما يبدو رؤوســا حربيــة الختراق 
التي  الباليســتية  الصاروخية  الــدرع 
حتمي اليابان مشــيرا إلى املسارات غير 
التــي أطلقتها  املنتظمــة للصواريخ 

كوريا الشمالية في اآلونة األخيرة.
ونقل متحدث باســم الوزارة عن إيوايا 

قوله في مؤمتر صحفي إن اليابان تعتقد 
بيوجنياجن  أطلقتها  التــي  الصواريخ  أن 
هي صواريخ باليســتية جديدة قصيرة 

املدى.
وأثارت التجارب التــي أجرتها بيوجنياجن 
على صواريخ قصيرة املــدى القلق في 
اليابان اجملاورة رغم أن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب وصف تلك التجارب بأنها 

عدمية األهمية.

وجــاءت التجارب التي أجريت الســبت 
املاضي بعــد أن قالت كوريــا اجلنوبية 
إنها قررت إنهــاء العمل باتفاقية تبادل 
املعلومات اخملابراتية مع طوكيو وســط 
خالف متصاعد بشأن العمالة القسرية 

إبان احلرب العاملية الثانية.
ووصــف إيوايــا وغيره من املســؤولني 
اليابانيني قرار سول بأنه »غير عقالني« 
في ظل تزايد التهديد الذي متثله كوريا 

الشمالية.
وتنشر اليابان والواليات املتحدة مدمرات 
»إيجيــس« فــي بحــر اليابــان مزودة 
اعتراضيــة مصممة لتدمير  بصواريخ 
الرؤوس احلربيــة في اجلو. وتعتزم اليابان 
أيضا بناء       اثنتني من البطاريات األرضية 
طراز إيجيس لتعزيــز الدرع الصاروخية 

الباليستية اخلاصة بها.            
مصممة  الدفاعية  النظــم  تلك  لكن 

للتصــدي لقذائف تنطلــق على نحو 
منتظم ومن ثم ميكن التنبؤ مبساراتها 
لكن أي       اختــالف في مســار االنطالق 
سيجعل عملية االعتراض أكثر صعوبة.            

وقال مســؤول بوزارة الدفــاع الكورية 
اجلنوبية امس الثالثاء إن بالده والواليات 
املتحدة تعكفان على إجراء حتليل دقيق 
للتجــارب الصاروخية األخيــرة لكوريا 

الشمالية.

البرازيل ترفض مساعدة 
مالية من »G7« إلنقاذ 

»رئة األرض«

مسؤول أميركي: سوف نختبر 
التزام الحكومة السودانية 
االنتقالية قبل رفع العقوبات

تركيا تتوقع من روسيا المساعدة في تحجيم القوات السورية قبل اجتماع

اليابان: كوريا الشمالية تطور رؤوسا حربية الختراق الدفاعات الصاروخية

متابعة ـ الصباح الجديد :

قتل 51 عنصرا من قوات النظام 
والفصائــل اجلهادية واملعارضة 
اشــتباكات  جراء  الثالثاء  امس 
بني الطرفني في محافظة إدلب 
شمالي غرب سوريا، وفق ما أفاد 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وبعد ثالثة أشــهر من القصف 
الكثيف منذ نهاية نيسان على 
مناطق عدة في إدلب ومحيطها، 
بدأت قوات النظام في الثامن من 
مكنها  احلالي هجوماً  الشــهر 
من الســيطرة على مدينة خان 
شيخون الســتراتيجية وبلدات 
الشــمالي  ريف حماة  في  عدة 

اجملاور.
وأفــاد مدير املرصــد رامي عبد 
الرحمــن وكالة فرانس برس عن 
تدور شرق  »اشــتباكات عنيفة 
مدينــة خان شــيخون اندلعت 
إثر شــن فصائل جهادية  فجراً 
ومعارضة هجومــاً على مواقع 

لقوات النظام«.
ويقــود الهجــوم، وفــق عبــد 
الرحمــن، فصيال حــراس الدين 
املرتبط بتنظيم القاعدة وأنصار 
بينما  املتشــدد،  اجلهادي  الدين 
تتصدى قــوات النظام للهجوم 
بإسناد جوي من قواتها وطائرات 

روسية.
بني  املســتمرة  املعارك  وأوقعت 
قوات  من  23 عنصــراً  الطرفني 
لها،  املوالني  واملقاتلــني  النظام 
 13 20 مــن الفصائل،  مقابــل 
اجلهاديني،  املقاتلــني  من  منهم 

وفق املرصد.
الشــام  حترير  هيئة  وتســيطر 
ســابقاً(  النصــرة  )جبهــة 
موالية  متشــددة  ومجموعات 

لهــا علــى مناطق فــي إدلب 
فيها  تنتشــر  كما  ومحيطها. 

فصائل معارضة أقل نفوذاً.
أحصى  أخــرى،  علــى جبهــة 
املرصد مقتل ثمانية من مقاتلي 
الفصائــل واجلهاديــني في ريف 
محاولتهم  إثر  الشــرقي،  إدلب 
التســلل إلــى مواقــع لقوات 
النظــام قريبــة من مطــار أبو 

الضهور العسكري.

النظــام على  وتســيطر قوات 
والبلــدات في  القرى  عشــرات 
ريف إدلب اجلنوبي الشرقي منذ 

نهاية العام 2017.
ومحافظة إدلب مشمولة بإتفاق 
روسي تركي متّ التوصل إليه في 
سوتشــي في أيلول ونص على 
إقامة منطقة منزوعة السالح، 

من دون أن يُستكمل تنفيذه.
خالل  النظــام  قــوات  ومتكنت 

تقدمها في األسبوع األخير من 
تطويق نقطة مراقبة تركية في 
بلدة مورك، هي األكبر من بني 12 
نقطة مماثلة تنشــرها أنقرة في 
اتفاق  إدلب ومحيطهــا مبوجب 

مع روسيا.
ومــن املتوقــع أن يناقش ملف 
إدلب خــالل اجتماع بني الرئيس 
التركــي رجــب طيــب إردوغان 
ونظيره الروســي فالدميير بوتني 

في موسكو.
ويسبق هذا اللقاء الثنائي، قمة 
رئاسية تســتضيفها أنقرة في 
16 أيلــول وتضم إلــى إردوغان 
حســن  اإليراني  الرئيس  وبوتني 
روحاني لبحث الوضع في سوريا، 
في قمة هي اخلامسة من نوعها 

بني الرؤساء الثالثة.
ودفــع التصعيد املســتمر منذ 
نحو أربعة أشــهر أكثر من 400 

ألف شــخص إلى النزوح، بينما 
920 مدنياً، وفق  قتل أكثر مــن 

املرصد.
دامياً  وتشــهد ســوريا نزاعــاً 
تســّبب منذ اندالعه في 2011 
مبقتل أكثر من 370 ألف شخص 
وأحدث دمــاراً هائالً فــي البنى 
وتشريد  نزوح  الى  وأدى  التحتية 
أكثر من نصف الســكان داخل 

البالد وخارجها.

بعد ثالثة أشهر من القصف الكثيف

بعد سلسلة تصريحات متفائلة واجتماعات متكررة

51 قتياًل في حصيلة جديدة جراء اشتباكات 
بين قوات النظام وفصائل مسلحة في إدلب

أوقعت المعارك 
المستمرة بين 

الطرفين 23 عنصرًا 
من قوات النظام 

والمقاتلين الموالين 
لها، مقابل 20 

من الفصائل، 
13 منهم 

من المقاتلين 
الجهاديين
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متابعة ـ الصباح الجديد :

تعــززت امــس االول االثنني فرضية 
تشكيل حكومة جديدة في ايطاليا 
مؤلفــة مــن احلــزب الدميوقراطي 
)يسار الوسط( وحركة اخلمس جنوم 
الشعبوية، بعد سلسلة تصريحات 

متفائلة واجتماعات متكررة.
وبعد نحو ثالثة أسابيع من انسحاب 
زعيم الرابطــة )ميني متطرف( ماتيو 
سالفيني من االئتالف احلكومي بعد 
14 شــهراً فقط من تشــكيله مع 
حركة اخلمس جنوم، يبــدو أن إعادة 
تركيب املشهد السياسي تسير في 

االجتاه الصحيح.
وتكثفت احملادثات بني حركة اخلمس 
القوة  الدميوقراطــي  واحلــزب  جنوم 
البالد، من أجل  األولى في  اليسارية 
أطلق  جديــدة،  حكومة  تشــكيل 
»أصفر-أحمر«،  اسم  اإلعالم  عليها 
ومن أجل االتفاق على اســم رئيس 

الوزراء اجلديد.
الدميوقراطي  رئيــس احلــزب  وأعلن 
نيكوال زينغاريتي، بعد لقاء مقتضب 

مع رئيس حركة اخلمس جنوم لويجي 
دي مايو، »أنا متفائل بشأن بناء هذا 
االتفاق، نحن على املسار الصحيح. 

تشكيل حكومة أمر جدي«.
قد  املفاوضات  أن  مبتســماً،  وتابع، 
أجل حكومة  مــن  أخيراً  »افتتحت 

تغيير«.
وبهــدف إيجاد حل لألزمــة، يعمل 
الطرفان على فرضية إعادة تسليم 
رئيس الوزراء املنتهية واليته جوزيبي 
كونتي رئاســة احلكومــة اجلديدة، 
وهــو احــد مطالب اخلمــس جنوم. 
فــي املقابــل، مُينح االشــتراكيون 
الدميوقراطيون فرصة إعادة تشكيل 

كاملة للفريق احلكومي.
والتقى زينغاريتي ودي مايو وكونتي 
وانتهــى اجتماعهــم بعــد أربــع 
ساعات بدون أن يزيل الشكوك حول 

احلكومة اجلديدة.
وقالت وسائل إعالم إيطالية نقالً عن 
مصادر في احلزب الدميوقراطي إنهم 
لم يتمكنوا خــالل اجتماعهم من 
االتفاق علــى برنامج عمل احلكومة 
وال على مشــروع قانون مالي لعام 

.2020
حركة  فــي  أخرى  مصــادر  وأكدت 

اخلمس جنــوم أن احلزب الدميوقراطي 
لم يوضح موقفه من تسلم كونتي 

للحكومة خالل ذلك اللقاء.
وفــي وقت الحق، أكــد رئيس كتلة 
مجلس  فــي  الدميوقراطي  احلــزب 
أن  ماركوتشــي  أندريــا  الشــيوخ 

زينغاريتــي لم يضــع »فيتو« على 
رغم  للحكومة،  رئيساً  بقاء كونتي 
أنه ندد مبوافقتــه على إمالءات وزير 
الداخلية في حكومته املنهارة ماتيو 

سالفيني املناهضة للمهاجرين.

بدائل قليلة
على خفض  متفقــان  احلزبني  وكال 
عــدد النواب مــن نحــو 950 نائباً 
إلى 600 نائب، وعلــى وضع برنامج 
اقتصادي يولي اهتماماً أكبر باألكثر 

فقراً ومراٍع للبيئة.

لكــن اخلالفات كبيــرة داخل حركة 
اخلمس جنوم، التي أنشــئت انطالقاً 
مــن رفــض الطبقة السياســية 
القدميــة وكحــزب عابــر للتيارات 
او اليســارية.  بأوروبــا  املشــككة 
ويرفض جزء من اخلمس جنوم حتالفاً 
مع حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو 

رينزي عدوهم اللدود.
بيد أن حركة اخلمــس جنوم ال متلك 
الكثير من البدائــل. ورغم تصدرها 
عام  التشــريعية  االنتخابات  نتائج 
2018 )%32 من األصــوات(، إال أنها 
خســرت الكثيــر فــي االنتخابات 
األوروبية األخيرة مــع حيازتها على 
نســبة %17 فقــط مــن األصوات، 
صناديق  إلــى  العــودة  وســتكون 

االقتراع مبثابة انتحار سياسي.
وقال »أنــا فخور باخليــار احلر الذي 
إجراء  الرابطة. ميكننا جتنب  اتخذته 
انتخابــات لشــهر أو لعــام، لكن 
حكم الشــعب ســيأتي عاجالً أم 
آجــالً«، معتبــراً أن حتالفاً بني احلزب 
الدميوقراطــي واخلمــس جنــوم هو 

»انقالب« على إرادة الناخبني.
ولن يكون إجراء انتخابات مبكرة في 
ســالفيني،  لصالح  كذلك  اخلريف 

فقد خســرت الرابطة بــني 5 و7 % 
من نوايا التصويت في استطالعات 
الــرأي، فقد بلغت نســبة تاييدها 
األخيرة بني 31 و%33 مقابل مستوى 
تأييد قياســي تراوح بــني 36 و38% 
يوم انسحب سالفيني من االئتالف 
احلكم  إدارة  أن  احلكومــي بحجــة 
مع شــركائه الســابقني باتت أمراً 

مستحيالً.
النهائي بصدد  القرار  وينتظر صدور 
احلكومة اليــوم األربعاء، حيث أعلن 
رئيس اجلمهورية ســيرجيو ماتاريال 
أنــه ســيبدأ بعقــد استشــارات 
الكتــل  مــع  حكوميــة جديــدة 

السياسية بدءاً من الثالثاء.
ومنــذ اســتقالة كونتــي الثالثاء 
ميلك  الذي  ماتاريــال  أوضح  املاضي، 
وحيداً القدرة علــى حل األزمة، أنه 
يريد التصرف سريعاً ملنع إطالة فترة 
عدم االستقرار السياسي في ثالث 

أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وعلــى إيطاليا أيضاً اختيار اســم 
بروكســل  في  األوروبي  مفوضهــا 
واعتمــاد موازنة لعــام 2020 التي 
تبدو صعبة في ظّل منو بطيء وديون 

كثيرة.

تقرير

ايطاليا تقترب من تشكيل ائتالف حكومي جديد يجمع الحزب الديمقراطي والخمس نجوم
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الوطني  االحتــاد  حــزب  اكــد 
الثالثاء،  أمــس  الكردســتاني، 
ان حكومــة اقليم كردســتان 
ستسلم احلكومة االحتادية في 
بغــداد 250 الــف برميل نفط 

يومياً خالل موازنة عام 2020.
احلزب بيستون  النائب عن  وقال 
ان  صحافي،  بيــان  فــي  عادل، 
موازنة العام 2020 ســتتضمن 
اتفاقــا جيــدا بــن  حكومة 
النفط  بشــأن  واالقليم  املركز 

والرواتب«. 
بن  املباحثات  »وفود  ان  واضاف، 
بغداد واربيل قطعت اشــواطا 
اخلالفية«،  املسائل  بشأن  جيدة 
 2020 العام  ان »موازنــة  مبينا 
ســتتضمن اتفاق  بن حكومة 
بغداد املركزية واالقليم بشــأن 
النفط  والرواتب بتسليم  املركز 

(250( الف برميل نفط يومياً«.
االتفاق  »هذا  ان  بيستون،  وتابع 
ســيكون فــي مقابل ارســال 
بنود املوازنــة من قبل احلكومة 
املركزيــة اخلاصــة  باالقليــم 
وهو ما ســيتباحث بشأنه وفد 
االقليــم الــذي ســيزور بغداد 

قريبا«.
علــى صعيد متصــل، أعلنت 
النفــط  تســويق  شــركة 
»ســومو«، أمــس الثالثــاء، أن 
الهندية  النفطية  الشــركات 
تلتها الشركات الصينية كانتا 
العراقي  للنفط  شــراًء  األكثر 

خالل شهر متوز املاضي.
وذكرت »ســومو« في احصائية 
موقعها  على  نشرتها  رسمية 
»الشــركات  أن  الرســمي، 
من  عدداً  األكثر  كانت  الهندية 
بن الشــركات العاملية األخرى 
وبواقع  العراقي  للنفط  شــراء 
8 شــركات من أصل 32 شركة 

قامت بشراء النفط خالل شهر 
متوز املاضي«.

»الشركات  أن  سومو،  وأضافت 
الثانية  باملرتبة  جاءت  الصينية 
تليهــا  شــركات،   7 وبواقــع 
الشــركات األميركية وبواقع 3 
شــركات«، مبينــة أن »البقية 
بريطانية  شركات  على  توزعت 
وتركية  ومصريــة  وإيطاليــة 
ويونانية  وروســية  وإســبانية 

ويابانية وماليزية«.
في  »تعتمــد  أنهــا  وذكــرت، 
بيعهــا للنفــط العراقي على 
للتعاقد مع  الرئيســة  املعايير 

الشــركات النفطيــة العاملية 
الكبرى واملتوســطة املستقلة 
عموديا«،  املتكاملة  واحلكومية 
الشــركات  »أبــرز  أن  مبينــًة 
النفط  تشــتري  التي  العاملية 
ايني  شــركة  هــي  العراقــي 
بي  بــي  وشــركة  اإليطاليــة 
اويل  البريطانية وشركة جاينة 
اوكســون  وشــركة  الصينية 
موبيل األميركية وشــركة كاز 

بروم الروسية«.
في الســياق، أكد النائب األول 
النواب حســن  لرئيس مجلس 
كــرمي الكعبــي، قــرب افتتاح 

مصفاة للنفط بطاقة ٧٠ الف 
برميل في محافظة املثنى، في 
حن طالب رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد املهدي بعقد جلسة 

اجمللس املقبلة في احملافظة.
وذكر بيــان ملكتــب الكعبي، ان 
»النائب األول لرئيــس البرملان زار 
محافظــة املثنــى، برفقة وزيري 
ريكاني  بنكن  واإلسكان  االعمار 

والزراعة صالح احلسني«.
وأوضح الكعبي بحســب البيان، 
أن »اخلدمــات املوجودة في املثنى 
ال تتناســب مطلقا وكونها ثاني 
العــراق وما  اكبر مســاحة في 

متتلكه من موقع جغرافي و ثروات 
وزراعية  وســياحية  اقتصاديــة 
كبيرة«، مشــدداً علــى »ضرورة 
االســراع في تامن مياه الشرب 
التلوث احلاصل كأولوية  ومعاجلة 
قصوى الرتباطهــا بحياة الناس، 
وتعزيز االمن واالستقرار في املدن 
والقــرى والبادية لــدور ذلك في 
جذب فرص االســتثمارية احمللية 

واألجنبية«. 
ودعــا نائب رئيس البرملــان، وزارة 
املالية والبنك املركزي، إلى »دعم 
القطــاع االقتصــادي و الزراعي 
واالســتثماري مــن خالل خفض 

للفالحن  املمنوحــة  القــروض 
ومنح قرض الـ ٢٥ مليون للشباب 
العاطــل عن العمــل«، موضحاً 
ان »وزيــر النفط اكــد له افتتاح 
مصفاة للنفــط بطاقة ٧٠ الف 
القريب  املثنى خالل  داخل  برميل 
العاجل مما يســهم في احلد من 
البطالة وقضايا مادية اخرى تعود 
بالنفع ألهالي احملافظة عموماً«. 

وأشــار إلى »قــرب افتتاح منفذ 
اجلميمة احلدودي مع الســعودية 
خالل االيــام املقبلة حســب ما 
جرى االتفــاق عليه مع احلكومة 

مؤخراً«.

اتفاق على تسليم أربيل 250 ألف برميل يوميًا ضمن موازنة 2020
سومو: الشركات الهندية األكثر شراًء للنفط العراقي في تموز

وفود المباحثات بين 
بغداد واربيل قطعت 
اشواطا جيدة بشأن 
المسائل الخالفية«، 
مبينا ان »موازنة العام 
2020 ستتضمن اتفاق  
بين حكومة بغداد 
المركزية واالقليم 
بشأن النفط  والرواتب 
بتسليم  المركز )250( 
الف برميل نفط يوميًا

أحد احلقول النفطية

طوكيو ـ رويترز:
ارتفــع الن اليابانــي وتراجع عائدات الســندات 
األميركية ألجل عشر ســنوات أمس الثالثاء مع 
فرار املستثمرين صوب األصول األكثر أمنا وسط 
مخــاوف من تفاقم النزاع التجــاري بن الواليات 
املتحدة والصن بعد أيام من إعالن اجلانبن رسوما 

جديدة.
وارتفعت العملة اليابانية 0.4 باملئة إلى 105.63 
ين في مقابل الدوالر في أحدث التعامالت لكنها 
لم تكن بقوة مكاسب االثنن حن سجلت أعلى 

مستوى في ثالثة أعوام.
وتراجعت عوائد ســندات اخلزانة األميركية ألجل 
عشر ســنوات إلى 1.5097 باملئة، ليظل منحنى 
العائد منقلبا مع تسجيل عوائد سندات عامن 

1.5264 باملئة، في مؤشر على ركود وشيك.
اخلارجية،  املعامالت  الصيني فــي  اليوان  وتراجع 
احلســاس لنزاعات التجارة بن واشنطن وبكن، 
بعد أن هوى إلى مســتوى قياسيمنخفض عند 
7.1870 فــي مقابــل الدوالر في اليوم الســابق. 

ونزلت العملة 0.1 باملئة إلى 7.1770 يوان.

لندن ـ رويترز:
دفعت األســهم املدرجة في لندن األســهم 
املبكرة  التعامــالت  فــي  للهبوط  األوروبيــة 
أمس الثالثاء لكن دالئــل على تهدئة التوترات 
التجارية بن الواليات املتحدة والصن حدت من 

اخلسائر.
وتوقــع الرئيــس األميركي دونالــد ترامب يوم 
االثنن إبرام اتفاق جتاري مع الصن بعد مبادرات 
إيجابية من بكن لتهدأ األعصاب إثر التصعيد 

الذي عصف باألسواق املالية األسبوع املاضي.
ونزل املؤشر فايننشال تاميز 100 البريطاني 0.4 
باملئة مع عودة املستثمرين من عطلة البنوك، 
في حن نزل املؤشــر ســتوكس 600 األوروبي 

0.22 باملئة.
وتكبدت األســهم البريطانية أكبر اخلســائر 
على ســتوكس 600، ونزل سهم اتش.اس.بي.
سي هولدجنز وبريتش أميركيان توباكو وأسترا 

زينيكا بن 0.3 و1.3 باملئة.
وخالف املؤشر اإليطالي االجتاه النزولي بصعوده 
0.04 باملئة بعدما بدا أن حركة 5 جنوم احلاكمة 
واحلزب الدميقراطي املعارض على مشارف اتفاق 

لتشكيل حكومة إيطالية جديدة.

اسطنبول ـ رويترز:
تراجعت الليــرة التركية نحــو 0.5 باملئة في 
مقابل الدوالر أمس الثالثاء لتســجل أضعف 
مســتوياتها منــذ 19 يونيو حزيــران في ظل 
اســتمرار بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة 
الصينية األميركية والتوترات في شمال غرب 

سوريا.
وسجلت العملة التركية 5.8530 ليرة للدوالر 
في الســاعة 0710 بتوقيت جرينتش، مقارنة 

مع 5.8250 في إغالق يوم االثنن.
وبحسب بيانات مؤسســة اإلحصاء التركية، 
فقد ارتفع مؤشــر ثقة املســتهلك في تركيا 
خالل آب اجلاري من %56.5 إلى %58.3، بنســبة 

%3.1 مقارنة مع متوز املاضي.

ارتفاع الين أمام 
سلة عمالت

لندن تقود أسواق 
أوروبا للهبوط 

تراجع في قيمة 
الصباح الجديد ـ وكاالت:الليرة التركية

الرئيس األميركي دونالد ترمب  أعلن 
ستســتأنف  املتحدة  الواليــات  أن 
"قريًبا جــًدا" املفاوضــات التجارية 
مع الصن، بعــد تصعيد جديد في 
التوتر فــي األيام األخيرة بن القوتن 

االقتصاديتن األولين في العالم.
وقــال ترمــب علــى هامــش قمة 
بياريتس في  مجموعة الســبع في 
جنوب غرب فرنســا "اتصلت الصن 
الليلة املاضيــة )...( قالت +لنعد إلى 
طاولــة املفاوضات+ إذًا )...( ســنبدأ 
التفــاوض مــن جديد قريًبــا جًدا"، 
إلى  التوصل  يريــدون  مؤكًدا "أنهم 

اتفاق". 
الصينين  املفاوضــن  كبيــر  أبدى 
اســتعداده ملواصلــة احملادثــات مع 

واشــنطن ســعًيا إلى التوصل إلى 
اتفــاق جتــاري برغم احتــدام احلرب 
التجاريــة بن البلدين، وفق ما نقلت 

مجلة مالية.
قال نائب رئيــس الوزراء الصيني ليو 
هي في كلمة "إننا على اســتعداد 
لتسوية املشــكلة بهدوء من خالل 
املشــاورات والتعاون"، بحســب ما 

أوردت مجلة "كايشن". 
وتابع ليو على وفق املصدر نفســه 
"إننــا نعارض بحــزم تصعيد احلرب 
التجارية" الذي ال يصب في مصلحة 
"أي مــن الصن والواليــات املتحدة 

وشعوب العالم".
بن  التجاريــة  احلــرب  واحتدمــت 
في  األولين  االقتصاديتــن  القوتن 
العالــم اجلمعة مــع تهديد الصن 

برفع الرســوم اجلمركية على واردات 
األميركية  املنتجــات  من  ســنوية 

بقيمة 75 مليار دوالر.
ورّدت واشنطن على الفور باإلعالن عن 
زيادة أكبر مما كان مقررًا في الرسوم 
اجلمركية املشــددة علــى املنتجات 
الصينية التي ستدخل حيز التنفيذ 
في سبتمبر ثم في كانون األول. كما 
أثار الرئيس األميركــي دونالد ترمب 
توترًا في أوساط األعمال األميركية، 
إذ دعا الشــركات إلى وقف التعامل 

مع الصن.
وردًا على ذلك أكــد ليو متحدثًا في 
الصن  أن  غرب(  )جنوب  شونغكينغ 
تــوّد "اســتقبال املســتثمرين من 
العالم بأســره مبا في ذلك الواليات 

املتحدة".

ووعد بــأن بكن ســتواصل "إحالل 
أجواء مؤاتية لالســتثمارات وحماية 
امللكيــة الفكريــة )...( ومعارضــة 
العراقيــل التكنولوجية واحلمائية"، 

على وفق تقرير اجمللة.
تقترن احلــرب التجاريــة اجلارية بن 
البلدين منــذ أكثر من عام مبواجهة 
تتركز  التكنولوجي  الصعيــد  على 
الصينية  هــواوي  شــركة  بشــأن 
العمالقــة لالتصــاالت التــي حتتل 
املرتبة الثانية في العالم لشــركات 
الهواتف النقالة. وتعتزم إدارة ترمب 
منع الشــركات األميركية من تزويد 
اجملموعة باملعدات لالشتباه في أنها 
بأنشــطة جتســس ملصلحة  تقوم 

بكن، وهو ما تنفيه هواوي.
تندد واشــنطن بالفائض الهائل في 

امليزان التجاري بن البلدين ملصلحة 
الصن، وتتهم بكن بفرض عمليات 
نقــل تكنولوجيــا قســرية علــى 
على  وبالتعدي  األميركية  الشركات 

امللكية الفكرية األميركية.
في السياق، تدرس احلكومة الصينية 
تخفيــف وإلغاء القيود على شــراء 
الســيارات في إطار مسعى لتعزيز 

االستهالك.
الثالثــاء،  أمــس  أيضــا،  وأعلنــت 
االئتمانــي  الدعــم  تشــجيعها 
العاملة مبصادر  السيارات  ملشتريات 
املنزلية  واألجهــزة  اجلديدة  الطاقة 

الذكية.
وتعتزم احلكومة الصينية الســماح 
باملوافقة على مبيعات  املدن  إلدارات 
التجزئة للمنتجات النفطية املكررة.

الوطني  املكتب  بيانات من  وأظهرت 
الصيني لإلحصاءات أمس الثالثاء منو 
الصينية  الصناعية  الشركات  أرباح 
2.6 باملئــة في متوز عنهــا قبل عام 
 72.28( يوان  512.7 مليار  إلى  لتصل 
مليار دوالر(. وكانت األرباح انخفضت 

3.1 باملئة في حزيران.
على  باملئة   1.7 األربــاح  وتراجعــت 
أساس ســنوي في الفترة من كانون 
الثانــي إلى متــوز، مســجلة 3.50 
يوان، مقارنــة مع انخفاض  تريليون 
بنسبة 2.4 باملئة في األشهر الستة 

األولى من السنة.
التزامات الشركات الصناعية  وزادت 
4.9 باملئة عنها قبــل عام إلى 65.2 
تريليون يوان فــي نهاية متوز، مقارنة 

مع زيادة 5.6 باملئة في حزيران.

ترمب: المحادثات التجارية مع الصين تبدأ قريبًا جدًا
بغية التوصل إلى اتفاق بعد بلوغ التوتر أقصاه
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دراسة

شعر

فيه الشــاعر عوالم الغيــاب، والتأويل، 
وكل ميكن ادراكه عبر شفرات االستعارة 

التي حتتشد بها قصائد الكتاب...
 

 أمّيُز..ال أمّيُز بيني ؛ وماتركوا من وصايا، 
بنَي موعٍد/ رمبا نلتقي، 

وبنَي بالدٍ يحركها الالجئوَن على عجالْت، 
بنَي مقابرِ )سوق الشيوخ( ؛ التي أبدلُْتها 

بجّناٍت مّيتٍة؛ وآلهٍة عاطلنْي، 
وبنَي أسّرٍة خارَج البيوْت 

وتظاهراٍت مهددٍة بقنابِل الشهوْة، 
بني املعّممــنَي الذيَن َهَجروا دماَء األئّمة، 

وساحوا الى الّروماْن 
وغناء) ســيد حمدان(، الــذي ظّل ريُقُه 

ناشفاً َكَدِمْه 
وصوتُُه لّيناً بنَي احلشائْش.. 

هــذه الثنائيــات تســتدل باملفارقــة، 
لتؤســس  االســتعاري،  وبالتقاطــع 
ل)نصها( حساســية شــعرية تلتقط 
مايهجــس فــي الذاكرة، وفــي املكان، 

وفي شــفرات الغائب، حيث يستدعيها 
الشــاعر ليســتأنف  الوجــود عبرها، 
وليجعل من شــفراتها أكثر تعبيرا عن 
املفارقات التي عاش حتوالتها الشــاعر، 
و«التظاهرات«  و«املقابــر«  ف«البــالد« 
تكتسب  حمدان«  و«سيد  و«املعممني« 
بعدهــا الداللــي من خــالل حضورها 
املفارق في ســياق االحالة الشــعرية، 
وكأن الشــاعر لم يجد سوى هذا البعد 
االســتعاري ملواجهة عري الواقع، أو ما 

جلرى في املابعد ل)االرض اعاله(
كّلما أبحرُت عدُت إلى سريري، 

وإنَّ البالدَ طعنٌة في الَظْهرْ 
واألطباَء حرائق. 

وكيَف أُعيُد ساعاتِهم اّلتي تدورْ، 
نوا بالالفتاْت  بعد أن ُكفِّ

بالغة الصــورة، وتقانــة التركيب، هي 
مهارة الشــاعر في التعبيــر عن رؤيته 
الشعرية، إذ تتحول هذه الرؤية الى لعبة 
اركيولوجيــة، مثلما هــي لعبة تقنية 
يتوسع عبرها املنت الشعري، في بعديه 
االســتعاري واالحالي، والتي تتبدى أكثر 
وضوحا في بنية املفارقة، وفي تشــظي 
الشــعرية،  للجملة  النحوية  البنيــة 
الالوعي  فــي  ثاوية  عميقــة  احــاالت 
الشعري، وفي ســياق التمثيل الثقافي 
النحوية، والذي يفترض حتفيزا  للجملة 
للبحــث عــن املضمر والغائــب، أو عن 
الفكرة التي حتولها االستعارة من فعل 
لساني الى خطاب، له فضاؤه التعبيري، 

وله شغفه العالمي.
تسمية ال)نصوص( كعنوان فرعي كما 
ورد في مقدمة الكتاب الشــعري، هي 
لعبة للقراءة، والجتراح حمولة تعبيرية 
تســويغا  وســيميائية، حتمــل معها 
لالبانة عــن ما حُتيل اليه االســتعارات 
من اشــارات، أو من معاٍن خبيئة، والتي 
حاول الشــاعر من خاللها االفصاح عن 
رؤيته، أو عــن وعيه احلاد للزمن الثقافي 
امللتبس باقنعته السياسية والنفسية، 
ومبوارباتــه التي تُخّبىء خلفها نفســا 
جلوجــة، خائبة، مفجوعــة، وما عاد له 
سوى توصيف العالم والتاريخ والوجوه 
واالحــداث عبر اللغة، وعبــر ما تبيجه 
الشعرية من طاقة استعارية مفتوحة، 
قد التعني اســتدعاء واضحــا لفكرة 
النص املفتوح، بقدر ماتعني اســتدعاء 

الرؤيــة املفتوحــة، التــي تســتدعي 
والســيرة  والذاكرة  التفاصيــل  معها 
عبر حلظاتهــا الفارقة، أوعبــر متثيلها 

االستعاري وليس الواقعي والتاريخي.

اخلــروج من هذيــان اللغة الــى كثافة 

الواقع.
الشــاعر الصائح يُعني كثيرا بتصميم 
نصــه الشــعري، عبــر تقانــة بنائية 
إذ تتحول هذه  تتجوهر في التكثيــف، 
الكثافة الى موّجه له أثره في التمثيل 
وفي  االستعارة،  وفي حركة  الشــعري، 

ضبــط االحالــة املفارقة الــى الواقع، 
مكانا  ليبدو  عموميتــه  يفقد  فاملكان 
النفســية  خصوصيته«املكثفة«  لــه 
واالحاليــة- العــراق/ الناصرية/ ســوق 
الشيوخ، الزمن يخرج من كورنولوجيته 
ليبدو وكأنه زمٌن نفسي مكثف، أو حتى 
زمٌن لغــوي ترهنه الكثافة الى  التحول 
االســتعاري، واالسماء ببعدها االيقوني 
وشعريا،  اشباعيا،  فعال  بوصفها  حتضر 
فالشــاعر يصطنع عبر اسماء« كمال 
سبتي، نصيف الناصري، رياض ابراهيم، 
في الغربة، مثلما يســتدعي اســماء« 
رشــيد مجيد، جبــار جبر، واثــق فالح، 
جاســم محمد عليوي، سمير هامش« 
فــي الذاكرة، وليصطنــع عبرهم حياة 
من  تتخلص  تتأنســن  حيــاة  مجاورة، 
هذيان اللغة عبر التكثيف االســتعاري 

للواقع.
أحســب أن نص« ناس مــن الناصرية« 
يؤشر مدى حساسية الشاعر وحسيته 
إزاء هــذه اللعبة، فهــو يهجس عبرها 
برغبــة الذعة، وبلغــة متدفقة، لكنها 
موجــزة وموحية، تالمس ســرائر احلياة 
والغياب واحلرب واخلوف من خالل تلّمس  
حيواتها املُقّنعة بأسمائها، والدالة على 

ماهو غائب في سيرة الشاعر..
بنية  متثــل  واحلضور  الغيــاب  ثنائيــة 
الكتاب  هــذا  نصوص  الغلب  مفتوحة 
الشــعري، إذ ينخــرط الشــاعر فيها 
من  بوجٍع  وباحثا، مســكونا  مغامــرا، 
يبحث عن ذاته، عبر استدعاء التفاصيل، 
وعبر اســتدعاء الذاكــرة، والزمن، وعبر 
واقع ضاج  مــع  اســتعارية  مفاصحة 
بالهذيانات الوطنية، وبأسئلة التائهني، 
واملشــغولني بفكــرة احليــاة ذاتها، إذ 
يضعنا الشــاعر كقراء أمــام مفارقات 
لعبته، تلك تشــتبك بها اسئلة خبرته 
في بكتابــة املزاج الشــعري، مع رؤيته 
التي تعــّرت فيها اللغة عــن كثيٍر من 
االقنعة، واجملــازات الزائدة، ولتبدو اغلب 
شــعرية  لكتابة  وكأنهــا  النصــوص 
اخلالص والتطهير، تلك التي يســتدعي 
من خاللها الشــاعر العالــم والذاكرة 
الرمل،  اقنعــة  لينــزع عنهم  والتاريخ 

واوهام املنفى واعطاب السيرة.. 

علي حسن الفواز
 

نصوص عبد احلميد كاظم الصائح ترهن 
حضورها عبر ثنائية االستعارة واالحالة، 
فاألولى هي لعبتــه في املواربة، واملراغة، 
والثانية هي مغامرته في التســلل الى 
ماهو سري ومغّيب في السيرة، والتاريخ، 
إذ ينــزع الشــاعر قميــص اخلطيئــة، 
والنوستاجليا ليبدو- في الكتابة-  وكأنه 
يكتب ســيرة أخرى، هي ســيرة )الوعي 
الشقي( ومراجعة الذات لذاكرة مراثيها 
وخيباتها واســفارها، ولتبدو االستعارة 
فيها وكأنها  شــفرة السيمياء، واجملس 
البالغي الــذي ميارس فصاحته في تعرية 

اخلسارات واالقنعة.. 
في كتابه النصوص)االرض اعاله( الصادر 
عن دار نينوى/ دمشق يكتب الشاعر نص 
وجوده، واســئلته، فهو يستحضر  عبر 
هاجس)املفكر فيه( مجاال نسقيا، ينفتح 
على ماهو مخفي في الســيرة، واملنفى، 
والغيــاب واحلضــور، إذ ال ميلك الشــعر 
سوى هاجســه اللغوي في الكشف عن 
مفارقاته االســتعارية ملكاشفة العالم 
الذي ترك له ركاما فاجعا من االستعارات 

واالقنعة املستعملة..
اســتعاري  كمجال  النــص،  توصيــف 
احملشــوة  الذاكرة  الذاكرة،  فــي  للحفر 
الغائبة،  واالســماء  والوجوه،  بالوقائــع 
والتــي الميلــك الشــاعر ازاءها ســوى 
التخفف من اســطرتها وارخنتها لكي 
يواجههــا، وليتعــرف علــى حموالتها 
الرمزية والسيمائية، وليحفر في بنيتها 
العميقة بحثا عن تفاصيل وشــروخ هي 
االرهاص الدامي لسيرة اخليبة الذي عاش 

حتوالتها الصاخبة.
عنوان الكتاب الشعري له بعد صياغي، 
واحالــي أيضــا، فبقدر اســتعارته  من 
خطــاب املراســالت، حيــث اســتدعاء 
فعل االشــارة والتوضيــح والبحث عن 
مايســتدعي املعنــى، فإنــه يُحيل الى 
شغف تتبع ماتستدعيه البنية االسمية 
جلملة«االرض اعــاله«، عبر حتفيز فاعلية 
احلفــر في الذاكــرة والتاريخ والســيرة 
واملــكان، وهي أمنــوذج لكتابــة التقوم 
على حتييــد خطابها، بــل باالنحياز الى 
عتبــة الرؤيا، ليس بوصفها التناصي، بل 
بفعلها العالي االنزياح، والذي يســتغرق 

الشعرية التي تكتب سيرة الشاعر
عبد الحميد الصائح..

ظاهر حبيب الكالبي
 

ملاذا الرواية القصيرة جدا؟ 
هل تعتبر احلاجة الــى الرواية القصيرة جدا 
إســتجابة حلاجات نفسية إبداعية تتوسط 
بــني التكثيف املســتغرق والعميق للقصة 
القصيــرة واألطناب املمــل للرواية الطويلة 
في احلكي والســرد والوصف بدالالت الزمان 
واملــكان واحلــدث وارهاصات الشــخصيات 
ومتردهــا وصراعها، من خالل تأثــر األجناس 
األدبية بعــدوى إرهاصــات الثقافة الرقمية 
وتكنلوجيــا املعلومات التي عــودت املتلقي 
على تقدمي املوجز املفيــد واملعلومة الراكزة، 
فجاءت احلاجة نحو اســتدعاء أجناس أدبية 
والتماهي  االنفعال  لتلبي حتقق متطلبــات 
واإلدهاش من دون األخالل بالشــروط املوجبة 
لصنعة األبداع الروائي من حيث البناء الفني 
وحضور احلدث وعمق الشخصية ومركزيتها 
في السرد وقدرتها عبر السرد باألخذ بتالبيب 
القارئ وحتقيق التفاعل العاطفي والوجداني 
املدهش، فكانــت الرواية القصيرة جدا، التي 
منحت الســرد القدرة على الغور والتفسير 
على املســتوى الرمزي والواقعــي، ولتوفرها 
على أمكانيــة فتح مغاليق الســرد وقراءة 
ثنايا اخلطاب وخارجه قراءة جمالية عميقة، 
لذا جــاء تطبيق الرمز فــي الروايا القصيرة 
للحريزي في هذه اجملموعة الصادرة عام ٢٠١٩ 
عن مطبعة حوض الفرات النجف األشــرف، 
عميقا وغائــرا ومتثيله لم يكن عشــوائيا، 
فالرمــز جتربــة ابداعية جماليــة حتتاج الى 
جهد ســردي وفضاء فكري ضابط للعالقة 
بني املنجز اإلبداعي ومتثالت الرمز وتشظياته 
اجلمالية واألنية الراكــزة على مضمر يلمح 
الرمز نحــوه بتمثالتــه ليبعد الســرد عن 
السطحية واملباشرة .فهناك عالقة ابداعية 
معقــدة تقوم بصهــر الروابــط األنفعالية 
بجــذور جتليات اخلطاب الغائــرة في املنظور 

السردي وصراع الشــخصية في محيطها 
املتخيل.

الصراع في مواجهة الزيف
قــدم الروائي في هذه اجملموعــة أربع روايات 
قصيــرة جدا وهــي( املقايضــة. والقداحة 
احلمراء.وأرض الزعفران .واجملهول(، فقد وظف 
الروائي احلريزي الهم السياسي وعبر رموزه 
الشــخصية والشــيئية، ومن خالل متانة 
صياغة السرد بلغة سهلة قريبة لفضاءات 
القــارئ النفســية والثقافيــة، فالروايات 
الثالث بعد اخراج رواية أرض الزعفران تلوح 
بالهم السياســي الواضح وصراع املظلوم 
في مواجهــة واقع الزيف والفســاد وقهر 
الســلطة واحلرمــان من قبل الســلطات 

الشمولية .
فجــاء الرمز فــي رواية املقايضــة برمزها 
التهكمــي الفاضح عبر صــورة الذيل في 
طوله وقصره ليفسر طبيعة الوالء املتغابي 
والســاذج املمنوح باجملان لصــورة الطغيان 
واالســتعباد .فالرمز يشــكل إدانة واضحة 
ملرحلة اخلواء واجلدب في طبيعة االستسالم 
والرضوخ خلطابات املستبد الشمولي . وفي 
رواية القداحة احلمــراء القصيرة جدا يأتي 
الرمز محمــوال من خالل هيمنــة الصورة 
الرابطــة القداحة احلمــراء بتجليات اللون 
وفعلية  اآليديولوجيــة  مرجعياتــه  وداللة 
القدح واألشعال وعبر رمزية املناضل الكردي 
البسيط العاشق لوطنه وقضيته وخالصه 
كاكا حسن الذي عاش اغترابني اغترابا على 
صعيده الشــخصي بعيدا عن وطنه وأهله 
وقضيتــه واغترابا في ضياع الفكر واملوقف 
الوجودي بعد فشــل املواثيق السياســية 
مع االنظمة الشــمولية فشــل مشــروع 
الفني  الوصف  الوطنية فقد جــاء  اجلبهة 
مقتضبا لألمكنة يجنح نحو انضاج الوعي 
اإلنساني  الطابع  عن  اخلارجة  باملمارســات 
واالســتغالل الطبقــي فقد جــاء فقدان 

ونهاية كاكا حســن رمــزا واضحا لهيمنة 
القهر وغيــاب األيديولوجيا التي تأخذ زمام 
املبادرة واخلالص وترك القداحة احلمراء الرمز 
املتمثل بصورة العالقــة مع اجلذور والتاريخ 
والقضيــة القابلة لإلنعــاش والتفجير ملن 
يتمكن من فك شفراتها وطرائق توظيفها 
.لم مينح الســرد امكانية الغور العميق في 
نفســية كاكا حسن مع كونه الشخصية 
احملورية واإلشكالية املضببة وغير املستقرة 
حتى يقذف بها الســرد خارج لعبة الوجود 
لتكون رمزا عريضا للرفض وعتبة مجهولة 

لكونــه  السياســي  والنفــي  لالغتــراب 
شخصية لم تكن رمزية شكلية بل رمزية 
لها تشــظياتها علــى الفعل اإلنســاني 
بالبســاطة  املمزوج  األيديولوجي  وعمقها 
والوجدان فكانت  للقضية  واالنتماء  واحلياة 
شخصيات روايتي القداحة احلمراء واجملهول 
شــخصيات تعاني الوحدة بشــكل كوني 
وارتكازاتها  الفلسفية  مبرراتها  لها  مرعب 

االجتماعية القاهرة.

الواقعية واخليال في الكتابة السردية

الروايــات القصيرة جدا عنــد احلريزي جتمع 
بل  واملتخيل  الواقعي  محورين ومســلكني 
صار الوهمي واملتخيل أعمق اشتغاال ومتاهيا 
مع الوعي الشعبي رواية أرض الزعفران فقد 
تداخل الرمــزي والوهمي فــي بنية واحدة 
عميقــة مع تعدد الرؤى مــع هيمنة الرؤية 
األيديولوجيــة جــاءت الروايــات القصيرة 
األخرى معبأة بالرمز السياسي وارتكاساته 
في التغييب والضياع فكانت هناك نصوص 
الروايات  والتاريــخ وتوفر  لها طابع االنتماء 

على شخصيات مثقفة، األنتلجنسيا .
وحضــور الصــوت املتعــدد أرض الزعفران 

القداحة احلمراء .
كان للمكان عند احلريزي أهميته ووظيفته 
هناك  والسوســيولوجية  الســيكلوجية 
توافق لبعض الشــخصيات مــع األمكنة 
مع  الشــخصيات  لبعض  تصــادم  وهناك 
األمكنة القهرية كاكا حســن في الفهود 
الناصرية في القداحــة احلمراء اجملهول في 
غياهب اجملهول، الفضاء الرمزي أضحى طاردا 
الزعفران  الواقعي حتى فــي ارض  للفضاء 
فيمكن فهم عمق املأساة وطبيعة الصراع 
وجتاذباتهــا عالئقيا  األمكنــة  قــراءة  عبر 

ونفسيا واجتماعيا.
ان ســلطة الرمز وداللتــه اإليحائية ترصد 
مع فهم عالقة الفضاء املكاني لكونه يعد 
الروائي ومرجعياته  النــص  جزءا من فضاء 
الواقعية والذهنيــة واخليالية والتأثير فيها 
يظهر على الشــخصيات واألشــياء بقوة 
فالرمز املتعالق مع الفضاء املكاني املفتوح 
مينح الرواية طابع العمق واإليجابية والتأثير 
فالتعمــق في وعي الشــخصيات يجعلنا 
نعثر على رموز ودالالت تتطلع نحو خالصها 
الفردي ضوية واجملهول وكاكا حسن وادريس . 
فكان احساس الشخصيات باخلطر وتهديد 
اجملهول دليلها نحو الفعــل االختياري نحو 
اخلــالص واحلرية بعد زحــف العفن واجلدب 

واخلواء. 

كما جاءت رواية اجملهــول عبر رمزية بطلها 
اجملهول الوحيد في غربة وطن تناوشته ذئاب 
اليوم بني محتل شــرير ونفعــي نهاب في 
لعبة سياســة يقرب فيها املاحل ويقصى 
املناضل الشــريف بل قد يتهــم هو اخلائن 
حسب مقتضيات السياسة وفنون األعالم 
فهو األلم الكبير الذي يكشف عنه السرد 
عبر حبكة عميقة ومؤثرة فيظهر الســرد 
مدى االغتراب العميق للمناضل السياسي 
وهــو يعيش حالــة انعدام الرؤية بســبب 
وســط  الباصرة  وانعدام  الفضــاء  تضبب 
عالم تســوده الفوضى واخلراب فكشف لنا 
السرد عن ادانة شــاملة لكل رموز املرحلة 
السياســية واالجتماعية ألنها ســاهمت 
بشكل أو آخر على القبول مبناخ يتماهى مع 
حالة الفوضى واســتالب الهوية وكشفت 
عن خطاب سياســي مضمر يطعن بكافة 
التبريرات السياســية التي تداهن الفوضى 
على حســاب الهوية والتحرر والوعي وفي 
روايــة أرض الزعفــران يجنــح الروائي نحو 
اخليال الفنطازي ليؤســس حكاية تتماهى 
مــع انزياحات اخليــال الشــعبي ليحاكي 
قصص الف ليلة وليلة ورحالت الســندباد 
والشــاطر حســن فالعنوان أرض الزعفران 
له طاقاته الروحية ومرجعياته الطقوسية 
الســاكنة في تخوم الطالســم والتعاويذ 
والتمائــم والقــوى اخلفية هكذا شــكل 
الروائي ســرده وبناءه الفني عبر انعكاسات 
شــخصية ضوية الطافحة بالنور والضياء 
وســحرها الكوني عبر حكاية تتوسط بني 
الواقعــي واملتخيل واحلقيقــة والوهم عبر 
استثمار اخمليال الشــعبي األسطوري لبناء 
بعدما  والدهشــة  باخليال  تتفجــر  حبكة 
متكن الروائي من ازاحة احلواجز بني العوالم 
الواقعية واملتخيلة بهيمنة اخلطاب بضمير 
املتكلــم العليــم الذي يشــارك في صنع 
احلدث وتأويله ليمنح اإليقاع السردي حركة 

دائبة بهاجس التوقع والترقب القلق.

حسين القاصد

وقفُت
ـُنا ... كأني وقفت امامي وشاهدت

اذ كالنا امامي
وكان ارتباك اللقاء شهيا

وكان الكالم جلدوى الكالم ِ

جلسنا امامي وشاهدتنا
جنيد التلذذ باالبتعاد حلد التقرب

تنفسُت صوتي في همسها
تساءلُت من انِت؟

قالت)انا(
فقلت رجاًء ولكْن انا

اقصُد ... أنى

أأنت انا ؟!!!
تعالي نوزع هذي الـ أنا

خذي الصوت مني
خذي نكهتي

سأبدو بطعمك )جدا انا(
خذيني لنبدو كالنا انا

دعي نصــَف آه ٍ اظلُّ عليهــا ألني وفيٌّ 

حلزني اللذيذ
دعي لي الغياَب

فانت احلضور الشديد االنوثة
ـُتات النساء وانت امرأة إني مللت ف

اتدرين معنى )وانت امرأة(
الن النساء تبوس املرايا

وتهدر وقتا 

ـّذر وجها  تب
حتاوُل، لكْن بدون امرأة

ولكّن )انِت(
حضورٌ ودفٌء

وعطٌر يطاردني بالهدوء
ووجه تخاف سناه القصيدة

ألن بوجهك خمرا ً عتيقا ً

وضوء طليقا ً
فال تشعليني بنغمة ضحكة

تعالي أرتب فيك املعاني واكتب منك
فصدرك مأوى
وصدرك منفى

واني برغم وجودي هنا
أفتش عن أحرف للوطن

الروايات القصيرة جدا أنموذجا 
الرمز وداللته في سرديات الروائي حميد الحريزي

انثى النساء

عبد احلميد الصائح

في كتابه النصوص)االرض اعاله( 
الصادر عن دار نينوى/ دمشق 

يكتب الشاعر نص وجوده، 
واسئلته، فهو يستحضر  عبر 
هاجس)المفكر فيه( مجاال 

نسقيا، ينفتح على ماهو مخفي 
في السيرة، والمنفى، والغياب 

والحضور، إذ ال يملك الشعر سوى 
هاجسه اللغوي في الكشف عن 

مفارقاته االستعارية لمكاشفة 
العالم الذي ترك له ركاما 

فاجعا من االستعارات واالقنعة 
المستعملة..
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بغداد ـ فالح الناصر:

للمدة من 20 ولغاية 24 آب اجلاري، 
الوطني  املركــز  حلبــة  ضيفــت 
في  الرياضيــة  املوهبــة  لرعايــة 
املدينــة الشــبابية نــزاالت الدور 
الثاني لبطولــة أندية العراق لفئة 
 2004/2003 مواليــد  الناشــئني 
 48 ميثلون  186 مالكما  مبشــاركة 

نادياً من شتى محافظات العراق.
الزعامــة كانــت لفريــق مواهب 
املركــز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
نقطة،   48 الذين جمعوا  الرياضية 
ليجددوا الزعامة في هذه البطولة 
للعــام الثامــن تواليــا، فيما حل 
فريق العمــارة ثانيا وله 19 نقطة، 
ولالتصاالت ثالــث الترتيب الرصيد 
ذاته من النقاط، في حني أتى فريق 
احلســنني باملركز الثالث مكرر وله 

15 نقطة.
احتــاد اللعبــة، كان مهنيــاً فــي 
التنظيــم بالتنســيق والتعــاون 
املثالي مع قســم املركــز الوطني 
لرعاية املوهبــة الرياضية في دائرة 
وزارة  واحملافظات/  األقاليم  شــؤون 
الشــباب والرياضــة، فقــد كانت 
الرياضية فالح  ملدير قسم املوهبة 
عودة جــوالت ميدانيــة في تفقد 
مســيرة البطولــة وحتضيراتهــا 
وحضوره جانبــاً من احلفل اخلتامي 
للمنافســات، في حــني أكد ممثل 
مكتب وزير الشــباب والرياضة، د. 
بالل احلســني ان تنظيم البطولة 
يأتي في اطار دعم الوزارة املتواصل 

لأللعاب الرياضية.
اخلتامــي، شــهد حضور  احلفــل 
اللعبــة وجمهورهــا و عضو  رواد 
مجلس النواب، رئيس جلنة الشباب 
عليوي..  البرملانية، عباس  والرياضة 
بادر بتكرمي  املركــزي  املالكمة  احتاد 

ابطال اللعبة السابقني على هامش 
احلفــل اخلتامي، وهم »زهير خضير 
ووسام سعدي وســراقة صبيح«.. 
في حني قــدم احلكم الدولي، عماد 
عبد احلسني درعاً تقديرياً ملستشار 
رئيس احتاد اللعبــة، امير العبودي، 
عضو جلنة تنظيم البطولة جلهوده 

في اجناحها.
اختيار  النزاالت ســيتم  وفي ضوء 
منتخب الناشــئني لتمثيل العراق 

في بطولة آســيا املقــررة ان تقام 
مطلع شهر تشرين األول املقبل في 
دولة اإلمارات العربيــة املتحدة، اذ 
ســيتم انتقاء االفضل من اخلامات 
التي تفوقت واحرزت مراكز املقدمة 

للمشاركة في البطولة القارية.
النتائــج الفردية، لــوزن 46 كغم 
اســفرت عن تتويج اسحاق جعفر 
باملركز االول تاله حيدر  من العمارة 
انور جاســم من احلسنني، وفي وزن 

48 كغم فاز محمد باقر من العمار 
تاله احمد فؤاد من احلســنني، وفي 
وزن 50 كغم حصل حســني مثيل 
حريجة من املركز الوطني في بغداد 
على املركز االول تاله علي احمد من 

االتصاالت.
وفي وزن 52 كغــم، حصل الالعب 
امير حيدر مهدي من املركز الوطني 
في بغداد على املركــز االول، تاركا 
االتصاالت  لالعــب  الثاني  املركــز 

كاظم جواد.. وزفــي وزن 54 كغم، 
حصل العب احلســنني علي قاسم 
على املركز االول تــاله العب املركز 
الوطني في بغداد حسني علي بدر.

امــا وزن 57 كغم، فشــهد تفوق 
العب املركز الوطني في بغداد حيدر 
عبد الهادي بالفوز على العب عمال 
نينوى كرار حيدر.. اما وزن 60 كغم 
اخلليج  نــادي  العب  عليه  فحصل 
علي قاسم بندر بالفوز على سجاد 

عبد احلسني من الشعلة، وفي وزن 
63 كغم حصل مقتدى علي عبود 
من نادي اجلنسية على املركز االول 
تــاركا املركز الثانــي لالعب دجلة، 

مقتدى احمد لفتة.
وفــي وزن 66 كغم حصل ســجاد 
املركز  مــن  احلســني  عبد  عمــاد 
الوطني في بغداد على امركز االول 
نادي  لالعــب  الثاني  املركــز  تاركا 
فراس موســى،  اخليرات مصطفى 
وفي وزن 70 كغم أتى العب الزوراء 
ضرغام كرمي باملركز االول تاله العب 
نفط ميســان حســني عماد، وفي 
وزن 75 كغم حل العب نادي امليناء 
مقتــدى عدنان عبــد اهلل باملركز 
االول ومحمــد صادق مــن العدالة 

باملركز الثاني.
وفي وزن 80 كغم، احرز العب املركز 
الوطني في بغداد كرار يسر املركز 
االول ثم العب النجدة جعفر وسام، 
وفي وزن  80+ كغــم، حصل العب 
الوطني فــي بغداد، منتظر  املركز 
احمد سلوان على املركز االول، تاله 
العب نادي الشرطة سجاد سعدي 
علي.. اما جائــزة افضل العب فائز 
حصــل عليهــا ضرغام كــرمي من 
الزوراء وعلي قاسم بندر من اخلليج، 
أنور  وافضل مالكم خاســر، حيدر 

جاسم من نادي احلسنني.
التدريبي  املــالك  ان  بالذكر،  اجلدير 
املشــرف على فريق املركز الوطني 
يتألف  الرياضية،  املوهبــة  لرعاية 
مــن ) الدكتور رافــد خليل رئيس 
عبداجلليل  والدكتور  املدربني  هيئة 
جبار ورســول جبر وأبراهيم جمعة 
والدكتور محمد لؤي مدرب اللياقة 
البدنية واإلداري عماد عبداحلســني 
مــن مركز محافظة بغــداد وعالء 
فالح من مركــز محافظة البصرة 
وحسني سابط من مركز محافظة 

ميسان(.

مواهب المركز الوطني بطاًل للعام الثامن
 تواليا.. وخامات واعدة تترقب نزاالت آسيا

سمير خليل أضواء على منافسات أندية العراق لفئة الناشئين بالمالكمة

الملكي في نفق الفوضى 
النه ريال مدريد،امللكي فان اخباره دائما ما تتصدر وسائل 
االعالم وتشــغل جمهوره الذي يعد باملاليني بل وتشغل 
حتى جماهير الفرق املنافســة ،امللكي دائما في الصدارة 
وفي كل االحوال بشــهادة التاريــخ والبطوالت والنجوم 
التي ارتــدت القميص االبيض منذ تأســيس هذا النادي 
االسباني عام 1902 وسطرت اسمها بحروف من الق في 

سفر هذا النادي العريق.
بعد فتــرة انتعاش بدأت عام 2014 مــع املدرب االيطالي 
كارلو انشــلوتي واكملها الفرنســي زيــن الدين زيدان 
تخللها الفوز بالقاب اوربية ومحلية وعاملية لغاية العام 
2018 عندما غادر زين الدين زيدان القلعة البيضاء رفقة 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اثر الفوز بكاس دوري 
ابطال اوربا للمــرة الثالثة على التوالــي ليدخل النادي 
امللكي في دوامة من الفوضى والتخبط وضياع املوســم 
دون اي بطولة مع اعفاء مدربني هما االســباني لوبتيجي 
واالرجنتيني ســوالري ليعود زيدان لقلعة امللكي نهاية 
املوســم املاضي كي ينتشــل الفريق ويعود به لســكة 

االنتصارات .
عاد زيدان واستبشــر اجلميع خيرا خاصة مع اعالنه بانه 
ســيحدث ثورة في الفريق كون اغلب جنومه املتاحني قد 
تشــبعو بااللقاب واثقلتهم تخمة هــذه االلقاب،  ومع 
نهاية املوســم تواردت االخبار بان ريال مدريد سيستقدم 
جنوما كبــار وفعال حضر النجم البلجيكــي ادين هازارد 
واملدافعــني الفرنســي فيرالند مينــدي والبرازيلي ايدير 
ميليتــاو واملهاجم الصربــي لوكا يوفيتيــش واملوهبة 
اليابانية الصغيرة وامللقب مبيسي اليابان كوبو باالضافة 
للمهاجــم البرازيلي رودريغو ، بعدها بــدأ زيدان مرحلة 
التغيير لكنه فاجأ اجلميع بقراراته حيث اســتغنى عن 
عشرة العبني باع منهم اربعة هم لورينتي للجار اتلتيكو 
مدريــد واملدافع ثيــو هرنانديز للميالن و كوفاســيتش 
لتشيلسي االنكليزي واملهاجم راؤول دي توماس لبنفيكا 
البرتغالي ،واعار ســتة العبني هم :سيبايوس لالرسنال 
والنرويجــي اوديغارد لريال سوســيداد واملهاجم مايورال 
لليفانتي واملدافع فاييخو لوولفرهامتون االجنليزي واستمر 
املغربي حكيمي باالعارة لصالح بروســيا دورمتوند واخيرا 
استغنى عن املوهبة اليابانية كوبو لصالح مايوركا على 
سبيل االعارة ايضا برغم ان انضمام هذا الفتى الصغير 
للريال اعتبر نصرا على الغرمي برشــلونة الذي حاول بكل 
جهده خطف هذا املوهوب ،ومع كل حركة البيع واالعارة 
لــم ميس زيدان اي العب من احلــرس القدمي على العكس 
فهو متمســك ببعض الالعبني مثل مواطنه كرمي بنزمية 
واملدافع البرازيلي مارســيلو واالســباني ايسكو واجلناح 

فاسكيز باالضافة لباقي الالعبني القدامى.
زيدان يعــد، كرمي بنزمية، خطا احمر اليجــوز جتاوزه وهذه 
القناعــة اثرت على هجوم الريال كثيرا ،صحيح ان بنزمية 
ســجل اكثر اهداف الريال املوسم املاضي لكنه اثبت انه 
الميكن وبعد مغادرة كريستيانو ان يقود هجوم الريال النه 
ليس حاســما كباقي املهاجمني وقد يكون زيدان محقا 
او متعمــدا فقد عطل وابعد مواهب كثيرة في ســبيل 
بقاء بنزمية اساســيا في تشــكيلة الفريق ولعل موراتا 
وماريانــو ومايورال وحاليا يوفيتيــش على نفس الطريق 
باالضافة الى احباط اخرين نفســيا من خالل التصريح 
بابعادهم واالســتغناء عنهم مثل غاريث بيل وخيميس 
رودريغز، الشيء نفسه بالنســبة ملارسيلو الذي يصعد 
لبناء الهجمات لكن مكانه في يسار الدفاع يظل شاغرا 
ممايتيح للخصوم استغالل هذه الثغرة لتشكيل اخلطورة 
على الريال مع بطء مارسيلو بالرجوع باالضافة لهشاشة 
الدفاع الذي يتحمل عبء قصور خط الوسط واملهاجمني 
وبالرجوع الغلب خسارات الريال ترى ان هجمات االهداف 

تأتي من جهة مارسيلو.
الورطة االخــرى ان زيدان ضحى بثالثــة العبني في خط 
الوســط على امل اســتقدام مواطنه النجم بوغبا من 
اليونايتد او الدامناركي اريكسن من توتنهام او الهولندي 
فــان بيك من اياكس امســتردام لكن اي مــن هؤالء لم 
يأتــي حلد اآلن وبقي العب احتياطي واحد خلط الوســط 
هو االورغويانــي فالفيردي ،وخلط الوســط دور كبير في 
النتائج السلبية للفريق فكاسيميرو ومودريتش وكروس 
باالضافة اليســكو فقدوا االلهام والشغف وصارو عبئا 
على الفريق، كذلك فان وجود حارسني كبيرين في مرمى 
الريال هما البلجيكي كورتوا والكوستاريكي نافاس خلق 

ورطة اخرى اثرت ايضا على مردود الفريق .
رمبا جنانب احلقائق خاصة ونحن في بداية املوســم ولكن 
الصورة العامة لريال مدريد توحي بالكثير ،لننتظر ونرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تعول اجلماهيــر العراقية على فريقي 
القوة اجلوية والشرطة، في منافسات 
بطولة كأس محمد السادس لألندية 
األبطال، وذلك بعد خــروج الزوراء من 
املشاركة  الزوراء  وافتتح  املســابقة.. 
العراقية في البطولة من خالل امللحق 
التمهيــدي، وكانت هنــاك معارضة 
كبيرة لبــدء النهائيات من هذا الدور، 
حيث عد الكثيــرون أن هذا األمر يعد 

إهانة كبيرة لتاريخه.
الفريق اآلخر املشارك في البطولة هو 
الشــرطة، الذي توج املوسم املنتهي 
بلقب الدوري املمتاز.. الشــرطة وبعد 
املونتنيجري  املــدرب  عقــد  انتهــاء 
نيبوشــا، متســك بفكرة التعاقد مع 
اســتعان  املرة  وهذه  األجانب  املدربني 

بالصربي ألكسندر التيش.
تعاقــدات مهمة  على  النــادي  وركز 
فتمكن من إضافة الدولي سعد ناطق 
قلب دفاع القوة اجلوية، وكذلك الدولي 
صفاء هادي قادما من الزوراء، باإلضافة 
إلى احملترف في سويسرا شيركو كرمي، 

وهداف الطلبة السابق مروان حسني.. 
الشــرطة ذهب للبحث عــن ذاته في 
البصرة  مدينة  في  داخلي  معســكر 
والكويت  البصرة  بني  األجواء  لتشابه 

من حيث احلرارة والرطوبة.
 ووصــل الفريق إلــى الكويت وخاض 
مرانه األول ويتطلــع لتحقيق نتيجة 
طيبة في مباراة الذهاب التي ستقام 
في الساعة السابعة والربع من مساء 
اليــوم األربعاء علــى ملعب مضيفه 
الكويت الكويتي.. وسيلتقي الفريقان 
في ملعب كربالء الدولــي في املباراة 

الثانية يوم 23 أيلول املقبل.
امــا، فريق القــوة اجلوية الــذي يعد 
األكثــر اهتماما بالبطولــة العربية، 
من  ســريعا  احمللية  تعاقداتــه  أنهى 
خالل التركيــز على نوعية معينة من 

الصفقات.
لكــن القــوة اجلوية تأخــر فقط في 
تعاقداته مع احملترفني باستثناء الالعب 
الســوري زاهر ميداني، الذي مت جتديد 
تدريبي  دخل مبعســكر  عقده.الفريق 
فــي بيروت، وخاض خاللــه 3 مباريات 
جتريبيــة فاز في مباراتــني وتعادل في 
واحدة.. وعاد إلى مدينة كربالء حتضيرا 

ملواجهة ذهاب دور الـ 32، حيث يالقي 
الساملية الكويتي يوم غٍد اخلميس في 

ملعب كربالء.

ولم يوفــق الزوراء في خطف البطاقة 
املؤهلــة لدور الـــ 32، ودفع ثمن تأخر 
إنهاء مســابقة الدوري وعدم حصول 

الفريــق علــى فتــرة كافيــة إلبرام 
تعاقدات جديدة والتحضير للبطولة.

وفاز الــزوراء في املبــاراة االولى على 

فريق هورســيد الصومالــي بهدفني 
من دون رد، في حني خســر في املباراة 
الثانيــة امــام احتاد طنجــة املغربي 
بثالثيــة نظيفة، وعاد ليخســر امام 
الرفاع الغربي البحريني باربعة اهداف 
ثالثا  الــزوراء  ليقف  مقابل هدفــني، 
في اجملموعة االولــى بثالث نقاط، في 
حني تصدر الرفــاع اجملموعة بالعالمة 
الكاملــة 9 نقــاط، ثم احتــاد طنجة 
ثانيا وله 6 نقاط، فيما تذيل هورسيد 

الترتيب من دون رصيد.
وعانى العبو الزوراء من اإلجهاد البدني 
الكبير، جراء انتهــاء الدوري احمللي 20 
متوز املاضي، ثــم خوض نهائي الكأس 
يــوم 26 من نفس الشــهر.وبعد ذلك 
انضم بعض العبي الزوراء إلى صفوف 
املنتخــب العراقي خلوض منافســات 

بطولة غربي آسيا.
العبو  البطولة، ســافر  ختــام  وبعد 
الزوراء إلــى املغرب من أجل خوض دور 
اجملموعات بالبطولة العربية، وبالتالي 
لم يحصلــوا على الراحــة الكافية.
ولم يجد حكيم شــاكر املدير الفني 
الكافي خللق حالة من  الوقت  للزوراء، 
االنسجام والتناغم بني الالعبني اجلدد، 

حيث ال زال الفريق فــي طور اإلعداد، 
وبالتالــي هنــاك لغة مفقــودة بني 
الزوراء في أمس احلاجة  الالعبني.وكان 
خلوض معسكر قصير يسبق البطولة 
توفير  أجــل  من  لألنديــة،  العربيــة 

االستقرار والتجانس بني الالعبني.
لم يوفــق املدرب حكيم شــاكر في 
توظيف بعض الالعبني بشكل مثالي، 
والســبب في ذلك كون الزوراء افتقد 
خلــوض املباريــات التجريبية.وحــاول 
حكيم شــاكر، خلق التوازن املطلوب 
من خالل إشــراك بعض الالعبني بداًل 
من املصابني، لكن محاوالته لم تنجح 
فــي إجنــاز املهمة.وتأثر فريــق الزوراء 
بغياب بعض العبيه ألسباب مختلفة، 
منهم الالعب أحمد فاضل الذي غادر 
انتقال  وكذلك  احلــج،  فريضة  لتأدية 
العراقــي صفاء هادي  العب املنتخب 

إلى الشرطة.
هذا بجانب عدم جتديــد عقد احملترف 
حســني اجلويد الذي كان يجيد اللعب 
في مركز الظهير وميكن إشراكه على 
اليمن أو اليســار، باإلضافة إلى تأخر 
الذي عانى  انضمام مصطفى محمد 

من إصابة طفيفة.

بعد خروج الزوراء من التصفيات التمهيدية

الجوية والشرطة أمل العراق في البطولة العربية

تقرير

صراع على الكرة في مباراة الزوراء وهورسيد الصومالي

جانب من نزاالت بطولة الناشئني باملالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
صعــد منتخبنــا الوطني لفئة 
الدور  إلى  القدم  بكرة  الشــباب 
النهائي من بطولة غربي  نصف 
الفوز  بعد  للشباب،  األولى  آسيا 
أول أمــس ، علــى البحرين 1-2 ، 
في اجلولة الثالثــة واألخيرة، من 
منافسات اجملموعة الثانية،ورافق 
نظيــره  الشــبابي  املنتخــب 
اإلماراتي، بعدما حــل ثانياً، بـ 3 

نقاط.
 ،37 بالهدف األول فــي الدقيقة 
عبر حسني خضير وفي الدقيقة 
85 ســجل زين العابدين، وقلص 
منتخب البحريــن النتيجة قبل 
دقيقة علــى نهايــة اللقاء من 
ركلــة جــزاء بنجــاح عبد اهلل 

محمد.
ويلعب منتخبنا الشــبابي اليوم 
االربعاء امام األردن في دور نصف 

املباراة  جتمــع  حني  في  النهائي، 
الثانيــة منتخبــي فلســطني 
ونظيره  للبطولة  املضيف  البلد 
اإلمــارات، ومن املقــرر ان تختتم 

البطولة يوم بعد غٍد اجلمعة.
يذكر ان منتخبنا الشبابي يقوده 
في  ويضم  املدرب قحطان جثير، 
صفوفه نخبة جيدة من االسماء 
الشابة التي يتوقع لها املستقبل 

الكبير في عالم كرة القدم.

بابل ـ كريم أسود:
شــط  شــاطئ  على  افتتحت 
باشراف  للســباحة   دورة  احللة 
عباس  الكابنت  املعروف  السباح 
كلوت مبشــاركة ٢٥ سباح ومن 
مختلف االعمار وشهدت الدورة 
التى ستستمر ملدة خمسة ايام 
حضــورا  ملفتــا  خصوصا من 
عشــاق اللعبة وعدد من اهالي 

املناطق القريبة على الشاطئ.
 وقال املــدرب عباس كلوت الذي 
يعد واحد من اشــهر السباحني  
ان هــذه الدورة تضــم مختلف 
االعمار   والغايــة منها تعليم 
الســباحة والفنــون احلديثــة 
لهذه اللعبة اجلميلة التي باتت 
تقف فـــي طليعـــة االلعـاب 

الرياضيـة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئة االدارية لنادي الزوراء 
الرياضي، اقامة معسكر تدريبي في 
املغرب، استعداداً خلوض منافسات 

املوسم املقبل 2020-2019.
وقال عضو الهيئــة االدارية للنادي 
عبد الرحمــن رشــيد ان »الهيئة 

االداريــة للنادي قــررت متديد فترة 
اقامــة الفريــق في مدينــة الدار 
الثالث  حتــى  املغربية،  البيضــاء 
من شــهر ايلول املقبل«.واضاف ان 
الفريق  ادخال  »الهدف من ذلك هو 
تدريبي،  فــي معســكر  الكــروي 
ألجل  ودية،  مباريــات  عدة  تتخلله 

املوســم  ملنافســات  التحضيــر 
املقبل«.

يشار الى ان فريق الزوراء خرج مؤخراً 
التمهيدي  الــدور  منافســات  من 
لبطولــة االنديــة العربيــة، بعد 
في مجموعته،  واحداً  فوزاً  حتقيقه 

مقابل خسارتني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن منتخب العراق الوطني لتنس 
كرة القــدم من الفوز على منتخب 
كأس  بطولة  في  األول  ســريالنكا 
ملــك تايالنــد املقامــة حالياً في 

العاصمــة التايالندية وبشــوطني 
لشوط واحد.

ويعد احتــاد اللعبة هــذا املنتخب 
األلعــاب  لــدورة   )2022 )احللــم 
اآلســيوية 2022 وهــم بأعمار )12 

منتخبنــا  عاماً.واســتطاع   )13 و 
املشــاركة  الوفود  إعجــاب  نيــل 
واألوساط الرســمية في البطولة، 
بعد املستويات التي قدمها العبوه 

الصغار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم  لكرة  العربي  االحتاد  كلف 
طاقم حتكيم عراقي الدارة مباراة 
نواذيبو  و  الســوري  اجليش  فريق 
منافســات  ضمــن  املوريتانــي 
32 ببطولــة كأس محمد  الدور 

االبطــال  لألنديــة  الســادس 
2019/2020 واملقــرر  للموســم 
للمباراة ان تقــام في كربالء في 
الساعة 7 من مســاء يوم األول 

من شهر أيلول املقبل.
وتألف الطاقــم التحكيمي من 

مهند قاسم حكم ساحة وواثق 
مدلل وميثم خماط مســاعدين 
له، ومحمد ســلمان حكم رابع 
وعباس عبد احلســني منســقا 
اخلرساني منسقا  عاما، وحسني 

إعالميا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــررت اللجنة االوملبيــة الوطنية 
اجراء  موعــد  حتديــد  العراقيــة، 
املركزي. التايكواندو  احتاد  انتخابات 
وقال االمني العــام للجنة االوملبية 

الوطنية العراقية حيدر اجلميلي ان 
»اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
قررت اليوم حتديــد يوم الثالثني من 
املقبل، موعداً الجراء  ايلول  شــهر 
املركزي،  التايكواندو  احتاد  انتخابات 

في العاصمة بغداد، النتخاب هيئة 
ادارية جديدة لالحتاد«.

يشــار الى ان احتاد التايكواندو يدار 
حالياً من قبل جلنة مؤقتة، حددتها 

اللجنة االوملبية في وقت سابق

كلوت يؤهل 25 سباحًا في بابل الشبابي يلتقي األردن في نصف نهائي غربي آسيا

الزوراء يقيم معسكرًا في المغرب

تنس الكرة يفوز على سريالنكا طاقم عراقي يقود لقاء الجيش ونواذبيو 

30 أيلول.. انتخابات اتحاد التايكواندو



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Wed. 28 Aug . 2019 issue (4241( األربعاء 28 آب 2019 العدد ASSABAH ALJADEED

--1
للشــعراء صــوالٌت وجوالت مــع رجال 
املعروفني،  ووجوهــه  النافذيــن  اجملتمع 
في  والهجاء  للمديــح  البيانــي  واخلط 
هؤالء شــديُد احلركة صعوداً ونزوال ، ورمبا 
ال يستقر على حال من شدة التذبذب ..!!

--2
وأكثر قوافي الهجاء تنصبُّ على البخالء 
وأضرابهم ألم تســمع )أبــو العتاهية( 

يهجو بخيال فيقول :
إّنك لو تستنشُق الشحيحا

وََجْدتَُه أنَتَ شيٍء رِيَحا 
وقيل في بخيل آخر .

ولو يستطيُع لَِتْقِتيرِه
تّنفَس ِمْن منخر واحِد 

--3
وقد هجا شيخ اخلطباء املرحوم الشيخ 
محمد علي اليعقوبي وزارة طاهر يحيى 

فقال :
وزارتنا أضحى ابن يحيى يديُرها 

فياليت قد دارْت عليه الدوائُر
وقالوا : سيحيا العدل منها بطاهٍر 

فقلُت لهم : ما في الوزارة طاهُر 
--4

أمــا ان يكون الهجــاء " ملقهى " معنّي 
فهذا شيٌء جديد ..!!

وميكن ان يضاف الــى هجاء بعض املدن 
التي ضاق بها بعض الشعراء ذرعا .

--5
قال عبد الستار احلسني هاجياً " مقهى 

" يقع في الكرادة الشرقية ببغداد:
أيُّ مقهى بها الغداة رُزينا 

فأثارْت كواِمَن احلُزِْن فينا 
ما بِها لو سألَت غير شيوٍخ 

كلهم قد جتاوز السبعينا
فهنا َسْعلٌة وثَمَّ نخاٌم 

يجعل املرء كاسفاً محزونا 
لألصحاء ما بها من مقاٍم 

ال وال راحًة بها يلقونا 
) الروض اخلميل / ج2 / ص253 / للدكتور

السيد جودت القزويني(
ان املقهى املهجو أثــار كوامن احلزن في 
الشــاعر حتى أنه اعتبر جلوســه فيه 

مبثابة الرزية 
والرزية هي املصيبة – كما هو معلوم –

ثــم أن املقهــى يحتضن كبار الســن 
من الشــيوخ الذين ال يُتقنــون اال فنون 
والسعال وليس لديهم اال النخامة وهي 

املطروح من الصدر واالنف
وهذا ذّكرني مبا قاله شــاعر ظريف آخر 
وهو يدلي برأيه في شــعر ٌقرء بحضوره 

فبادر الى التعليق عليه قائالً : 
واّن هذا الشعر ميكانيكي 

مموسٌق ِمْثُل )السعاِل الديكي (
ولعل كثــرة التنخم هــي التي جعلت 
)احلسني( ينفي عن رواد املقهى الصحة، 
ومــا انتهى الشــاعر اال بأُمنيــة غريبة 

متّثلت بزوال املقهي عن لوح الوجود ...
لقد كانت غضبة الشــاعر ) احلســني( 

على املقهى عنيفة للغاية 
وعبد الســتار احلسني شــاعر موهوب 
، وقــد جاءني يوما بقصاصــة ورق َكَتَب 

فيها :
أسليَل )محمٍد الهادي(   

ودليَل احلقِّ لُِطاّلبِْه
ومّوضَح آياِت الباري 

ِمْن ُمْحَكِمها واملتشابِْه
أصبحَت ألُمِتَنا َملَْجأً
يأوي املكروُب الى بابِْه

َمْن ُجدَت عليه بألطاٍف 
بَك تفخُر أمُتنا ال بِْه

ولم يكن الغرض من ايراد هذه االبيات االّ 
تُريَك الشاعرَفي حاليته: حالة الرضا  أْن 

والغضب ،
وحالة الهجاء املديح ، 

وال أدري أين حّل  عبد الستار احلسني اآلن ؟

هجاء َمْقهى 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العاملية  املغنيــة  أعربت 
لزميلتها  دعمهــا  مادونا 
املغنيــة العامليــة مايلي 
سايرس بعد انفصالها عن 
زوجها املمثل األســترالي 
ليام هيمسورث، وحديثها 
عن الظــروف التي رافقت 
هذا اإلنفصــال وما قالته 

عن اخليانة.
كالم  على  مادونا  وعّلقت 
ما يلــي هذا قائلــًة لها: 
إنســانة  أنِت  هلل،  احلمد 
وال  وامرأة عاشت حياتها، 
وكانت  لالعتــذار.  حاجة 
ســايرس قــد ذكــرت أن 
ســبب  ليســت  اخليانة 
زوجها  عــن  انفصالهــا 

هيمســورث. وأكدت أنها 
لم تخن ليــام، وتابعت: ال 
وترفض  أخبئه"،  ما  أملك 
ما يلي اتهامها بجرمية لم 

ترتكبها.
وذكرت مايلــي أنها قررت 
أن تأخــذ قرارا صحيا لها، 
وسعادة  أكثر صحة  وهي 

اآلن منذ أي وقت مضى.

أيام على إعالنها عن  بعد 
نيتها إعتــزال الغناء بعد 
اجلديد  ألبومهــا  إطــالق 
األخير  ســيكون  والــذي 
حســبما ذكــرت، فاجأت 
اللبنانية إليســا  الفنانة 
كشفت  عندما  محبيها 
إلــى  انضمامهــا  عــن 
 La" اإلسباني  املسلسل 

."Casa De Papel
إليســا كشفت عن اخلبر 
عندما نشرت صورة لقناع 
الشــهير،  العصابة  أفراد 
الشــركة  لها  قدمتهــا 
للمسلســل  املنتجــة 
كهديــة،  "نتفلكــس" 

جاهــزة  بأنهــا  لتعلــق 
لإلنضمام ألفراد العصابة، 
"البروفيسور".  قيادة  حتت 
مــن ثم قامت الشــركة 
بالترحيب بإليســا ضمن 
أحــداث العمــل وكتبت 
"مســرورون لوجودك إلى 

جانبنا، بيروت".

املصرية  املمثلة  كشفت 
مهرجان  أن  عن  بشــرى 
للنجم  دعوة  وجه  اجلونة 
العاملي من أصول مصرية 
أجل  مــن  مالك  رامــي 
الدورة  فعاليــات  حضور 
املهرجان،  مــن  الثالثــة 
إال أنــه اعتــذر بســبب 
انشــغاله حالًيا بتصوير 
فيلمــه اجلديد "جيمس 

بوند.
في  بشــرى،  وأضافــت 
املؤمتر الصحفي اخملصص 
املقام حاليا  للمهرجــان 
الفنــادق  أحــد  داخــل 
القاهرة،  فــي  الكبــرى 
أنهم يحاولون دعوة رامي 
األولى،  الدورة  منذ  مالك 

دون  ارتباطاته حتول  أن  إال 
مجيئه الى وطنه األم.

فــي  بشــرى  وأكــدت 
حديثها مشاركة النجم 
العاملــي مينا مســعود 
فــي الــدورة الثالثة من 
الذي  األمــر  املهرجــان، 
األطفال خصوصاً  أسعد 
بعــد جناح فيلــم "عالء 

الدين".

مادونا

رامي مالك

اليسا

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

كل واحــد منا مر بظروف ومواقف عدة 
خالل حياته، بعضها ســعيد وبعضها 
االخر محزن، لكن هنــاك احداثا مؤملة 
بغض النظر عن عمقها او بســاطتها، 
لكنها مؤملــة لصاحبهــا، ويتمنى ان 
يكون باســتطاعته محوها من حياته، 

كي ال متر ذكراها عليه.
لو كنا منلك ممحاه ســحرية نستطيع 
بها محــو كل ذكرياتنا احلزينة واملؤملة، 
وغيرها من االحداث التي نود نسيانها، 
ماهو احلدث االكثر ايالما او حزنا نتمنى 

نسيانه ومحوه من ذاكرتنا؟
املهنــدي مهند الياســري يقول: بودي 
امحو مــن ذاكرتي حادث تفجير إرهابي 
حصل امام عيني وشهدت احتراق عدد 
العشرات،  وموت  الســيارات  من  كبير 
برغم مرور سنوات على احلادث هذا لكن 
الكوابيس ما زالــت تطاردني بني احلني 
واحلــني االخر، فكرت في أحــد األيام ان 
اذهب الى منطقة احلادث بعد ان عادت 
اليها احلياة، بغاية نســيان احلدث لكن 

لم يجد ذلك نفعا.
حصلت  التي  اإلرهابيــة  التفجيــرات 
في العراق، لم ينج من قســاوتها أحد، 
فحتــى من لم يشــهدها بــأم عينه 
اضطــر مجبرا على مشــاهدة الصور 
والفيديوهــات التي تناقلتها وســائل 
االعــالم ومواقع التواصــل، فهل ميكن 

محوها يوما ما؟
هشــام النقاش الباحث بعلم النفس 
يقول: بعض االحــداث ال ميكن محوها 
مــن الذاكرة خاصة مــا يتعلق باملوت، 
لكن ميكــن جتــاوز احلدث فالنســيان 
خدعة، ال أحد ينسى مثل تلك االحداث 
اال من يصــاب بالزهامير، لكن هناك من 
اســتطاع جتاوزها بعدة طــرق، باإلميان 
باهلل وقدره وحكمتــه، بعقلنة احلدث 

او املوقف، وطرق أخرى ميكن من خاللها 
التخفيف من وطأة احلزن او األلم بشأن 

تلك الذكرى.
عليه الســراي موظفة متقاعدة ودت 
لو انها متلــك مثل تلــك املمحاة كي 
متحــو من ذاكرتها مــوت والدتها الذي 
حصل امامها، وتقول: كان يوما اشــبه 
بالكابــوس، ما زلت وبعــد مرور حوالي 
23 عاما على وفاتها احلم بها حتادثني 

ومن ثــم تتالشــى بطريقــة مرعبة، 
اســتفيق بعدها حزينة متكاســلة ال 
اقوى حتى علــى النهوض من الفراش. 
أمتنى ان امحو تلك الذكرى األليمة، وال 
أدري كيف، فهي حاضرة بكل تفاصيل 

حياتي.
قد تكون حالة الســراي تشبه الى حد 
كبير ما مر به الياسري وبالتالي فكالم 
جتاوز  حالتهــا،  على  ينطبــق  النقاش 

احلالة يتعلق بعمق االميان، والتعامل مع 
احلدث مبنطق أكبر.

النســيان خدعــة، انا مؤمنــة بهذا، 
ومؤمنة أيضــا بان جتاوز أي حدث مهما 
يكن عمقه ووقعــه علينا جائز وممكن 
وليس ضربا من ضروب املستحيل كما 
يظــن البعض، لكن االمــر يحتاج منا 
الركون الــى العقل أكثر من العاطفة، 
وان نروض انفعاالتنا وال ننساق خلفها.

الصباح الجديد - وكاالت:
تعــد الطماطــة مــن اخلضروات 
أحد  الليكوبــني،  مبركــب  الغنية 
يقلل  الــذي  األكســدة،  مضادات 
بالســكتة  اإلصابة  مخاطــر  من 
الدماغية، ألنه يحســن من كفاءة 
الــدورة الدموية، وتدفــق الدم إلى 
جميــع أعضاء اجلســم، كما يقي 
الدمــاغ مــن اإلصابــة باألمراض 
العصبيــة، كالزهاميــر والشــلل 

الرعاش.
عصيــر  شــرب  يســاعد  كمــا 
الطماطة، اجلســم على التخلص 
من الســموم، إذ إّنــه يعد مصدرا 
غنيــا مبركبات الكلــور والكبريت 
والكلى  الكبد  التي حتسن وظيفة 
في إزالة هذه السموم بنحو أفضل.

وأفادت دراسة حديثة، بأن الشخص 
أكثر من ثمرتي  يتناول  الذي  البالغ 
طماطة أو أكثــر من ثالث حصص 

الطازجــة يوميا  الفاكهــة  مــن 
وظائف  تراجــع  تأخير  يســتطيع 
الرئتــني مقارنة بالشــخص الذي 

يتنــاول أقل من ثمــرة طماطة أو 
على  يوميا  واحــدة  فاكهة  حصة 

التوالي.
ويعد استعمال الطماطة كغسول 
منو  على  يســاعد  للشعر،  مباشر 
بويصالتــه. واإلكثار مــن تناولها، 
يســهم في نضارة البشرة، بإزالة 
اجللد امليــت عنها، وذلك الحتوائها 
على العديد من الفيتامينات، مثل 

"أ، ب، سي، ك، إي".
العديدة  الفوائــد  مــن  بالرغــم 
للطماطة، إال أن األطباء ينصحون 
بعدم األفراط مــن تناولها، إذ جتدر 
اإلشــارة إلى أن تنــاول الكثير من 
الطماطــة النيئة ميكــن أن يتلف 
املينا املوجودة على األسنان بسبب 

كمية احلمض العالية فيها.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطماطة

النسيان.. حقيقة ام خدعة

النسيان

الصباح الجديد - وكاالت:
احتّل فيلم "إجنيل هاز فالن" اجلديــد من إنتاج "الينزغايت" 
صدارة شــباك التذاكر في أميركا الشــمالية خالل عطلة 
نهاية األســبوع محققــا 21,3 مليون دوالر، علــى ما أفادت 

شركة "إكزبيتر ريليشنز" املتخصصة.
ويدور اجلزء الثالث من سلســلة "فالن" بشــأن عميل سري 
يؤدي دوره املمثل جيرار باتلر والذي يّتهم خطأ مبحاولة اغتيال 
الرئيس األميركي )مورغن فرميان(. ويشــارك في هذا الفيلم 

أيضا نيك نولته وبايبر بيرابو وجادا بينكت سميث.
وتراجع الفيلم الكوميدي "غود بويز" من إنتاج "يونيفرسل" 

إلى املركز الثاني محققا إيرادات بلغت 11 مليون دوالر.
وحّل في املرتبة الثالثة فيلم "أوفركامر" من إنتاج "ســوني" 
بطولة أليكس كندريك وآرين رايت تومســون بعائدات بلغت 

8,2 ماليني دوالر.
أما فيلم "اليني كينغ" )األســد امللك( بنسخته اجلديدة من 
إنتاج "ديزني" فاحتل املركز الرابع بإيرادات بلغت 8,15 ماليني 

دوالر.
وذهب املركز اخلامس إلى فيلم "فاست أند فيورييس بريزانتس: 
هوبز أند شو" من بطولة دواين جونسون وجايسون ستايثام 

ومن إنتاج "يونيفرسل". وحقق هذا العمل 8,1 ماليني دوالر.

بغداد - الصباح الجديد:
 "KFC" بعد "برغر كينغ" التي قّدمت "ووبــر" نباتيا، جترب
بدورها اللحم املصنــوع من بروتينات نباتية، بحســب ما 
أعلنت السلســلة األميركية املعروفة خصوصا بدجاجها 

املقلي.
وتطلــق "KFC" جتربة، فــي مطعم واحد يقــع في أتالنتا 
)والية جورجيا(، قبل توسيع نطاق التجربة ليشمل الفروع 

األميركية كافة، وفقا آلراء الزبائن.
وقد تعاونت "كنتاكي فرايد تشيكن" )التي يختصر اسمها 
بـــ "KFC"( مع شــركة "بيوند ميت" الناشــئة، املدرجة 
أسهمها في بورصة "وول ستريت"، لتقدمي ناغتس وجوانح 

دجاج مصنوعة من بروتينات نباتية.
وكانت "برغر كينغ" أطلقت، في نيسان أبريل، في الواليات 
املتحدة، نســخة بال حلم من برغر "ووبر" الشهير لها املذاق 
عينه. وقد تعاونــت األخيرة مع "إمبوســيبل ميت"، وهي 
شــركة ناشــئة منافســة لـ"بيوند ميت" في سوق قيد 

االزدهار.

"إنجيل هاز فالن" 
يتصدر شباك تذاكر 
السينما األميركية

KFC تبدأ بتقديم 
اللحوم النباتية

الصباح الجديد - وكاالت:
اقتربــت الفنانة منة شــلبي من وداع 
العزوبيــة أخيرًا، بعدمــا وجدت فارس 
أحالمهــا من خــارج الوســط الفني، 
وحسب مصدر مقرب من املقرر أن تعلن 
منة اخلبر رســمًيا قبــل نهاية الصيف 
اجلاري، على أن يجري الزفاف بعد االنتهاء 
من تصوير مسلســالت ماراثــون دراما 

رمضان 2020. 
منة ارتبطت بالفعل بعالقة غرامية مع 
شــخص من خارج الوســط الفني في 
الفترة األخيــرة، وفضلت إعالن االرتباط 
رسميا عقب مناقشــة كل التفاصيل 
خاصة، وان لها جتربة خطوبة واحدة مع 
اخملرج خالد يوسف، وانتهت سريعا من 
دون اإلعالن عن األسباب، ورفضت الحقا 

مشاريع الزواج. 
يذكر ان منة شــلبي واحــدة من أكثر 

جنمات جيلها تعرضا لشــائعات الزواج 
سرا، فتردد أوال أنها ارتبطت باخملرج خالد 
يوسف ومت الزواج في أثناء تصوير فيلم 
"ويجا" ولكن املؤكد بحسب تصريحات 
زيزي مصطفــى، أن االرتباط بني الثنائي 

لم يتخط مرحلة اخلطوبة. 
كما تــردد الحقا أنها تزوجت ســرا من 
اخملرج ماندو العــدل، إال أن والدتها زيزي 
مصطفى نفت كل ما تردد مؤكدة أنها 
مجرد شائعات، وأن ابنتها لن تتزوج من 
دون علمها، كما مت نفي شائعة زواجها 
ســرا من زميلها اخملرج أحمد عز، وبادرت 
والدتهــا بنفي األمر جملــة وتفصيال 
مؤكدة أن عز مجرد صديق وزميل البنتها 

وال توجد أية عالقة عاطفية بينهما. 
أغرب شــائعة الزواج ربطــت بني منة 
شلبي وبني زميلها في بطولة مسلسل 
"حارة اليهود" النجــم إياد نصار، وهي 

املرة الوحيــدة التي بادرت فيها منة 
بنفسها، خاصة  الشــائعة  بنفي 
وأن زوجــة إيــاد مــن صديقاتها 
الزواج  شائعة  وواكبت  املقربات، 

أخرى  شــائعة  نصار،  إياد  من 
بشــأن ارتباطها ســرا برجل 
يقيم في  أعمــال خليجــي 
القران  عقــدا  وانهما  دبــي، 
وبانتظار جتهيز منزل  بالفعل 
على  منة  وعلقــت  الزوجية، 
شائعة  قائلة:  وقتها  القصة 
احلب والزواج، أصبحت شائعة 

سنوية بالنسبة لي. 
وبعــد كل تلك الشــائعات قد 

يكون ارتباطها أخيرا ليس فقط 
ألنها وجدت الرجل املناســب بل 

ميكن  شائعات  من  نفسها  إلنقاذ 
ان تضرها بشكل او بشكل اخر.

منة شلبي تودع حياة العزوبية 

الصباح الجديد - وكاالت:
انتقد علماء خطة غريبة إلنشاء جبال 
الغواصات  باستعمال  مصغرة  جليدية 
ملكافحــة آثار االحتباس احلــراري. وقدم 

االقتراح املهندس اإلندونيســي فارس 
املســابقة  في  كوتاهاتوها،  راجاك 

املهندســني  لرابطة  الســنوية 
املعماريــني Siamese، في وقت 

سابق من هذا الشهر. 
الطموحة  الفكــرة  وفــازت 
جتديد  عملية  من  املستوحاة 
أشــجار الغابــات املطيــرة، 

باملركز الثاني في البطولة. 
فكرة  التصميم  فريق  وشرح 

املصغــر"،  "اجلليــد  إنشــاء 
حيث تغمر الغواصة نفســها 

مباء البحر، لتعود إلى الســطح 
عند االمتــالء وتغلق األبواب وجتري 

عملية تصفية املياه من امللح، بهدف 
أكبر،  العذب احملتجز بكفاءة  املاء  جتميد 
لتشكيل "جليد" سداسي يبلغ عرضه 
25 مترا وســماكته 5 أمتــار. وفي هذه 

املرحلة، تطلق الغواصة اجلليد في املاء.
ويأمــل املصممــون أن تخلــق "اجلبال 

املصغــرة" طبقــة ثلجية مــن صنع 
 Business اإلنســان. وفي حديثه مــع
 ،I n s i d e r
قــال 

راجــاك: 
متكنا  تغطيــة "إذا  مــن 

املزيد من األســطح القطبية باجلليد، 
امتصاص  بالتأكيــد  ذلك  فســيمنع 

احمليطات، ما ســيؤثر  احلرارة من 
العاملية"،  احلــرارة  درجات  على 
كما يعتقد أن الفكرة الغريبة 
ميكن أن تساعد في إعادة بناء 
النظم اإليكولوجية القطبية. 

 ،NBC وفي حديثه مع شــبكة
قــال مايكل مان، أســتاذ علوم 

الغالف اجلوي فــي جماعة والية 
يشــبه  األمــر  إن  بنســلفانيا، 

مبنية  رملية  قلعة  إنقاذ  محاولة 
على شاطئ، باستخدام 

مع  "ديزي"  فنجــان 
دخول املد. 

خطة إلنشاء "جبال جليدية مصغرة"
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