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بغداد - وعد الشمري:
أكد تيــار احلكمة املعارض بزعامة 
عمار احلكيم، أمس االحد، فشــل 
رئيــس مجلس الــوزراء عادل عبد 
املهــدي فــي محاربة هــدر املال 
العــام، الفتــاً إلى عجــز مجلس 
مكافحة الفســاد عــن تقدمي أي 
متهــم إلى القضاء، فيما شــدد 
على استمراره في اتخاذ الوسائل 
الكفيلــة بضمان العمل املعارض 

في مجلس النواب.
وقــال عضــو املكتــب التنفيذي 
"العديد  إن  اجلورانــي،  للتيار علي 
مــن اجلهات قد نبهــت إلى ملف 
الفســاد الذي ما زال ينخر جسد 

الدولة العراقية".
وأضاف اجلورانــي، في تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "دولة عميقة 
هي  الرسمية  املؤسســات  داخل 
املال  تتحمل مســؤولية هدر  من 

العام".
وأشار، إلى أن "اعالن رئيس مجلس 
الوزراء عادل عبد املهدي في بداية 
تكليفه بتشــكيل اجمللس االعلى 
اعطى  قــد  الفســاد  ملكافحــة 
للجميــع اشــارات ايجابيــة بأن 
اموال الدولة املسروقة سوف يتم 

اعادتها ومحاسبة املتورطني بتلك 
اجلرائم".

"خيبة  أن  إلــى  اجلوراني،  ولفــت 
امــل تلقيناها بعد ذلــك عندما 
لم يظهر من هــذا اجمللس الكبير 
أية بادرة وعجز عن محاســبة أي 
متهــم بهــدر املال العام ســواء 
كان مســؤوالً كبيراً في الدولة أو 

موظفا بسيطا".
وأورد، أن "حكومة عبد املهدي لم 
تقــدم اجنازاً في هذا امللف اســوة 
الورق  امللفات، ســوى على  ببقية 

وبنود وهمية خالية من احلقائق".
املهدي  أن "عبــد  اجلورانــي،  وبني 
عن  االكبر  املســؤولية  يتحمــل 
املشكالت احلالية بوصفه املسؤول 
التنفيــذي االول، وال ميكــن لنــا 
أن نبرئ ســاحته مــن االتهامات 
بحجة أنه يتعرض إلى ضغـــوط 

سياسية".
وزاد القيادي في تيــار احلكمة، أن 
"عبد املهدي عندما مت تكليفه كان 
يعلم جيداً بأن ظروفاً سيئة سوف 
على  بقدرته  وعد  ولكنه  تواجهه، 
اجناز امللفات العالقة في مقدمتها 

تلك املتعلقة مبحاربة الفساد".
تتمة ص2

الحكمة: الفساد ما زال ينخر جسد الدولة
وعبد المهدي فشل في محاربة هدر المال العام 

مؤمتر صحفي سابق تيار احلكمة

د. صابر العيساوي:
9تساؤالت ضاغطة وإجابات شافية !  6.34 مليار دوالر واردات النفط العراقي 

6في آب

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر رئيس الــوزراء عادل عبد 
املهدي أمس االحد، امرا ديوانيا 
التجاوزات  تزيل  جلنة  بتشكيل 

على عقارات الدولة.
وقال ســكرتير رئيــس الوزراء 
حميد  محمد  الركــن  الفريق 
البياتي ان رئيــس الوزراء عادل 
عبد املهدي امر بتشكيل جلنة 
 11 ممثلي  وعضوية  برئاســتي 

جهة علــى ان ال تقل درجتهم 
عن )مدير عام( او )رتبة لواء(. 

واضاف الفريــق الركن البياتي 
ان اللجنــة تتولى مهمة ازالة 
علــى  احلاصلــة  التجــاوزات 
لقرار  تنفيذا  الدولــة،  عقارات 
)154( لســنة 2001 وقــرارات 
 )440( الــوزراء املرقمة  مجلس 
لســنة  و244   ،2008 لســنة 

.2017

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العام  املفتش  مكتب  كشــف 
األحد،  امس  الداخليــة،  لوزارة 
عن النتائج األولية للتحقيقات 
اجلاريــة مع األشــخاص الذين 
مت القــاء القبــض عليهم في 
صــاالت القمــار والروليت في 
األســبوع  ببغداد  كبيرة  فنادق 

قبل املاضي.
وذكر بيــان للمكتــب تلقت " 
الصباح اجلديد " نســخة منه، 
إن “التحقيق اثبت تورط ضباط 
مع  بالتواطــؤ  كبــار  أمنيــني 
أصحاب قاعات الروليت والقمار 
بالســماح لهم بإدارة وممارسة 
القمــار املمنوع وفــق القانون 
العراقــي وتغاضيهــم عن أداء 

واجبهم الرقابي والتنفيذي”.
وأضــاف البيــان، أن “التحقيق 
كشــف أيضاً أنه جتري في هذه 
الصاالت أكبر عمليات غســل 
لألمــوال وتهريبهــا الى خارج 

البالد، حيث ظهر أن العديد من 
في  املستخدمة  املقامرة  فيش 
هذه الصاالت والتي مت ضبطها 
العمليات  مــن قبــل مفــرزة 
ملفتشــية  التابعــة  اخلاصــة 
دولية  قمار  فيش  الداخلية هي 
ميكن ألصاحبها أن يصرفوها في 

أي نادٍ أو صالة روليت خارجية”.
“االعترافات  أن  البيــان  واوضح 
أظهرت  األولية  والتحقيقــات 
أن أغلــب األجانــب الذيــن مت 
ايقافهم فــي عملية املداهمة 
تلــك مبــا فيهــم النســاء ال 
ميلكون أوراق اقامة أو تشــغيل 
لشــروط  ومخالفني  رســمية 
اإلقامــة والتشــغيل العراقي 
النافذ”، مبينــا أن “التحقيقات 
الزالــت مســتمرة بالقضيــة 
واملتورطني  مالبســاتها  ملعرفة 
اآلخرين فيهــا، بغية تقدميهم 
الــى القضاء لينالــوا جزاءهم 

العادل”.

امر ديواني بتشكيل لجنة تزيل 
التجاوزات على عقارات الدولة

الداخلية: ضباط امنيون كبار 
متواطئون مع أصحاب قاعات الروليت  

كشفت في نتائج التحقيق االولي ان فيش 
القمار دولية تسهل غسيل االموال

أكد عجز المجلس األعلى للمكافحة عن تقديم أي متهم الى القضاء
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السليمانية - عباس كاريزي:
كشــف عضــو جلنــة النفــط 
النــواب  مبجلــس  والطاقــة 
ان ادعاء  الدكتور غالب محمــد، 
بوجود  االقليــم  املســؤولني في 
كاهل  على  مترتبة  ديون ضخمة 
حكومة االقليم، عبارة عن كذبة 
لتبيض  املافيــات  تســتخدمها 
االمــوال وتهريب امــوال النفط، 
بــاع منذ عام  االقليم  ان  مؤكدا 
2007 ولغاية االن نحو 990 مليون 
برميــل مــن النفط مــن دون ان 
تدخل وارداته الى خزينة حكومة 

االقليــم وتنعكــس ايجابا على 
احوال املواطنني في كردستان. 

واضاف غالب محمد وهو نائب عن 
حركة التغيير مبجلس النواب في 
حديث للصبــاح اجلديد، انه وفقا 
فانه   ،2019 للعام  املوازنة  لقانون 
اذا لم يسلم االقليم ما يقع على 
عاتقه من النفط املتمثل ب 250 
الى احلكومة  الف برميل يوميــاً 
اســتقطاع  يتم  فانه  االحتاديــة 
مبلــغ الضــرر مــن حصته من 
املوازنة البالغــة 10 ترليون و800 
مليــار دينــار، اي نحو خمســة 

ترليون وهو ما يحصل االن.
وزير  واضــاف محمد كان علــى 
للمواطنني  توضيح  اصدار  املالية 
االقليم   العراق حــول حصة  في 
املقررة وفقا لقانــون املوازنة، وما 
منها،  االقليم  الــى  فعليا  يصل 
وقــال نحن اذا ســلمنا 250 الف 
برميــل ينبغــي ان نتســلم 10 
ترليون و800 مليــار دينار، اال اننا 
االن ال نتســلم ســوى ما يقارب 
يتم  انــه  اي  ترليــون،  خمســة 
وفقا  الضــرر  مبلغ  اســتقطاع 

لقانون املوازنة.

وحول االســباب التي تقف عائقاً 
امام تســليم حكومــة االقليم 
الى بغداد، اوضح محمد،  النفط 
ان على حكومة االقليم، ان تسلم 
اذا  الى احلكومة االحتادية،  النفط 
كانت تتعامــل كحكومة وليس 
كأحزاب، وان املبلغ الذي يتسلمه 
االن االقليم اقل بكثير من احلصة 
املقــررة، اذا ما ســلم نفطه الى 
بغداد وفقا لقانون املوازنة، واردف 
"اال انه لم يكــن هناك حكومة 

فعلية في االقليم..
تفصيالت ص2

متابعة الصباح الجديد: 
امس  االتصــاالت،  وزارة  أعلنــت 
األحد، عن تنسيقها مع مديريات 
االتصاالت فــي محافظات البالد 
اخملتلفــة ومع احلكومــات احمللية 
فيها واالجهــزة االمنية اخملتصة 
اليقاف تهريب ســعات االنترنت، 
مؤكدة أنه سيتم اتخاذ “إجراءات 

فورية” بهذا اخلصوص.
للشــؤون  االقدم  الوكيل  وقــال 
الفنية بالــوزارة امير البياتي في 

تصريــح صحفي لــه إن “الوزارة 
تعمل على متابعــة تهريب حزم 
االنترنت من اجل ايقافها من خالل 
التنســيق مع املديريــات العامة 
لالتصاالت في بغداد ومحافظات 
البالد، حيث ســتتم معاجلة ذلك 
من خالل اتخاذ اجراءات ســريعة 
وفورية مــن قبل مدراء االتصاالت 

في محافظات البالد”.
“التنســيق  أن  البياتي،  وأضــاف 
ســيكون مباشــرا مع احملافظني 

والقوات االمنيــة داخل احملافظة 
املعنية”، مشــيرا الــى ان وزارته 
“ســتنهي هذا امللــف من خالل 
تنفيــذ مشــروع بوابــات النفاذ 
تطوير  علــى  عــالوة  الدوليــة، 
فضال  بها،  اخلاصــة  التطبيقات 
الذي  العمليات  عن عمل مركــز 
ســيقوم مبراقبة جــودة االنترنت 
اجملهز من قبل الشــركات اجملهزة 
االبالغ  وســيتم  االنترنت  خلدمة 
عن الشركات املتلكئة في جتهيز 

اخلدمة الى املواطن”.
وتابــع ان وزارته “اجرت تنســيقا 
مســبقا مــع هيئــة النزاهــة 
واالجهزة االمنية اخلاصة من اجل 
سعات  تهريب  عمليات  افشــال 
االنترنت التي مازالت البالد تعاني 
من تبعاتهــا، كونها مازالت تؤثر 
ســلبا في جودة اخلدمات املتاحة 
للمواطنني اضافة الى املؤسسات 

احلكومية.
تتمة ص2

نائب كردي: ادعاء مسؤولين في حكومة االقليم
االتصاالت تتخذ "إجراءات فورية" بالتنسيقبديون كبيرة محاولة لتبييض األموال

مع األجهزة االمنية إليقاف تهريب االنترنت

تنوي العمل بتطبيق يمكن المواطن من معرفة سرعته 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
رأى النائب عن حتالف ســائرون 
رائــد فهمي, امــس االحد , ان 
قضية ترشــيح نائــب او اكثر 
لرئيس اجلمهورية بات يشــكل 
حرجــا للرئيس برهــم صالح, 
الكتل  اغلــب  ان  الى  مشــيرا 
السياســية لم تأخذ املوضوع 

على محمل اجلد.
وقال فهمي في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، إن “الكتــل 
تتناول قضية  لم  السياســية 
ترشــيح نائب رئيس اجلمهورية 
بالوقت  اجلــد  علــى محمــل 
احلاضر بســبب وجود تعقيدات 
في املشــهد السياسي كونها 
بابا الزمة جديدة   بفتح  الترغب 

ومضافة”.
تسمية  عدم  “سبب  ان  واضاف 
نائــب او اكثر من قبــل رئيس 
قد  صالح  برهــم  اجلمهوريــة 
يشــكل احراجــا له بســبب 

مطالبــة التركمــان وبعــض 
الكتــل الكبيــرة باملنصب , مما 
سيســتدعي الى ترشيح اكثر 
نائــب وبالتالي ســيكلف  من 
مالية ضخمة”،  اعبــاء  اخلزينة 
“برهم  بأن  اعتقــاده  معربا عن 
صالح  ســوف لن يســمي أي 
شــخصية مالم يستأنس برأي 

الكتل السياسية”.
يذكــر ان رئيــس ائتــالف دولة 
ادلــى بتصريح  القانــون قــد 
صحفي امــس االول اعتبر فيه 
أن عــدم تعيــني نائــب لرئيس 
دســتوري،  خــرق  اجلمهوريــة 
مبديا استغرابه من عدم اتخاذ 
رئيس اجلمهوريــة برهم صالح 
قراراً بإرســال كتاب ترشــيحه 

للمنصب الى مجلس النواب.
اتفاقات  ان  مراقبــون  ويرجــح 
ســبقت االنتخابــات وتوزيــع 
املناصــب أدت الــى وعــود بني 

الشركاء لم تنفذ.

بعد ان ابدى نوري المالكي استغرابه
من عدم ترشيحه للمنصب

فهمي: برهم صالح محرج من 
قضية نائب رئيس الجمهورية



شؤون عراقية
سالم مكي

2

احلكمة: الفساد ما زال 
ينخر جسد الدولة

وعبد املهدي فشل في 
محاربة هدر املال العام 

ويــرى، أن »القــاء اللوم على 
رئيــس مجلــس الــوزراء لم 
يأت من فــراغ، امنا لعجزه عن 
احلكومي  برنامجه  تطبيقــه 
الذي اشــتركنا فــي صياغة 

بعض بنوده«.
وخلــص اجلورانــي بالقول، إن 
أن صوتنا  وبعــد  »احلكومــة 
علــى البرنامج الوزاري تنازلت 
بشــكل تدريجي عــن تنفيذ 

تلك البنود الســيما املتعلقة 
مبكافحة الفســاد التي وضع 
لها سقف زمني وهو ما اربك 
ووضعنا  السياسي  املشــهد 

في خانة املعارضة«.
االخر  القيادي  ذكر  جانبه،  من 
في احلكمة فادي الشمري في 
اجلديد«،  »الصباح  إلى  حديث 
أن »احلكومــة عجــزت لغاية 
االن عن معاجلة ملف الفساد 
ومحاســبة املتورطــن بهدر 

املال العام«.
أن  الشــمري،  وأضــاف 
بــدأوا في هذه  »الفاســدين 

احلكومــة بالتحــرك بنحــو 
اكبــر مما كان عليه الوضع في 
الســابق، وذلك نتيجة ضعف 

االجهزة الرقابية«.
ولفت إلى أن »محاربة الفساد 
بارداة حقيقية  أن يكون  يجب 
قوية  تكون  وأن  احلكومة  لدى 
وتتخــذ القــرارات التــي من 
شأنها مالحقة املسؤولن عن 

هدر أموال الشعب«.
»تيار  أن  إلى  الشمري،  ومضى 
دوره  يتوقــف عن  لن  احلكمة 
الرقابي في مالحقة املسؤولن 
الفاســدين على وفق االليات 

الدســتور جمللس  التي خولها 
النواب«.

يشــار إلــى ان تيــار احلكمة 
كان قد اعلن في وقت ســابق 
املعارضة  إلــى جنــاح  حتوله 
حكومة  لتشــكيل  ويسعى 
االداء  تقومي  منها  الغرض  ظل 
الوزاري ولعـــادل عبد املهـدي 

وطاقمـه.

االتصاالت تتخذ »إجراءات 
فورية« بالتنسيق

مع األجهزة االمنية إليقاف 
تهريب االنترنت

العديد  وجــود  عن  كاشــفا 
تعمل على  التــي  املواقع  من 
تهريــب ســعات االنترنــت”، 
الى  وزارته  “حاجة  الى  مشيرا 
تضافر اجلهود من قبل اجلهات 
احلكومية  وغيــر  احلكوميــة 
املواقع االخرى  للكشــف عن 
الســعات  تهريــب  وايقــاف 
لتحسن جودة وسرعة خدمة 

االنترنت”.
وافصــح عن “اعــداد خطط 
خدمة  جودة  لتحسن  خاصة 
االنترنــت، اذ ســيتم اتخــاذ 
الصدد،  بهــذا  عدة  خطوات  

النفاذ  بوابات  تشغيل  اهمها 
مــن خالل شــركة الســالم 
ملا  للــوزارة  التابعة  العامــة 
من  الشــركة  هــذه  قدمته 
للســيطرة  مكثفة  جهــود 
على تهريب سعات االنترنت”، 
الفتا الـــى “وجود نية للعمل 
علـــى  يعمـــل  بتطبيــق 
قيـــاس سرعـة االنترنت مـن 
اجـل معرفـــة كـل مواطـن 
للسرعـــة اجملهزة له من قبل 
شركات  ISP اخلاصة بتجهيز 
اخلدمة عبر ابـــراج االنترنـت 

فـي البـالد”.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – اعتقال متهمني 
ذكر مصــدر امني في قيــادة عمليات 
بغداد امس االحد القــاء القبض على 
عدد من املتهمــن في مناطق متفرقة 

من العاصمة.
القــوات األمنية في  ان  وافاد املصــدر 
قيادة عمليات بغداد متكنت وباالشتراك 
مــع مفــارز مــن مكافحــة االجرام 
واالســتخبارات ومكافحة اإلرهاب من 
اعتقال متهم على وفق املادة )4/ارهاب( 
ضمــن منطقة الشــعلة/ الصابيات ، 
مضيفــا انه مت اعتقــال متهمن اثنن 
باالحتيال،  واألخــر  بالتهديد  أحدهــم 
بغداد  )السالميات( غرب  ضمن مناطق 
و)الكــرادة( إضافة الــى اعتقال متهم 
على وفــق املادة )28/ مخــدرات( ضمن 
منطقــة )االعظمية( وقد مت تســليم 

الــى اجلهات اخملتصة  املتهمن جميعاً 
لينالوا جزاءهم العادل .

ديالى – انفجار عبوة 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ديالى امس األحد مبقتل مدني بانفجار 
عبوة ناسفة في منطقة العبارة شمال 

شرقي احملافظة .
وقال املصدر إن عبوة ناســفة انفجرت 
على عجلة مدني خــالل مروره بطريق 
زراعي في ناحية العبارة )15كم شمال 
شرق بعقوبة(، ما أسفر عن مقتله في 
احلــال ، مضيفا أن قــوة أمنية طوقت 
منه  االقتــراب  ومنعت  احلــادث  مكان 
، فيمــا مت نقل جثة القتيــل إلى دائرة 

الطب العدلي .

بابل – انتحال صفة 

افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
بابــل امس االحــد ان مفارز الشــؤون 
الداخلية القت القبض على متهم، قام 

بانتحال صفة ضابط برتبة لواء ركن.
وقال املصدر  ان املفارز في القاطع اجلنوبي 
مع  والتنســيق  وبالتعاون  للمحافظة 
قسم شرطة واستخبارات القاسم، مت 
حتديد موقــع املتهم ، حيث حتركت قوة 
والقت القبض علــى املتهم، املطلوب 
علــى وفق احــكام قانونيــة متعددة، 
ومنها تهم في بغــداد، حيث مت احالته 

الى اجلهات القضائية املعنية.

صالح الدين – هجوم مسلح 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الديــن امس االحد بأن مجموعة 
للنازحن في  مسلحة هاجموا مخيما 

الشرقاط برمانات يدوية.

وقــال املصدر ان مســلحن مجهولن 
القوا اليوم رمانــات يدوية على مخيم 
للنازحن وســط مدينة الشرقاط، دون 
وقــوع اية اصابــات ، مضيفــا ان ذلك 
جاء بعــد ان مت نقل عدد مــن العوائل 
الى هذا  نينوى  من مخيمات محافظة 

اخمليم .

االنبار – استهداف دورية 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امــس االحد ان أربعــة من لواء 
آخر  وأصيــب  استشــهدوا  الكرمــة 
بانفجــار عبوة ناســفة اســتهدفت 

دوريتهم شرق مدينة الرمادي.
وذكر املصــدر ان عبوة ناســفة كانت 
مزروعــة على جانب طريــق في أطراف 
قضاء الكرمة )53 كم شــرق الرمادي ( 
انفجرت  في وقت متأخر من ليلة امس 

االول فــي أثناء مرور دوريــة تابعة للواء 
الكرمة ر، ما أسفر عن استشهاد أربعة 
من احلشد وإصابة آخر، مضيفا ان القوة 
نقلت املصاب الى املستشــفى لتلقي 

العالج.

النجف – عملية استباقية 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  االحد  امــس  النجــف  محافظــة 
أمنية  نفذت عمليــة  قوة مشــتركة 
اســتباقية مشــتركة في محور بادية 

النجف.
وذكر املصــدر ان القوة نفــذت عملية 
أمنية استباقية مشــتركة في محور 
البادية واحلدود اجلنوبية للنجف احملاذية 
حملافظتي الديوانية واملثنى، وقد مت حتقيق 
األهداف املرســومة للعملية ، مضيفا 
ان اللواء الثاني حشــد شعبي ينتشر 

في محور بادية النجف واخلندق األمني 
وابراج املراقبة التي حتيط باحملافظة في 
عمق الصحراء لتأمن احملافظة وزائريها.

ذي قار – اعتقال مسلحني 
النجدة في محافظة  متكنت شــرطة 
ذي قار امــس االحد مــن اعتقال ثالثة 
مســلحن كانــوا يحاولــون قتل أحد 

املواطنن لطلب الثأر.
وذكــر إعالم شــرطة ذي قاربنــاًء على 
تعاون أحد ســائقي سيارات األجرة في 
تقدمي معلومات تفيد بوجود أشــخاص 
يســتقلون ســيارة صالون وبحوزتهم 
أسلحة نارية، على الفور توجهت دوريات 
شــرطة النجدة إلى صوب الشــامية 
مبدينة الناصرية قرب جسر احلضارات ، 
مضيفا انه حسب املعلومات واالوصاف 
مت ضبط الســيارة والقبض على ثالثة 

متهمن، كما ضبط بحوزتهم بندقية 
نوع كالشــنكوف مع خمســة مخازن 

عتاد ومسدس .

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس االحد أن ثالثة اشــخاص 
ســقطوا بــن قتــل وجريح بســبب 

مشاجرة.
وقال املصدر ان مشــاجرة اندلعت بن 
عدد من االشخاص في منطقة الفيحاء 
بقضاء شط العرب في البصرة، تطورت 
الى اســتخدام االســلحة ما ادى الى 
اخرين  اثنــن  واصابة  مقتل شــخص 
بجروح ، مضيفــا ان قوة امنية طوقت 
احلادث، ونقلت املصابن الى مستشفى 
قريب لتلقي العــالج واجلثة الى الطب 

العدلي .

اعتقال متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد * انفجار عبوة ناسفة في منطقة العبارة شرقي ديالى 
      مسلحون يهاجمون مخيما للنازحين في الشرقاط * انطالق عملية استباقية في محور بادية النجف

تتمثــل أهمية قانــون املوازنــة العامة 
للدولة العراقية، بــأن جميع القطاعات 
احلكومية وغير احلكوميــة تعتمد على 
إقراره بنسبة كبيرة في تسيير شؤونها 
ومرافقها، فقانون املوازنة، هو احملرك األول 
العراقي،  االقتصــاد  لعجلة  واألســاس 
وبدونه ال ميكن ألي وزارة أن تدير شؤونها، 
لذلك فإن الدســتور أشار الى أن مجلس 
النــواب ال يتمتع بأي عطلة تشــريعية 
وال ينتهــي الفصــل التشــريعي الذي 
تصادف فيه مناقشــة قانون املوازنة إال 
بعد التصويــت عليه من قبــل اجمللس. 
وملا للموازنة من أهمية كبيرة في احلياة 
اليومية للنــاس ودوائر الدولة، فكان البد 
من وجود مختصن في القانون واالقتصاد 
والنفط وجميع اجلوانب لغرض االشتراك 
في إعداد مشــروع قانــون املوازنة، كي 
الدولة  يتم ضمــان حقوق مؤسســات 
واحملافظات املنتجة وغير املنتجة للنفط، 
وصوال الى التوزيع العــادل للثروة ومنعا 
الســتئثار جهة دون اخرى علــى واردات 

النفط. 
موازنة العام احلالي، ولألســف تضمنت 
التشــريعية  الهفــوات  مــن  الكثيــر 
واالخفاقــات التي أدت الــى خلق حالة 
من الفوضى وعدم االســتقرار في توزيع 
الــواردات على مســتحقيها. ومن اهم 
االخفاقات التــي تضمنها قانون املوازنة 
لهــذا العام، هــو مســألة العالقة بن 
االقليم واملركز، ونســبة صادرت االقليم 
وما يجب عليــه دفعه لبغــداد مقابل، 
رواتب موظفي  التزام بغــداد بتســديد 
االقليــم. القانــون احلالي أشــار الى أن 
على أربيل تســليم واردات ما ال يقل عن 
250 ألف برميــل الى بغداد مقابل رواتب 
املوظفن، وهذا النــص يؤخذ عليه عدم 
وجود إلــزام للجانبن وهو ما اســتغله 
االقليم كــي ميتنع عن تســديد واردات 
ال250 ألــف برميل، إضافــة الى ما أثير 
عبر وســائل االعالم من أن هنالك تالعبا 
في قانــون املوازنة، حيث أقحم نص يلزم 
بغداد بتســديد رواتــب املوظفن مهما 
كانت الظروف، أي حتى لو لم تسدد أربيل 
ما بذمتها من واردات الصادرات النفطية، 
فإن على بغــداد أن تســلم أربيل رواتب 
املوظفن، وهو ما مــر مرور الكرام، برغم 
خطورته الكبيرة، فهذا الكالم يعني أنه 
مت تزوير إرادة النــواب من خالل التصويت 

على قانون وتنفيذ قانون آخر.
 اجلانب اآلخــر في املوازنة، هو مســألة 
القــروض الفوضوية الكثيــرة والكبيرة 
التي تتجاوز ال21 منفذا للقروض، وكلها 
لســد الفجوة املالية، فهل سيســتمر 
العمل بالقروض لســد الفجوة املالية؟ 
هل سيستمر وزارة املالية باقتراض املزيد 
من األموال لســد العجز في املوازنة، دون 
محاولــة اللجوء الى خيــارات أكثر أمنا 
على اقتصاد البلد، وأكثر فائدة؟ القروض 
التي جتاوزت قيمتهــا ال140 مليار دوالر 
لو استمرت احلكومة بذات النهج سوف 
ترتفع الــى أكثر من 200 مليــار وكلها 
واملواطن  العراقي  االقتصاد  على حساب 
العراقي بالنهاية، لــذ فإننا نريد موازنة 
أكثــر صرامة في التعامــل مع القضايا 
املهمة واألساسية التي يتضمنها قانون 
املوازنة في ســبيل تشــريع قانون أكثر 
مالءمة للوضع احلالي الذي يحمل الكثير 
من التناقضــات واألخطار التي حتدق في 
االقتصاد.. نحتاج الى مختصن أكثر من 
سياسين، والى رؤية اقتصادية حقيقية 
تســتمع إليها احلكومة ملعاجلة االخطاء 
املوازنة  التــي تضمنها قانــون  الكبيرة 
للعــام احلالي بغية تالفيهــا في موازنة 

العام القادم.

ما نريده من موازنة 
العام القادم

السليمانية ـ عباس كاريزي: 

كشف عضو جلنة النفط والطاقة 
غالب  الدكتــور  النــواب  مبجلس 
محمــد، ان ادعاء املســؤولن في 
االقليم بوجود ديون ضخمة مترتبة 
على كاهل حكومة االقليم، عبارة 
عن كذبــة تســتخدمها املافيات 
اموال  وتهريــب  االمــوال  لتبيض 
النفط، مؤكدا ان االقليم باع منذ 
عــام 2007 ولغايــة االن نحو 990 
مليون برميل من النفط من دون ان 
تدخل وارداتــه الى خزينة حكومة 
االقليــم وتنعكــس ايجابــا على 

احوال املواطنن في كردستان. 
واضاف غالب محمد وهو نائب عن 
حركــة التغيير مبجلس النواب في 
وفقا  انه  اجلديــد،  للصباح  حديث 
لقانون املوازنــة للعام 2019، فانه 
اذا لم يســلم االقليم ما يقع على 
عاتقه مــن النفط املتمثل ب 250 
الف برميــل يومياً الــى احلكومة 
االحتادية فانه يتم استقطاع مبلغ 
الضــرر مــن حصته مــن املوازنة 
مليار  و800  ترليــون   10 البالغــة 
دينار، اي نحو خمســة ترليون وهو 

ما يحصل االن.
واضاف محمد كان على وزير املالية 
في  للمواطنن  توضيــح  اصــدار 
العراق حول حصة االقليم  املقررة 
وفقا لقانــون املوازنــة، وما يصل 
فعليا الى االقليم منها، وقال نحن 
اذا ســلمنا 250 الف برميل ينبغي 
ان نتســلم 10 ترليون و800 مليار 
دينار، اال اننا االن ال نتســلم سوى 
انه  اي  ترليون،  ما يقارب خمســة 
يتم اســتقطاع مبلغ الضرر وفقا 

لقانون املوازنة.
التي تقف عائقاً  وحول االســباب 
االقليم  حكومــة  تســليم  امام 
النفط الى بغــداد، اوضح محمد، 
ان على حكومة االقليم، ان تسلم 
النفط الى احلكومــة االحتادية، اذا 
كانــت تتعامــل كحكومة وليس 
كأحزاب، وان املبلغ الذي يتســلمه 
االن االقليم اقل بكثير من احلصة 
املقــررة، اذا ما ســلم نفطه الى 
بغداد وفقا لقانــون املوازنة، واردف 
»اال انــه لم يكن هنــاك حكومة 
فعلية في االقليم، وان ملف النفط 
يتحكم بــه مجموعة من املافيات 
الدميقراطي،  احلزب  عليهم  يشرف 
وان الــوزراء يتصرفون مبلف النفط 

لتحقيــق ارباح شــخصية، لهم 
العام،  الصالــح  حســاب  علــى 
والتدخــل واردات نفــط االقليــم 
فــي خزينة حكومــة االقليم، وان 
جزءاً من امــوال النفط تذهب الى 
شركات احلماية وشركات اخلدمات 
اململوكــة  والنقــل  والتصفيــة 
سبيل  وعلى  واحزاب،  ألشــخاص 
املثال فان االقليــم باع من النفط 
املنصرمة، ما  الثالث  خالل االشهر 
قيمته مليــاران و150 مليون دوالر، 
لم يبــق منها ســوى 800 مليون 
دوالر، وال يعرف الى اين ذهبت تلك 

االموال.
واشــار محمــد الــى ان حكومة 
االقليم ليس امامها سوى تسليم 
النفــط الى بغداد، الــذي قال انه 
سيعود عليها بالعديد من الفوائد، 
االول انه ســيحافظ على طبيعة 
العالقة بن بغــداد واربيل، والثاني 
فانه ســيضمن حصــول االقليم 
على حصته مــن املوازنة، كما انه 
ســينهي الفســاد االداري واملالي 
الكبيــر مبلف النفط، الذي قال انه 
ما  اذا  املواطنن  سيحل مشكالت 

كان في العراق او االقليم.
وتابع، ان حكومــة االقليم لم يبق 

امامها بــد من املماطلــة واهدار 
الوقت، الن الشهر اجلاري اخر شهر 
قبل البدء مبناقشــة قانون املوازنة 
للعام املقبل 2020 ، وعلى االقليم 
في  به  احملــدق  اخلطر  استشــعار 
اتفاق مع  الــى  التوصل  حال عدم 

احلكومة االحتادية. 
تصدر  االقليم  حكومــة  ان  وتابع، 
450 الف برميــل من النفط  نحو 
يومياً وهي قادرة على تسليم 250 
الــف برميل منها الــى بغداد، وال 
200 املتبقية الى شــركات النفط 
العامليــة، اال ان ما يحــدث االن ان 
يراعون  ال  النفط  مبلف  املتحكمن 
املصلحة العامة، وتطغي املصالح 
الفردية والفئوية والشخصية على 
هذا امللف، وان املهيمنن يفضلون 
استفادة دوالرين ألنفسهم افضل 
من ان مئة دوالر تصل املواطنن في 

االقليم من بغداد.
واشار الى، ان الشــركات العاملة 
في كردســتان شــريكة حلكومة 
االقليــم في نفط كردســتان، لذا 
فهــي غير مســتعدة للتنازل عن 
حصتهــا، وان االقليم االن متضرر 
مــن الية بيــع نفطــه بعيدا عن 
االن  يبيعه  ألنه  االحتادية،  احلكومة 

بعشــرة دوالرات اقل عن سعر بيع 
النفط العراقي.

وفي معرض رده على ســؤال حول 
دور دول اجلــوار في ملــف النفط 
وتســليمه الى احلكومة االحتادية، 
اكــد محمــد، ان تركيــا تعترض 
تسليم نفط االقليم الى احلكومة 
االحتاديــة، وان على االقليم االلتزام 
بالقوانن والدستور العراقي وعدم 
خارجية  امــالءات  أليــة  االمتثال 
من تركيــا او غيرها من دول اجلوار، 
الن تركيــا تأخــذ النفــط والغاز 
اليه بضاعة  وترســل  االقليم  من 
فاســدة باملقابل، واردف » ال يجور 
ان حتصل تركيا على نفط االقليم 
يفتقر  بينمــا  مدعومة  باســعار 
املواطنن في كردســتان الى وقود 
التدفئة، مشيرا الى ان عدم التزام 
االقليم بتســليم النفط سيدفع 
باحلكومة االحتادية الى عدم ارسال 
حصــة االقليم مــن امليزانية، وان 
امام االقليم حلــن ال ثالث لهما 
وهي تسليم النفط مقابل املوازنة، 
او بيع النفــط بنحو منفرد وتأمن 
االموال املطلوبة للرواتب واخلدمات.   
االقليم  حكومة  على  »ان  واوضح، 
اذا مــا كانت جادة اجــراء االصالح 

في ملف النفط قبل اي شيء، وال 
ينبغــي عليها ان تتبجــح بإجراء 
اداريــة، الن االصــالح  اصالحــات 
احلقيقي ينبغي ان يكون في ملف 
النفط الذي قال ان فســادا كبيرا 

يشوبه«.
وتابع »ان املســؤول االول عن قطع 
ميزانيــة االقليــم في حــال عدم 
اتفاق مــع بغداد هو  الى  التوصل 
االقليم مســرور  رئيــس حكومة 
تطالــب  ان  يجــوز  وال  بارزانــي، 
بإرسال حصتك  االحتادية  احلكومة 
كاملة مــن دون ان تلتــزم مبا يقع 
على عاتقك من واجبات، اذا كانت 
قادرة  بانها  تــرى  االقليم  حكومة 
املوظفن  تأمــن مرتبــات  علــى 
واالمــوال املطلوبة إلدامة اخلدمات 
واملشــاريع في االقليم فال تسلم 
النفط ولتأمن االمــوال املطلوبة 

من بيع النفط«.
وحول الديون املترتبة على حكومة 
االقليم خالل الســنوات السابقة، 
غالــب محمد،  الدكتور  كشــف 
االكبر  القسم  ان  اجلديد،  للصباح 
من هــذه الديون عبــارة عن كذبة 
يســتخدمها املافيــات لتبيــض 
باع  االقليم  ان  مؤكــدا  االمــوال، 

منذ عــام 2007 والى االن نحو 990 
مليون برميل من النفط، القســم 
االكبر منه بدا بتصديره عام 2014 
والحقــاً، وان بيع كل هذا الكميات 
ينبغــي ان يحصــل االقليم على 
مقابل وارداته مــن االموال، اال انه 
وبالعكــس فــان اغلــب اخلدمات 
واملقاولن  والشــركات  متوقفــة 
وامليزانية  االمــوال  يتســلموا  لم 
ومرتبات املوظفــن التي لم تدفع 
لسنوات الثالث املنصرمة، ما زالت 
حلــد االن بذمة حكومــة االقليم، 
وان 27 مليــار تكفي لدفع مرتبات 
املوظفن ألربع سنوات، وان االدعاء 
باملديونية كذبــة لتبييض االموال 

ليس اال.
ودعا محمد احلكومة االحتادية الى 
اعــادة حصة االقليم مــن املوازنة 
الــى %17 او 14 في اقل تقدير، الن 
%12 قليلة وال تتناسب مع النسبة 
الســكانية لإلقليم، مطالباً ابعاد 
مرتبات املوظفــن في االقليم عن 
املشــكالت واخلالفات العالقة بن 
بغداد واربيل، ومعاجلتها املســائل 
والوســائل  بالطــرق  العالقــة 
القانونية بعيدا عن رواتب املوظفن 
ومستحقات املواطنن من املوازنة.

نائب: ادعاء المسؤولين في حكومة االقليم
بوجود ديون كبيرة محاولة لتبييض األموال 

تساءل عن واردات 990 مليون برميل من النفط باعها االقليم منذ 2007 ولغاية اآلن

برملان االقليم

نائب عن التغيير: وفقا 
لقانون الموازنة للعام 
2019، فانه اذا لم يسلم 
االقليم ما يقع على 
عاتقه من النفط المتمثل 
ب 250 الف برميل يوميًا 
الى الحكومة االتحادية 
فانه يتم استقطاع مبلغ 
الضرر من حصته من 
الموازنة البالغة 10 
ترليون و800 مليار دينار، 
اي نحو خمسة ترليون 
وهو ما يحصل االن
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بغداد ـ الصباح الجديد:  
امــس  الداخليــة  وزارة  أعلنــت 
االحد عن االطاحــة والقبض على 
واحدة من أخطــر واكبر العصابات 
التي  بالسطو املسلح  املتخصصة 
تعمل في منطقة الفرات االوسط 

وبغداد.

وقالــت الــوزارة فــي بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه إن خلية 
الصقور االســتخبارية في النجف 
قامت بالتعاون مع مكافحة االجرام 
من  واحدة  على  والقبض  باالطاحة 
أخطر واكبر العصابات املتخصصة 
التي تعمل في  بالسطو املســلح 

منطقة الفرات االوسط وبغداد .
وأضافــت الــوزارة  أن فــي عــدة 
تخللتهــا  صعبــة  محــاوالت 
مواجهــات مســلحة وبنــاًء على 
معلومات دقيقة اســتخبارية ومن 
مصــادر مت التوصل الــى أفراد تلك 
"العملية  أن  مبينــا  العصابــة"، 

متت بإشــراف ومتابعة مباشرة من 
قبل قائد شــرطة النجف العميد 
فائق فليح حســن الفتالوي ومدير 
اإلرهاب  ومكافحة  االســتخبارات 
االستخبارية  الصقور  خلية  ومدير 
ومديــر مكافحــة االجــرام ومدير 
مكتــب مكافحــة اجــرام الكرار 

وضباط ومنتســبي اخللية ومكتب 
املكافحة املذكور .

واكدت الــوزارة  أن من بن املتهمن 
عمليات  عن  املســؤولن  اهم  احد 
على  واملشــرف  املسلح  الســطو 
عدد كبير من العصابات االجرامية 
اخملتصة بالسرقة والسطو املسلح 

والعقل املدبر لها ، مشــيرا الى ان 
واملتابعة  القبــض  القــاء  عملية 
واســتمرت  كانت معقدة وصعبة 
ايام تعرضت خاللها األجهزة  لعدة 
مســلحة  مواجهه  إلــى  االمنية 
ملرتــن تكللــت بالنجــاح بكمن 

محكم نفذ بحرفية عالية .

الداخلية تعلن االطاحة بأكبر عصابة للسطو المسلح في الفرات االوسط وبغداد



3محليات

بغداد _ الصباح الجديد :

بحــث وزير التخطيــط الدكتور 
نوري صبــاح الدليمــي مع نائب 
املتحدة  األمم  لبعثة  اخلاص  املمثل 
)يونامــي( واملنســق املقيم لألمم 
املتحدة في العــراق مارتا رويداس 
سبل تعزيز جهود إعادة االستقرار 

وتطوير القطاع اخلاص.
وثمن الدكتور نوري الدليمي خالل 
اللقاء جهود بعثــة األمم املتحدة 
في عموم العــراق، داعياً إلى زيادة 
الدعم الدولــي مبا يتوافق وحجم 
األزمــة التــي شــهدها العراق ، 
ســيما في املناطق احملــررة التي 

فقدت معظم بناها التحتية.
اللقاء اجلهود املشــتركة  وناقش 
التي متضي احلكومة العراقية في 
حتقيقها بالتعــاون مع األصدقاء 
املتحدة  األمم  وبرامــج  الدوليــن 
واألولويــات التــي وضعتها وزارة 
للتنمية  رؤيتهــا  في  التخطيط 
املستدامة لعراق 2030، الساعية 
وتوفير  والوطن  اإلنسان  بناء  نحو 

جميع سبل العيش الكرمي.
البعثة  ممثل  اعربــت  جهتها  من 
عــن خالص تقديرها للتنســيق 
وزارة  عززتــه  الــذي  املشــترك 
املتحدة  التخطيط بن بعثة األمم 
في العراق وعــدد من اجلهات في 
القطاعــن العام واخلاص ، مبينة 
بذلــك حرص بعثــة األمم املتحدة 
على زيادة الدعم الدولي والتعاون 
مع احلكومة العراقية في جهودها 

إلعادة اإلعمار واالستقرار.
مــن جانــب اخــر اعلــن الوزير 
لتطويــر  الــوزارة  خطــة  عــن 
قــدرات الدرجــات الوظيفية في 
مؤسســات القطاع العام بشتى 
االختصاصات مبــا فيها القيادات 
اإلداريــة ، وذلك في اطــار تنفيذ 
املستدامة  التنمية  اهداف خطة 
احلكم  بتحقيق  املتمثلــة   2030

الرشيد. 

جــاء ذلك خــالل زيــارة الدكتور 
الوطني  املركز  إلى  الدليمي  نوري 
للتطوير اإلداري وتقنية املعلومات 
احد تشــكيالت وزارة التخطيط، 
ملتابعــة عمــل املركــز وآليــات 
الــوزارة في مجال  تنفيذ خطط 
والتدريب،  والبحوث  االستشارات 
بيئة  توفير  علــى  حرصه  مؤكداً 
عمل مستقرة للكفاءات املتميزة 

التي يزخر بها املركز. 
وبن الوزير  ســعي الــوزارة نحو 
متكــن موظفــي الدولــة كافة 
وتطويــر مهاراتهــم واطالعهم 
على التجارب اإلقليمية والعاملية، 

اجلامعات  طلبة  شــمول  مؤكداً 
االســتراتيجية  بهذه  واملعاهــد 
بهدف  الصيفية  عطلتهم  خالل 
وتهيئتهــم  مهاراتهــم  زيــادة 
لدخول ســوق العمل، الفتاً بذلك 
إلــى قــدرة القطاع اخلــاص في 
اثبتت  إذا  القدرات  استيعاب هذه 
اســتعدادها لذلك.  هــذا ووجه 
الوزير خالل تفقده دوائر واقســام 
املركز بتذليــل جميع الصعوبات 
وتوفير سبل الدعم احلديثة وفقاً 
للتخصيصــات املتاحــة، مؤكداً 
خالل اجتماعه املوسع مع مجلس 
املديريــن ومديــري الدوائر ومدير 

عام املركز رغد علي عبد الرسول 
املراكز  علــى  اإلنفتاح  أهميــة   ،
العامليــة النظيرة وعقد مذكرات 
معها،  العمــل  وتوأمة  تفاهــم 
واالستفادة من جتارب البلدان ذات 
الظروف املشابهة لظروف العراق. 
الى ذلك أكــد الوزير على مضي 
بتنســيق  العمل  فــي  الــوزارة 
مشــترك مــع جميــع اجلهــود 
تقدمي  نحــو  والدولية  الوطنيــة 
أولوياتهــا  بحســب  اخلدمــات 
مــن خالل  وذلــك  للمواطنــن؛ 
االستثمار األفضل للتخصيصات 
والدعم الدولي. واستعرض الوزير 

خالل اســتقباله وفدا من وجهاء 
اخلدمي في  الواقع  ديالى  وعشائر 
واجلهود  احملافظة  ونواحي  أقضية 
التي مضــت وزارة التخطيط في 
حتقيقهــا وبن وزيــر التخطيط 
اجلهود التي حققتها تشــكيالت 
الوزارة، ومســاعي حتســن واقع 
اخلدمات في عموم احملافظات التي 
بدأها من خالل ترؤسه الجتماعات 
للخدمــات  الــوزاري  اجمللــس 
ان  واإلعمــار، مؤكداً  االجتماعية 
اجمللس شــرع بتنسيق اجلهود مع 
جميــع اجلهــات ذات العالقة في 
امللف اخلدمي لالستثمار األفضل 

لتخصيصات املوازنة التي وجهت 
%70 منهــا الســتئناف تنفيــذ 
و30%  واملتلكئة  املتوقفة  املشارع 
ذات  اجلديــدة  املشــاريع  لتنفيذ 

األولوية للمواطنن.
من جهتــه ثمن الوفــد الضيف 
جهود الســيد وزيــر التخطيط، 
ومصادقتــه مؤخــراً على إطالق 
صــرف 10 مليــارات دينــار لبناء 
مستشفى حديث في ناحية قرة 
تبة ، مؤكدين إســهام اإلجراءات 
التي وجه بهــا الوزير خالل اللقاء 
في حتســن الواقــع اخلدمي في 

احملافظة.

العراق ويونامي يبحثان جهود إعادة 
االستقرار وتطوير القطاع الخاص

خطة لتطوير الموارد البشرية في البالد  

تمضي الحكومة 
في تحقيق الجهود 
المشتركة بالتعاون 

مع األصدقاء الدوليين 
وبرامج األمم المتحدة 

واألولويات التي 
وضعتها وزارة 

التخطيط في رؤيتها 
للتنمية المستدامة 

لعراق 2030، الساعية 
نحو بناء اإلنسان 

والوطن
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وزير الصحة يبحث تعزيز 
التعاون الصحي مع لبنان

العراق يسعى الى تفعيل 
التعاقد مع سكانيا السويدية 

النتاج شاحنات حديثة   

اجراء )1010( عمليات 
تداخل قسطاري في مركز 

ابن البيطار

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير الصحة والبيئة الدكتور عالء الدين العلوان 
خالل زيارته الى دولة لبنان الشــقيقة تعزيز التعاون 
الصحي بــن البلديــن. والتقى الوزير خــالل الزيارة 
الرئيس اللبناني العماد ميشــيل عــون والذي ابدى 
دعمه الكامل للتعاون مــع العراق في جميع اجملاالت 
ومنها اجملــال الصحي. كما بحث الوزيــر مع نظيره 
اللبناني الدكتور جميل جبق التعاون الصحي وتنفيذ 
مذكرة التفاهم املوقعة بن اجلانبن قبل شهر خالل 
زيــارة الوزيــر اللبناني للعراق. واكــد الوزير انه بحث 
مع الوزير اللبناني التعاون الصحي املشــترك وعالج 
املرضى العراقين في لبنان وتسهيل االجراءات لذلك 
؛ والتعاون في مجال االدوية واالستقدام الطبي ، كما 
اجرى زيارة ميدانية الى مستشــفى الرسول االعظم 
)ص( في لبنان يرافقه الوزير جبق ملتابعة احوال املرضى 
العراقيــن في املستشــفى. من جانبه اشــار الوزير 
اللبناني الى انه مت وضع خط اتصال ساخن للمرضى 
العراقين في لبنان بهدف حل اي مشكلة تواجههم 
واملراكز الصحية  خالل عالجهم في املستشــفيات 
اللبنانية فضال عن فتح مكتب خاص في مطار بيروت 
الســتقبال املرضى العراقين. واختتمت الزيارة بلقاء 
مع رئيس الوزراء اللبناني الســيد سعد الدين احلريري 
تناولت تعزيز العالقات بن البلدين في اجلانب الصحي 

وما آلت اليه الزيارات املتبادلة بن البلدين. 

بغداد _ الصباح الجديد :
بحثت الشــركة العامة لصناعة الســيارات واملعدات 
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن التعاون املشترك 

وتفعيل التعاقد مع شركة سكانيا السويدية. 
واوضح مدير عام الشــركة الدكتــور املهندس مظهر 
صادق سبع التميمي بأنه انطالقا من سياسة الشركة 
في املرحلــة احلالية باالنفتاح على الشــركات العاملية 
الرصينة وتلبية للدعوة املقدمة من شــركة ســكانيا 
الســويدية فقد قام وفد من الشركة العامة لصناعة 
السيارات واملعدات برئاسته وعضوية معاون املدير العام 
لشؤون الســيارات ومدير مصنع انتاج السيارات ومدير 
التسويق ومدير القسم القانوني ومدير القسم التجاري 
السابق بزيارة الى مصانع شركة سكانيا السويدية في 
العاصمة ســتوكهولم .واشار املدير العام إلى أن الوفد 
اطلع بشكل تفصيلي على اخلطوط اإلنتاجية لصناعة 
الشــاحنات )اجليل اجلديد( وآخر التكنولوجيا في مجال 
إنتاج الشــاحنات والباصــات وناقش االمــور املتعلقة 
بتفعيل العقد السابق مع شركة سكانيا برؤية جديدة 
تخدم املرحلة احلالية من جتهيز األجزاء ونقل التكنلوجيا 
ســيما وأن التعاون مــع األخيرة يعود إلى ســبعينيات 
القــرن املاضي.  وافصح مدير عام الشــركة عن االتفاق 
بن اجلانبن على اســتكمال املناقشات خالل زيارة وفد 
من شركة ســكانيا إلى مقر الشركة العامة لصناعة 
باقي  واملعدات في اإلســكندرية واستكمال  السيارات 
املتطلبات قبل جتديد وتوقيع العقد آخذين بنظر االعتبار 
نقل التكنولوجيا وتوطن صناعة الشــاحنات الرصينة 
بصورة حقيقية حتقق القيمة الصناعية مبايجعل هذه 
الصناعــة حتقق اجلــدوى االقتصادية وتســهم في منو 
االقتصاد الوطني واحلفاظ على العملة الصعبة وتوفير 

فرص العمل الشريفة ألبناء الشعب.

بغداد _ الصباح الجديد :
اجــرى مركز ابــن البيطار التخصصــي جلراحة القلب 
)1010( عمليات تداخل قسطاري خالل شهر متوز املاضي 
. وقال مدير مركز ابن البيطار التخصصي جلراحة القلب 
الدكتور والء لــؤي لقد قامت املالكات الطبية في مركز 
ابن البيطــار باجراء )1010( عمليات تداخل قســطاري 
متنوع ما بن  التداخل التشــخيصي والعالجي للكبار 
والصغار خالل شهر متوز املاضي وهذا يعد اكبر عدد من 
التداخالت القسطارية منذ تأسيس املركز في عام 1993 
ولغاية االن حيث مت اجراء عمليات التداخل القســطاري 
بأيدي افضل املالكات الطبيــة والصحية والتمريضية 
اصحــاب الكفــاءات العلمية واملركز مســتمر بتقدمي 
افضل اخلدمــات الطبية والعالجية واجــراء العمليات 

اجلراحية والقسطارية على مدار )24( ساعة .
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بغداد _ خاص

تاكيد على أهمية اعتمــاد البايومترك 
كونها  اإللكتروني  الدفع  في  )البصمة( 
اكثر رصانة وامان في التعامالت ويصعب 
تعرضهــا للتالعب بحكم اختالفها من 
إنسان الى اخر، وترفع من ثقة املستفيد 
بتكنولوجيا الدفــع اإللكتروني، وتؤكد 
ان املتعامل ذاته املستفيد احلقيقي من 

اخلدمة.
املستشار املالي الرئيس الوزراء د. مظهر 
محمد صالح اكد ان اعتماد البايومترك 
)البصمة( في الدفــع اإللكتروني يكون 
اكثر رصانة وامان في االداء املالي، سيما 
وان البالد باتت تتطلــع الى تطوير هذا 
املفصل بعد ان شــهد تفاعال كبيرا بن 
املواطن املســتفيد وآليات عمله ، الفتا 
الى ان اعتمــاد البصمة يحد من حاالت 
التالعب بجميع اشكالها التي قد ترافق 
وان  خصوصا  اإللكتروني،  الدفع  عملية 
البصمة اخملتلفة من شــخص الى اخر 

واستحالة وجود تشابه بذلك .

استحالة التزوير

أضــاف ان تبني نظام العمــل بالبصة 
يتطلب حضور فعلي للمودع والساحب 
وبذلك تكون حاالت التزوير مستحيلة ، 
منبها الــى ان خواص البصمة مرتبطة 
بتركيب اإلنسان، وأنها جزء من احلصانة 
القانونية الســتخدام األمــوال كونها 
تكشــف الشــخصيات الوهمية، كما 
العالقة  صاحب  هويــة  )البصمة(  انها 
ال ميكــن اإلنابــة عنها باي شــكل من 

األشكال .
االقتصــادي  بغــداد  منتــدى  عضــو 
ان  العرادي حث على ضــرورة  جاســم 
التعامالت  البصمة أساســا في  تكون 
اإللكترونية، حيث ترفع من نسب األمان 
في التعامل مابن اإلنسان والتكنولوجيا 
املتطورة، كمــا انها متثل ضامنا ضد أي 

تالعب قد ميارس في احلسابات اخلاصة .
التكنولوجيا املتطورة

لفت الــى أهميــة ان تشــرع اجلهات 
املعنية الى دعم هذا التوجه والتوســع 
في انتشاره باعتماد أفضل التكنلوجيا 
املتطورة، ســيما وان البلــد ميلك موارد 
بشرية قادرة على التعامل مع التطورات 
التي يشدها ميدان املال عامليا واعتمدها 
في البالد ، مشــيرآ الى ان حجم الكتلة 
بحاجة  املنــازل  في  املكتنزة  النقديــة 

الى آليات تعامــل مالي آمنة لكي يتم 
نقــل هذة الكتلة الــى اجلهاز املصرفي 
لتســاهم بشــكل فاعل فــي عملية 
االقتصــادي في جميع  والبناء  التنمية 

القطاعات .
واشــار العرادي الى ان جتربة وجود قطاع 
مالي مختلط ويحقق جناحات ملموسة 
امر فــي غاية األهميــة وياتي باملنفعة 
لالقتصاد الوطني، السيما عندما تكون 
آليــات العمل بإشــراف ديــوان الرقابة 
املاليــة ، مؤكدآ أهميــة ان تكون لدينا 
إدارة قطاع  قــادرة  مؤسســات وطنية 
املال وفق آليات العمل الدولي لدور ذلك 
في جــذب اجلهد العاملي صــوب العراق 
املالك القتصــاد بكر يعد قبلة لكبريات 

الشركات املصنفة في املعمورة . 

املؤسسات الوطنية
بن العرادي ان الشركة العاملية للبطاقة 
الذكيــة والتي تعد مؤسســة وطنية 
وقطاع مختلط اسس للدفع االلكتروني 
ميكــن ان تكون محــور االنطالق الكبير 
لتطوير هــذا املفصل املالــي بالتعاون 
مــع البنــك املركــزي العراقــي اجلهة 
القطاعية التي تقع عليها مســؤولية 
دعم املؤسسات الوطنية وتطوير اليات 

عملها وتقوميهــا، ليكون هناك تكامل 
في االداء، ينتج عنــه جناحات تقود الى 
تشجيع انشــاء شركات محلية حصرا 
باســاليب  وتعمل  التنافــس  لتعزيــز 

متطورة.

املعلومات السرية
الوطنيــة  الشــركات  ان  الــى  نبــه 
املتخصصــة بالدفع االلكتروني امر في 
غايــة االهمية وميكــن ان تكون ضامنا 
االمنية  لالجهزة  الســرية  للمعلومات 
اقليمية  وهناك جتــارب  اختالفها،  على 
شرعت بانشاء شــركات دفع الكتروني 
وطنية لتحقق منافع اقتصادية وامنية 
محلية، كما حصل في جمهورية مصر، 
االمر الذي يحتــم علينا ان توطن رواتب 
االمنية في مؤسسات وطنية،  االجهزة 

وداخل اطار بطاقات الدفع احمللية .  
يذكر ان اعتماد البصمــة خالل الفترة 
املاضيــة متكن من اكتشــاف اكثر من 
اكتشــاف٣٠ الف راتب مزدوج في احدى 
الدوائر، خصوصا وان شــركة كي كارد 
على ســبيل املثال حتمل نظام البصمه 
املتقــدم حتى على نظام املاســتر كارد 
وتقدم اخلدمة لســبعة مالين مشترك 

لديها. 

تقرير

مظهر صالح : اعتماد البصمة في الدفع االلكتروني ضرورة حتمية

بغداد _ الصباح الجديد :
شـــارك وزير العمل والشــؤون 
عبد  باسم  الدكتور  االجتماعية 
الزمان في اجتماع اجمللس الوزاري 
للتنمية البشرية بوصفه عضواً 

في اجمللس. 
ن  وبن الوزيــر ان االجتماع تضمَّ
باجمللس  املنوطة  املهام  مناقشة 
إحــداث  مــن شــأنها  والتــي 
انعطافــة ايجابية واضحة نحو 
البناء املؤسساتي الرصن كونها 
الكفاءات  وتنمية  بتطوير  تهتم 
البشــرية مع اإلحاطــة بالنوع 

والكم لتحقيق االهداف. 
واضــاف عبدالزمــان ان من اهم 
املهــام املوكلة باجمللــس الوزاري 
للتنمية هي دراســة مشروعات 
للوزارات  التنظيميــة  الهياكل 
واالتفاقيــات والقوانــن التــي 
واقرار  البشــرية  التنمية  تخص 

بالنهوض  اخلاصــة  الدراســات 
اجملتمع  في  دورهــا  وتعزيز  باملرأة 
فضال عــن متابعــة اداء اجهزة 
السياســة  تنفيذ  في  احلكومة 
العامة للدولة ودعم االســتقرار 
الوظيفــي واقتــراح الوســائل 
الكفيلــة بتطويــر الكفــاءات 

الطاقات  وتوظيــف  البشــرية 
الكامنة لرأس املال البشري .

واشــار وزير العمل الى ان جميع 
املهــام ســتكون محــل عناية 
بشــكل  لدراســتها  اجمللــس 
ارض  على  وتنفيذها  مستفيض 

الواقع . 

بغداد _ الصباح الجديد :
اطلع فريق اللجنة الدولية للصليب 
األحمر على ظــروف االحتجاز خالل 
زيارة أجراها ملدرسة تأهيل الصبيان.

التابعة  اإلحداث  إصالح  دائرة  وقالت 
لوزارة العدل إن اللجنة اطلعت خالل 
الزيارة على ظروف االحتجاز من خالل 
جولة قامت بها برفقة مدير القسم 
ســلمت خاللهــا بعض الرســائل 
إلى اإلحداث، من ذويهم كما ســلم 
اإلحداث ممن ليس لديهم مواجهة أو 

تواصل رسائل إلى ذويهم. 
التقت  اللجنة  إن  الدائــرة  وأضافت 
واالذر(  )األتــراك  األجانب  باألحــداث 
اخذ  بغية  محكوميتهــم  املنتهية 
موافقتهم لتسفيرهم إلى بلدانهم 

بعد التنسيق مع سفاراتهم.
و في ختــام الزيــارة أبــدى الفريق 
عدداً من املالحظــات وطرحوا بعض 
األسئلة حول آلية العمل و البرامج 
لألحــداث  املقدمــة  اإلصالحيــة 
لإلدارة  وتقديرهم  مبدين شــكرهم 

اإلصالحية  األقســام  في  والعاملن 
حلســن التعاون وتسهيل مهمتهم 
اإلنســانية. مــن جهة اخــرى وجه 
مدير عام دائرة التســجيل العقاري 
لؤي فــارس بحل جميع املشــكالت 
واملعوقــات التــي تواجــه مراجعة 
التســجيل  دوائر  الــى  املواطنــن 
العقاري جاء ذلك خالل لقائه  املباشر 
باملواطنن في مبنى دائرة التسجيل 
العقاري العامة .  واكد املدير العام ان 
هذه اللقاء يأتي لالطالع على ســير 

العمل  واالرتقــاء باخلدمات املقدمة 
للمواطنن لتحقيــق اهداف الوزارة 
 لتقــدمي خدمات عدليــة تتالءم مع 
طموح املواطــن والوقوف على  اهم 
احتياجاتهم مبا يسهم في تسهيل 

عمل الدوائر التابعة  للوزارة. 
واضــاف املدير العام ان هــذا اللقاء 
يهدف لتبســيط اجراءات  املواطنن 
الجناز معامالتهم مــن خالل اعتماد 
االطر  القانونية السليمة في اجنازها 

خدمة للصالح العام .  

وزير العمل يشارك في اجتماع 
المجلس الوزاري للتنمية البشرية

فريق الصليب األحمر يطلع 
على ظروف االحتجاز بدائرة االصالح

وزير التخطيط خالل لقائة ممثلة يونامي

لكونه اكثر رصانة وامانا ويحد من التالعب

لتحقيق انعطافة واضحة نحو بناء مؤسساتي رصين العقاري يوجه بحل المعوقات التي تواجه مراجعة المواطنين
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال متحدث باسم الشرطة اإلندونيسية امس األحد إنه 
مت إلقاء القبض على عشــرات األشخاص في إقليم بابوا 
الواقع في أقصى شــرق البالد عقب احتجاجات أُضرمت 

فيها النار في عدد من املباني األسبوع املاضي.
وشــهدت املنطقة اضطرابــات على مدار األســبوعني 
املاضيني على خلفية ما قال متظاهرون إنه متييز عنصري 
وعرقــي. ويطالب بعض احملتجني كذلــك بإجراء تصويت 

على االستقالل رغم استبعاد السلطات لهذا الطرح.
وقال أحمد كمال املتحدث باســم الشرطة في بابوا في 
اتصال هاتفي إنه مت إلقاء القبض على 28 مشــتبها به 
بينما يواجه آخرون التحقيق في جايابورا عاصمة اإلقليم.

وقال كمال »28 شخصا مشتبها بهم في حاالت تخريب 
وإحــراق للممتلكات وعنف ونهــب« مضيفا أنه مت إلقاء 
القبض عليهــم جميعا بعد احتجاج فــي جايابورا يوم 

اخلميس املاضي.
وأضرم احملتجون النار في سيارات ومبان من بينها مكتب 
تابع للبرملان احمللي ومبنى يضم عددا من مكاتب مؤسسة 

االتصاالت التابعة للدولة خالل االحتجاج.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــف املبعوث األمريكي زملاي خليل زاد في ختام 
اجلولــة األخيرة من محادثــات الدوحــة األحد، أن 
واشــنطن وحركة طالبان األفغانية »أوشكتا على 
التوصل التفــاق« ينهــي 18 عاما مــن النزاع في 

أفغانستان.
وكتــب خليل زاد على »تويتر«: »نحن نوشــك على 
إبــرام اتفاق من شــأنه أن يخفــض العنف وميهد 
الطريق لألفغان من أجل اجللوس معا للتفاوض على 

سالم دائم«.
واعتبر خليل زاد في تغريدتــه األحد أن هذا االتفاق 
سيســاعد في تعزيــز »أفغانســتان موحدة وذات 
ســيادة ال تهدد الواليات املتحــدة أو حلفاءها أو أي 

دولة أخرى«.
وكان خليــل زاد يتحدث بختام اليوم الثامن واألخير 
من اجلولة التاســعة من املفاوضــات في قطر بني 

ممثلي الواليات املتحدة وحركة طالبان.
وقال إنــه من املتوقع أن يتوجه فــي وقت الحق من 

امس األحد إلى كابل »إلجراء مشاورات«.
من جهته أعلن املتحدث باسم طالبان في الدوحة 
سهيل شاهني امس االول الســبت، أن االتفاق بات 
قريبــا لكنه لم يحدد العقبــات التي ال تزال قائمة 

أمام إبرامه.
وذكــرت طالبان في وقــت ســابق أن أي اتفاق يتم 
التوصل إليه سيعرض على وســائل اإلعالم وعلى 
ممثلني لدول جوار أفغانســتان إضافــة إلى الصني 

وروسيا واألمم املتحدة.
ويفترض أن ينــص االتفاق على انســحاب القوات 
األمريكيــة البالــغ عديدها 13 ألف عســكري من 

أفغانستان مع حتديد جدول زمني لذلك.
وهذا مطلب أســاس حلركة طالبان التي ستتعهد 
في املقابل بعدم اســتخدام األراضي التي تسيطر 

عليها مالذا ملنظمات إرهابية.
وســيكون هذا اتفاقــا تاريخيا بعــد 18 عاما من 
االجتيــاح األمريكــي ألفغانســتان إلطاحة نظام 
طالبان وتصفيتها في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 

.2001
وفــي األثنــاء أكد الرئيــس األفغاني أشــرف غني 
صد هجوم شــنته حركة طالبان السبت من عدة 
اجتاهات على قندوز، املدينة االســتراتيجية الواقعة 
في شــمال أفغانســتان والتي تعرضت لهجمات 

متكررة منذ 2015.
وكتب صديق صديق املتحّدث باســم الرئيس على 
»تويتــر« أن هجوم طالبان يظهــر »أنهم ال يؤمنون 
بفرصة السالم التي قدمتها لهم الواليات املتحدة 

وحكومة أفغانستان«.

متابعة ـ الصباح الجديد :
شاحنة  على  مســلح  رجل  استولى 
عشوائيا  النار  وفتح  األميركي  للبريد 
على ســائقي ســّيارات فــي مدينة 
بجنوب  تكســاس  بواليــة  أوديســا 
الواليــات املتحدة، مــا أدى إلى مقتل 
خمسة أشخاص على األقّل وجرح 21 
آخرين، قبل أن يُقَتل هو أيضا برصاص 

الشرطة امس االول السبت.
وقالت الشــرطة أن مطلق النار رجل 
أبيض فــي منتصــف الثالثينات من 
العمر. لكنها لم تتمكن من كشــف 
هويته أو أســباب قيامــه بذلك في 
مدينتــي ميدالند وأوديســا في غرب 
تكســاس. ويأتي إطالق النار هذا، بعد 
أقّل من شهر على إقدام مسّلح على 
قتل 22 شخًصا بالّرصاص في مدينة 
إل باســو الواقعة في والية تكساس 
أيضا وتبعد نحــو 500 كيلومتر غرب 
أوديســا. وقال مايكل غيرك املتحّدث 
باســم الشــرطة في مدينة أوديسا 
للصحافّيــني »لدينا مــا ال يقّل عن 

21 ضحّية«. وأضــاف أن »21 ضحية 
مصابــني بالرصاص وخمســة قتلى 
على األقــّل حتــى اآلن«. وأكد أن بني 
إدارة  ثالثة شــرطيني. وكانت  اجلرحى 
شرطة أوديســا التي تضم مئة ألف 
نسمة حتدثت قبل ذلك عن مشتبه به 
»يقود سيارة حول أوديسا ويطلق النار 
عشــوائيا« وأنه »قام للتو باالستيالء 

على شاحنة لتوزيع البريد«.
»جبان« 

قالت إدارة األمن العام في تكساس في 
بيان إن إطــالق النار بدأ عندما حاولت 
سيارة دورية للشرطة وقف آلية على 
بني  »انترستيت20-«  السريع  الطريق 

أوديسا ومدينة ميدالند.
الذي كان  الســائق  »لكــن  وأضافت 
مبفرده في السيارة صوب بندقية عبر 
وأطلق  ســيارته  من  اخللفية  النافذة 

عيارات نارية على دورية الشرطة«.
وتابع املصدر نفســه أن شرطيا جرح 
بينما الذ مطلق النار بالفرار »مواصال 
إطــالق النار على أبريــاء«. وقد أصاب 

الرصاص عــددا من الســيارات. وقال 
رئيــس بلدية أوديســا ديفيــد تيرنر 
لشــبكة »فوكس نيــوز« امس االول 
للتو مبوت صديق«.  الســبت »علمت 
وروى أن »هذا اجلبان توقف بالقرب من 
الذي كان مع عائلته  سيارة« صديقه 
عند إشــارة مرور، وفتــح النار. وخالل 
إطالقــه النار قــام بتبديل ســيارته 
البريد. وقال  واستولى على شــاحنة 
غيرك إنــه »يرجح« أن يكــون عامل 
البريد بــني الضحايا. وقال الشــاهد 
أليكس وود لشــبكة »سي ان ان« إنه 
باجتاه شاحنة  يتقدم  »شاهد شرطيا 
البريد ويفرغ ســالحه فــي داخلها«. 
وأضــاف »أعتقد أنهــا اللحظة التي 
قتل فيها مطلق النار«. وكتب الرئيس 
األميركــي دونالد ترامــب على تويتر 
أنــه متّ إطالعه مبا حــدث. وقال »االف 
بي آي )مكتــب التحقيقات الفدرالي( 
وقوات األمن تشارك بكل إمكانياتها«. 
وفي الثالث من آب ، ُقتل 22 شــخًصا 
معظمهم مــن املتحدرين من أميركا 

الالتينية، كانوا يتســّوقون في متجر 
مكتــّظ من متاجــر ووملــارت في إل 
باسو. وأوقفت الشــرطة رجال أبيض 
يبلغ 21 عاما قال إنه اســتهدف أوال 

»مكسيكيني«.
وبعد هذه احلادثة، اتهــم ترامب بأنه 
املهاجرين  حيــال  الكراهيــة  أجــج 
املتحدرين من أصول إســبانية. وبعد 
ســاعات من حادث إطالق النار في إل 
باسو، ُقتل تسعة أشخاص أمام حانة 
في حي يعج باحلانات واملالهي الليلية 

في دايتون بوالية أوهايو.
واســتؤنف على أثر ذلــك اجلدل حول 
التي  القضية  النارية  حيازة األسلحة 
ســتكون مجددا من محــاور حملة 
ستجرى  التي  الرئاســية  االنتخابات 
في 2020. وكتب املرشح الدميوقراطي 
للرئاســة جو بايدن الــذي كان نائبا 
للرئيس في عهد باراك أوباما »أشــعر 
من  أســابيع  بعد  والغضــب.  باحلزن 
هول إل باســو، مت ترهيب مجتمع آخر 
في تكســاس بالعنف بأسلحة نارية. 

يجب أن نضع حدا لهذا الوباء«.
وكان ترامب صــرح بعد حادثي دايتون 
وال باســو أنه »ال مكان للكراهية في 
بلدنا وســوف نعالج هذه املســألة«. 
وأضاف »يجب لهــذا األمر أن يتوقف. 
وسنوات  ســنوات..  منذ  مستمّر  إّنه 
في بلدنا«. وأضاف »لقد أجنزنا الكثير، 

لكن رمّبا بإمكاننا فعل املزيد«.
ارتفعت  ترامــب بعدما  وجاء تصريح 
أصــوات كثيرة في الواليــات املتحدة 
تطالب الســلطات بالتعاطي بجدية 
مع التهديد الــذي بات ميّثله »اإلرهاب 
األبيض«، في حني اّتهم الدميوقراطيون 
الرئيس اجلمهوري بتأجيج هذا العنف 
أكد  من جهته،  املتفلتة.  بتصريحاته 
بيتــو أورورك املرشــح الدميوقراطــي 
للرئاسة في تغريدة على تويتر »نحتاج 
إلى وضع حد لهذا االنتشــار الوبائي« 
لألسلحة. وعبر عن »تعاطفه مع كل 
شخص في تكســاس قد يعاني من 
ذلك مجــددا«. أما جوليان كاســترو 
انطونيو  بلديــة مدينة ســان  رئيس 

السابق فقد وجه نداء إلى اجلمهوريني 
الكونغرس  علــى  يســيطرون  الذين 
األميركي »ويرفضون التحرك بشــأن 

إصالح قانون حيازة األسلحة«.
وقال »مــا هو العدد؟ بكــم أميركي 
تريدون التضحيــة من أجل »اجلمعية 

الوطنية للبنادق« )ان آر ايه(.
الرئيس األميركي حاسم في  وموقف 
هذه املســألة ألن أعضاء الكونغرس 
اجلمهوريــني الذيــن يعتمــدون على 
أصوات مريــدي حيازة األســلحة، ال 
ميكنهــم التحرك باجتــاه قانون أكثر 

صرامة بال دعمه.
لكن وســائل إعالم أميركيــة بينها 
صحيفتا »واشــنطن بوســت« و«ذي 
أتالنتيــك« ذكرت فــي نهاية آب نقال 
عن مصــادر فــي البيــت األبيض أن 
ترامب وعــد رئيس »اجلمعية الوطنية 
للبنــادق« وين البيــار بأنه لن يضغط 
على الكونغرس من أجل فرض تدقيق 
مسبق وصارم على كل الذين يشترون 

أسلحة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الواليات  اتهمت روســيا امس األحــد 
املتحدة بأنهــا »عرضت للخطر« وقف 
إطالق النار في محافظة إدلب السورية 
حيث نفذت واشــنطن مساء السبت 
ضربًة جوية ضد قياديي تنظيم جهادي.
وقال اجليش الروسي إن الواليات املتحدة 
نفذت ضربتها من دون »إخطار مسبق 
أن  للجانبني الروسي والتركي«، معتبراً 
اخلطوة األميركية »استخدام عشوائي 

للطيران« العسكري.
وتابعت وزارة الدفاع الروســية في بيان 
أن »الضربة خلفــت الكثير من الدمار 
والضحايا في املناطــق التي طالتها«، 

متهمــًة واشــنطن »بتعريــض نظام 
النار فــي منطقة خفض  وقف إطالق 

التصعيد في إدلب للخطر«.
وقتل فــي الضربة األميركيــة أربعون 
قيادياً جهادياً علــى األقل وفق املرصد 

السوري حلقوق اإلنسان.
وقال املتحدث بإسم القيادة األميركية 
براون امس  ايرل  الوســطى الكولونيل 
االول السبت إن الهجوم شمال مدينة 
ادلب اســتهدف قادة جماعة »تنظيم 
القاعــدة في ســوريا« التــي حتملها 
واشــنطن مسؤولية شــن »هجمات 
تهــدد مواطنني أميركيني وشــركاءنا 

ومدنيني ابرياء«.

وقد جاءت يوم سريان وقف إلطالق النار 
أعلنته روسيا ووافقت عليه دمشق في 
إدلــب التي تتعرض منذ أربعة أشــهر 
لقصف أدى إلى مقتل 950 مدنياً فيما 
حتاول قوات النظام الســوري استعادة 
الســيطرة في عملية برية على مواقع 

استراتيجية في احملافظة.
وبعد أشــهر من القصف الكثيف من 
قوات  بدأت  والسوري،  الروسي  الطيران 
النظــام في 8 آب هجومــاً برياً متكنت 
مبوجبــه من الســيطرة علــى مدينة 
خان شيخون االســتراتيجية والتوّسع 
جنوبها، حيث سيطرت على بلدات عدة 
في ريف حماة الشمالي وطوقت نقطة 

املراقبة التركية في مورك.
ويعيش في إدلب ثالثة ماليني شــخص 
وهي خاضعة لســيطرة تنظيم هيئة 
حترير الشــام اجلهادي )النصرة سابقاً( 

كما تتواجد فيها فصائل أخرى.
وانهــار وقف آخــر إلطالق النــار أعلن 
مطلــع آب بعد أيام من إعالنه، علماً أن 
احملافظة ومحيطها مشــمولة باتفاق 
أبرمته روســيا وتركيا في سوتشي في 
أيلول 2018 ونــص على إقامة منطقة 
مواقع  بــني  تفصل  الســالح  منزوعة 
على  والفصائل،  النظام  قوات  سيطرة 
أن تنســحب منها اجملموعات اجلهادية. 

إال انه لم يُستكمل تنفيذ االتفاق.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ينقســم البريطانيــون اليوم ما بني 
مؤيد لبوريس جونسون في البريكزت 
في جتميد  الدســتوري  ورافض حلقه 
اعمال البرملان، وفيما أظهر استطالع 
أجرته مؤسســة كومريــس أن 54% 
ممن شــاركوا فيه قالوا إنهم يتفقون 
الوزراء  التالــي: »رئيس  التصريح  مع 
بوريــس جونســون يحتــاج لتنفيذ 
االنســحاب بأي وســيلة مبا في ذلك 
تعليق عمــل البرملان إذا اقتضى األمر 
للحيلولة دون أن مينــع النواب ذلك«، 
عارض %46 هــذا التصريح، وذلك من 
بني 1645 مشــاركا في االســتطالع 
ديلي  نتائجه صحيفة  الذي نشــرت 
تلغراف البريطانية. وفي هذا السياق، 

شــارك آالف في تظاهرات شهدتها 
بريطانية، احتجاجاً على جتميد  مدن 
أعمال  بوريس جونسون  الوزراء  رئيس 
مجلس العمــوم )البرملان(، قبل فترة 
وجيزة من موعد انســحاب اململكة 
املتحدة من االحتاد األوروبي )بريكزيت(.
ونُظمت التظاهرات حتت شعار »وقف 
االنقالب«. ودعت حركة »مومينتوم«، 
املعارض،  العمال  مع حزب  املتحالفة 

إلى »احتالل جسور وقطع طرقات«.
وجتّمعت حشود في مانشستر ويورك 
ونيوكاسل في شمال إنكلترا، وإدنبره 
في اســكتلندا وبلفاست في إرلندا 

الشمالية.
وفي لندن التي يُرّجح أن تشهد أضخم 
التظاهرات، قــرع آالف طبوالً ولّوحوا 

بأعالم االحتاد األوروبي واحتشدوا أمام 
مقّر احلكومة، هاتفني: »عار عليك يا 

بوريس جونسون«.
كما حملــوا الفتات كتبــوا عليها: 
»دافعــوا عن الدميوقراطيــة: قاوموا 
يا  و«اســتيقظي  البرملــان«  إغــالق 
بريطانيــا« و«أهــالً بكم فــي أملانيا 
1933«. وقال املتظاهــر برنارد هيرلي 
)71 سنة(: »قرار ما سيحدث بالنسبة 
إلى بريكزيت يجب أال يكون عائداً إلى 
جونســون. انُتزع القرار مــن البرملان، 

وهذا أمر غير دميوقراطي«.
في املقابــل، دافع وزير املال ســاجد 
جاويد عن جتميد عمل البرملان، مذّكراً 
بأنــه »ال ينعقد عــادة إال خالل وقت 
متأخر من أيلول ومطلع تشرين األول  

ولرئيــس الوزراء حق جتميــد البرملان، 
بعــد نيله موافقة امللكــة إليزابيث 
الثانية، وهو يفعل ذلك تقليدياً خالل 
فترة انعقــاد مؤمترات األحــزاب، في 

أيلول.
لكن ما أغضب معارضي »بريكزيت« 
مــن دون اتفاق هو توقيــت التجميد 
ومدته، إذ يُرّجح أن يســتمر خلمسة 

أسابيع.
ويُشتبه في أن جونسون يسعى إلى 
منع النواب مــن تعطيل »طالق« من 
دون اتفاق، يعتزم تنفيذه في حال لم 
يتوّصل إلى تسوية مع االحتاد األوروبي 
حول شــروط »بريكزيت«، ال ســّيما 
إلغــاء البند املتعّلق ببقــاء اململكة 

املتحدة في االحتاد اجلمركي.

إندونيسيا تلقي القبض 
على العشرات في 

احتجاجات بابوا

اتفاق وشيك بين طالبان 
وواشنطن: االنسحاب مقابل 

عدم االعتداء

خمسة قتلى بإطالق نار »عشوائي« في تكساس بعد أقّل من شهر على قتل 22 آخرين

موسكو: واشنطن قّوضت وقف إطالق النار في إدلب
جراء تنفيذها لضربة فيها

البريطانيون منقسمون ما بين مؤيد  
لبوريس جونسون ورافض لتجميد البرلمان

متابعة ـ الصباح الجديد :

بنيامني  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  قال 
نتنياهو امس األحــد إنه يعتزم ضم 
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية احملتلــة لكنه لم يقدم إطارا 
زمنيــا في تكــرار لتعهــد انتخابي 

قطعه قبل خمسة أشهر.
القضايا  أكثر  إحدى  واملســتوطنات 
ســخونة في الصــراع اإلســرائيلي 
الفلسطينيون  وعبر  الفلســطيني. 
عن مخاوف مــن إمكانية أن يتحدى 
نتنياهــو اإلجمــاع الدولــي وميضي 
قدما نحو ضم املستوطنات مبساندة 
محتملة من حليفــه الوثيق الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب.
وقال نتنياهو في كلمة في مستوطنة 
الكانا بالضفــة الغربية احملتلة حيث 
الدراسي  العام  افتتاح  حضر مراسم 
»بعون اهلل، سنمد السيادة اليهودية 
علــى جميــع املســتوطنات كجزء 
من أرض إســرائيل.. كجــزء من دولة 

إسرائيل«.
وكان نتنياهــو الــذي يتزعــم حزب 
ليكود اليميني قد قطع تعهدا مماثال 
قبل أيام من االنتخابات اإلســرائيلية 
التي جــرت في أبريل نيســان. وبعد 
االنتخابــات فشــل نتنياهــو فــي 
تشكيل أغلبية برملانية تتولى احلكم. 
وستجري إســرائيل انتخابات جديدة 

يوم 17 سبتمبر أيلول.
وبينما لم تنشر الواليات املتحدة بعد 
األوسط،  الشــرق  خطة للسالم في 
اعترف ترامب مــن قبل بضم هضبة 
اجلــوالن الســورية التــي احتلتهــا 
إســرائيل خالل حرب عــام 1967 في 

الشرق األوسط.
أن تكون  الفلسطينيون على  ويعمل 
الضفــة الغربية جزءا مــن دولتهم 
التي ستضم قطاع غزة  املستقبلية 
وستكون عاصمتها القدس الشرقية. 
واحتلت إســرائيل تلــك املناطق في 
حــرب عــام 1967 لكنها ســحبت 
قواتها ومســتوطنيها من قطاع غزة 

فــي عام 2005. وبعد عقــود من بناء 
املستوطنات يعيش اآلن أكثر من 400 
الغربية  الضفة  في  إســرائيلي  ألف 
طبقا ألرقام إسرائيلية إلى جانب نحو 
2.9 مليون فلسطيني وفقا لتقديرات 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. 
ويعيش 212 ألف مستوطن إسرائيلي 
في القدس الشرقية وفقا ملكتب األمم 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
وقال نتنياهو فــي خطابه في الكانا 
”هــذه أرضنا... ســنبني الكانا أخرى 
والكانــا أخــرى والكانــا أخــرى. لن 

نقتلــع أي أحد يعيش هنــا“. ويقول 
الفلســطينيون وكثيــر مــن الدول 
مشــروعة  غيــر  املســتوطنات  إن 
طبقــا ملعاهدات جنيــف التي حتظر 
االســتيالء  مت  أرض  االســتيطان في 
إســرائيل  تقر  وال  باحلــرب.  عليهــا 
إلى احتياجــات أمنية  ذلك وتشــير 
وتاريخية وسياسية  دينية  وارتباطات 

باألرض.
وانهارت محادثات السالم اإلسرائيلية 

الفلسطينية في عام 2014.
إنها تعتزم نشــر  ترامب  إدارة  وتقول 
خطتها للســالم بني اإلســرائيليني 

والفلســطينيني بعــد االنتخابــات 
اإلسرائيلية ولم تكشف عما إذا كانت 
اخلطة ستؤيد حل الدولتني الذي كان 
وفي  الســابقة.  املفاوضات  أســاس 
غضون ذلك قال اجليش اإلســرائيلي 
امس االول الســبت إنه أمر بإرســال 
الشــمالية  للقيادة  إضافيــة  قوات 
وأرجــأ منــاورات في ظل اســتمرار 
التوتر الكبير مــع جماعة حزب اهلل 
اللبنانيــة املســلحة. وذكــر اجليش 
أن قواتــه »البرية واجلويــة والبحرية 
واخملابرات عززت اســتعداداتها خملتلف 
القيادة  في منطقة  الســيناريوهات 

اإلجراءات  أن  مضيفــا  الشــمالية« 
اتخذت في األسبوع املاضي.

وإســرائيل وحزب اهلل في حالة تأهب 
قصوى بعد استخدام طائرات مسيرة 
ملهاجمــة ما وصفه مســؤول أمني 
باملنطقة بأنه هدف مرتبط مبشروعات 
وقال  التوجيه.  دقيقة  إلنتاج صواريخ 
حزب اهلل إن إســرائيل هي املسؤولة 
عن الهجوم النادر الذي وقع في بيروت 
وتعهد بالرد. ونفت اجلماعة الشيعية 
املســلحة امتالكها مصانع صواريخ 
من هذا النوع. واتهم لبنان إســرائيل 

بالبحث عن ذرائع لشن اعتداء.

ونشر اجليش اإلسرائيلي، دون أن يعلن 
مســؤوليته عــن هجــوم الطائرات 
املسيرة، ما وصفه بأنها تفاصيل عن 
لتزويد  إيران  برعاية  حملة موســعة 
حزب اهلل بوســائل إلنتــاج صواريخ 

دقيقة التوجيه.
وميكــن ملثل هــذه الصواريــخ، التي 
أعلنت اجلماعة عــن حيازتها لها، أن 
تشــكل توزانا أمام القوة العسكرية 
اإلسرائيلية الساحقة في أي حرب قد 
تندلع في املســتقبل وذلك لقدرتها 
علــى حتديد وضــرب وتدميــر مواقع 

رئيسية للبنية التحتية.

كان وعد بضمها قبل أيام من انتخابات نيسان الماضي

نتنياهو يتعهد بمد »السيادة اليهودية« على المستوطنات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

)عبر الفلسطينيون 
عن مخاوف من 

إمكانية أن يتحدى 
نتنياهو اإلجماع 
الدولي ويمضي 

قدما نحو ضم 
المستوطنات 

بمساندة محتملة 
من حليفه الوثيق 

الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب

االثنني 2 أيلول 2019 العدد )4244(

Mon.2 Sep. 2019 issue )4244(
شؤون عربية ودولية



5 االثنني 2 أيلول 2019 العدد )4244(اعالن

Mon 2 Sep 2019 issue )4244(



بغداد ـ خاص:
اكد املدير التنفيذي لســوق العراق 
لالوراق املالية طه احمد عبد السالم 
اهمية الســعي اجلاد لنشــر ثقافة 
االسهم بني اوســاط اجملتمع، وبيان 
االقتصاد  خلدمــة  االيجابي  دورهــا 
الوطني ودعم املســتوى املعاشــي 
للعائلة من خالل استثمار الفوائض 

املالية في االسهم والسندات.
وأشــار إلى اهمية ان يكــون هناك 
فصــل ضمن مــادة االقتصــاد في 
الدراســة اإلعدادية عن سوق األوراق 
املالية، ويكون مبثابة مدخل إلى هذا 
املفصل املهم في احلياة االقتصادية، 
وهنــا يكــون الطالــب جــزءا من 
ثقافة االسهم  ويقوم بنشر  السوق 
والسندات ودورها في دعم االقتصاد 

الوطني واقتصاد االسرة.
في  التوســع  اهميــة  الــى  ولفت 
تأسيس شــركات مساهمة جديدة 
الخراج االقتصــاد الوطني من حالة 

الركود التي يعيشها، مبينا "ضرورة 
وجــود توجهــات حكومــة بإحالة 
املشــاريع إلى شــركات مساهمة، 
تاســيس  إلى  التوجه،  ليقود هــذا 
شــركات قابضة تتالف من شركات 
متخصصــة عديدة، وهذا يصب في 
تنفيذ نوعي للمشاريع في جوانبها 
الفنية، ويكون هناك اداء صحيح في 

العمل.
القانوني بني عبد  املفاصل  وبشــان 
قوانني  الى  احلاجة  الســالم "وجوب 
النافذة،  القوانــني  جديــدة وتطوير 
ونضع في حساباتنا اليات زيادة راس 
إلقامة مشروع  السيولة  توفير  املال 
أو إدامة مشروع قائم، الفتا الى وجود 
دولية معتمدة في االسواق  اجراءات 

املالية نطلق عليها الطرح العام.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قــرر مجلــس ادارة البنــك املركزي 
العراقي اعتمــاد وكاالت التصنيف 
 External( احلائــزة علــى معاييــر
Credit Assessment Institution)
بازل،  املنبثقة من مقــررات   ))ECAI
لتصنيــف املؤسســات املالية في 

العراق.
وأكــد البنــك في بيان لــه على أن 
»النظر بالطلبــات التي تتقدم بها 
وكاالت التصنيــف األخرى، على أن 
االئتماني  التصنيف  توفر  يشــترط 
مــن احــدى الــوكاالت للمصارف 
والتي ترغب  العــراق  العاملة فــي 
بإجراء العمليــات املصرفية التالية 

التــي تتمثــل بتثبيــت اعتمادات 
تصديــر النفط اخلــام العراقي عبر 
شركة تسويق النفط )سومو( وفتح 
االعتمــادات املســتندية احلكومية 
لغاية ٥٠ مليون دوالر وإصدار وقبول 
خطابــات الضمان لصالــح الدوائر 

احلكومية.
أن  إلى  املركــزي  البنك  كما أشــار 
قراره هذا يعد نافــذاً في عام ٢٠٢٠ 
عند اســتكمال املصارف جاهزيتها 
وحصولها على التصنيف االئتماني 
الــذي يؤهلها ملمارســة العمليات 
املصرفية املشــار اليها اعاله في أي 

وقت.  
في الســياق، أظهرت بيانات البنك 

قيمة  ارتفــاع  العراقــي،  املركــزي 
مبيعات العملــة األجنبية في املزاد 
املنعقــد أمس األحد، إلــى 236.47 
مزاد  مببيعات  مقارنــة  دوالر،  مليون 
 204.59 والبالغة  املاضــي،  اخلميس 
مليون دوالر، بارتفــاع قيمته 31.88 

مليون دوالر.
وبلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل 
دوالر، وفقاً لبيانات البنك املركزي، في 
املزاد املنعقد مبشــاركة 34 مصرفاً، 

إلى جانب شركة حتويل مالي.
املنفذة  املبيعات  أن  املركزي،  وأضاف 
االثنني،  )اليوم(  يوم غــدا  نتائج  هي 
مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 

264.54 مليون دوالر.
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

شــرعت الصــني والواليــات املتحدة 
أمــس األحد في تبادل فرض الرســوم 
ســلعهما،  على  اإلضافية  اجلمركية 
وذلك فــي أحدث تصعيــد في حرب 

جتارية مستعرة بني البلدين.
وباشــرت الصني اعتبارا من أمس في 
فرض رســوم جمركيــة إضافية على 
بعض الســلع األمريكية ضمن قائمة 
 75 تبلغ قيمتها  بضائع مســتهدفة 
مليــار دوالر في إطار اخلطوات اجلوابية 

على إجراءات واشنطن.
وفرضت بكني رسوما إضافية نسبتها 
%5 و%10 على 1717 سلعة مما إجماله 

5078 منتجا أمريكيا.
كمــا فرضت رســوما نســبتها 5% 
على اخلام األمريكي، في أول ســابقة 
منذ  املتحدة  الواليات  نفط  تستهدف 
بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما 

التجارية قبل أكثر من عام.
من جهتها، ستباشــر إدارة ترامب في 
فرض رســوم نســبتها %15 على ما 
قيمتــه 125 مليار دوالر مــن الواردات 
الصينيــة مبا فيها األحذيــة، وأجهزة 

التحدث الذكية وسماعات األذن التي 
تعمل على تقنية »بلوتوث«.

وكانت إدارة ترامب قد أعلنت الشــهر 
املاضي أنها ســتزيد الرســوم احلالية 
واملستقبلية بنســبة %5 على واردات 
صينية بنحــو 550 مليار دوالر، بعدما 
أعلنت بكني عن رســومها االنتقامية 

على السلع األمريكية.
الدائرة بني  التجاريــة  وفي ظل احلرب 
البلدين، أكدت وسائل إعالم حكومية 
صينية أنه »علــى الواليات املتحدة أن 
تتعلــم كيف تتصرف كقــوة عاملية 
تتحلى بروح املســؤولية، وتتوقف عن 
التصرف كطفل متنّمر في مدرســة 

أطفال«.
وتأتي هذه اخلطوات بــني البلدين في 
الوقــت الذي تواصل فيــه فرق جتارية 
من الصــني والواليات املتحدة احملادثات 
لكن  اجلاري،  في ســبتمبر  وستلتقي 
ترامب قال إن زيادة الرسوم على السلع 
من  اعتبارا  املقرر ســريانها  الصينية 

اليوم األحد، لن تتأجل.
ترامــب منــذ عامني  إدارة  وتســعى 
للضغــط علــى الصني كــي حتدث 
تغييــرات شــاملة في سياســاتها 
بشــأن حماية امللكية الفكرية ونقل 

الصينية  الشركات  إلى  التكنولوجيا 
واملنح الصناعية والوصول إلى السوق.

وتنفي بكني دوما االتهامات األمريكية 
إلى ممارســات جتارية غير  بأنها تعمد 

عادلة.
وقالــت إدارة اجلمــارك وحماية احلدود 
اجلمركيــة  الرســوم  إن  األمريكيــة 
البالغة 15 في املئــة على واردات من 
في  والتي ســيبدأ ســريانها  الصني 
أول أيلــول لن يكون لها فترة ســماح 
للبضائع التي في طريقها بالفعل إلى 

الواليات املتحدة.
وأضافــت اإلدارة، التي جتمع مثل هذه 
الرسوم اجلمركية اجلديدة  إن  الرسوم، 
بدأ سريانها في املوعد املقرر الساعة 
1201 بتوقيت شــرق الواليات املتحدة 
البضائع في  أمس األحد، وتغطي كل 
قائمة طويلة باملنتجات املســتهدفة 
مبــا فــي ذلــك الســلع اإللكترونية 

االستهالكية.
وفي السابق، أتاحت اإلدارة فترة سماح 
قصيرة حتى ميكــن للبضائع التي في 
طريقها بالفعل إلى الواليات املتاحدة 
أن تدخل املوانئ دون أن تخضع للرسوم 

اإلضافية.
الصيني  الصناعي  النشــاط  وسجل 

انكماشا في آب للشــهر الرابع على 
التوالي، في حني شــددت واشــنطن 
رســوم  بفرض  وهــددت  ضغوطهــا 
جمركية إضافية على بكني، بالتزامن 
مع تباطؤ الطلب الداخلي في الصني.

وأظهرت هذا االنكماش بيانات رسمية 
صينية مت نشــرها الســبت، فيما من 
املتوقع أن تبدأ الواليات املتحدة األحد 
فرض رســوم جمركية بنســبة 15% 
بقيمة مليارات  على بضائع صينيــة 
الــدوالرات، في تصعيد حــاد للحرب 

التجارية الدائرة بني البلدين.
وحتى اآلن، فرضت واشــنطن رسوما 
على بضائع صينيــة بنحو 250 مليار 
دوالر، بينما ردت بكني برســوم على ما 
يســاوي 110 مليارات دوالر من السلع 
األميركيــة تشــمل حبــوب الصويا 

والتفاح.
وانخفض مؤشر مديري املشتريات في 
القطاع الصناعي وهو مقياس ألوضاع 
الصناعة في الصني، إلى 49,5 الشهر 
املاضي، في انخفــاض ضئيل عن متوز 
حني بلغ املؤشــر 49,7، وفــق املكتب 
الوطني لإلحصاءات لكن املؤشر يبقى 
دون مســتوى 50، احلــد الفاصل الذي 

يدل على منو القطاع أو انكماشه.

تقـرير

رسوم إضافية متبادلة تصّعد الحرب التجارية بين بكين وواشنطن
أميركا تقف أمام منح مدة سماح لواردات صينية

بغداد ـ الصباح الجديد:

ذكرت وزارة النفط في بيان أن صادرات 
البــالد من اخلام ارتفعــت إلى 3.603 
مليون برميل يوميا في آب، من 3.566 
مليون برميل في الشهر السابق، في 
حــني بلغــت وارادت التصدير 6.341 

مليار دوالر.
وأضافت الــوزارة أن صادرات اخلام من 
موانئ البصرة في جنوب العراق بلغت 
3.468 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 

3.435 مليون برميل يوميا في متوز.
وقــال البيان إن شــحنات النفط من 
إلى مينــاء جيهان  حقول كركــوك 
يوميا  برميل  105 آالف  بلغت  التركي 

في املتوسط.
واستأنف العراق ضخ إمدادات النفط 
إلى األردن بالشاحنات، إذ بلغ إجمالي 
حجــم الشــحنات التجريبية 3480 
برميال، حســبما ذكر املتحدث باسم 

وزارة النفط عاصم جهاد. 
ومن املتوقع أن ترتفع األحجام تدريجيا 
إلى مســتوى الشحنات املتفق عليه 

البالغ عشرة آالف برميل يوميا.
وكان العــراق واألردن أبرمــا اتفاقــا 
جديدا بشــأن جتارة النفط والســلع 
في اجتماع ُعقد في شباط بني رئيس 
وزراء البلدين على احلدود املشــتركة 

بينهما.
املنقولة  النفــط  وتوقفت صــادرات 
بالشاحنات من العراق إلى جاره األردن 
في 2014 بسبب تدهور الوضع األمني 

في غرب العراق.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع 
في آب بلــغ 56.77 دوالر للبرميل، مما 

يولد إيرادات بنحو 6.341 مليار دوالر.
وينتــج العراق كميات دون مســتوى 
طاقته اإلنتاجية القصوى البالغ نحو 
خمســة ماليني برميل يوميا، متشيا 
مع اتفــاق خفض اإلنتــاج املبرم بني 
منظمة أوبك وحلفائها مثل روســيا 

بهدف دعم األسعار.
من جانبها، أبدت روســيا دعمها ملد 
وبانياس  كركــوك  بــني  نفط  أنبوب 
الســورية، وفي هذا الســياق أبرمت 
التي تسعى  إيران  اتفاقاً مع  روســيا 
لتصدير نفطها عبر ذلك األنبوب إلى 

أوروبا.
وأفادت وســائل إعالم كردية نقالً عن 
تدعم  »روســيا  بأن  روســية  مصادر 
االتفاق العراقــي اإليراني الذي يهدف 
يهــدف ملدِّ أنبوب نفــط بني كركوك 
وبانياس السورية«، والذي ميرُّ من خارج 

املناطق احلدودية إلقليم كردستان.
كمــا أبرمــت شــركة »روس نفط« 
الروســية اتفاقــاً مــع الســلطات 
اللبنانية إلدارة محطة نفط طرابلس 
بلبنــان، بهدف ربطهــا بأنبوب نفط 

كركوك بانياس في سوريا.
في الســياق، قال النائــب عن االحتاد 
زنكنة  بيستون  الكردستاني  الوطني 
، أمــس االحد، ان هنــاك إمكانية أن 
يكون للبرملان العراقي دور في حسم 
وبغداد،  أربيل  بــني  اخلالفية  القضايا 
معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى حلول 

قريبة لعدد من امللفات العالقة.
وأكــد زنكنــة أن »وفداً كرديــاً رفيع 
املســتوى ســيقوم بزيارة قريبة إلى 
بغــداد، لبحــث واســتكمال نتائج 
زيــارة وفد بغــداد إلى  ما حققتــه 
أربيــل أخيــراً، من قبل وزيــر النفط 
ومســؤولني آخريــن فــي حكومــة 
بغــداد. وهناك اســتجابة جدية من 
الطرفني، خصوصاً في ملفات النفط 
والغــاز ورواتب اإلقليم التي نســعى 

حلسمها«.
وأشار زنكنة إلى أّنه »ستكون هناك 

مواضيع مهمة على طاولة البحث، 
2020، وسنسعى مع  ومنها موازنة 
بداية الفصل التشريعي إلى حسم 
اخلالفــات العالقة بشــأنها، وتلك 
القائمة بشأن حصة اإلقليم منها، 
ورواتب البيشمركة، والتخصيصات 
التزام  املالية األخــرى، في مقابــل 
حكومــة أربيــل بتســليم واردات 
النفط إلى بغداد، واملنافذ احلدودية«.
وأكد »إمكانية قيام البرملان العراقي 
بدور مهم في حسم اخلالفات، وقد 
كانت لألحزاب الكردستانية لقاءات 

وحوارات مع األحزاب والكتل األخرى 
وجرى  السياســية،  الكتــل  وقادة 
التوصــل إلــى بعــض التفاهمات 
بشــأن عدد مــن امللفــات، وعقدنا 
عدة جلسات ســابقة«، موضحاً أن 
داخــل البرملان لعدد  »هناك تفهماً 
مــن القوانني ذات التماس مع أزمات 
قوانني  تعــد  والتي  وأربيــل،  بغداد 
خالفيــة بينهما، والســعي حللها، 
وننتظر الفصل التشــريعي اجلديد 
علــى أمــل أن تتابع تلــك امللفات 

املهمة«.

6.34 مليار دوالر واردات النفط العراقي في آب
دعم روسي لتصدير خام كركوك عبر األراضي السورية

استأنف العراق ضخ 
إمدادات النفط إلى 
األردن بالشاحنات، 
إذ بلغ إجمالي حجم 
الشحنات التجريبية 
3480 برميال، حسبما 
ذكر المتحدث باسم 
وزارة النفط عاصم 
جهاد

أحد احلقول النفطية

املدير التنفيذي لسوق العراق 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف عضو جلنة االســتثمار واالقتصاد 
النيابية ندى شــاكر جــودت، أمس االحد، 
عن قيــام جلنتها باالعداد ملشــروع قانون 
الشــركات االستثمارية، مشــيرة إلى أن 
القانون ســيحدد عمل وصالحيات جميع 

الشركات.
وقالــت جــودت فــي تصريــح، إن “قانون 
مــن  ارســل  االســتثمارية  الشــركات 
احلكومة إلــى مجلس النواب على اعتباره 
مــن القوانــني املهمة الــذي ينظم عمل 

الشركات االستثمارية”.
وأضافــت، أن جلنتها “جتــري حاليا اإلعداد 
ملشــروع القانون مع جهات مختصة من 
اجل انضاج القانون بشكل رصني”، مبينة 
ان “القانــون يشــمل القطاعني احلكومي 
الشــركات  معرفــة  وكذلــك  واخلــاص 
املساهمة وما لها وما عليها فيما يخص 

األرباح”.
ولفتــت جودت، إلــى أن “هناك شــركات 
اعطيت اســتثمار داخــل وزارة الصناعة 
متلكئة واضرت كثيرا بواقع االســتثمار”، 
مشــيرا إلى أن “قانون االستثمار سيحدد 
الشــركات  جميــع  وصالحيــات  عمــل 

االستثمارية الداخلة للبالد”.

القاهرة ـ رويترز:
قال بيــان للحكومة املصرية أمــس األحد إن 
خفض الفائدة من شــأنه أن يوفر ما يصل إلى 
15 مليار جنيه )908 ماليــني دوالر( في املوازنة 

العامة.
وذكر البيان الذي أصدره املركز اإلعالمي جمللس 
الوزراء املصري أن من بني اآلثار املتوقعة خلفض 
سعر الفائدة ”حتقيق وفر لصالح املوازنة العامة 
للدولة مبقدار يتراوح بني 10 إلى 15 مليار جنيه، 
وكذلك توفير حافز رئيس لســوق املال املصري 

ورفع نشاط األسهم بالبورصة املصرية“.
ولم يحدد البيان بالضبط املدة التي ستتحقق 

فيها الوفورات املتوقعة.
وكانت مصــر توقعت من قبل وصــول فوائد 
الدين إلــى 541.747 مليار جنيه في الســنة 
املالية 2019-2020 التي بدأت في األول من متوز، 
مقارنــة مع 437.448 مليار جنيه في الســنة 

املالية املاضية.
وفي الشــهر املاضي، خفض البنــك املركزي 
املصري أسعار الفائدة الرئيسة الشهر املاضي 
بواقع 150 نقطة أســاس للمــرة األولى منذ 
شباط. ونزل سعر اإليداع ألجل ليلة واحدة إلى 
14.25 باملئة من 15.75 باملئة، وســعر اإلقراض 
لليلة واحدة إلى 15.25 باملئة من 16.75 باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التعامالت عن  أثنــاء  اليورو تراجعاً  شــهد 
مســتوى 1.10 دوالر، وهذا أدنى مستوى له 

منذ أيار 2017.
وجرى تداول اليورو فــي أحدث معاملة عند 
1.0964 دوالر، منخفضــا 0.82 باملئــة عــن 
مستواه في بداية جلسة التداول، من ناحية 
أخرى ارتفع مؤشر الدوالر، من 0.50 باملئة إلى 

. 99.002
وقــدم متعاملون تفســيرات متعددة لهذا 
الهبــوط، مبا فــي ذلك تغريدة مــن الرئيس 
األميركي دونالد ترامــب قال فيها، إن اليورو 
الدوالر، ملقياً  يهبط بخطى ســريعة أمام 
باللــوم علــى السياســة النقديــة جمللس 

االحتياطي االحتادي.

لجنة نيابية العداد قانون 
الشركات االستثمارية

مصر: خفض الفائدة 
يوفر 15 مليار جنيه

أدنى مستوى 
لليورو في عامين

األوراق المالية: ثقافة 
المركزي يعتمد وكاالت التصنيف األسهم تنهض باالقتصاد الوطني

العالمية للمصارف في العراق 

بلغت مبيعاته 236.4 مليون دوالر بمزاد أمس

بغداد ـ الصباح الجديد:
20 شــركة  من  أكثر  شــاركت 
فــي معرض دمشــق  عراقيــة 
عدد  بعرض  الـ61  بدورته  الدولي 
زوار  أمام  اخملتلفــة  املنتجات  من 
املعرض أبرزها التمور والصناعات 

اليــدوي  والســجاد  اجللديــة 
املواد  إلــى  واملفروشــات إضافة 

الغذائية.
وذكــرت وكالة األنباء الســورية 
مدير  عن  نقالً  "سانا"،  الرسمية 
اجلنــاح حمد فضــل العويد، أن 

املشاركة  العراقية  "الشــركات 
واخلاص  احلكومي  القطــاع  متثل 
هذه  عبر  وتســعى  واملشــترك 
املشــاركات إلى تطويــر وتعزيز 
البلدين  بــني  التجاري  التبــادل 
في  مبيعاتها  ســوق  وتوســيع 

سوريا"، منوها بـ"أهمية معرض 
دمشــق الدولي جلهة وجود عدد 
كبيــر مــن الشــركات العربية 
واألجنبيــة مــا يزيد مــن فرص 

التعاون التجاري بينها".
"حرص  إلى  اجلناح  مدير  وأشــار 

الكبيــر  العراقيــة  الشــركات 
دمشق  مبعرض  املشــاركة  على 
الدولي ألن السوق السورية سوق 
واسعة وواعدة كما أن الشركات 
العراقية تتطلع ملشاركة واسعة 
مبختلف  السورية  الشركات  من 

الدولي  اجملاالت في معرض بغداد 
املقبل، وال  الثانــي  في تشــرين 
الســورية  البضاعة  أن  ســيما 
العراق وخاصة  في  مطلوبة جداً 
خضراوات  مــن  الزراعية  املــواد 

وفواكه".

20 شركة تجارية عراقية تشارك بمعرض دمشق الدولي



7 االثنني 2 أيلول 2019 العدد )4244(اعالن

Mon 2 Sep 2019 issue )4244(



ثقافة االثنني 2 أيلول 2019 العدد )4244(

Mon. 2 Sep. 2019 issue (4244) 8دراسة
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د. عمار إبراهيم الياسري
 

الكولونيالية  الســرديات  اشــتغلت 
على تشــويه الذات العربية بشــكل 
عام والعراقية بشــكل خــاص، فقد 
وصف العربي باملهــووس الباحث عن 
بالدونية  أو  والدمــاء  والعنف  الغريزة 
واالســتصغار كما ورد ذلك في روايات 
عديدة مثل رواية )الغريب( للفيلسوف 
والروائي الفرنســي )البيــر كامو( ، إذ 
يقوم بطل الرواية )ميرسو( بقتل احد 
اجلزائريني دون أي مشــاعر ندم وألم أو 
رواية )اخلــوف من الطيــران( للروائية 
التي وصفت  )ايريكا جونغ(  األمريكية 
انه مزواج شــره  العربي فيهــا على 
كما نلحظ ذلك في شــخصية )بيير( 
اللبنانــي زوج أخت البطلة األمريكية 
زوجته ألصدقائه  قدم شقيقات  الذي 
في احلفــل على أنهــن زوجاته، قبالة 
اشتغلت  الكولونيالي  املشــهد  هذا 
العربيــة علــى تفكيك  الســرديات 
ذلك اخلطــاب من خالل ســرديات ما 
بعد كولونياليــة كما في رواية )قصر 
الثعلــب( للروائي العراقــي )إبراهيم 
ســبتي( التي عمدت إلى كشف زيف 
النموذجي  الغربيــة وبطلها  احلضارة 
املتمثل بشخصية النجم السينمائي 
)كلينــت ايســتوود( من خــالل بطل 
)محمد  العراقــي  املــدرس  الروايــة 
الناصري( الذي تقمص دور أخيه )احمد 
الناصــري( املولع بشــخصية النجم 
األمريكي حــد الهوس مما جعله يتابع 
كل أخباره في الصحف ويشاهد كل 
أفالمه في قاعات السينما حتى وصل 
به احلال إلى إرسال مئات الرسائل إلى 
جنمه األمريكي احملبوب، وبســبب هذه 
الرســائل مت اختيــاره للتكرمي بوصفه 
املعجــب الذهبي ولكــن ثمة انفجار 
حصل في مدينتــه أريقت معه روحه 
الندية، وحينما وصلــت دعوة التكرمي 
مــن النجم األمريكــي تلقفها أخوه 
وغامــر بالذهاب إلــى أمريكا ليعيش 
أجــواء هوليــود بدال من أخيــه، ومن 
خــالل املــن احلكائي للروايــة نرى أن 
الروائي لم يعمــد إلى طريقة الروائي 
السوداني )الطيب صالح( الذي انتقم 
من املســتعمر من خالل غزوات بطله 
اجلنسية مع الشقراوات اللندنيات، بل 

جعل من بطلــه الكولونيالي النجم 
احملبــب الذي دخل مــن خالله )محمد 
الناصــري( إلــى املركــز الكولونيالي 
ووجه له الضربات من الداخل من اجل 
تقويضــه والتمركز مكانه، إن عملية 
التقويــض لدى الروائــي العراقي لم 
تلجأ إلــى مواجهة العنــف بالعنف 
كما في بعــض طروحات املنظر )فرانز 
إلى مبنــى حكائي  بــل عمد  فانون( 
الزمن  اشــتغل على زمنني، األول في 
احلاضــر من خالل رحلتــه إلى أمريكا 
واملشاكل التي حاقت به هناك، والزمن 
الثاني كان ماضيا من خالل استخدام 
نسق التداعي احلر الذي وثق به املعارك 
املســتعمر  البطل ضد  التي خاضها 
األمريكي ســواء في حرب الكويت أم 

حرب احتالل العراق بعد عام 2003.
الروائي جماليات ســردية  لقد وظف 
اعتمدت على املقاربــة ما بني أحداث 
الزمنــني في كشــف زيــف الصورة 
النمطية الراسخة في اخمليال العاملي، 
ولو تأملنا حوار البطــل الداخلي في 
الصفحة الرابعة عشــرة الذي يصف 
فيه النجــم العاملي« هو امللك املفدى 
وكل الناس متنحه الهدايا والعطايا أما 
متلقا أو حبا« جند أن البطل أضفى هالة 
كبيرة على جنمه وهي هالة استطاعت 
الســينما األمريكية جعلها حقيقة 
راســخة في وعي املتلقــي، فالتكرار 
من  جزءا  يجعلهــا  للصورة  النمطي 
القامــوس البصري للوعــي اجلمعي، 
لــذا تعد كل احملاوالت األخرى لكســر 
أمام هذا  بائسة  النموذج  هيمنة هذا 
املد البصري املمتد لعقود طويلة، في 
حني عمد الروائي إلى ثلم تلك الصورة 
الراسخة في اخمليال البصري من خالل 
محاكاته للحرب األمريكية في العراق 
بتقانة املقاربة السردية، فصورة مقتل 
أفراد العائلة الذين حاولوا اجتياز الرتل 
األمريكي وصــورة الطيار الذي قضى 
يومــه في قتــل اجلنود املنســحبني 
تقويض  على  اشــتغلت  املعركة  من 
الصورة النموذجية، فأية بطولة متتزج 
بالوحشية في تعاملها مع العزل تعد 
بطولة منكوصة كمــا نقرأ ذلك في 
املوت  والتســعني«  الثامنة  الصفحة 
ذاته حاصرني وحيدا عندما رجعت من 
الكويت ماشيا مع آالف غيري، الحقتنا 
أربع طائــرات أمريكية مقاتلة أمعنت 
فينا موتا وخرابا«، لقــد فعل الروائي 

ســاردية املتلقي من اجل الوصول إلى 
معان تقــوض النموذج الراســخ في 

الذاكرة.
مما الشــك فيه أن عملية الروي تتخذ 
وجهة نظــر معينة، فقد يكون الراوي 
غير مشارك في األحداث عارفا بكلية 
السرد أو مشاركا مبستوى الشخصية 
أو أصغر مــن الشــخصية، إن متوقع 
شــخصية الــراوي في بنيــة الرواية 

تفرضهــا ضــرورات فنيــة وجمالية، 
لــذا عمد )ســبتي( إلى تقانــة ميتا 
سردية جتســدت في نسقني، النسق 
األول متظهر فــي الصفحة األولى من 
الرواية حينما أنهى قراءة رواية بطلها 
)شــاهني( ومن خــالل بطــل الرواية 
وغزواتــه اجلنســية في بــالد الغرب 
تولــدت لديه فكرة كتابة رواية ينتقم 
بها من اآلخر، إذن املتلقي يشهد والدة 

رواية داخل رواية، والنسق الثاني حتقق 
الســردي حينما كسر  في مستهله 
يقني الســرد عندما خاطــب املتلقي 
عارضــا عليه اســتفهاماته كما ورد 
الثامنة »هــل احتاج  في الصفحــة 
لراو يرسم لي خطواتي في بالد الثلج 
والصقيع كما فعل الراوي لشــاهني؟ 
أم ســأدع احلدث يكتب نفسه ويدون 
ســيرته؟ أم  اكتب أنا فعلتي«، نلحظ 
األحداث  املشارك في  الراوي  أن  بعدها 
املساوي للشخصية)محمد الناصري( 
هو الذي يقود آليات التسريد من خالل 
التماهي  إلى  امليتا سرد  مغادرته بنية 
متماهيا  املتلقي  من  ليجعل  السردي 
معه في وجهة نظره، فمن جلد الذات 
التي تقمص  بسبب فعلته الشنيعة 
بها شخصية أخيه وما سببت له من 
مشــاكل وجودية بعد كشفه اضطر 
معها إلــى الهرب بســيارة النفايات 
بالباخرة إلى وصفه للنموذج  ومن ثم 
األمريكــي وبيئتــه الباذخــة التــي 
صنعتها املؤسســة األمريكية وصوال 
إلى تداعياته عن مقدار اخلراب الروحي 
واملادي الذي سببته احلروب واالحتالالت 
األمريكية ضد العراق تشكل معماره 
الســردي، إن التحوالت الســردية ما 
بــني امليتا ســرد والتماهي الســردي 
ومسك بطل الرواية )محمد الناصري( 
ببنيــة الســرد ســاعدت الروائي في 
عقد املقاربــات الكولونيالية وما بعد 
الكولونيالية موقعا املتلقي في ورطة 
نصوصية، إذ البد عليه من اخلروج من 
املؤسســة  التي صاغتها  احللم  بنية 
الفنيــة األمريكية فــي هوليود، وهي 
بنية انزاحت من احلياة املصنوعة التي 
جتســدت من خالل البطــل )كلينت 
ايستوود( الذي ال يقهر إلى الواقع الذي 
يحيا به معجبيه، وحسنا فعل الروائي 
)إبراهيم ســبتي( حينما قوض احللم 
األمريكي بحلم بطــل روايته )محمد 
الناصري( الذي فز من فراشــه مفزوعا 

في الصفحة األخيرة من الرواية.
ثقافي  الثعلب( تعد فعل  رواية )قصر 
مضاد فكك الفعل املركزي للسرديات 
الغربيــة وأعاد تشــكيلها من خالل 
تقويض ســردياتها الكبرى الراسخة 
فــي اخمليــال البصــري للمتلقي برع 
التشــكيلية  معماريتها  صياغة  في 

الروائي )إبراهيم سبتي(.

يعتقد جمهور واســع من الناس أن احلريــة الفردية حق 
مقــدس ال يجوز التفريط به، وأن املصلحة الشــخصية 
مقدمة علــى مصلحة اجملموع.  وليس مــن حق أحد أن 
يقيد نشــاط الفرد وحركته أو يضــع القيود على عقله 

وتفكيره.
وذهب آخــرون إلى أن الرأســمالية إمنا قامــت على هذا 
األســاس، فال اعتبــار للجماعة أو الدولــة أو الدين. وأن 
الليبراليــة هي نقيض حكم اجلماعــة، ألنها جتعل إرادة 
الفرد فوق كل إرادة. وعلى أســاس ذلك قال آدم ســميث 
وجون لوك وديفيد هيوم وآخرون. بل أن شخصية شهيرة 
في القرن العشرين مثل مارغريت تاتشر قالت أن ال وجود 

لشئ اسمه اجملتمع بتاتاً! 
غير أن الواقع يشير إلى أن هذه الفكرة متطرفة جداً. وال 
تأخذ بنظرها البيئة التي حتيــط بالفرد منذ والدته وهي 
مجموعة األشخاص الذين يحيطون به.  فاإلرادة الفردية 
ال تتحقــق إال في ظل اإلرادة العامــة، ومصلحة الفرد ال 
تكتمل دون مصلحة اجلماعــة. وأهم مظهر من مظاهر 

اجلماعة هو الدولة.
وال يفتــرض بالدولة أن تكون منزهة عــن النقص. فهي 
كما يرى »هيغل« ليســت عمالً مثاليــاً من أعمال الفن، 
حتــى يحوز على الكمال، بل مؤسســة بشــرية حتتمل 
اخلطأ واالنحراف والهوى. ونظرة سريعة إلى تأريخ اجملتمع 
البشــري ترينا أن الدولة ال بد أن تكون )فاســدة( في هذا 

اجلانب أو ذاك! 
من يعتقــد أن الدول التي قامت على أســاس الفردانية 
تخلــو من العيوب فقد جانب الصــواب، وعليه أن يتأمل 
ما تشــرعه من القوانني واألنظمة واالتفاقات التي تلغي 
الواحدة منها األخرى. فهي دليل على أن هذه التشريعات 
تفتقر إلى اليقني، وأن األســاس الذي تقوم عليه الدولة 
وهو القانون لم يستطع أن يحقق الغاية منه وهي احلرية، 
إال بعد سلســلة من التجارب واإلخفاقــات والتعديالت، 

وهكذا. 
هنــاك دول عديدة قامت على منوذج آخــر غير الفردانية، 
مثــل اليابان وكوريا وســنغافورة، اســتطاعت أن حتقق 
طفرات نوعية. وهذا ما يعطينا نحن بعض العزاء. فالبالد 
املشــرقية عموماً تؤمن باإلرادة العامة كوسيلة حلفظ 
حقــوق الفرد وليس العكــس. وهي أبعد مــا تكون في 

تركيبتها عن الفردانية.  
إن الفــرد – أي فــرد – ال تكتمل حريتــه إال حينما يصبح 
وحدة عضوية في الدولــة، ألن مصلحته الذاتية ال ميكن 
إشباعها إال في إطار الدولة. ولن يستطيع حتقيق أهدافه 
إال حينما يخضع للقانون الذي تضعه، وال يضمن حقوقه 
إال مبقدار ما يحقق واجباته في املؤسسات االجتماعية أو 

االقتصادية العامة. 
قد يبدو مثل هذا األمــر وكأنه انقالب على الدميقراطية، 
لكــن الواقع أننــا نعيش العبث بعينــه في ظل فوضى 
اإلرادات الشــخصية. فاملعقول الذي يتطلع إليه الناس، 
وتتوق إليه النخبة، وحتلــم به فئات كثيرة، لم يولد بعد. 
إن هذا العصر بالنســبة لنا نحــن الذين نعيش في هذا 
النطاق البشري هو عصر الالمعقول. وهو ذاته الذي جعل 
من التقدم هدفاً ال يسهل بلوغه، وغاية ال ميكن إدراكها.

الفردانية ! 

تقويض الفضاء الكولونيالي في رواية قصر الثعلب
للروائي إبراهيم سبتي

دراسة

حسين علي خضير
 

حاولت عدة مرات ان أتفادى الكتابة 
بيكوف  دميتري  املعاصر  الكاتب  عن 
– وهــو كاتب،  املواهــب  املتعــدد 
وصحفي، وناثر، وشاعر، وناقد والخ. 
ولكن آرائــه الغريبــة واملثيرة الى 
اجلــدل وانتقاده الى قامــات ادبية 
كبيرة فــي عالم االدب الروســي، 
كل هــذه األســباب دعتني اكتب 
هذا املقــال، فما يهمنــي من هذا 
املقال هــو طريقة نقــده للكَتاب 
والشعراء املوهوبني وغير املوهوبني، 
وطبعا، القائمــة طويلة، وال مجال 
لنا فــي ذكر األســماء التي حتدث 
عنها بيكوف، ولكن اخترنا اسمني 
كبيران فــي عالم الشــعر والنثر 
هما: الشاعرة الكبيرة آنا اخماتوفا 
دوستويفسكي،  العظيم  والكاتب 
والغريب في االمــر ان هذا الكاتب 
له العديد من املعجبني في روسيا، 
لكن طريقة كتابته او انتقاده جتعل 
الشــخص في صدمة واستياء مما 
يطرحه هذ الكاتب الغريب األطوار، 
حتــى ان الكاتــب والناقد املعاصر 
املعروف رومان سينجني حتدث عنه، 
حينما ســألوه في احدى اللقاءات: 
» من هو دميتري بيكوف بالنســبة 

لكم – شــاعر، ناثــر، كاتب مقال، 
كاتب مسرحية، محاضر ام ظاهرة 
فريدة؟... يجب ان انوه فكرت لفترة 
طويلة، قبل ان اجاوب، وسوف أجيب، 
على األرجح، ومن املتوقع انه ظاهرة 
فريــدة، اقرأ واســتمع الى بيكوف 
يقول  األحيــان  بعض  فــي  كثيراً. 
االستياء.  الى  مثيرة  أشياء  ويكتب 
أود ان أجادلــه، لقد فعلت ذلك عن 
طريق الكتابــة مرتني فقط، ولكن 
فكريــاً أفعل ذلك كثيــراً، وبفضل 
دميتري لفوفيتــش كثيرا ما قدراتي 
العقلية التزال لم تتأكســد أبداً.«، 
وعلى ما يبــدو ان الكاتــب رومان 
سينجني مســتاء من أفكاره التي 
تثير الشــك، وعدم احتــرام الرموز 
األدبية الروسية التي تركت بصمة 
كبيرة فــي األدب الروســي، ودليل 
على ذلك ان الناقد رومان سينجني 
يقول فكرياً اني أجادله كثيراً وهذه 
اشارة واضحة ان رومان ال يتفق مع 

بيكوف فيما يطرحه من افكار.
     امــا االن دعونا نكشــف لكم 
بعــض من آرائــه الغريبــة : فقد 
حتدث فــي محاضراته التي يلقيها 
بالشــاعرة  رايه  عــن  باســتمرار 
الكبيرة آنا اخماتوفا مبناســبة يوم 
ذكرى والدتها، وكان رأيه بالنســبة 

لي غريباً وصادمــاً ال ينم عن كونه 
ناقداً معروفاً، فيقول عنها: » جتسد 
اخماتوفا النموذج للمرأة الفاسقة 
الذي  النمــوذج  وهــو  املقدســة، 
جسدته وغرسته ألول مرة في االدب 
الروســي ». ياله من ناقد غريب!!!، 
ولم يكتفي بذلك، بل حتى الكاتب 
ينجو  لم  دوستويفســكي  الكبير 
من افكاره الغريبــة، فيقول عنه : 

» ... ماذا ميثل مبدئياً بالنســبة لي 
أعده  انا  دوستويفســكي؟  أهمية 
كاتباً كبيراً للمقاالت السياســية 
ومؤلف  والهجائية،  واالجتماعيــة 
ومقاالتــه  مشــهور،  أهاجــي 
االجتماعيــة لها شــأن كبير جداً. 
أسلوبه حســب أدعاء باختني اقرب 
الــى املونولوج ومتعــدد األصوات، 
صوتــه أجــش، تتقطع انفاســه 

همســاً، الذي نســمعه دائماً في 
طريقة  علــى  مكتوباً  نصوصــه، 
تلقني ومسجل باختزال، وهذا االمر 
الى األسلوب الصحفي،  قريب جداً 
ودائماً  اما بالنســبة لعرضه بارعاً 
ساخراً لراي ما وحيداً كان او متعدداً 
األصوات. جميــع ابطاله يتحدثون 
وجميعهم  متشــابها.  بطريقــة 
مرضــى بأمراضهــم اخلاصة. لعل 

لتولســتوي  الصادقة  الكلمــات 
تنطبق عليه: )) انه واثق من أنه إذا 
كان مريضا – فالعالم كله مريض 
((. هو كاتب ســاخر كبير، ومؤلف 
هجائي رائع، له القدرة على ان يكون 
واحيانا  ومألوفا  وفرحــاً،  مضحكاً، 
عنيفاً. ولكن على األغلب ال انوي ان 
اسميه فناناً، أوالً، هنا بذات كفنان 
قام بأشــياء جيدة حتى عام 1865، 
ومن ثم استمر الفن بتراجع متزايد 
عند اول اهجوة صدرت ) الشياطني 
( – هي نقطة الــذروة في اعماله، 
اما ) اإلخوة كارمازوف ( – هي رواية 
بصورة عامة غير متوازنة التي فيها 
األحاديث واجلــدل واخلطب اكثر من 
العمل ولوحات واملناظر الطبيعية. 
تغيب  دوستويفسكي  عند  املناظر 
تقريبــاً ما عدا املــدن. ثانياً، األكثر 
أهمية على وجه الدقة هو قبل كل 
شــيء أبداً لم يدعي فناناً. وهو في 
الغالــب مفكراً، وعالم نفســاني، 
ومحلل. كفنان هــو يترك انطباعاً 
بشــيء مــن الضيق وافتقــار الى 
الوسائل مبعنى انه رتيب جداً. ويبدو 
ان تفاقــم املرض لديــه ادى به الى 
الســيطرة اقل على قدراته الفنية 
اخلاصــة به. كانت لديــه مواضيع 
ألجدال فيها دائما تنتمي الى صورة 

قامتة الى اعماق الوعي اإلنســاني، 
)) بوبوك  على ســبيل املثال قصة 
(( مكتوبــة بشــكل مدهش وهي 
حلم وكابــوس مخيف جداً، وبودي 
ان أقول بشكل واضح كان ممالً وغير 
طبيعي. او انه يؤثــر تأثيراً عاطفياً 
رائعا في ســر ما يســمى انسان 
القبو. اي مثل هكــذا تعليم ذاتي 
وواعي وهكذا سادية مكبوتة بهذا 
املعنى ال مثيل لها بالنســبة له ». 
هنا يجب ان نوجه ســؤاال، اذا كان 
فمن  فناناً  ليس  دوستويفســكي 
هو الفنان برأيك يا ســيد بيكوف؟! 
لو متعنا قليــال فيما يقوله بيكوف 
جند انه نفس الذي ســبقه فالدميير 
بيكــوف، لديــه عقدة مــن مجد 
دوستويفســكي، الذي قالها علناً 
: » ال اخفي، ان لديه رغبة شــديدة 
ان انتزع اجملد من دوستويفسكي »، 
وعلى ما يبدو ان بيكوف أيضاً لديه 
العقــدة، ويحــاول بطريقته  هذه 
وقدرته  السليط  ولسانه  الساحرة 
اقناع اآلخرين في تكوين هذه  على 
الفكرة التي تختمر في رأسُه مثل 
نابوكوف. وطبعاً، هذا  الذي سبقه 
غيض من فيــض مما يطرحه دميتري 
بيكوف، الذي معدل محاضراته في 

اليوم الواحد تتجاوز مراحل حياته.

ديمتري بيكوف ـ هل هو ظاهرة أدبية ام جنونية؟

غالف الرواية

بيكوف

 
صدر عــن املركــز العربــي لألبحاث 
ودراســة السياســات العدد العاشر 
التاريخية  الدراســات  مجلــة  مــن 
نصف الســنوية العلميــة احملّكمة 
أسطور. وتضّمن هذا العدد الدراسات 
الكمية:  واملقاربــات  "املؤرخ  التالية: 
حول الدراســات الدميوغرافية لبعض 
احلواضر اإلســالمية: عرض أطروحات 
وإثــارة تســاؤالت"، )طــارق مداني(، 

في  والطائفــي  الدينــي  و"التنــوع 
من خالل  املبكرة  اإلســالمية  الفترة 
كتــاب "التحريش" لضــرار بن عمرو 
الغطفاني )ت. نحــو 200هـ/ 815م(" 
و"الســلطة  حللي(،  )عبدالرحمــن 
والتجرمي السياســي للمعارضة ببالد 
املغــرب واألندلس خــالل القرن 4هـ/ 
و"ســبتة  بنحمادة(،  )ســعيد  10م" 
في اســتراتيجية دول احلوض الغربي 
للبحــر األبيض املتوســط" )محمد 

التاريخيــة  و"املصــادر  الشــريف(، 
العربية لألسطورة املؤسسة للهوية 
أميركا  فتــح  تاريخي  بــني  الغربية: 
وفتح األندلــس" )محمد عبدالرحمن 
حســن(، و"راهــب وفقيــه: ســيرة 
متقاطعة لنيكوالس كلينرد ومحمد 
بن خــروف" )محمد بكــور(. واخُتتم 
هذا الباب بدراســة "جمعيات قدماء 
الفرنسية  والثانويات  املدارس  تالميذ 
اإلسالمية ودورها في العمل الوطني 

فــي املغــرب 1921-1956" )إليــاس 
فتوح(.

وضّم بــاب "ترجمات"، في هذا العدد، 
والعالم  "الســرد  بعنــوان  دراســة 
الواقعي"، لألكادميي واملفّكر األميركي 

ديفيد كار، وقد ترجمها ثائر ديب.
أما بــاب "مراجعات كتب"، فقد ضم 
مبراجعة  متمثلــة  مراجعــات؛  ثالث 
فهمي رمضاني كتــاب جدل الهوية 
تونسية في مباحث  قراءات  والتاريخ: 

هشــام جعيــط جملموعــة مؤلفني، 
ومراجعــة خالــد بالعربــي كتــاب 
املهمشون في تاريخ الغرب اإلسالمي: 
في  وتطبيقية  نظريــة  إشــكاليات 
إليه من أســفل  املنظــور  التاريــخ 
إلبراهيم القادري بوتشيش، ومراجعة 
جمال فزة كتــاب الصحافة والتاريخ 

للمؤرخ الطيب بياض.
كمــا تضّمن بــاب "وثيقة" دراســة 
بعنوان "أربع رسائل دفينة حول ’بيت 

املغرب بالقاهرة‘" )سلوى الزاهري(.
واختتم العدد أبوابه بـ "ندوة أسطور"، 
بعنوان "املؤرخ العربي ومصادره"، وقد 
للدراسات  أســطور  مجلة  نظمتها 
التاريخ  بالتعاون مع قسم  التاريخية 
العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد  في 
يومــي 29 و30 نيســان/ أبريل 2019، 
ن هذا الباب ثالث دراســات  وقد تضمَّ
في  تباعاً  النــدوة  أعمال  وستنشــر 

األعداد املقبلة.

اصدار

عدد جديد من مجلة الدراسات التاريخية "أسطور"



د. صابر العيساوي

منــذ أن فّعلــت صفحتي علــى موقع 
الفيســبوك قبل أســابيع عدة تلقيت 
تســاؤالت كثيــرة دارت مبجملها حول 
عملــي كأمني لبغــداد، ومــا حققته 
خالل الســنوات الســبع التي شغلت 
فيها موقع املســؤولية، مــن بني هذه 
سويته  واحد  »أعطنيمشروع  االسئلة: 
الي عملته لبغداد؟«،  بيه خير؟«، »شنو 
»أنت اشتغلت بس للشعلة منطقتك 
وتركــت بغــداد فــي زمــن امليزانيات 
االنفجارية؟« »خلصتوها بس بوك وبدون 

أي مشروع يفيد املواطن؟!!«,
هذه األســئلة هي نتــاج التصور العام 
الذي تأســس في أذهــان املواطنني عن 
األداء الســيء للكثير من املســؤولني، 
وعن الفساد الذي عشعش في معظم 
مفاصل الدولة، ولكنني بدالً من أن اتذّمر 
أو انزعج من تلك األسئلة، فقدواجهتها 
بأريحيــة وتفهــم وادراك حلقيقــة ان 
البضاعة الرديئة تطرد البضاعة اجليدة، 
تفرض  والوطنية  األخالقية  واملسؤولية 
عليَّ أن أضع النقاط علــى احلروف، وأن 
اقدم صورة واضحة، بالشواهد والوقائع 
واالرقام، ملا متاجنازه في أمانة بغداد خالل 
فترة مســؤوليتي وذلك من غير تهويل 
وال مبالغات، ومع مقارنة ملا قدمه الذين 

اعقبوني في تولي املسؤولية.  
ثمة تســع محاور أساسية ومفصلية 
يتمحور حولها عمل امانة بغداد، ولكي 
تكتمل الصورة من جميع جوانبها علينا 
ان نعــرض لهذه احملاور، ونســتعرض ما 
حتقق في اطار كل منها مبقاالت الحقة 
وســلبياتها،بنجاحاتها  بايجابياتهــا 

واخفاقاتها.
وهذه احملاور هي:

 أوالً: املاء الصالح للشرب
األرقام  تدعمها  وبثقة  القول،  أستطيع 
واحلقائق، انه مت خــالل وجودي على رأس 
أمانة بغداد سد العجز احلاصل باإلنتاج، 
الــى حتقيق  ومعاجلة الشــح وصــوالً 
نــاجت مائي يفيض عــن احلاجة الفعلية 
خدمةاملناطق  عن  فضالً  لالســتهالك، 
املاء،  بشــبكات  املشمولة  غير  واحملالت 

وجتديد الشبكات القدمية.
والــذي ســنتناوله بحلقــات قادمــة 
مع  وســلبياته  بإيجابياته  وبالتفصيل 

غصة الفساد األكبر في هذا احملور والتي 
حصلت في زمــن حكومة رئيس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.
 ثانياً: قطاع اجملاري ومياه االمطار 

مت إنشــاء اخلطوط الرئيسية لتصريف 
مياه األمطــار واملياه الثقيلة في جانبي 
الكــرخ والرصافة، وتأســيس محطات 
معاجلة مياه الصــرف الصحي، وجتديد 
الشــبكات القدمية لعشــرات املناطق، 
فضالً عــن خدمــة احملــالت األخريغير 

اخملدومة .
 ثالثــاً: قطــاع الطرق وبناء اجملســرات 

واألنفاق
ويشــمل هذا امليــدان بناء اجملســرات 
وجتديد  الشــوارع،  وتطويــر  واألنفــاق 
شــبكات الطــرق لعشــرات املناطق، 
وخدمــة احملالت غيــر اخملدومة بخدمات 
االكســاء بعد اكمــال منظومات املاء 

واجملاري.
 رابعاً: قطاع النفايات

املتكاملــة  اإلدارة  بتنفيــذ  الشــروع 

واملشــاريع  النفايات،   لقطاع  واحلديثة 
التي مت تنفيذهــا والتعاقد عليها لهذا 
الدوائر  تعزيــز  إلى  باإلضافــة  الغرض، 
البلديــة باآلليــات املتخصصة بأعمال 
النظافة ، بسلبياتها وايجابياتها والتي 

سيتمتناولها الحقا وبالتفصيل .
 خامساً: قطاع جتميل بغداد

ويشــمل زيادة املســاحات اخلضراء في 
العاصمة، وإنشــاء املئات مــن احلدائق 
واملنتزهات، وتطوير الشــوارع، وزراعتها، 
وتشجير الســاحات اخملتلفة، باالضافة 
الى جهــد الدوائر البلدية بهذه االعمال 
يضاف لها انشــاء العشــرامتن املالعب 

اخملتلفة .
وباالرقام  بالتفصيــل  تناولها  ســيتم 

بسلبياتها وايجابياتها .
 سادساً:- قطاع االستثمار والسكن

هذا امليدان يتجلى في إشراك املستثمر 
في بناء بغداد من خالل عشرات املشاريع 
القطاعــات  االســتثمارية ومبختلــف 
والصحيــة  والتجاريــة  الترفيهيــة 

والتعليمية، )جناحاتها واخفاقاتها(.
والشــروع بوضع اخلطط ملشاريع سكن 
عمالقة ومن االمثلة على ذلك مشــروع 
)10X 10( شرق مدينة الصدر، ومشروع 
الرشيد،  معســكر  في  الرشيد  مدينة 
ومشــروع مدينة املســتقبل السكني 
غــرب الغزالية واســباب عدمتنفيذها 
واملعرقلــني لهــا وبتفصيل سينشــر 

الحقاً.
 ســابعاً: قطاع صيانــة وإعمار بعض 
معالم بغداد وتنفيذ اعمال فنية جديدة 

.
أعتقــد أن قصة تطوير شــارع املتنبي 
تختصر اجنازاً ال تخطئه العني حتقق في 

هذا القطاع.  
لقد حتــول هذا الشــارع إلــى انقاض 
االرهابي  العمــل  نتيجــة  متفحمــة 
الــذي تعرض لــه، لكن جهــد االمانة، 
وتفاني منتســبيها، والعمــل الدؤوب، 
الشارع  اعمار  واملتابعة اخمللصة ملشروع 
وتطويــره حّولــه إلى واحــد من أجمل 

شــوارعالعاصمة مبــا يليــق بأهميته 
التاريخية والثقافية!  

إن فــوز أمانــة بغداد باملركــز األول في 
مســابقة املدن األســالمية عن تطوير 
شــارع املتنبي يجســد، بنحو شــديد 
الوضح، جناح األمانة في حتويل الشــارع 
من خرابــة يعّمها الدمــار واخلراب إلى 

شارع يسطع باألضواء ويضجباحلياة.
أما  تزيني العاصمــة بأعمال فنية تليق 
بتاريخهــا فقد جتســد بدعوتي للفنان 
الكبير املرحوم محمد غني حكمت من 
منفاه االختياري في السنة األخيرة من 
حياته واالتفاق معــه على تنفيذ أربعة 
أعمال فنية زينت ســاحات بغداد:اثنتان 
في الكرخ واثنتــان في الرصافة وغيرها 

الكثير.  
وهناك الكثير في هذا امللف ســنكتب 

عنها بالتفاصيل والوثائق.
 ثامنــاً: دعــم موظفــي أمانــة بغداد 

ومتليكهم قطع أراضي سكنية .
كذلك بذلت جهداً استثانياً ال يقل عن 

جهدي في احملاور األخــرى متّثل بتمليك 
الفضيلية لســاكنيها، وتوفير السكن 
آلالف العائالت بسعر رمزي، وتسليمهم 
الســندات بدون زوبعة إعالمية بعد أن 
 40 حرموا مــن متلك دورهــم ألكثرمن 
عاماً رغم ان سكنهم ليس جتاوزاُ بل في 

منطقة مقسمة وموزعة نظامياً. 
وملفــات عديــدة مشــابهة نبينهــا 
مستقبالً  تاسعاً: محور تطوير مناطق 

بغداد التاريخية
مــن األمثلة علــى هذا احملــور تنظيم 
مدينة  مركز  لتطوير  عاملية  مســابقة 
الفائز  التصميم  واعتمــاد  الكاظمية، 
باجلائــزة األولــى، والشــروع العملــي 
بالتنفيذ من خالل البدء باالستمالكات 

من جهة منطقة االنباريني .
 والتعاقد مع استشاري لوضع التصورات 
والدراسات والتصاميم لتطوير املنطقة 
التاريخية املركزية مــن بغداد احملصورة 
بني شارع الرشيد ونهر دجلة، وبني جسر 
باب املعظم وجســر اجلمهورية وغيرها 

من املشاريعاملشــابهة لهــذا القطاع. 
وغيرهــا الكثير مع املعوقــات والنجاح 

والفشل.
 هذا املقال هو استهالل وتوطئة ملقاالت 
عدة ســتغطي بنحــو تفصيلي  احملاور 

التي اشرت اليها بعجالة.
ســأحتدث عن  سبع ســنوات هي فترة 
اشــغالي للمنصــب من ســنة 2005 
حتى سنة 2012 نصفها كانت سنوات 
عجاف تخللها احتــالل بغيض، وارهاب 
أسود غير مسبوق، ورغم هذا فان جميع 
املشاريع الكبيرة والصغيرةمتت في فترة 

ادارتي لألمانة.
السبع  السنوات  فان  ومبقارنة بسيطة، 
التي تلت ســنوات مســؤوليتي كانت 
سنوات أمن واستقرار لكنها لم تشهد 
تنفيذ أي مشــروع كبير أو متوســط، 
وهذا تتحمله احلكومة قبل أمانة بغداد، 
واألغرب من ذلك ان املشاريع التيتركتها 
قيد االجناز وبنســب متفاوتــة لم يتم 
اكمال اغلبها حلد االن رغم وجود األموال 
أمانة  ميزانيــة  في  لبعضهــا  اخلاصة 

بغداد؟! .
بنجاحاتها  امللفــات  جميع  ســأتناول 
وفشــلها، مبشــاكلها ومعوقاتها، مع 
ذكــر تفاصيل ال يعلمهــا أهالي بغداد، 
ويجهلها اغلــب املطلعني من اعالميني 
ومعماريــني ومختصــني ومهندســني 

ومعنيني بالشأن السياسي.
من خالل هذه املقاالت ســيعرف اجلميع 
مــن هــو احلريــص واالمني والــدؤوب 
واملضحــي واخمللــص ومن هــو املهمل 
والفاســد واملتلكئ ومتســخ الوجدان 

والضمير!
دعــوة خالصــة اقدمها لدولــة رئيس 
الوزراء السيد عادل عبد املهدي بأن يقوم 
بدعــم أمانة بغداد وكادرها ويســاهم 
بشكل جدي بتخصيص أموال للتعاقد 
على مشاريع جديدة مكملة ملا مت إجنازه 
وحسب خطط امانة بغداد. وانيقف مع 
امانة بغداد في اكمال بعض املشــاريع 
غير املكتملة والتي ال تزيد على خمسة 
مشــاريع ولكنها حيوية ومهمة خلدمة 
الناس من خالل حلحلة مشاكلها سواء 
كانت ادارية او مالية وبإشراف شخصي 
مــن دولتــه، وان اليكرر جتربــة الدكتور 
العبادي بــان ينهي دورتــه دون ان يقوم 
ببناء أي مشروع في بغداد ودون ان يكمل 

املشاريع املستمرة ايضاً.
واهلل من وراء القصد
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بالــو ألتــو -  يســتيقظ معظم 
الناس على هــذا الكوكب كل يوم 
معتقديــن أن األمور تزداد ســوًءا. 
ال عجــب، بالنظر إلى مــا يقرؤونه 
بشــكل روتيني في الصحف أو ما 
يشاهدونه على شاشات التلفزيون. 
لكن هذا املزاج القامت ميثل مشكلة، 
ألنــه يتغذى على قصــص مرعبة 
حول كيف سينتهي التغير املناخي 

إلى كارثة.
احلقيقــة هي أن العالم يتحســن 
في الغالب. بداية، ارتفع متوســط 
العمــر املتوقع في العالــم بأكثر 
1900 وهو  من الضعف منذ عــام 
اآلن أعلــى من 70 عاًمــا. وألن هذا 
االرتفــاع كان ملحوظا بنحو خاص 
بني الفقراء، فقد انخفض التفاوت 
الصحي بشــكل كبير. عالوة على 
ذلك، اليــوم العالم أكثــر معرفة 
وتشــغيل  والكتابــة،  بالقــراءة 
ونحن  انخفــاض،  فــي  األطفــال 
نعيش في واحــدة من أكثر األزمنة 

السلمية في التاريخ.
الناس في وضع  إلى ذلــك،  إضافة 
أفضل اقتصاديًا. على مدى الثالثني 

متوســط  تضاعف  املاضية،  عاًما 
أدى  العاملــي تقريًبا، مما  الفرد  دخل 
إلى انخفاض كبيــر في الفقر. في 
عــام 1990، كان ما يقرب من أربعة 
من كل عشــرة من سكان العالم 
فقراء؛ اليوم، أقل من واحد من كل 
عشــرة هم فقراء. وقد ساعد ذلك 
التي يعيش  الطريقــة  على تغيير 
بها الناس. بني عامي 1990 و2015، 
على سبيل املثال، انخفضت نسبة 
ســكان العالــم الذين ميارســون 
التغوط فــي العراء إلــى النصف 
إلى ٪15. وفي نفــس الفترة، متكن 
إلى  2.6 مليار شخص من الوصول 
مصادر املياه النقية، مما رفع احلصة 

العاملية إلى 91 ٪.
التغييرات قد حســنت أيضا  هذه 
وضع البيئة. على الصعيد العاملي، 
الوفاة مــن تلوث  انخفض خطــر 
أكبر  -ويعد  كبيرًا  انخفاًضا  الهواء 
قاتل بيئي فــي البلدان ذات الدخل 
الرقم إلى  املنخفض، انخفض هذا 
 .1990 النصــف تقريباً منذ عــام 
وأخيــراً، حتافــظ البلــدان الغنية 
الغابات وإعادة  بشكل متزايد على 
التحريــج، وذلــك بفضــل ارتفاع 
احملصــول الزراعي وتغييــر املواقف 

جتاه البيئة.

بالطبــع، قــد يســمع الكثير من 
الناس كل هذا وال يزالون مقتنعني 
بأن تغير املناخ ســوف يقضي على 
أمــر مفهوم، لكنه  الكوكب. هذا 
يتحــدث عن تأثير الناشــطني في 
التفكير  أحــادي  البيئــة  مجــال 
ووســائل اإلعالم اليائسة أكثر من 

تأثيره على الواقع.
لقد قيل لنــا إن االحتباس احلراري 
ســيؤدي إلى فوضى شــديدة في 
اإلنسان  بقاء  الطقس وســيعرض 
للخطر. لكن هذا الرأي ال أســاس 
له من الصحة، ويتناقض مع نتائج 
فريق األمم املتحدة احلكومي الدولي 

املعني بتغير املناخ.
األعاصير  ترتبط  املثال،  على سبيل 
باســتمرار باالحتباس احلراري. لكن 
ثالثــة أعاصير رئيســية فقط )أي 
الفئة 3 أو أكبر( قد ضربت الواليات 
الـ  السنوات  خالل  القارية  املتحدة 
13 املاضية -وهو أدنى رقم منذ عام 
1900 على األقل. قال تقرير حديث 
لفريق األمم املتحدة احلكومي الدولي 
املعنــي بتغير املنــاخ إنه »لم تكن 
هناك اجتاهــات ملحوظة في وتيرة 
األعاصير املدارية العاملية على مدار 
القــرن املاضي.« وقــد خلص فريق 
دراســة األعاصير التابع لناسا إلى 

تَردد اإلعصار األطلنطي  أن »ِسِجل 
التاريخي ال يقدم أدلة دامغة لوجود 
درجة كبيرة مــن االحتباس احلراري 

-على املدى الطويل. »
يعتقد العلمــاء أن االحترار العاملي 
ســيعني فــي املســتقبل قلــة 
أقوى.  ســتكون  ولكنها  األعاصير 
في الوقت نفســه، مــن املرجح أن 
يزدهر العالم بنحو كبير على مدى 
العقــود املقبلة، ممــا يجعلنا أكثر 
مقاومة ملثل هــذه الكوارث. مبجرد 
التأثير  باالعتبار، سيكون  ذلك  أخذ 
 2100 الكلي لألعاصير بحلول عام 

أقل مما هو عليه اليوم.
ملموســة  ظاهرة  املنــاخ  تغيــر 
ومشــكلة حقيقية. وفًقا للفريق 
احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ، 
فــإن التأثير اإلجمالــي لالحتباس 
القرن  ســبعينيات  بحلول  احلراري 
الواحد والعشــرين سيكون معادالً 
خلســارة تتــراوح بــني 0.2 و2 في 
املائة في متوســط الدخل. ليست 
هذه هي نهايــة العالم، ولكن هذا 
مشــابه لركود اقتصادي واحد في 

عالم أفضل حااًل بكثير من اليوم.
اخلطر هو أن اخلوف املفرط ســوف 
يدفعنا إلى ارتكاب خطأ في معاجلة 
ظاهــرة االحتبــاس احلــراري. يريد 

النشطاء املعنيون أن يتخلى العالم 
عن الوقود األحفوري في أسرع وقت 
ممكــن. ولكن هذا ســيعني إبطاء 
النمــو الذي أخرج مليــارات الناس 
من الفقر وسيحول كوكب األرض. 

وسيكون لهذا تكلفة كبيرة جدا.
غالباً ما يتجاهل األثرياء واملتعلمون 
جًدا في االقتصادات املتقدمة ذلك 
أو يســخرون من هذه التكلفة. من 
املريح  الســنوي  االجتمــاع  رحاب 
للمنتدى االقتصــادي العاملي لعام 
2017 في دافوس، عبر نائب الرئيس 
األمريكي السابق آل غور عن رفضه 
توليد  لبنــاء محطــات  خططــا 
الطاقــة بالفحم فــي بنغالديش. 
بنغــالدش  وزراء  رئيســة  لكــن 
الشيخة حســينة عارضته قائلة: 
»إذا لم تســتطع تطويــر الظروف 
فكيــف  لشــعبك،  االقتصاديــة 
ستنقذ شــعبنا؟ علينا أن نضمن 
األمن الغذائي؛ علينا أن نوفر فرص 

الشغل. »
فــي الواقــع، يُظهر حتليــل مركز 
إجماع كوبنهاغــن أنه -حتى عند 
حســاب األضرار الناجمة عن تغير 
املنــاخ العاملي -فــإن تطوير طاقة 
االقتصادي في  النمو  لدفع  الفحم 
ستبلغ  فعالة.  سياسة  بنغالديش 

التكلفــة 9.7 مليــار دوالر، مبا في 
العاملية  املناخيــة  التكاليف  ذلك 
الطويلة األجل البالغة 570 مليون 
دوالر، ولكن الفوائد ســتكون أكبر 
مــن 250 مليــار دوالر-أي ما يعادل 
أكثر من عام كامل من الناجت احمللي 

اإلجمالي لبنجالديش. 
علــى نطــاق عاملــي، يتــم وضع 
مســاراتنا من خالل العمل املنجز 
باألمم املتحدة التي تدرس خمســة 
مســتقبليات عامليــة مختلفــة. 
اتضح أن اإلنسانية ستكون أفضل 
حااًل -مبا في ذلــك في أفريقيا -في 
ظــل ســيناريو مت فيه اســتعمال 
الوقود األحفوري العالي مما سيكون 
عليه احلال حتى لو جنحنا في حتقيق 
عالم سليم منخفض ثاني أكسيد 

الكربون.
مشــكلة  حل  إلى  بحاجــة  نحن 
تغير املنــاخ، لكننــا بحاجة أيًضا 
إلــى التأكــد من أن العــالج ليس 
أكثر معانــاة من املــرض. وتتمثل 
االســتجابة املناســبة فــي زيادة 
االســتثمار في البحث عن مصادر 
طاقية أرخــص خالية من الكربون 
النهاية  وتطويرها حتى تتغلب في 
األحفــوري. هذا من  الوقــود  على 
شــأنه أن يضمن االنتقال السلس 

ويؤذي  االقتصــادات  يبطئ  ال  الذي 
إلى األسوأ في اجملتمع.

يشــوه  واليأس  بالكآبة  الشــعور 
نظرتنا للعالــم وميكن أن يؤدي إلى 
سياسات سيئة. املستقبل مشرق، 
إلى قــرارات ذكية  ونحن بحاجــة 

للحفاظ عليه.
بيــورن لومبورغ أســتاذ زائر بكلية 
كوبنهاجــن إلدارة األعمــال، مدير 

مركز إجماع كوبنهاجن.

بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org

رجب أبو سرية
 

إضافــة إلــى الرد املعتــاد بقصف 
تدريب عسكري، في مناطق  مواقع 
مختلفة من قطاع غــزة، رد رئيس 
بنيامــني  احلكومــة اإلســرائيلية 
نتنياهو بعد قصف ســديروت ليلة 
أول أمس، بثالثة صواريخ من قطاع 
اقتصادية  »عقوبــات«  بفرض  غزة، 
ــــ خدميــة، منها تقليص كمية 
الوقود التي يتم توريدها إلى محطة 
توليــد الطاقة عن طريق معبر كرم 
أبو ســالم إلى النصــف، مبا ميكن 
اعتبــاره ردا غير معتاد، الهدف منه 
القــول إن هناك في جعبة االحتالل 
اإلســرائيلي الكثير من أدوات الردع، 
في الوقت نفســه، التضييق على 

حكم »حماس« من دون إسقاطه.
املثيــر في األمر كله هــذه املرة، هو 
لم  الصواريخ، فهو  إطــالق  توقيت 
يأت ردا على إصابة نحو 35 مواطنا 
في مواجهــات اجلمعة املاضية، وال 
ثالثة شــبان  استشــهاد  على  ردا 
في شــمال قطاع غزة، قبــل أيام، 
وال كحدث يعتبر نقطة في مســار 

التوتر على  متصاعد من تصعيــد 
بســبب  احلدودي،  الســلك  جانبي 
عدم التزام إسرائيل ببنود التهدئة، 
على  للحصار  فرضها  وباســتمرار 
قطاع غزة للعام الثالث عشر على 
التوالــي، ولكن جاء بعد ســاعات 
قليلة مــن إعالن خبر اســتهداف 
إســرائيل ملواقع تخص محور إيران 
في املنطقــة، خاصــة بقواته في 
ســورية وبقوات »حــزب اهلل« في 
لبنان، أي بعد اإلعالن عن استهداف 
عقربــا جنوب العاصمة الســورية 

والضاحية اجلنوبية في بيروت.
هذا يرجح أن مــن أطلق الصواريخ 
من غزة، هو اجلهاد اإلسالمي وليس 
»حمــاس«، وهذا يعني بــأن اجلهاد 
اإلســالمي قبــل »حمــاس«، تعد 
نفســها قوة للمحــور اإليراني في 
اإلقليم، فها هي ترد على إســرائيل 
قبــل أن يرد »حــزب اهلل«، وقبل أن 
حترك إيران نفسها ساكنا، التي رمبا 
تفضــل أن ترد باآلخريــن ألكثر من 
ســبب، في مقدمتهــا بالطبع، أن 
بوجود  اعترافها  يعني  املباشر  ردها 
قواتها فــي ســورية، واألخطر هو 
بل  اإلسرائيلية  للرغبة  االستجابة 
وللخطة اإلســرائيلية بجرها حلرب 

إقليمية سرعان ما قد تشارك فيها 
الواليات املتحدة ورمبا أكثر من دولة 

عربية! 
املهم أن مــن يحكم غزة أراد القول 
فعال وليس مجرد اإلعالن كما حدث 
قبل أسابيع، إن غزة في املعركة مع 
إيران، في حال وقوعها، ومن يحكم 
غزة اآلن ـــ بتقديرنا ــــ هو حتالف 
اجلهــاد مع القســام، وذلك بعد أن 
رفعت تركيا يدها عن »حماس« وعن 
غزة، وبعد أن اقتصر الدعم القطري 
بدوالراتها الشــهرية التي تدخلها 
إلى غزة مبعرفة وإشــراف إسرائيل 
والتي تستثني عسكريي »حماس«، 
أي القسام، وجد القسام ضالته في 
إيران، التي وافقت على زيادة دعمها 
املالــي لـ«حماس« خــالل زيارة وفد 
احلركة برئاسة نائب رئيس مكتبها 

السياسي قبل أسابيع لطهران.
هكذا بــات الوضع دقيقــا للغاية، 
خاصة مع اقتراب موعد االنتخابات 
الداخلية اإلسرائيلية، حيث يتجنب 
بينهما  احلرب  و«حمــاس«  نتنياهو 
خــالل هذه األيــام املتبقيــة على 
موعــد االنتخابات، لكــن نتنياهو 
الــذي يكافح من أجــل البقاء في 
بأن  يعتقــد  السياســي  امللعــب 

حتقيق مكاسب ضد إيران من خالل 
عملياته ضــد حلفائها وحتى ضد 
من  فــي كل  العســكري  وجودها 
ســورية والعراق، وضد »حزب اهلل«، 
فضال عن أنه يجد قبوال دوليا، فإنه 
يعزز من صورتــه األمنية للناخبني 
من جهة ومن جهــة ثانية يحافظ 
على قوة دفع تآكلــت فيما يخص 
صفقة القرن والتحالف الذي يجري 
نســجه مــع دول اخلليــج، ذلك أن 
دخول إســرائيل على خط املواجهة 
إيران يعزز من جهة  العسكرية مع 
األميركية  االقتصاديــة  العقوبات 
التــي واجهــت صعوبــات خاصة 
يرفع  األوروبيني، كذلــك  قبــل  من 
مــن معنويات الوجود العســكري 
بعد  اليمن، خاصة  في  الســعودي 
صمود احلوثــي، وانكفــاء اإلمارات 
وبعد ظهور اجمللس االنتقالي اجلنوبي 
التصعيد  اليمــن. مســتقبل  في 
بــات بتقديرنــا مرتبطــا بطبيعة 
الرد الذي ألتــزم به »حزب اهلل« من 
خالل خطاب حسن نصر اهلل عقب 
ســقوط الطائرتني املســيرتني في 
الضاحيــة اجلنوبية لبيروت، معقل 
احلزب، والتصعيــد الذي جاء مببادرة 
انعقاد قمة  توافق مــع  إســرائيل 

الدول الصناعية السبع في باريس، 
والتي ترافقت مع استقبال الرئيس 
الفرنسي لوزير خارجية إيران، وكما 
هــو معروف فإن القمة ســتناقش 
امللف اإليراني، والهدف من ذلك هو 
تعزيز السياسة األميركية مبحاولة 
إقناع األوروبيني باملشاركة في فرض 
إيران،  على  االقتصاديــة  العقوبات 

لتجنب احلرب اإلقليمية الطاحنة.
إن اللعبة كلها قائمة على التوقيت، 
وها هو الرئيس األميركي يدخل على 
خط التصعيد إلجبار أوروبا واليابان 
على املشاركة في سياسته بفرض 
االقتصادية احملكمة على  العقوبات 
بأنه سيعلن  املفاجئ  بإعالنه  إيران، 
عن صفقة القرن قبــل االنتخابات 
اإلســرائيلية، وذلــك إلنقاذ اخلطة 
بعد فشــل صهره جاريد كوشنير 
املنامة،  ورشــة  فيما متخــض عن 
أوســطية  الشــرق  جولته  وفــي 
مطلع الشــهر احلالــي التي كانت 
تهدف لعقد املؤمتر اإلقليمي إلعالن 
الصفقة فــي كامــب ديفيد قبل 
أي  اإلســرائيلية،  االنتخابات  إجراء 
أن التصعيد السياســي األميركي 
والعسكري اإلســرائيلي جاء إلنقاذ 

الصفقة وإلنقاذ نتنياهو معا.

لذلك فــإن الــرد اإليرانــي البد أن 
يكون محســوبا فال يقع في الفخ 
اإلســرائيلي، لذا فال ميكنه أن يكون 
والرد املفضل هو أن يجيء  مباشرا، 
أي من احلوثي،  األبعــد،  من احللفاء 
الذي أطلق بدوره على جيزان بعشرة 
صواريخ باليســتية، ومن غزة، ومن 

ثم »حزب اهلل«.
أمــا ســورية والعراق فــإن أرضها 
وأجواءها باتت مستباحة أو ساحة 
وراء  ليــس من  حرب مجددا، ولكن 
النظام  قــوات  بني  أي  الكواليــس 
واجلماعات املســلحة املدعومة من 
كان  كما  لواشنطن  احلليفة  الدول 
احلال خالل السنوات املاضية، بل إن 
الوكالء مضطرون هذه املرة للدخول 
العواصم  أن  والغريــب  مباشــرة، 
العربية ال تدين العدوان اإلسرائيلي 
ال على ســورية وال على العراق، فأيا 
يكن األمر فإن الوجــود اإليراني في 
البلدين جاء مبوافقة نظامهما  كال 
وهمــا بلــدان لهما حرمــة األرض 
واألجــواء الوطنية، وإســرائيل هي 
دولة االحتالل وأكثر دولة تهدد أمن 
جميع دول الشــرق األوســط دومنا 
استثناء. بقي أن نقول، إن غزة مبا هي 
الفلسطينية  الشرعية  إطار  خارج 

باتــت بهــذا القــدر أو ذاك قطعة 
إقليمية عنوانها  لعبة  شطرجن في 
احلرب، التــي ما أن تــدور عجلتها 
حتى تكون غزة أول ساحاتها، وهي 
املرهقة بكل أشكال العزلة والفقر 
واملعاناة، وما احلرب إال وصفة انتحار 
لها، مهمــا مت تزويق األمر أو إظهاره 
على أنــه بطولــة أو مقاومة أو ما 
إلى ذلك، فقد سبق لغزة أن خاضت 
ثالث حروب لم يشاركها أحد فيها 

من قبل.

جريدة االيام

خطر المناخ والتهويل بنهاية العالم

غزة كقطعة الشطرنج

بيورن لومبورغ

رجب أبو سرية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
احتــاد  فريــق  يعــد 

الشعبي  مارسيليا 
احد  القدم  بكرة 

التــي  الفــرق 
سســت  تأ
قضــاء  فــي 
حلســينية  ا
عام  بغداد  في 
واحــدا   ،2006

من الفــرق التي 
حضوراً  ســجلت 

البطوالت  فــي  فعاال 
صعيد  علــى  تقــام  التــي 

البطوالت  في  او خارجه،  القضاء 
التــي تقــام علــى الســاحات 
واخلماسي،   11x 11 املكشــوفة 
وتعد احلســينية، مصدراً لالعبي 
العشــرات  توجه  حيــث  الكرة، 
مــن الالعبــن من بوابــة الفرق 
الشــعبية صوب أنديــة الدرجة 
املمتــازة والدرجة األولى ليؤكدوا 
املســتطيل  فــوق  جدارتهــم 
العديد من  جانــب  إلى  االخضر، 
العاملة في  التدريبية  االســماء 
صفــوف أندية األضــواء، منهم 
الكابــن عبــاس الكرخي وعلي 
الكرخي  واملدرب  كاظم وغيرهم، 
يعمل حاليا مدربا لفريق النوارس 
يعد  الذي  في منطقة احلسينية 
من اول فريق شــعبي تأسس في 

املنطقة. 
بداية تشكيل فريق احتاد مارسيليا 
كان بقيادة الكابن عالء دواي، قبل 
ان يتســنم املهمة املدرب، ياسر 
علي، الفريق شــارك في بطوالت 
عــدة ضمــن حــدود منطقته، 
وخارجهــا، حصل علــى كؤوس 
املركز  منها  متنوعــة،  وبطوالت 
االول والثانــي والثالــث، بجهود 
افضل  قدمــوا  الذين  الالعبــن 
املتابعن  احترام  العطاء وكسبوا 
ملنافســات الفرق الشعبية التي 
املوهوبن..  تعد منجما لالعبــن 
اما اخر مشاركة الحتاد مارسيليا، 
فقــد كانت في بطولة شــهداء 

احلشــد التي يضيف منافساتها 
ملعب النوارس. 

وتضــم تشــكيلة فريــق، احتاد 
مارســيليا، الالعبون: امين محمد 
املرمى  حلراســة  كاظم  ومنتظر 
وياســر علي وعــالء دواي وحيدر 
باســم وعلي عــادل وضيف رعد 
كاظم  وحيــدر  كاظم  ورســول 
وكرار علي يونس وعيدان الدراجي 
وفيصــل إبراهيم وســالم خالد، 
الذين دافعوا  الى الالعبن  اضافة 
عن الــوان الفريق في الســنوات 
احمد علي  بينهــم،  الســابقة، 
وبهاء رحيم وعباس احلربي وجعفر 

مهدي ومحمد ديالى.

بغداد - الصباح الجديد:
جرى ملنتخب شــباب العراق بكرة 
القدم املتــوج بلقب بطولة غربي 
اســيا التي أقيمت في فلسطن 
بغداد  استقبال رسمي في مطار 

الدولي.
وقــال وزيــر الشــباب والرياضة 
املنتخــب  ان  ريــاض:«  احمــد 
يحســب  اجنازا  حقق  الشــبابي 

للفريق والقائمن عليه ويستحق 
االستقبال الرسمي ، حيث اعتدنا 
االجناز  اســتقبال اصحــاب  على 
يحققونه،  مــا  على  وتكرميهــم 
لقب  الشــباب حقق  ومنتخــب 
البطولة بعد اداء رجولي استحق 

من خالله التتويج.
واكــد الوزيــر :« ان هــذا الفريق 
القدم  لكرة  قاعدة حقيقية  ميثل 

فــي العراق حيــث اجتهد املدرب 
والالعبون السعاد اجلماهير وبدورنا 
سنوفر لهم الدعم الالزم من اجل 
مواصلة االجنــازات في البطوالت 

املقبلة ».
يشار الى ان منتخب شباب العراق 
توج بلقــب بطولة غربي اســيا 
على  النهائية  املبــاراة  في  بفوزه 
منتخب اإلمارات بركالت الترجيح. 

مدريد ـ وكاالت:
سجل أنسوماني فاتي، العب وسط 
للبلوجرانا  التعادل  برشلونة، هدف 
اللقاء  في  أوساســونا،  في شباك 
الذي يجمعهما على ملعب األخير، 

ضمن اجلولة الثالثة لليجا.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
ثالث  بات  فاتــي  فإن  لإلحصائيات، 
أصغــر العب فــي تاريــخ الليجا 
يســجل هدًفا، عن عمر يناهز )16 
عاًمــا و304 يوًمــا(، بعــد فابريس 
أولينجــا )16 عاًما و98 يوما(، وإيكر 
مونين )16 عاًما و 289 يوًما(.. وجنح 
فاتي فــي التفوق على أســطورة 
والعبه  ميسي،  ليونيل  برشــلونة 

السابق بويان كريكيتش.

وكان كريكيتــش أصغــر العبــي 
البرســا تســجياًل في الليجا، عن 
عمر يناهز )17 عاًما و53 يوًما(، ومن 
بعده األسطورة ليونيل ميسي عن 

عمــر )17 عاًما و331 يوًما(، ليتفوق 
عليهــم فاتي، ويصبــح أصغر من 
ســجل فــي تاريخ برشــلونة عبر 

الليجا.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يغادر اليوم االثنــن وفد منتخبنا 
إلى  القدم  لكرة  العراقي  الوطني 
البحريــن، ملالقاة نظيره البحريني 
في املباراة االولى ضمن منافسات 
اجملموعــة الثالثــة للتصفيــات 

املزدوجة املؤهلة إلى نهائيات ك
آســيا ومونديال قطر 2022 التي 
البحرين  ســتاد  فــي  ســتجرى 
الوطني في الســاعة الســابعة 
والنصف من مســاء يوم اخلميس 
املقبل املوافق اخلامس من شــهر 
أيلول اجلاري، وتضم اجملموعة ايضا، 

إيران وكمبوديا وهوجن كوجن.
وقال املدير االداري، باسل كوركيس 
»يغــادر منتخبنــا الوطنــي الى 
االثنن، وسيلتحق  اليوم  البحرين، 
جميع احملترفن الذين متت دعوتهم 
الــى املنتخب، فضــال عن العبي 
املنتخــب هناك  بوفــد  الــزوراء، 
بالبحرين، وجميــع االمور االدارية 

سارية على قدم وساق«.
ووجــه كاتانيتش الدعــوة لـ  26 
العبا ملبــاراة البحريــن وهم كل 
من: محمد حميد ومحمد صالح 
وجــالل حســن حلراســة املرمى، 
ومصطفــى  ابراهيــم  واحمــد 
محمد وســعد ناطق وميثم جبار 
اسماعيل  وضرغام  جنم  وشــوان 
وعالء مهــاوي وعلي عدنان وريبن 
ســوالقا خلــط الدفــاع.. وامجد 
عطــوان وصفاء هــادي وابراهيم 
بايش ومهدي كامل وحسن علي 
واحمد ياســن وجيســن ميرام 
وبشار رسن وهمام طارق واسامة 
حسن  وامين  الوسط،  خلط  رشيد 
ومهند علــي ومهند عبد الرحيم 

وعالء عباس خلط الهجوم.
هيليو  البرتغالي  أعلن  جانبه،  من 
ســوزا، مدرب منتحــب البحرين 
لكرة القدم، عــن قائمة الالعبن 
منتخبي  ملواجهــة  املســتدعاة 

اســتعدادًا  وكمبوديــا،  العــراق 
للتصفيــات اآلســيوية املزدوجة، 

يومي 5 و10 أيلول اجلاري.
ويبــدأ منتخب البحرين مشــوار 
املؤهلــة  املزدوجــة  التصفيــات 
لــكأس العالم وكأس أمم آســيا، 
يوم اخلميس املوافق 5 أيلول اجلاري 
على  العراقي  املنتخــب  مبواجهة 
ليلتقي  الوطني،  البحرين  ســتاد 
بعدها مع املنتخب الكمبودي يوم 

10 أيلول في كمبوديا.
وضمت تشكيلة األحمر البحريني 
29 العًبا وهــم: علي مدن وأحمد 
»النجمة«، ســيد ضياء  عبداهلل 
الكويتي«، جاسم  »النصر  سعيد 
الدوسري  حمد  »األهلي«،  الشيخ 
ومحمد  بوغمار  أحمــد  »احلالة«، 
املالود  وعبدالوهــاب  عبدالوهاب 

»فريق احلد«، ســيد محمد جعفر 
ووليــد احليــام ووليد الشــروقي 

وإسماعيل عبداللطيف »احملرق«.
كمــا ضمــت القائمــة كال من: 
ســيد رضا عيسى وســيد شبر 
علوي وســيد مهــدي باقر وعلي 
حــرم وكميــل األســود ومحمد 
مرهون ســيد هاشــم عيســى 
وهزاع  الهزاع  عبــداهلل  »الرفاع«، 
وســامي  الرميحي  ومحمد  علي 
احلســيني »الرفــاع الشــرقي«، 
محمد عادل وأحمد نبيل وعيسى 
جهاد وعيســى موسى »املنامة«، 
براغ  عبداهلل يوســف »ســالفيا 
التشيكي«، وأخيرًا محمد احلردان 

العائد للبحرين.
وتواصــل غيــاب جمــال راشــد 
احملرق  العبــا  علي  وعبدالوهــاب 

عــن القائمة للمــرة الثانية بعد 
غيابهم عن التشكيلة في بطولة 
باإلضافة  األخيــرة،  آســيا  غربي 
إلســتبعاد العب األهلــي مهدي 
احلد سيد محمد  والعب  حميدان 

عدنان.
يعــرض على واجهة بــرج بغداد، 
بغداد،  التحرير وســط  وســاحة 
مســاء يوم غــد الثالثاء، شــعار 
مونديــال قطــر 2022 .. اذ حددت 
اللجنة العلیا للمشــاریع واإلرث، 
املسؤولة عن تنظيم كأس العالم 
2022، غٍد  لكرة القدم في قطــر 
الثالثــاء موعدا إلطالق الشــعار 
الرســمي للمونديــال األول الذي 
تشهده املنطقة العربية والشرق 
العاصمة  فيما ستكون  األوسط، 
التي  العواصــم  احــدى  بغــداد 

ستضيف الشعار.
وأعلنت اللجنة -في بيان رسمي- 
أنها ستكشف النقاب عن شعار 
مونديــال قطــر 2022 فــي متام 
الســاعة 20:22 بتوقيت الدوحة، 
من خــالل حملــة رقمیــة على 
مســتوى العالم، یصحبها عرض 
الشعار على واجهات معالم بارزة 
في قطر و23 دولــة حول العالم، 
إلى جانب عرضه على شاشــات 
عمالقــة في عدد مــن العواصم 

العاملیة بشكل متزامن.
أنــه  العليــا  اللجنــة  وذكــرت 
سیكشــف عن شــعار املونديال 
أبنية  واجهــات  علــى  بعرضــه 
ومعالــم رئیســیة فــي كل من 
الدوحــة  القطريــة  العاصمــة 
)املســرح الروماني بكتارا، ومبنى 

األرشــيف الوطني مبشيرب، وبرج 
وبرج  الغربــي،  ب اخلليج  الدوحــة 
الشــعلة بأســباير، ومبنى وزارة 
الداخليــة، وفنــدق الشــيراتون، 
وقلعــة الزبــارة(، والكویت )أبراج 
الكویــت(، ومســقط )دار األوبرا(، 
وبیروت )صخرة الروشــة(، وعمان 
)فندق الرویال(، واجلزائر )دار األوبرا(، 
وتونس )مدینة احلمامات(، والرباط 
)كورنیــش الربــاط(، والعراق )برج 

بغداد، ساحة التحریر(.
كمــا أعلنــت اللجنة أن شــعار 
كأس العالــم ســيعرض أيضــا 
على شاشــات عمالقــة في عدد 
من دول العالــم، حيث اختير من 
األميركتــن: الوالیــات املتحــدة 
األميركیة )تایمز سكویر، وبرودواي، 
وبین شــارعي 44 و45، ونیویورك(، 
واألرجنتیــن )جنــرال بــاز واي 15 
دي أغوســتو، وبوینــس أیــرس(، 
والبرازیل )میترو دومیناشــن سي 
ستایشن، وســاو باولو(، وتشیلي 
)إیه فــي كینیدي، وبادریه هورتادو، 
)شارع  واملكسیك  وســانتییغو(، 

برینسیبال، ومكسیكو سیتي(.
وسيعرض في أوروبا بإجنلترا )لندن 
ویســتفیلد ســتراتفورد سیتي، 
وفور دیالز، ویســتفیلد ســكویر، 
ویستفیلد(، وفرنسا )جریه دو نورد، 
وباریــس(، وأملانیــا )محطة برلین 
للقطارات(، وإیطالیا )ســیمبیون، 
وأكــرو دیــه ال بــاس، ومیالنــو(، 
وروسیا  وكایاو(،  )مدريد،  وإسبانیا 

)نوفیه أربات 2، وموسكو(.
كما سيعرض شعار املونديال في 
العمالقة  الشاشــات  عبر  تركیا 
فــي كل مــن یلــدز، وزوهاراتبابا، 
وتاسدیلین،  كیسم،  وباتشیسیر 
ومعمار سنان، وكافیرجا، وھارباي، 
ولیفازیــم،  وبربــاروس،  ومركــز، 
والهند )تقاطع أبولناث، ومومباي(، 
وكوریــا اجلنوبیة )كویكس كراون، 
وســول(، وجنوب أفریقیا )شــارع 

ألیس، وساندتون، وجوهانسبرج(.

وفد أسود الرافدين يغادر اليوم ويالقي البحرين.. الخميس 
دهوك أواًلشعار مونديال قطر2022  يعرض مساء غٍد في برج بغداد وساحة التحرير 

 بتنس للبنات

الليبي أربيش 
يقود كرة زاخو

صادق سعدون يتعاقد 
مع الديوانية 

نفط ميسان يعسكر 
في شيراز اإليرانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
هيمــن نادي دهوك على املراكــز االولى لبطولة 
الفئــات العمرية بالتنس للبنــات، والتي جرت 
في محافظة الســليمانية، لألعمار 8 و10 و12 
سنة.وأسفرت نتائج البطولة عما يلي: لفئة 8 
ســنوات: املركز األول توجه به رقية حسن من 
بابل واملركز الثاني  لالعبة مايا عباس من ديالى، 
وأتت هني اياد من السليمانية ثالثة ثم زميلتها 

الرين نوزاد.
وفي فئة 10 سنوات.. احرزت هانا أفدل من دهوك 
املرتبة االولى تلتها كرين ألك من بغداد ثم ميار 
علي من ديالى وتســنيم عالء من بغداد باملركز 
الثالث مكرر ورانيا اسامة من ديالى رابعا وتبارك 
خليل من ديالــى والنا عابد من دهــوك باملركز 

اخلامس مكرر.
ولفئة 12 ســنة، اتت الرا أفدل مــن دهوك اوالً 
وزهراء حســن من بابل ثانيا وشوغير رافي من 
بغداد ثالثة وبافيان علي من ديالى رابعا وفاطمة 
أســعد من بابل خامسة والفن عابد من دهوك 

باملركز اخلامس مكرر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل املدرب الليبي عبد احلفيظ أربيش، أول أمس، 
إلى مدينة زاخو ، لبدء إشــرافه على الفريق األول.

وكان في اســتقبال املدرب الليبي، رئيس الهيئة 
اإلدارية لنــادي زاخو وأعضاء مجلس اإلدارة وبعض 
جماهير الفريق.ويعد عبد احلفيظ أربيش الشهير 
بـ »حفاظــي«، أحد األســماء املعروفة في الكرة 
الليبية، حيث ســبق له تدريــب املنتخب الليبي 
األول وبعض فرق الدوري الليبي، أبرزها السويحلي 
واملدينة والنصر والصقور.كما كان لعبد احلفيظ 
أربيش، جتربة خارجية، حن أشــرف على تدريبات 

فريق احتاد الشاوية اجلزائري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت الهيئة االدارية لنادي الديوانية الرياضي، 
عن االتفاق على تسمية جهاز فني جديد لقيادة 

فريقها الكروي في منافسات املوسم املقبل.
وقال عضو ادارة النادي حميد احلمداني لـ«الغد 
بــرس«، ان »االدارة اتفقــت مــع املــدرب صادق 
ســعدون لتولي تدريــب فريقنا الكــروي خالل 
منافسات املوســم املقبل 2019-2020«.وأضاف 
احلمداني انه »مت االتفــاق ايضا على تولي احمد 

صبري مهمة املدرب املساعد«.
يشار الى ان املدرب رزاق فرحان ومساعده حسام 
فوزي اعتذرا مؤخراً عن البقاء في مهمة تدريب 

فريق الديوانية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دخل فريــق نادي نفط ميســان لكــرة القدم، 
معســكرا تدريبا فــي مدينة شــيراز اإليرانية، 
حتضيرا للموســم 2020/2019.وقــال املتحدث 
الرســمي للنــادي:« ان الفريق باشــر بوحداته 
التدريبة في مدينة شــيراز التــي وصلها امس 

االول، استعدادا للموسم الكروي املقبل.
واضاف ان املعسكر شهد التحاق املدافع االيسر 
ســجاد احمد بعد امتام التعاقد معه قادماً من 
الديوانيــة، وذلك بعــد امتام تعاقــده مع نفط 
ميســان بشكل رسمي، فضالً عن امتام التعاقد 
مع زميلــه املهاجم احمــد عبد الــرزاق الذي 
سيلتحق مبعسكر املنتخب االوملبي في البحرين 
ومن ثم يعود ليمثل نفط ميسان خالل املوسم 

املقبل.

العواصم ـ وكاالت:

يواكيم  املانيا  منتخــب  مدرب  أعلن 
لوف عــن القائمــة النهائيــة التي 
وايرلندا  هولندا  مواجهتي  ستخوض 
الشــمالية ضمن تصفيات كأس أمم 
أوروبــا 2020، وكان يوليان دراكســلر 
العب باريس ســان جرمان الفرنسي 
ولوروا ســانيه مهاجم مانشســتر 
ســيتي االجنليزي أبرز الغائبن بداعي 

االصابة.
املانشــافت  منتخب  ويســتضيف 
نظيــره الهولندي في الســادس من 
أيلول اجلاري بعــد أن تفوق عليه في 
االولى،  املبــاراة  3-2 في  بنتيجة  داره 
قبل أن يتوجه الى ايرلندا الشــمالية 
املتصــدرة )لعبت مبــاراة اكثر( بعد 
ثالثــة ايام فــي محاولة الســتعادة 

الصدارة.
وبعــد أن تواجــد كل من دراكســلر 
وزميله في ســان جرمــان ثيلو كهرر 
خالل  املنتخــب  تشــكيلة  ضمــن 

الفوزين على استونيا وبيالروسيا في 
حزيران الفائت، سيغيب كل من العب 
خط الوســط واملدافع عــن املبارتن 
املقبلتن بداعي اصابة على مستوى 
فالدشميدت  لوكا  وتلقى  القدم.هذا 
الى  أول اســتدعاء  مهاجم فرايبورغ 
االول، ليحل مكان ســانيه  املنتخب 
املصاب.وقــال لــوف )59 عاًما( الذي 
يتولى تدريب املانيــا منذ عام  2006: 
»مع فريقنا اليافع، لقد اخترنا بشكل 
صائب االجتاه اجلديد الذي سنســتمر 

فيه«.
وكانت املانيا قد صعقت العالم حن 
ودعت مونديال روسيا 2018 من الدور 
االخيرة  املباراة  بعد خســارتها  االول 
من دور اجملموعات امام كوريا اجلنوبية 
بايرن  نــادي  2-0.وســيكون  بنتيجة 
ميونيخ االكثر متثيال في التشــكيلة 
بخمسة العبن مقابل ثالثة لكل من 

بوروسيا دورمتوند واليبزيغ.
فــي مــا يأتــي التشــكيلة من 22 
العبا: حلراســة املرمــى: مانويل نوير 
)بايــرن ميونيــخ(، مــارك اندريه تير 

االســباني(،  )برشــلونة  شــتيغن 
برنــد لينو )أرســنال اإلجنليزي(.. وفي 
الدفــاع: ماتيــاس غينتر )بوروســيا 
مونشنغالدباخ(، مارسيل هالستنبرغ 
)اليبزيــغ(،  كلوســترمان  ولــوكاس 
يوناش هكتور )كولن(، نيكو شولتس 
)بوروســيا دورمتوند(، نيكالس شتارك 
)هرتا برلــن(، نيكالس زوليــه )بايرن 

ميونيخ(، يوناثان تاه )باير ليفركوزن(.
وفي الوســط: يوليان براندت وماركو 
رويس )بوروسيا درمتوند(، سيرج غنابري 
غوريتسكا  وليون  ويوشــوا كيميش 
)بايــرن ميونيخ(، ايلــكاي غوندوغان 
)مانشستر ســيتي اإلجنليزي(، طوني 
كروس )ريال مدريد االســباني(، اميري 
كاي  االيطالــي(،  )يوفنتــوس  جــان 
هافيرتــس )بايــر ليفركــوزن(.. وفي 
الهجوم: تيمو فيرنــر )اليبزيغ(، لوكا 

فالدشميدت)فرايبورغ(.
إلى ذلك، أعاد ديدييه ديشامب، املدير 
الفني للمنتخب الفرنســي، إمييريك 
ســيتي،  مانشســتر  العب  البورت، 
قائمة  أعلن  الديوك، عندما  لصفوف 

مباراتي ألبانيا وأندورا ضمن تصفيات 
)يورو 2020(.

وأعلن ديشــامب قائمــة ضمت 23 
وكليمنت  البــورت  بينهم  العبا، من 
لينجليــت، فيما خلت من اســمي 
صامويــل أومتيتي، مدافع البارســا، 
وألكسندر الكازيت، مهاجم آرسنال.

وبهذا، يعــود البورت إلى قائمة الديوك 
للمــرة األولــى، منذ عامــن ونصف 
العام، حيث كانت آخر مرة اســتدعي 
فيها خــالل آذار 2017.وكان البورت قد 
ادعى من قبــل، أن ابتعاده عن املنتخب 
شخصية«  »ألســباب  يأتي  الفرنسي 
باملدرب.ولم يخض البورت حتى  تتعلق 
اآلن أي مباراة دولية مع املنتخب األول، 
رغم مشــاركته من قبل مع أكثر من 
منتخب لفرنســا، في املراحل السنية 
البــورت  يشــغل  أن  األخرى.ويُنتظــر 
مكان أومتيتي، فــي صفوف املنتخب 

الفرنسي.
وضمت القائمة أيضا أنطوان جريزمان، 
جنم هجوم البارســا، فيمــا خلت من 

زميله عثمان دميبلي، لإلصابة.

إستعدادا لتصفيات كأس أوروبا 2020 

سانيه ودراكسلر أبرز الغائبين عن المنتخب األلماني

تقرير

العبو أملانيا

جانب من مباراة منتخبنا الوطني والبحرين في غربي آسيا

احتاد مارسيليا

فاتي

اتحاد مارسيليا.. حضور فعال 
في بطوالت الفرق الشعبية 

استقبال رسمي لمنتخب الشباب 
المتوج بلقب غربي آسيا

فاتي يتجاوز رقم ميسي التاريخي
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--1
احلــرام مكانته  لشــهر محرم 
املتميزة في الشهور ذلك انه هو 
أول األشهر احلُُرم التي حّرم فيها 

القتال حتى في اجلاهلية ..

--2
وقد شاع خطأً انه هو اليوم األول 
من الهجرة النبوية الشريفة من 

مكة الى املدينة املنورة 
اّن الهجــرة النبوية الشــريفة 
كانت في شــهر ربيع االول ولم 
تكن في احملرم يقينا، وكل الكتب 
واملدونــات التاريخية جتمع على 

ذلك بال خالف 

--3
والسؤال اآلن :

ملاذا اعتبر االول من احملرم ) عيداً( 
؟

الســنة  رأس   ( بأنــه  ووصــف 
الهجرية( ؟

معظم  اهتمامــات  هــي  وأين 
أبناء االمة االســالمية بالتقومي 

الهجري على مدار السنة ؟
انــه تاريخ مهمل فــي الغالب 
، اللهــم اال ما تعلــق بفريضة 
الصوم في شــهر رمضان واحلج 

في شهر ذي احلجة .
فاخللفيــة احلقيقية جلعل االول 
من احملرم عيداً وعطلة رســمية 
واالسالمية  العربية  البلدان  في 
هي خلفية أمّوية ، أرادت التعتيم 
علــى أنَّ اليــوم االول من احملرم 
هــو اليوم االول مــن ايام حربها 
اهل  الضروس على سيد شباب 
اجلنة االمام ابي عبد اهلل احلسني 
)عليه السالم( الذي أبى أْن يُبايع 
ورفع  يهادنهــم،  وان  الظاملــني 

شعار العزة والكرامة فقال :
)هيهات مّنا الذلة( 

)ع( مدرســة  احلســني  ان  نعم 
كبرى تُلهم األجيــال جيالً بعد 
جيــل معاني احلريــة والكرامة 
االنسانية والدفاع عن املظلومني 

واملستضعفني .
فــي  الطاقــات  كّل  وتُوّظــُف 
االنحراف  الكبرى ضد  معركتها 

والزيغ والظلم 
اّن التضحيــات الُغــّر اجلِســام 
أبو عبد اهلل  التي قّدمها االمام 
احلســني عليه السالم لم تّدخر 
حتى الطفل الرضيع، ولم تَْعِف 
نساء أهل البيت عليهم السالم 

من املشاركة في النهضة .
ومن هنا فقد كان للحوراء زينب 
) عليها الســالم( دورها القيادي 
والريادي في مواصلة األشــواط 
ضمن املنهج احلسيني املرسوم .
اّن االمة التي ترتبط باحلسني لن 

تهزم .
قد تخســر معركة عســكرية 
ولكنهــا تنتصــر، بالفكر على 

الدم،وبالفضيلة على الرذيلة .
لقد زلزل دم احلسني كل اجلّبارين 
والطغاة وليــس العرش االموي 

وحده 

--4

ان ّاالهتمام باجملالس احلســينية 

للحســني  عما  تعبير  هــو  امنا 
من  ضمائرنا  في  السالم(  )عليه 

حب ومكانة .
وقــد روي فــي احلديــث النبوي 

الشريف :
" اّن لقتل احلســني فــي قلوب 

املؤمنني حرارًة ال تبرد أبداً (
كيــف ال والرســول )ص( هــو 

القائل:
} حسنٌي مني وأنا من حسني { 

--5
اننــا كلما اقتربنا من احلســني 
جــّده  مــن  اقتربنــا  ونهجــه 
)املرتضى(  وأبيــه  )املصطفــى( 
فاطمة  البتــول  الزهــراء  وأّمه 

سيد نساء العاملني .
اذ نقيــم املآمت لســيد  ونحــن 
الشــهداء نواســيهم في هذه 
والرزيــة  العظمــى  املصيبــة 
عليه  احلســني  ولكّن  الكبــرى 
الســالم ليس فاجعــًة مرّوعة 
صبغــت الكون باللــون القاني 
فحســب بل انه ينابيع العطاء 
الرســالّي في التمسك بأهداب 
الدين واالخالق والقيم املقدسة 
آالم االنســانية  والتفاعــل مع 
ومحنهاوالتضحيــة من أجلها 

بالنفس والنفيس .

--6

ان الفرزدق أخبر االمام احلسني )ع( 
بان الناس في الكوفة ) قلوبهم 

معك وسيوفهم عليك ( 
واحلســينيُّ احلقيقــيُّ هو الذي 
يكــون مــع احلســني بقلبــه 
ومواقفه وســلوكه وفي جميع 
مســاراته ثابتــا علــى اخلــط 
والتململ  التذبــذب  عن  بعيداً 
واالنحراف وليس من يدعي حبه 

القلبّي فقط .
واياكم  يكتبنا  ان  تعالى  نسأله 
في ديوان محبي احلســني )عليه 

السالم( وأنصاره .

ال للتعطيل في األول من المحّرم

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

أطلــت النجمة العاملية 
ســتيوارت  كريســن 
احلمراء  الســجادة  على 
الثالث من  اليــوم  فــي 
البندقيــة  مهرجــان 
الدولــي  الســينمائي 
بدورتــه الـــ76. املمثلة 
 29 العمر  مــن  البالغة 
عامــاً حضــرت عــرض 
 Seberg اجلديد  فيلمها 
األســترالي  للمخــرج 
ضمن  أنــدرو  بينديكت 
فعاليات املهرجان. ارتدت 
من  فســتاناً  كريستني 
دار شانيل من مجموعة 

 .2019 شــتاء  خريــف 
مجموعــة  والتقطــت 
أبطال  برفقة  الصور  من 
املمثلة  بينهــم  الفيلم 
ومارجريــت  بيتــز،  زازي 
وأنتوني مكاي،  كوالــي، 

وجاك أوكونيل.

اللبنانية  النجمة  طرحت 
اغنيتهــا  وهبــي  هيفــا 
ناجحة"،  "متلــي  اجلديدة 
وذلك على أحد التطبيقات 
املوسيقية، وبدأ جمهورها 
بتداول األغنية بنحو كبير 
علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. اجلدير بذكره 
ان هيفا وهبي احيت مؤخرا 
حفال غنائيــا ناجحاً على 
احد شــواطئ الســاحل 
الشــمالي، وذلك بحضور 

اآلالف من اجلمهور.
وقدمــت هيفــا باقة من 
أجمــل اغانيهــا، منهــا 
"حــوا"، "توتا"، "هفضل" 
"رجــب"،  "واحشــني"، 
نرقص"،  "ماتيجي  "حوا"، 
البنات" و"صباحوا  " ست 

احلفل  إســتمر  وقد  ورد"، 
الساعة.  ونصف  ســاعة 
على صعيــد آخر، اصدرت 
هيفــا مؤخــرا اغنيتهــا 
على  الناس"  "شاغلة كل 
على  الرســمية  قناتهــا 
تخطت  والتــي  يوتيــوب 
بعد  مشــاهدة  املليــون 
طرحها منذ اســبوع على 
على  الرســمية  قناتهــا 

يوتيوب.

 Angel" فيلــم  حقــق 
has Fallen" الــذي يقوم 
جيرارد  النجــم  ببطولته 
اســتثنائية  إيرادات  باتلر، 
فــي اســبوعه األول على 
شــباك تذاكر دور العرض 
وصلــت  الســينمائية، 
29 مليون دوالر  الى نحــو 
أميركــي، فيمــا بلغــت 
نحو40  الفيلــم  ميزانية 
وفقاً  أميركي،  دوالر  مليون 

.Mojo Box Office ملوقع
ويتابــع الفيلــم عميــل 
اخلدمة الســرية بالواليات 
املتحدة مايك بانينج، الذي 
يدخل في سباق مع الزمن 
ليثبت براءتــه من التورط 

في الهجــوم على الرئيس 
ترمبــل،  أالن  األميركــي 
إلــى  الوصــول  ويحــاول 
اجلدير  احلقيقــي.  الفاعل 
 Angel بالذكــر أن فيلــم
has Fallen من إخراج ريك 
جيرارد  وبطولة  ووه،  رومان 
بتلر، ومورجان فرميان، وعدد 

آخر من النجوم.

كريستين ستيوارت

جيرارد باتلر

هيفاء وهبي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - سمير خليل:
بحضور وزيــر الثقافة والســياحة واآلثار 
الدكتور عبد االمير احلمداني وجمع رسمي 
وفني واعالمي، شــارك )62( نحاتاً ونحاتة، 
بأكثــر مــن )70( منحوتة زينــت القاعة 
التشكيليني  الفنانني  جلمعية  الرئيســة 
العراقيني في بغداد باملعرض السنوي لفن 

النحت.
وكان مع النحاتني ثالثة ضيوف شرف هم 
الفنانون حميد العطار وصادق ربيع وطالب 

مكي.
وقــال وزيــر الثقافــة احلمدانــي: الفــن 
التشــكيلي العراقي مــا زال بخير، فهو 
معلــم رافديني منذ االلــف اخلامس قبل 
العراقية  اليــوم. البصمــة  امليــالد والى 
واضحة في شــقني، االول الشعر العراقي 
والثاني التشــكيل، بصــوره املتعددة من 
اخلزف الــى الفخــار الى النحــت وأيضا 
االختام االســطوانية فليس مستغرباً ان 
تبقى املدرســة العراقية في التشــكيل 
حاضرة، برغم الصدمات، وال يخلو معرض 
خــارج العراق من وجــود الفــن العراقي 
العالم تضم  اغلب املتاحف فــي  وتقريباً 

اعماال عراقية.
وتابع: انــا متفائل جــداً بأعمالنا الفنية، 
وبفنانينــا، وبعمل اجلمعية التي تشــكر 
على هــذه االعمال، وهي ســباقة إلقامة 
مثل هذه املعارض ســواء في الرســم او 
النحت، لذلــك ال خوف على التشــكيل 
جديدة،  آفــاق  هناك  بالعكس  العراقــي، 
وان شــاء اهلل وزارتنا ســتقيم في السنة 
املقبلــة، بينالي بغداد الــذي توقف منذ 
العام 1998، والذي ســيحمل اسم بغداد 
وســتقيمه الوزارة بالتنسيق مع الفنانني، 
وسيكون للجمعية دورها االساس واحليوي 

في هذا اجملال.
والشــباب،  الرواد  ابداعية مــن  توليفــة 
جمعهــا املعرض، ومنهــم النحات الرائد 

كمــال كرمي الــذي قال: جســدت واقعنا 
العراقي اليوم بعمل اظن انه وصل كفكرة 
للمشاهد املثقف، مع االسف واقعنا حتى 
املثقف فيه نادر، كل شيء جيد في العراق 
اليوم نادر، او غير موجود، لدي مشــاركات 
وليســت  بالنوعية  أركز  لكننــي  كثيرة، 

الكمية. 
اما النحات يحيى عبد القهار الذي ينتهج 
احلداثة في اعماله فقد أطلق اسم )حنني( 
علــى عمله وقال عنــه: العراقيون كأفراد 
وعائــالت تعرضــوا الى ضغوط نفســية 
ان  اغتراب، حقيقــة حاولت  الــى  كبيرة، 
اسجل في عملي االلفة والعودة الى اآلخر، 
الرجل الى املرأة، وبالعكس فالظروف التي 

مررنا بها لم متر على مجتمع حضاري آخر، 
سجلت فيه شعور املرأة والرجل، جتاورهم 
مع بعضهم البعض ضمن مجتمع جميل، 
مجتمع حضاري كبير، حاولت ان اســجل 
هذا التقارب الروحي بهذا الشــكل الذي 

طرحته.
الفنانة الشــابة زهراء رحيم حمل عملها 
عنوان )أتســامى وال أظلــم(، تقول عنه: 
كامرأة فانا اتســامى وال أظلــم، الن املرأة 
مرت بكثير من حاالت االســتغالل البشع 
في سبيل ان حتصل على خدمة بسيطة، 
او نوع من املعونة، هنا املرأة اما ستضحي 
بأعــز ما متلــك، او ان تضحــي بأطفالها 
كضحايــا، لذلك املرأة فــي عملي تصرخ 

وتقول: اتسامى، اتبخر وال أظلم، بالتأكيد 
املــرأة حتى لو كانت ضعيفة فان كرامتها 
تعز عليها لذلك هي تفضل ان تتســامى 

وال تظلم.
ومــن لبنان الشــقيق شــاركت الفنانة 
التشــكيلية عبير عربيد التي قالت: نحن 
اعمــال اجلمعية، نعرف كيف  دائماً  نتابع 
تســتقطب اجلمع من الفنانني العراقيني 
في بغداد واحملافظات، اليوم شــاهدنا في 
معرض النحت اعماال مهمة جداً لفنانني 
لهم جتربة قيمة في الساحة التشكيلية 
العاملية، انــا محظوظة بتواجــدي اليوم 
ألشــهد هذا احلدث الفني، ان شــاء اهلل 

بغداد متألقة دائماً باهلها وفنانيها.

الصباح الجديد - وكاالت:
حتولت شــكاوى زوجني مســافرين ضد 
شــركة طيران إلى نــزاع قضائي، متكنا 
خالله من حسم القضية واحلصول على 

تعويض كبير.. والسبب كلمة.
وذكرت شبكة "ســي أن أن" األميركية، 
أنــه بات على شــركة اخلطــوط اجلوية 
الكندية "إير كندا" دفــع مبلغ 15 ألف 
دوالر أميركي لزوجني بســبب كلمة عن 

حزام األمان.
وأمــرت محكمة فيدراليــة كندية هذا 
إيرالين"  "كندا  طيران  شــركة  األسبوع 
بدفع مبلــغ 21 ألف دوالر كندي )15 ألف 

دوالر أميركي(، فضال عن توجيه رســالة 
اللذين  الزوجــني  إلــى  اعتذار رســمية 

في  ويعيشــان  الفرنســية،  يتحدثــان 
 22 بـ  الدعوى  أوتاوا. وتتعلــق  العاصمة 

شكوى رفعها مايكل وليندا ثيبودو ضد 
2016، واشتكى  شركة الطيران في عام 
الزوجان بأن كلمة " فــك" احملفورة على 
أحزمة األمان موجــودة باإلجنليزية فقط 
)lift(، وليس هناك كلمة فرنســية رديفة 
لها. وقاال أيضا إن الترجمات الفرنســية 
 "exit" لكلمات أخرى فــي الطائرة مثل
)خروج( و"warning" )حتذير( كانتا بأحرف 

أصغر من الكلمات اإلجنليزية.
وأضافا بأن الشــركة انتهكت بشــكل 
ممنهــج احلقــوق اللغويــة للناطقــني 
عن  الصادر  احلكم  بحســب  الفرنسية، 

احملكمة الكندية.

15 ألف دوالر تعويضًا بسبب "كلمة"

في المعرض السنوي للنحت العراقي
أنامل تصوغ الحجر جماال 

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
أرسلت شركة "أبل" األميركية، دعوات حلضور حدث تقيمه 
في العاشر من ســبتمبر/ أيلول اجلاري داخل مقرها في وادي 

السيليكون، بوالية كاليفورنيا.
ومن املتوقع أن تكشف "أبل" في احلدث النقاب عن الطرازات 
اجلديدة لهاتفها الشــهير "آيفون"، بحســب موقع "فيرج" 

التكنولوجي.
وظلت "أبل" لســنوات تعلن عن هواتفها اجلديدة، في فصل 
اخلريف، وذلك قبل انطالق موسم التسوق لعطلة عيد امليالد 

)الكريسماس(.
وترجح الشــائعات أن "أبل" ستعلن عن ثالثة طرازات جديدة 
من هواتف "آيفون"، التي ســتخلف هواتف "آيفون" )إكس 

إس وإكس إس ماكس وإكس آر(.
وتشــير التكهنات، إلى أنه من املتوقع أن يجري طرح الهاتف 
الذي ســيخلف هاتف "إكس إس" بشاشة أكبر بقياس 6.1 

بوصة )أكبر من 5.8 بوصة في الطراز احلالي(.
كما ذكــرت تقارير أخــرى، أن حدث "أبل" في العاشــر من 
ســبتمبر/ أيلول املقبل، سيشــمل توفيراً لهواتف "آيفون" 
خاصية "الشــحن الالســلكي ثنائي االجتاه(، مما يسمح لها 
بشحن ســماعات "إير بودز" في أثناء استعمالها مع علبة 

الشحن الالسلكي اجلديدة اخلاصة بها.

الصباح الجديد - وكاالت:
يقوم اخملرج الروســي، إيغور كوبيلــوف، املعروف بإخراجه 
ملسلسل "أجنحة اإلمبراطورية" بتصوير فيلم سينمائي 

عن تاريخ تصنيع أول قنبلة نووية سوفيتية.
ويشــارك في تصوير الفيلم جنم الســينما الروســية،  

فيكتور دوبرونرافوف، وغيره من الفنانني الروس املعروفني.

وأفادت وكالة "تاس" الروســية بأن عملية تصوير الفيلم 
جتري في موســكو في الفترة ما بني يونيو حزيران املاضي 

ونوفمبر تشرين الثاني املقبل.
وقد منحت جلنة السينما في موسكو حق تصوير الفيلم 
في شوارع العاصمة، مبا في ذلك املنزل الصيفي لستالني 

في حي كونتسيفو.
يذكر أن العمل على تصميم القنبلة النووية بدأ في االحتاد 
الســوفيتي منذ منتصف الثالثينيات. وكان أول مشروع 
للقنبلة جاهــزا بحلول عام 1940. لكــن جتربتها األولى 
جرت في 29 أغســطس اب عام 1949 في كازاخســتان 

السوفيتية.
وسبق لصناعة السينما السوفيتية والروسية أن أخرجت 
عــام 1974 فيلم "اختيار الهدف" بشــأن هــذا املوضوع 
ومسلســل "القنبلة" التلفزيوني عــام 2013. ويتوقع أن 

تطلق على الفيلم اجلديد تسمية "القنبلة" أيضا.

مفاجأة ل"أبل" بعد ايام

اول فيلم عن أول قنبلة 
نووية سوفيتية

الصباح الجديد - وكاالت:
حتتفــل الفنانة نانســي عجــرم، مع 
جمهورها في كايرو فيســتفال سيتي 
بالقاهــرة، ومن املقرر أن تؤدي نانســي 
عجرم، عدة أغاٍن خاصة بها منها "بدنا 
نولع اجلــو"، وســط جمهورها من ثم 

تنطلق إلى لبنان مرة أخرى. 
وكانــت عجرم قد أحيــت مؤخراً حفالً 
غنائياً ناجحاً في سلطنة عمان، ضمن 
فعاليــات مهرجان صاللة الســياحي، 
وحفاًل غنائًيا ضخًما في قبرص وســط 
حضور جماهيري ضخــم من محّبيها 
مــن مختلــف اجلنســيات العربيــة 

واألجنبية.
كما كشفت الفنانة نانسي عجرم عن 
رد فعلها فــور معرفتها بتواجد الفنان 
راغب عالمة مــع الفنانــة أحالم، في 

اخلامس  املوســم 
 The مــن برنامــج
Voice. وقالــت أنها 

راغب  بوجود  فوجئت 
عالمــة مــع أحــالم 

برنامج  فــي  مجــدداً 
واحــد، نظــراً للعالقة 

املدة  في  بينهما  املتوترة 
من  لتندهــش  األخيــرة، 

فكــرة كيف سيجلســان 
بجوار بعضهما. 

واكدت عجــرم أن راغب عالمة 
املال،  إلــى  بحاجة  ليســا  وأحالم 

لذلك غيــر مقبول ما يتــم الترويج 
له بأن الصلح وقع بينهما بســبب 

األجر الضخم العائد من البرنامج، 
مؤكدة على أن "الصلحة حلوة".

نانسي عجرم تحتفل مع جمهورها 
في كايرو فيستيفال سيتي

الصباح الجديد - وكاالت:
تتجه الدمنارك إلى إحالة آخر اربعة فيلة 
عاملة في عروض السيرك في البالد إلى 
التقاعد، أســوة بالعديد من الدول التي 
حتظر استعمال هذه احليوانات البرية في 

السيرك.
وقــال وزيــر التغذية والزراعــة ومصائد 
ينســن،  موغنس  الدمناركي  األســماك 
الســبت، إن بالده تعتزم شراء آخر أربعة 
فيلة مســتخدمة في عروض الســيرك 

إلفساح اجملال أمامها للتقاعد.
ووفقــاً ملا ذكرته وكالــة "فرانس برس"، 
يأتي قرار الوزير قبل تقدمي مشروع قانون 
يحظر اســتخدام احليوانــات البرية في 
السيرك، الذي يعد نشاطا مثيرا للجدل 

في كثير من الدول الغربية.
يشار إلى أن الدمنارك تضع ضوابط كثيرة 
على االستعانة بحيوانات برية في عروض 
السيرك، حيث ال يسمح إال باالستعانة 

الوحشية  البحر واحلمر  بالفيلة وأسود 
في هذه العروض.

ومن املنتظــر أن يتم تقدمي مشــروع 
قانــون يهدف إلــى احلظــر الكامل 
للحيوانــات البرية في الســيرك مع 
اســتئناف البرملان جلساته، بحسب 

بيان وزارة التغذية.
ووفقاً للمخطط، ســتدفع احلكومة 
الدمناركيــة نحو 11 مليــون كرونة، 
دوالر،  مليــون   1.62 يعــادل  مــا  أي 
لالستحواذ على الفيلة األربعة، التي 
"رامبوالين"  أســماء  عليها  يطلق 

و"الرا" و"جونغا" و"جيني".
اجلدير بالذكر أن نحــو 40 دولة في 

العالم، بينها 19 دولة أوروبية، حظرت 
باحليوانات  االســتعانة 

بالبعض  أو  البريــة، 
عروض  في  منها، 

السيرك.

الدنمارك تنضم لدول "حظر 
الفيلة في السيرك"
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