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بغداد - وعد الشمري:
أكــدت قائمتا ســائرون والفتح، 
أمس الثالثــاء، أن مجلس النواب 
متجه الســتضافة اغلب الوزراء، 
رئيس  اســتجواب  نيــة  ونفتــا 
احلكومة عادل عبد املهدي، فيما 
أتهمتا كتالً باالبتزاز السياســي 
من خالل ترويجهــا إلى امكانية 
عن  بعيداً  مســؤولني  محاسبة 

السياقات الدستورية.
النائب عن قائمة ســائرون  وقال 
صباح العكيلــي، في حديث إلى 
"الصبــاح اجلديد"، إن "الســنة 
االولــى مــن الــدورة االنتخابية 
شــهدت ضغطاً علــى مجلس 
النواب من أجل حســم موضوع 

الكابينة الوزارية".
وتابــع العكيلــي، أن "املشــهد 
السياسي القى ارباكاً شديداً في 
موضوع الوزارات الشاغرة واللجان 
النيابية، لكن مت جتاوز اغلبها تباعاً 
وبقت لدينــا ملفات اخرى نبحث 

عن حسمها مستقبالً".
وأشــار، إلى أن "مســتوى االداء 
احلكومــي لــم يكن باملســتوى 
املطلوب، ومعدالت االجناز متدنية 
للغاية مقارنة مبا يدعيه مجلس 

الوزراء".
وبنّي العكيلــي، أن "احلكومة لم 
تنجز نصف امللفــات التي أوجب 
االشهر  خالل  حسمها  البرنامج 
املاضية، وهذا يعّد اخفاقاً ال ميكن 

السكوت عنه".
وأوضح، أن "الواجب على مجلس 
النواب هو تفعيــل الدور الرقابي 
الذي  التشــريعي  الفصــل  في 
بدأ أمــس الثالثــاء"، وحتّدث عن 
"اســتضافات ستشــمل أغلب 

الوزراء".
وأفــاد العكيلــي، بــأن "اللجوء 
إلى خيــار االســتجواب يتوقف 
على نتائج عملية االســتيضاح، 
بوصف االول مرحلة متقدمة من 
ينتهي  الذي قد  الرقابة  وســائل 

بسحب الثقة".
إلى  النائــب عن ســائرون،  ونبه 
أن "عــدداً من النــواب بدأ مبكراً 
بتهيئة ملفــات حتقيقية تتعلق 
بتقصير قســم من الوزراء بغية 
والقرار  باســتجوابهم،  املضــي 
إلى  املطاف  نهاية  في  ســيكون 
أو  بالقناعة  امــا  النواب  مجلس 

عدمها".
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مجلس النواب يتجه الستضافة وزراء وكتل معينة 
تمارس "المساومة السياسية" تحت غطاء االستجواب

مجلس النواب "ارشيف"

a

الصباح الجديد ـ متابعة:

قــال الرئيس اإليراني حســن 
ان  الثالثــاء،  روحانــي امــس 
بالده لن  جتــري مفاوضات مع 
األميركية،  املتحــدة  الواليات 
اليابــان عدم  وفيمــا قــررت 
االنضمام الى حتالف بحري في 
األخيرة،  انشاءه  تعتزم  اخلليج 
بالده  اعتماد  الى  روحاني  أشار 
استراتيجية الصمود الداخلي 

والدبلوماسية النشطة.
وأضاف روحانــي أن مقترحات 
العديد من  مــن  لنــا  قدمت 
لكننا  الشــان  بهذا  االطراف 
رفضنا ذلك، ســيما وأن نظرة 
العالم إلى الشعب اإليراني مبا 
في ذلك اميركا قد تغيرت بعد 

16 شهرا من الصمود .
واوضح الرئيس االيراني أن بالده 
لــم ولن جتــري مفاوضات مع 
األميركية،  املتحــدة  الواليات 
وقــال روحاني فــي كلمة له 

امام جلســة جمللس إن "مسار 
على  يســتند  استراتيجيتنا 
الصمــود  همــا  ركيزيتــني 
والدبلوماســية  الداخلــي 
لم   " أنه  النشــطة"، مؤكدا 
مفاوضات  اجــراء  نقــرر  ولن 
ثنائية مع اميركا في أي وقت"

وفــي اليابــان أوردت صحيفة 
يوميــوري امــس الثالثــاء إن 
الواليات  إلى  اليابان لن تنضم 
أمنية  مهمــة  فــي  املتحدة 
املارة  التجارية  السفن  حلماية 
عبر ممرات مائية رئيســية في 
الشرق األوسط وستدرس بدال 

من ذلك نشر جيشها بشكل 
مستقل.

ورغم أن الواليات املتحدة أهم 
عززت  فقــد  اليابان،  حلفــاء 
طوكيــو عالقاتها االقتصادية 
مع إيــران وكانت الشــركات 
اليابانيــة من كبار مشــتري 

النفط اإليراني إلى أن أجبرتها 
على  األمريكيــة  العقوبــات 

االجتاه إلى موردين آخرين.
نقال  يوميوري  صحيفة  وقالت 
عن مصادر حكومية لم تذكر 
تدرس  اليابــان  إن  أســماءها 
خطة إلرســال قــوات الدفاع 
الذاتي البحرية في مهام جلمع 
املعلومات في املناطق احمليطة 
باب  مبضيــق هرمز ومضيــق 

املندب.
اليابان  وذكرت الصحيفــة أن 
سوف تدرس أيضا ضم مضيق 
إلى منطقة عمل قوات  هرمز 
إذا  البحرية  الذاتــي  الدفــاع 

وافقت إيران.
وسئل يوشيهيدي سوجا كبير 
أمناء مجلس الــوزراء الياباني 
لكنه  الصحيفة،  تقريــر  عن 
رفض ذكــر إجــراءات محددة 
لضمان  احلكومــة  تدرســها 

سالمة السفن اليابانية.
وقال سوجا في مؤمتر صحفي 
باخلطــوات  يتعلــق  "فيمــا 

الفعالــة لضمــان ســالمة 
اليابانيــة  الســفن  مالحــة 
فإننا  األوســط،  الشــرق  في 
نفضــل النظر إلــى األمر من 
اســتقرار  منها  متعددة  زوايا 
إمدادات النفط اخلام، وعالقات 
املتحدة  الواليــات  مع  اليابان 

وإيران".
وأضاف "بينما نبحث القضية، 
نريــد احلفــاظ علــى مبدأنا 
القائم علــى مواصلة جهدنا 
الدبلوماســي من أجل تهدئة 
التوتــر واســتقرار الوضع في 

الشرق األوسط".
وقالت يوميوري إن من املنتظر 
أن تتخــذ احلكومــة اليابانية 
قــرارا نهائيــا بعــد اجلمعية 
وقت  في  املتحدة  لألمم  العامة 

الحق هذا الشهر.
وقال سوجا إن الترتيبات جارية 
لعقد اجتماع بني رئيس الوزراء 
اإليراني  والرئيس  آبي  شــينزو 
حســن روحاني علــى هامش 

اجتماعات اجلمعية العامة.

تقريـر

ايران لن تفاوض الواليات المتحدة واليابان
لن تنظم الى تحالف بحري تتبناه األخيرة في الخليج

بغداد ـ الصباح الجديد:
زيادة وجبات  التجارة  وزارة  قررت 
الطحني والسكر وزيت الطعام 
التي جتهــز الى املواطنني ضمن 

مفردات البطاقة التموينية
الدكتور  التجــارة  وزيــر  وأعلن 
محمد هاشــم العاني عن قرار 
هيئة الرأي في الوزارة بزيادة عدد 
وجبات مواد الطحني والســكر 

وزيــت الطعام ضمــن مفردات 
البطاقــة التموينيــة للعــام 
احلاصلة  الزيادات  نتيجة  احلالي 
فــي الكميــات املســوقة من 
املوسم  احلنطة خالل  محصول 
من  واالســتفادة  التســويقي 
موســم انخفاض االسعار في 

السوق العاملية.
وقــال العانــي في بيــان نقله 

الناطق الرسمي للوزارة إن هيئة 
الرأي ناقشت زيادة وجبات جتهيز 
الغذائية  باملفــردات  املواطنني 
ملواد الطحني حيث اصبحت 10 
وجبات بعد ان كانت 7 ، كذلك 
زيــادة وجبــات جتهيز الســكر 
وزيت الطعام الى ثماني وجبات 
بــدال من 6 وجبــات التي كانت 
معتمدة منذ عام 2014 نتيجة 

االزمة املالية .
الرأي  هيئة  أن  العانــي  وأضاف 
حتسني  برنامج  ايضا  ناقشــت 
االداء املؤسســي فــي مفاصل 
الدوائــر  فــي  الــوزارة  عمــل 
والشركات، فضال عن مناقشة 
قــرار مجلس الوزراء 128 اخلاص 

باالسواق املركزية..
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــدت وزارة اخلارجيــة امــس 
الثالثاء الشكوى التي تقدم بها 
مندوب البالد الدائم لدى مجلس 
االمن على الكويت، مشيرة الى 
وجود خــالف قانونــي جغرافي 

بشأن احلدود بني البلدين.
الوزارة  باســم  املُتحــّدث  وقال 
أحمد الصّحــاف في بيان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
"هنــاك اختــالف قانونــّي مع 

تفســير مســألة  في  الكويت 
تتعلــق باحلُــُدود البحرّيــة بني 
البلدين، وهو في تفســير موقع 
ُحُدودّي نحن نُســّميه ) ِمنّصة ( 
واجلانب الكويتّي يُسّميه )جزيرة 
( بوصفها خط األساس املُعتَمد 
في رســم احلُــُدود البحرّية بني 
البلدين فــي نقطة ُمعّينة بعد 

الدعامة ١٦٢".
"هناك  ان  الى  املتحدث  وأشــار 
البلدين  بــني  جتــري  مفاوضات 

حول وجهة النظــر احمُلّددة، وقد 
ســبق للعراق أن أبدى اعتراضه 
علــى قيــام حكومــة الكويت 
بأّي إنشــاءات مــن جانب واحد، 
األخير  العراقّي  اإلجراء  وســبق 
توجيه الكويت رســائل إلى األمم 
املتحــدة تتناول بيــان موقفها 
بهذا الشــأن؛ ممّا دفع العراق إلى 
ُمتطابِقتني  رســالتني  إرســال 
إلــى كّل من األمــني العاّم لألمم 
األمن  ورئيــس مجلس  املتحدة، 

التفســير  لبيان  املوضوع؛  حول 
القانونّي للحالة".

أّن  نعتقد  "نحن  الصحاف  وقال 
التفسير القانونّي لصاحلنا".

العــراق  وكان ســلم منــدوب 
لــدى مجلــس األمــن، محمد 
إلى رئيس  العلوم، رســالة  بحر 
فيها  يتهــم  األممية،  املنظمــة 
فرض  سياســة  باتباع  الكويت 

األمر الواقع..
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التجارة ترفع تجهيز المواطنين بالطحين الى
10 وجبات بدال من 7  والسكر وزيت الطعام وجبتين 

أعلنت دعم تخصيصات البطاقة التموينية الخارجية: شكوى البالد في مجلس االمن
من الكويت لخالف حدودي قانوني

النقد العربي يدرج سوق األوراق العراقية 
6في منظومة أسواق المال العربية بارزاني يسعى إلنشاء مجلس أعلى للسياسات

2ينصب من خالله مرجعًا سياسيًا في كردستان 

ترامب وروحاني

السليمانية ـ الصباح الجديد:
االحتاد  فــي  القياديــة  كشــفت 
الوطني الكردستاني ريزان الشيخ 
دلير امــس الثالثاء عن اتفاق داخل 
حكومة إقليم كردستان، لتسليم 
عائــدات النفط وإيــرادات املنافذ 
االحتادية في  للحكومــة  احلدودية 

بغداد.
وقالت دلير فــي تصريح مقتضب 
تابعته الصباح اجلديد، ان "العالقة 
اآلن بــني حكومتي بغــداد وأربيل 
إيجابية، وميكنها أن تثمر عن نتائج 

مهمــة، فحكومة اإلقليم تريد أن 
تكون قريبة من احلكومة االحتادية، 
ألنهــا ترى أن قوتها من قوة العراق 

املوحد".
الكردية  "األحــزاب  أن  وأضافــت 
الرئيســة وهي احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني واالحتــاد الوطنــي 
التغيير  وحركــة  الكردســتاني  
اتفقــت على تقويــة العالقة مع 
بغــداد وإنهــاء كل التشــنجات 
وتســليم واردات النفط واجلمارك 

لها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقعت وزارة النفط، أمس الثالثاء، 
"البرهم"  مــع شــركة  عقــداً 
لتحسني البنزين مبصفاة كركوك 
يومياً،  برميــل  ألف   12 بطاقــة 
مبينة أن املشــروع ســيؤدي إلى 
البنزين  وقــود  اإلنتــاج من  زيادة 
ســيقلل  والذي  األوكتاين،  عالي 

من استيراده.
وقال وزير النفــط ثامر الغضبان 

في بيــان تلقت الصبــاح اجلديد 
نســخة منه، إن "شركتي نفط 
وقعتا  الشــمال  وغاز  الشــمال 
ملشروع  البرهم  شركة  مع  عقداً 
الهدرجــة وحتســني البنزين في 
محافظة كركوك بطاقة 12 ألف 
أن "املشروع  برميل يومياً"، مبيناً 
النفثا  علــى  ســيعتمد  اجلديد 

املنتجة في مصفاة كركوك".
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بغداد- الصباح الجديد : 
أعلنت محكمــة التحقيق املركزية 
بغداد  استئناف  رئاسة محكمة  في 
عن  الثالثــاء،  االحتاديــة،  الرصافــة 
القبض علــى متهم اقدم على ابتزاز 
مجموعة كبيرة اطباء في بغداد بعد 
تهديدهم بالقتل، فيما جرى تصديق 
اعترافاته قضائياً . وذكر بيان صادر عن 
املركز اإلعالمي جمللس القضاء االعلى 
تلقت الصباح اجلديد نســخة منه، 
ان “القاضــي اخملتــص بقضايا خلية 
الصقور االستخبارية صدق اعترافات 

لـ40  املالي  االبتزاز  اقدم على  متهماً 
طبيبــاً في بغــداد بعــد تهديدهم 
بالقتل في حال عدم الدفع”. وأضاف 
البيان، ان “املتهم كان يقوم وباالتفاق 
على  باالحتيال  آخريــن  متهمني  مع 
األطباء من خــالل ادعائهم بان احد 
أبنائهم كان قد اجرى عملية جراحية 
فشــلت  العملية  وان  الطبيب  لدى 
وجرى الســفر باملريض خارج العراق 
لتلقي العالج ومن ثم تقوم اجملموعة 

بتهديد الطبيب”.
تتمة ص2

ريزان الشيخ دلير: حكومة اإلقليم 
ستسلم إيرادات النفط والمنافذ 

الى بغداد

النفط توقع عقدًا لتحسين البنزين 
بمصفاة كركوك بطاقة 12 ألف 

برميل يوميًا

التحقيق المركزية تصدق اعترافات 
متهم ابتز 40 طبيبًا باالحتيال 

وتهديدهم بالقتل

بغداد - الصباح الجديد:
رّدت احملكمــة االحتاديــة العليا 
اقامتها مرشحة خاسرة  دعوى 
بفارق صوت  نائبة  للطعن بفوز 
واحد فــي االنتخابــات العامة 

لعضوية مجلس النواب.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
للمحكمة إياس الســاموك، إن 
"احملكمة االحتادية العليا عقدت 
جلســتها برئاســة القاضــي 
القضاة  احملمود وحضور  مدحت 
دعوى  ونظرت  كافــة،  االعضاء 
خاســرة  مرشــحة  اقامتهــا 
شــمائل  النائبة  بفوز  للطعن 

سحاب مطر".
وأضاف الســاموك، ان "املدعية 
طلبــت اعتمــاد فوزهــا فــي 
عضوية  ابطال  بعد  االنتخابات 
املدعــي عليها، حيث اســتند 
الطعن إلــى نقطتني االولى أن 
نتائــج العد الذي فــّوز النائبة 
شــمائل ســحاب لــم تعلن، 
ورد  محطة  هنــاك  أن  والثانية 
ذكرها فــي القــرار الصادر من 
القضائية في محكمة  الهيئة 
برقم  االحتادية وهــي  التمييــز 
)144309( برغم عدم وجود هذه 

احملطة في الواقع".
وأشار، إلى أن "احملكمة االحتادية 
العليا، وجدت من وقائع الدعوى 
احملطة  أن  اطرافهــا  اقوال  ومن 
املرقمة )144309( هو رقم ملركز 
انتخابي يحمل اســم )مدرسة 
وليس  للبنني(  العربــي  الوطن 
يضم  املركز  هــذا  وأن  محطة، 

عدداً من احملطات".
ولفت، إلــى أن "احملكمة أكدت 
املتعلقة  للنقطة  بالنسبة  أنه 
نتائــج  عــن  االعــالن  بعــدم 
اعالن  ثبــت  فقد  االنتخابــات، 
نتائج فوز املرشــحة شــمائل 
 )626( على  باحلصول  ســحاب 
صوتاً، بينما حصلت منافستها 
املدعية على )625( صوتاً، وبفارق 

صوت واحد".
"احملكمة  ان  الساموك،  وأوضح 
املصادقة  اكدت  العليا  االحتادية 
على نتائج الفوز بقرارها بالعدد 
 /8  /19 فــي   2018 ق/  ت.   /57(
2018("، مبينــاً أن ""احملكمــة 
وبنــاء على ما تقــدم، قررت رد 
دعوى املدعية لعدم اســتنادها 
الدســتور  مــن  ســند  إلــى 

والقانون".

 رد دعوى مرشحة طعنت بفوز نائبة 
بفارق صوت واحد في االنتخابات

اكدتا االستيضاح من عبد المهدي.. سائرون والفتح: 

بغداد ـ الصباح الجديد:
االقتصــاد  جلنــة  اكــدت 
وجود  النيابيــة  واالســتثمار 
جهات سياســية متنــع اعادة 
احيــاء الصناعات احمللية ألنها 

تضرب مصاحلها التجارية.
وقالــت عضــو اللجنــة ندى 
شــاكر في تصريــح اطلعت 
عليــه الصبــاح اجلديد امس 
الثالثاء، ان "جهات سياســية 

تقــف بالضــد مــن توجــه 
اعادة  الــى  الرامي  احلكومــة 
احياء الصناعات احمللية ، كونها 
تؤثر على مصاحلها االقتصادية 
والتجاريــة" ، مبينة ان "اغلب 

الكتــل السياســية متتلــك 
مصانــع خارج العــراق واعادة 
احمللية ال تصب في  الصناعات 

مصاحلها التجاريـة".
واضافت ان "بعض الدول تدعم 

تلــك اجلهات  في عــدم اعادة 
الصناعات احمللية وبقاء العراق 
لبضائعها  مفتوحــا  ســوقا 
الى  مشيرة  االســتهالكية"، 
ان "مصانع الكتل السياسية 

خارج البالد وراء توســع الفقر 
البطالة  وانتشــار  العراق  في 
، كون الصناعــات احمللية منذ 
2003 معطلة وغير قادرة على 

استيعاب املوظفني ".

جهات سياسية تمتلك مصانع خارج البالد تمنع عودة الحياة الى الصناعات المحلية 
عضو في االقتصاد النيابية: 
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مجلس النواب يتجه الستضافة 
وزراء وكتل معينة متارس »املساومة 
السياسية« حتت غطاء االستجواب

ملفــات  مــن  »قســماً  أن  ويواصــل، 
االستجواب سوف يشترك فيها أكثر من 
نائب بهدف جمع اكبر قدر من االدلة التي 

ميكن من خاللها مواجهة الوزير«.
وأكمل العكيلي بالقــول، إن »اول الذين 
هو  االســتضافة  ستشــملهم طلبات 
رئيس مجلس الوزراء عــادل عبد املهدي 
بهــدف معرفــة أوجــه صــرف املوازنة 
السياســية  املشــكالت  وبقية  العامة 

واالقتصادية«.
من جانبه، ذكــر النائب عن قائمة الفتح 
أحمد الكناني، في تصريح إلى »الصباح 
اجلديــد«، أن »الرقابــة النيابية يجب أن 
تكون وفــق مســارها الطبيعــي، وهو 
االستضافة ومن ثم االستجواب في حال 

عدم تقدمي ما هو مقنع«.
وأضاف الكنانــي، أن »عــدداً من الكتل 
اســتجواب  طلبــات  فعليــاً  قدمــت 
استضافة لوزراء في حكومة عبد املهدي، 
وقد ذهبت رئاســة مجلــس النواب إلى 

ترحيلها للفصل التشريعي احلالي«.
ويعرب عــن امنياته، بأن »ال يكون الهدف 
من ممارســة الدور الرقابي هو املســاومة 
السياســية، ألننــا نبحــث اليــوم عن 

استقرار الســلطة التشريعية وممارسة 
عملها مبا ينســجم مع الدستور وآلياته 

الصحيحة«.
ولفــت الكناني، إلــى أن »ذهاب مجلس 
النواب إلى سحب الثقة عن الوزراء بنحو 
عــام غير ممكــن ما لم تســبقه عملية 
استجواب، يتم النظر فيها إلى القناعة 
من عدمهــا بأجوبة الوزير الذي ســيتم 

استجوابه«.
وأورد أن »احلديث عن ابعاد جزء من اعضاء 
الكابينة الوزارية ســابق ألوانه، برغم أننا 
سمعنا عن نّية عبد املهدي اجراء قسم 
من التعديالت حلقائب طالتها شــبهات 

قانونية مثل االجتثاث أو الفساد«.
ونّوه الكناني، إلــى ان »التعديل في حال 
حصوله وفق ما يتــم احلديث عنه حالياً 
الــوزراء إلى  ســيكون بطلب من رئيس 
مجلس النواب وال يحتاج إلى استجواب«.
وزاد، أن »االســتعجال فــي التصريحات 
االعالميــة بــأن مجلس النــواب يعتزم 
اســتجواب عبد املهــدي يأتي من ضمن 
له  تتعــرض  الذي  السياســي  االبتــزاز 

احلكومة من كتل معينة«.
ومضــى الكناني، إلــى أن »اجلميع يجب 
أن يتعامــل مع امللف احلكومي بشــكل 
واقعــي وصريح مــن خالل الثنــاء على 
االجنــازات وتعضيدها وتصحيح االخطاء 

واالخفاقات مبا يحقق املصلحة العامة«.
يشــار إلى أن قائمتي الفتح وســائرون 
تعدان الداعم االبرز حلكومة عبد املهدي، 
لكنهما وجهتها انتقادات لبعض الوزراء 

ودعت إلى استجوابهم.

النفط توقع عقداً لتحسني البنزين 
مبصفاة كركوك بطاقة 12 ألف برميل 

يومياً
وأضاف الغضبان، أن »الوزارة حريصة على 
تنفيذ مشــاريع لزيادة الطاقة التكريرية 
من خالل التعاقد مع الشــركات العاملية 
وشــركات القطــاع اخلــاص العراقي«، 
أن »مشــروع الهدرجة وحتسني  موضحاً 
البنزين في محافظة كركوك يأتي ضمن 
قطاع  لتطوير  املستمرة  الوزارة  توجهات 
املصافي بهــدف زيادة اإلنتــاج من وقود 
والذي ســيقلل  األوكتاين،  البنزين عالي 

من استيراده«.
مــن جانبه، قالت رئيس شــركة البرهم 
شــوانه عزيز صالــح، إن »توقيع العقد 
املبرم مع شــركتي نفط الشــمال وغاز 
الشــمال، يأتــي لتجهيــز شــركة غاز 
الشــمال مبادة الكازولــني الطبيعي غير 
اخلاص  املشروع  لعقد  وبالنسبة  املعالج، 
بشركة نفط الشمال سيجري جتهيز املاء 
وحدة  لتشــغيل  اجلاف  الطبيعي  والغاز 

توليد الطاقة الكهربائية للمشروع«.
بــدوره، قال املتحدث الرســمي باســم 
إن »مشــروع  النفط عاصم جهاد،  وزارة 
الهدرجة وحتسني البنزين االستثماري في 
كركوك ســيعمل بطاقة 12 ألف برميل 
البنزين عالي االوكتاين  يومياً وســينتج 
95 مبواصفات اوربية ويتكون من 3 وحدات 
رئيســة )الهدرجــة – األزمرة – حتســني 

البنزين(«.
وأضاف أن »مدة تنفيذ املشــروع تبلغ 28 
أما كلفته التخمينية فتبلغ 400  شهراً 

مليون دوالر أميركي«.

التحقيق املركزية تصدق اعترافات 
متهم ابتز 40 طبيباً باالحتيال 

وتهديدهم بالقتل
واشــار إلى أن “اجملموعة كــررت العملية 
لـ40 طبيبــا في العاصمة بغداد “، مبينا 
أن “احملكمة اتخذت االجراءات كافة بحق 
املتهم وصدقــت اعترافاته قضائياً وفقاً 
ألحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة 

االرهاب”.

اخلارجية: شكوى البالد في مجلس 
االمن من الكويت خلالف حدودي قانوني

من خالل إحداث تغييــرات جغرافية في 
احلدود البحرية بني البلدين.

ونقلــت صحيفة »الــرأي« الكويتية عن 
مصــادر دبلوماســية قولهــا ان » بحر 
العلوم سلم الرسالة إلى رئيس مجلس 
األمن طالًبا تعميمها وإصدارها كوثيقة 
رســمية من وثائق اجمللــس، كما اجتمع 
محمد بحــر العلوم مع عــدد من ممثلي 

الدول، لشرح موقف بالده«.
وطلبت احلكومة العراقية وفقاً للمصادر 
مــن األمم املتحــدة توثيــق احتجاجهــا 
الرســمي على ما اعتبرته قيام حكومة 
الكويت بإحداث تغييــرات جغرافية في 
املنطقة البحريــة الواقعة بعد العالمة 
162 في »خور عبداهلل« من خالل تدعيم 
منطقــة ضحلة وإقامة منشــأ مرفئي 
عليها من طرف واحد دون علم وموافقة 
العراق«، معتبرة أن ذلك ال اساس قانوني 
له في اخلطة املشتركة لتنظيم املالحة 

البحرية في خور عبداهلل«.
واعتبرت احلكومة العراقية – حسب الرأي 
الكويتية - أن ترســيم احلــدود من قبل 
طرف واحد في مناطــق لم يتفق عليها 
املرســوم  ملا نص عليه  الطرفان، وفقــا 
األميري 317 لسنة 2014 في شأن حتديد 
املناطق البحرية للكويت يعد فعاًل باطاًل 

مبوجب أحكام القانون الدولي.
حتــدث  كويتــي  مســؤول  واســتغرب 
للصحيفة من شكوى العراق جمللس األمن 

»في وقت تشــهد فيه العالقات الثنائية 
زخمــاً يدفعها قدمــاً إلى األمــام وتّوج 
فــي الفترة األخيرة بزيــارات متبادلة بني 

مسؤولني رفيعي املستوى في البلدين«.
وبني أن »اخلالفات احلدودية في العادة تتم 
مناقشتها على مستوى ثنائي بني الدول 
عبر اللجان املشتركة وغيرها، فضالً عن 
ترســيم احلدود بني الكويت والعراق جاء 
وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس األمن 

عام 1993«.
الكويتي – حســب  وأضــاف املســوؤل 
الصحيفة - أن »موضوع املنطقة البحرية 
وعالماتهــا وترســيمها كانــت حاضرة 
في كل االجتماعــات الثنائية مع اجلانب 
العراقــي الذي كان يفضــل عدم اخلوض 
فيها من النواحي الفنية والقانونية آخذاً 
الى مســارات سياسية من قبيل  احلوار 
القــول إن احلكومة العراقيــة ال تريد أي 
إجراءات تغضب البرملان العراقي والشارع 
رسالة  العراق  »يعمم  ان  العراقي«.ومتنى 
مندوبه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس 
األمن«، مؤكداً ان منشأة »)فشت العيج( 
تقع ضمن املياه االقليمية الكويتية وهذا 

موثق تاريخياً وقانونياً«.

التجارة ترفع جتهيز املواطنني بالطحني 
الى 10 وجبات بدال من 7  والسكر وزيت 

الطعام وجبتني 
كاشــفا عن رغبة إلعــادة العمل بتلك 
االســواق في ضــوء االســتثمارات التي 
قامت بها الشــركة لعدد من االســواق 
املركزية في بغداد فضال عن طرح اسواق 
جديدة في بغداد واحملافظات لالســتثمار 
املنافسة  ودخولها  تأهيلها  اعادة  لغرض 

التجارية .
وأشار إلى مناقشــة خطة الوزارة للعام 
املقبل واخلطة االســتراتيجية للسنوات 
االربــع املقبلة كذلك اقــرار خطة طبع 
البطاقة التموينيــة لعامي 2021-2020 
وتســليمها الى املواطنني خــالل الفترة 
املقبلة بعد تســلم العروض املقدمة من 

املطابع احلكومية .
وبني الوزير أن اخلطة االستراتيجية تناولت 
الغذائية  املــواد  املقترح لشــراء  اجلدول 
ضمــن البطاقــة التموينيــة والبرامج 
التحديات  املقترحة كذلــك  واملشــاريع 

ومعوقات العمل.
اخلطــة تضمنــت  أن  الوزيــر  وأضــاف 
البرنامج احلكومي  آليات تنفيــذ  كذلك 
الــذي اعلنه رئيــس الــوزراء واملتعلقة 
بتوفير  واخلاصــة  الــوزارة  عمــل  بواقع 
الذكية  والبطاقة  االســتراتيجي  اخلزين 
البطاقـة  تخصيصـــات  دعـــم  وزيادة 

التموينـية«.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – مشاجرة مسلحة
أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
الثالثاء باعتقال شخصني على خلفية 
مشاجرة مســلحة جنوبي العاصمة 

بغداد.
وقــال املصــدر إن مشــاجرة اندلعت 
بني شــخصني تطورت إلى استعمال 
منطقة  ضمن  املتوســطة  األسلحة 
الســيدية ، مضيفا أنه مت اعتقالهما 
بحوزتهمــا  األســلحة  وضبــط 
لغرض  املراكز  أحد  إلى  وتســليمهما 

إجراء املطلوب .

ديالى – ضبط مضافة ارهابية 
اعلن مصــدر فــي وزارة الدفاع امس 
الثالثــاء عن ضبــط مضافة لتنظيم 
»داعش« مبنطقة العظيم التابعة الى 

محافطة ديالى.

وقال املصدر إنــه على ضوء معلومات 
بوجود  أفــادت  دقيقــة  اســتخبارية 
مضافة وموضــع ل داعش اإلرهابي في 
معسكر عائشة مبنطقة العظيم في 
ديالى، داهمت مفــارز امنية املضافة ، 
مشيرا الى ان املضافة ضبط بداخلها 
كدس للعتــاد يضم عبوات ناســفة 
وقنابر هاون عيــار ٨٢ و٦٠ ملم إضافة 
إلى صاروخ بازوكة حراري ، وقد مت تدمير 

املضافة ومحتوياتها بصورة كاملة . 

كركوك – تدمير وكر 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
كركــوك امس الثالثــاء ان قوة أمنية 
دمرت وكــراً لعصابات داعش االرهابية 

شمالي احملافظة.
اســتخبارات  مفارز  ان  املصــدر  وقال 
الشــرطة االحتاديــة العاملــة ضمن 
وكالة االستخبارات في وزارة الداخلية 

ومــن خــالل متابعة عمــل عصابات 
داعش اإلرهابية دمــرت وكرا في وادي 
حشيشــة مبحافظــة كركــوك في 
اثناء تفتيــش املنطقــة ، مضيفا ان 
املفــارز أعاله ضبطت كدســاً للعتاد 
في قرية النوافلــة مبحافظة كركوك 
أيضاً احتــوى على جلكانني C4 وثالثة 
مساطر تفجير وصاروخ منساوي ، وقد 
مت اتالف املواد من قبل اجلهد الهندسي 

.

صالح الدين – عملية امنية 
امني في شــرطة  كشــف مصــدر 
الثالثاء  امس  الديــن  محافظة صالح 
عــن تفاصيل صد اللــواء 314 تعرضا 
لداعش في قاطع الزورة مبدينة سامرء .
وقــال املصــدر  انــه بعد سلســلة 
احلشد  نفذها  التي  االمنية  العمليات 
وفلول  خاليا  الســتهداف  الشــعبي 

داعــش، اقدم ارهابيــو التنظيم على 
شــن عدة تعرضات امنيــة ، مضيفا 
ان ارهابيي داعش نفــذوا تعرضا على 
قاطع الزورة املليء باملسطحات املائية 
التي  والبــردي  القصب  مــن  والكثير 
تسهل حركتهم ، مشيرا الى ان اللواء 
314 احبط التعــرض وقدم احد افراده 

شهيدا مع عدد من اجلرحى.

االنبار – حملة امنية 
أعلــن القيادي في حشــد محافظة 
األنبــار قطري العبيــدي امس الثالثاء 
انطالق حملة أمنية واســعة النطاق 
لتفتيــش مناطــق شــمالي مدينة 

الرمادي.
وقال العبيدي إن القــوات األمنية من 
قيادة عمليات اجلزيرة والفرقة السابعة 
وأفــواج طوارئ الشــرطة مســنودة 
بقوات من احلشــد العشائري وبدعم 

أمنية  طيران اجليش شــرعت بحملة 
واسعة النطاق لتفتيش مناطق بحيرة 
الثرثار شــمالي الرمادي، لتعقب خاليا 
مجرمي داعش في املناطق املستهدفة 
، مضيفــا أن القــوات األمنية أغلقت 
بالكامل املناطق املستهدفة وشرعت 
للمناطق  وتفتيــش  دهــم  بحملــة 
القريبة مــن بحيرة الثرثــار بحثاً عن 

مطلوبني .

ذي قار – اعتقال ارهابي 
أفــاد مصدر محلــي مبحافظة ذي قار 
امــس الثالثاء بــان االجهــزة االمنية 
متكنــت من اعتقــال أحــد املتهمني 
اخلطرين في تنظيم القاعدة ومطلوب 

للعاصمة بغداد.
األمنية  أن األجهــزة  وذكــر املصــدر 
الناصرية مركز  اعتقلت وسط مدينة 
محافظــة ذي قــار اعتقلــت متهما 

مطلوبا وفق املادة 4 من قانون مكافحة 
اإلرهاب ومطلوب لألجهزة األمنية في 
العاصمة بغــداد ، الفتا إلى أن املتهم 
شــاب ومصنــف كمجرم خطــر وأن 
املتهم متت احالته إلى اجلهات اخملتصة 

الكمال اجراءات التحقيق معه.

نينوى – عملية دهم 
أعلــن الناطق باســم وزارة الداخلية 
اللواء ســعد معن امــس الثالثاء عن 
إلقاء القبض بعملية دهم على أربعة 
من ارهابيي عصابات داعش في اجلانب 

األمين ملدينة املوصل.
وقــال الناطق اللــواء معــن ان فوج 
طوارئ الشرطة اخلامس التابع لقيادة 
مذكرات  علــى  وبناًء  نينوى  شــرطة 
قبض قضائية ومن خالل تنفيذ واجب 
القبض  مت  ليالً  املفاجئة  الســيطرات 
على أربعة عناصر من عصابات داعش 

االرهابيــة احدهــم كان يعمل فيما 
يسمى احلسبة والبقية كانوا يعملون 
مقاتلني فيما يســمى بديــوان اجلند 
خــالل فترة ســيطرة عصابات داعش 

على مدينة املوصل .

البصرة – عملية تفتيش 
اعلن مصدر عسكري في فرقة التدخل 
السريع امس الثالثاء  عن القاء القبض 
على أربعة إرهابيــني بعملية تفتيش 
واســعة فــي مناطــق مختلفة من 

محافظة البصرة.
وقال املصــدر إن الفــوج الثاني )فوج 
الكــوت( من اللــواء األول فــي فرقة 
التدخل الســريع، متكن مــن اعتقال 
أربعــة مــن املتهمــني فــي مناطق 
من  البصرة،  في محافظــة  مختلفة 
املطلوبني للقضاء وفق املادة )4 إرهاب(، 

بناء على معلومات استخبارية . 

مشاجرة مسلحة في منطقة السيدية جنوبي بغداد * ضبط مضافة ارهابية بمنطقة العظيم التابعة الى ديالى
انطالق حملة أمنية لتفتيش مناطق شمالي الرمادي* اعتقال 4 ارهابيين في الجانب األيمن للموصل

اتعصب  حلد الهســتيريا ، إذا كانت هناك مباراة جتمع 
منتخبنا الوطنــي ومنتخب آخر ، ومادام أوصلتني هذه 
الهســتيريا الى درجة حتطيم األطبــاق ، عندما يتأخر 
املنتخب ، بهدف او يخســر احدى مبارياته ، الســيما 
في بطوالت اخلليج ، التــي كان فيها املنتخب العراقي  
يتسيد الســاحة، وكان ال يرضى ، وهو يواجه فرقا مثل 
عمان والبحرين واإلمارات ، بِغّلٍة ال تقل عن نصف دزينة 
من األهداف  ، ورمبا كان املنتخبان الكويتي والســعودي 
، همــا األكثر ندية ، ومــع ذلك كانت كفــة اللقاءات 
متيل لصالح  العــراق ، واحلال ال يختلف كثيرا عن وضع 
املنتخب العراقي ضمن القارة الصفراء ، فان اغلب فرق 
قارة اسيا كانت تتهيب مواجهة منتخبنا الوطني ألنها 
تأتي وهي متيقنة من الهزمية على أيدي اسود الرافدين..  
ولكن ... مرت االيام ودارت السنني ، لنجد الكرة العراقية 
، وقد أفل جنمها ، وخبا بريقها ، فباستثناء ما حتقق في 
بطولة اســيا ، عام ٢٠٠٧ ، بقي العــراق بعيدا عن نيل 
األلقاب القارية و اإلقليميــة ، فضال عن غيابه الكامل 
عن املونديــال العاملي منذ عــام ١٩٨٦ ، وقطعا ان هذا 
الغياب والتراجع للكرة العراقية كان نتاج ظروف قاهرة 
، منها حرمــان منتخباتنا من اللعــب في ارضها وبني 
جمهورها بســبب احلظر الدولي املفروض على العراق 
منذ تســعينيات القرن املاضي ، وقد شهدت السنوات 
املاضية ، بعد عام ٢٠٠٣ الكثير من احملاوالت لرفع احلظر 
، وعلــى الرغم من ان تلك احملاوالت لم تفلح في حتطيم 
القيود ، ولكنها أســهمت في ترخيــة احلبال وترطيب 
األجواء ، حتى جاءت بطولة غرب القارة االســيوية التي 
أقيمت في مالعب كربالء واربيل خالل شهري متوز وآب  ، 
ليثبت  العراق خاللها ، انه ميتلك القدرة على التنظيم ، 
وان الوضع العام في البلد اضحى مستقرا ، وليس ثمة 
مايثير مخاوف االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا(  ، الذي 
وجد في تنظيم بطولة غرب اســيا ، فرصة  مناسبة، 
بعد ان لم يجد أي تبرير الستمرار حرمان الكرة العراقية 
من الدوران فوق أدمي ارضها ،  ليعلن عن سماحه ، وألول 
مرة ، بخــوض منتخبنا الوطني لكــرة القدم مباريات 
تصفيات اســيا التي ســتقام في الصــني عام ٢٠٢٣ ، 
وتصفيــات املونديال العاملي التي ســتنظمها الدوحة 
عام ٢٠٢٤ ، فــي ارضه ، وحتديدا فــي املدينة الرياضية 
بالبصرة ، وهــو قرار ما كان له ان يصــدر ، لوال القتال 
واجلهود الكبيرة املبذولة من قبل اجلميع ، وال شــك  ان 
قرار الفيفا ، هذا ميثل اشراقة حقيقية ، وانتقالة مهمة 
فــي واقع كرة القدم العراقيــة .. صحيح ان احلدث ، مر 
مرورا عابرا ، ولم يحظ بذلك االهتمام الذي ينبغي ،  ولو 
كان حدثا سلبيا ، لعزف عليه الكثيرون !! ، اال ان املهم 
في هذا ، هو ، هل اننا ســنكون مبســتوى احلدث ؟ ، الن 
جناحنــا في هذا االختبار ، هو املفتــاح نحو عودة الكرة 
العراقيــة بكامل بهائها ،  الى ارضها بعد فراق طويل ، 
والنجــاح هنا ينبغي ان يكون في جميع األصعدة ،اداريا 
، وتنظيميــا واعالميا وجماهيريا ، ولعبا ونتيجة ، لذلك 
نقول ، ان البصرة موعدنــا ، لنثبت للعالم اننا قادرون ، 

وان هذا العالم قد ظلمنا كثيرا ..أليس كذلك ؟

السليمانيةـ  عباس كاريزي:كرُتنا في ارِضنا !

الدميقراطــي  احلــزب  يســعى 
الســتحداث  الكردســتاني 
منصب سياسي جديد لرئيسه 
القت  الــذي  بارزاني،  مســعود 
لنحو  القليم كردستان  رئاسته 
انتقــادات واســعة  13 عامــاً 
وتســببت بخلق ازمات داخلية 
وخارجية كان اقليم كردســتان 

في غنى عنها.
بارزانــي الذي انتهت مدة واليته 
الثانيــة لالقليــم عــام 2013 
رئاســة  منصب  في  واســتمر 
اغلب  اعتــراض  برغم  االقليم، 
اتفاق  بعد  السياسية،  االحزاب 
واالحتاد  الدميقراطي  احلــزب  بني 
الوطني على تعديل قانون رئاسة 
البقاء  لبارزاني  اتاح  مبا  االقليم، 
في منصبــه، لوالية ثالثة، على 
ان يتم تعديل مســودة دستور 
االقليم وحتويل نظام احلكم في 
االقليم من رئاســة الى برملاني، 
رئاسة  لقانون  وفقا  يتمتع  كان 
االقليم بصالحيات واســعة، اال 
انه اخفق في استغاللها إلجراء 
االصالحات ومحاربة الفساد في 

االقليم.
الرابعة  انتهاء مدة واليته  وبعد 
عام 2017، التي اختتمها باجراء 
بالعبثي  الذي وصف  االستفتاء 
على اســتقالل االقليم، اتفقت 
السياســية  والقوى  االحــزاب 
رئيس  صالحيــات  توزيــع  على 
الســلطات  علــى  االقليــم 
ورئاســة  والبرملان  القضائيــة 
حكومة االقليم، واعادت تفعيل 
القانون في الدورة احلالية لبرملان 
ابــن اخيه  كردســتان، ليتولى 
رئيس  بارزاني منصب  نيجيرفان 
القوى  بني  اتفاق  عقب  االقليم، 
االصالحات  اجراء  على  الرئيسة 
االدارية ومحاربة الفساد وكتابة 
دســتور جديد يحدد صالحيات 
الثالث في  الرئاســات  ومهــام 

االقليم.
مطلع  سياســي  مصدر  واكد 
احلــزب  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
الدميقراطي يعمل االن لتحقيق 
توافــق بني القوى السياســية 
مجلس  النشاء  الكردســتانية 
يترأسه  كردستان  في  سياسي 

السياسات  على  يشرف  بارزاني 
واملصالح  القــرارات  وصياغــة 

العليا لالقليم. 
احلــزب  ان  املصــدر،  واضــاف 
الدميقراطي يعمل على تسمية 
بارزاني كمرجع  رئيسه مسعود 
اعلــى لألحــزاب السياســية 
في االقليم، وقــدم هذا الطرح 
خــالل اجتماعــات عقدها في 
هذا االطار مع عدد من االحزاب 
وصياغته  العتماده  السياسية، 
الحقا على شــكل قانون يقدم 
للمصادقة  كردستان  برملان  الى 

عليه.  
احلزب  ســكرتير  اكــد  بــدوره 
في  الدميقراطــي  االشــتراكي 
حاجــي  محمــد  كردســتان 
ان اغلــب االحــزاب  محمــود، 
ان  والقوى السياســية ال متانع 
اجمللس  بارزاني  يترأس مســعود 
السياســي الــذي مــن املزمع 

انشائه في االقليم.
واضــاف حاجــي محمــود في 
اجلديد،  الصباح  تابعته  تصريح 
ان اقليم كردستان ميتلك رئاسة 
االقليم واحلكومــة والبرملان، اال 
ان هنــاك بعض االحــزاب التي 
ليس لهــا متثيل في احلكومة او 
احدى تلك املؤسســات، لذا فان 
هنــاك حاجة النشــاء مجلس 
يجمــع  سياســي  تشــاوري 
فترة  بني  السياســية  االطراف 
وفترة اخرى لرســم السياسات 
العليــا ومناقشــة وضع الكرد 
وموقفــه من التطــورات التي 

يشهدها العراق واملنطقة.  
واشــار الــى انه فــاحت االحزاب 
االحتاد  وخصوصا  السياســية 
الوطني، الذي قال انه رحب بهذا 
الطرح، وهو ما اكد انه يتطلب 
السياسية  القوى  بني  اجتماعا 
زعماء  ليكــون  عليه  لالتفــاق 

االحزاب اعضاء فيه.
واوضــح، انــه وفقــا لألوضاع 
الراهنة في املنطقة فانه بامكان 
مسعود بارزاني ان يترأس اجمللس 
السياســي املرتقب في املرحلة 
احلالية، نظــرا لألوضاع التي مير 
بها االقليــم، ووجود العديد من 
التحديات و املشــكالت التي ما 
زالت عالقة مــع العراق والدول 

االقليمية. 
بدوره رفض عضو اجمللس الوطني 
هيمن  التغييــر  حركــة  فــي 
شــيخاني احلديث عــن ضرورة 
اعتمــاد شــخصية كمرجــع 
مؤكدا  االقليم،  في  سياســي 
انه عدا عن البرنامج السياسي 
حلزبه فانه اليقبل باي شــخص 

كمرجع سياسي له. 
واضــاف شــيخاني، ان احلديث 
كمرجع  شــخص  تسمية  عن 
سياسي لن يخدم االقليم ورمبا 

بتعميق مشــكالته  ســيتبب 
السياسية.

الكاتــب  قــال  جانبــه  مــن 
والصحفــي كمــال عثمان في 
تصريح للصباح اجلديد، ان فترة 
واليــة بارزاني لرئاســة االقليم 
شهدت اسوء ممارسة، وتسببت 
باغــالق مبنى البرملــان، اضافة 
الــى اجــراء االســتفتاء الذي 
ومشكالت  ازمات  بخلق  تسبب 
سياســية واقتصاديــة القليم 
كردستان مع العراق ودول اجلوار. 
يعمل  الــذي  بارزاني  ان  وتابــع 
على انشاء مجلس للسياسات 
يشرف عليه فشل خالل 12 عاما 
ترأس فيها اقليم كردستان، من 
حتقيــق ادنى قدر مــن اخلدمات 
والنمــو االقتصادي، وتســببت 
ميزانيــة  بقطــع  سياســاته 
االقليم ورواتب املوظفني وتوقف 
اخلدمــات وتراجــع دور االقليم 

محليا واقليماً ووقوعه في عزلة 
دولية.

الرئيس من  واضاف ان الهــدف 
وراء انشــاء مثل هكذا مجلس 
ليس الشراك االحزاب في القرار 
وامنا  يشــاع،  كما  السياســي 
هو لعودة هيمنــة بارزاني على 
دور  وتهميش  احلكــم  مفاصل 
برملان  من  الشرعية  املؤسسات 

وحكومة.
الفتا الى ان انشــاء هذا اجمللس 
يصــب فــي خانــة اضعــاف 
االقليم  رئيــس  دور  وتهميــش 
احلالي نيجيرفــان بارزاني، الذي 
وبني  بينــه  اخلالفات  تعمقــت 
رئيس حكومة االقليم مســرور 
بارزانــي مؤخرا حــول كثير من 
واحلكومية  احلزبيــة  القضايــا 
الصعوبة  مــن  وبات  واملاليــة، 
مبــكان التغطيــة عليها، كما 

يحاول احلزب الدميقراطي.     

بارزاني يسعى إلنشاء مجلس أعلى للسياسات
ينصب من خالله مرجعًا سياسيًا في كردستان 

رفضته اوساط سياسية واكاديمية

مسعود بارزاني

بارزاني الذي انتهت مدة 
واليته الثانية لالقليم 
عام 2013 واستمر في 
منصب رئاسة االقليم، 
برغم اعتراض اغلب 
االحزاب السياسية، 
بعد اتفاق بين الحزب 
الديمقراطي واالتحاد 
الوطني على تعديل 
قانون رئاسة االقليم، بما 
اتاح لبارزاني البقاء في 
منصبه، لوالية ثالثة، على 
ان يتم تعديل مسودة 
دستور االقليم
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بغداد _ الصباح الجديد :

لتنفيذ  العامة  الهيئــة  نفذت 
اعمــال كــري االنهــر احــدى 
تشــكيالت وزارة املــوارد املائية 
الترســبات  وازالة  لكري  حملة 
عمود  مــن  املائية  واالعشــاب 
50 كيلو  نهــر دجلــة بطــول 
متــرا على جانبــي النهر ضمن 
محافظــة بغــداد للمســافة 
الــدورة  جســر  بني  احملصــورة 
جنوبــا ومنطقة جزيــرة بغداد 
شمال جســر املثنى ، ويتضمن 
أزالة الترسبات الطينية  العمل 
والقصب  املائيــة  واالعشــاب 
مــن مقطــع النهــر لتعميق 
اجملرى وتســهيل انسيابية املياه 
االمطار  تســاقط  فتــرة  خالل 
في املوســم الشــتوي ، وينفذ 
العمل باستعمال عدد كبير من 
الكراءات   ، التخصصية  االليات 
واحلفــارات والبرمائيــات ومــن 
املؤمل اجنازالعمــل نهاية العام 

احلالي .
مــن جهتهــا باشــرت مديرية 
والبزل  الــري  مشــاريع  صيانة 
فــي محافظة كربــالء / إحدى 
تشــكيالت وزارة املــوارد املائية 
أعمالهــا بفتــح وتأهيــل نهر 
فريحــة الواقــع فــي منطقة 
بني متيــم واملتفرع مــن جدول 
الشنبالن  نبات  من  احلســينية 
وإزالة الترسبات الطينية بهدف 
لألراضي  املائية  احلصص  إيصال 

الزراعية املستفيدة ؟
تكتيف  العمــل  تضمــن  كما 
مبــزل  مــن  األيســر  اجلانــب 
الرزازة  بطــول 770 مترا بهدف 
االستعداد ملوسم الفيضان ودرء 

خطره مستقبال .
وفي السياق ذاته واصلت مديرية 
صيانة مشــاريع الري والبزل في 
مع  وبالتنسيق  االشرف  النجف 
أعمالها  العباســية  ري  شعبة 
بتطهير نهر األعمى املتفرع من 
نهر العياش منطقة آل مواشي 
الواقع في ناحية العباسية  من 

املائية  والنباتات  الشنبالن  نبات 
الضــارة األخرى بهــدف إيصال 

املياه إلى الذنائب .
كما واصلت  شعبة ري املشخاب 
وبالتنسيق مع مديرية صيانة   /
مشــاريع الــري والبــزل أعمال 
تطهيــر  اجلانب األميــن لعمود 
نهــر الفرات الواقــع في قضاء 
املشخاب / بالية الدفل من نبات 
الشــنبالن والنباتــات الطينية 
املياه  إيصــال  بهدف  املتراكمة 
الذنائب  فــي  الواقعة  لألراضي 
، حيــث تضمــن العمــل إزالة 
املتراكمة  الطينية  الترســبات 
والنباتات الضارة وقد استعملت 

احلفــارات ذات الــذراع الطويلة 
واآلليات الساندة لها .

بتنفيذ  الــوزارة  وتســتمر  هذا 
اخلطة املرسومة لها لهذا العام 
االروائي  الواقــع  تطويــر  بغية 
اخلطة  واجنــاح  احملافظــات  في 
مديرية  تواصل  .كمــا  الزراعية 
والبزل  الــري  مشــاريع  صيانة 
أعمالها  كربــالء  محافظة  في 
بتطهير مبزل احليــادر من نبات 
بهدف  والقصــب  الشــمبالن 
حماية األراضي الزراعية واملناطق 
الســكنية من خطر مياه البزل 
 . املقبل  واالســتعداد للموسم 
الترسبات  إزالة  العمل  وتضمن 

ونبــات  املتراكمــة  الطينيــة 
والنباتات  والقصب  الشــمبالن 
املائية األخرى حيث اســتعملت 
آليــات متخصصــة واآلليــات 
الساندة لها ، اضافة الى أعمال 
نبات  العجمية من  تطهير قناة 
الطينية  والترسبات  الشمبالن 
بهدف احلصول على انســيابية 
إلى  وايصالها  للميــاه  عاليــة 
الذنائب حيث استعمل السلك 

واآلليات الساندة األخرى .
مديرية  قامــت  أخرى  من جهة 
املوارد املائية / قســم التشغيل 
في محافظة النجف االشــرف 
املوارد  مديرية  مع  وبالتنســيق 

املائية في محافظــة الديوانية 
أعمال رصد التصاريف املشتركة 
عند نقطــة التحادد على عمود 
نهر الفرات مؤخــر ناظم اليعو 
بهدف  القادســية  ناحيــة  في 
معرفة التصاريــف اخلارجة من 

احملافظة إلى احملافظات األخرى .
واصلت شــعبة  آخر  جانب  من 
محافظة  فــي  العباســية  ري 
بتنظيــف  االشــرف  النجــف 
 1mcالرئيســة االروائية  القناة 
كفل/  مشــروع  ضمن  الواقعة 
العباسية  ناحية  في  شــنافية 
من نبات الشمبالن وزهرة النيل  
املائية  احلصــص  إيصال  بهدف 

لألراضي الزراعية واحلصول على 
انسيابية عالية للمياه ، وتضمن 
العمــل إزالة النباتــات الضارة 
والترســبات الطينية املتراكمة 
وقد اســتعملت احلفــارات ذات 
الذراع الطويلة واآلليات الساندة 
املالكات  لها.  من جانبها اجنزت 
مديرية  في  والفنية  الهندسية 
املوارد املائية في الفلوجة / احدى 
تشــكيالت وزارة املــوارد املائية 
اعمالهــا بصيانــة محطة ري 
بنات احلسن لضمان استمرارية 
عملها وتأمني املياه الى الذنائب 
لالراضــي  املائيــة  واحلصــص 

الزراعية املعتمدة عليها .

 الموارد المائية تواصل ازالة الترسبات
 ونبات الشنبالن من االنهر والجداول

بهدف إيصال الحصص المائية لألراضي الزراعية المستفيدة

تواصل وزارة 
الموارد المائية 

بتنفيذ الخطة 
المرسومة لها 

لهذا العام بغية 
تطوير الواقع 

االروائي في 
المحافظات 

وانجاح الخطة 
الزراعية
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الزراعة تناقش الموازنة 
االستثمارية للمشاريع 

الزراعية المقترحة لعام 2020

وزير الصحة والبيئة 
يفتتح المعرض الدولي 

السنوي للصحة

منح مالكات كشف حاالت الغش 
االفضلية في ادارة المدارس 

والبعثات التطويرية

بغداد _ الصباح الجديد :
عقدت وزارة الزراعة اجتماعا موســعا ملناقشة املوازنة 
االستثمارية للمشــاريع الزراعية املقترحة لعام 2020 

برئاسة الوكيل اإلداري الدكتور مهدي سهر اجلبوري.
وجرى خالل االجتماع مناقشــة إنشاء عدد من املشاريع 
الزراعية املقترحة واستكمال وإعادة تأهيل أخرى لغرض 
تضمينها في املوازنة االستثمارية لعام 2020 فضال عن 
التخصيصات املالية املتوفرة لها واملعوقات التي تعترض 
تنفيذها، وابرز املشــاريع هي إنشاء القرى العصرية في 
محافظتي البصرة وواســط واســتكمال تنفيذ أخرى، 
إنشــاء وتنمية بساتني البطاطا، استعمال تقانات الري 
واملكننة احلديثة، إنشاء محطات األرصاد اجلوية، إنشاء 
عدد من الشعب الزراعية واستكمال بناء وتأهيل أخرى 
في عدد من احملافظات، إنشــاء املستوصفات واخملتبرات 

املركزية البيطرية وتطويرها في بغداد واحملافظات.
كما مت مناقشــة إنشــاء بســاتني األمهات ومشــاتل 
الفســائل والزراعة النســيجية واســتكمال مشروع 
فحص وتصديق البذور في محافظة االنبار وإعادة تأهيل 
الزراعي واســتكمال مشروع  الطيران  وتطوير قســم 
التلقيــح االصطناعي للجاموس وإنشــاء املفاقس في 
عدد من احملافظــات وتثبيت الكثبان الرملية وحتســني 
وتنمية الغابات وحتســني وإكثار بذور احملاصيل الزراعية 
واستكمال احلملة الوطنية للتشــجير وإنشاء األبنية 

للمراكز واملزارع اإلرشادية في عدد من احملافظات.        
على صعيد متصل ترأس مستشار وزارة الزراعة الدكتور 
مهدي ضمد القيســي نيابة عن الوزير الدكتور صالح 
احلسني اجتماعا ألعضاء اجمللس الوطني للبذور ملتابعة 

االستعدادات وتهيئة البذور ومبيدات التعفير.
فقد اكد اجمللــس الوطني للبذور على متابعة تســلم 
كميات بذور الرتب العليا للحنطة والتي جتاوزت الـ)277( 
الف طن لغاية االن والتي ستوزع على الفالحني واملزارعني 
ضمن اخلطة الزراعية للموســم )2019 - 2020( مبوجب 
اخلطة الزراعية التي ســتقر بني وزارتــي الزراعة واملوارد 
املائيــة . كمــا مت التأكيد على توفير مبيــدات التعفير 
من قبل دائرة وقاية املزروعــات ألجراء تعفير البذور قبل 
توزيعها اضافــة الى التأكيد على االلتــزام بالضوابط 
والتعليمــات التي يتم مبوجبها اختيــار منتجي البذور 
لرتبتي ) االساس واملسجل ( لغرض ضمان احلصول على 

انتاج رتب عليا بعيداً عن اخللط وبإنتاجية عالية .

بغداد _ الصباح الجديد :
برعاية وحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور عالء الدين 
العلوان افتتحت وزارة الصحــة والبيئة املؤمتر واملعرض 
الدولي الســنوي الصحي الشــامل على أرض معرض 

بغداد الدولي ويستمر اربعة ايام .
واســتعرض املؤمتر الواقــع الصحي في العــراق والبدء 
مبراحل حتســني اخلدمات الصحية في العراق الن الواقع 
الصحي وجميــع البرامج الصحية حتتاج الى حتســني 
وتطوير وهــذا ما نطمح اليــه ومن أولــى أولياتنا في 
إدارة الوزارة مبا ينعكس ايجابــا خلدمة املواطن وحضور 
وافتتاح املعرض الصحي احد املرتكزات لالطالع على ما 
وصلت اليه الوزارة والشركات الداعمة للوزارة واالسهام 

باالستثمار والشراكة مع القطاع اخلاص .
بعد ذلك مت افتتاح املعرض اخلاص باملؤسسات الصحية 
والشــركات املشــاركة لالطالع على اخر املستجدات 
العلميــة والتطــورات واالختراعات ملبدعــي الصحة ، 
اضافة الى عقد جلســة حواريــة تضمنت محاضرات 
حول البرنامــج الوطني للتحصني وعــرض التحديات 
للواقع البيئي في العراق للوكيل الفني للشؤون البيئية 
الدكتور جاســم الفالحي ومرض العــوز املناعي لليوم 

األول

بغداد _ الصباح الجديد :
اكــدت وزارة التربيــة اصــدار تعليمــات صارمة 
تُعد  التي  العملية االمتحانيــة  تتعلق برصانــة 
العمود الفقري للعملية التربوية والعلمية منعا 
حلدوث حاالت غش فــي املراكز االمتحانية اخلاصة 

بامتحانات البكالوريا .
واشــار املكتــب اإلعالمــي ان اللجنــة الدائمة 
لالمتحانــات في الــوزارة وجهت مبنــح املالكات 
التربوية التي تكشــف حاالت الغش افضلية في 
ادارة املــدارس والبعثــات التطويرية الــى اخلارج ، 
اضافة إلى كتب شــكر وتقدير مع فرض عقوبات 
صارمة على املتســترين على عمليات الغش في 

االمتحانات .
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بغداد _ الصباح الجديد :

 بــنًي  تقريــر ديــوان الرقابــة املالية 
االحتادي ان الهدف من انشــاء معمل 
الدورة والذي  الهيدروجني في مصفى 
تعاقد عليه بطريقة ) تسليم مفتاح 
الالزم لعمل  الهيدروجني  ( هو لتوفير 
 )10000( بالكميــة  االزمــرة  وحــدة 
برميل / يوم من البنزين  احملسن عالي 
االوكتان والذي بدوره يقلل من عملية 
اســتيراده لســد احلاجة  وان سبب 
إلنشاء املشروع يرجع الى  التلكؤ في 
اجناز إعمال وحدة حتســني البنزين من 
النوع املســتمر )CCR(   و قلة كفاءة 
الهيدروجني املنتج من وحدات املصفى 
وحيــوده عــن املواصفــات املطلوبة 

للوحدات املستهلكة للهيدروجني.
وقــد كشــف التقريــر  ان  شــركة 

مصافي  ولــم تأخذ بنظــر االعتبار  
للمصفــى  املســتقبلي  التوســع 
وحاجته املستقبلية للهيدروجني عند 
باإلضافة  األساسية  التصاميم  وضع 
الى عدم وجود دراســة الســتكمال 
البنزين  لتحســني   )CCR( مشــروع 
والتي ســوف ترفد املصفى مستقبال 
عند التشــغيل  بحوالي )12000م3/
ساعة ( قياسي من الهيدروجني كناجت 
االساسي كوحدة  عملها  من  عرضي 
للبنزين عالــي االوكتان كما  منتجة 
لم يتم حتديد تاريخ التشغيل االولي ، 
 )KT( واالستالم االولي من قبل شركة

االيطالية املنفذة ملشروع.
كمــا اوضــح التقرير قيــام املصفى 
بإجراء تشــغيل جتريبــي أولي ملعمل 
 )35%( /2017 بطاقة  الهيدروجني عام 
من طاقته الكليــة اال إن املعمل لم 
تاريخه بســبب  لغاية  اخلدمة  يدخل 
االيطالية  الشــركة  إرســال  عــدم 

املنفذة للخبراء املسؤولني عن عملية 
التشــغيل ، اذ اظهــرات إثناء عملية 
منها  الفنية  املشــاكل  التشــغيل 
)عدم وصول الوحدة الى درجات احلرارة 
التشــغلية املطلوبــة  وكذلك عدم 
كفــاءة املســخنة )E - 106( فضــال 
عــن  تغير لون معدن اجلزء العلوي من 

  .)R-103))Pre Reformer( املفاعل
وقد اوصــى التقريــر اعداد دراســة 
شــاملة جلميــع جوانــب وتفاصيل 
للمشاريع قبل التعاقد على تنفيذها 
التصاميم  إعــداد  وقبل  مســتقبال 
واإلســراع بحــل جميــع املشــاكل 
العالقة التي حتول دون إكمال مشروع 
(CCR( لزيادة كفاءة عمليات الهدرجة 
االيطالية  املنفذة  ومخاطبة الشركة 
الوســط  مصافي  شــركة  لتجهيز 
/ مصفى الــدورة بنظام التشــغيل 
(CAPACITY MODE( ودليل التشغيل 
اخلاص بتفاصيل املعمل وقد مت جتهيز 

دليــل التشــغيل بناء علــى توصية 
هذا الديوان واإلســراع بإدخال معمل 
زيادة  لتجنب  اخلدمة  الى  الهيدروجني 
اخلسارة املالية التي حتملتها  الشركة 
بســبب عدم تشــغيل وحدة االزمرة 
كونــه املعمل املغذي الرئيســي من 

الهيدروجني الى الوحدة.
يذكــر ان الديــوان يهدف الــى رقابة 
وتدقيق حســابات اجلهــات اخلاضعة 
للرقابة والتحقق من ســالمة تطبيق 
القوانني واألنظمة والتعليمات املالية 
الفني فــي اجملاالت  العــون  وتقــدمي 
أنظمة  ونشــر  والرقابية  احملاســبية 
املســتندة على  والتدقيق  احملاســبة 
للمحاسبة  الدولية  املقبولة  املعايير 
والتدقيق والكشــف خــالل التدقيق 
وتقومي األداء ألدلة الفساد , االحتيال , 
التبديد , اإلســاءة , عدم الكفاءة في 
األمــور التي تتعلق باســتالم وإنفاق 

واستعمال األموال العامة .

تقرير

التلكؤ في انجاز المشاريع الساندة للصناعات التكريرية في مصفى الدورة  

بغداد _ الصباح الجديد :
بحــث وزيــر التعليــم العالي 
الدكتور قصي  العلمي  والبحث 
التركي  الســفير  مع  السهيل 
العراق فاحت يلدز سبل تعزيز  في 
البرامــج العلمية والبحثية بني 

البلدين اجلارين .
كما مت خالل اللقــاء بحث زيارة 
الوزير الى تركيا ، وما مت من توقيع 
املؤسس  الثنائي  العمل  برنامج 
املوقعة  التفاهم  مذكــرة  على 
عــام 2017 ، ســواًء مع مجلس 
التعليم العالي التركي )اليوك(، 
أو مــع وزارة املنــح التركيــة ، 
تفعيل  ضــرورة  على  مشــدداً 
اعمال اللجنة العراقية التركية 
الشــروع  اجل  من  املشــتركة 
العملية لتنفيذ مواد  باخلطوات 

االتفاقية املبرمة بني اجلانبني.
وجرى احلديث ايضا حول تفعيل 
احلكومــي بصــورة  البرنامــج 
برامج  خــالل  مــن  حقيقيــة 

التبادل الثقافي وتعزيز العالقات 
الثنائية  والبحثيــة  العلميــة 
، ســيما فــي مجــال التعليم 
العالي كتبــادل املنح والزماالت 
بني  اجلامعــات  بني  الدراســية 
البلديــن ، الــى جانــب منــح 
االتراك  للباحثني  بحثية  مقاعد 
عن  فضالً  البــالد،  جامعات  في 
التركيز على إيجاد فرص التوأمة 
الرئيسة  العراقية  اجلامعات  بني 

واجلامعات التركية الرصينة.
الى  الســهيل  الدكتور  ووجــه 
اجلامعات التركية الدعوة إلقامة 
املشــتركة  العلمية  املؤمتــرات 
والتدريسيني  الباحثني  بني  فيما 
تعزيز  بغية  والعراقيــني  األتراك 
املشــترك  العلمــي  البحــث 
واالشراف املشترك على الرسائل 
الفعاليات  وتبــادل  اجلامعيــة 
زيادة  ، وإقرار  والثقافية  العلمية 
اعــداد الباحثــني العراقيني الى 

تركيا.

انه وطبقا لالتفاقية  الوزير  وبني 
املبرمة مــع اجلانب التركي فقد 
التركية  اجلامعات  بعض  قدمت 
بينها جامعــة كربوك 17 زمالة 
بحثية للباحثني العراقيني، حيث 
وعد اجلانب التركي بانه ســيتم 
تشــجيع اجلامعــات التركيــة 
املزيد من  االخرى علــى تقــدمي 

الزماالت واملنح للعراقيني.
بدوره ابدى الوزير ايضاً استعداد 
جامعــات البــالد ملنــح زماالت 
االتــراك  وللباحثــني  للطلبــة 
التخصصات  بعــض  لدراســة 

كاللغة العربية واالداب وغيرها.
من جانبه أبدى السفير التركي 
التركية  اجلامعــات  اســتعداد 
ملنــح زمــاالت لدراســة اللغة 
التركية على مستوى الدكتوراة 
للمتفوقــني من طلبة أقســام 
اللغــة التركية فــي اجلامعات 
العراقيــة كجامعــات بغــداد 

والكوفة واملوصل وكركوك.

العراق يبحث مع تركيا تعزيز 
البرامج العلمية والبحثية

تقرير لديوان الرقابة المالية االتحادي 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
5 أشــخاص  »دوريان«  اإلعصار  قتل 
وأحلق  العشــرات  وجرح  األقل،  على 
دمارا هائــا بجزر الباهامــا قبل أن 
يتابع ســيره نحو الواليات املتحدة، 
وقائي  بإجاء  السلطات  أمرت  حيث 

ملئات آالف السكان.
وفي تقييم أولي لألضرار، فقد تضرر 
أو دمر نحو 13 ألف مبنى كما خلف 
بالغة« في جزيرتي  »أضرارا  اإلعصار 

أباكو وباهاما الكبرى.
وقال مدير مركــز عمليات الطوارئ 

في االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
والهــال األحمر في جنيف  األحمر 
ســون بالو: »ليس لدينــا حتى اآلن 
صــورة كاملة عما جــرى، لكن من 

الواضح أن أثر اإلعصار كارثي«.
وضرب اإلعصار الذي بلغت شــدته 
اخلامســة ووصفــه مركز  الفئــة 
األمريكــي  الوطنــي  األعاصيــر 
كاي  إيلبو  منطقــة  بـ«الكارثــي« 
في جزر أباكو شــمال غرب أرخبيل 
الباهامــا املؤلــف مــن نحــو 700 
جزيــرة، قبــل أن يتراجــع للفئــة 

الرابعة ويواصل حتركــه غربا ببطء 
شديد إذ بلغت سرعته حوالى ميل 
هيوبرت  وأعلن  الســاعة.  في  واحد 
الواقع  البلــد  وزراء  رئيــس  مينيس 
بني فلوريــدا وكوبــا وهايتي مقتل 
خمســة أشــخاص على األقل في 
جزر أباكو وإصابة العشــرات. وكتب 
نواجه إعصارا لم  تويتر: »نحن  على 
تشــهد الباهاما مثله من قبل في 
تاريخها... هذا رمبا اليوم األكثر حزنا 
في حياتي... تركيزنا اآلن على اإلنقاذ 

والتعافي والصلوات«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
األوكراني  البرملــان  أعضاء  أيد 
أنفســهم  الثاثاء جتريد  امس 
مــن احلصانــة مــن املاحقة 
يدعم  حتــرك  في  القضائيــة، 
حتقيق أحد الوعــود االنتخابية 

للرئيــس فولودمييــر  املهمــة 
باقتــاع جــذور  زيلينســكي 
الســاحة  مــن  الفســاد 

السياسية.
من  تسقط  احلصانة  تكن  ولم 
قبل عن أحد من أعضاء البرملان 

إال مــن خال تصويــت برملاني، 
وفي كل حالــة على حدة.وقال 
منتقدون للقرار إن رفع احلصانة 
البرملان عرضة  أعضــاء  يجعل 
مستهدفة  مقاضاة  لعمليات 

ممن يتولون السلطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعــا األمــني العام لــامم املتحدة 
تتولى  أن  إلــى  أنطونيو غوتيريش 
املنظمــة الدوليــة متويــل قــوة 
اإلفريقيــة ملكافحــة  الســاحل 
اإلرهاب والتي شــكلتها موريتانيا 
ومالــي وبوركينا فاســو والنيجر 
وتشــاد، واعتبر من جهة ثانية أن 
انســحاب جنود حفظ السام من 
جمهوريــة الكونغو الدميوقراطية 

سيكون »انتحاريا«.
وقال غوتيريش فــي مقابلة بثتها 
إذاعــة فرنســا الدوليــة امــس 
الثاثاء »أنا أؤيد متويل األمم املتحدة 
مبساهمات إلزامية لقوة مجموعة 

اخلمس في منطقة الساحل«.
وأضاف »لكــن حتى هذا، في رأيي، 
ال يكفي اليوم. أنا مقتنع متاًما أننا 
ال نكســب احلرب على اإلرهاب في 
الســاحل، وأنه يجب علينا تعزيز 

هذه العملية«.
وتابــع »أنا في انتظــار مقترحات 
ملموسة تقدم إلى اجملتمع الدولي« 
خال اجتماع مقبل ســيعقد في 

واغادوغو لدول غرب إفريقيا.
وقال غوتيريش فــي مقابلته التي 
جــرت في كينشاســا االثنني، في 
اليــوم الثالث واألخير مــن زيارته 
جلمهورية الكونغــو الدميقراطية، 
»يجب أن ننظر إلى تهديد اإلرهاب 

على مستوى القارة«.
الكونغــو  »جمهوريــة  وأضــاف 
الدميقراطية متثل عامل اضطرابات 
بأكملها،  للمنطقة  اســتقرار  أو 
والتخلي عــن جمهورية الكونغو 
الدميقراطية سيكون انتحارًا ليس 
فقط من وجهة نظر الكونغوليني 
ولكن أيًضا من وجهة نظر مصالح 
اجملتمــع الدولــي«، وذلــك في رده 
بشأن مستقبل بعثة األمم املتحدة 

في الكونغو )مونوسكو(.
شــبه أمــني عــام األمم املتحــدة 
التــي  األوغنديــة  امليليشــيات 
تنشــر الرعب في شرق جمهورية 
باجلماعات  الدميوقراطية  الكونغو 

اإلسامية املسلحة في إفريقيا.
القــوات الدميوقراطية  وقــال »إن 
املتحالفــة هــي في رأيــي اليوم 
ليبيا  تبدأ فــي  جزء من شــبكة 
وتعبــر الســاحل وتذهــب إلــى 
وتتواجد  تشــاد  بحيــرة  منطقة 
أعرف  »ال  وتابــع  موزمبيــق«.  في 
إذا كانــت هناك صلة رســمية« 
بني هــذه امليليشــيات األوغندية 
الذي  اإلســامية  الدولة  وتنظيم 
تبنى بعض الهجمات في منطقة 
بني في شــرق جمهورية الكونغو 
الدميوقراطيــة. )لكن( هناك روابط 
حقيقيــة« مــع جتنيد رجــال في 

امليليشيات حتى في موزمبيق.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
 »vesselfinder« أظهــر موقــع
لرصد حركــة الناقات، أن ناقلة 
النفط اإليرانيــة »أدريان داريا1« 
لم جتر حتديثا على موقعها منذ 
17 ساعة، ما يرجح أنها أطفأت 

نظام حتديد املواقع.
 »vesselfinder« وال يُظهر موقع
حتــى اآلن الوجهــة املقصودة 
وحدد  التي ســبق  للســفينة، 
طاقمهــا الوجهــة علــى أنها 

موانئ في اليونان وتركيا.
وتباطــأت حركــة الناقلة التي 

حملت اســم »غريــس 1« بعد 
أغسطس،   15 في  اإلفراج عنها 
علــى  متامــا  تتوقــف  وكادت 
بعد نحــو 90 كلم مــن ميناء 
االول  امس  الســوري،  طرطوس 
الصحافة  وكالة  االثنني، حسب 
بيانات  أشارت  بينما  الفرنسية، 
الســفينة، إلى أنها تبعد أيضا 
80 كلم من العاصمة اللبنانية 

بيروت.
الناقلة  بأن  اخلطوة،  هذه  وتشي 
»أدريــان داريا1«، قــد تعمد إلى 
تفريغ حمولتها في سفن أصغر 

في املياه الدوليــة، قبل أن تعود 
إلى تشــغيل أجهزتها لتحديد 
املواقع وتعود أدراجها لتعبر قناة 
السويس إلى البحر األحمر، ومن 
هناك ميكــن أن تبحر إلى اخلليج 
وتعود إلى إيران، وفق ما أشــارت 
وكالة »بلومبرغ« في وقت سابق.

إيران كانت  أن  من اجلدير ذكــره 
حمولة  باعــت  أنهــا  أعلنــت 
الناقلــة، التــي تبلــغ 2 مليون 
اإليراني  النفــط  مــن  برميــل 
اخلام،إلى مشتر لم تكشف عن 

هويته.

»دوريان« يتابع سيره نحو سواحل أمريكا 
بعد قتله 5 أشخاص في الباهاما

برلمان أوكرانيا يؤيد تجريد أعضائه من 
الحصانة من المالحقة القضائية

غوتيريش يؤيد تمويل األمم المتحدة 
مجموعة الخمس في منطقة الساحل اإلفريقية

ترجيحات بتفريغ حمولة »أدريان داريا1« في 
سفن صغيرة قبالة شواطئ سوريا ولبنان

متابعة ـ الصباح الجديد :

أكدت امس الثاثاء رئيسة السلطة 
التنفيذية في هونغ كونغ كاري الم، 
التي يتركز عليها منذ ثاثة أشهر 
للدميوقراطية،  املؤيد  احلراك  غضب 
أن ليس لديها نية في االســتقالة 
تسجيل صوتي  تسريب  بعد  وذلك 
لها تقــول فيه إنها تريــد مغادرة 

منصبها.
البريطانيــة  املســتعمرة  ومتــر 
الســابقة منذ حزيران بأسوأ أزمة 
سياســية منذ إعادتها للصني من 
البريطانيــني عــام 1997. وانطلق 
التحــرك احتجاجا علــى محاولة 
حكومــة الم مترير مشــروع قانون 
إلى  مطلوبني  بتســليم  يســمح 

الصني.
ومت تعليــق نص مشــروع القانون، 
لكن املتظاهرين وسعوا مطالبهم، 
التـــي حتولت إلى احتجاج علـــى 
كونغ  هونــغ  في  احلريات  تراجـــع 
وعلـــى التدخــل املتزايــد للصني 
في شــؤون املنطقـــة التي تتمتع 

باستقال شبه ذاتي.
وقالت الم امس الثاثاء في مؤتـمر 
صحافــي من هونغ كونغ »قلـــت 
لنفسي مراراً خال األشهر الثاثـة 
املاضية إن علينا، أنا وفريقـــي، أن 

نبقى ملساعدة هونغ كونـغ«.
ومتلك بكني سيادة علـى منطقـة 
هونغ كونغ، التي تتمتـــع بدرجـة 

االستقاليـــة،  مـــن  كبيــرة 
مضمونـــة نظريــاً لعـــام 2047 
واحـــد،  »بلـــد  مبـــدأ  مبوجــب 

نظامان«.
»كاري الم كذبت«

جــاء تصريح الم بعد نشــر وكالة 

لهــا  صوتيــا  تســجيا  رويتــرز 
تقول فيـــه خـــال اجتمـاع مـع 
األعمـــال  قطاع  من  مسؤولـــني 

األسبـوع املاضـــي إنه كان بودهـا 
أن تستقيل لو استطاعت ذلك.

التسجيـــل  فــي  الم  وقـــالت 

»كرئيسة للسلطة التنفيذيـة، 
ال ميكــن أن يغفر لي خلق مثل هذه 

الفوضى«.
كان  »لــو  باإلنكليزيــة  وتابعــت 
اخليــار لي... لــكان أول أمر أقوم به 
هــو االســتقالة، مع تقدمي أشــّد 

االعتذارات«.
أن  التســجيل  وأوضحــت الم في 
لديها هامشــاً »ضيقــاً جداً« حلل 
متعلقاً  باتت شــأناً  التــي  األزمة 
بالنسبة  والسيادة  القومي  باألمن 

للحكومة الصينية املركزية.
وفي بكني، أكدت احلكومة الصينية 
الثاثــاء دعمهــا كاري الم. وقــال 
املتحــدث باســم مكتب شــؤون 
هونــغ كونغ ومــاكاو في احلكومة 
الصينية يانغ غوانغ أمام الصحافة 
السلطة  رئيسة  بحزم  ندعم  »إننا 
التنفيذية في هونغ كونغ كاري الم 
على رأس حكومة املنطقة اإلدارية 

اخلاصة«.
واعتبــرت الم مــن جهتهــا خال 
مؤمترهــا الصحافــي أن تســريب 
التســجيل »أمــر غيــر مقبول«، 
ورفضــت االتهامــات التــي تقول 
دبـــرت تســريب  إنها وحكومتها 

التسجيل.
وقالت بوني النـــغ، ممثلة اجلبهـــة 
الـــتي  اإلنســان  حلقوق  املدنيــة 
نظمت منذ مطلع حزيران بعـــض 
التظاهـــرات احلاشـدة في املدينة 
»أعتقـد أن )الم( أرادت أن يـخرج هذا 
تريــد  فـهـي  للعلـن،  التسجيـل 
بريئـة  بأنهـا  االنطبـاع  تعطـي  أن 

ومتـأسفـة لـمـا يـحصـل«.
وأعلــن مــن جهته النائــب املؤيد 
للدميوقراطية الم شيوك-تينغ »إما 
أن كاري الم قــد كذبت األســبوع 
املاضي على رؤســاء الشــركات أو 
أنهــا كذبت هذا الصباح على أبناء 

هونغ كونغ«.
ومنذ ثاثة أشــهر، تشــهد هونغ 
كونغ حتركات شبه يومية، بعضها 
الشــرطة  بني  ملواجهــات  تطــور 

ومتظاهرين متشددين.
نهاية  عطلــة  تظاهــرات  وكانت 
األســبوع من بني األكثر عنفاً منذ 
حزيران ، مع رشق متظاهرين حجارة 
وزجاجــات حارقة على الشرطـــة 
التي ردت باستخدام مكثـف للغاز 
امليـاه  ومدافع  للدمـــوع  املسيـل 

وطاردت املتظاهرين حتى املترو.
وأوقــف أكثر مــن 1100 متظاهر 
منـــذ بدء التحرك، بينهم نشطاء 
مـن أجل الديـــموقراطية ونـواب، 

أوقفـوا األسبوع املاضي.
تدعم  التــي  بكــني،  وضاعفـــت 
هونـــغ  حكومة  كامل  بشكـــل 
وإجــراءات  تهديداتهــا  كونـــغ، 

التضييـق والترهيب، 
خصوصـــاً مع نشرها حشداً مـن 
العسكرييـن في شينزين القريبـة 

من هونغ كونغ.
وكانــت وكالــة أنبــاء الصيـــن 
اجلـديـــدة الرسميـــة قـد حذرت 
»النهايـة  أن  فـي مـقـال األحـــد 
قريبـة« لـحـــراك الدميوقـراطيـة، 

بـدون أن تعـطـي تفاصــيل.

على الرغم من سخط الحراك المؤيد للديموقراطية عليها

رئيسة سلطات هونغ كونغ تنفي نيتها االستقالة والصين تؤكد دعمها »بحزم«

قالت الم امس 
الثالثاء في مؤتمر 
صحافي من هونغ 

كونغ »قلت لنفسي 
مرارًا خالل األشهر 

الثالثة الماضية إن 
علينا، أنا وفريقي، أن 

نبقى لمساعدة هونغ 
كونغ
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بغداد ـ الصباح الجديد:

كشــف صندوق النقد العربي عن 
إدراج ســوق العراق لــأوراق املالية 
بيانات  قاعدة  في منظومة  رسمياً 
أسواق املال العربية لدى الصندوق، 
اعتبارا من بداية شهر أيلول 2019.

وقال صندوق النقد العربي، في بيان 
له، إن عدد األســواق املالية العربية 
املنضمة لقاعــدة بيانات الصندوق 
ارتفــع إلــى 17 ســوقاً بانضمام 

السوق العراقي.
وتضم ســوق العراق لأوراق املالية 
حالياً 95 شــركة، منها 28 مصرفاً 
و5 شــركات تأمــن، و23 شــركة 
خدمــات ومتويل مالي واســتثمار، 
وشــركتن في قطــاع االتصاالت، 
إضافــة إلى 21 شــركة في قطاع 
الصناعــة، و10 شــركات قطــاع 
الفنادق والسياحة، و6 شركات في 

قطاع الزراعة.
وبلغت القيمة السوقية اإلجمالية 
للســوق في نهاية عام 2018 نحو 
11.356 تريليــون دينــار عراقي ما 
يعادل 9.1 مليار دوالر، ولتكون بذلك 
في املرتبة الـ 13 بن األسواق املالية 

العربية في القيمة السوقية.
وباشــر الصندوق باحتساب مؤشر 
املالية،  لأوراق  العراق  لسوق  خاص 
معتمداً على البيانات كما هي في 
31 متوز 2019 كفترة أســاس، على 

وفق بيان له.
وتضم عينة مؤشر الصندوق اخلاص 

 43 املالية  بســوق العراق لــأوراق 
شركة، متثل قيمتها السوقية نحو 
80 باملائــة من القيمــة اإلجمالية 
للسوق كما هي بنهاية عام 2018.

يذكــر أن صنــدوق النقــد العربي 
يحتســب إضافــة إلى مؤشــرات 
املنضمة  املالية  باألســواق  خاصة 

عام،  بياناته، مؤشر مركب  لقاعدة 
يقيس أداء األســواق املالية العربية 
مجتمعــة، مبا فيها ســوق العراق 
لأوراق املالية ابتــداء من األول من 

أيلول 2019.
في السياق، أظهر التقرير الشهري 
تراجع  املالية،  لأوراق  العراق  لسوق 

 1.4 بنسبة  للســوق  العام  املؤشر 
باملائة خالل شهر آب.

يذكر أن عدد اجللسات خالل الشهر 
تراجــع إلى 16 جلســة في مقابل 
22 جلسة خالل شهر متوز، لتواجد 
إجازة عيد األضحى املبارك خالل آب.
وانخفضت الســيولة بالسوق إلى 

14 مليار دينــار، مقارنة بـ 41 مليار 
نتيجة  الســابق؛  الشهر  في  دينار 
املتداول  األسهم  كميات  انخفاض 
عليها لـ 15 مليار ســهم، من 73 

مليار سهم بتعامالت متوز.
الســوقية  القيمــة  وتراجعــت 
لأســهم 0.9 باملائة؛ إلــى 11.29 

 11.39 تريليــون دينار، في مقابــل 
تريليون دينار، بانخفاض يعادل 105 

مليارات دينار
وبلغــت قيمة األســهم املتداولة 
لأجانــب 1.73 مليار دينــار، منها 
959.97 مليون دينار شراء، و768.83 

مليون دينار مبيعات.

النقد العربي يدرج سوق األوراق العراقية
 في منظومة أسواق المال العربية

مع تراجع مؤشره العام خالل آب

بلغت القيمة السوقية 
اإلجمالية للسوق في 
نهاية عام 2018 نحو 
11.356 تريليون دينار 
عراقي ما يعادل 9.1 
مليار دوالر، ولتكون 
بذلك في المرتبة الـ 
13 بين األسواق المالية 
العربية في القيمة 
السوقية

أسواق املال العربية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الهيئة العامة للجمــارك عن حتقيق 
مركز جمرك طريبيل احلدودي ايراداً يوميا قارب 
امللياريــن وربــع املليار دينار في سلســلة من 
القفــزات النوعية التي يحققهــا هذا املراكز 

واغلب املراكز املنتشرة في املنافذ احلدودية.
وقال بيان للهيئة، أمس الثالثاء، ان »اســتمرار 
التزايد فــي معدالت األيــرادات املتحققة في 
اغلــب مراكزهــا اجلمركيــة ياتــي كنتيجة 
طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة 
هنــاك فضال عن األدارة املتميــزة خالل الفترة 

احلالية«.
واضــاف، ان »ايراداتهــا املتحققــة تدخل في 
حساب وزارة املالية لدى البنك املركزي العراقي 
والذي يخضــع لتدقيق ديــوان الرقابة املالية 
وبهذا تكون مســجلة أعلى ايراد يرفد املوازنة 
العامة للدولة بعد األيــرادات النفطية برغم 
التحديــات واملعوقــات والنقص احلــاد بأعداد 
متطلبات  أدنــى  وانعدام  املؤهلــن  املوظفن 

ووسائل واجهزة العمل اجلمركي«.

أنقرة ـ رويترز:
تراجع التضخم السنوي في تركيا بأكثر قليال 
مــن املتوقع إلى 15.01 باملئــة في آب ليواصل 
مســاره النزولي بعــد أزمة عملــة في العام 
املاضي ومما ميهــد الطريق علــى األرجح أمام 

خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وبحسب اســتطالع لرويترز، فإن مؤشر أسعار 
املستهلكن كان من املتوقع أن يسجل 15.51 
باملئة نزوال من 16.65 باملئة في الشهر السابق. 
وكانت هذه أدنى قراءة منذ أيار من العام املاضي. 
وعلى أساس شهري، أظهرت بيانات من معهد 
اإلحصاء التركي أيضا استقرار التضخم عند 
0.86 باملئة وهو ما يقل عن توقعات اســتطالع 

عند 1.3 باملئة.

2.25 مليار دينار إيرادات 
طريبيل الحدودي في يوم واحد

تراجع التضخم في تركيا 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
المس اليورو أقل مســتوى في 
28 شــهرا في مقابــل الدوالر 
أمس الثالثاء فــي الوقت الذي 
يضــع فيــه املســتثمرون في 
احلسبان انخفاضا أكبر ألسعار 
الفائدة الســلبية في منطقة 

اليورو.
توقعاتها  النقد  أسواق  ورفعت 
خلفض البنــك املركزي األوروبي 
أسعار الفائدة بواقع 20 نقطة 
أســاس في اجتماعه األسبوع 
املقبــل لتصل إلى نســبة 83 
الفائدة  أســعار  وتبلغ  باملئــة 

حاليا 0.4- باملئة.
كمــا قــدم البنــك املركــزي 
األوروبي شــبه تعهــد بتقدمي 
تشــمل  نقدي  حتفيــز  حزمة 
تراجع  تيسيرا كميا جديدا مع 
قطاع  وانزالق  االقتصادي  النمو 
الصناعات التحويلية في أملانيا 

إلى الركود.
االثنن  يــوم  وأظهــر مســح 
الصناعات  قطــاع  انكمــاش 
للشــهر  أوروبا  في  التحويلية 
الســابع على التوالــي ما عزز 
املركــزي  بلجــوء  التوقعــات 

األوروبي لسياسة التيسير.
وفي أحدث تعامالت، نزل اليورو 
0.3 باملئــة إلــى 1.0937 دوالر. 
وهبطــت العملــة األوروبيــة 
التعامــالت  فــي  املوحــدة 
دوالر   1.09305 إلى  اآلســيوية 
وهو أقل مستوى منذ منتصف 
كســرت  بعدمــا   2017 أيــار 
املســتوى املهم البالغ 1.1000 

دوالر األسبوع املاضي.
االســترليني ألقل  اجلنيه  ونزل 
مســتوى في نحو ثالثة أشهر 
أمــس الثالثاء بينما يســتعد 
مشــرعون بريطانيون لالقتراع 
علــى املرحلة األولي خلطة متنع 
رئيس الوزراء بوريس جونســون 
من  االنسحاب  نحو  املضي  من 

االحتاد األوروبي من دون اتفاق.
ونزل االسترليني 0.7 باملئة إلى 
1.1963 دوالر وكان قد تراجع في 
دوالر   1.1959 إلى  وقت ســابق 
وهو أقل مســتوى منذ تشرين 

األول 2016.
وفــي مقابــل اليــورو، المس 
أقل مستوى في  االســترليني 

أسبوعن عند 91.74 بنس.
الــى ذلــك، تراجعت األســهم 

األوروبيــة ألول مــرة فــي أربع 
الثالثاء مع تضرر  أمس  جلسات 
املعنويات جــراء الضبابية حيال 
االحتاد  مــن  البريطاني  اخلــروج 
التوترات  واســتمرار  األوروبــي 
املتحدة  الواليات  بــن  التجارية 

والصن.
وكان املشــرعون البريطانيــون 
بحثوا أمس ما إذا كانت بريطانيا 
نحو  أخــرى  خطوة  ســتخطو 
انتخابــات مبكرة حن يقترعون 
على املرحلــة األولي خلطة متنع 
بوريس جونســون  الوزراء  رئيس 
من املضي نحو االنســحاب من 

االحتاد األوروبي من دون اتفاق.
ودفــع ذلك اجلنيه االســترليني 
منذ  مســتوى  ألقل  للهبــوط 
كانــون الثاني 2017 ما ســاعد 
املؤشــر فايننشــال تاميــز 100 
الزاخــر  القياديــة  لأســهم 
التفوق  على  التصدير  بشركات 
فــي األداء على بقية األســواق 

األوروبية والصعود 0.14 باملئة.
 600 املؤشــر ســتوكس  ونزل 
لأســهم األوروبية 0.26 باملئة 
بتوقيت   0715 الساعة  بحلول 

جرينتش.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد األمن العام جمللــس الوزراء 
حميد نعيم الغزي، إدراج مشروع 
احلكومــة األلكترونيــة ضمــن 
أولويــات البرنامــج احلكومــي، 
وتخصيــص مبالــغ ماليــة في 
موازنــة العــام املقبــل إلجنــاز 
املرحلة الثانية من املشروع، وفقاً 

لتوقيتات زمنية محددة.
جاء ذلــك في أثنــاء كلمته في 
العليا  اللجنــة  عمــل  ورشــة 
النشــاط  وإدارة  لتنســيق 
احلكومي باجتاه إنشــاء احلكومة 
أقيمــت  التــي  األلكترونيــة، 

بالتعاون مــع جامعة تكنولوجيا 
تقام  التي  واإلتصاالت،  املعلومات 
للفترة من 2–4 / 9 /٢٠١٩، بعنوان 
البيانات واألمن السيبراني(،  )امن 
ضمن البرنامج املستدام للتدريب 
بالواقــع  للنهــوض  والتطويــر 
في  البيانــات  ملراكــز  اخلدمــي 

التشكيالت احلكومية.
»التحول  إن  العام،  األمن  وأضاف 
اإللكترونــي يحتــاج الــى إرادة 
إستثنائية،  وبذل جهود  حقيقية 
من مختلــف اجلهــات«، مؤكداً 
علــى أهمية تفاعل تشــكيالت 
فــي  املعلومــات  تكنلوجيــا 

املؤسســات احلكومية كافة مع 
والتقنية لتطوير  الفنيــة  الفرق 
امكاناتهم وحتديد حاجات عملية 

التحول األلكتروني.
بدوره أشار رئيس اجلامعة األستاذ 
الدكتور عباس محســن البكري، 
إن ورشــة العمــل تأتــي ضمن 
املشــروع  ســتراتيجية  تطبيق 
الوطني للتحول الرقمي، ملواكبة 
قواعد  وإرساء  املعلوماتية  الثورة 
االلكتروني،  الفضاء  مع  التعامل 
فضالً عن حتقيق انتقاله حقيقية 
في آلية التعامــل واحلفاظ على 

البيانات وأمنها. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت أســعار النفــط أمس 
الثالثــاء، إذ تلقي احلــرب التجارية 
اجلارية بن الواليات املتحدة والصن 
بظاللها على األسواق، كما تُضاف 
بيانات ضعيفة من كوريا اجلنوبية 
إلــى مخــاوف بشــأن األســواق 

الناشئة وارتفاع في إنتاج أوبك.
وتراجع اخلام األميركي 26 سنتا أو 
0.5 باملئة إلى 54.84 دوالر للبرميل 
بتوقيت   0644 الســاعة  بحلــول 
جرينتش. بينما نــزل خام القياس 
العاملي برنت ســتة ســنتات إلى 

58.60 دوالر للبرميل.
وفرضــت الواليــات املتحــدة هذا 

األسبوع رســوما جمركية بنسبة 
15 باملئــة علــى بضائــع صينية 
متنوعة وبدأت الصن فرض رسوم 
قائمة  جمركيــة جديــدة علــى 
دوالر،  مليار   75 بقيمة  مستهدفة 
الدائرة  التجارية  احلــرب  يعمق  مما 

منذ أكثر من عام.
وقــال الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب إن الطرفن ال يزاالن يعتزمان 
اللقاء في وقت الحق هذا الشــهر 

إلجراء محادثات.
املركزي  البنك  بيانات من  وأظهرت 
كوريا  اقتصــاد  أن  الثالثــاء  أمس 
اجلنوبيــة منا بأقل مــن املتوقع في 
مراجعة  إذ متــت  الثانــي،  الربــع 

الصــادرات باخلفض في ظل النزاع 
التجاري األميركــي الصيني الذي 

طال أمده.
ويلقي حترك األرجنتــن يوم األحد 
لفــرض قيود علــى رؤوس األموال 
الضــوء أيضــا علــى مخاطر في 

األسواق الناشئة.
وارتفع إنتــاج دول منظمة البلدان 
املصــدرة للبترول )أوبــك( في آب 
ألول مــرة هــذا العــام، إذ طغت 
زيادة في إمــدادات العراق ونيجيريا 
على كبح الســعودية، أكبر منتج 
فــي املنظمــة، إلنتاجهــا وفاقد 
في اإلمــدادات نتيجــة العقوبات 

األميركية على إيران.

اليورو ينخفض ألقل مستوى في 28 شهرًا 

تخصيص مبالغ مالية في موازنة 
2020 لمشروع الحكومة اإللكترونية  

انخفاض أسعار النفط عالميًا مع اتجاه 
أنظار السوق للحرب التجارية

وسط ترقب لتحفيز من المركزي األوروبي



عومير كرمي
 

السبع  الدول  ســتدخل قمة مجموعة 
بديناميتها  التاريــخ  العــام  لهذا   )G7(
النووية  بالقضية  يتعلــق  فيما  املذهلة 
اإليرانية. وللوهلة األولى، بدا أن االجتماع 
في بياريتز، فرنسا، كان الفعل األخير في 
للتوسط  إميانويل ماكرون  الرئيس  جهود 
بني طهران وواشــنطن. فقــد وصل وزير 
اخلارجيــة اإليراني محمد جــواد ظريف 
بشــكل مفاجئ في خضم القمة. وفي 
اليوم التالي، صرح الرئيس حسن روحاني: 
»لو كنت أعلــم أن حضور اجتماع وزيارة 
شــخص يســاهمان في تنميــة بالدي 
ومعاجلة مشــكالت الشــعب، ملا كنت 
ألفّوتهما«، في إشــارة على ما يبدو إلى 
ترامب.  الرئيس  مــع  محادثات محتملة 
ولكن منذ ذلك احلني، أصدر املســؤولون 
اإليرانيون تصريحات وشــروطاً مسبقة 
تشــير إلــى أن احلكومــات الغربية قد 
حتتــاج إلى بــذل املزيد مــن اجلهود قبل 
أن تعيــد طهران اســتئناف املفاوضات.

خطوة واحدة إلى األمام
، خطوتني إلى الوراء

في مؤمتــر صحفي مشــترك ُعقد في 
26 آب/ أغســطس بعد اجتماع القمة، 
أشــار ماكرون إلى أنه في حني »ال شيء 
منقوش في الصخــر«، إال أن الكثير من 
اجلهود قد بُذلت إلعادة طهران وواشنطن 
إلى طاولة املفاوضات، وأنه »ميكن القول 
إنــه جرى وضــع خارطة طريــق«. وعلى 
وجــه التحديــد، قال لروحانــي وظريف 
إنه إذا قبــال بعقد اجتماع مــع ترامب، 
رمبــا »في األســابيع القليلــة املقبلة«، 
اتفاق«.  إلــى  »التوصــل  ميكن عندهــا 
وأضاف أنه ينبغي على اجملتمع الدولي أن 
يعّوض إيران أوالً من الناحية االقتصادية، 
علــى ســبيل املثال مــن خــالل توفير 
»خطوط ائتمان« أو إعادة إطالق قطاعات 
التعليقات  وخــالل  معينة.  اقتصاديــة 
اخلاصة للرئيس ترامــب عندما كان إلى 
جانــب ماكــرون، أعرب عن اســتعداده 
لالجتمــاع بروحانــي »إذا كانت الظروف 
مالئمة«، وشدد على أن إيران حتتاج بشدة 
إلى هذه احملادثات ألن العقوبات األمريكية 
أدت إلــى تدهــور وضعهــا االقتصادي.

لقد فتح املؤمتر الصحفي اإليجابي اجملال 
للتكهنات بشــأن احتمــال انعقاد قمة 
رئاســية في اجتماعات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة ابتــداًء من منتصف أيلول/ 

ســبتمبر. ولكن هذا التفاؤل كان سابقاً 
ألوانه. فبعد أقل من أربع وعشرين ساعة 
السبع،  الدول  انتهاء قمة مجموعة  من 
خطوة  اإليرانيــون  املســؤولون  تراجــع 
إلى الــوراء. فقد نفى ظريــف إمكانية 
عقــد أي اجتماعــات مــع املســؤولني 
األميركيني مــا لم تعد واشــنطن إلى 
املشــتركة«،  الشــاملة  العمل  »خطة 
بينما أعلــن روحاني أن رفــع العقوبات 
للمفاوضات. مســبقاً  شــرطاً  يشكل 
وتكرر اخلطاب ذاته في 29 آب/ أغسطس، 
عندما نشــرت اجمللة األسبوعية ملكتب 
األعلى علــي خامنئــي كتاباً  املرشــد 
مفتوحاً موجهاً لروحاني وظريف بعنوان 
»املفاوضــات مع الواليــات املتحدة غير 
االفتتاحية  املقالة  وشددت  حتماً«.  واردة 
على أهميــة مظاهر القوة في العالقات 
الدوليــة، قائلة إن أولئــك الذين يؤمنون 
بــأن املفاوضات هي اخليار الوحيد ملعاجلة 
مشــاكل إيران ال يدركــون أن احملادثات ال 
تخدم املصلحة الوطنية إال إذا كانت قوة 
اجلمهورية اإلسالمية »في حالة جيدة«. 
ثم أعلنت املقالة أنه لن تُعقد محادثات 
العامة  اجلمعية  اجتماعات  هامش  على 
لألمم املتحــدة، ألن »التفاوض مع الواليات 
املتحدة أظهر بوضوح أنه ال يخدم املصالح 

اإليرانية«. وبرغم أن خامنئي نفســه لم 
يتحدث علناً منــذ قمة مجموعة الدول 
السبع، إال أن املقاالت االفتتاحية ملكتبه 
تعّبر عادًة عن نهجه الفكري. وقد روجت 
الحقاً  الرئيسية  اإليرانية  اإلعالم  وسائل 
لهــذا اخلطاب، إذ نشــر بعضها مقطع 
فيديو خلامنئــي على موقع »تويتر« يعود 
لعام مضــى، يؤكد فيــه أن املفاوضات 
مع األمريكيني غير مجدية ألن الرؤســاء 
األميركيني غير مهتمني إال بإظهار أنهم 
إيــران إلى طاولــة املفاوضات. قد جّروا 

صراع داخلي أم رد فعل على ترامب؟
قد تبدو التناقضات في رد طهران مربكة 
للوهلة األولى. ولكنها تشير على األرجح 
إلى أن النظام هو في خضم نقاش داخلي 
بشأن ما إذا كان يجب السعي إلى إجراء 
وكيفية  واشنطن  مع  مناقشات جديدة 
القيام بذلك. وهذا النقاش ميكن أن ينتهي 
بدوره إلى حتديد إطار احملادثات بحد ذاتها.

إدارة ترامب من »خطة  ومنذ انســحاب 
العام  في  املشــتركة«  الشاملة  العمل 
املاضــي، انتقــد خامنئي مــراراً وتكراراً 
روحانــي وظريف، مما زاد مــن حدة النزاع 
الرئيس »املعتدل«  املستمر بني معسكر 
ومعســكر املرشــد األعلــى »احملافظ«. 

وعلى وجه التحديــد، اتهمهما خامنئي 
بالوقوع ضحية خلــداع األمريكيني خالل 
املفاوضات النوويــة، معتبراً أنه لم يكن 
يجدر بإيران الوثوق بــإدارة أوباما أو إجراء 
محادثات مع واشــنطن في املقام األول. 
ووفقــاً لذلــك، رمبــا لم يكــن خامنئي 
يــدرك إدراكاً متاماً أن عــرض ظريف في 
إلى  السبع ســيتحّول  الدول  مجموعة 
جهد رفيع املســتوى الستئناف احملادثات.

وعلى أي حــال، عندما انتشــرت األنباء 
حول رد ترامب اإليجابي إزاء عقد اجتماع 
محتمل، بدا املرشــد األعلى وكأنه يصّد 
»صانعي السالم« اإليرانيني. وهذه ليست 
التي يقوم فيهــا خامنئي  املرة األولــى 
بكبــح خطة لالنخراط ]فــي محادثات[ 
يتزعمها أحد رؤســاء البــالد. ففي عام 
2009، وافق الرئيس محمود أحمدي جناد 
مبدئياً علــى اقتراح من قبــل الواليات 
 80 املتحدة وفرنسا وروسيا بشحن نحو 
في املائة من اليورانيوم اإليراني املنخفض 
وقود  مقابــل  اخلــارج  إلى  التخصيــب 
للمفاعالت. ولكن عندما مت نشر تفاصيل 
االتفاقيــة علنــاً، أفشــلها خامنئــي، 
محــذراً مــن أن املفاوضــني األميركيني 
ظهورهــم«. وراء  خنجــراً  »يخّبئــون 
وقد ينبثق عدول طهران األخير أيضاً عن 

ســرد الرئيس ترامب بأن إيران ستضطر 
قريباً للدخول في مفاوضات من منطلق 
الضعف. ومييل هذا اخلطاب إلى أن يكون 
مبنزلة علم أحمر لقيــادة النظام، ألنها 
تســتغل نقاط الضعف فــي معركتها 
الالمتناهيــة للحفاظ على الشــرعية 
احمللية ومتنعها من حفظ ماء الوجه. وفي 
28 آب/ أغســطس، على ســبيل املثال، 
أعلن نائــب وزير اخلارجية عباس عراقجي 
»لن تتفاوض أي دولة حتت الضغط«، ألن 
القيام بذلك ســيكون مبثابة استسالم 
أكثر منه نقاش فعلي. وكرر القائد العام 
لـ »احلــرس الثوري اإلســالمي« اإليراني 
الفكرة  اللواء حســني ســالمي هــذه 
بعد يوم، زاعماً أن »العدو« يســعى إلى 
الضغــط على إيــران لكي تستســلم 
وتضطــر إلــى الدخول فــي مفاوضات.

إستراتيجية إيران احلالية
بغض النظر عما حدث وراء الكواليس في 
طهران في األسبوع األخير، فقد اتضحت 
األخيرة  االستراتيجية  األمور حول  بعض 
للنظام وتداعياتها احملتملة على احملادثات 
املســتقبلية. أوالً، تعمل إيران بشــكل 
مطرد على فتح قنوات لنقل الرســائل 
إلى الرئيس ترامب عبر شركائه الدوليني 

املوثوقــني، وأبرزهــم ماكــرون والرئيس 
الياباني شــينزو آبي. وكما أشار ماكرون 
في قمــة مجموعة الدول الســبع، قد 
يشكل هؤالء »الوسطاء« جزءاً من ائتالف 
املستقبلية. املناقشــات  في  مفاوضني 
ثانيــاً، تضع إيران وروحاني ســقفاً عالياً 
واشنطن، على  احملادثات مع  الســتئناف 
األقل في الوقــت احلالي. ويقيناً، أظهرت 
طهران في املاضي أنها تســتطيع إبداء 
مرونة بشأن مطالب كهذه إذا لزم األمر. 
ومع ذلك، فإن إعالن شــروط مســبقة 
صارمــة فــي البداية ميكن أن يســاعد 
روحاني على حتقيق هدفني. على اجلبهة 
احمللية، قد يهدئ ذلــك بعض النقاد، مبن 
فيهم خامنئــي، من خالل طمأنتهم بأن 
إيران لن تُقدم على خطوة أخرى محفوفة 
باخملاطر دون تنازالت أمريكية كبرى )مثل 
»خطة  إلى  واالنضمــام  العقوبات  إزالة 
العمــل الشــاملة املشــتركة«(. وعلى 
الصعيد الدولي، فإن الشــروط املسبقة 
القاسية قد تدفع االحتاد األوروبي وأطرافاً 
أخــرى إلى منــح إيران بعــض التنازالت 
االقتصادية في األقل قبــل بدء احملادثات.

وفي الواقع، تلعــب طهران ورقة التظّلم 
وتكــراراً منذ  الدولية مراراً  مع األســرة 
انســحاب ترامب مــن »خطــة العمل 

الشــاملة املشــتركة«، واضعــًة نصب 
الرئيسي املتمثل بتنفيذ  عينيها الهدف 
 )INSTEX( »آلية دعم التبــادل التجاري«
بشــكل كامل، وهي »الوحــدة األوروبية 
ذات الغــرض اخلاص« التي مت تأسيســها 
في وقت ســابق من هذا العام لتسهيل 
التجارة مع إيــران. ووفقاً لعراقجي، أخبر 
روحاني ماكــرون أنه ينبغــي على أوروبا 
تيسير آلية تسمح لطهران ببيع النفط، 
إما من خالل احلصــول على إعفاءات من 
واشــنطن أو توفيــر »خطــوط ائتمان« 
لشــراء سلع  اســتعمالها  إليران  ميكن 
مقابل النفط. وذكر ماكرون هذا املوضوع 
فــي تصريحاته جملموعة الدول الســبع.

ثالثــاً، تقــوم إيــران برفــع التكاليــف 
التوصل  »عــدم  لســيناريو  االفتراضية 
إلى اتفاق« من أجــل الضغط على أوروبا 
لتســريع »آلية دعم التبــادل التجاري« 
وتقــدمي تنــازالت مماثلــة. وكمــا أوضح 
عراقجي في 28 آب/ أغسطس، إذا لم تُلبَّ 
املطالــب اإليرانية، ســيتطلب املزيد من 
اخلطوات لـ تقليص التزامات إيران مبوجب 
»خطة العمل الشاملة املشتركة«. وقد 
اليورانيوم  بالفعل كمية  النظام  تخطى 
يُســمح  التي  التخصيــب  املنخفــض 
لــه بتخزينها مبوجــب االتفــاق النووي، 
ورََفع مســتوى تخصيبه إلــى ما يتجاوز 
3.67 في املائة )انظر املرصد السياســي 
3126 للحصول على شــرح أكمل لهذه 
النظام  يهدد  وحالياً  التقنية(.  املســائل 
باتخاذ خطوة أخرى مماثلة في الســادس 
من أيلول/ ســبتمبر، علــى الرغم من أن 
املســؤولني لم يحددوا بعــد طبيعتها.

وبينما ميضي القادة اإليرانيون قدماً بهذه 
االستراتيجية ويحاولون في الوقت نفسه 
التكيــف مــع الصعوبــات االقتصادية 
املتنامية، يبرز سؤال أساسي: هل يؤمنون 
ترامب ســيتنازل عن  الرئيس  بــأن  حقاً 
عقوبات كبرى في مجال الطاقة في عام 
االنتخابات، أم أنهم يقّدمون هذا املطلب 
املبالغ فيــه فقط حلث أوروبــا أو أمريكا 
على تقدمي عدد أقل من التنازالت بشــأن 
قضايا مثل »آلية دعم التبادل التجاري«؟ 
قد حتدد اإلجابــة ما إذا كانــت احملادثات 
اجلديدة ممكنة، ناهيك عن كونها مثمرة.

الرئيــس  نائــب  كرمــي  عوميــر 
لشــؤون االســتخبارات في شــركة 
اإلســرائيلية  الســيبراني  األمــن 
زائــر  وزميــل  »سيكســجيل«، 
ســابق فــي معهــد واشــنطن؛ وقد 
قــاد جهــوداً حتليليــة وبحثيــة في 
اإلســرائيلي«  الدفــاع  »جيــش 
األوســط. بالشــرق  يتعلــق  فيمــا 

معهد واشنطن
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هل تشق إيران طريقها نحو المفاوضات؟

إريك بيرجلوف
 

الســويدية جريتا  أبحــرت   - لنــدن 
إلى  املناخية،  احلقيقة  نبراس  ثونبرج، 
الواليات املتحدة في يخت ســباق بال 
أي انبعاثات غازية لتوليد موجات في 
جــزء مختلف من العالــم ــ مبا في 
ذلك قمة األمم املتحدة للعمل املناخي 
التي ســتنعقد الشــهر املقبل في 
على شواطئ  ترسو  وسوف  نيويورك. 
أميركا في وقت يتســم بتزايد الوعي 
الذي  بالتهديد  عبر ضفتي األطلسي 
يفرضه تغير املناخ. ولكن هل تترجم 
العام إلى عمل  الــرأي  التحوالت في 
حقيقي ملموس؟ ال نستطيع أن جنزم 

بهذا بعد.
إن التعامــل بجديــة مــع قضيــة 
االستدامة يعني أننا لم يعد بوسعنا 
جتاهل حدودنا الكوكبية. يتعني علينا 
أن نبدأ بتصميم األدوات والسياسات 
املطلوبــة جلعــل كل مظاهر اجملتمع 
أكثــر اســتدامة، قبــل أن تصبــح 
التكاليــف املطلوبــة لتحقيق هذه 
الغاية ضخمــة إلى احلد الذي يفقرنا 
جميعا. وقــد أصبحت هذه على نحو 
متزايد مهمة ليس فقط لألكادمييني 
املتخصصني في هذا اجملال، بل وأيضا 
للدارســني والباحثني عموما. ينبغي 
لالســتدامة أن تكون اآلن العدســة 

التــي نتناول بهــا جميع األســئلة 
التجريبيــة املرتبطــة بالسياســة. 
إلى أبحاث مدفوعة  نحن في احتياج 
بالتحديــات وموجهة لتحقيق مهام 
جهود  بذل  يســتدعي  وهذا  بعينها، 

واسعة متعددة التخصصات.
لتحقيق هــذه الغاية، قــدم مايكل 
كمبريــدج،  جامعــة  مــن  جــروب 
اثنني مــن زمالئه،  باملشــاركة مــع 
خالل  من  األهمية  بالغة  مســاهمة 
كتابــه بعنــوان »اقتصــاد كوكبي: 
الثالثة  واجملاالت  املناخ،  وتغير  الطاقة، 
للتنمية املســتدامة«. يحشد جروب 
األدوات من  مجموعة واســعة مــن 
داخل علوم االقتصاد لرســم الطريق 
إلــى مجتمع مســتدام. يحتاج هذا 
اإلطار إلى التوسع إلى ما هو أبعد من 
االقتصاد، لكنه يوفــر نقطة انطالق 

مفيدة.
تتعلق »اجملــاالت الثالثة« في العنوان 
الفرعي للكتاب بالســلوك البشري، 
وكيــف ميكــن أن يتأثــر مــن خالل 
التنظيم، والتسعير التقليدي القائم 
على السوق، واإلبداع. ويتطلب حتويل 
أي نظام العمــل على اجملاالت الثالثة. 
على سبيل املثال، من املمكن أن يغير 
التنظيم األفضل الســلوك البشري 
بطريقة تفضي إلى خفض األســعار 
إلى  بــدوره  يؤدي  اإلبــداع، مما  وحتفيز 

تنظيم أفضل وتكاليف أقل.
من املؤســف أن كال من هذه اجملاالت 

التقليدية الثالثة في االقتصاد تطورت 
بشــكل منفصــل، فأنشــأت لغة، 
بالسياسة،  وتوصيات متعلقة  وأدلة، 
خاصة  ومجالت  مهنية،  ومجتمعات 
بها. ويتلخــص الهدف من »االقتصاد 
الكوكبي« في دمج هذه اجملاالت داخل 
مجتمع واحــد، هدفــه الوحيد بناء 
البقاء داخل حدود  حضارة قادرة على 

كوكب األرض.
يحدث هــذا بالفعل علــى الهامش. 
إذ يتحدث خبــراء االقتصاد التطوري 
واملؤسســي إلــى خبــراء االقتصاد 
بشــأن  والســلوكي  التنظيمــي 
الكيفية التي تعمــل بها االختيارات 
واالقتصادية  االجتماعيــة  الفرديــة 
على تشــكيل أنظمــة معقدة مبرور 
الوقت. كان خبراء اقتصاد التعقيدات 
آرثر عاكفني على دراســة  بريان  مثل 
مثل هذه األســئلة لعقود من الزمن. 
وبالتــوازي مع هــذا، اعتمــد خبراء 
ريزيديوال«  »ســولو  لــدى  االقتصاد 
على اجملاالت الثالثــة لفهم العوامل 
غير املفســرة التي تساهم في النمو 

االقتصادي.
لكن هذا التمازج املتعدد التخصصات 
ال يحــدث بالســرعة الكافية. ونحن 
في احتياج إلــى ميدان جديد للعلوم 
لتوحيــد  الكوكبيــة  االجتماعيــة 
وجهــات النظــر اخملتلفــة، واألطــر 
املفاهيمية، واألدوات التحليلية ــ من 
العلوم السياســية، وعلم االجتماع، 

واألنثروبولوجــي )علــوم اإلنســان(، 
وعلم النفس. وكمــا ال ميكننا جتاهل 
علم املناخ، فال يجــوز لنا أن نتجاهل 
التحديــات اجليوسياســية واألمنية 
التي ســتواجه كوكبــا تتزايد درجة 

حرارته.
املســتهلكني  مشــاركة  جانب  إلى 
واجملتمع  اخلاصة،  والشــركات  األفراد، 
املدنــي، يتطلب بنــاء اقتصاد عاملي 
مســتدام التدخل النشط من جانب 
الدولــة. ويتعني علــى احلكومات أن 
تعمل على وجه السرعة على تعديل 
األطر التنظيمية وإعادة ضبط حوافز 
األساسية  البنية  وتوســيع  السوق، 
املاديــة والناعمــة املطلوبة لتمكني 
اإلبداع من االزدهــار. عالوة على ذلك، 
ينبغي لصناع السياســات أن يكونوا 
مجازفات  خلــوض  اســتعداد  علــى 
السياسات  معايرة  وإعادة  محسوبة، 

اعتمادا على املردود.
لعل الصحــة العامة هي التخصص 
الفرعي األقــرب إلى دمج تخصصات 
والعلوم  الطــب  أخرى، مبا فــي ذلك 
البيئيــة. في كتابه بعنــوان »البقاء: 
واحــد،  وكوكــب  واحــدة،  صحــة 
ومســتقبل واحد«، يوضح لنا جورج 
لوديــك، رئيس فريق عمــل التثقيف 
الصحــي املوحد، كيــف ميكن دمج 
الصحة العامة في مجموعة واسعة 
من اجملاالت ملعاجلــة الصحة الفردية، 

والسكانية، والبيئية.

آخر مهــم، بطبيعة  يتمثل مجــال 
احلال، فــي التعليم. في عــام 2015، 
 2030 أجنــدة  الدولي  اجملتمــع  تبنى 
التي  املســتدامة  التنمية  وأهــداف 
أعلنتهــا األمم املتحدة، وأحدها )هدف 
يعتبر  الرابــع(  املســتدامة  التنمية 
التعليــم الشــامل العالــي اجلودة 
املفتــاح لبناء مجتمعات »ســلمية، 
وعادلة، وشــاملة«. ومع ذلك، تواجه 
محــاوالت التقدم نحــو حتقيق هذا 
الهدف وخاصة فــي البلدان النامية 
العراقيــل املتمثلــة فــي التفــاوت 
بني النــاس، والفقر، والعجــز املالي، 

والتطرف، والصراعات املسلحة.
فــي االقتصــادات املتقدمــة، حتتاج 
أنظمــة التعليم إلى إعــداد الطالب 
لعالــم يخضع لتغيــرات اجتماعية 
واقتصاديــة وتكنولوجيــة جوهرية. 
إلى  اليوم  وســوف يحتاج الشــباب 
املهارات ليس فقــط ملواكبة التحول 
املســتمر، بل وأيضــا لقيادته. وهذا 
يعني أن السياســة التعليمية أيضا 
يجب أن تكــون مدفوعة بالتحديات. 
مــن الناحية العمليــة، ينبغي لكل 
جامعــة أن تنظــر في إنشــاء دورة 
إلزامية بشــأن التفكير في األنظمة 

واملناهج املتعددة التخصصات.
مــن ناحيــة أخــرى، يتعــني علــى 
مؤسســات القطاعني العام واخلاص 
في مختلف أنحــاء العالم أن تعمل 
التنمية املستدامة  على دمج أهداف 

في كتاب  اليوميــة.  في عملياتهــا 
البقــاء، تقدم منظمــات تتراوح من 
املراكز األميركيــة ملكافحة األمراض 
والوقاية منهــا إلى الصندوق العاملي 
للحياة البرية، شــرحا حول الكيفية 
التي تتبنى بها نهجا أكثر تعددية في 
التخصصــات. ولكن في عموم األمر، 
من الواضــح أن العديد من البلدان ــ 
إن لم يكن أغلبها ــــ لم تنظر بعد 
التنمية  أهــداف  تنفيذ  تكاليف  في 
غياب  وفي  كامل.  بشكل  املستدامة 
مشاركتها النشــطة يُصِبح حتقيق 

النجاح احتماال بعيدا.
املاليــة  وزارات  معظــم  أن  الواقــع 
الوطنية لم تشــارك بشــكل كامل 
الدفاع عن  2030. وفــي  في أجنــدة 
منتنع  أن  علينــا  يتعني  االســتدامة، 
عن خلــق نقاط ضعــف جديدة في 
هيئة مديونية مفرطة. وتُظِهر جتارب 
حديثة أن األزمات املالية من املمكن أن 
اإلجنازات  تقويض  على  بسرعة  تعمل 
االقتصادية والسياســية، وفي بعض 
األحيان قد تهــدم عقودا من التنمية 
أو تعرض النمو االقتصادي واالستقرار 

في املستقبل للخطر.
بينمــا تخطــو جريتــا ثونبــرج إلى 
شواطئ جديدة، ينبغي للقائمني على 
السلطة أن يفكروا في مسؤوليتهم 
جتــاه كل األجيال. ونحــن في احتياج 
عاجل إلــى تهيئة الظــروف لظهور 
علم االجتمــاع الكوكبي القادر على 

تنوير وإرشــاد قراراتنا السياسية. في 
نهاية املطاف، ســوف يستمر كوكب 
األرض. لكن بقاء البشــرية سيتوقف 
على قدرة قيادات اليــوم على إظهار 
أنظمة  وعلــى  احلقيقية،  الزعامــة 
احلوكمة واملنح الدراسية التي نبنيها 
من أجل املســتقبل. وال شــيء أكثر 
فعالية في تركيز العقول من احتمال 

االنقراض والفناء.

إريك بيرجلوف أســتاذ ومدير معهد 
الشــؤون العامليــة في كليــة لندن 

لالقتصاد والعلوم السياسية.
بروجيكت سنديكيت
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قبل أيام على االنتخابات اإلسرائيلية، 
يتحرك نتنياهو في كل اجتاه بحثاً عن 
أوراق رابحة، تؤّمن له االســتمرار في 

تصّدر احلياة السياسية. 
لم تفلح كل املكافآت التي أغدقتها 
اإلدارة األميركيــة، والدعم املباشــر 
والصريح، الــذي قدمه دونالد ترامب، 
فــي أن يحســم نتنياهــو املعركة 
االنتخابية السابقة لصاحله، فكانت 
النتيجــة الفشــل فــي تشــكيل 
انتخابات  إلى  الذهاب  وقرار  احلكومة 
جديدة في الســابع عشر من أيلول 

اجلاري. 
وفي هذه املرة، أيضاً، لم تبخل اإلدارة 
األميركيــة على نتنياهــو، فأقدمت 
على شطب السلطة الفلسطينية 
مــن خارطــة خارجيتهــا للشــرق 
األخضر،  الضوء  ومنحته  األوســط، 

إلعالنه السيادة على املستوطنات. 

غير أن كل ذلك، ال يكفي ألن يطمئن 
ملك إسرائيل، ملستقبله السياسي، 
فأخذ يدير مســرح الّدمى، على وفق 
حســابات ال تدفع األوضاع إلى حرب 
شــاملة، وال تبقيها على حالها من 

الهدوء النسبي.
كان نتنياهو يعرف متاماً أن شن عدوان 
متكرر على العــراق بذريعة مالحقة 
الوجود العســكري اإليراني، وحليفه 
»احلشد الشعبي«، ال ميكن أن يأتي برد 
فعل من هناك. العراق يواجه العدوان 
والتصريحات،  بالكالم  اإلســرائيلي 
ذلك أنــه مكبل بأزماتــه العميقة 
أميركي  بوجود  ومكبل  وانقساماته، 
مســيطر، وبوضع عربي ال عالقة له 
بــكل ما يجري. ويعــرف نتنياهو أنه 
ســيواصل قصف أهداف يقول إنها 
إيرانية ولـ »حزب اهلل« في ســورية، 
دون أن يتلقى رداً ذلك أن الردود اتخذت 
طابعــاً تقليديــاً يقف عنــد حدود 
دون  اإلسرائيلية،  للطائرات  التصدي 

أن تتمكن من ردعها.
ســورية متلك أســلحة دفــاع جوي 

قادرة علــى التعامل مــع الطائرات 
اإلســرائيلية لكن قرار استخدامها 
ليس بيد ســورية، وإمنــا بيد الطرف 
وحسابات  روســيا،  وهو  وفرها  الذي 
روســيا، ال تبتعد كثيــراً عن منطق 

ضمان أمن إسرائيل.
وفــي حــني لــم تثــر االعتــداءات 
العراق  مــن  على كل  اإلســرائيلية 
وســورية أي ضجــة متنــح نتنياهو 
الفرصــة للتبجح، بأنــه األقدر على 
قدرتها  وتأكيد  إسرائيل،  أمن  حماية 
على الردع، فإنه ذهب إلى حيث ميكن 

أن يحقق له ذلك.
الضاحية  اســتهدف  الذي  العدوان 
رة  اجلنوبية، من خالل طائرات مســيّ
مفّخخة، مــا كان لــه أن مير هكذا 
دون رد ســيكون هو اآلخر محسوباً، 
وبالقدر الذي مينح إســرائيل املبادرة 
إليه، لضبط تداعياته في احلدود التي 

تخدم نتنياهو.
ما صدر عن السيد حسن نصر اهلل، 
ينطوي على ثقة، بأن ثمة ردا سيكون 
مــن لبنــان وفيــه، وال يتوقف على 

التصــدي للطائرات املســّيرة، التي 
واصلت حتليقها، لكن كل املعطيات 
واملؤشــرات تفيد بأن مثــل هذا الرد 
ســيكون موضعيــاً، وال يرقــى إلى 
مســتوى توفير حوافز لنشوب حرب 
واسعة، ال يريدها أي طرف مبا في ذلك 

إسرائيل.
ميكن أن يكتفي حزب اهلل، بالعملية 
التي استهدفت آلية عسكرية على 
تبعها  والتي  »أفيفيم«،  ثكنة  طريق 
تبــادل إلطــالق النــار، أدت إلى جلوء 
املالجئ ملســافة  إلى  املســتوطنني 
اربعــة كيلومتــرات. غيــر أن تدمير 
اآللية من قبــل »حزب اهلل«، وإصابة 
عدد مــن اجلنود، قد يجــر إلى تبادل 
للقذائف، وتصعيد من قبل إسرائيل، 
ولكــن كل ذلك مع ما هو متوقع من 
تداعيات، ال يصل إلى مســتوى توقع 

نشوب حرب واسعة.
أول الداعمــني لنتنياهو كان نفتالي 
بينيــت، برغم أنه لــم يعد يحظى 
بإمكانية احلصــول على مقاعد في 
الكنيست القادمة، لكن نتنياهو أراد 

أن يرفع مستوى التوتر، إلى التهديد 
القومي، الذي يلزم خصومه، بالوقوف 
إلى جانبه، وجتاهل اخلالفات املرتبطة 
باملناخ االنتخابي. فضالً عن ذلك، فإن 
اإلدارة األميركية لن تتأّخر، في إعالن 
موقف داعم لنتنياهو، وحق إسرائيل 
في الدفاع عن نفســها، وكأنها هي 

التي تتعرض للعدوان.
للفلســطينيني  الذي يقدم  الالفت، 
وغيرهــم، أن اللبنانيــني متحــدون 
العــدوان،  إدانــة  موقــف  علــى 
واالســتعداد للتصدي له ابتداًء من 
رئيــس اجلمهورية إلــى كل التيارات 
بينها  رغــم كل مــا  السياســية، 
املوزاييك  مــن  وبالرغم  من خالفات، 
الطائفــي ذي األبعــاد السياســية 
واالجتماعيــة التــي متيــز اجملتمــع 

والنظام السياسي اللبناني.
يحرص نتنياهــو على تهدئة اجلبهة 
فــي اجلنــوب، ولكــن دون مغــادرة 
منطــق التالعب بهــذا امللف. خالل 
وأربعني ســاعة تعود إسرائيل  ثمان 
إلرسال السوالر اخلاص مبحطة توليد 

الكهرباء في قطاع غزة، في إشــارة 
إلى جناح اخملابــرات املصرية في إقناع 
»حماس« و«اجلهــاد«، بضرورة ضبط 
الدخول على  النفس واالمتناع عــن 

خط املواجهة في الشمال.
ما قدمــه نتنياهو لغزة، بالنســبة 
الكهرباء،  توليــد  محطــة  ملوضوع 
أخذه بيمني السفير القطري محمد 
العمــادي، الــذي أعلن فجــأة ودون 
تفســير للدوافع، عن أنه سيتوقف 
عن دفع نســبة %50 من مستحقات 

الكهرباء الواصلة إلى غزة.
تبادل فــي األدوار، يفضح أبعاد الدور 
السياســي للمال القطــري، ويبرئ 
االلتزام  عدم  مسؤولية  من  إسرائيل 
بالتفاهمــات، جلهــة الضغط على 
الفصائل في قطاع غــزة للموافقة 
على تهدئة ملموسة بأبخس األثمان. 
كل ذلــك، علــى خلفيــة األهداف 
االنتخابية لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
الذي يســعى لتحســني فرصه في 
عقدة  وتخطــي  ناحية،  مــن  الفوز 
أفيغدور ليبرمــان، الذي ميلك القدرة 

على إفشال تشكيل حكومة ميينية، 
للموافقة  منافســيه،  حلشــر  ورمبا 
وطنية  وحدة  حكومة  تشكيل  على 
برئاسته حتت ضغط التهديد األمني 

القومي، الذي بادر إليه نتنياهو.

جريدة األيام الفلسطينية

تفكير كوكبي

نتنياهو مديرًا لمسرح ُدمى
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فــي كتابه الصــادر عن دار الشــؤون 
الثقافيــة العامــة – وزارة الثقافــة 
لعام 2019 – طبعة اولى- واملوســوم 
بــ )األطراس األســطورية في الشعر 
العربــي احلديــث( يقدم لنــا الباحث 
والناقد ناجــح املعمــوري، لون مهم 
النقدية  التحليالت  ألوان  من  وضروري 
التــي حتتاج الى قــدرة ووعي ومعرفة 
يجب أن يتسلح بها الناقد أو الباحث 
قبــل اخلــوض فــي غمارهــا، كونها 
العواقب،  مجهولــة  خطيرة  مغامرة 
إن لــم يكن خبرها وعرف دروبها ودخل 
دهاليزهــا واخــرج اســرارها، اال وهي 
االطراس  والبحــث عن  والتبئير  احلفر 
الشــعري  النص  داخل  االســطورية 
ليســت  املهمة  هذه  احلديث،  العربي 
باألمر اليسير، وال تتوقف على البحث 
عنها فــي منت النص، قبــل أن يكون 
الناقــد والباحث قد أطلــع على تلك 
االساطير وسبر خباياها وعرف رموزها 
ودالالتهــا، وكذلــك عليــه أن يعرف 
أنــواع اآللهة، وماذا يرمــز كل إله، إله 
اخلصب، إله املوت، إله املطر، إله احلب، 
إلــه الرعي، والكثير مــن اآللهة التي 
اســتطاع الباحث استكشــافها في 
خبايا النصوص الشــعرية، ليس ألنها 
ظاهــرة للعيان في النص الشــعري، 
ولكن علمه املسبق بها، هو الذي يعد 
مبثابة بــاب مفتوح يؤهله للدخول في 
تلك النصــوص، والبحث عن األطراس 
وإســتخراج   داخلهــا،  االســطورية 
رموزهــا ودالالتهــا، كمــا يجب على 
الباحــث والناقد في هذا اجملال النقدي 
الصعب، أن يكون قد قرأ وفهم الكتب 
الســماوية التي تعد هي النبع املهم 
لتلك االساطير، وكذلك احلكايات التي 
وصلت إلينــا والتي حملت بني ثناياها 
تلك األساطير، مثل ملحمة كلكامش 
االســطورية،  احلكايات  مــن  وغيرها 
والغريــب وامللفــت لإلنتبــاه أن تلك 
النقدية تكون  والتحاليــل  البحــوث 
فيها مهمة البحث عن تلك األطراس 
داخل الص الشــعري، سواء كان ذلك 
بوعي ودراية من قبل الشــاعر، دون ان 
يعي ذلك، كما أشــار في ذلك الباحث 

والناقد ناجح املعموري:
)وحتماً ســتكون لتلك اإلشارات قوة 
ضاغطة على فاعلية الذاكرة، وتطوير 
صلتها القرائية مع النص الشــعري، 
ومحاولة إرجاعه الى الينابيع املبكرة/ 
االصول  تلك  االولى  الثقافية  واألصول 
التي اعاد الشــاعر )حبيــب الزيودي( 
صياغتها بوعــي او بدون ذلك وقدمها 

للقراءة باعتبارها مجموعة من الرموز/ 
واإلشارات املنطوية على طاقة كنائية 

كثيفة/ وموجزة( ص 50 
وهكذا يتضح لنا نــدرة تلك البحوث 
تعتمد  التــي  النقديــة  والتحاليــل 
على نظام علمــي كبير، ووعي وإدراك 
االطراس  تلك  إســتخراج  على  وقدرة 
االســطورية مــن داخل النــص التي 
تتطلب جهد فني وقدرة ثقافية واعية 
من اجل اكتشافها واخراجها من منت 
النص، وكما أشــار الباحــث والناقد 
التي  فــي مقدمته  املعمــوري  ناجح 

إستهل فيها كتابه هذا: 
)وال بــد لي من اإلشــارة الــى أن هذه 
الدراسات اجنزت على مراحل متباعدة 
تكن  ولــم  طويالً  زمنــاً  اســتغرقت 
محكومــة بوحــدة متــآزرة وإمنا هي 
مقاربات حاولت االقتراب من النصوص 
الكامنة  األطراس  وإضاءة  الشــعرية 
فيهــا، وآمــل ان تكــون محاولتــي 
مســاهمة بســيطة تصطــف مع 
محــاوالت اخــرى في النقــد العربي 

احلديث( ص8.
ويُعــد إهتمام الناقــد والباحث ناجح 
املعموري بهذا النوع النادر من البحوث 
والتحليالت النقدية املهمة، والتي هي 
إضاءة قرائية مهمة للنص الشــعري 
تضفي عليه طابــع االهمية والتبئير 
داخل منت النص، من اجلوانب التي تفرد 
بها كونها حتتاج ملن يكون مؤهل خلوض 
غمارها، الــذي ال يعني بطبيعة احلال 
معرفــة النظريات النقدية وحدها، بل 
يجــب يتعداها الى ما هــو أعمق مع 
االحتفاظ واســتخدام تلك النظريات 
واملناهج النقدية الكبيرة، التي سوف 
نكتشف أنها تراقق عملية البحث عن 
االطراس االســطورية، وفي ذلك يقول 

الباحث والناقد:
)ال ميكن للقراءة أن تغفل االســطورة 
والطقوس والشــعائر في الشعر ألنه 
اجملازية/  اللغــة  حلماية  ســياجاً  كان 
األســطورية في فجر احلضارات ودفع 
النثــر بعيداً عــن املــزاوالت الدينية 
والعقائــد كما قال هيغل، وألن اللغة/ 
حاضنة  في  معاً  واالســطورة  والفن/ 
تأشــير العزل  واحدة، ولم يكن ممكناً 
الواضــح بــني اجلميع، وبعــد عصور 
طويلة، حصل لكل مــن اللغة والفن 
مستقل(  فكري  خطاب  واالســطورة 

ص 95 
وفــي إنتقالتنا الى متون الدراســات 
التطبيقيــة،  والبحثيــة  النقديــة 
االطــراس  إستكشــاف  وكيفيــة 
االسطورية داخل النص، نأخذ الدراسة 
املوســومة )األســطورة في الشــعر 
إلى  باللغة  الســمو  الفلســطيني، 
عتبات اجملرد واجلوهري( ومن خالل ذلك 

سوف نكتشف عملية البحث النقدي 
عــن االطــراس االســطورية ومهمة 

استخراجها من النص الشعري: 
الهيجا،  ابو  عمر  الشــاعر  )ويستثمر 
قصة يوسف املعروفة ويعيد إشتغاله 
علــى الرمز األســطوري، أحــد أهم 
ويضيء  التوراتية،  اســطورته  عناصر 
الشاعر هذا الرمز الذي ارحتل في النص 
أعاد  والذي  الفلسطيني،  به  ليتماهى 
الشعر الفلســطيني اجلديد صياغته 
وإنتاجــه، وكشــف عن مســتويات 
الفلسطيني/   / يوســف  بني  التصاق 
وبني إخوتــه / األقطار العربية وهذا ما 
أعلنه إســتهالل النص إستعارياً( ص 
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وكــم يكــون األمر مدعــاة لالهتمام 
والغبطــة، عندما يكتشــف الباحث 
والناقد وفــرة كبيرة من تلك االطراس 
والشعائرية  والعقائدية  االســطورية 
في منت النص، وهذا ما سوف نالحظه 
عندمــا إختار الباحــث والناقد ناجح 

املعموري نخبة من الشعراء العراقيني، 
الذين جددوا وحدثوا النص الشــعري، 
ووقف على ســمات وصفــات ومميزات 
كل شــاعر منهم، ومدى اهتمامهم 
بتلك االطراس وضمها في النص، وهنا 
وشــموالً،  تفاعالً  اكثر  مهمته  تكون 
ألنه في دراســته املوسومة )األطراس 
التجربة الشــعرية  األســطورية في 
اجلديدة( يتفاعــل ويفحص ويدقق في 
الشــعرية  النصوص  مــن  مجموعة 
االطراس  تلك  تناولــت  التي  العراقية 
الباحث  يقول  وعن هذا  االســطورية، 

والناقد: 
بتجربة  اجلديد  العراقي  الشــعر  )متيز 
عليها  واإلشتغال  األسطورة  استثمار 
بصورة مختلفة بني شاعر وآخر، بحيث 
اتســعت هذه الظاهرة في السنوات 
االخيــرة ممــا دفــع األســطورة التي 
عرفتها حضارات الشرق االدنى. ونظراً 
التســاع هذه التجربة وتنوعها متاماً، 
فإن الدراســة ال تســتطيع ومبساحة 

محدودة، رصــد أهم التجارب وأكثرها 
االطراس  في حتويــل  واختالفاً  تفــرداً 
االسطورية وسحبها عبر زمنية النص 
املطلقة الى زمن محــنيّ وحاضر( ص 

 146
الــى  هنــا  نشــير  أن  نــود  كمــا 
الى  اضيفت  التــي  االستكشــافات 
االطراس االسطورية ومنها على سبيل 
املثال ال احلصر، هــو تلك التوليفة بني 
الصوفي – االسطوري والتي الميكن لها 
ان تظهر ان لم يكــن الناقد والباحث 
علــى علم مســبق بوجودها وكذلك 
الكهف  احلكاية االســطورية ألهــل 
ورمزها وداللتها ومــا تعني في النص 
الشــعري احلديث، وكذلك إســتعانة 
برموز  املعموري  ناجح  والناقد  الباحث 
علمية وادبية ونقديــة عربية وعاملية 
ترسيخ معالم  لإلســتعانة بهم في 
تلك التحليالت النقدية املهمة، منهم 
على  سبيل املثال ال احلصر »روالن برت« 

الذي يقول عن االسطورة: 
)ما يســمح للقــارئ بأن يســتهلك 
االســطورة ببــراءة، هو انــه ال يراها 
كنظــام داللي، ولكنــه يراها كنظام 
اســتقرائي، وحيث يكون هناك تعادل 
فقط، فإنه التعبير عن هذا االضطراب 
أو اخللل بشــكل آخر، فأي نظام داللي 
هو » نظــام قيم« يأخذ مســتهلك 
االســطورة اآلن الداللــة، كنظام من 
باعتبارها  األســطورة  فنقرأ  احلقائق، 
نظاماً للحقيقة، بينما هي ليست اال 

نظاماً سيميولوجياً( ص 239.
التحليالت  الدخــول في مضمــار  أن 
النقديــة والبحثيــة، فــي عمليــة 
االســطورية  االطراس  استكشــاف 
في النــص الشــعري احلديث، مهمة 
تتطلب رؤية ثاقبة ووعي كبير وثقافة 
عاليــة، ومعرفة مســبقة عن وجود 
تلك االســاطير فــي بطــون التاريخ 
والكتب السماوية والعقائد والشعائر 
وحتــى احلكايات التراثيــة، وبدونها ال 
ميكن ألي ناقــد او باحث ان يقوم بهذه 
والناقد  والباحــث  الصعبة،  املهمــة 
ناجح املعموري أمضى ســنني طويلة 
من عمره املديد فــي البحث واالطالع 
عليها، ومن ثم الــى حتويلها الى واقع 
تطبيقي داخل النص الشعري احلديث، 
والذي سيضيئ النص الشعري ويرتفع 
إنعطافة جديدة،  ليكون  ويســمو  به 
وأداة جديــدة تضاف لــى ادوات النقد 
احلديــث. كون هــذه املهــام النقدية 
والبحثية يجب ان تتــم فيها معايير 
والناقد  النص  بني  الســليمة  املوازنة 
والنقــد وهــي دراســات نــادرة ولها 
مفكريهــا وباحثيها الذين تســلحوا 

بالعلم واملعرفة الرصينة.

النص الشعري القصير جدا، نص متمرد على الثبات والنوع، 
هــو حصيلة التجريــب والتحوالت البنيوية في الشــعرية 
)العمود وبيت قصيد والبيت اليتيم الدال بأبعاده الزمكانية 
واالجتماعيــة فقصيدة التفعيلة فالنص الشــعري النثري 
الكتلــي وانتهــاء بالنص القصيــر والقصير جــدا املتميز 
بالتكثيــف وااليجاز واالختــزال واحلذف واالضمــار، فالنص 
املفتوح الذي شكل آخر حلقة من حلقات التحول الشعري(، 
و)تابوت( اجملموعة الشــعرية التي نســجت عواملها النصية 
املتجاوزة للعنونة بأبوابها الثالثة )القليل من الثرثرة تكفي( 
املتناص وقول العرب )خير الكالم ما قل ودل( و)معذرة نسيت 
كيف ابتســم(، واخيرا )الى ما تبقــى منها(، انامل منتجها 
الشــاعر طالــب فرعون واســهمت دار اوراق على نشــرها 
وانتشــارها/2019..كونها نصوص تنطلــق من حلظة وعي 
يحققها املنتج)الشــاعر( فيتجاوز الواقع الذي سلبت فيه 
ارادة االنســان وســحقت حتت تأثير اآللة احلديثة وما افرزته 
من تداعيات وصراعات اجتماعية معبرة عن رؤية انســانية 
تقوم على التكثيف والتركيز الداللــي بألفاظ موحية تثير 
التأويالت بتجاوزها املعنى األحادي ابتداء من العنوان االيقونة 
املتميزة ببياضها البارز الذي شــكل عالمة سيميائية دالة 
على حركية الذات املأزومة، واملضمون ..فضال عن تشــكيله 
نصا موازيــا وعتبة دالة علــى هويته احملققــة لوظيفتها 
انتباهه،  املستهلك)املتلقي(واثارة  باستفزاز  السايكولوجية 
ألنه مييل الى حموالت فكرية ومرجعية اجتماعية... فاســم 
املنتــج الذي اعتلى لوحة جتريدية تعبير عن تأزم وجودي ذاتي 

وموضوعي.. 
ـ ال تستطيع التحليق

الطني الذي خلقت منه
ليس نقيا     / ص5

ـ تعودت ان اسدد ديونه
واكتب رسائله الى السماء حني يتذمر
واجمع فراشاته قبل الذهاب الى النوم

هو يعرف ما افعل
ولكنه يستاء حني ينهمر املطر

وانا منشغل بغلق النوافذ /ص6
  فالشاعر)املنتج( يلتقط اللحظة املشهدية احلياتية ويعبر 
عنهــا بطريقة درامية معتمدا االختزال فــي البنية الفنية 
واللغوية مــع اقتصاد في االلفاظ واعتمــاد الرمز االيحائي 
الذي منح النص انفتاحا تأويليا عبر الرمز االيحائي واملفارقة 
االدهاشية التي تشــكل الغاية في البناء التكنيكي للنص 
القصير جــدا، فتثير في املتلقي االحســاس بالكينونة في 
الزمان واملكان مبفهوم هايدجر، فالنص يســير مبوازاة الواقع 
بلغة مجازية مانحة اياه عمقا فكريا وبعدا دالليا..مع اعتماد 
اســلوب التكثيف على مســتوى السرد الشــعري واللغة 
واحلدث الــذي ظل يحوم حول العمق الســايكولوجي وردود 
الفعل النفسي.. بلغة متتاز بدقة تعابيرها املوجزة والفاظها 
الدالة التي تتســم بــدور وظيفي في معناهــا، فضال عن 
توظيف الرمز فنيا كوســيلة إلغناء عوالم النص من خالل 
انحرافه بدخول اجملاز واختراق بوابته واضفاء اخليال االبداعي.

ـ قبل ان يذهب الى احلرب
ترك على جبينها ندوبا كثيرة

تشبه القبل /ص46
ـ قبل ان تقفز من النوافذ

كانت للعصافير أوكار تشبه املآذن
وحني ترفع اصواتها كنا نحتفي بهروبها املبكر الى املوت

املوت الذي أيقظ الرعاة من سباتهم
ـ كان نايه يعزف اناشيدا عن الفردوس

ويحرض احلقول على االجناب
هي لعنة أوقدتها النيران الصديقة

كما يدعي الهاربون منها الى مشيماتهم اآلمنة. ص47
   فالنص بدفقه الدال على اتســاع معناه بضيق عبارته وما 
يكتنزه من خلق وتفاعل سوسيوسايكولوجي معبأ بدالالت 
وحموالت فكرية وانســانية كونه بنية داللية تنتجها الذات 
املبدعــة في إطار بنيــات ثقافية واجتماعيــة للتعبير عن 
اللحظة املشهدية احلافلة باالستثنائي من الواقع، واللفظة 
املشــحونة بدالالت تفرض التأويل واســتنطاق الوجود بكل 
اشيائه باقتناص حلظاته وتوظيف اجلوانب الفنية واجلمالية 
ملالحقتهــا وزرعها بنتــوءات النص ليضفي عليه ســمة 

التواصل على املستوى البنيوي والداللي والسيميائي. 
حني يستبد بي احلزن

اذهب اليها
اقصد الى ما تبقى منها

عباءتها
ثوبها االسود

خامتها بخرزته الزرقاء
اوقد فانوسها

ألراها وأرى اهلل /ص97
  فالنــص بتشــكيله االيقونــي يحمــل موقفــا تواصليا 
متحركا برمــوزه الدالة واملقترنة بواقعيــة املنتج للمعنى 
)ماديا ومعنويا( ليشــكل بنية ابداعيــة متزج اخلارج النصي 
بالداخل النصي واملنتج)الشــاعر( احملقق لذاته بلذة الكتابة 
واملســتهلك)املتلقي( الباحث عــن لذة القــراءة لتحقيق 
املتعــة اجلمالية واملنفعــة الفكرية املضافــة، وبذلك قدم 
الشــاعر نصوصا تصنع نفسها من اجملاز واالستعارة لتخلق 
مشاهدها املكتنزة بالوجود بتوظيف عدة مستويات لغوية 
يجمع بينها االيجاز والتكثيف فيقدم شــكال تعبيريا يتميز 
ببنيتــه الفنية والفكريــة التي تقوم على البعد االشــاري 
املتمثل باالختزال اجلملي وااليحاء الرمزي واعتماد املشهدية 

وحتويلها الى بناء فكري وذهني.

الشعرية الوامضة
على رقيم)تابوت(

مهام نقدية وبحثية جادة في االطراس االسطورية
في الشعر العربي الحديث

دراسة

جوني كاش

هل من أحد هناك يحبني؟
يا له من عالم قاٍس وباردٍ

عندمــا ال يكون هناك من يتشــارك 
معك ليلتك،

وليس هناك سوى طريق واحد للرحيل
عند انبالج ضوء الصباح الباكر

ثمة شخص ما في مكان ما
ومكان تنتمي إليه،

ومع ذلك فأنت تؤّنب نفسك
ومتضي في طريقك متمهالً

هي رحلة طويلة وال نهائية
عندما تسير على الطريق املفقود،

لن يكون اليوم مختلفاً
عن مئة من أيام مضت

لكن، رمبا هناك حياة جديدة
تبزغ مع شمس الصباح،

وسأكون رجالً طّيباً
حيثما أكون وما أفعل

هل من أحد هناك يحبني
هل من أحد هناك يهتم بّي،

هــل من أحد هناك يريد أن يتشــارك 
معي

هل من أحد هناك يحبني؟

إلى األبد
تقولني لي يجب علّي أن أفنى

مثل الزهور التي أعتني بها
ولن يتبقى من اسمي شيء

ولن يتبقى من شهرتي شيء
سوى األشجار التي زرعتها

فلم تزل يانعة
واألغاني التي أغنيها

ستبقى تُغنى.

جوني كاش Johnny Cash: )شباط/ 
 ،)2003 سبتمبر  -1932أيلول/  فبراير 
مغن وكاتب أغان وشاعر وموسيقى 
أميركــي. ابتــدأ مغنياً ملوســيقى 

وشــملت  »الكانتــري«،  الريــف 
موســيقاه أنواعــاً عديــدة أخــرى 

كالبلوز واجلوسبل والروكابيلي.
بعنوان  دينيــة  روايــة  أيضــاً  كتب 
وسجل  بالبياض«،  املتشح  »الرجل 
بصوته نســخة كاملة من »العهد 
اجلديد« من الكتــاب املقدس. وألّف 
وكتــب املئات مــن األغانــي وأصدر 

عشرات األلبومات الغنائية.
قصائده هــذه مترجمــة عن كتاب 
بعــد  صــدر   Forever Words
مــن  مجموعــة  واحتــوى  وفاتــه 
اجملهولة، من منشــورات  قصائــده 

CANONGATE -بريطانيا 2016.

هل من أحد هناك يحبني.. و)الى االبد(
ترجمات

شعراصدار

غالف الكتاب

 
صدر حديثا عن دار موزاييك للدراسات والنشر في 
إسطنبول كتاّب نقدي للشــاعر والناقد الدكتور 
مازن أكثم ســليمان بعنوان "حركية الشــاغالت 
الكيانية، مهيمنات شعرية في زمن الثورة واحلرب 

في سورية 2018-2011".
يقع الكتاب في 214 صفحــة من القطع الكبير، 
ويضمُّ قســمني اثنني: األول خاص مبُقارَبات نَظريَّة 
ــورّي في زَمن الثَّورة  ــعر السُّ وتطبيقيَّة حوَل الشِّ
ورّي  ــعر السُّ واحلَرب، منها: حديثه عن َمالِمُح الشِّ
في العقــد األوَّل من القــرن احلادي والعشــرين، 
وَمالِمُح ِشــعر الثَّورة واحلَرب في ُســوريَّة، وآفاُقُه 
الفنِّيَّة املُستقَبلّية، وَجوانِب من اجلَدليَّات الَكيانيَّة 
ــورّي في زَمــن الثَّورة  ــعر السُّ املُهيِمنة على الشِّ

واحلَرب.
أما القسم الثاني فكان بعنوان: ُمهيِمنات نقديَّة 
شاِغلة في زَمن الثَّورة واحلَرب )ُمقارَبات في َقصائِد 

ودَواوين مختلفة(.
وتعد هذه الدراســة األولى حّتــى اآلن التي تقدم 
( َموضوعة الثَّورة  مبنهج تخارجي )نَظريَّ وتطبيقيَّ

ورّي كمحور أساسي لها. عر السُّ واحلرب في الشِّ

مــازن أكثم ســليمان: حاصل علــى دكتوراه في 
الدراســات األدبية من جامعة دمشق 2015. ينشر 
الشعر والدراســات النقدية في اجملالت والصحف 

منذ عام 1999.
صدرت له مجموعة شــعرية بعنوان "قبل غزالة 
النوم" في عام 2006. فاز بجائزة الطيب صالح في 

مجال الدراسات النقدية عام 2019.

كريم جخيور

الليلة سأشعل شمعة واحدة
وال أقصد نتقاسمها

هي لي ولك
شجرتي أنت

ولهذا ال أفكر أن أشتري شجرة
وحتى ال تذبل

سأسقيها بوافر القبل
أقصد أنت

الليلة سنرقص معا
على ايقاع القلب

وال يهم قلبك أو قلبي
فااليقاع واحد
والرفيف واحد

الليلة سأحتاج الى أكثر من ذراع
ألطوق خصرك

الليلة ال أحتاج الى اخلمرة
سأشربها صافية

لم يخالطها املاء
معتقة من شفتيك

الليلة
ستزداد غابات التفاح

ولكنها بال آثام
الليلة 
الليلة

سأقبل كل قمصانك
حتى تلك التي

لم تلبسيها بعد

ليلة حبحركية الشاغالت الكيانية
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متابعة الصباح الجديد :

يبدو ان فيس بوك تخطط ملفاجأة 
املشتركني بإخفاء عدد اإلعجابات 
خاصية  فــي  املنشــورات،  مــن 
بدأت بالفعل فــي اختبارها على 

منصتها األخرى انستغرام.
اإلعجابات  إخفاء عدد  أن  ويُعتقد 
ميكن أن يقلل من عقلية التقليد، 
أذ يعجــب األشــخاص ببعــض 
املنشــورات ليــس حًبــا بها بل 
ألنها حصلت على عدد كبير من 

اإلعجابات.
كمــا قد يقلل هذا من الشــعور 
باملنافســة على فيس بوك، نظرًا 
ألن املشــتركني  لــن يقارنوا عدد 
باألصدقاء  اخلاصــة  اإلعجابــات 
األكثر شــهرة، أو صنــاع احملتوى، 
الذيــن قد يشــجعهم هذا على 
نشر ما هو أصيل، بدًل من محاولة 

رفع اإلعجابات ليراها اجلميع.
جــني  املهندســة  واكتشــفت 
في  النشــطة  وونغ  مانتشــون 
إظهــار املزايــا التجريبية اخملفية 
اخلاصية وقالت تغريدة نشــرتها 
عبــر تويتر »إن فيــس بوك تعمل 

على اختبار إخفاء عدد اإلعجابات 
أيًضا«.ورأت وونغ امليزة في تطبيق 

فيس بوك على نظام أندرويد.
وأضافــت وونغ »تشــير حقيقة 
أن فيس بوك تســير على خطى 
)الشركتني(  أنهما  إلى  إنستغرام 
واثقتان من رجحان كفة إيجابيات 
إخفــاء اإلعجابــات علــى كفة 

السلبيات«.
وتتمتــع جــني مانتشــون وونغ 
وتاريخ في اســتباق  مبصداقيــة 
عــدد  فــي  املزايــا  اكتشــاف 
تويتر،  التطبيقــات، مثــل  مــن 
وإنســتغرام قبل إطالقها لعموم 

املشتركني .
أكدت  بوك،  فيس  وعند ســؤال 
إزالة  أنها تدرس اختبار  الشركة 
عدد اإلعجابات، ولكنها لم تبدأ 

اختبارها مع املشتركني .
ونشــرت املهندســة لقطــات 
إذ  اجلديــد،  شاشــة لالختبــار 
يظهر أسفل املنشور اسم أحد 
األصدقاء الذين أُعجبوا باملنشور 
ثم كلمة »آخريــن«، وذلك على 
غــرار إنســتغرام. ولكــن عدد 
يزال  ما   واملشاركات  التعليقات 

ظاهرًا.

فيس بوك تخبئ في حقل تجاربها تغييرًا جذريًا
تؤكد انها تدرس اختبار إزالة عدد اإلعجابات ولكنها لم تبدأ بعد 

تدريب النحل على اكتشاف المتفجرات 
لمساعدة الشرطة بدال من الكالب

آشــار خبراء بريطانيون إلى أن احلشرات قد حتل في يوم من 
األيام محل الكالب في البحث عن األشــياء غير املشــروعة 

ألنها أرخص وأسرع في التدريب.
ويتم تدريب النحل على شــم اخملدرات واملتفجرات، وميكن أن 
تكون على استعداد للبحث عن األلغام األرضية في غضون 

5 سنوات.
ويعمل الدكتور روس جيالندرز، الباحث في جامعة ســانت 
أندروز، على تدريب هذه احلشــرات في إطار مشــروع متوله 

الناتو )منظمة حلف شمال األطلسي(.
ويستعمل ماء الســكر لتعليم النحل على معاجلة رائحة 
املتفجرات كما لو كانت رحيقا، وميكن للنحل استكشافها 
على بعد بضعــة أمتار، وقد يصبح فــي النهاية على بعد 

كيلومتر.
وأوضح الفيزيائي، الدكتور جيالندرز: يتمتع النحل مبيزة أنه 
ل ميكنه تفجير األلغام عن طريق اخلطأ، وميكنه مسح األرض 

التي ل ميكن للكالب الوصول إليها بسهولة”.
لكنه اعترف أن مشــكلة العمل مــع النحل هو أنها ميكن 
أن تكون غير متوقعــة، فخالل جتربة ميدانية واحدة، نال 20 

لسعة في كاحله الذي لم تغطه بدلة تربية النحل.

روبوت على شكل خيط للمرور عبر شرايين 
المخ

ابتكــر فريق من املهندســني من معهد ماساتشوســتس 
للتكنولوجيا في الوليات املتحد،ة روبوتًا دقيًقا على شــكل 
خيط ميكنه التحرك داخل شرايني املخ، مع إمكانية التحكم 

فيه بتقنيات اجملالت املغناطيسية.
وقال الباحثون أنه ” ميكن تطوير هذه الروبوتات في املستقبل 
وتزويدها بوســائل عالجية لتذويــب اجللطات والتعامل مع 
األورام داخــل املــخ، حيث ان الســكتات الدماغية تأتي في 
املرتبة اخلامســة بني أسباب وفاة البشــر، كما أنها سبب 

رئيسي لإلصابة بالشلل في الوليات املتحدة”.
وإذا تســنى عــالج املريض خــالل أول تســعني دقيقة بعد 
اإلصابة باجللطة، فإن معدلت النجاة ترتفع للغاية، إذا أمكن 
تصميــم جهاز إلزالة النســداد داخل الشــريان خالل هذه 

الساعة الذهبية، فمن املمكن جتنب التلف الدائم في املخ.

ديك يقتل امرأة مسنة
تســبب ديك في قتل إمرأة مســنة في أثناء قيامها بجمع 
البيض مبزرعتها بجنوب أســتراليا، وفقاً ملــا ذكرته املواقع 

الخبارية .
وقال اســتاذ علم األمراض بجامعة أدياليــد روجر بيارد، في 
تقرير طبــي إن »املرأة 76 عاماً توجهــت إلى حظيرة دواجن 
مبزرعتها الريفية، عندما قام ديك شرس مبهاجمتها ونقرها 
فى أســفل ســاقها، مما تســبب بإصابتها بنزيف بأوردتها 

املتمددة وسقوطها على األرض«.
وأضاف بيــارد، إنه »من املهم إدراك خطورة متدد األوردة دوالي 
الساقني وقال: إن هذا احلادث يدفعنا إلى إدراك مدى اخلطورة 
التــي تعرضت لها املرأة املســنة، بســبب إصابتها بدوالي 

الساقني«.
وكان بيارد قد نشر دراسة مؤخراً في مجلة الطب الشرعي، 
تركزت على مخاطر تعرض كبار السن ملرض دوالي الساقني.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد : 
على مــر العصــور كانــت األواني 
والطني  الفخــار  مــن  املصنوعــة 
األغراض مثل  للكثير من  تستعمل 
تخزيــن الطعــام واملاء، وبحســب 
على  ينطــوي  الفخار  فــإن  اخلبراء 

العديد من الفوائد على الصعيدين 
الصحي والبيئي.

فيما يلي 4 فوائد لألواني الفخارية، 
أوردتهــا صحيفــة تاميــز أوف إنديا 

أونالين:
- الفخار يساعد في حتسني التمثيل 

الغذائي ويحافظ شرب املاء من وعاء 
مصنوع من الفخار على مســتوى 
كما  اجلسم،  في  التستوســتيرون 
أنه يبقي املياه باردة بشكل طبيعي 
األمر الذي يساعد على تعزيز عملية 

التمثيل الغذائي في اجلسم.

- يساعد على احلصول على ماء بارد 
طبيعي يحتــوي الفخار على ثقوب 
ومســامات مجهرية تســاعد في 
تبريد املاء بطريقة طبيعية واحلفاظ 

على برودته لفترة أطول.
- الفخار صديق للبيئة تعد زجاجة 

الفخــار أفضــل مــن الزجاجــات 
للبيئة  صديقة  ألنها  البالستيكية 

وخيار أكثر اقتصاداً.
الهيدروجينــي  التــوازن  يوفــر   -
الطــني قلــوي بطبيعتــه وعندما 
فإنه  املــاء،  حموضة  مــع  يتالمس 

الذي  الهيدروجيني  التــوازن  يوفــر 
يســاعد في التقليل من احلموضة. 
كما أنه ملــيء باملعــادن والطاقة 
الكهرومغناطيســية التي تساعد 
علــى الشــفاء من بعــض احلالت 

الصحية.

متابعة الصباح الجديد : 
كثيراً ما نسمع عن أمراض معينة 
تتســبب بها القطــط إذا كانت 
متواجدة بشــكل دائم في املنزل، 
خصوصاً عند النساء، إل أن دراسة 
حديثة أفــادت أن لتربية القطط 
القطة  فوائد جمة، حيث تساعد 

األشــخاص الذيــن يعانــون من 
الكآبة أو احلزن فــي التغلب على 

هذه املشاعر.
بهرمون  يعرف  ما  القطط  وتطلق 
األوكسيتوســني، وهــو هرمــون 
معروف بإثارة مشاعر احلب والثقة، 
حيث أثبتت إحدى الدراســات دور 

القطــط في مســاعدة األطفال 
الذيــن يعانون من مــرض التوحد 
في التقليل مــن أعراضه لديهم. 
كذلك حتســني النوم، حيث أثبتت 
دراســة أجراهــا معهــد “مايــو 
كلينــك” أن %41 من األشــخاص 
الذيــن لديهم قطة قالــوا إنهم 

بفضل  أفضــل  بشــكل  ينامون 
حيوانهم األليف.

هل تصــدق أن القطــة تقلل من 
القلــب، حيث  بأمراض  اإلصابــة 
ميكــن أن يقلل امتــالك قّط من 
القلب  بأمــراض  اإلصابة  مخاطر 
بنســبة %30، مبا في ذلك اإلصابة 

بالسكتة الدماغية، ألنها تساعد 
في التقليل من التوتر.

كما أن التعرض لوبــر وجلد هذه 
احليوانات األليفة يزيد من مقاومة 
املواد املســببة للحساســية، مما 
والربو،  يقلل من خطر احلساسية 
بالتالي يزيــد املناعة.أيضا خرخرة 

الذي  اخلرخرة  القط عالج، فصوت 
تصدره القطط يصل تردد اهتزازه 
ما بــني 20 إلى 140 هرتــز، وتعد 
خرخرتها أحد أكثر األصوات راحة 
في العالم، كمــا أن الترددات في 
نطاق 18-35 هرتز لها تأثير إيجابي 

على حركة املفاصل .

فوائد كبيرة في شرب الماء من اواني الفخار

تربية قط يقي من االكتئاب
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بغداد ـ الصباح الجديد:
لرعاية  الوطني  املركز  يشــكل 
املوهبة الرياضية بدائرة شــؤون 
وزارة  واحملافاظــت/  األقاليــم 
منطلقا  والرياضــة،  الشــباب 
البداعــات املوهوبــن، ففي كل 
فعالية نالحظ الطاقات الواعدة 
بحرص  تدريباتهــا  تــؤدي  وهي 
التفوق  ًلتحقيق  وانتظام سعيا 
التي تنظم لهذه  البطوالت  في 
الفئات فــي اطار صناعة رياضة 
مبنيــة على أســس صحيحة 
أهمهــا الدقــة فــي التولدات 
وتقدمي الرعاية اخلاصة من وجود 
منشــأ متكامل إلى وســائط 
النقل، مــروراً باملالكات اإلدارية 
والفنيــة املشــرفة على اعداد 

الواعدين.
إليه  اإلشــارة  يســتحق  وممــا 
هو مســاندة االهالــي لالعبن 
الواعدين وحثهــم على األلتزام 
بالتدريبــات ومواعيدها واحلرص 
على كسب الفائدة من احلضور 
الوطني  املركــز  في  املتواصــل 

لرعاية املوهبة الرياضية.
تقــول، معلمة مادتــي العربي 
واإلجتماعيات، جناة عبد احلسن، 
احــرص علــى متابعــة أوالدي 
املوهوبــان، أنــس  مواليد 2008 
وشــهد  التايكوانــدو،  العــب 
تولــد 2011 في كــرة الطاولة، 
والدهمــا، ســالم جمال،  مــع 
بكالوريــوس اللغة الفرنســية 
من كلية اللغات/ جامعة بغداد، 

مبينة ان، أنس وشــهد، انضما 
الرياضية  املوهبــة  صفوف  إلى 
ووجــدوا   ،2016 العــام  منــذ 
ترحيبــا كبيراً مــن إدارة املركز 
الوطني الفن القتالي، واملالكات 
التدريبيــة، وفــي احلقيقة هذا 
للموهوبن،  والدعــم  االهتمام 
أســهم في تعزيــز التصاقهم 
واملواظبــة  الوطنــي  باملركــز 
علــى احلضــور إلــى التدريبات 
في مواعيدها مــع اقرانهم من 

املوهوبن.
وتضيــف: ال أبالــغ فــي القول 
ان املركــز الوطنــي للموهبــة 
فارقة  يعد عالمــة  الرياضيــة، 
في العمــل التدريبي واالهتمام 
وورش  دورات  فهنالــك  التربوي، 

تثقيفية لالعبن، وتعاون مثالي 
بن املــالكات اإلداريــة والفنية 
وأهالــي الالعبــن املوهوبن، إذ 
اإلدارة  من  دائما  ســؤاال  هنالك 
واملدربن على الالعبن الواعدين، 
يشــجعونهم فــي الرياضــة، 
ويحرصون علــى ان يتفوقوا في 
الدراســة ايضا، وهذا يشــجع 
املوهوب كثيــراً على بذل اجلهد 
املضاعــف من أجل الوصول إلى 

حتقيق النجاحات املشتركة.
الرياضية،  األلعــاب  ان  تؤكــد، 
بالنفس  الثقة  اوالدهــا  منحت 
والتغلب على العديد من األمور، 
فقد وجدوا ارضية مناسبة لكي 
يكونوا فعالن بعد ولوجهم إلى 
التدريبات في املركز الوطني، هذا 

الدراســي،  تفوقهم  جانب  إلى 
فقــد حققــت شــهد النجاح 
األولى في الصف، في حن أنس 
 98 بنسبة  النجاح  درجة  حصد 

.%
تشــير إلى ان أنس، لديه هوايات 
أخــرى، فهــو إلى جانــب ولعه 
بالتايكوانــدو التي يتلقى فيها 
الدعم من مديــر مركز املوهبة 
الرياضيــة للتايكواندو، الدكتور 
الدكتور  واملدربان  محمود،  خالد 
خير  ولطفي  جباري  الغفار  عبد 
الســباحة،  ايضا  ميــارس  اهلل، 
ويتابع كرة القدم، ســيما الفرق 
الشهيرة، كبرشلونة  اإلسبانية 
يهوى  وايضــا  مدريــد،  وريــال 
املطالعــة، واخــر قراءاته كانت 
لرواية "قصة أطلس".. في حن 
يهــدف إلى ان يصبــح ضابطا 
بعد  الداخلية  وزارة  ســلك  في 

التخرج في اجلانب الدراسي.
طموحها  ان  حديثهــا،  تختتم 
ان تصبــح العبة  كان ســابقا 
كــرة طاولــة، لكــن احللم لم 
يتحقق عسى ان تراه في أبنتها 
تواظب  التــي  املوهوبة شــهد 
على التدريبــات بهدف الوصول 
إلى اعلى املراتب في رياضة كرة 
كفاح  مدربها  باشراف  الطاولة 
محســن، ودعــم مديــر املركز 
حكمت  الطاولة،  بكرة  الوطني 
جواد، علما ان شــهد، املتفوقة 
ان تصبح  تــروم  دراســيا  ايضا 

صيدالنية مستقبال.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتــح منتخبنا الوطني مســاء 
يــوم غــٍد اخلميــس مبارياته في 
املزدوجة  اآلســيوية  التصفيــات 
املؤهلة إلى كأس العالم وأمم آسيا، 
حيث يلتقي مع مضيفه البحريني 
في اســتاد البحريــن الوطني في 
والنصــف  الســابعة  الســاعة 
بتوقيــت بغــداد، حيث ســتقوم 
القنــاة العراقيــة الرياضية بنقل 
املباراة مباشرة بعد شراء حقوقها.

ويلعــب منتخبنــا الوطنــي في 
مونديال  إلــى  املؤهلة  التصفيات 
قطــر 2022 وكأس أمم آســيا في 
الصــن 2023، ضمــن اجملموعــة 
الثالثة التــي تضم ايران وكمبوديا 

وهوجن كوجن.
اســود  قائمة  كاتانيتش  واختــار 
الرادفدين ملبــاراة العراق والبحرين 
ضمــت 28 العبا، بينهم اســماء 
حتقيق  في  عليها  يعتمد  محترفة 
التفــوق في التصفيــات املزدوجة 
التي يأمــل فيها احلصول على أول 
3 نقاط لتكون دافعا نحو كســب 

املزيد في املباريات الالحقة.
إلى ذلــك، قدم رئيس احتــاد الكرة 
العراقــي عبــد اخلالق مســعود، 
اعتذاره عن عدم حضور حفل جوائز 
االفضل في العالــم الذي ينظمه 

»فيفا«  للعبــة  الدولــي  االحتــاد 
والذي ســتحتضنه مدينة ميالنو 
والعشــرين  الثالث  في  االيطالية 

من الشهر اجلاري.
وقال مسعود في بيان صحفي، ان 

»االعتــذار عن عــدم احلضور يعود 
لوجود بعــض االلتزامات املهمة«، 
لرئيس  وتقديــره  مقدما شــكره 
االحتاد الدولــي للعبة على توجيه 

الدعوة حلضور هذا احلدث املهم.

يذكر ان االحتاد الدولي لكرة القدم 
»الفيفــا«، كان قد اعلن أســماء 
املرشــحن جلائرة  الثالثة  الالعبن 
أفضل العــب في العالــم، وهم: 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو من 

واألرجنتيني  اإليطالــي،  يوفنتوس 
برشــلونة  ليونيــل ميســي من 
فان  فيرجيل  والهولندي  اإلسباني، 

دايك من ليفربول اإلجنليزي.
من جانبه، أعلــن البرتغالي هيليو 

ســوزا، مدرب منتخــب البحرين، 
قائمة الالعبن النهائية؛ استعدادًا 
في  وكمبوديا،  العــراق،  ملواجهتي 
التصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس 
آســيا  أمم  وكأس   ،2022 العالــم 
استبعاد  القائمة،  2023.وشهدت 
6 العبــن، وهم: ســيد هاشــم 
عيســى، ومحمد مرهــون، ووليد 
الشــروقي، وهزاع علــي، ومحمد 
موسى.وجاءت  وعيسى  الرميحي، 

قائمة الـ23 العًبا، هم:
في حراسة املرمى: حمد الدوسري، 
ســيد محمد جعفر، ســيد شبر 
علوي.. وخلط الدفاع: أحمد بوغمار، 
وليد احليام، أحمد عبداهلل، ســيد 
رضا عيســى، ســيد باقر مهدي، 
عبــداهلل الهــزاع، محمــد عادل،  

أحمد نبيل.
اما في الوســط: جاسم الشيخ، 
محمد عبدالوهاب، محمد احلردان، 
علي مدن، سيد ضياء سعيد، علي 
حرم، كميل األسود،  عيسى جهاد.. 
وفي الهجوم: ســامي احلســيني، 
إســماعيل  يوســف،  عبــداهلل 

عبداللطيف، عبدالوهاب املالود.
وســيخوض األحمــر البحرينــي، 
اللقــاء األول ضد العــراق، يوم غد 
اخلميــس علــى إســتاد البحرين 
الوطني، واللقاء الثاني ســيواجه 
فيه منتخــب كمبوديا يوم الثالثاء 

من األسبوع املقبل، في كمبوديا.

غدا.. الوطني يالقي البحرين في أفتتاح تصفيات آسيا المزدوجة
مع الحدثمسعود يغيب عن حفل جوائز األفضل عالميا

فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

»ميمي« خليفة الكبار 
  صفــوف املنتخــب الوطني لكرة القــدم اكتملت، 
بالتحــاق احملترفن، الذين يشــكلون ركائز مهمة في 
العمود الفقري لالســود، كما نامــل ان يكون النجم 
الصاعد، مهنــد علي »ميمي« بقمة مســتواه كما 
عرفناه فــي املباريات الدولية التي هز في الكثير منها 
شــباك املنافســن، وان ال تشــكل له مباريات دوري 
النجوم القطري السابقة التي عانده احلظ فيها وغاب 
عن هوايته في تسجيل األهداف، أقول ان ال تشكل له 
تلك املباريات عامالً ســلبيا، بل نأمل تفوقه، بترجمة 
مجهودات زمالئه إلى أهداف، وهــو جدير مبوقعه في 
تشــكيلة األســود بأن يكون خليفة لنجومنا الكبار 
من الهدافــن الذين متيزوا بجدارة ونالوا صفة، مواليد 

منطقة اجلزاء.
   فغــداً يقــص منتخبنــا الوطني بكــرة القدم في 
الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غٍد اخلميس، 
شريط مشاركته في التصفيات املزدوجة املؤهلة إلى 
مونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس أمم 
آسيا الثامنة عشرة املقررة ان تقام في الصن 2023.. 
عندما يحل ضيفا على شقيقه البحريني في ملعب 
األخير حلساب اجلولة االولى في اجملموعة الثالثة التي 

تضم ايضا منتخبات، إيران وكموبداي وهوجن كوجن.
  ينتظر اجلميع، البشــرى من العبي املنتخب الوطني 
الذين نضع فيهم الثقــة على حتقيق نتيجة ايجابية 
تكون انطالقــة واثقة في رحلــة التصفيات، كما ان 
املباراة فرصة لرد الدين للمنتخــب البحريني، والفوز 
عليه في عقر داره بأول تصفيات الشــوط اآلســيوي 

املؤدي إلى املونديال وكأس األمم.
   املتابــع ملســيرة اســود الرافدين، باشــراف املدرب 
الســلوفيني، ستريشــكو كاتانيتش، يؤشــر حتما 
التذبذب، وغياب الرؤية الواضحة لصورة املنتخب في 
العديد من املباريات، او البطوالت، سيما بطولة غربي 
آسيا التاســعة التي اقيمت في كربالء وأربيل، ووقف 

الوطني في ختامها وصيفا للبحرين.
   اجلانــب املعنوي، يبــدو عالياً لالعبينــا، ومالكهم 
التدريبي، ســيما بعد نيل املــدرب األجنبي، ثقة احتاد 
الكرة والبقاء على رأس الهرم التدريبي لألســود بعد 
جتديد عقده، مع اضافة الكابنت رحيم حميد مساعداً، 
اذ كان الســلوفيني مهدداً باإلقالة، وانهاء عقده، في 
ضــوء ما خرج به املنتخب الوطني من املشــاركة في 
بطولة غربي آسيا، إلى جانب غيابه املتكرر عن بغداد 
وجلوســه إلى طاولة احلوار مع احتــاد الكرة في أربيل 
حصرا، مع اعتزازنا باحملافظة الشمالية احلبيبة، لكننا 
نتطلع لرؤية هالل كاتانيتش في عاصمة السالم دوما.

واسط ـ شعبة اإلعالم:
يحرص قســم املركــز الوطني لرعايــة املوهبة 
الرياضية في واسط التابع لدائرة شؤون االقاليم 
واحملافظات بوزارة الشــباب والرياضة، على إقامة 
التدريبية  الوحــدات  اثناء  املتنوعة  النشــاطات 
لأللعاب التي يرعى مواهبها ، وفي هذا الســياق 
نظم القســم ، خالل الوحدة التدريبية املسائية 
علمية  محاضــرة  التايكوانــدو،  موهبــة  ملركز 
متخصصة حول البرنامج الغذائي املقرر لالعبي 
التايكوانــدو قامت بإلقائهــا اخصائية التغذية 
الدكتورة بتول مردان األستاذة في جامعة واسط 
كلية العلوم ، وقد تطرقت  خاللها الى التأثيرات 
االيجابية للتغذية اخملطط لها في عملية تطوير 
االجهزة العضلية  والعصبيــة لالعبن الصغار، 
وبالتالي إحداث التأثير املباشر على االعداد البدني 

العام لالعب.

فعاليات رياضية 
وثقافية لمواهب واسط

مهند علي امللقب ميمي يحاول اختراق دفاعات املنافسني

أنس وشهد

أنس وشهد .. طموح النجاح في الدراسة والرياضة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
محافظة  مجلــس  رئيس  كرم 
كربــالء علــي املالكــي، أمس، 
لفئة  الوطني  املنتخــب  العبي 
واملتوجن في بطولة  الشــباب 
غربي اســيا والتي اقيمت على 
االراضي الفلسطينية مبشاركة 

٦ فرق عربية.
إنه "في  وذكر مكتبه اإلعالمي، 
نوعها   مــن  اســتثانية  مبادرة 
محافظة  مجلــس  رئيس  كرم 
املالكي  علي  املقدســة  كربالء 
لفئة  الوطني  املنتخــب  العبي 

واملتوجن في بطولة  الشــباب 
غربي اســيا والتي اقيمت على 
االراضي الفلسطينية مبشاركة 
٦ فرق عربية هــم العراق االردن 
وفلســطن  قطــر  واالمــارات 
والبحريــن، ليحــرز منتخبنــا 
الشــبابي البطولة االولى على 

مستوى الشباب".
وأضاف املكتب، أن "رئيس اجمللس 
اســتقبل العبــي املنتخب من 
من  املقدســة كل  كربالء  ابناء 
عبد  منتظــر  املنتخب  كابــنت 
االمير  وحــارس مرمى املنتخب 

احمد شــاكر وحسن  بحفاوة 
الرائع  املستوى  على  ومهنئهم 
املنتخب  مــع  قدمــوه  الــذي 
الوطني الشبابي ليتفاخر بهم 
ابناء مدينتهم ويكونوا ســلفا 

لنجوم كربالء السابقن".
وبدروهــم عبــر الالعبــن عن 
لـ"رئيس  وامتنانهم  شــكرهم 
وتكرميهم  لدعوتهــم  اجمللــس 
مدينتــه  بابنــاء  والهتمامــه 
حافزا  واعتبروه  وتشــجيعهم 
قويا" الكمال مسيرتهم وتقدمي 

افضل املستويات".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل املالكات اإلدارية والفنية 
واخلدميــة في وزارة الشــباب 
والرياضة ودائرة شؤون األقاليم 
واحملافطــات، أعمــال التأهيل 
والصيانــة مللعــب الشــعب 
الدولي إستعداداً ملوسم الكرة 

اجلديد 2020-2019.
اجلانب  في  االعمــال  وتتمحور 
شــعبة  تقوم  الهندســي،إذ 
الشــعبة  مع  بالتعاون  املدني 
املستطيل  بتسقيط  الزراعية 
العارضات  ونصــب  األخضــر 
احلديثة،  األجهزة  بإســتخدام 

وذلــك للوصــول الــى الدقة 
الذي  العمــل  فــي  العاليــة 
ســينتهي خالل االيام القليلة 
منافسات  إنطالق  قبل  املقبلة 
املقبل  للموســم  الكرة  دوري 
الذي ســينطلق يوم 18 أيلول 

اجلاري.

لشبونة ـ وكاالت:
توج النجم كريستيانو رونالدو، 
أول أمس، بجائزة »العب العام« 
في البرتغال، وذلك خالل احلفل 
من  كل  ينظمه  الذي  السنوي 
االحتــاد البرتغالــي، واجلمعية 
الوطنيــة ملدربي كــرة القدم 
ونقابة الالعبن احملترفن.. وقال 
»الدون« أثناء تســلم اجلائزة إن 
للغاية  صعبا  »كان   2019 عام 

على املستوى الشخصي«.
ميضــي  »العالــم  وأضــاف: 
بســرعة كبيــرة، مــع وجود 
االجتماعي،  التواصل  وســائل 
والصحافة، األمر أشبه بغابة«، 
ذاته على  الوقت  مشــددا في 
يتأثروا  »أال  احلــدث  منظمــي 

مطلقا مبا تقوله الصحافة«.
اإليطالي  يوفنتوس  وتفوق جنم 
فــي التصويت علــى كل من 
)مانشســتر  ســيلفا  برناردو 
وبرونــو  اإلجنليــزي(،  ســيتي 
فرنانديز )ســبورتنج لشبونة(، 
الواعد جواو فيليكس  والنجم 
نيفيز  وروبن  مدريد(،  )أتلتيكو 

اإلجنليــزي(.  )ســاوثهامبتون 
في حن حصــد بنفيكا جائزة 
صعيد  علــى  العــام«  »فريق 
الرجال والسيدات، فيما ذهبت 
برونو  إلى  العام«  جائزة »مدرب 

الج، املدير الفني لبنفيكا.
السابق  اخملضرم  احلارس  وظهر 
لبورتو، اإلسباني إيكر كاسياس 

الذي أعلن اعتزاله منذ أشــهر 
بســبب مشــاكل في القلب، 
ومدافع ريال مدريد اإلســباني 
وبورتو ســابقا، ميليتاو، فضال 
عن جــواو فيليكس، أحد جنوم 
أتلتيكــو مدريــد منــذ بداية 
املوســم اجلاري والعب بنفيكا 

سابقا.

كركوك ـ شعبة اإلعالم:
ورياضة  أقامــت مديرية شــباب 
لها  التابعة  واملنتديــات  كركوك 
واملبادرات،  العديد من األنشــطة 
فقــد أقامــت املديريــة دورة في 
واحلســابات  املاليــة  الرقابــة 
الترقية  مســتحقي  للموظفن 
علــى قاعــة التدريــب والتأهيل 
والقــى احملاضرات املدرب عمر عبد 

اهلل.
اجتمعت شــعبة  اخر  من جانب 

في  الشــعبية  الفرق  ومجلــس 
املديرية برؤساء الفرق املتأهلة إلى 
الدور الثاني ملنافســات كاس وزير 
الشباب والرياضة للفرق الشعبية 
بكــرة القدم وتضمــن االجتماع 
حتديــد نقاط عــدة أبرزها العمل 
بروح الفريق الواحد والتاكيد على 
الروح الرياضية والعمل على امتام 
الســيما  صورة  بأفضل  البطولة 
ان كركــوك احرز لقــب البطولة 

السابقة.

الــى ذلك اقــام منتدى شــباب 
الشورجة ضمن النشاط الثقافي 
محاضرة بشــأن مخاطر اخملدرات 
فيمــا  مشــارك،   ٢٥ مبشــاركة 
اختتمت املديرية فعاليات معرض 
صــور املشــاريع االســتثمارية و 
اهمية  بشــأن  التعريفية  الندوة 
مدير  بحضور  الرياضي  االستثمار 
وأصحاب  رجــب  أحمد  املديريــة 
رؤوس األموال واملســتثمرين وعدد 

من موظفي الدائرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن الالعب محمد سعد، أول أمس، 
لتمثيل  نــاد عماني  الى  انضمامه 
»مت  انه  ســعد  الكروي.وقال  فريقه 
توقيع العقد مع نادي صور العماني، 

واحد«.واعتبر  موسم  ملدة  لتمثيله 
سعد »التعاقد حتدياً جديداً لي في 
مســيرتي الكروية، وأمتنى ان انقل 
صــورة جيدة عن الالعــب العراقي 
واقدم اقصى مجوداتي مع الفريق«.

يشــار الى ان الالعب محمد سعد 
سبق له متثيل اندية الكرخ ودهوك 
والطلبــة والــزوراء والنفط ونفط 
اجلنــوب وزاخــو ونفــط الوســط 

والنجف.

األقاليم والمحافظات تؤهل ملعب الشعبمحافظة كربالء تحتفي بثالثي الشباب 

كريستيانو »العب العام« في البرتغال

نشاطات متنوعة لشباب ورياضة كركوك

محمد سعد ينتقل إلى صور العماني 
رونالدو
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وأخيرا.. رفعت 
الحصانة النيابية 
عن بعض النواب 

--1
اذا كان من الطبيعي أْن مينح النائب حصانًة 
ِمْن إبــداء رأيِــِه بُِحّرية كاملــة بعيداً عن 
املؤاخذات، فاّن ِمْن غيــر الطبيعّي أْن تبقى 
احلصانة مكفولة لــه مع مطالبة القضاء 

برفعها عنه .
--2

هذا اخللــل الواضح أزاحــه رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوسي عن البقاء، واًصدر 
األوامــر برفع احلصانــة عن نــواب ثمانية 
شــكّلوا الدفعة االولى من النواب املطلوب 

رفع احلصانة عنهم .
--3

باعتبارهــا  اخلطــوة  هــذا  نّثمــن  اننــا 
خطوًةباالجتاه الصحيح، ونشــكر رئاســة 
مجلس النــواب عليها ، كما نشــكر َمْن 

تفاعل معها ايجابّيا من النواب .
--4

رفع احلصانة ال يعني اإلدانة 
اّن االمر موكول الــى القضاء ، واملتهم برئ 

حتى تثبت ادانَتُه ،
وعليــه فال يصح إصدار األحــكام على َمْن 
رُفعت احلصانــة عنهم ِمــْن ِقَبِل اخلصوم 
السياســيني وغيرهــم، النَّ االمــرَ َمُنوٌط 
بالقضاء فقط ، والقضــاء لم يصدر حتى 

اآلن قراراً بحق واحٍد منهم .
--5

ان القرار املتأخر خيٌر من العدم واالســتمرار 
على اخلطأ،

وقد تكون هذه اخلطوة فاحتَة فصٍل تشريعي 
حافل باالجنازات املهمة والقرارات احلاسمة .

وهذا مــا نأمله ونرجوه ، الســيما في هذه 
املرحلة احلرجة من تاريخ العراق احلبيب.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت مؤسســة "جيت واي فاونديشن" عن تصميم 
أول فندق فضائي يحتــوي على غرف نوم فاخرة وحانات 

ومطاعم ودور سينما.
الفندق ســيعتمد على اجلاذبية الصناعية، على عكس 

احملطة الفضائية منعدمة اجلاذبية.
وسيكون الفندق على شــكل عجلة يبلغ قطرها 190 
متــرا، ويجري تدويرها إلنشــاء قوة جذب تشــبه تلك 
املوجودة على ســطح القمر. وحــول العجلة 24 وحدة 
مزودة بأسرة للنوم ووظائف دعم احلياة األخرى، وسيجري 
تزيينها باســتعمال مــواد طبيعية وأقمشــة وإضاءة 
مريحة ودهانات، ما يتيح لزوار الفندق قضاء إجازة رائعة.
وتهدف املؤسسة لتشــغيل احملطة الفضائية بحلول 
عــام 2025، حيث يتوقع أن يزور احملطة 100 ســائح في 

األسبوع.
وعلى الرغم من أن الســياحة الفضائيــة قد ال تكون 
متاحــة إال لألثرياء على مــدار األعوام املقبلــة، إال أن 
املؤسســة تهدف جلعل السفر إلى الفضاء في متناول 

اجلميع.

أول فندق فضائي في العالم

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

عدســات  إلتقطــت 
الباباراتــزي  كاميــرات 
العاملية  للعارضة  صوراً 
حديد  جيجي  الشهيرة 
اجلديد  حبيبهــا  برفقة 
جنم تلفزيون الواقع تايلر 

كاميرون في نيويورك.
كان  اجلديــد  الثنائــي 
برفقة  العشــاء  يتناول 
األصدقــاء بينهم العبة 
الشــهيرة  املضرب  كرة 

سيرينا ويليامز.
كانت  حديــد  جيجــي 
زين  أنهت عالقتهــا مع 
التقارير  وبرغــم  مالك، 
تؤكد  التي  الصحفيــة 

أنهــا ما زالــت تكن له 
إال  جميلــة،  مشــاعر 
إرتباطهما  إحتمــال  أن 
مستحيل.  شبه  مجدداً 
تايلر  أنهــى  وباملقابــل 
عالقته  مؤخراً  كاميرون 
بعارضة األزياء األميركية 

هانا براون. 

الفنانــة  اســتذكرت 
ديانا حــداد الفنانة رجاء 
بلمليح في ذكرى وفاتها 
هذا  مثل  "فــي  وعلقت 
فنانة  عنــا  رحلت  اليوم 
قلبــاً  جميلــة  قديــرة 
اّياما  وقالباً عشت معها 
جميلة رحم اهلل الفنانة 
رجاء بلمليح وأســكنها 
اهلل فسيح جناته". فنيا 
إستطاعت أغنية "أحبك 
وكــذا" لديانا حــداد ان 
تتخطى املليون مشاهدة 
على يوتيــوب، وذلك بعد 
طرحها.  على  قليلة  ايام 
األغنيــة مــن كلمــات 
علي  أحلان  احلبيب،  فراس 
صابــر، توزيــع ومكــس 

ماســتر  الــراوي،  محب 
ديانا  وكانت  طوني حداد. 
حداد قــد طرحت مؤخرا 
فيديــو كليب "ســيوف 
العــز"، وأهــدت األغنية 
العربية  اململكــة  الــى 
من  وهــي  الســعودية، 
كلمات األمير بدر بن عبد 
احملســن، وأحلــان الفنان 

السعودي محمد عبده.

كيفني  النجــم  تعــّرض 
هــارت حلــادث ســير في 
الى  ونقل  أجنلــوس،  لوس 
إلصابتــه  املستشــفى 

بجروح كبيرة في الظهر.
وذكر تقرير الدوريات الطرق 
كاليفورنيا،  في  السريعة 
أن الســائق جاريــد بالك 
علــى  الســيطرة  فقــد 
بأحد  وارتطــم  الســيارة 
الســدود، وأصيب إصابات 
الدورية  وأكــدت  بالغــة، 
وقت  طبيعيــا  كان  أنــه 
احلادثــة ولــم يكــن حتت 
تأثير الكحول. كما أشــار 
تقرير الدورية الى أن هارت 
نقل إلــى املركــز الطبي 

ملستشــفى نورثريدج، في 
إلى  الســائق  نُقــل  حني 
مستشــفى آخر. يُذكر أن 
هــارت وّقع عقــد بطولة 
النســخة اجلديــدة مــن 
 Uptown Saturday" فيلم
Night"، ســيناريو الكاتب 
وإخراج  باريســمن،  كينيا 

ريك فامويوا.

جيجي حديد

كيفين هارت

ديانا حداد

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

الكثير منا عندمــا يتحدث عن الفرد 
العراقي ويبحث في صفاته يذكر اول 
ما يذكر، صفة التطرف، والكثير يعزو 
هذه الصفة الى اجلــو حيث الصيف 

القاتل حرا والشتاء القاتل بردا.
 الفصالن جافان، واالدهى ان أحدا منا 
ال يحس اخلريف والربيع اال مع سقوط 

أوراق األشجار او بدء طلوعها.
النفس  بعلم  الباحثة  عشتار مشني 
تؤيد ان للجو تأثير على الشــخصية، 
وطباعهــا، وتضيــف: اجلــو وطبيعة 
األرض التــي يعيش عليهــا ان كانت 
منبســطة او جبلية كلها تؤثر على 
الفرد. فيما يخص موضوع  شخصية 
التطرف فانا اظن انها صفة عامة في 
البلدان العربية، وقد يكون ذلك بسبب 
طبيعة احلياة التي نحياها، التي جتعل 
منا متوترين ومســتفزين، فسياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا ونفســيا هناك 

مشكالت متباينة.
وتتابع: ســأركز على الفــرد العراقي 
لكونه األقــرب، العراقي متطرف بكل 
شــيء، بحبه وكرهه وحقده وطيبته، 
حتى في دفاعــه عمن يحب متطرف، 
تبريره لكرهه الحــد ما متطرف،  في 
فلم ميــر العراقي بفترة ســالم، دائما 
او  السياسة  هناك مشكالت سببها 
احلاكم، لذلك فهو عندما يكره يصب 
جام غضبه على احلياة وعلى السياسة 
بشخص املكروه، وعندما يحب يحاول 
تعويض كل القبح في حياته مبن يحب 
لذلك فهو يدافع بشراســة عنه كي 
يظل هو الصفحة البيضاء التي ميكن 
ان يلجأ اليها ســاعة شعوره باخليبة 

واخلذالن او احلزن.
قد تكون صفة التطرف عراقية، ليس 

العراقي وحــده ميتلكها، بل ألننا  الن 
نعرفه أكثر من غيــره، فالتطرف في 
بعــض البلدان العربية شــهدناه في 
احــداث دامية ألســباب ال ترتقي الى 
مســتوى احلدث، لكن هؤالء أيضا لم 
يعيشوا فترات هدنة مع احلزن والقلق 

والفقر والعوز.
نورس الكرخي خبيرة التجميل ذكرت 
التجميل  بتطــور عمليات  تأمل  انها 
في العراق والبلدان العربية لتصل الى 
الروح وقالت: هنــاك اقبال كبير على 

عمليات التجميل ومن كال اجلنســني 
وكل االعمار، أمتنى ان كل واحد منهم 
حينما يســتقر نفســيا بعد عملية 
التجميل الشكلية ان يفكر بتجميل 
روحــه وتنقيتها من شــوائبها. نحن 
نعاني من حالة التطرف السياســي 
والدينــي وحتى الفنــي واالجتماعي. 
أحيانا اشــهد حــوارات عنيفة واظن 
انها بســبب شــخصية سياسية او 
دينية واختــالف وجهات النظر وإذا بي 
اكتشف انها بســبب فنان، أحدهما 

والثانــي لديــه مالحظــات  يحبــه 
وحتفظات عليه كانسان وفنان.

الذي  التخلف  وليــدة  التطرف صفة 
يجعلنا نتخذ طرفا معينا في أي حالة، 
مــع اننا نردد املثل القائــل خير األمور 
اوســطها كثيرا، لكن يبــدو ان علينا 
محاولة الوقوف بالوسط وان ال ننزلق 
الى أحد األطراف، وباملمارسة ميكن ان 
التعامل مع  ننجح مســتقبال، ونبدأ 
احلقيقيني  وعمقها  بقيمتهــا  األمور 

من دون مبالغة.

الصباح الجديد - وكاالت:
اســتطاع تطبيق "زاو"، أن يجذب 
أصحاب الهواتف الذكية ســريعا، 
إذ شهد إقباال باملاليني على حتميله 
بعد أيــام قليلة من طرحه، ولكنه 
أثــار فــي املقابل مخاوف بشــأن 

انتهاك خصوصية املستعملني.
وتقوم فكــرة "زاو" على إتاحة من 
ميلكه، أن يســتبدل وجهه، بوجوه 
مشــاهير الفن وجنــوم الرياضة أو 
أي شــخص آخر في مقطع فيديو، 

وفقا لوكالة "رويترز".
ومن بني الوجوه الشــهيرة املتاحة 
في التطبيق الســتعمالها، املمثل 
األميركــي ليونــاردو دي كابريــو، 

واملمثلة الراحلة مارلني مونرو.
ولكن اشــتكى بعض املستعملني 
فــي املقابــل، مــن أن سياســة 

بالتطبيق،  اخلاصــة  اخلصوصيــة 
اتفاقية  أقســام  أحــد  يذكــر  إذ 
املســتعمل، أن املستهلكني الذين 
يقومــون بتحميــل صورهم على 
"زاو" أن يســلموا حقــوق امللكية 
بوجوههــم،  اخلاصــة  الفكريــة 
باســتعمال  لـــ"زاو"  والســماح 

صورهم ألغراض تسويقية.
وردا على تلك اخملاوف، قالت شركة 
"زاو" عبــر محرك البحث الصيني 
"ويبو"، إنه سيتصدى لها. وقالت: 
"إننا نتفهــم متاما قلق الناس جتاه 
وســنقوم  اخلصوصية،  مخــاوف 

بتصحيح املناطق التي لم 
نأخذها فــي االعتبار، 

نحتـاج  ولكــــن 
بعـــض  إلــى 

الوقـت".

وتطبيــق "زاو" مملــوك 
"مومــو"،  لشــركة 
اكتســبت  التــي 
مــن  شــهرتها 

تطبيق للمواعــدة، حتول فيما بعد 
إلى خدمة بث مباشــر، والشركة 
منذ  نيويورك  بورصــة  في  مدرجة 

عام 2014.

"زاو" الصيني يحولك إلى أحد المشاهير

الذين ال يهادنون أنفسهم يتسمون بالتطرف والمبالغة

الصباح الجديد:
 تستعد املطربة لطيفة إلحياء حفل 
غنائي في اإلســكندرية يــوم الثالث 
عشر من شهر ســبتمبر أيلول اجلاري، 
ومن املتوقع أن يشــهد احلفل حضورا 

جماهيريا كبيرا. 
وتقدم لطيفــة خالل احلفل مجموعة 
من أغانيها التي تالقي تفاعاًل من كل 
ويا  محبيها وعشــاقها مثل "فريش، 
ويا ســيدي مسي"  أنا جنبك،  حياتي 

وغيرها من األغاني. 
وضمت الفنانة التونسية مؤخرًا أغنية 
جديدة باللهجة املغربية، إلى ألبومها 
اجلديد الذي تواصل تســجيل أغانيه، 
واملقرر طرحه فــي أواخر العام احلالي. 
وامللحن  الشــاعر  األغنية من كلمات 
وتغنيها  رفاعــي،  املغربــي محمــود 
لطيفة باللهجة املغربية، إذ إنها املرة 
األولى التي تغنــي فيها لطيفة بهذه 

اللهجة.

املطربات  مــن  التونســية  لطيفة 
اللواتــي حضرن الى مصر  العربيات 
واســتقرت فيهــا، لكنهــا ظلــت 
محافظة على لهجتها التونســية 

بنحو كبيــر، مقارنــة بزميالتها 
وخطوتهــا  العربيــات، 

األخيرة اثبات حلبها 
هــا  ز ا عتز ا و

بلهجتهــا 
وبلدها.

لطيفة تحيي حفال في اإلسكندرية
الدراســية اجلديدة في  بدأت السنة 
الــدول العربيــة، حيث تعلن  بعض 
األسر حالة الطوارئ لتحفيز األطفال، 
الدخول  املراهقــني علــى  وكذلــك 
املدرســية  إلى حياتهم  بحماســة 

جديدة أو االنتقال إلى صف جديد.
ويقول موقــع "ويب طب" إنه 
من املهــم التحدث مع 
واملراهقني  األطفال 
خطط  بشــأن 
لســنة  ا
الدراسية، 

وتوقعاتهم لها، ووضع حلول خملاوفهم، 
وذلك بإتباع مجموعة نصائح:

ينبغــي إجــراء محادثــة فــي املنزل 
بخصوص الســنة الدراســية املقبلة، 
وكتابة قائمة باألمور، التي يحتاج إليها 

الطفل في السنة الدراسية اجلديدة.
يجــب فحص الكتب املدرســية التي 
يحتــاج إليها الطفــل عند احلصول 
عليها، ويكون ذلــك قبيل بدء الدوام 
الكتب،  تســلم  وعنــد  املدرســي. 
مــن املهــم تصفحها مــع الطفل 
وإعطاءه ملخصا عما سيدرســه في 

هذه الســنة، لكن بطريقة مشــوقة 
ومشجعة.

من االمور املهمــة أيضا، حتضير جدول 
زمني للشهر األول، يشمل ايام الدراسة 
الطفل  مــع  واالتفاق  اإلجــازات،  وأيام 
مسبقا على ســاعات النوم. لكن مع 
املراهقني، قد يكون املوضوع حساســا، 
وبرغم ذلك يجب االتفــاق على ضرورة 
تغيير نظام الساعات الذي كان متبعا 
خالل العطلة والســهر مع هواتفهم، 
ويعودوا إلى برنامج النوم في وقت مبكر 

نسبيا، ليكونوا يقظني خالل النهار.

الصباح الجديد-وكاالت:
أصدرت منظمة "أوكسفام"، 
للمنظمات  دولــي  احتاد  وهي 
يوضــح  تقريــرا  اخليريــة، 
األزمــة  شــدة  بالتفصيــل 
األزياء  صناعة  في  املســتمرة 
رائدة  تعــد  التــي  واملوضــة، 
الدفيئة  الغــازات  بانبعاثــات 

عامليا.
ووجدت املنظمة، التي تركز على 
تخفيف حدة الفقــر في العالم، 
أن هوس اجتاهــات املوضة قصيرة 
األجل يتســبب في انبعاث الكمية 
نفســها من انبعاثــات الكربون كل 
دقيقتني، مقارنة بقيادة ســيارة حول 

العالم ست مرات.
وتقــول "أوكســفام" إن الرحلة حول 
العالم ســت مرات تنتــج 50 طنا من 

انبعاثات الكربون، ويعاني أشــد الناس 
فقرا في العالــم، أكثر من غيرهم من 

تبعات تغير املناخ.
وقــال داني سريســكانداراجا، الرئيس 
التنفيذي ملنظمة "أوكســفام": "هذه 
احلقائــق املذهلة بشــأن تأثير املوضة 
على الكوكب وأفقر الناس في العالم، 
يجــب أن جتعلنا جميعــا نفكر مرتني 
قبل شــراء مالبس جديــدة. نحن في 
حالة طــوارئ مناخية، لم يعد مبقدورنا 
الناجتة  االنبعاثات  الطرف عن  أن نغض 
عن املالبس اجلديــدة، أو أن ندير ظهورنا 
القادرين  غير  املالبــس،  لعمال صناعة 
على اخلروج من الفقر بغض النظر عن 

عدد ساعات عملهم".
هذه  بإجــراء  "أوكســفام"  وُكلفــت 
الدراســة كجزء من حملتهــا الثانية 
لشــهر أيلول ســبتمبر، حيث يتعهد 

املســتهلكون بعدم شــراء أي مالبس 
جديدة طوال الشهر.

وأشــار باحثــون إلى أن شــراء املالبس 
املســتعملة يســاعد على إبطاء دورة 
املوضة السريعة، ما ميكن أن يقلل من 

االنبعاثات العاملية.

"الموضة السريعة"
 "تهدد" كوكبنا

مع العودة للمدرسة.. نصائح ال غنى عنها

الصباح الجديد - وكاالت:
حصلت املمثلة اخملضرمة، جولــي آندروز، التي 
أدت دور البطولة في أفالم شــهيرة مثل "ماري 
بوبينز" و"صوت املوســيقى"، على جائزة إجناز 

العمر في مهرجان البندقية السينمائي.
وقالــت آندروز إنهــا "محظوظة" بشــوطها 
الطويــل والالمع في الســينما، ورفعت آندروز 
)83 عاما( جائزة األســد الذهبي وقبلتها وسط 

تصفيق احلاضرين.
وأضافــت آندروز "أعد نفســي محظوظة جدا 
لقضاء مدة كبيرة من حياتي املهنية في فنون 

السينما".
ونقلت رويترز عن آندروز قولها "ما زلت أتعجب 

كنت  أننــي  حقيقة  مــن 
الفتــاة احملظوظــة التــي 

ُطلب منهــا أداء هذه األدوار 
الرائعة".

وكانت آنــدروز قد حصلت على 
جائزة أوســكار عــام 1965، عن 

دورها كمربيــة طيبة القلب في فيلم 
"ماري بوبينز". 

وقد يكون صوت املوســيقى الفيلم األكثر 
شــهرة من بني افالمها والــذي حتول الى أكثر 

من نســخة حديثة ومنها نســخة عربية قام 
بأداء أدوار البطولة فيه الفنان محمود ياســني 

والفنانة جنالء فتحي.

الصباح الجديد - وكاالت:
حالــة من اجلــدل أحدثتهــا اإلعالمية 
مطالبتها  بعد  عمران،  جلني  السعودية، 
بتخصيص شاطئ على أراضي اململكة 
للنســاء فقــط. وغــردت عمــران عبر 
"تويتر"  الرســمي على موقع  حسابها 
"أتوقع ان إمكانية وجود شاطئ نسائي 
في مناطق السعودية ليس باملستحيل، 
فهناك جتارب ناجحة لشــاطئ نسائي 

في دبي وأبو ظبي، زرتها بنفســي، فيها 
خصوصيــة عاليــة وخدمــات ممتازة". 
وتابعت "إن شــاء اهلل قريب نسمع عن 
احلبيبة"،  مملكتنا  في  مشــابه  مشروع 
"#نريد_شــاطئ_ هاشــتاغ  وأضافت 

نسائي_في_مناطق_السعودية".
وخالل الســاعات املاضيــة، تفاعل رواد 
موقع التواصــل االجتماعي مع تغريدة 
جلني عمران، مبئات تســجيالت اإلعجاب 

والتعليقات، مــا بني املؤيد 
واملعارض.

ومن أبــرز التعليقات املؤيدة: 
"يوجــد فــي جدة شــاطئ 

للنساء"، و"واهلل نحتاج نأخذ 
حريتنا على الشــاطئ من دون 

عباءة وقرف الرمــل، نبغا الهوا 
يالعب شعورنا ويدغدغ وجنتينا".

جولي آندروز تتوج بجائزة "األسد 
الذهبي" في البندقية

لجين عمران تطالب بتخصيص
 شاطئ "للنساء فقط"
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