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نينوى ـ الصباح الجديد: 
نينوى،  كشــف مجلس محافظة 
عن اختفاء 88 مشروعا مع اموالها  
، ضمــن خطــة مشــاريع 2018،  
الى تشكيل جلنة حتقيقية  مشيرا 
مــن اجمللس العــادة فتــح جميع 

ملفات 2018.

وقال عضو اجمللــس خلف احلديدي 
في تصريــح صحفــي ان " العام 
2018 مــن بني اكثر االعــوام التي 
شهدت فســادا  باملشــاريع التي 

اعدت ضمن خطة املوازنة ".
واضاف احلديدي :" ان احملافظة كانت 
تعيــش اوضاعا  اســتثنائية خالل 

2018 ، ما بني ترتيب االوضاع  امنيا 
باقالة  واالنشــغال  التحريــر  بعد 
احملافظ وعمل جلنة االزمة باحملافظة 
حلني انتخاب محافظ جديد ، وعدم 
متابعة املشاريع "، مشيرا الى :" ان  
88 مشــروعا  مبختلف القطاعات 
، اختفــت برمتهــا وال احد يعرف 

تفاصيلها فضال عن اختفاء االموال 
اخملصصة لها ".

واوضح عضــو مجلس نينوى :"  ان 
اجمللس شــكل جلنــة حتقيقية مع 
الدوائر املعنية العــادة فتح جميع 
2018 والتحقيق  ملفات مشــاريع 

بها ومعرفة مصير اموالها ".

عن  النــواب  مجلس  عضــو  اكد 
اليوم  كــرمي،  حبيب  آراس  بغــداد 
السبت، انه عندما عاهدنا شعبنا 
فــي ان نقدم كل ما بوســعنا من 
أجل خدمته لم نكن نخشــى ما 

يحاك في الظالم.
شعبنا  عاهدنا  “حني  حبيب:  وقال 
فــي أن نقدم كل ما بوســعنا من 
أجــل خدمتــه لم نكن نخشــى 
ما يحــاك فــي الظــالم، خضنا 

اإلنتخابــات في ظل ظروف صعبة 
ومتكنا من نيل ثقة الشعب”.

مضيفاً: “وها نحن منثله في أعلى 
سلطة تشريعية في البالد. كانت 

وســام  أعلى  ومازالت  الثقة  هذه 
ميكن أن يناله اإلنســان في حياته 
حني تكون هــذه احلياة وعلى مدى 
سلســلة  عقود  ثالثة  مــن  أكثر 

حتديات صعبة”.
وتابع: “ما يهمنــا وما نحتاج اليه 
بعد هذه املســيرة هــو رضا اهلل 
وثقة شــعبنا، ومن جهتنا سوف 
نســتمر في ســلوك طريق احلق 

برغم قلة سالكيه“.

اختفاء 88 مشروعا مع االموال المخصصة لنينوى
من خطة العام الماضي

النائب آراس حبيب: ونستمر في سلوك طريق الحق
برغم قلة سالكيه

مجلس المحافظة:

برلمان كردستان يطعن بقانون انتخابات مجالس 
المحافظات لدى المحكمة االتحادية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفــى مجلس الــوزراء العراقي، 
التي  االتهامــات  االحــد،  أمس 
طالته بشــأن استخدام اراضيه 
نفطّيــة  منشــآت  ملهاجمــة 

سعودّية بالطائرات املُسّيرة.
وقــال مكتــب مجلس الــوزراء 
في بيان ورد لشــفق نيوز "ينفي 
وسائل  بعض  تداولته  ما  العراق 
اإلعــالم والتواصــل االجتماعي 
عن اســتخدام اراضيه ملهاجمة 
ســعودّية  نفطّيــة  منشــآت 
ويؤكــد  املُســّيرة،  بالطائــرات 
التزامه الدستوري مبنع استخدام 
جواره  علــى  للعدوان  أراضيــه 
وأشقائه وأصدقائه وان احلكومة 
العراقية ســتتعامل بحزم ضد 
كل من يحاول انتهاك الدستور، 
وقد شــكلت جلنة من االطراف 
العراقيــة ذات العالقــة ملتابعة 

املعلومات واملستجدات".
العراق  "يدعــو  البيان  واضــاف 
عن  التوقف  الى  األطراف  جميع 
والتســبب  املُتبادَلة،  الهجمات 
بوقــوع خســائر عظيمــة في 
وتؤكــد  واملنشــآت.  األرواح 
تتابع  بأنها  العراقيــة  احلكومة 
رات،  باهتمــام بالغ هــذه التطوُّ
وتتضامن مع أشــقائها وتعرب 
عــن قلقهــا مــن ان التصعيد 
تعقــد  العســكرية  واحللــول 
والسياسية،  اإلنسانّية  األوضاع 

وتهــّدد امننا املشــترك واألمن 
اإلقليمّي والدولّي".

وتابع "يجدد العــراق دعوته الى 
التوّجه حللِّ ســلمّي في اليمن، 

وحفظ  املدنّيني،  أرواح  وحمايــة 
ويدعو  الشــقيقة.  البلدان  أمن 
دول  والســّيما  العالــم،  دول 
املنطقة ، إلى حتمل مسؤوليتها 

اإلنسانية واألخالقية واالضطالع 
مبُبادرات تضع حــّداً لهذه احلرب 
التــي ال رابــح فيهــا، والتي ال 
بشرية  تسفر سوى عن خسائر 

عظيمة، وتدمير البنى التحتية، 
واحليوّية".

ان  أوردت   CNN وكانــت 
مجريات  علــى  مطلعا  مصدرا 

التحقيقات باستهداف معملني 
لشــركة أرامكــو الســعودية 
فــي منطقة بقيق، كشــف أن 
الهجــوم مت بواســطة طائرات 
مســيرة "درون" أقلعــت مــن 
وفقا  اليمن،  مــن  وليس  العراق 

للمعلومات األولية.
واضــاف املصــدر الــذي وصف 
باملسؤول لـCNN  إن األضرار في 
هذا الهجــوم ناجمة عن هجوم 
على  مسلحة"،  درون  بـ"طائرات 

حد تعبيره.
املنشــآت  قصــف  وتســبب 
النفطية في السعودية بتوجيه 
االتهامــات للبالد وإليــران بأنها 
وراءه، ســيما بعد اعالن احلوثيني 
العمليــة،  عــن  مســؤليتهم 
الفرصــة التي اســتثمرها وزير 
اذ  بومبيو،  األميركــي  اخلارجية 
تغريــدة على صفحته  في  قال 
االجتماعي،  التواصــل  مبوقــع 
تويتر "تقف طهران وراء ما يقرب 
مــن 100 هجوم علــى اململكة 
حني  في  الســعودية  العربيــة 
االنخراط  وظريف  روحاني  يدعي 
الدبلوماســية. وفي خضم  في 
كل الدعوات إلى وقف التصعيد، 
غير  اآلن هجومــاً  إيران  شــنت 
الطاقة  إمدادات  مســبوق على 
في العالم.  وال يوجد دليل على 

أن الهجمات جاءت من اليمن".
تتمة ص2

العراق ينفي انطالق طائرات مسيرة
من أراضيه قصفت منشآت نفط سعودية

جانب من القصف ملنشأتي آرامكو في السعودية

بومبيو يستثمر الموقف ويتهم إيران به

بغداد - الصباح الجديد:
انتقد خبير قانوني جتاهل رئاسة 
قانون  النواب ملشــروع  مجلس 
اجتماعها  فــي  االحتاد  مجلس 
على  مشــدداً  الكتل،  قادة  مع 
ضرورة اكمــال النقص احلاصل 
في السلطة التشريعية، مبيناً 
أن وجود مجلســني تشريعيني 
يســاعد علــى اصــدار قوانني 
رصينــة، ويقّلل فــرص الطعن 

فيها ونقضها.

وقــال اخلبير محمد الشــريف 
في تصريح صحفي، إن "رئاسة 
مجلس النواب عندما اجتمعت 
مــع رؤســاء الكتــل النيابية 
املعطلة،  القوانــني  ملناقشــة 
بأنها  خيــراً  نستبشــر  كنــا 
اكمال  فــي  اوالً  تفكر  ســوف 
النقص احلاصل في الســلطة 
التشريعية من خالل اقرار قانون 

مجلس االحتاد".
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد  وزيــر  الكهربــاء  لــؤي  
اخلطيــب، امــس األحــد، توقيع 
عقود مستقبلية جديدة لتطوير 
األنبار  فــي  الكهرباء  شــبكات 

واملوصل .
وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت " 
الصبــاح اجلديد " منه ان " مؤمتر 
العــراق  للطاقة  املقــام  حاليا  
فــي  العاصمة  بغــداد  و الذي 
بدأت اعماله  يوم  امس الســبت  
ويســتمر  الربعة  ايام  سيشهد  
توقيــع  عقــود  مــع  كبريــات  
الشــركات  العامليــة لتطويــر  
شــبكات  الكهرباء في املناطق 
الغربية و حتديدا محافظة  االنبار  

و كذلك محافظة  املوصل".
واضاف اخلطيب بحســب البيان، 
أن " اعــادة اعمــار كل ما دمره 
االرهاب خالل السنوات السابقة، 
يحتــاج الى ســقوف زمنية وان 
االدارة احلاليــة للحكومة وضمن 

خططها ستلتزم بالتوقيتات ".
ويذكر في هــذا الصدد ان الوزارة 
وقعت امس األول الســبت عقداً 
مع شــركة "ســيمنز" األملانية 
لتأهيل محطتي بيجي الغازيتني 
األولــى والثانية، بلغــت قيمته 
وبفترة  دوالر  مليــون  و320  مليار 
إجناز تدريجية قدرها )٢٨( شــهراً 

الجناز هاتني احملطتني
تتمة ص2

خبير قانوني: مجلس االتحاد األعلى 
دستوريا والبرلمان يتجاهل قانونه 

بذرائع واهية

وزير الكهرباء يؤكد توقيع عقود 
لتطوير شبكات الكهرباء في 

االنبار و الموصل

a

بغداد ـ الصباح الجديد:
باتــت جتارة اخملــدرات في البالد، 
تلقــي بوطأتهــا الثقيلة على 
فــي  االجتماعــي  النســيج 
الداخــل، وتتهــدد دول اجلــوار 
على املســتوى اخلارجي، وفيما 
نيويــورك  صحيفــة  نشــرت 
تاميــز األمريكيــة مقــاال حتت 
عنوان إدمان مخدر "كريســتال 
ميث" مشــكلة تهدد شــباب 
القبس  صحيفة  أوردت  العراق، 
الكويتية االحد 15 أيلول 2019، 
بان منفذ العبدلــي مع العراق 
هو االخطر في تهريب البشــر 

واخملدرات.
القبــس  صحیفــة  وافــادت 
بان  امنیة  الكويتیة عن مصادر 
"هــذا املنفذ هو االخطر لكونه 
العراقیة،  احلــدود  مــع  يرتبط 

ونظراً لالنفــالت األمني هناك، 
فإن الضــرورة تســتلزم خطة 
بــه، فضالً عن  أمنیــة خاصة 
إنشاء منطقة لتفريغ الصادرات 
حتــت رقابــة أمنیــة جمركیة 

الشاحنات  دخول  ملنع  مشددة، 
العراقیــة إلــى البــالد، حیث 
املنفذ  يفتــرض تفريغها فــي 

تفادياً لتهريب أي ممنوعات".
– كما تشير  ووفق اإلحصائیات 

" منفــذ  فــإن   - الصحيفــة 
منفذ  أكبــر  يعــد  العبدلــي 
قبــل مهربي  مســتهدف من 
والیقظة  احلــذر  لكن  اخملدرات، 
والتأهب الدائــم من قبل رجال 
األمن واجلمارك أحبطت العديد 
من محــاوالت إغــراق الكويت 

بالسموم".
 وأوضحت "املصادر أن املنطقة 
اجلمركیــة حــال تأسیســها 
ستعمل على إقرار آلیة جديدة 
متطــورة تتمثــل فــي تفريغ 
الواردة،  أو  الصــادرة  البضائــع 
ومن ثــم تأخذها الشــاحنات، 
الرقابــة  حتــت  ذلــك  لیتــم 
املشــددة  واجلمركیة  األمنیــة 
لقطــع الطريق علــى مهربي 

املمنوعات".
تتمة ص2

تقريـر
نيويورك تايمز: مخدر "كريستال ميث" مشكلة تهدد شباب العراق

المخدرات تلقي بوطأتها الثقيلة على الجوار
والكويت تعد منفذ العبدلي "األخطر" عليها

جانب من منفذ العبدلي
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شؤون عراقية

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة
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العراق ينفي انطالق طائرات 
مسيرة من أراضيه قصفت 

منشآت نفط سعودية
تغريدة  فــي  بومبيــو  وتابــع 
اخرى »ندعــو جميع الدول إلى 
إدانة الهجمــات اإليرانية علنا 
وبشكل ال لبس فيه. وستعمل 
الواليات املتحدة مع شــركائنا 
وحلفائنــا لضمــان أن تظــل 
أســواق الطاقة مزودة بشكل 
جيــد وأن تُســاءل إيــران عن 

عدوانها«.

وزير الكهرباء يؤكد توقيع 
عقود لتطوير شبكات 

الكهرباء في االنبار و املوصل
ونقل بيان عن وزير الكهرباء لؤي 
العقد،  »هذا  إن  قوله  اخلطيب 
ضمن اخلطة التي أعدتها وزارة 
الكهرباء إلعــادة تأهيل قطاع 
العراق  الكهربائية في  الطاقة 
بشــكل عام واملناطــق احملررة 
حيث  اخلصــوص،  وجــه  على 
سيتم اضافة )١٦٩٠( ميكاواط 
إلى منظومة االنتاج بعد دخول 
هاتــني احملطتني إلــى اخلدمة، 
قبل  من  للدمار  تعرضتا  والتي 

عصابات داعش اإلرهابية«.
أن »العقد  إلى  وأشار اخلطيب، 
هــو باكــورة املرحلــة الثانية 

شــركة  مع  املبرم  االتفاق  من 
ســيمنز االملانية، وســتعقبه 
مجموعة مــن العقود األخرى، 
تشمل قطاعات االنتاج والنقل 

والتوزيع«.

خبير قانوني: مجلس االحتاد 
األعلى دستوريا والبرملان 

يتجاهل قانونه بذرائع واهية
وأضــاف الشــريف، أن »نتائج 
االجتماع جاءت مخيبة لآلمال، 
فلم يتضمن احملضر أي اشــارة 
إلى هذا القانــون املهم والذي 

أوجب الدستور تشريعه«.
ولفت، إلــى أن »مجلس االحتاد 
مكون تشريعي ثاني للسلطة 
حتمي،  ووجوده  التشــريعية، 
وفقاً  االستغناء عنه،  وال ميكن 

للمادة )48( من الدستور«.
»النظــام  أن  إلــى  ونبــه، 
السياسي في العراق جمهوري 
السلطة  واســتكمال  ونيابي، 
التشــريعية بشقيها مجلس 
ضروري  االحتاد  ومجلس  النواب 
من أجــل التطبيق الســليم 
للنصــوص الدســتورية التي 

تتعلق بالية ادارة الدولة«.
وبني الشــريف، أن »التذرع بأن 
اخلالفات السياســية ممكن أن 
ال  االحتاد،  إلى مجلــس  تنتقل 

نص  تطبيق  إليقاف  مبرراً  يعد 
العلويــة وملزم  دســتوري له 
وحتمــي، فنحــن نتحدث عن 
مكونــات الســلطات التي ال 
يتوقف وجودهــا على الصراع 
احلزبي الذي ميكن أن ينتهي في 

اي حلظة«.
وشــدد اخلبيــر القانوني، على 
أن »التــذرع بــأن هــذا اجمللس 
االخر  هو  الدولة  خزينة  يكلف 
بان يشــرع  ميكــن معاجلتــه 
العمل  بنصــوص جتعل  قانون 
فيــه دون مقابــل وتطوعي أو 
ومن  زهيدة  مالية  مبستحقات 

دون امتيازات«.
وجود  »فلســفة  أن  وأوضــح، 
لتصويب  هــي  االحتاد  مجلس 
التشــريعي، كونــه  العمــل 
القضاة  يتشــكل من  بالعادة 
أو األكادمييــني احملالــني علــى 
التقاعد، ميثلون احملافظات بعدد 
اليه  الترشح  متســاو، ويكون 
انتخابات  في  بشكل مباشــر 
عامــة يفــوز فيهــا اصحاب 
احلاجة  دون  االصــوات  اعلــى 
إلى اتبــاع االنظمة االنتخابية 

وتعقيداتها«.
وأورد الشريف، أن »العراق يجب 
أن يلحق بالتجارب الدميقراطية 
املتطــورة، فليــس هنــاك ما 

يبــرر التأخر عنهــا، ويجب أن 
اسوة  مجلســني  لدينا  يكون 
بالــدول املتقدمة، وهذا يجعل 
القوانني الصادرة عن السلطة 
رصانــة  اكثــر  التشــريعية 
واقــل عرضــة للنقــض امام 
العليا كونها  االحتادية  احملكمة 
ســتخضع لدراسة مختصني 
االحتاد  مجلس  فــي  موجودين 
قبل أن تصدر عبر الســياقات 

الدستورية«.

اخملدرات تلقي بوطأتها 
الثقيلة على اجلوار والكويت 
تعد منفذ العبدلي »األخطر« 

عليها
وأشارت املصادر إلى ان »الوضع 
األمنــي احملیــط بالكويــت ال 
يحتمــل أي تهــاون أو تقصیر 
في املتابعــة، ومن غیر املقبول 
التغاضــي عــن أي مالحظات 

أمنیة مهما كانت بسیطة«.
األمني  »الوضع  أن  وأوضحــت 
غیر املســتقر في العراق يلقي 
بظالله على الكويت، فمصانع 
اخملــدرات والكحولیــات تعیث 
فســاداً في العديــد من املدن 
العراقیــة، األمر الذي ينعكس 
العبدلي  منفــذ  علــى  بدوره 
املرتبط بالعــراق، الفتة الى ان 

يســتهدفون  اخملدرة  املواد  جتار 
ويريدون  الكويتــي  الشــباب 
حتويــل الكويت إلــى محطة 

ترانزيت لعبور السموم«.
الســياق، قالت صحيفة  وفي 
»نيويورك تاميــز« األمريكية إن 
جديدا  خصما  يواجــه  العراق 
يتمثل فى إدمان بعض الشباب 
خملدر الشبو، الذى يعرف باسم 
كريســتال ميث، فيما وصفته 
الصحيفــة بأنه أحدث مظهر 
على االضطراب االجتماعى فى 
لها  األمريكى  الغزو  بعد  البالد 

فى عام 2003
تقريرها  فى  الصحيفة  وذكرت 
الشــاب  كــرمي،  حســني  إن 
العراقى، قد باع ثالث ســيارات 
منزل  لبناء  وأرض كان يخطط 
عليهــا وأنفــق مدخراته التى 
تقدر بعــدة آالف من الدوالرات 
علــى الكريســتال ميث، وهو 
واحد مــن بني آالف الشــباب 
املدمنني لهذا اخملدر فى العراق، 
البلــد الذى طاملــا كانت فيه 

مشكالت اخملدرات نادرة.
وأشارت نيويورك تاميز إلى إدانة 
حوالى 1400 شخص فى العام 
املاضى فــى محافظة البصرة 
الواقعــة جنوب البــالد، والتى 
مشــكالت  أســوأ  من  تعانى 

بيــع  أو  بامتــالك  اخملــدرات، 
مخدرات غيــر قانونية أغلبها 
أكثر  وهناك  ميث،  الكريستال 
من 3800 شخص فى السجون 
من كافة أنحاء البالد فيما عدا 
يوجد  التى  الكرديــة  املنطقة 
بها نحو خمس سكان العراق، 
بحســب اجمللــس القضائــى 

األعلى للبالد.
ورغــم أن الرقم يظــل صغير 
نسبيا لبلد يصل تعداد سكانه 
إلــى 39 مليون نســمة، إال أن 
ظاهرة  اخملدرات  إدمان  مشكلة 
أكبر  بقوة نظرا النتشارها فى 
والبصرة،  بغداد  وهما  مدينتني 
ونظرا لكونها مشكلة حديثة 
إلى حــد كبير فــى العراق، ال 
يبدو أن احلكومة أو قادة اجملتمع 
مســتعدين للتعامــل معها 

سوء بسجن املدانني.
أنه  إلى  تاميــز  نيويورك  وتلفت 
قبــل ســبع ســنوات، ووفقا 
ملكتب األمم املتحدة للمخدرات 
بلــد  العــراق  كان  واجلرميــة، 
مما  أساسى،  بشكل  »ترانزيت« 
يعنى أن أغلب اخملدرات متر خالله 
فى اجتاهها إلى مكان آخر، لكن 
املمكن شــراء  من  أصبح  اآلن 
منشطات تؤدى إلى اإلدمان فى 

العراق وأيضا احلشيش.

تتمات ص1

الملف األمني

بغداد – سطو مسلح 
ذكــر مصــدر امني في الشــرطة 
العراقية امس االحد أن مســلحني 
مجهولــني نفــذوا عملية ســطو 
مبالغ  وســرقوا  منزل  على  مسلح 

مالية ومصوغات شمالي بغداد.
وقال إن مسلحني مجهولني اقدموا، 
مبالغ  ســرقة  على  السبت  مساء 
ومصوغات ذهبية لــم يقدر ثمنها 
البســاتني  حــي  منطقة  ضمــن 
العاصمة  للشعب شمالي  التابعة 
بغــداد والذوا بالفــرار ، مضيفا أن 
وان  املنزل كان خاليا من ســاكنيه 
االجهــزة االمنية فرضت طوقا على 
مــكان احلادث وفتحــت حتقيقا في 

مالبساته .

ديالى – عملية مطاردة 
ديالى  قائد شــرطة محافظة  اكد 

اللواء فيصــل كاظم العبادي امس 
متهمني  وتعقــب  مطــاردة  االحد 
خطرين فــي 5 محافظات واعتقال 

10 منهم.
وقال اللواء العبادي ان« شرطة ديالى 
الحقــت متهمني خطيريــن في 5 
وجنحت  ارهابيني  بينهم  محافظات 
في اعتقــال 10 منهم خالل الفترة 
مع  والتعاون  بالتنســيق  املاضيــة 
القــوى االمنية في تلك احملافظات«، 
مضيفا ان » عمليــة االعتقال متت 
على وفــق معلومات اســتخبارية 

دقيقة ».

كركوك – عملية امنية 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة كركوك امــس االحد ان 
قوة أمنية القت القبض على ارهابي 

ينتمي لعصابات داعش.
وقال املصــدر ان »قوة تابعة لوكالة 

االحتادية  والتحقيقات  االستخبارات 
القبض  ألقت  الداخليــة،  وزارة  في 
على متهم ينتمي لعصابات داعش 
االرهابية في محافظة كركوك كان 
يعمل علــى مراقبة القوات االمنية 
وحتركاتها وأماكن تواجدها ومن ثم 
يقوم برفد املعلومات الى العصابات 
مبعلومات  يزودها  وايضــاً  االرهابية 
أعمال  لتنفيذ  املواطنني  مهمة عن 

ارهابية« .

بابل – عمليات دهم 
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة بابــل امس االحد اعتقال 
وتفتيش  دهم  بعمليــات  مطلوبني 
بينهم متهم باإلرهاب ومطلوب الى 

القضاء.
وذكــر املصــدر أن »دوريــات ومفارز 
املديريــات واألقســام التابعــة لنا 
متكنــت من القــاء القبــض على 

عدد من املطلوبــني للعدالة صادرة 
احملاكم  بحقهم مذكرات قبض من 
اخملتصــة علــى وفق مــواد جنائية 
إثر  متنوعة  قانونيــة  ومخالفــات 
لتعقب  دهــم  عمليات  تنفيذهــا 
املطلوبني في مناطق متفرقة ضمن 

قاطع املسؤولية«.

االنبار – عملية نوعية  
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة االنبــار امــس االحد ان 
إختراق  امنيــة متكنت مــن  مفرزة 
وتفكيك خليــة إرهابية في مدينة 

الرمادي.
وقــال املصدر انــه »بعملية نوعية 
استباقية نفذت متكنت مفارز امنية 
إرهابية«  اختراق وتفكيك خلية  من 
، مضيفــا أنه »مت إلقاء القبض على 
لها في  الثالثة  الرئيســة  العناصر 
منطقــة الزنكــورة وجميع عناصر 

اخللية من املطلوبني للقضاء مبوجب 
مذكرة قبض على وفق أحكام املادة 

4 إرهاب«.

صالح الدين – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر في خلية االعالم االمني 
3 مطلوبني  اعتقــال  االحــد  امس 
بقضايا ارهابية وجنائية في سامراء 

التابعة حملافظة صالح الدين .
وذكر املصدر ان »قوة من هندســة 
ميــدان الفرقة الرابعة بالشــرطة 
االحتاديــة وضمــن قاطــع عمليات 
ســامراء نفذت واجــب تفتيش في 
جزيرة غرب ســامراء / خط الالين ، 
وقــد عثرت على عبوتــني قمعيتني 
وعبوة على شــكل جلكان ســعة 
20لتــر«، مضيفا ان »قوة من الفوج 
الثاني باللواء الثالث عشر / شرطة 
احتادية متكنت من القاء القبض على 
متهم مطلــوب وفق احكام املادة ٤ 

باملدخل  احلويش  في سيطرة  إرهاب 
الشمالي ملدينة سامراء«.

نينوى – ضبط صواريخ 
اعلــن مصــدر امني فــي مديرية 
امس  العســكرية  االســتخبارات 
االحد، عن ضبط مخبأين للقاذفات 

والصواريخ والقنابر امين املوصل.
وقــال املصــدر إن مفــارز امنيــة 
نفذت مداهمــة مخبأين للقاذفات 
مناطق  فــي  والقنابر  والصواريــخ 
البو ســيف والفاروق باجلانب األمين 
من املوصــل ، موضحا ان تلك القوة 
 RBG7 ضبطت بداخلهــا ٦٠ قاذفة
و٣٨  للقاذفــات  صــاروخ   ٦٠ مــع 
قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم، مشــيرا 
الى التعامــل مع املــواد على وفق 

الضوابط املعمول بها.

البصرة – ضبط عصابة 

كشف الناطق باسم وزارة الداخلية 
امــس االحد  اللــواء ســعد معن 
القبض على عصابة تتاجر باخملدرات 
ضبطت بحوزتها مخدرات واسلحة 

في البصرة.
»مفــارز  إن  معــن  اللــواء  وقــال 
اســتخبارات الشــرطة االحتاديــة 
االستخبارات  وكالة  ضمن  العاملة 
فــي وزارة الداخليــة القت القبض 
 ٩ مــن  مكونــة  عصابــة  علــى 
متهمني فــي منطقة ابي اخلصيب 
ضبطهم  ومت  باخملــدرات،  يتاجــرون 
باجلــرم املشــهود« ، مضيفــا أنه 
زجاجيني  أنبوبني  بحوزتهــم  »وجد 
وقداحة تعاطي مخدرات وبندقيتني 
اطالقة  و٦٠  و٤ مخازن  كالشنكوف 
وبندقية صيد و٤ نواظير ومســدس 
و٣ مخــازن، فضال عــن كميات من 
الكريســتال واحلبوب اخملــدرة ومواد 

أخرى ».

سطو مسلح في حي البساتين بالشعب شمالي بغداد * شرطة ديالى تطارد متهمين خطرين وتعتقل 10 منهم
اعتقال 3 مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية بسامراء* القبض على عصابة من 9 اشخاص تتاجر بالمخدرات في البصرة

يتحدث، ويكتب، الكثيرون عن الفســاد الذي 
يضــرب االداء)والعقــل( السياســي للكتل 
والشــخصيات وادارات الدولــة في احلكومة 
ومجالس احملافظات، لكن القليل من املعاجلات 
متعن النظر في الفصل االخطر لهذا الفساد، 
املوصول بأثــاره اجملتمعية املدمــرة، ويكتفي 
غالبية الذين يتصدون الى املوضوع بالتعريف 
االكادميي للفســاد السياســي الذي وضعه 
الدولي كونه، ومبعناه األوســع، إساءة  البنك 
)احلكومية(  العامــة  الســلطة  اســتعمال 
واحملسوبية والرشــوة واالبتزاز وممارسة النفوذ 
واالحتيال ومحاباة األقــارب، االمر الذي يغّيب 
)ويضّيــع( تلك املعطيات التي افســدت الذمم 
واســتخدمت اآلليات الدميقراطية لتزوير ارادة 
الشعب، وصناعة الثقافة السياسية للفساد، 
واشــاعة االضطراب االعالمــي بحيث تظهر 
رؤوس الفساد كدعاة للنزاهة، بل وكمحاربني 
أشــداء للفســاد، وينعكس ذلــك في ما هو 
معروف من مصدات و«حصانات« تشــريعية 
ان  باالعتبار  أخذا  السياســيني،  للفاســدين 
الكثير من بؤر ونشاطات الفساد تدار )بشكل 
غير مباشــر( من سياســيني فاســدين عبر 
شــبكة معقدة من االتباع ومحترفي النصب 
واللصوصية والتهريب وغسيل االموال ووكالء 

الشركات واالستثمارات الوهمية.
 وهذا ايضا، ليس ســوى الوجه الذي يُرى عادة 

باملعاينة والتداول.
غير ان الفســاد السياســي يشمل ممارسات 
اخــرى، ال تأخذ طريقها الــى واجهات االخبار 
واملانشيتات، وتتمثل في  خلق اجيال محسنة 
من الفاســدين تتخذ من العمل السياســي 
وســيلة للوصــول الــى حلقــات خطيــرة 
وحساســة في ادارة الدولة وكابينة السلطة 
التنفيذيــة، وفــي االخص منها، ما يســمى 
بالهيئــات املســتقلة واالدارات التي تتحكم 
باملــال واالســتثمارات واملشــاريع، وهي، في 
ســبيل »الصعود« الى تلك املفاصل اخلطيرة، 
وتلميع ســيرتها وســمعتها، تديــر ماكنة 
رشوات وإفساد منهجية عبر دعاة سياسيني 
واعالميــني ودينيني وقانونيــني، وايضا )انتباه( 
املنظمة تقدم خدمات  عبر عصابات للجرمية 
محسوبة  والســطو  والتهديدات  االختطاف 
على سياسيني في مواقع السلطة وخارجها..

وفي قصة ذات مغزى جاء ان طفال 
 ســأل والده: ما معنى الفســاد السياسي، 
فأجابــه: لن أخبرك يا بنــي ألنه صعب عليك 
في هذا الســن، لكن دعني أقّرب لك املوضوع، 
انا اصرف على البيت لذلك يسمونني مصادر 
الثــروة، وامك تنظم شــؤون البيــت  فهي 
احلكومة، وانت حتت حمايتها وموضع اخلدمة 
منهــا فانت الشــعب، واخــوك الصغير هو 
املنا فســنطلق عليه اســم املستقبل، اما 
اخلادمــة االجنبية التي عندنــا فتمثل القوى 
الطفيلية، فاذهب يا بني وفكر عســاك تصل 
الى نتيجة، وفي الليل نهض الطفل من نومه 
قلقاً على صــوت أخيه الصغير يبكي فذهب 
اليه فوجده قــد بّل حفاضته، فحاول أن يخبر 
امه فوجدها غارقة في نوم عميق، وتعجب أن 
والده ليس نائما بجوارهــا، فذهب باحثاً عنه 
ليجده في غرفة اخلادمة، وفي اليوم التالي قال 
الولد ألبيه: لقد عرفت يا أبي معنى الفســاد 
الى  املســؤول  ينصرف  فعندما  السياســي، 
النوم، تُهدر الثروة، ويصبح املســتقبل غارقا 

في القذارة.  

 *******
التوحيدي: 

»اهــدي الى عمر بن عبدالعزيز تفاح لبناني، 
وكان قد اشــتهاه، فرّده، فقيل له: قد بلغك 
ان النبي كان يأكل الهدية. فقال: إن الهدية 

كانت لرسول اهلل هدية، ولنا رشوة«.

فساد السياسة 
السليمانية - عباس كاريزي:

 
لدى  طعنا  كردستان  برملان  قدم 
احملكمة االحتاديــة، في مواد قال 
وردت  الدستور  تتعارض مع  انها 
في قانــون انتخابــات مجالس 

احملافظات واالقضية والنواحي.
املناطق  رئيــس جلنة  نائب  وقال 
الكردستانية خارج ادارة االقليم 
في برملان كردستان جمال حويز، 
لتقدمي  محام  اوكلت  اللجنة  ان 
طعــن قانونــي لــدى احملكمة 
االحتاديــة في قانــون انتخابات 

مجالس احملافظات.
واضاف حويز في تصريح للصباح 
اجلديد، ان برملان كردســتان قدم 
امس االحــد، طعنا الى احملكمة 
قانون مجالس  بشــأن  االحتادية 
احملافظــات، موضحا ان وفدا عن 
انتخابات  ناقش  كردستان  برملان 
جهات  مع  احملافظــات  مجالس 

دولية.
لعدم  يأتي  الطعــن  ان  واضاف، 
االحتاديــة،  احلكومــة  مراعــاة 
للحقوق املكونــات في كركوك 
واملناطــق املتنــازع عليها، وهو 
يعودوا  لم  الذين  النازحني  يحرم 
الى مناطقهم حلد االن، من حق 

التصويت خارج مناطقهم.
بدورها قالت رئيسة جلنة املناطق 
الكردستانية خارج ادارة االقليم 
يونس  برملان كردستان جوان  في 
محمد ان الطعــن يخص املادة 
انتخابات مجالس  قانون  16 من 
احملافظات، الــذي يحرم النازحني 
من حق التصويت في مناطقهم 

احلالية.
للصباح  حديــث  فــي  وتابعت 
اجلديــد، ان الكثير من املواطنني 
الكــرد وخصوصا فــي كركوك 
املوصــل  واطــراف  ومخمــور 
وســنجار ســيحرمون من حق 

فــي  واملشــاركة  التصويــت 
القانون  اذا مــا بقي  االنتخابات 
علــى وضعه احلالــي نظرا ألنه 
يخالــف الدســتور والقوانــني 

العراقية.
واوضحت جوان يونس، ان اللجنة 
احملامني  مــن  جلنة  استشــارت 
اكدوا  الذين  القانونــني  واخلبراء 
القانون  ان اغلب فقرات ومــواد 
تتعارض مع الدستور، وان الكتل 
الكردستانية اعترضت عليه في 
مجلس النواب العراق، الن اقراره 
في مجلس النواب مت دون موافقة 
او مشاركة الكتل الكردستانية.

االقليم  حكومــة  ان  واكــدت، 

تســعى لكــي يكــون القانون 
منسجما مع الدستور والقوانني 
املتبعــة وان ال يــؤدي املزيد من 
والتشنج  والتشــرذم  االنقسام 

بني املكونات.
مشيرة الى وجود عمليات تعريب 
كبيرة في املناطق الكردستانية 
خــارج االقليم، الــذي قالت انه 
لتلك  دميغرافي  بتغيير  تســبب 
املكون  املناطــق على حســاب 
الكــردي، مشــيرة الــى ان اية 
انتخابــات لن تكــون نزيهة في 
ظل الواقع احلالي املفروض على 

تلك املناطق.
ولفــت الــى ضــرورة، ان تصل 

حكومة االقليم ضمن مسلسل 
احلكومة  مع  املرتقبة  مباحثاته 
االحتادية الــى تفاهمات لتعديل 
هذا القانــون، وانصاف النازحني 
ومكونات  سكان  من  واملهجرين 
تلك املناطق التي تعاني اساساً 
من اوضــاع امنيــة وادارية غير 

مستقرة.
وكان مجلــس النواب قد صوت 
والثالثني  الرابعة  جلســته  في 
محمد  برئاســة  عقــدت  التي 
22 مــن متوز  احللبوســي فــي 
املنصرم، بحضور 217 نائبا على 
مجالس  انتخابات  قانون  تعديل 
بإقليم  املنتظمة  احملافظات غير 

واالقضية التابعة لها.
احلزب  كتلــة  رئيســة  وأعلنت 
الدميقراطــي الكردســتاني في 
مجلس النواب فيــان صبري، أن 
إقرار هذا القانون بالطريقة التي 
جرت سوف يؤدي إلى غنب املكّون 

الكردي في كركوك«.
وأضافت صبري فــي تصريح أن 
املكــّون الكردي فــي محافظة 
عليها  املتنازع  واملناطق  كركوك 
االنتخابات  هــذه  في  ســُيغنب 
املقبلة جملالس احملافظات، مبينة 
أن القانون الذي أقر ومت متريره من 
الكردية،  الكتل  مشــاركة  دون 
خاصــة على صعيــد كركوك، 

ســوف تترتب عليه أمور ليست 
فــي صالح الكرد فــي كركوك 
بســبب حصول عمليات تغيير 
املاضية،  الفترة  دميوغرافي خالل 
والذي قالت انه سيســتمر في 

املستقبل ايضا.
وأوضحــت صبــري أن التطبيع 
اإلداري واألمنــي لم يحصل في 
كركوك فضــالً عن عدم تطبيق 
على  واالمني  السياسي  االتفاق 
إدارة امللــف األمني بني حكومة 
اإلقليــم واحلكومة االحتادية حلد 
االن، فضالً عن القرارات الصادرة 
عن جلنة املادة 140 لم تنفذ من 

قبل احلكومة االحتادية.

برلمان كردستان يطعن بقانون انتخابات مجالس 
المحافظات لدى المحكمة االتحادية 

قال إن بعض مواده تتعارض مع الدستور

برملان االقليم

ان برلمان كردستان 
قدم امس االحد، طعنا 
الى المحكمة االتحادية 
بشأن قانون مجالس 
المحافظات، موضحا 
ان وفدا عن برلمان 
كردستان ناقش انتخابات 
مجالس المحافظات مع 
جهات دولية
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بغداد _ الصباح الجديد :

فــي إطار اجلهود املشــتركة لتعزيز أداء 
قطاع الطاقة العراقي، وقعت شــركة 
جنرال إلكتريك للطاقة اتفاقية جديدة 
للطاقة  القابضة  مــاس  مع مجموعة 
للتعاون فــي إجناز املرحلــة الثالثة من 
محطــة بســماية لتوليــد الطاقــة 
الكهربائية بهدف رفع قدرتها اإلنتاجية 

اإلجمالية إلى 4.5 جيجاواط. 
االتفاقيــة، ســتقوم جنرال  ومبوجــب 
إلكتريك بتزويد مــاس القابضة بأربعة 
توربينات غازية من طراز 9F وأربع مولدات 
لتجهيــز املرحلــة الثالثة مــن احملطة. 
وحصل املشــروع بالفعل على موافقة 
مجلس الوزراء العراقي، وســتقوم ماس 
القابضة بتوريــد الكهرباء الناجمة عن 
هذه التوسعة اجلديدة إلى وزارة الكهرباء 
العراقية مبوجب اتفاقية لشراء الطاقة 

مدتها 20 عاماً.
وزير  اخلطيب  لــؤي  الدكتــور  وبحضور 
رايــس رئيس مجلس  الكهربــاء وجون 
إدارة جنرال إلكتريــك لطاقة الغاز وقع 
االتفاقية كل من أحمد اسماعيل رئيس 
مجلس إدارة مــاس القابضة للطاقة ؛ 
وجوزيف أنيس ، الرئيس واملدير التنفيذي 
لوحدة أعمــال خدمات الطاقة وأنظمة 
الطاقة الغازية لدى جنرال إلكتريك في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 

آسيا.
وبهذه املناسبة قال الدكتور لؤي اخلطيب 
بصفتها أول مشــروع مستقل لتوليد 
الطاقة الكهربائية في وســط العراق، 

ترسي محطة بســماية معايير جديدة 
للشــراكة بني القطاعني العام واخلاص 
واملســاهمة في رفد شــبكة الكهرباء 
العراقية. وهي أيضاً تؤكد مكانة العراق 
كوجهــة جذابة لالســتثمارات اخلاصة 
في قطــاع الطاقة، واألهم من ذلك أنها 
تلعب دوراً مهماً في مساعدة احلكومة 

احتياجات  مواكبــة  علــى  العراقيــة 
املواطنــني عبر توفير إمــدادات موثوقة 
ونعتزم  الطاقة.  من  التكلفة  ومعقولة 
مواصلــة التعاون مع ’مــاس القابضة‘ 
وجنرال إلكتريك‘ في مشاريع التوسعة 

املقبلة حملطة بسماية .
وتعد املرحلة الثالثة من محطة بسماية 

أكبر منشأة جديدة لتوليد الطاقة لرفد 
عام  منذ  الوطنيــة  الكهرباء  شــبكة 
2014. ومن املتوقع أن يســاهم املشروع 
إضافيــة من  1.5 جيجــاواط  بتوليــد 
الكهرباء بحلول عام 2021، على أن تتم 
إضافة أول 500 ميجاواط إلى الشــبكة 
في العام املقبل. ومن املتوقع توظيف ما 

يصل إلى 1200 شخص إلنشاء املرحلة 
الثالثة من محطة بسماية .

بــدوره قال أحمد اســماعيل نســعى 
إلى االســتثمار في  القابضة  في ماس 
مشاريع تخدم الصالح العام  من خالل 
املســاهمة الفاعلة فــي تطوير قطاع 
الطاقــة العراقــي. ونحن نعــد جنرال 

إلكتريك شــريكاً موثوقــاً يجمعنا به 
إلى جانب  ذاتها،  بالقيم  التزام مشترك 
قدرتهم على توفير أحدث التقنيات في 
القطاع، وخبرتهم الواســعة في تنفيذ 
املشاريع وتقدمي اخلدمات على وفق أفضل 
املعايير العاملية. ونحن متحمسون لبدء 
العمل على تطويــر املرحلة املقبلة من 
محطة بســماية، ونلتــزم بالتعاون مع 
العراق حكومًة وشــعباً عبر االستمرار 
في مواكبة احتياجات البالد املستقبلية 

من الطاقة . 
وترتكز هذه االتفاقية على سجل حافل 
باإلجنــازات في مشــاريع توليد الطاقة 
التــي مت تنفيذهــا بالتعــاون بني ماس 
القابضة وجنــرال إلكتريك في العراق. 
وتعــد بســماية اليوم أكبــر محطات 
الكهربــاء العراقية لناحيــة اإلنتاجية 
ومــن بني األكبــر في منطقة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا. 
وتبلغ القــدرة اإلنتاجية للمرحلة األولى 
مــن هذه احملطــة نحــو 1,5 جيجاواط، 
في حني تنتــج املرحلة الثانية ما يقارب 
1 كيــكا واط  علــى أن تتم إضافة 500 
ميكاواط أخــرى بعد بدء عمليات توليد 
الطاقة بالــدورة املركبــة فيها بحلول 
نهايــة 2019 / مطلــع 2020. وقامــت 
جنــرال إلكتريــك بتوريــد 8 توربينات 
غازية من طــراز 9F و4 توربينات بخارية 
للمرحلتني األولــى والثانية من محطة 
ذلك، ســاهمت  على  عالوًة  بســماية. 
مشاريع ماس القابضة وجنرال إلكتريك 
في أربيل ودهوك والسليمانية بتوليد 4 
جيجاواط من الكهرباء إلقليم كردستان 

العراق.
مــن جانبه، قــال جوزيف أنيــس: »أود 

بالنيابة عن ’جنرال إلكتريك‘ أن أشــكر 
’ماس القابضة‘ ووزارة الكهرباء العراقية 
على ثقتهما املستمرة بنا. وقد تشرفت 
’جنرال إلكتريك‘ بالتعاون مع العديد من 
املؤسسات لدعم تطوير قطاع الكهرباء 
العراقــي على مدى أكثر مــن 50 عاماً. 
وقــد أوفينا بوعودنا للشــعب العراقي 
في حتســني أداء قطاع الطاقــة، فكنا 
التحتية  البنية  إصالح  إلى  الســباقني 
للطاقة فــي املناطق املنكوبة مثل دياال 
واملوصل، وقمنا بتوريد املعدات واخلدمات 
أول محطــة كهرباء  لتطويــر  الالزمة 

مستقلة في العراق«.
ومع تركيبهــا أكثر مــن 1,300 توربني 
من الفئــة F تتخطى قدرتها 70 مليون 
إلكتريك«  تعتبر »جنرال  ســاعة عمل، 
صاحبة أضخم أســطول من توربينات 
الفئة F قيد التشغيل في العالم. وتوفر 
بنســبة  أكبر  التوربينــات كفاءة  هذه 
تتجاوز %60 عند العمــل بنظام الدورة 
املركبة، األمر الذي يســاعد العراق في 
زيــادة الطاقة املولدة من كل وحدة وقود 
يتم استهالكها، واحلد من التأثير البيئي 

لكل ميجاواط من الطاقة.
وتتمتع »جنرال إلكتريك« بحضور الفت 
فــي العراق، حيــث يعمــل لديها نحو 
300 شــخص ميثل املواطنون العراقيون 
نحو 90 باملئة منهــم. ومنذ عام 2011، 
 14 ســاهمت الشــركة فــي توليــد 
جيجاواط من الطاقة عبر أنحاء العراق،  
مبا في ذلك 1.4 جيجــاواط في املناطق 
التي تأثرت باألحداث مثل ديالي واملوصل. 
كما تولــد تقنيات »جنــرال إلكتريك« 
اليوم ما يقارب %55 من مجمل الطاقة 

الكهربائية في البالد .

إضافة 1.5 كيكا واط إلى شبكة كهرباء العراق
 عبر تطوير المرحلة الثالثة من محطة بسماية

مؤتمر العراق للطاقة

بمشاركة 16 بلدية وأكثر من 100 الية تخصصية

ستقوم جنرال 
إلكتريك بموجب 
االتفاقية تزويد 

شركة ماس القابضة 
بأربعة توربينات غازية 

من طراز 9F وأربع 
مولدات لتجهيز 

المرحلة الثالثة من 
المحطة
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محافظ بغداد يعلن تنفيذ حملة
 خدمية واسعة في النهروان

الصحة تقيم ورشة عمل لتطوير 
جراحة القلب في العراق

بغداد _ الصباح الجديد : 
املهندس  بغــداد  اعلن محافظ 
فــالح اجلزائــري تنفيــذ حملة 
خدميــة واســعة فــي ناحية 
النهروان مبشــاركة واســتنفار 
16 بلديــة واكثر مــن 100 الية 

تخصصية .
بغــداد خالل  وقــال محافــظ 
لناحية  امليدانية  وجولته  زيارته 
اعضــاء  بحضــور  النهــروان 
واملــالك  احملافظــة  مجلــس 
املتقدم للمحافظة ان » احلملة 
ستشمل تنفيذ اعمال مختلفة 
 16 واســتنفار جلهد  ومبشاركة 
بلدية إضافة الى اشــراك اكثر 
من  100 الية تخصصية ، مبينا 
ان احلملــة تأتي ضمــن خطتنا 
واســتكمال  بها  انطلقنا  التي 

حلملة خدمة بغداد شرفلنا  .
وأوضــح اجلزائــري ان » االعمال 
ستشــمل قص وتسوية الطرق 
وفرشــها مبادة احلصــى اخلابط 
)السبيس( ويعد حال مؤقتاً حلني 
البدء مبشــروع مجاري النهروان 
االستراتيجي الذي سبق اإلعالن 
عنه ، مؤكــدا تكليف مدراء 16 

ميدانياً  العمــل  مبتابعة  بلدية 
والنــزول الــى الشــارع برفقة 

املالكات واجلهد االلي ».
ستشــهد  احلملــة   « وتابــع 
تخصصية  الية   55 مشــاركة 
مختلفــة  بأعمــال  للقيــام 
الى جانــب مشــاركة 16 الية 
تخصصية تابعة ملديرية مجاري 
باعمال  للقيام  بغداد  محافظة 
تســليك وتنظيــف شــبكات 
عن  ،فضال  الصحــي  الصــرف 

تخصصية  الية   35 مشــاركة 
مــاء محافظة  ملديرية  تابعــة 
بغداد تشمل حوضيات وحفارات 
». واشار احملافظ الى ان محافظة 
انهت صيانة مشــروع   « بغداد 
توســعة ماء النهــروان بطاقة 
1000 متر مكعب وحالياً يدخل 
املشــروع بالضــخ التجريبــي 
إضافــة الــى تنفيــذ اعمــال 
ربطات تقوية للماء في املناطق 

احملتاجة». 

بغداد _ الصباح الجديد : 
أقامت هيئة املراكز التخصصية 
فــي وزارة الصحة ورشــة عمل 
مفتوحــة ملدراء وأطبــاء جراحة 
القلــب بغية االرتقــاء بجراحة 

القلب في العراق.
وتراس اجللســة كل من الوكيل 
االداري الدكتــور هانــي العقابي 
والوكيــل الفنــي الدكتور حازم 
اجلميلــي تضمنــت مناقشــة 
املعوقات واملقترحات التي تسهم 
اخلاصــة  اخلدمــات  بتحســني 

بجراحة القلب .
التعاون  ان  رئيسا اجللســة  وبني 
والعمل بــروح الفريق الواحد هو 
األساس لنجاح اي عمل فبالتعاون 
مت إنشــاء مركز الناصرية للقلب 
وِفي محافظات البصرة واملوصل 
ويعــد هذا التخصــص من اكثر 
التخصصــات تعاونا هي جراحة 
هذه  وتطوير  والباطنيــة  القلب 
اجلراحة هي مســؤولية اجلميع ، 
واشارا الى ابداء الدعم واالهتمام 
من قبل الوزيــر لهذا التخصص 
وتوجيهه  العــراق  فــي  الدقيق 

بعقد هذه اجللسة احلوارية.
وتضمنت اجللســة عــرض ورقة 
عمــل عــن جراحــة القلب في 
اللجنة  مقرر  العراق مقدمة من 
الدكتــور عقيل ســلمان صالح 
مدير مركــز القلب في الناصرية 
والذي عــرض فيديــو موجز عن 
جراحــة القلــب وتاريخهــا في 
العراق وبــني خاللها اجراء العراق 
الكثر مــن ١٧٦٦ عملية جراحية 
في العراق اي ما يقرب من ٥ االف 

دوالر فــي الــدول املتقدمة لهذا 
العام وورشــة عمل عن هيكلية 
عمل  وتنظيم  املراكــز  وإعــداد 
مراكــز القلب القاهــا الدكتور 
سامي شــاتي مدير هيئة املراكز 

التخصصية .
ولفت الدكتور شــاتي ان مراكز 
القلــب تواجــه العديــد مــن 
التحديات واملعوقات وباالخص ان 
هذا التخصص الدقيق مهم في 
املصابني  املرضى  العــداد  العراق 
 ٢٠١٨ عــام  فمنذ  املــرض  بهذا 
لغاية اليوم اجرى العراق اكثر من 
٢٠ الف عملية قســطرة قلبية 
وألفــني عملية قلــب فضال عن 
عمليات االنعاش القلبي والتروية 
التي حتتاج الى تطوير مشيرا الى 
عدد من املقترحات التي تســهم 

بتطوير العمل منها.
تالها مناقشــة ورقة عمل ملركز 
جراحة القلب في النجف القاها 
الدكتور فاضل غالي وورقة عمل 
عن عمل املســتلزمات واألجهزة 
اجلراحية لعمليات جراحة القلب 

من  عادل حماس  الدكتور  القاها 
مستشــفى ابن النفيس للقلب 
والدكتور محمد صبحي للمركز 
العراقي ألمــراض القلب ، وورقة 
عمل اخرى عن اجلراحات املعقدة 
وزراعــة القلب القاهــا الدكتور 
عمار عبد السالم من مركز نينوى 

جلراحة القلب.
وفي ختام الورشة مت إقرار عدد من 
التوصيات منها تشكيل اللجنة 
العليا جلراحــة القلب وجلنة في 
املوارد  وتنمية  التخطيــط  دائرة 
وعضوية عدد من جراحي القلب 
إلعادة النظر في هيكلية ومهام 
القلب  أقســام جراحة  وواجبات 
في املراكــز والنظر فــي ارتباط 
مراكز القلب احلالية من الناحية 
االدارية والفنية ودراســة امكان 
ايجاد كيان مســتقل لها ودعم 
اخلدمات  بســبب  املراكز  موازنة 
املقدمة فيها مــن خالل برنامج 
لدعــم  قانــون  وإصــدار  وزاري 
العاملــني في عمليــات جراحة 

القلب. 
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الصباح الجديد ـ وكاالت : 
اجملموعة  مفوضيــة  رئيس  قال 
االقتصادية لــدول غرب أفريقيا 
الســبت  االول  امس  )إيكواس( 
إن زعماء غــرب أفريقيا تعهدوا 
مبليــار دوالر ملكافحــة التهديد 
املتصاعد للتشدد اإلسالمي في 

املنطقة.
وعــززت جماعــات لهــا صالت 
والدولة  القاعــدة  بتنظيمــي 
اإلســالمية موطئ قدمها عبر 
منطقــة الســاحل القاحلــة 
هذا العام، مما جعل مســاحات 
خارج  األراضــي  من  شاســعة 
العنف  أعمال  وأثار  الســيطرة 
العرقيــة ال ســيما فــي مالي 

وبوركينا فاسو.
اجملموعــة  أعضــاء  واجتمــع 
االقتصادية لــدول غرب أفريقيا 

)إيكــواس( وعددهــم 15 مــع 
رئيســي موريتانيا وتشــاد في 
قمة اســتثنائية في واجادوجو 
عاصمة بوركينا فاســو لبحث 

التصدي النعدام األمن املتزايد.
وقال جان كلود كاسي برو رئيس 
املفوضية  إن  إيكواس  مفوضية 
املاليــة  »املســاهمة  قــررت 
املشتركة  اجلهود  في  والعاجلة 
ملكافحــة اإلرهــاب« من خالل 

التعهد بتقدمي مليار دوالر.
اجللســة  كلمــة عقب  وفــي 
املغلقــة، دعا بــرو األمم املتحدة 
أيضــا إلى تعزيــز مهمة بعثة 
املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم 
األبعاد لتحقيق االســتقرار في 
مالي املتمركزة فــي البالد منذ 

.2013
وقالت األمم املتحدة في يوليو متوز 

إن هجمات اإلســالميني تنتشر 
أفريقيا  بسرعة كبيرة في غرب 
وإن على املنطقــة أن تفكر في 
دعم رد فعلها مبا يتجاوز اجلهود 

العسكرية احلالية.
وفي عــام 2017، أطلقت خمس 
دول، هي بوركينا فاسو والنيجر 
وتشــاد ومالي وموريتانيا بدعم 
مــن فرنســا، مهمــة حملاربــة 
املتشــددين. لكن املبادرة كانت 

تعاني دائما من نقص التمويل.
وتدهور الوضع في بوركينا فاسو 
األســابيع  في  خاص  بشــكل 
األخيرة. وأسفر هجوم في أواخر 
 24 أغســطس آب عــن مقتل 
جنديــا. وفي األســبوع املاضي 
في هجمات  29 شــخصا  قتل 
منفصلة باملنطقة الشــمالية 

الوسطى املضطربة.

الصباح الجديد ـ وكاالت : 
اإليطاليــة  احلكومــة  فتحــت 
اجلديــدة امــس االول الســبت 
ميناء المبيدوزا بوجه الســفينة 
فايكينغ«،  »أوشــن  اإلنســانية 
التــي أنقــذت 82 مهاجــرا في 
عــرض البحر، قدموا مــن ليبيا. 
وهي املرة األولى منذ 14 شــهرا 
التــي تســتقبل فيهــا املوانئ 
اإليطاليــة مهاجرين، حيث كان 
ماتيو  الســابق  الداخلية  وزيــر 
اليمني  على  احملسوب  سالفيني، 

املتطرف، يرفض ذلك.
وأفــادت منظمة أطباء بال حدود، 
التي تشــرف على السفينة إلى 
املتوسط«،  »جندة  منظمة  جانب 
أن املهاجرين هم 58 رجال وســت 

نساء و18 طفال.
وتابعــت املنظمــة أن املهاجرين 
»أبلغــوا أطباءنا أنهــم تعرضوا 
للحــرق ببالســتيك منصهــر، 
خشــبية  بعصــي  وُضربــوا 
ومعدنية«. وأوضحت أن »العديد 
منهم يعانون مشكالت نفسية 

وصدمات«.
وهي املرة األولى منذ 14 شــهرا 
التي تعرض فيها ســلطات روما 
ميناء على سفينة إنقاذ، رغم أن 
القرار تطلب ستة أيام وضمانات 

أوروبية بشأن تقاسم املهاجرين.
وأفادت منظمة »جندة املتوسط«، 
املشغلة للســفينة، امس االول 
الســبت عبر تويتر أن »‘أوشــن 
فايكينــغ‘ تلّقت للتــو أوامر من 
مركز تنســيق عمليــات اإلنقاذ 
البحــري في رومــا بالتوجه إلى 
املوافقة  هذه  وجاءت  المبيدوزا«. 
بعــد أيام مــن تولــي حكومة 
من  منبثقة  مهامهــا  جديــدة 
حتالــف بني حركــة خمس جنوم 
واحلزب الدميوقراطي )يسار(. األمر 
الذي يشكل قطيعة مع سياسة 

ماتيو  الســابق  الداخلية  وزيــر 
سالفيني )ميني متشدد(.

اإليطالي  اخلارجيــة  وزيــر  وقال 
وزعيــم حركــة خمــس جنــوم 
السابق  احلليف  مايو،  دي  لويجي 
اإليطالي،  للتلفزيون  لسالفيني 
إنه: »مت توفير مالذ آمن للسفينة، 
وافق على  األوروبــي  ألن االحتــاد 

طلبنا ألخذ معظم املهاجرين«.
الداخليــة  وزيــر  بــدوره، أكــد 
الفرنســي كريستوف كاستانير 
أنه مت التوصــل إلى »اتفاق خاص 
وأملانيا  وفرنســا  إيطاليــا  بــني 
والبرتغال ولوكسمبورغ للسماح 
بإنزال« رّكاب الســفينة، مشيرا 
بذلــك إلى اتفــاق علــى توزيع 
اخلمس.  الــدول  بني  املهاجريــن 
وأضاف »علينــا اآلن االتفاق على 

آلية أوروبية حقيقية موقتة«.
»الريبوبليكا«  صحيفة  وبحسب 
وأملانيا  اإليطاليــة، فإن فرنســا 
قبلتا أن تستقبل كل منهما ربع 
إنقاذهم  مت  الذين  املهاجرين  عدد 
 10 إيطاليا  ستستقبل  حني  في 

باملئة من هذا العدد.
واقتــرح رئيس الــوزراء اإليطالي 
عقوبات  فــرض  كونتي  جوزيبي 

ماليــة على الــدول التي ترفض 
اجلديد  النظــام  في  املشــاركة 
ورفضت  املهاجريــن.  لتقاســم 
وبولندا  تشيكيا  وجمهورية  اجملر 
املاضي  فــي  مرارا  وســلوفاكيا 
اســتقبال أي مهاجر يتم إنقاذه 

في البحر.
وفي تقرير نشــر الشهر املاضي، 
قالت وزارة الداخلية اإليطالية إن 
عــدد املهاجرين الذين وصلوا إلى 
الشواطئ اإليطالية بني آب 2018 
متوز 2019، انخفض بنســبة 80 
باملئة عن األشهر الـ12 السابقة.

وفــي تعليق منه علــى تعاطي 
احلكومة اإليطاليــة اجلديدة مع 
سالفيني  قال  املهاجرين،  قضية 
زعيم حــزب »رابطة الشــمال« 
املتطرف  اليمني  على  احملســوب 
ووزير الداخلية الســابق املعروف 
للمهاجرين:  املناهضــة  مبواقفه 
»هــا قد بدأنــا، املرافئ مفتوحة 
احلليف  وتابــع  حــدود«.  بــدون 
أن  جنوم،  خمس  حلركة  الســابق 
»احلكومــة اجلديــدة تعيد فتح 
كمخيم  تعود  إيطاليــا  املرافئ، 
الجئــني ألوروبا. وزراء مســيئون 

يكرهون اإليطاليني«.

مليار دوالر من قادة غرب أفريقيا 
لمكافحة التشدد اإلسالمي

الحكومة اإليطالية الجديدة تسمح لسفينة 
بانزال 82 مهاجرا في المبيدوزا انقذتهم سفينة

 

متابعة ـ الصباح الجديد :

بدأت امس األحد في تونس مهد الربيع 
العربي، انتخابات مبكــرة دُعي إليها 
أكثر من ســبعة ماليني ناخب الختيار 
رئيس، في استحقاق يشهد منافسة 

غير مسبوقة.
وفتحــت مراكز االقتــراع امس األحد 
في تونــس ،لثاني انتخابات رئاســية 
ودميوقراطية في البالد منذ ثورة 2011.

الناخبني أمام  واصطف العشرات من 
مراكز االقتراع قبــل ان تفتح أبوابها 
وفقــا ملراســل وكالة فرانــس برس، 

الختيار رئيس من بني الـ 26 مرشحا.
وأبــرز املرشــحني رئيــس احلكومــة 
الليبرالــي يوســف الشــاهد ورجل 
الدعاية املوقــوف بُتهم تبييض أموال 
نبيل القــروي الذي أثار جدالً واســعاً 
في البــالد، إضافًة إلى عبــد الفّتاح 
مورو املرّشــح التاريخي حلزب »حركة 

النهضة« ذي املرجعّية اإلسالمّية.
وُقبل ســاعات من بدء يــوم »ّصمت 
الســبت،  االول  امــس  انتخابــي« 
أعلن مرّشــحان من مجمــوع الـ26 
مرزوق  محســن  وهما  انســحابهما 
الّدفاع  الرياحي، ملصلحة وزير  وسليم 
املســتقّل عبد الكــرمي الزبيدي الذي 
اإلعالمّية  الساحتني  ظهر فجأة على 
والسياســّية إثر وفاة الرئيس الباجي 

قائد السبسي في 25 متّوز الفائت.
على  االنتخابــات مفتوحــًة  وتبــدو 
كّل االحتمــاالت، وهو مــا زاد ضبابّية 
املشــهد بني ناخبني لم يحسم جزء 
كبير منهم قــراره، ومراقبني اختلفت 

توّقعاتهــم، علمــاً أّن القانون يحظر 
نشــر نتائج عملّيات سبر اآلراء خالل 

الفترة االنتخابّية.
واّتســمت االنتخابــات فــي تونــس 
بعد الثــورة باالختالف فــي توّجهات 
التصويــت. وقد فاز بها اإلســالمّيون 
الذيــن حملــوا شــعار الّدفــاع عن 
مكاســب ثورة 2011، قبــل أن يتغّير 

املشــهد وتظهر ثنائّيــة قطبّية بني 
واملناهضني  لإلســالمّيني  الداعمــني 
لهم في انتخابات 2014 التي فاز بها 

حزب »نداء تونس« العلماني.
وطــرح الصراع االنتخابــي في 2019 
معادلــة جديدة تقــوم على معطى 
جديد هو ظهور مرّشــحني مناهضني 
للنظــام احلالي، ما أفرز وجوهاً جديدة 

اســتفادت من التجاذبات السياسّية، 
على غــرار األســتاذ اجلامعي احملافظ 

قيس سعّيد.
يقول مجــدي )31 عامــاً( بينما كان 
بورقيبة  احلبيــب  شــارع  في  يتجّول 
وســط زحــام االجتماعــات احلزبّية 
اجلمعة املاضي »تــزداد األمور تعقيداً، 
واخليار يُصبح صعباً. رمّبا يستقّر اخليار 

اليوم األحد«.
ولم تتمّكــن تونس منــذ الثورة من 
تُوازي ما حتّقق  حتقيق نقلة اقتصادّية 
سياســّياً. فملّف األزمات االقتصادّية 
أمــام احلكومات  يــزال مشــكلة  ال 
يتعّلق  مــا  في  وبخاّصة  املتعاقبــة، 
املتواصلة  والبطالة  التضّخم  بنسبة 
التــي دفعت شــباباً كثيرين إلى كره 

السياسة والنفور منها.
تأزُّم الوضع االقتصادي ذروته في  وبلغ 
حكومة يوسف الشاهد األطول بقاًء 
مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسّيني 
إلى االحتجاج بشكل متواصل طيلة 
الســنوات األخيرة، مطالبني مبراجعة 
وحتســني  االقتصادّية  السياســيات 
القدرة الشــرائّية التــي تدهورت. في 
الوقــت نفســه، لوحظ حتّســن في 

الوضع األمني.
الُسلطة في  الذي تركته  الفراغ  وأّدى 
مســألة معاجلة األزمات االجتماعّية، 
إلى ظهور َمن يطــرح البديل واحللول 
ويعتمد في ذلك علــى االقتراب أكثر 

من الطبقات الفقيرة.
ومن خالل َســعيه إلــى توزيع إعانات 
البالد،  في  الداخلّيــة  املناطق  وزيارته 
ومؤّسس  اإلعالم  ورجل  املرّشــح  بنى 
قناة »نسمة« نبيل القروي مكانًة لدى 
هذه الفئة سرعان ما تدّعمت وكّونت 

له قاعدة انتخابّية الفتة.
توقيفه  التونســي  القضــاء  وقــّرر 
قبل عشــرة أّيام من انطــالق احلملة 
الدعائّيــة، على خلفّيــة تُهم تتعّلق 
بتبيــض أمــوال وتهّرب ضريبــي، إثر 
شــكوى رفعتها ضــّده منّظمة »أنا 
يقظ« غير احلكومّية في العام 2017. 
فقــّرر األخير الّدخول فــي إضراب عن 
الطعــام من ســجنه، بينمــا توّلت 
زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات 

حزبه »قلب تونس« مواصلة حمالته.
املرّشــحني،  بني  التنافــس  واشــتّد 
خصوصاً الذيــن يتحّدرون من العائلة 

السياسّية الوسطّية والليبرالّية.
الدولّيــة  األزمــات  مجموعــة  ورأت 
فــي تقرير اخلميس املاضــي أّن »حّدة 

الصــراع االنتخابي تكشــف حيوّية 
دميوقراطّية«. لكن فــي املقابل هناك 
االنحراف عن املســار« بسبب  »خطر 
»أزمــة الثقة« لدى التونســيني جتاه 

املؤّسسات وشراسة التنافس.
ويؤّكد الكاتب الصحافي زياد كريشان 
أّن »تونــس لــن تنقذ ولــن تغرق في 
2019«.ويضيــف »جّرب التونســّيون 
اإلســالمّيني ثــم الوســطّيني، ورمّبا 
يخوضــون مغامــرات أخــرى ، أرى أّن 
لن  الدميوقراطّية  ومبــادئ  مكّونــات 

تتغّير«.
صالحيات  التونسي  الدســتور  ومينح 
تتعلــق باالمن والدفاع والسياســات 

اخلارجية للرئيس.
في لســاعة  االقتراع  مراكــز  وتُغلق 
17,00 ت غ في كّل الواليات، باستثناء 
التــي ســُتغلق قبل  املراكز  بعــض 
ســاعتني لدواع أمنّية بسبب وقوعها 

على احلدود الغربّية.
ويتوّلى ســبعون ألف رجل أمن تأمني 
مكاتب االقتراع ومراكز الفرز، على ما 

أعلنت وزارة الداخلّية السبت.
وتشــهد تونس انتخابات تشــريعّية 
في الســادس من تشرين األّول املقبل، 
ويُرّجــح أن تكون قبل الــدورة الثانية 
من االنتخابات الرئاسّية في حال عدم 
فوز مرّشح من الدورة األولى. وبالتالي 
ســتتأثر النتائج النهائّية لالنتخابات 

الرئاسّية حتماً بنتائج التشريعية.
وسُتجرى عملّيات الفرز في كّل مكتب 
اقتراع. ويُنتظر أن تنشر منّظمات غير 
حكومّية ومراكز ســبر آراء توّقعاتها 
األّولية، على أن تُقــّدم الهيئة العليا 
األّولية  النتائج  لالنتخابات  املستقّلة 

في 17 أيلول.

الختيار واحد من بين 26 مرشحا

على عكس سابقتها وبعد 14 شهرا من العناد..

 أكثر من سبعة ماليين تونسي يتوجهون  الى صناديق االقتراع الختيار رئيس بالدهم

أبرز المرشحين رئيس 
الحكومة الليبرالي يوسف 

الشاهد ورجل الدعاية 
الموقوف بتُهم تبييض 
أموال نبيل القروي الذي 

أثار جداًل واسعًا في البالد، 
إضافًة إلى عبد الفتّاح 

مورو المرشّح التاريخي 
لحزب »حركة النهضة« 
ذي المرجعيّة اإلسالميّة(
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قال مسؤول في شــركة ال جي ) LG ( مصر 
إن الشركة تســتهدف مبيعات قدرها 300 
مليون دوالر في 2020، ارتفاعا من 250 مليون 

دوالر مستهدفة هذا العام.
وكان مدير التســويق محمد جداوي يتحدث 
خالل مؤمتــر صحافي، في وقــت بلغت فيه 
230 مليــون دوالر  مبيعــات إل.جي مصــر 
فــي 2018، منها 200 مليــون دوالر صادرات، 
حسبما أعلنته الشركة في وقت سابق من 

السنة.
وفي كانــون الثاني، أعلنــت إل.جي الكورية 
اجلنوبيــة لإلكترونيــات أنهــا تعتــزم ضخ 
اســتثمارات بقيمة 15 مليون دوالر للتوسع 

في خطوط اإلنتاج مبصر.

تعتزم ياهو ) Yahoo ( اليابان االســتحواذ 
على Zozo ، أكبر متجر إلكتروني للمالبس 
في اليابان، فــي مقابل 400 مليار ين )نحو 
3.7 مليــار دوالر(، بهدف إنعــاش موقعها 
واالرتقاء مبســتواه في مواجهة منافسني 

مثل أمازون.كوم.
وقال امللياردير يوســاكو مايزاوا مؤســس 
Zozo إنه سيترك منصبه كرئيس تنفيذي 
ويبيــع معظــم حصتــه بعد سلســلة 
إخفاقــات دفعت األســهم للهبوط نحو 

%60 على مدى العام املنقضي.
وقــال مايــزاوا في تغريــدة علــى تويتر 
»ســأعهد بزوزو إلى رئيس جديد وأمضي 

حلال سبيلي«.
وتتيح الصفقة لياهو اليابان فرصة تسنم 
الريادة في مجال جتارة املالبس عبر اإلنترنت 
إذ تكافح أمازون وراكوتني لتحقيق اختراق، 
وحيث يســيطر زوزو تاون، مركز التســوق 
التابــع لزوزو، علــى نحو %50 من ســوق 

املالبس املتوسطة إلى الراقية.
وتتزامــن الصفقة أيضا مــع تنامي قلق 
املستثمرين حيال آفاق منو Zozo، بعد جتربة 
فاشــلة في احلياكة املفصلــة وصراعات 
مع العالمات التجارية بشــأن تخفيضات 

األسعار.

كشــف الدكتور باتريك أملان وارد، الرئيس 
التنفيذي لشــركة دانة غــاز، عن خطة 
الثاني  تشرين  منتصف  لإلعالن  الشركة 
املقبل لتلقي عروض الشــركات الراغبة 
في شراء أصول الشركة في مصر، لتركيز 
أنشــطتها في اقيلم كردســتان، بعدما 
االحتياطيات  ارتفاع  املســوحات  أظهرت 
بصورة كبيرة في كردســتان، مشيراً إلى 
وعد احلكومة املصرية بصرف مستحقات 

الشركة القدمية نهاية العام اجلاري.
في  مشــاركته  هامــش  على  وأوضــح 
فعاليات مؤمتر الطاقــة العاملي أبوظبي، 
البيع يتضمن بيع  أن أحد ســيناريوهات 
األصول مع املستحقات املتبقية للشركة 
إلى اجلهة املتقدمة للشــراء الراغبة في 
احلصول على أصول الشــركة في مصر، 
الفتاً إلى أن الشركة مستمرة في العمل 
مبعدالتها احلالية حتى انتهاء تنفيذ هذه 

اخلطة.
وأشــار إلــى أن اخلطــة التــي وضعتها 
الشركة، تتضمن استثمار القيمة املالية 
التي سيجري احلصول عليها بعد عملية 
البيع في مصر إلى كردستان، وستكثف 
الشــركة أعمالها في حقول كردستان، 
وجود  األخيرة  االستكشافات  أوضحت  إذ 
كميات كبيــرة من النفط فــي املناطق 

التابعة لدانة غاز في االقليم.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبر لقاء 
مــع CNBC عربية ان مجلــس االدارة قرر 
اطالق تقييمات ستراتيجية حلجم اصول 
احملفظة في مصر وعرضها في األســواق 
حتى تتمكن الشــركة مع اتخاذ قرار إما 

بالبقاء أو بالتخارج.

ال. جي

ياهو

دانة غاز
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 

ترجح جميع املؤشرات استمرار تخمة 
املعروض لدى أســواق النفــط والغاز، 
بالرغــم من التخفيضــات الطوعية 
الطوعيــة من قبــل منتجي  وغيــر 
»أوبك«، من دون توفر قيود أو حدود عليا 
لباقي املنتجني حــول العالم، لضبط 
اإلنتاج على وفق ســقوف مدروســة، 
تنعكس إيجاباً على األسواق واألسعار.

األســبوعي،  الهالل  نفط  تقرير  وذكر 
أن املشــهد العام يبــدو أكثر وضوحاً 
عند احلديــث عن التوقعات الضاغطة 
القتصادات مجموعة العشــرين على 
النفط، تبعاً  مستوى منو الطلب على 
للضغــوط اإلنتاجية التــي تواجهها 
فــي حني  الصناعيــة،  االقتصــادات 
تراجعت أســعار النفط من متوسط 
86 دوالراً للبرميــل خالل عــام 2018، 
إلى متوســط 60 دوالراً للبرميل خالل 
املســارات  وتعود هذه  احلالــي،  العام 
إلى مؤشــرات تراجع معــدالت النمو 
لالقتصادات الكبــرى، والتي تقود إلى 
تراجع للطلــب، وزيــادة املعروض من 
النفــط، مع اإلشــارة إلــى أن فجوة 
التوقيــت بني تقلبــات الطلب اآلنية 

وخطــط اإلنتاج متوســطة وطويلة 
الســلبية  التأثيرات  من  تعمق  األجل 

على أسواق الطاقة العاملية.
أن  إلى  األســبوعي  التقريــر  ولفــت 
مؤشــرات تباطــؤ الطلب مــن قبل 
دول منظمــة التعــاون االقتصــادي، 
باتــت تلقــي بظاللها علــى عوامل 
أداء األســواق، ما رفع من مســتويات 
املعــروض فــي الظروف كافــة؛ نظراً 
الســتمرار مســتويات اإلنتــاج عند 
حــدود متوافق عليها من قبل منتجي 
أوبك، ومن دون قيــود من خارجها، في 
املقابل ســجلت اخملزونــات األمريكية 
من النفط مســتويات قياســية غير 
والتي  احلالــي،  العام  متوقعة خــالل 
مردهــا إلى زيــادة اإلنتــاج األمريكي 
بشــكل خاص، واإلنتاج على املستوى 
العاملي بشكل عام، وضعف مؤشرات 
تخلص االقتصاد العاملي من الضغوط 
احمليطــة، علماً أن مســتوى املعروض 
ســيبقى خارج احلاجــة، في ظل عدم 
تكامل اخلطــط والتوجهات واألهداف 
املنتجــني حول  قبــل  النهائيــة من 
العالــم، ما ينعكس ســلباً على أداء 

أسواق النفط واالقتصادات املنتجة.
أن  إلى  الهــالل  وأشــار تقرير نفــط 
الطلب  مبتوسط  ســتبقى  التوقعات 

برميل  مليون   99.86 عند مســتويات 
خــالل العــام احلالي، برغــم خطط 
خفض اإلنتاج التي تقودها أوبك، كما 
أن منو املعروض النفطي من الدول غير 
األعضاء في أوبك ســيبلغ نحو 2.14 
مليون برميل يومياً، وصوالً إلى مستوى 
وبالتالي  يوميــاً،  برميل  مليون   64.51
فإن أي تخفيضات أخرى عن املستويات 
احلالية، ســتكون ضارة ألعضاء أوبك، 
وغير مفيدة لدعم اســتقرار األسواق، 
والتي تواصل تقلبها وضعفها في رفع 

األسعار إلى املستويات املستهدفة.
فــي الســياق، خفضت الســعودية 
إنتاجها من النفط والغاز بعد ضربات 
جوية بطائرات مســيرة اســتهدفت 
منشأتني رئيســيتني تديرهما شركة 

أرامكو اململوكة للدولة.
وقال وزير النفط السعودي، عبد العزيز 
بن سلمان، إن الضربات أدت إلى خفض 
إنتاج اململكــة من النفط اخلام مبقدار 
5.7 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل 

نصف إنتاج الدولة من النفط تقريبا.
أنصــار اهلل احلوثية  تبنت حركة  وقد 
الضربات، قائلة إنها استخدمت فيها 

10 طائرات.
وتوعد املتحدث العســكري للحوثيني 
العميد، يحيى ســريع، بتوسيع نطاق 

الهجمات في املمكلة.
لكــن وزير اخلارجيــة األمريكي، مايك 
بومبيو، اتهم إيــران بتنفيذ الضربات، 
قائال إنه ال يوجــد دليل على أن اليمن 

كان مصدر الهجمات.
وقد أظهــرت مقاطع فيديــو أعمدة 
دخان تتصاعد فوق موقع بقيق إذ يوجد 
أكبر مصنع ملعاجلة النفط في العالم 

شرقي السعودية.
أما الهجوم اآلخر فقد استهدف حقل 

خريص النفطي إلى الغرب.
وقالت وســائل اإلعــالم احلكومية إن 
الســيطرة  اآلن حتت  أصبحت  احلرائق 

في كال املرفقني.
ونقلــت وكالة األنباء الســعودية عن 
مسؤول في وزارة الداخلية قوله “عند 
بتوقيت  )الواحــدة  الرابعة  الســاعة 
غرينتش( من صباح الســبت، باشرت 
فرق األمن الصناعي بشــركة أرامكو 
)بإخماد( حريقــني في معملني تابعني 
للشــركة مبحافظــة بقيــق وهجرة 
بطائرات  استهدافهما  نتيجة  خريص 
من دون طيار”، وأضاف: ”متت السيطرة 

على كال احلريقني”.
كما قال املســؤول إن اجلهات اخملتصة 
باشــرت التحقيق في الهجوم إال أنه 

لم يحّدد مصدر الطائرات املسّيرة.

تقـرير

تخمة المعروض النفطي تقود األسواق إلى مزيد من التقلب والضعف
إنتاج الخام السعودي ينخفض إلى النصف بعد الهجمات

بغداد ـ الصباح الجديد:

واملياه  الزراعة  جلنــة  رئيس  حمل 
مسؤولية  تركيا  النيابية  واالهوار 
التنصل عن التزاماتها اخلاصة مع 

العراق مبلف املياه.
في  الشمري  النائب ســالم  وقال 
بيــان صحافــي: »مت االتفــاق مع 
فيصل آر اوغلــو، مبعوث الرئيس 
التركي اخلاص بامليــاه مع العراق 
عراقي مختص  وفد  قيام  بشــأن 
بزيارة تركيا والتوقيع النهائي على 

اتفاقية املياه بني البلدين«.
استقبال  بعدم  »تفاجأنا  واضاف: 
الوفد والغاء جميع االتفاقات التي 
جــرى التحاور معها مــع اجلانب 
التركي وهــذا امر مرفوض جملة 

وتفصيال«.
واوضــح رئيس جلنة الزراعة واملياه 
واالهوار النيابيــة، ان »ملف املياه 
وهناك  سياسي  وليس  انســاني 
اجلانب  ضغطــا سياســيا مــن 
العراقية  احلكومــة  على  التركي 

في هذا امللف بشكل خاص«.
وشــدد الشــمري علــى »رفض 
اللجنــة هذا العمل السياســي 
املسؤولية  التركي  اجلانب  ونحمل 
الكامل خلرقه البنود املتفق عليها 
خالل زيارة الوفــد الى بغداد قبل 

اقل من شهرين«.
فــي الســياق، باشــرت مالكات 
الشــركة العامة ملوانــئ العراق 
بالتعــاون مع الوكالــة اليابانية 
الدوليــة )جايــكا( بتأهيل ميناء 
خور الزبير للمرحلة الثانية ضمن 

مشاريع هيئة القرض الياباني.
بيــان أن  وذكــرت الشــركة في 
“األعمال جارية على قدٍم وســاق 
املالحية  القنوات  وصيانة  لتأهيل 
ساحات  وتنفيذ  الغوارق  وانتشال 
لترحيــب الشــاحنات للحد من 
املوانئ  في  احلاصلــة  االختناقات 
وتنفيذ رصيف نفطي بطول )340( 
واالهتمام  ترســيب  وحوض  مترا 

باخلدمات العامة والصحية”.
واشار البيان إلى أن “مشاريع هيئة 
القرض الياباني للمرحلتني األولى 
العراق  ملوانئ  املمنوحــة  والثانية 
من قبل الوكالة اليابانية الدولية 
)جايكا( قد استثمرت على أحسن 

وجه”.
ويعاني العراق عدم ترسيم بعض 
من حــدوده البحرية مع الكويت. 
تقدم  التي  الشــكوى  ففي شأن 
بهــا العراق جمللس األمــن الدولي 
»باتباع  الكويــت  فيــه  واتهــم 
سياســة فرض األمــر الواقع من 
جغرافية  تغييــرات  إحداث  خالل 
فــي احلدود البحرية بــني البلدين 

ردت الكويــت بقولها إنها وجهت 
دعوات ورســائل حتث فيها اجلانب 
العراقــي على البــدء مبفاوضات 
ترســيم احلدود البحرية منذ فترة 
طويلــة، إال إن اجلانب العراقي لم 

يتجاوب.
وخــالل االيام املاضيــة تصاعدت 
حــدة التوتــر داخــل األوســاط 
اخلالف  بشأن  والكويتية  العراقية 
قوى  وصــدرت تصريحــات مــن 
سياسية في البلدين فيما بدا أن 

العالقات تتجه للتصعيد.
احلالي على  اخلــالف  نقطة  وتدور 
منطقة صغيرة تدعى »فيشــت 
العيج« قرب احلــدود البحرية بني 

البلدين تقــول الكويت إنها تقع 
داخــل مياههــا اإلقليمية، لكن 
أنها موجــودة على  يــرى  العراق 
حدود بحرية لم يجر االتفاق على 

عائديتها بعد.
وأصــدرت وزارة اخلارجية العراقية 
بيانــا قالت فيه إن »هناك اختالفا 
قانونيــا مع الكويت في تفســير 
البحرية  باحلدود  تتعلق  مســألة 
بــني البلديــن، وهو في تفســير 
موقع حدودي نحن نسميه منصة 
الكويتي يســميه جزيرة  واجلانب 
بوصفها خط األساس املعتمد في 
رســم احلدود البحرية بني البلدين 
في نقطة معينــة بعد الدعامة 

.»162
وأشــار البيــان إلــى أن هنــاك 
مفاوضات جتــري بني البلدين حول 
وجهــة النظر احملددة، وقد ســبق 
للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام 
حكومة الكويت بأي إنشاءات من 

جانب واحد«.
وأضاف أن »اإلجراء العراقي األخير 
سبقه توجيه الكويت رسائل إلى 
األمم املتحــدة تتناول بيان موقفها 
إلى  العراق  الشــأن؛ مما دفع  بهذا 
إرسال رســالتني متطابقتني إلى 
كل من األمني العام لألمم املتحدة، 
بشــان  األمن  مجلــس  ورئيــس 
القانوني  التفسير  لبيان  املوضوع 

للحالة«.
وختــم البيــان »نحــن نعتقــد 
أن التفســير القانونــي يصــب 

لصاحلنا«.
الواقعة  البحرية  املنطقــة  وتعد 
بعد النقطة أو الدعامة 162 بحرا 
إقليميا ال تزال غير مرســمة بني 

العراق والكويت لغاية اآلن.
مــن جانبها ردت الكويت اخلميس 
على الشــكوى العراقية املقدمة 
جمللس األمن عبر رســالة وجهها 
املتحدة  األمم  لدى  الدائم  مندوبها 
إن  فيها  قــال  العتيبي  منصــور 
منطقة »فيشــت العيــج« تقع 

داخل مياه الكويت اإلقليمية.

الزراعة والمياه النيابية: ضغوط تركية على العراق بملف المياه
تأهيل مؤانئ جنوبية بالتعاون مع »جايكا« اليابانية

تم االتفاق مع 
فيصل آر اوغلو، 
مبعوث الرئيس 
التركي الخاص 
بالمياه مع العراق 
بشأن قيام وفد 
عراقي مختص 
بزيارة تركيا 
والتوقيع النهائي 
على اتفاقية المياه 
بين البلدين

سد اليسو التركي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال وزير اخلزانــة واملالية التركي 
بــراءت ألبيــرق إن بــالده تعتزم 
اإلعــالن عــن سياســة جديدة 
احمللية  بالعملة  املدخرات  لتعزيز 
وتقليل االعتمــاد على رأس املال 
تسجيل  من  شهر  بعد  األجنبي 
بالعمــالت  األتــراك  حيــازات 
قياســيا  مســتوى  األجنبيــة 

مرتفعا جديدا.
ومنذ أزمة العملة التي شهدتها 
تركيــا العام املاضــي وأدت إلى 
انزالق االقتصاد إلى الركود، عمد 
األتراك إلى شــراء الدوالر واليورو 
مواجهة  في  للتحوط  كوسيلة 
هبــوط قيمة الليــرة، وهو اجتاه 
أبقى علــى العملة التركية غير 

مستقرة هذا العام.

ألبيرق في عمــود على  وكتــب 
لشــبكة  اإللكترونــي  املوقــع 
يورونيوز "من املقــرر اإلعالن عن 
)املالية(  مبادرة كبيرة للسياسة 
لتعزيــز املدخرات احمللية. هذا من 
شأنه أن يؤدي إلى منو طويل األجل 
تدفقات  على  االعتمــاد  وتقليل 

رأس املال القصيرة األجل".
وأظهرت بيانات البنك املركزي أن 

الودائع واملــوارد املالية بالعمالت 
األجنبيــة، مبا في ذلــك املعادن 
النفيســة، لألفراد والشــركات 
األتراك اســتقرت عنــد 188.97 
مليار دوالر بنهاية آب، بانخفاض 
طفيف من مســتوى قياســي 
مرتفع بلغ 190.51 مليار دوالر في 

16 آب.
وبــدأ االقتصــاد التعافــي من 

الركــود لكن ال تــزال ديون رديئة 
مبليارات الدوالرات تؤثر سلبا على 
ضررا  وتلحق  البنــوك  ميزانيات 
نتيجة  ذلــك  وجاء  باالقتصــاد. 
عدم متكن الشــركات من سداد 
القروض التي حصلت عليها من 

البنوك بسبب األزمة.
وقال ألبيرق، وهــو صهر الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغان، في 

املقال إن "بضعة" مســتثمرين 
مهتمــون بتأســيس صناديــق 
القــروض  علــى  لالســتحواذ 
املتعثرة، خصوصــا في قطاعي 

الطاقة والتشييد.
وكتــب "نحــن حريصــون على 
واللوائح  القواعــد  اســتحداث 
لبيئة  دعمنا  لتعزيــز  الضرورية 

األعمال".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أمريكيــون  مســؤولون  قــال 
حــذرت  املتحــدة  الواليــات  إن 
مخاطر  من  اخلليجيني  حلفاءها 
اســتخدام  في  محتملة  أمنية 
تكنولوجيــا هواوي فــي البنية 
التحتيــة لشــبكاتهم للجيل 

اخلامس التصاالت احملمول.
وحتــذر واشــنطن حلفاءها من 
اســتخدام معــدات الشــركة 
الصينية، التي تقول إنها تنطوي 
علــى مخاطــر أمنيــة، لكنها 

تعليقاتهــا  معظــم  وجهــت 
إلــى دول  اآلن  العلنيــة حتــى 

أوروبية.
املزاعم  مــرارا  هــواوي  ونفــت 
األمريكية، التي أُثيرت األســبوع 
املاضــي أثنــاء زيــارة أجيت باي 
االحتادية  االتصــاالت  رئيس جلنة 
الســعودية  إلــى  األمريكيــة 
ودولة اإلمــارات العربية املتحدة 
والبحريــن، إذ تســتخدم الدول 

الثالث معدات هواوي.
نائــب  ســتريار  روبــرت  وقــال 

األمريكي  اخلارجية  وزير  مساعد 
لالتصــاالت الدولية وسياســة 
املعلومات »تشاركنا في... رسالة 
بشــأن أهمية تأمني تكنولوجيا 
اجليــل اخلامس وتطبيــق تدابير 

أمنية متعلقة باخملاطر«.
وتقــول واشــنطن إن بكني قد 
بإنهاء  وهددت  هواوي،  تســتغل 
اســتخباراتية  معلومات  تبادل 
مع الدول التي تستخدم معدات 
الشركة الصينية. وتنفي الصني 

وهواوي تلك االدعاءات.

اخلامس  األســطول  ويوجد مقر 
للبحرية األمريكية في البحرين، 
بينما تســتضيف دولة اإلمارات 
يدعمــون  أمريكيــني  جنــودا 
األمريكية  العسكرية  العمليات 

في املنطقة.
رافق  الــذي كان  وقال ســتريار، 
بــاي فــي زيارته إلــى املنطقة، 
الهاتــف  عبــر  للصحفيــني 
»نعتقد أنه عندمــا تطبق إطار 
االعتبارات  عمل علــى أســاس 
األمنية، ســينتهي بنــا املطاف 

إلى استبعاد هواوي من شبكات 
اجليل اخلامس«.

االتصاالت  وزيــر  قال  آذار،  وفــي 
البحريني كمال بن أحمد محمد 
لرويترز إن هواوي استوفت معايير 
بالده وإن البحرين ليس لديها أي 

بواعث قلق.
ولم يعلق مســؤولون سعوديون 
وإماراتيــون على املشــكلة بني 
الواليات املتحــدة وهواوي. وأبلغ 
مصدر مطلع رويترز أن اإلماراتيني 
يســتطيعون  أنهم  يعتقــدون 

التعامل مع اخملاطر.
ودولة  الســعودية  وتســتخدم 
معدات  أيضا  والبحرين  اإلمارات 
اجليــل اخلامــس التــي تنتجها 
شركات أخرى للتكنولوجيا، قال 
باي إنها تُظهر أن هواوي ليست 
هــي اخليار الوحيد للــدول التي 
تريد أن تكون رائدة في تشــغيل 

شبكات اجليل اخلامس.
وتابــع باي »أعتقد أنــه كان من 
في  أن يســمع حلفاؤنا  املهم... 

اخلليج ذلك«.

انقرة: سياسة جديدة لتعزيز المدخرات المحلية

أميركا تحذر حلفاءها الخليجيين من مخاطر أمنية لتكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي
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دراسة

شعرمتابعات

ترجمات

-ومن اهم سمات شــعر حبيب السامر 
انه ال يطيــل النظر متســمراً  مبهورا 
يحدق فــي زاوية واحدٍة من شــعره وال 
يقــف متصالباً نحو فكرٍة أو فقرٍة دونها 
على عجل جتــده هكذا تنثال اشــعاره 
وهو مستريح ملا يكتب -فال استغراق وال 
إطالة في - الال أين - ال يحك وال يشطب 
مقطوعاته  يكتب  تلقائياً  اخلاطر  عفوي 
على عجل غايته ابراز الصورة الشــعرية 
قبل ان يتوارى زمنها - لب املنت الشــعرى 
- فهو يعلم جيداً قدرتها على إثارة ذهن 

املتلقي » صدقها بّانيتها »
( النهارات املعطلة

فرصة مواتية حلرث ما تبقى من نشيج
والليالي ال جتيد تداول احللم
في يوم تسقط عند بهتانه
الكوابيس املسفوحة( ص 9

ومما ســاعد في ذيوع قصيــدة النثر منذ 

مطلع النصف الثاني للقرن املنصرم في 
بلدنا احلبيب انها تفصح عن احلدث العابر 
بدقٍة متناهيٍة حتى وهو منزٍو في الثنايا، 
وأستطيع القول انها متمكنة من إزاحة 
الغبــار عن جزئية واحــدة مما يضمر في 
ألجل  بالباقيات  وحتتفظ  منشئها  نفس 
مجموعة  في  شاعرنا  -نصوص  مسمى 
-- بابيــون -- أربت علــى املائة ونيف من 
القصائد ســيكون حديثي عن جماليات 
التركيب واجملاز واملفارقة اللغوية وحسن 

السبك:
)في الليلة املعطلة

أدس النوم خفيًة في الوسائد
أهّرب احللم .. كي ينطفئ املوت

 تتأجل املواقيت السرية املسعورة
تنتفض ما كدسته الطفولة

 كلما تيبس اللبالب( ص 11
العالقات  بالصورة هي مجموع  املقصود 
الناشــئة في اخلطاب ليــس للفظة وال 
جرســها أثر بني وإمنا املفــردات بأكملها 
واحتشــادها في الســياق هــو من يبرز 
الصورة فكلمــا كانت املفردات محكمة 
البنــاء بال اســراف تتكون صــور باهرة 
فالدراسات األلسنية لم تفرق بني الداللة 

واملعنى مادام لها غاية 
( من اوعز لألصابع ان متسك دوارة الهواء

والكؤوس أن تريق ماء وجهها بخجل!
ومن أناب عن الوجه املاثل في الظل

ببقايا مالمح 
 وخثرة ضوء

كأنها تراكم صور في العتمة( ص 15
على القــارئ ان يــدرك املعنى من خالل 
حتويل األشــياء الى عالمات دالة وهو ما 
يعرف » باألنســنة » وإال متسى أشعاره 
امتدادات ال متناهية فاملتلقي النابه هو 
الذي يوجه املعنى الوجهة التي يرتضيها 

حسب ميوله وثقافته -
)التحديقات املتتالية

فوبيا متراكمة
الشخوص لم جندهم بعد
هل حاولت ان تعد خطاك

منذ ان تعلمت املشي
على حبل الكالم؟ (

شــعر اليــوم يعيــد انتــاج الواقع وال 

يستنســخه فأنه مكتنــز بالغرابة حد 
االشــباع فال يجد املتلقــي معناه الذي 
وضع من أجله بسهولة ويسر إال بالقراءة 

الصامتة والتقصي من خالل لوامســه 
ومجســاته التي ميتلكها وتلك حقيقة 
أقرها نقادنا القدامــى منذ القرن الرابع 

الهجري حينما كانوا يفاضلون بني شعر 
هذا وشعر ذاك -

)ماكرة انت ايتها االقنعة
تشني بالوطن الطري

في مأدبة احلرب
متدين يدا موغلة بالفجيعة

تضرمني كل هذا اجلسد املقدس
ال تفزعي احلمام

وهو يعفر خد التراب بالهديل( ص 73
يتكــئ حبيــب الســامر علــى حروف 
التشــبيه لتقريب املعنى املراد ولكونها 
من  واســعة  مبســاحة  النصوص  ترفد 
السرعة في االدراك والوضوح كما ترفده 

بحزمٍة من الضوء -
)سأفتح االّن خزائني

دون الهبوط طويال الى القبو
أقلب احللم 

أتصفح الوجوه
أحاذر البروق في استدارة نعاس الوردة

أحتمى بالنافذة املطلة
على فضاءات حلمي

قليال اتريث،
قبل البدء باخلطوة االولى

ال اعرف ملاذا تخيلت االن جورنيكا( ص 85
األعمال األدبية بوصفها نتاجا للمخيلة 
املبدعة تنطوي على أفــكار غير معلنة 
يتم اكتشــافها الحقا عن طريق احلفر 
وعلى القارئ املثالــي ايجاد بنية حوارية 
بينه وبني النص وكلمــا كثرت القراءات 

الواعية كثرت املعاني -
( أحتاج

مزيدا من ملح التقوى كي أذرَه في كتاب 
احلياة

وأحنو قليالً على قبة البرد
وأمنح الليل بعض حزٍن ال يهدأ

وصمت ال يجيد تدوير الكالم
أيتها البالد

 هذا املساء أحتاجك جدا
لتمنحني زائرتي وردة

وتدثري بقايا أحالمنا( ص 121

• بابيــون / شــعر حبيب الســامر )8( / 
صادر عن دار املعقدين / طبع علة نفقة 

وزارة النفط

عبد الهادى الزعر 
 

استطيع القول ان حبيب السامر جنح في 
النائية  حتى  املبعثرة  أحاسيســه  مللمة 
واملتواريــة ، فــي قرارة نفســه فصاغها 
شعراً مائزاً بخبرٍة ووعٍى عاٍل، بدت وكأنها 
مــرآة صقيلــة  حلياتنا التي لــم تنعم 
بالهدوء، ولم تذق طعماً للســكينة منذ 
الســتينيات مــن القرن املاضــي ؛ متكن 
بحنكته املعهودة من االمساك باللحظة 
الهاربــة قبل ان تتســامى، تــكاد تكون 
هــذه الصفة متفردة في هــذه اجملموعة 
فأجبرها منصاعة ملا يريد  -وهى اجملموعة 
الثامنة لــه،  فاخليال يــؤدى دورا محوريا 
في االبداع األدبي والعلمي على الســواء،  
ومنذ العصور الغابــرة أعتبر - الرواقيون 
- اخليال أساســاً مهماً لإلبداع فالفنتازيا 
على سبيل املثال هي شطحات قابعة في 
طيات الوعى اآلدمي ال تظهر الى السطح 
مالم يسبقها خيال جامح !وقصيدة نثر 
اليوم ذات حضور ال ميكــن التغافل عنها 
في حياتنا الثقافية لكونها ظاهرة أدبية 
لها مالمحها وســماتها وروادها ؛ اقترنت 
مبميزات عدة :إنها تسير بخطى تتواشج 
وروح العصر الزئبقيــة  ثم هي مزدحمة 
مبقادير ال حصر لها من التأويل  والتناص،  
بالكثافة  مفعمــة  انها  ســماتها  ومن 
واإليجــاز واإلضمــار هذه املزايــا مكنت 
الســامر من اصطياد ما يصبو اليه بأقل 

اجلرعات السردية حتى لو كانت :
* سنحات عابرة كشهاب ليلٍة ماطرٍة

* لقاء من تنتظره - - ولو بحلم قيلولة
* حملة ظهــر فيها عزيز غائب تترقبه الروح 
بشغف ولكنه مّر خاطفاً في زحمة سوق 

الهنود
املهم انه حاول أنسنتها  وحتويلها من صورٍ 
ذهنيــٍة بعيدة الى لقطــات يقظة ميكن 
ملســها والتعامل معها عن قرب بالرغم 
مــن ذوبانها في األقاصــي البعيدة فهي 
مسرعة هالمية ال ميكن إيقافها والتقرب 
منها إال مبشقة بالغة وهذا االسلوب دأب 
عليه كبار الشعراء العرب كأنسى احلاج  
و املاغــوط  وكاظم احلجــاج  وتوفيق زياد  

أنسنة األشياء في كتاب )بابيون( للشاعر حبيب السامر

 
صدر عن سلسلة »ترجمان« في املركز 

العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب 
»فكرة الثقافة«، وهو ترجمة ثائر ديب 

 The العربية لكتاب تيري إيغلتون باإلنكليزية
.Idea of Culture

في هذا الكتاب، يستند إيغلتون إلى 
مجموعة واسعة من املصادر والنظريات 
والفروع املعرفية كي يستقصي الطرائق 

التي تَُعرَّف بها الثقافة وتُستخَدم في تأويل 
العالم املادي والتفاعل معه؛ تلك الطرائق 

بعيدة املدى غالباً ما تكون متضاربة. ويغوص 
املؤلف في هذا املفهوم املعّقد غوَص أكادمييٍّ 

دقيٍق وواضٍح، ويستكشف التوتر بينه وبني 
مفهوم الطبيعة الذي يقابله، وإمكانات 

قيام ثقافة مشتركة، ليستخلص في 
النهاية أّن الثقافة، وال سيما في أوجهها 
غير املستنيرة، متغطرسة اليوم وشديدة 

األذى، وعلينا أن نعيدها إلى حجمها 
الطبيعي من دون أن نكّف عن اإلقرار 

بأهميتها.
معاني الثقافة املتعارضة مثار جدل

يتألف الكتاب )216 صفحة بالقطع 
الوسط، موثقاً ومفهرساً( من خمسة 

فصول.
في الفصل األول، وعنوانه »الثقافة في 

طبعاتها اخملتلفة«، يبحث إيغلتون في أصول 
كلمة »ثقافة«، وفي دالالتها وطبعاتها 

اخملتلفة، عارضاً بعمق وإيجاز املعاني املتعددة 
واملتمايزة، بل املتصارعة أحياناً، للثقافة في 

سياق اجلدل الدائر بني املفكرين.
ويقول املؤلف في هذا الصدد: »كانت فكرة 

الثقافة دائماً، بدءاً من أصولها اللغوية التي 

تشير إلى توّلي النمو الطبيعي بالرعاية 
وإلى اآلن، طريقة لنبذ الوعي وتهميشه. 
فإذا كانت الثقافة باستخدامها الضيق 

قد عنت أرّق نتاجات التاريخ البشري 
املشغولة بوعٍي وحساسية رفيعني، فإن 

معناها العريض أشار إلى عكس ذلك متاماً. 
فالثقافة، بترجيعها أصداء سيرورة عضوية 

وتطور جارٍ خلسًة، هي مفهوم أقرب إلى 
احلتمية، يشير إلى ما في احلياة االجتماعية 

من خصائص هي التي تختارنا من دون 
أن نختارها، مثل العادة والقرابة واللغة 

والشعائر واألساطير«.
ويختم املؤلف هذا الفصل بالقول إّن 

الثقافة ما عادت وصفاً حلال املرء أو ما 
هو عليه، بل ملا ميكن أن يكون عليه أو ملا 

اعتاد أن يكون عليه، وأنها ما عادت تصف 
الوجود االجتماعي في كالمها الفصيح عن 

مجتمع معني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تيري إيغلتون: مفّكر ومنّظر وناقد أدبي 

وأكادميي بريطاني ماركسي بارز. نشر 
عشرات الكتب، من أبرزها »نظرية األدب«، 
و«أوهام ما بعد احلداثة«، و«العنف العذب: 

فكرة املأساوي«، و«ملاذا كان ماركس على 
حّق«.

ثائر ديب: كاتب ومترجم سوري، نقل إلى 
العربية الكثير من الكتب، منها كتاب 
بندكت أندرسن »اجلماعات املتخيَّلة«، 
وكتاب هومي ك. بابا »موقع الثقافة«، 

وكتاب آلن هاو »النظرية النقدية«، وكتاب 
أسامة املقدسي »ثقافة الطائفية«، 

وكتاب تيري إيغلتون »أوهام ما بعد 
احلداثة«.

البصرة - الصباح الجديد:
 

ضيف احتاد األدبــاء والكتاب في البصرة 
 ،١٤/٩/٢٠١٩ املوافــق  الســبت  صبــاح 
وعلى قاعة محمود عبد الوهاب، الفنان 
التشكيلي املغترب فاروق حسن للحديث 
عــن جتليات مــا بعد الغربة، مبشــاركة 
نخبة مميــزة من ادباء وفنانــي ومثقفي 
املدينة، ادار احلوار الفنان صباح السبهان 
قائالً:« فاروق حسن ضل يحفر في الوجع 
العراقي منذ بدايته، له نشاطات واضحة 
ومميزة محليــا/ عربياً/ عامليــاً، فقد أثرى 
احلياة الفنية والثقافية، بتجربة ناضجة 
امتدت لستني عاما، نحتفي به اليوم في 
مدينته البصرة ونبارك له عودته الى زوايا 
ذكرياته، فاروق حســن تأثر بشكل كبير 
في املوروث العراقي البصري، واســس له 

أسلوبا خاصا به ..«. 

بعدها قدم ضيفه ليترك له احلديث عن 
جتربته الفنية في التشــكيل، وتركيزه 
على املوروث العراقي واإلسالمي، وكيف 
تعلم منه امكانيتــه بالتلوين:« بعدها 
حتولــت الى اللوحة النحتيــة، قناعتي 
عدم التصنع، حتى ال اشــتت املوضوع 
فاللوحة شيء والعنوان شيء اخر، الفن 
حرية، واألفكار تعطي الفرص، القتناص 
اللحظة فالرسم صنعة، واألسلوب أداء 
الفنان..«، معرجا في حديثه على اسرار 
اللون واملوســيقى، مؤكــدا ان ال عنوان 

للوحة في الفن التشكيلي.
تخللــت اجللســة عدد مــن املداخالت 
)عباس  الضيف وحديثــه  حول جتربــة 
اجلميلي/رعد الغريب/ضياء الدين احمد/
خالد خضير /خلود بناي /حســن زبون/
عبد العزيــز الدهر /محمد املادح /صالح 

املهدي /عادله فاضل /زكي الديراوي

»فكرة الثقافة« لتيري إيغلتون

العروج إلى كربالءالتشكيلي فاروق حسن في ضيافة أدباء البصرة

غالف الكتاب

المقصود بالصورة هي 
مجموع العالقات الناشئة 

في الخطاب ليس للفظة وال 
جرسها أثر بين وإنما المفردات 

بأكملها واحتشادها في 
السياق هو من يبرز الصورة 

فكلما كانت المفردات 
محكمة البناء بال اسراف تتكون 
صور باهرة فالدراسات األلسنية 

لم تفرق بين الداللة والمعنى 
مادام لها غاية

8

وسام عباس جعيجع

قدمياً...وقد كانت األرض طـفـله
وجدنا الفراَت دموعاً، ودجـلـه

ومنذ العراق..وأعني الزمان
ويعني العراُق الوجودَ وَقـبلـه

ونحن نداوي جراَح املياه
ونرسم في الطني آهاِت نَـبلـه

نرّمـُم ضحكتنا في الصباح
وننزف مـّوالـنا كّل ليلـه

وكان العراُق إذا ما اسُتثير
يهّدم في سكرة الغيظ عقلـه

*  *  *  *

ومّر احلسنُي بنا ذات يوم
وفي راحتيه كتاٌب ونخلـه

تركنا مناجلنا واحلقول
وعفنا معاولنا واملسله

وجئناه نحمل لهفاتنا
شفاهاً من الرمل يطلنب وبلـه

جناسي أحبائنا اخملتفني
تواريخ أوجاعنا املستغّلـه 

حكايات آبائنا عن علّي
يرّقع في ذروة امللك نعلـه

وحني وصلنا وجدنا احلسني
وحيداً... ولم نبصر األرَض حولـه

*  *  *  *

فكيف اختفت؟!... ظّل هذا السؤال
وكنَت السؤاَل الذي كنَت حّلـه

وقيل: ارتفعت..
وحاشا أقول هويت..

وهل يلمس الضوُء ظّلـه؟!

أضأت وقد أطبق الليل خيلـه
وكنت من اهلل دمعاً ومقلـه

وما مّت.. كال، ولكن ولدت
وجوداً فريداً فأبدعت شكلـه

فأنت الذي رّد للموت نصلـه
وأنت الذي أُغرِم املاُء وصلـه

وقيل: انسكبت على موتها
نزيـــفـاً نبـّيـاً؛ فأحييَت أهلـه

ولكّنـنا لم جند غيرَ رأٍس يطوف
 على الكون ثغـراً وُقـبلـه

من اعمال الفنان سلمان البصري

غالف الكتاب
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بغداد ـ فالح الناصر:
احرز العبــي منتخباتنا الوطني 
والشــباب والناشــئني وناديــي 
15 وساماً  البصرة وأمانة بغداد، 
الدولية  بيروت  بطولة  في  ملونا 
املصنفة G1 التي اختتمت مؤخراً 
واســعة،  بيروت مبشــاركة  في 
وقــال مدرب املنتخــب الوطني، 
نبيل قاسم، انه قاد الوطني إلى 
جانب املدرب اركان غازي، في حني 
اشرف على اعداد الشباب عقيل 
وقاد  املطلب وصفــاء جبار  عبد 
منتخب الناشــئني عبد احلسني 

عباس ومحمد جاسم.
دافعوا  الذين  الالعبــني  ان  وقال 
عن الــوان املنتخبــات الوطنية 
"املتقدمني والشباب والناشئني" 
قدموا االداء الرجولي في البطولة 
وكسبوا الثناء واإلشادة، وتوجت 

وساما   12 باحراز  مشــاركتهم 
منها ذهبــي لالعب مؤمل حيدر 
لفئــة الشــباب و3 فضــة و8 
ان  إلى  برونز، مشــيرا  اوســمة 
اشتركت  التي  االســماء  بعض 
في البطولة تلعب للمرة االولى 
إلى  وحتتاج  نزاالت خارجيــة  في 
خبرات أكثر لتحقق االفضل في 
احملافــل املقبلة.. وكســب فريق 
فضي  وســامان  البصــرة  نادي 
وبرونــزي، في حني حصــل نادي 
أمانة بغداد على وســاما فضياً 

في البطولة.
الوطني  املنتخب  وفــد  ان  وذكر 
اشترك على حسابه الشخصي 
مقدما  البطولــة،  نــزاالت  في 
شــكره نيابة عن الوفد إلى وزير 
الشباب والرياضة الدكتور احمد 
واالتصال  الوفد  لتفدقــه  رياض 

بهم هاتفيا في البطولة، مبديا 
ثقته بالوزير في العمل اجلاد حلل 
احتاد  انتخابات  تاجيــل  معضلة 
التايكواندو الــذي ال ميلك قيادة 
رســمية منذ 5 سنوات بحسب 

كالمه.
وقال قاسم: اســرة التايكواندو 
تدفع ثمــن التخبطات في رأس 
الهرم، وعدم اقامة انتخابات احتاد 
اللعبة، يــؤدي الى ضياع العديد 
من املشــاركات املهمــة، حيث 
التايككواندو املشــاركة  ينتظر 
مؤهلتني  مهمتيم  بطولتني  في 
إلى اوملبياد طوكيو املقبل، االولى 
في بطولة اجلائزة الكبرى املقررة 
ان تقام في الصني شهر تشرين 
الثانية  والبطولة  املقبل،  الثاني 
هي منافســات القارة التي تقام 

في لبنان شهر آذار املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الدولــي العراقي ُهَمام طارق 
أن طموحاتــه كبيرة وال حدود لها 
مع اإلسماعيلي، مشددا على أنه 
يتمنى إحراز بطولة مع الدراويش، 
آمال في تقدمي مستوى يليق باسم 

وتاريخ القلعة الصفراء.
وانضم همام طارق لإلســماعيلي 
خالل االنتقــاالت الصيفية اجلاري، 
مجانــا، بعــد رحيلــه عــن نادي 

استقالل طهران اإليراني.
وكشــف طــارق فــي تصريحات 
خاصــة ســبب موافقتــه على 
فقــال:  لإلســماعيلي،  اللعــب 
انضمامــي  ســبب  »صراحــة 
للفريــق هو مصطفــى كرمي جنم 
واإلســماعيلي  العراقي  املنتخب 
الســابق«.وتابع: »كرمي حدثني عن 
التي متيز  الكرة اجلميلــة  طبيعة 
اإلسماعيلي، ولقبه برازيل العرب، 
بجانب أنني أعلم أن اإلسماعيلي 
هو أحــد أقطاب الكــرة املصرية، 
ورغبتي دائما تكون للفريق صاحب 

الطموح«.
وأردف: »الكرة املصرية دائما تقدم 
مواهــب وأبرزهــا محمــد صالح 
ومحمد أبو تريكة، ومســابقاتها 
احمللية قوية ولكن ينقصها احلضور 
احلماس  يعطي  الــذي  اجلماهيري 
واملتعة للمباريــات«. وعن بداياته 
قال: »كانت بدايتي مع نادي القوة 
اجلوية ، ثم لعبت لناديي أهلي دبي 

)شباب األهلي حاليا(، والظفرة«.
وأشــار إلى أن جتربتــه مع األندية 
نظرا  موفقة  تكــن  لم  اإلماراتية 
لصغر سنه وقتها، مردفا: »لكني 
استفدت كثيرا من هذه التجربة«.
ومّثل همام طارق املنتخب العراقي 
فــي 53 مباراة، ســجل خاللها 3 
أهداف، منذ مشــاركته األولى مع 

أسود الرافدين عام 2013.

بغداد ـ هشام السلمان*
للجنة  العراقيــة  البعثة  تغــادر 
الباراملبيــة الوطنيــة العراقيــة 
األحد الى العاصمة األردنية عمان 
للمشــاركة في النسخة الثانية 
من دورة العاب غربي اسيا.. وقالت 
د. كوثر حســني امني عام اللجنة 
البعثة  ان  العراقيــة  الباراملبيــة 
تتكون من ١١٣ شخصا  العراقية 

بني العب واداري ومدرب.

العــراق  ان  حســني  واضافــت 
سيشــارك فــي ســت فعاليات 
رياضية متثل العاب القوى واألثقال 
وكرة  السلة  وكرة  الطاولة  وتنس 
الهــدف والبوتشــيا مؤكــدة ان 
جميع دول احتاد غربي اسيا أعلنت 
عن مشــاركتها في الــدورة التي 
ســتفتتح يوم اخلامس عشر من 

الشهر اجلاري في األردن.
يذكــر ان العراق بطل النســخة 

السابقة التي اقيمت في االمارات 
وســاما   47 ٢٠١٧برصيــد  عــام 
حققتها منتخبــات العاب القوة 
برصيد 31 وســاما ورفــع االثقال 
برصيد 9 اوســمة وتنس الطاولة 
برصيد 5 اوسمة وكرة السلة على 
الكراسي وسام واحد ومثله حقق 

فريق كرة الهدف للمكفوفيني.

* مدير إعالم الباراملبية

بعثة البارالمبية تغادر إلى غربي آسيا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

املمتاز  الــدوري  لقب  افتتح حامل 
لكــرة القدم فريق نادي الشــرطة 
لقب  باحراز   2020/2019 املوســم 
في  االولى  للمــرة  الســوبر  كأس 
نادي  تأريخه على حســاب فريــق 
الزوراء في املباراة التي اقيمت مساء 
اول امس في ملعب الكوت األوملبي 
وبقيادة  كبيــر  جماهيري  بحضور 
ناجحة لطاقــم التحكيم املؤلف 
من واثق محمد وماســعداه مؤيد 
محمــد علي وحيدر عبد احلســن 

ومحمد سلمان حكما رابعا.
إلــى ذلــك، ينطلق قطــار الدوري 
غد  بعد  اجلديد،  للموســم  املمتاز 
األربعــاء باجــراء مباريــات اجلولة 
الشــرطة  يلعب  حيــث  االولــى، 
الزوراء  ويتقابل  احلــدود،  امام فريق 
والســماوة في ملعب األول، ويحل 
اجلوية ضيفا على أمانة بغداد، في 
حني يتقال الطلبة ونفط ميســان 
في ملعــب االخيــر، ويلتقي فريق 
النفط،  فريــق  بضيفه  القاســم 
ويتواجه نفط الوســط والديوانية 
في ملعب النجف األوملبي، ويضيف 
امليناء في ملعبــه فريق نادي زاخو، 
واربيــل يســتقبل نفــط اجلنوب 

ويضيف النجف فريق الكهرباء.
ويتخــوَّف مظفر جبــار، من ضربة 
املمتــاز؛ حيث  بالــدوري  البدايــة 
وضعتــه القرعــة فــي مواجهة 
الشــرطة، حامــل اللقــب، على 
الدولي.وقــال  الشــعب  ملعــب 
جبار: »ســنبدأ مواجهة نارية أمام 

الشرطة، وبرغم صعوبة املهمة إال 
أن حتقيق نتيجة إيجابية في مباراة 
كبيرة كهذه سيمنح الفريق، دافًعا 
معنويًا ملواصلة املشوار في الدوري 

باندفاع عاٍل«.
ولفت إلى أنَّ الوضع املالي الصعب 
الذي يعيشــه احلــدود حتم علينا 
وعدم  احملليني  بالالعبــني  االكتفاء 
التعاقــد مــع أي العــب محترف.
وبني »الفريق دخل في وقت ســابق 

لنا  أربيل كشــف  معســكرًا في 
وحاولنا  الضعــف،  نقــاط  بعض 
أثناء  املعسكر  انتهاء  بعد  املعاجلة 
عودتنا للعاصمــة بغداد من خالل 
إضافــة العبــني جدد فــي بعض 

املراكز«.
وأشار »الفريق مازال يحتاج لبعض 
العناصــر، لكن واقــع احلال فرض 
علينــا التعامل مــع اجلانب املالي 
دون رفع سقف التعاقدات وبالتالي 

عملنــا باملمكــن، وهدفنا احلفاظ 
الفريــق ضمن  علــى طموحــات 

املناطق الدافئة في الدوري«.
النجف،  من جانبه، أوضح مــدرب 
أن فريقه يتطلــع لبداية مميزة في 
الــدوري، عند مواجهــة الكهرباء 
في اجلولــة األولى، بعد غد األربعاء 
التي يعاني منها. الغيابات  ، برغم 
التدريبي  »املعســكر  أحمد:  وقال 
كبيرة  فرصــة  منحنا  تركيــا  في 

للتحضيــر، لكن ما أثــر علينا هو 
عدم التحاق احملترفــني بالتدريبات، 
حيث غــاب الكاميروني تاال لعدم 
الدخول  تأشــيرة  علــى  حصوله 
إلى مدينة  بعودتنا  للفريق  وانضم 
أزمــة  »بســبب  النجف«.وتابــع: 
التأشيرات قد نخوض املباراة األولى 

في الدوري بدون محترفني«.
وأكمــل: »برغم تلــك الغيابات إال 
وحققنا  جيــدا،  فريقا  منلــك  أننا 

خالل املعســكر ما كنــا نخطط 
له، بالتوصل إلى تشــكيلة تتميز 
بحيويــة الشــباب وتواجد عناصر 
اخلبرة، ونأمل أن تكون البداية طيبة 
في الدوري ألنهــا تنعكس إيجابيا 

على الفريق في باقي املباريات«.
إلى ذلك، وصل إلى مدينة ميســان 
زهراوي  مرتضى  اإليرانــي  احملترف   ،
لاللتحــاق بفريــق نفط ميســان 
بعد التعاقــد بني الطرفني لتمثيل 

الفريق في املوسم املقبل.
وقال مــدرب نفط ميســان أحمد 
دحام ، إن احملتــرف اإليراني مرتضى 
زهراوي التحــق في تدريبات الفريق 
بعــد أن مت التعاقد معه بشــكل 
رســمي أثنــاء تواجــد الفريق في 
املعســكر الذي أقيم فــي مدينة 

مشهد اإليرانية.
وبــني أن الالعبــني اليمنــي ناصر 
النيجيــري  واملدافــع  محمــدوه 
إميانويــل، التحقا بالفريق منذ مدة 
الفريق،  مع  تدريباتهمــا  ويواصالن 
وننتظــر وصــول اإليرانــي زهراوي 
لتكتمل صفوف الفريق بشكل تام.

الفريق جاهز ملباريات  أن  إلى  وأشار 
املنافسات  سيفتتح  حيث  الدوري، 
مبواجهة فريــق الطلبة في ملعبنا 
البداية ملبية  ونســعى ألن تكون 
للطمــوح وتكون امتــداد للنتائج 
الفريق في  التي حققهــا  الطيبة 
املوســم املاضي برغم مغادرة عدد 
من الالعبني لكننا عوضنا الغيابات 
اجلديدة. وكان  التعاقدات  من خالل 
نفط ميسان حصل املوسم املاضي 
علــى املركــز اخلامس فــي الئحة 

ترتيب الفرق.

حامل اللقب يفتتح الموسم باحراز كأس السوبر 
غدا.. إجراء قرعة دوري الكرة الممتاز ينطلق األربعاء

ممتاز السلة 

قطر يساند حسين علي

السليمانية تحتضن 
ثالث أدوار ألعاب القوى

زاخو يضم حارس 
مرمى األولمبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتــاد املركــزي لكرة الســلة، اجراء 
قرعة منافســات الــدوري املمتاز للموســم 
املقبل 2019-2020.وقال رئيس االحتاد حســني 
العميــدي ان »االحتاد العراقي لكرة الســلة 
ســيجري قرعة الدوري العراقــي املمتاز غد 
الثالثاء، املوافق للسابع عشر من شهر ايلول 
اجلاري، في الســاعة السادســة مساًء على 

قاعة الشعب الرياضية املغلقة«.
وأوضــح العميدي ان »االحتــاد وجه دعوة الى 
اجلماهير ومحبي اللعبــة حلضور حفل اجراء 
الســلة  احتاد  املمتاز«.وكان  للــدوري  القرعة 
قد حدد جائزتي الفريقــني، االول والثاني، في 
البطولة التنشــيطية، التي تســبق انطالق 
الدوري املمتاز، حيث ســتكون جائــزة الفائز 
االول 2 مليــون دينــار، بينما ســتكون جائزة 

الفائز الثاني مليون دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســاند نادي قطــر القطري، جنمــه العراقي 
الســابق حســني علي، بعد إجرائه لعملية 
جراحية في مستشفى »اسبيتار« بالعاصمة 

القطرية الدوحة، أمس األول.
وتعرض علي لكســر في الكاحل خالل مباراة 
املنتخب الوطني أمام نظيــره البحريني في 
اجلولة األولى من التصفيات املزدوجة املؤهلة 

لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ونشر نادي قطر عبر حســابه الرسمي على 
»تويتــر«: »تتمنى إدارة نــادي قطر وجماهيره 
الشــفاء العاجل والعودة مــن جديد للنجم 
العراقي حســني علي العب امللك الســابق 
بعد إجرائه لعملية جراحية في مستشــفى 

اسبيتار.«

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتاد املركــزي أللعاب القــوى، اقامة 
بطولة االندية واملؤسســات فــي محافظة 
االحتاد أســماء  الســليمانية.وقالت عضــو 
كمبش ان »منافسات الدور الثالث من بطولة 
أنديــة ومؤسســات العراق أللعــاب القوى، 
ستقام في محافظة السليمانية، للمدة من 
التاســع عشــر ولغاية احلادي والعشرين من 

شهر أيلول اجلاري«.
وأضافت كمبش ان »املؤمتــر الفني للبطولة 
ســيقام انطالق املنافســات«، مشيرة الى ان 
»االحتاد يعتــزم اقامة كل دور مــن البطولة 
العام املقبل في محافظة، بهدف نشر قاعدة 
اللعبــة وخلق التنــوع التنظيمــي وتهيئة 
احملافظــات لهكذا بطوالت، فضال عن االطالع 
على النواقص في املالعب، بهدف معاجلتها«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد نادي زاخو لكرة القدم، مع حارس املنتخب 
األوملبي آريــان إبراهيــم، لتمثيــل الفريق ملدة 
موســمني.. وقال املشــرف على كرة زاخو، طه 
زاخولــي، في تصريحات خاصــة إن ضم احلارس 
آريان إبراهيم ميثل إضافة مهمة على مســتوى 
حراســة املرمى، كون هذا احلــارس لديه جتارب 
مهمة في الدوري الهولنــدي، ولعب لعدة فرق 
بدوري الفئات العمرية الهولندية، وأبرز محطاته 
اللعب مع نادي أياكس أمســتردام أحد األندية 
األوربيــة الكبيرة.. وأضــاف أن الفريق بات بحال 

جيدة، بعد ضم مجموعة قوية من الالعبني.

مدريد ـ وكاالت:

سحق برشــلونة حامل لقب الليجا، 
 )2-5( بنتيجــة  فالنســيا  ضيفــه 
مســاء أول أمس، ضمن منافســات 
اجلولــة الرابعــة مــن البطولة، في 
األهداف  نو«.وسجل  »كامب  معقله 
لبرشلونة أنســو فاتي وفرينكي دي 
يــوجن وبيكيه في الدقائــق 2 و7 و51 
علــى الترتيب، وســواريز هدفني في 
الدقائــق 61 و82، فــي حني ســجل 
لفالنسيا كيفن جاميرو في الدقيقة 
الدقيقة  وماكســي جوميز في   ،27
92.وبهــذا االنتصار يقفز برشــلونة 
نقاط،   7 برصيــد  الرابــع  للمركــز 
ويتجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط 

في املركز اخلامس عشر.
وحصل أنســو فاتي، جنم برشــلونة 
اإلشــادة  الكثير من  الشــاب، على 
واإلعجــاب، بســبب تألقه بقميص 
البارســا فــي املــدة األخيرة.ووفًقا 
ديبورتيفــو«  »مونــدو  لصحيفــة 
اإلســبانية، فإن فاتــي كان يبلغ 10 
سنوات وعدة أشهر عندما جاء نيمار 
 ،2013 دا سيلفا إلى برشــلونة عام 
ثم رحل النجــم البرازيلي في صيف 
القادم  الالعب  اقتــرب  عندما   2017

من غينيا بيســاو من إمتام عامه الـ 
15 فقط.

وأشارت إلى أن فاتي، استغل املساحة 
للتواجد  له  أتيحــت  التي  الصغيرة 
مع الفريق األول في املوســم احلالي، 
ليقدم نفســه بقوة أمــام اجلماهير 
ويكســب قلوبهم، ويجعــل النقاد 
عنه صفحــات حول جمال  يكتبون 
الكرة التي يقدمها في عمر 16 عاًما 
و318 يوًما.وأوضحت أن فاتي، كان في 
حاجة إلى 7 دقائق فقط، كي يسجل 
هدًفا ويصنع آخر لزميله فرينكي دي 
يــوجن أمام فالنســيا ليحظى بعناق 
زمالئه، باإلضافــة إلى أن كل من في 

امللعب كان يهتف باسمه.
االجتماعي،  التواصل  شبكات  وعلى 
أصيبــت اجلماهير بالهوس بســبب 
الالعب الشاب الذي يفوز بكل شيء 
في امللعــب، كما ظهرت مقارنات له 
مع فينيســيوس جونيــور جنم ريال 
مدريد، ورشــحه الكثيرون كي يفوز 

مستقباًل بالكرة الذهبية.
وكان فاتــي أحــرز هــدف التعــادل 
أوساســونا  في شــباك  للبلوجرانا 
باجلولة املاضية، ليصبح ثالث أصغر 
العب في تاريخ الليجا يسجل هدًفا، 
عن عمر يناهــز )16 عاًما و304 أيام(، 
بعد فابريس أولينجــا )16 عاًما و98 

يوما(، وإيكــر مونيني )16 عاًما و 289 
يوًما(، كما جنح أنسو في التفوق على 

ميسي،  ليونيل  برشــلونة  أسطورة 
والعبه السابق بويان كريكيتش.وبعد 

مباراة امس األول، أصبح فاتي »بعمر 
16 عامــا و318 يومــا«، أصغر العب 

بالليجا  مباراة  في  ويصنع  يُســجل 
فــي القــرن الـ21.وأكــدت »موندو 
ديبورتيفو« أن فاتي نفذ كل تعليمات 
املدرب إرنســتو فالفيردي في مباراة 
األمس، حيث إنه كان يشعر املنافس 
باخلطر كلمــا ملس الكرة.وأضافت أن 
أنســو، لم ينس أيًضا القيام باألدوار 
الدفاعيــة، وكان يســعى دائًما إلى 

استعادة الكرة من العبي فالنسيا.
بالتأكيد  وأمتت الصحيفــة تقريرها 
أحبت  برشــلونة  أن جماهير  علــى 
كل ما فعله فاتــي الذي بات ظاهرة 
حتية  على  حصــل  ولذلك  حقيقية، 
كبيــرة عند تغييره فــي املباراة كما 
هتــف املشــجعون بأغنيــة حتمل 

اسمه.
وحقــق ريــال مدريد انتصارا بشــق 
)3-2( على ضيفه  بنتيجــة  األنفس 
أمس، ضمن منافسات  أول  ليفانتي، 
اجلولــة الرابعــة مــن الليجــا، في 
برنابيو«.وسجل  »سانتياجو  معقله 
بنزميــا »هدفني«  لريال مدريــد كرمي 
في الدقيقتني 25 و31، وكاســيميرو 
40، في حني ســجل  الدقيقــة  في 
لليفانتــي بورخا مايــورال وجونزالو 
ميليرو في الدقيقتــني 49 و75 على 
ريال  رفع  االنتصــار  الترتيب.وبهــذا 
مدريد رصيده إلى 8 نقاط في املركز 

الثاني مؤقتا، في حــني جتمد رصيد 
ليفانتي عند 6 نقاط.. 

وأوقف ريال سوســييداد سلســلة 
انتصارات أتلتيكو مدريد في الليجا، 
بعد أن أســقطه بهدفني من دون رد 
..جاءت ثنائية الفريق الباســكي في 
الشــوط الثاني، حيث تقــدم مارتن 
أوديجارد في الدقيقة 58، ثم لم تكد 
متر 3 دقائق حتى عزز ناتشــو مونريال 
من تقدم أصحاب األرض بهدف آخر.. 
ويعد هذا هو السقوط األول لكتيبة 
األرجنتينــي دييجو ســيميوني في 
املوســم بعد 3 انتصــارات متتالية.

وجتمد رصيد الروخي بالنكوس عند 9 
نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا، فيما 
أصبح رصيد سوسييداد 7 نقاط في 

املرتبة اخلامسة.
وحصــد فياريال، انتصــاره األول في 
الليجا هذا املوســم بعد أن فاز خارج 
قواعد )3-2( أمــام ليجانيس.. فعلى 
ملعب بوتاركي، تألق من جانب فريق 
مهاجمه  الصفــراء«  »الغواصــات 
الهدفني  سجل  الذي  مورينو،  جيرارد 
األول والثالــث )26، 90+3(، فــي حني 
ساعدت النيران الصديقة في الهدف 
الثاني عن طريق جوناثان كريستيان 
سيلفا )39(.. وبهذه النتيجة تنطلق 

»الغواصات الصفراء

ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بشق األنفس 

قطار برشلونة يدهس فالنسيا بخماسية مع الرأفة في الليجا 

تقرير

فرحة مهاجم برشلونة فاتي وزميله انطوان غريزمان

جانب من مباراة كأس السوبر بني الزوراء والشرطة

همام طارق

نبيل قاسم : التايكواندو يحصد 15 
 G1 وسامًا في نزاالت بيروت

همام طارق يكشف سبب انضمامه للدراويش يناشد وزير الشباب والرياضة لحل معضلة تأجيل االنتخابات



ال يعرف الشوق االّ َمْن يُكابُِدُه
                           وال الصبابــَة االّ مــن 

يُعانيها 
قائلــه هو : األبله البغدادي أبو عبد اهلل 

محمد بن بختيار .
**

َمْن يسأل الناس يحرموه 
                     وسائُل اهلِل ال يخيُب

قائله : ُعبيد بن االبرص 
 وهو صاحــب القصيدة التــي أحُلقت 

باملعلقات ومطلعها :
أقفر ِمْن أهله ملحوُب 

                    فالقطبّياُت فالذنوُب
***

هيهات أْن يأتي الزماُن مبثلِِه 
                         إنَّ الزمان مِبِْثلِِه لبخيُل

البيت مــن قصيدة " البن شــهاب " – 
تلميذ ابن بطــة – عبيد اهلل بن محمد 

حمدان العكبرى – في رثاء استاذِِه .
****

عيوُن املها بني الرصافة واجلسرِ
                                  َجلَــْنَ الهــوى مــن 

حيُث أدري وال أدرى
لعلّي بن اجلهم )189-249( هجرية

كان مــن ندماء املتوكل ثم غضب عليه 
فحسبه ثم نفاه الى خراسان ...

*****
غاية احلزن والسرور انقضاُء 

                           مــا حِلــيٍّ : ِمــْن بَْعــِد 
َمْيٍت بقاُء

البن الِشــبل البغدادي احلسني بن عبد 
اهلل بن يوسف .

*** ***
إّن يوم الفراق أفظع يوٍم 

                     ليتني متُّ قبل يوم الفراِق
البيت : البن عبد ربــه أحمد بن محمد 

صاحب العقد الفريد من أبياٍت منها 
وّدعتني بزفرة واعتناِق

                      ثــم قالــت : متــى يكوُن 
التالقي 

وَبََدْت لي فأشرَق الصبُح منها
                        بني تلك اجليوِب واألطواِق

يا سقيم اجلفون ِمْن غير سقم
                         بَــنْيَ عينيــك مصــرُع 

الُعشاِق 
*** ****

واخواٍن حسبُتهم دروعاً 
                      فكانوها ولكْن لألعادي 
البن فضال القيرواني )علّي بن فضال(

وتاله بيتان :
وِخلُْتهم سهاماً صائباٍت 

                      فكانوها ولكْن في فوادي 
وقالوا قد صفت منا قلوٌب 

                     لقد صدقوا ولكْن من ودادي 
وهو يعكس خيبــة أمله في أصدقائه ، 
ويُثير قضية الوّد املصطنع الذي يكشف 

الزيف واخلداع عند كثير من األدعياء..!!
*** ****

نعيب زماننا والعيُب فينا 
                    ولو نََطَق الزماُن اذاً هجانا 

البن لنكك البصــري محمد بن محمد 
املشتهر بروايته لتائيةدعبل اخلزاعي .

***** ****
احذر عّدوَك مّرًة       واحذر صديَقك ألف 

مّرة 
البن معتوق : عالء الدين علي بن ابراهيم 

)698-750 هجرية( وأردفه ببْيٍت آخر :
فلرمبا انقلب الصديُق 

                   فكان أدرى باملضّرة .
***** *****

اشتدي أزمُة تنفرجي 
                  قد آذَن ليلُِك بالَبلَِج

نُســبت الى )ابن النحوي( يوســف بن 
محمد بن يوسف )433-513 هجرية( 

والبيــت مطلــع قصيدة شــهيرة في 
الدعاء خّمسها وشرحها كثيرون .

الى  وشك بعضهم في صحة نسبتها 
ابن النحوي 
* ***** *****

سألُت الناس عن خلٍّ وفٍي 
                فقالوا : ما الى هذا سبيُل 

قائله ابو اســحاق الشيرازي )416-393 
هجرية( 

ابراهيم بن علي بن يوســف، وقد أردفه 
ببْيٍت آخر فقال :

متسْك إْن ظفرَت بودِّ ُحرٍّ 
                  فانَّ احلّر في الدنيا قليُل
وقد أصاب كبد احلقيقة في ما قال 

** ***** *****
هي الدنيا تقول مِبِلِء فيها 

                       حــذارِ حذارِ من بطشــي 
وفتكي 

ألبي الفرج الساوي ، 
وقد أردفه ببيت آخر فقال :

وال يغُررُْكم مني ابتساٌم 
                      فقولــي ُمضِحٌك والفعل 

ُمبكي 
وهما من السهل املمتنع ...

*** ***** *****
ستبدى لك األياُم ما كنَت جامالً 

                               ويأتيــَك باألخبــار 
َمّن لم تُزوِدِ 

البيت لطرفة بن العبد 
 **** ***** *****

َقْتُل امرٍئ في غابٍة 
              جرميٌة ال تُْغَتَفرْ

 ،)1885-1856( اســحاق  أديــب   : قائله 
وأردفه ببيتنْي :

وَقْتُل َشْعٍب آمٍن 
              مسألٌة فيها نظرْ

واحلّق كالقّوة ال 
              يُعطاه االّ من َظَفرْ 

وقد جرى شعره مجرى األمثال .
امليســرة  العربية  )املوســوعة  راجــع 

واملوسعة( ج1 ص322
***** ***** *****

وما الدهُر إالّ غمرة واجنالؤها 
                    وشيكاً وإالّ ِضيقٌة وانفراُجها

هو من أبيات البحتري املشهورة 
* ***** ***** *****

جاء الشتاء وما عندي لُِقرَّتِِه
                             إالّ ارتعادي وتصفيقي 

بأسناني
البيت : البن نباته الســعدي، والقّر هو 

البرد الشديد .
وكأّنه ينظر الى املهجرّين والنازحني من 

بيوتهم -وهم قد بلغوا
املليونني- من أبناء شــعبنا األعزاء ، وقد 
داهمهم الشتاء ببردِِه وثلوجه ، وهم في 
أشّد حاالت العناء والعوز ، ليس لديهم 
ما يقيهم من لســع البــرد فضالً عن 

حاجتهم الى الغذاء والدواء .

أبيات شائعة واضاءات نافعة

رئيس التحرير 
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الفنانــة  اســتعادت 
املصرية رانيا فريد شوقي، 
يوم  أول  مــع  ذكرياتهــا 
التي  والطقوس  دراســة 
كانت تقــوم بها والدتها 
شوقي،  فريد  رانيا  يومًيا. 
مع  لقائها  خــالل  قالت 
كاميــرا "كايروا شــو"، 
إنهــا لم تكن شــقية، 
ولكنهــا كانــت ال حتب 
أنها كانت  املدرسة، كما 
املدرســة  مبالبس  تنــام 
حتــى تســتيقظ مــن 
للمدرسة  وتذهب  النوم 
ســريًعا. أما عن طقوس 
والدتها فكان كوب اللن، 
الطقــس اليومــي لها، 
أنها من ســرعة  حتــى 

كانت  لكوبهــا  تناولها 
والدتهــا تظــن أنها لم 
تشــربه وقامت بسكبه 
في مكان ما. كما حتدثت 
عــن أبنتيها مؤكدة أنها 
تعويدهما  في  فشــلت 
على كوب اللن، وأصعب 
حلظاتهــا، االســتيقاظ 
قبل  ملساعدتهما  مبكرًا 

بداية اليوم الدراسي. 

قالــت الفنانة الســورية 
أصالــة، إنها بدأت حياتها 
الفنية منــذ أن كانت في 
عمرها  مــن  السادســة 
أعمالهــا  أول  وقدمــت 
الشــعوب".  قصص  "في 
لقائها  خــالل  وأضافــت 
في برنامــج "معكم منى 
احدى  علــى  الشــاذلي"، 
أنها  املصرية،  الفضائيات 
بســبب عملها في ســن 
صغيرة لم تستطع إكمال 
دراستها  وانتهت  دراستها 
في مرحلــة الثانوية. كما 
أكــدت أنها تهتــم كثيرًا 
بالثقافــة واألدب ولذلــك 
فهي حتــرص على القراءة، 

علــى خالف ابنتها شــام 
والتــي تهتــم بالعلــوم 
وكشفت  أكثر.  والكيمياء 
اصالــة خــالل احللقة أن 
ابنتها شام الذهبي، ألغت 
منحتهــا فــي كامبردج، 
قدرتها  عدم  بسبب  وذلك 
على االبتعــاد عنها ألنها 

من عائلة عاطفية جًدا.

كشــف الفنان اللبناني 
ســبب  عالمة،  راغــب 
الراحل  اخملرج  مع  خالفه 
والذي  أســمر،  سيمون 
رحــل عــن عاملنــا يوم 
املاضــي. وقال  الثالثــاء 
على  تصريحاته  خــالل 
في  مشــاركته  خلفية 
ســيمون  اخملرج  جنــازة 
أســمر، إن سبب خالفه 
يشــتغل  لم  ألنه  معه 
أنه  جتاريًــا، مؤكًدا  معه 
املبدع  يقــول  دائًما  كان 
يليق  ال  أســمر  سيمون 
التجارة  فــي  العمل  به 
وأضاف،  واالحتــكارات. 
أرى  أن  أمتنــى  كنــت 

سيمون أسمر فقط في 
الفن واإلبداع ألن التجارة 
ليست مهنته، وأوصلته 
إلى الســجن في بعض 
األوقات وحرمتنا من فنه. 
ونعاه فــي نهاية اللقاء 
قائــاًل: "مــا بيلبــق له 
الغياب وما بيلبق للبنان 

غياب سيمون أسمر". 

رانيا فريد شوقي

راغب عالمة

اصالة

أخبــارهــــــــــم

وداد ابراهيم
داود الغنــام، اســم لــه وقعه في 
ماضي األغنيــة العراقية وحاضرها، 
وفــي ذاكرة، انه قــدم اغنيته األولى 
)يلومونــي خلي يلومنــي( للمطرب 
فاضل عواد، فحققــت جناحا كبيرا،  
وفي احلاضر، يجــد ان اغنية )تايبني( 
السبب في جناح املتسابقة دموع في 
)حلوين  واغنية  فويــس(،  )ذا  برنامج 
ويدرون نحبهــم( ملائدة نزهت يعدها 

من أجمل ما كتب.
قال  الغنام  داود  الغنائــي  الشــاعر 
بشــأن مســيرته مع االغنية والتي 
استمرت أربعني عاما: كتبت االغنية 
العراقية بحرفية، ومهنية عالية الن 
النــص الغنائي ال يتحمــل مفردات 
غارقــة بالعامية، ويجــب ان يكتب 
بلغــة بيضاء، يفهمهــا كل الناس، 
لذا أحدثت النصوص الغنائية ضجة 
وانقالبا وتغييرا في االغنية العراقية 
في الســبعينيات مثــل أغاني زهير 
الدجيلــي وزامل فتــاح، ألننا نكتب 
عن  بعيدا  الغنائــي،  النص  بحرفية 

القصيدة الغنائية.
وعن حــال االغنيــة العراقية اليوم 
الوقت  العراقية في  يقول: االغنيــة 
صعب،  وظــرف  مبحنة،  متــر  احلاضر 
وحــرج، لكــن بجهــود الكثير من 
الفنانــني اجملتهدين بدأت تســتعيد 
عافيتها، وتأخذ مســارها الصحيح، 
الى مســتوى  ولكنهــا لم تصــل 
االغنية الســبعينية، لكنها أفضل 
مــن األغاني التي ظهــرت قبل مدة 
وانتشرت في الشــارع مثل )بسبس 
بوســة(،  املرحوم  و)اطلــب  ميــو(، 

و)الدفان(.
امــا عــن تعامله مــع املطربني االن 
فقــال: هنــاك اصــوات جميلة من 
لهم  قدمت  والشــابات  الشــباب، 
نصوصــا غنائية ســترى النور قريبا 

منهم  املطربة شذى حسون، ووليد 
واصيل  السلطان،  وقاسم  الشامي، 
الهميم والتي صارت لها شهرة االن 
كونهــا متتلك صوتا جميــال اال انها 
على حســاب  االغاني  كثرة  اختارت 
اجلودة، وهذا خطأ كبير، هناك الكثير 
الشــباب  من  اجليدة  االصــوات  من 
اال انهــم يقعون  ضحيــة امللحن او 
املنتج، فيقدمون أغنية غير مناسبة، 
لــذا اعدهم من مطربــي املصادفة، 
ومع هذا جند انتشارا كبيرا ألغانيهم 
الرديئة جدا، وســبب انتشارها انها  
تعبر عن لغة الشارع، لكن انتشارها 

سرعان ما يتالشى.

وعن تعاونه اجلديد مع كاظم الساهر 
قال: قدمت لكاظم الساهر نصوصا 
غنائية جديدة سترى النور قريبا، علما 
أنــي قدمت له نصوصــا غنائية في 
بداية حياتــه الفنية منها )انتهيتي 
من حياتي(، و)خــالص اليوم(، و)أخير 
اكتشــفت احلب لعبة(، و)عالمك يا 
بعــد روحي عالمــك(. واغنية )ليش 
التي اعطيتها  االول(  ما كلتي مــن 
حملمود انور، وظلت معه ســنتني ومن 
ثم اعطيتها لكاظــم. هذه االغاني 
لم حتقق االنتشــار الكبيــر اال انها 
)فؤاد سالم(  للراحل  وقدمت  خالدة. 
أجمل ما غنى، وبحدود ثالثني أغنية، 

للكثيرين  غنائيــة  نصوصا  وقدمت 
مثل )رياض احمــد(، و)احمد نعمة(، 
نزهت(  و)مائدة  هاكوبيان(،  و)ســيتا 
قدمت لها رائعتهــا )حلوين ويدرون 
انحبهــم( و)ياس خضــر( قدمت له 
اغاني خالدة مثل )ولو تزعل( و)تايبني( 
املطربني يطلبون  االن بعــض  وحتى 

مني اغنية تشبه )تايبني(.
وعلــى الرغم من أنــي تعاملت مع 
ميادة احلنــاوي، وديانا حــداد، وهدى 
حــداد، وقائمة طويلــة من املطربني 
العرب اال أني اود التعامل مع شيرين 
وهانــي شــاكر هذه االصــوات لها 

حضورها الفني.    

الصباح الجديد - وكاالت:
صادف يوم اجلمعــة املاضي الثالث 
الرعب  الذي يبث  ايلول،  عشــر من 
باحلظ  الرتباطــه  الكثيريــن  فــي 
األساطير  من  للعديد  وفقا  السيء 

والقصص.
 13 الرقم  أن اخلوف مــن  ويُعتقــد 
الــذي يتزامن مع يــوم اجلمعة، بدأ 

في العصور الوســطى، نسبة إلى 
بعض الروايات الدينية املســيحية 
بأن املســيح ُصلب يوم  التي تقول 
اجلمعة بعد تناوله العشــاء األخير 
مع تالميذه االثني عشر في موندي، 
ومن ثم جاء التلميــذ اخلائن يهوذا 
اإلسخريوطي، وكان الضيف الثالث 
يسوع  عشــاء  حضر  الذي  عشــر 

األخير، وســلمه الى اليهود، ما أدى 
إلى صلب املسيح يوم اجلمعة.

ويذكــر أنه فــي يــوم اجلمعة 13 
أكتوبر تشرين االول 1307، قام امللك 
الفرنســي فيليب الرابــع باعتقال 
املئات من أعضاء فرسان املعبد، ما 
أثار غضبا خارقا للطبيعة )كما هو 
مســجل في العديد من القصص 

 The Iron King اخليالية مبا في ذلك
للكاتــب موريــس دريون فــي عام 

.)1955
وتوجد العديد من الروايات والقصص 
املتعلقة بهذا التاريخ "املشؤوم" ما 
يشير إلى أنه ال توجد إجابة واضحة 
لتفســير الذعر املرتبط باقتران يوم 

اجلمعة بتاريخ 13.

لماذا الخوف من "الجمعة 13" 

داوود الغنام.. الشاعر الذي يكتب
 نص األغنية بلغة بيضاء 

تايبين وحلوين من روائعه

داوود الغنام

الصباح الجديد - وكاالت:
تســعى شــركة تويوتا اليابانية إلى الترويج ملوديل جديد من 
سيارة "بريوس"، التي تصنعها خالل معرض السيارات الدولي، 

املقام حاليا في مدينة فرانكفورت األملانية.
ميزة هذه الســيارة أنها تعمل بالطاقة الشمسية عبر ألواح 
توضع فوق السيارة وعلى بعض جوانبها األخرى، ومنها غطاء 
احملرك، وتُغذي باســتمرار بطاريات ُوضعت في صندوق السيارة 

اخللفي. وذلك بحسب وكالة "مونت كارلو".
ومن أهم خصائص هذه األلواح الشمسية أنها اسُتمدت من 
تقنيات صنع األلواح الشمسية املتناهية الدقة واخلفة والتي 

تُستعمل عادة لتشغيل األقمار االصطناعية.
وأثبتت التجارب التي أجريت، حتى اآلن، على هذه السيارة أنها 
قادرة على قطع مسافة تقدر بـ 56 كيلومترا في اليوم، أيا تكن 
كميات الوقود الشمســي التي تسمح ألواحها بإنتاجها على 

مر الفصول.
وهناك قناعــة لدى االختصاصيني في صناعة الســيارات بأن 
مهندسي هذه السيارة عليهم ان يتغلبوا على عقبتني اثنتني، 
العقبــة األولى، تخفيــف وزن صندوق الســيارة اخللفي الذي 
توضع فيه البطاريات. أما العقبة الثانية فتتمثل بكلفة إنتاج 

السيارة والتي ما تزال مرتفعة حتى اآلن.

الصباح الجديد - وكاالت:
تســتعد عمالقة التكنولوجيا "غوغل"، في األسابيع املقبلة، 
إلطالق أحدث نســخة من هواتفها والذي ســيحمل اســم 
"غوغل بيكســل 4"، والذي ســيطلق عليه "قاتــل اآليفون" 
بســبب امتالكه كاميرا تفوق الكاميــرا التي ميتلكها "آيفون 

11" من شركة "آبل".
يتميز الهاتف اجلديد بكاميرا خلفية مزدوجة، وعدســتني 12 
ميغا بكسل. إضافة إلى إمكانية تصوير مقاطع الفيديو بدقة 
"4K"، فضاًل عن كونــه مزودًا بوضع ليلي يســتعمل الذكاء 
الصناعي للمساعدة على التقاط الصور الواضحة في الظالم.

وفي حال ثبوت املعلومات املسربة، فإن الهاتف اجلديد لشركة 
"غوغل" سيتفوق على "آيفون 11" والذي سيتم طرحه في 14 

من شهر تشرين األول/أكتوبر املقبل.
ومن املرجح أن يساوي هاتف غوغل منافسه من أبل في السعر 
تقريًبا، إذ تشــير التقارير إلى أن "غوغل بيكســل 4" سيأتي 
بكاميرتني خلفيتني، وســيتفوق على "آيفــون 11" بالدقة، اذ 
يتميز بعدستني إحداهما 12 واألخرى 16 ميغا بكسل، والقدرة 
على تكبير الصورة حتى ثمانيــة أضعاف، على وفق صحيفة 

"ذا صن".

سيارة تعمل للقضاء 
على عهد النفط

غوغل تستعد إلطالق 
"قاتل اآليفون"

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت النجمة العاملية ريهانا عن 
الغناء في  انها ســوف تتخلى عن 
املدة احلالية بســبب تركيزها على 
واملالبس  األزياء  فــي  إمبراطوريتها 
التجميل  ومستحضرات  الداخلية 
التــي تقدر بـــ 486 مليــون جنيه 

إسترليني.
اخمللصني  ملعجبيها  ريهانا  واعتذرت 
بشــأن تخليها عن الغناء، مشيرة 
الى انها لن تصدر أي أغنية جديدة 
فــي الوقت القريــب، وقالت ريهانا 
ردا على سؤال بشــأن مدى صحة 
طرحهــا أللبوم جديد خــالل املدة 

املقبلة: "أنا آسفة جداً".
معجبيهــا  علــى  أن  وأوضحــت 
قبل  بالصبر  يتحلــوا  "أن  اخمللصني 

ســماع أي شــيء جديــد عنها"، 
وقالــت "كل ما أقوم به ســيكون 

مؤمتناً سواء كان األلبوم أو العطور 
أو املالبــس الداخليــة أو املكياج أو 

أنا آسفة  أن تنتظروا  املوضة، يجب 
جداً".

حصلــت ريهانا علــى العديد من 
اجلوائــز والتقديــرات، مبــا في ذلك 
عشرة  وإحدى  غرامي،  جوائز  ثماني 
جائزة بيلبورد املوســيقية، وغيرها. 
لديها ثالث عشــرة أغنية منفردة. 
في )2012(، صنفــت فوربس ريهانا 
في املركــز الرابع فــي قائمة أقوى 
املشــاهير لهذه الســنة، مع أرباح 
وصلت إلــى 53 مليون في املدة بني 
ايار مايــو )2011( وايار مايو )2012(، 
ريهانا  العام نفسه، ســميت  وفي 
شــخصية   100 أكثر  مــن  واحدة 
 ،)2013( وفــي  العالم.  فــي  مؤثرة 
"أيكون"  ريهانا على جائزة  حصلت 

من اجلوائز املوسيقية األميركية.

ريهانا تقرر التخلي عن الغناء وتتجه الى االزياء
الصباح الجديد - وكاالت:

قــررت سلســلة مطاعــم "دجاج 
كنتاكي" فــي بريطانيا، التخلي عن 
فكرة توفيــر الطعام الصحي قليل 
الدهــون في قوائمها، بســبب عدم 

إقبال الزبائن عليه.
وكشفت مديرة تسويق املطعم في 
بريطانيا وإيرلندا جيني باكوود "لقد 
حاولنــا تقدمي اخليــارات غير املقلية 
االستمرار  نســتطع  لم  وفشــلنا، 

بسبب قلة املبيعات".
وأضافت "ليس مــن اجليد أن نطلق 
منتجا صحيا ال يشــتريه أحد، فهو 
لن يحســن مــن صحة الســكان، 
وسيكون كارثيا من ناحية املبيعات".
محاولة  أن  باكــوود  أكــدت  كمــا 
املطاعم توفير قطع بطاطا مطهوة 

بطريقــة أخــرى غير القلــي، باءت 
بالفشل هي ايضا.

وســبق ملطاعم "دجاج كنتاكي" أن 

في  املشوي  الدجاج  وفرت شــطائر 
الوجبة فشــلت بنحو  أن  إال   ،2011

كبير في حتقيق املبيعات املرجوة.

"دجاج كنتاكي" يؤكد فشل تجربة الطعام الصحي
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