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مع تزايد التجاوزات على الحصص المقررة للمحافظات

رئاسة الجمهورية :تصريحات بعض
ّ
النواب تهديد للوحدة الوطنية

العـراق يواجـه خطـر شحـة الميـاه
بعـد خفـض حصتـه الـى % 50

بغداد  -أسامة نجاح:
أك��دت وزارة امل��وارد املائي��ة ،يوم
امس الس��بت ،أن س��بب شحة
املياه في احملافظ��ات العراقية وال
سيما اجلنوبية ،هو تقليل حصة
الع��راق ال��ى  50%من قب��ل دول
اجلوار فضال ع��ن التجاوزات على
احلصص املقررة للمحافظات .
وقال املتحدث باسم الوزارة علي
راضي في حديث خاص لصحيفة
‘‘الصباح اجلديد‘‘ ان" ش��حة املاء
الت��ي تتع��رض له��ا احملافظ��ات
العراقي��ة وخاصة اجلنوبية منها
جاءت نتيجة لقل��ة املياه الواردة
م��ن دول اجلوار حي��ث انها ال تزيد
عن  50باملائة من معدل االيرادات
للس��نوات الس��ابقة وبالنتيجة
قل اخلزين املائ��ي في نهري دجلة
والف��رات فض�لا ع��ن قل��ة مياه
االمطار في األعوام األخيرة".
وأض��اف ان" التج��اوزات الت��ي
حتصل على احلصة املائية س��واء
ف��ي احملافظ��ات او داخل احملافظة
الواحدة كانت ومازالت سببا آخر
في شحة املياه ".
وأوض��ح ان" ع��دم التنس��يق
م��ع الدول اجمل��اورة التي انش��أت
مش��اريع مائي��ة ضخم��ة وعدم
وج��ود اتفاقيات مع ه��ذه الدول
وزيادة الطلب على املياه س��يؤدي
الى زيادة شحة املياه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزي��ر النفط ،تش��كيل إدارة
وطنية تنفيذية إلدارة حقل مجنون
النفط��ي جن��وب البالد واملباش��رة
بتس��لم املس��ؤوليات والوثائق من
شركة ُش��ل التي قررت االنسحاب

وبني ان" ال��وزارة متكنت من وضع
خطوات جدية ملموسة ملعاجلة
ازم��ة املياه م��ن خالل فت��ح باب
النقاش مع تركي��ا واالتفاق على
تفعيل مذك��رة تفاهم مع انقرة
مت توقيعها قبل س��نوات ،منوها
الى ان" القضي��ة األكثر تعقيدا ً
ف��ي مل��ف املي��اه تتمثل بس��د
(اليس��و) الواقع عل��ى نهر دجلة
والذي أنشئ من قبل تركيا وترك
تأثي��را ً كبيرا ً كذل��ك على حوض
الفرات".
وتاب��ع بان" احلل��ول اخلاصة بأزمة
املي��اه تترك��ز على ايج��اد خطة
وإط��ار زمني وم��وارد مالية ،الفتا
ال��ى ان" ال��وزارة وضع��ت خطة
لغاي��ة  2035حتت��اج ال��ى 148
مليار دوالر مع االستمرار بإعمال
الصيان��ة وتنفيذ املش��اريع ذات
اجلدوى ،داعي��ا الى ،تعزيز التعاون
بني جمي��ع االطراف ف��ي العراق
إليجاد نهاية للمشكالت املائية.
م��ن جانبها كش��فت جلنة املياه
والزراع��ة وااله��وار النيابية ،يوم
أمس السبت ،عدم وجود تنسيق
بني وزارت��ي الزراعة واملوارد املائية،
وهو م��ا يؤكد وجود س��وء إداري
للموارد املائية.
وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن
"وزارة الزراعة أعدت خطة ملعاجلة

العبادي :يجب القضاء على المحسوبية
والمنسوبية في األجهزة األمنية

شحة املياه ظاهرة تزداد مالمحها على معالم بالد الرافدين
نقص مياه الري لألراضي الزراعية
تشمل  4مليون دومن بينما قدمت
وزارة املوارد املائية خطة ال تتجاوز

 2مليون دومن".
وأضاف أن" أزمة شحة املياه أثرت
بوضوح في إحداث جفاف حاد في

العديد من مناط��ق البالد ،ولعل
ما أقدم��ت عليه تركي��ا بإقامة
س��دود على نهري دجلة والفرات

من احلقل بالتراضي ،ومت وضع جدول
زمني الس��تالم احلق��ل ينتهي في
 30آذار -مارس 2018
وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي
خالل ترؤسه اجتماع هيئة الرأي في
الوزارة ان تش��كيل االدارة الوطنية

التنفيذية للحق��ل خطوة مهمة
باالجت��اه الصحيح للمض��ي قدما
في إدارة وتنفي��ذ اخلطط والبرامج
التطويري��ة التي مت اقرارها س��ابقا
مع ش��ركة ُش��ل وصوال ال��ى زيادة
الطاقة االنتاجية للحقل الى اكثر

م��ن  400الف برمي��ل باليوم خالل
السنوات املقبلة .
واض��اف اللعيب��ي " م��ن أولوي��ات
ه��ذه االدارة تخفي��ض كلفة انتاج
البرميل من هذا احلقل الى اكثر من
 30%وهو املعيار االس��اس لضمان
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كفاءة اإلنفاق واإلنتاج ،مشيرا الى
قيام االدارة اجلديدة بتنظيم عملية
تعويض العمالة االجنبية املغادرة
للحقل بأخرى محلية من ش��ركة
نفط البصرة وغيرها ".
م��ن جانب��ه اكد مدير عام ش��ركة

تقريـر

وق��ال املتح��دث باس��م املكت��ب
اإلعالم��ي جملل��س ال��وزراء س��عد
احلديثي في تصري��ح إلى "الصباح
اجلدي��د" ،إن "احلكوم��ة االحتادي��ة
جادة في حل املش��كالت مع اقليم
كردس��تان ،لكن على االخير االيفاء
بالتزام��ات دس��تورية مفروض��ة
عليه".
وأض��اف احلديثي أن "ابن��اء اإلقليم
يعانون من مش��كالت تخص عدم

تس��لمهم رواتبه��م الوظيفية أو
تخفيضها وهذا نتيجة السياسة
االنفرادي��ة حلكوم��ة كردس��تان
باالصرار على تصدير النفط بعيدا ً
ع��ن الس��لطات االحتادي��ة خالف �ا ً
للدستور".
ورأى أن "اس��اس االزمة يتجلى في
عدم التنس��يق ومحاول��ة الطرف
االخ��ر فرض واق��ع عل��ى احلكومة
االحتادي��ة بعي��دا ً ع��ن الس��ياقات

الدستورية".
وأوض��ح احلديثي " :ل��و كانت لدى
القلي��م رغب��ة ف��ي فرض س��يادة
الدول��ة عل��ى امللف النفط��ي وأن
تكون حقوله خاضعة للس��يطرة
املركزي��ة النته��ى االم��ر واطلقت
احلكوم��ة االحتادي��ة التخصيصات
املالي��ة ملوظف��ي محافظ��ات
كردستان".
تتمة ص3

السليمانية ـ عباس كاريزي:
فرقت قوات خاصة انتشرت وسط
محافظ��ة الس��ليمانية وم��دن
راني��ة وتق ت��ق وكوية وقلع��ة دزة
وكفري وكالر وحاجي ئاوا ،جتمعات
وتظاهرات ملواطنني السلطات في
االقلي��م ،فيم��ا طال��ب املواطنون
بسحب قوات البيشمركة وغيرها
من القوات اخلاصة ،التي انتش��رت
وسط املدن ملنع اي جتمعات او بوادر
للتظاهر ف��ي االقليم ،عقب احراق
املتظاهرين مقارا ً حزبية وحكومية

ترامب يواجه اعتراضات قانونية

جانب من مطارات الواليات املتحدة
"اإلدارة فشلت في اتباع القانون
في تنفيذ احلظر الذي يدعون إنه
يسبب ضررا ال ميكن إصالحه".

نف��ط البصرة ان "االدارة التنفيذية
للحق��ل تض��م مختص�ين مم��ن
ميتلكون اخلبرة واملهارة في ش��ركة
نفط البص��رة ،مت اختيارهم بعناية
للقيام بهذه املهمة.
تتمة ص3

وأش��ار االحت��اد إلى أن ش��خصا
صومالي��ا يعي��ش ف��ى والي��ة
واش��نطن كان يح��اول جل��ب

اس��رته ال��ى الوالي��ات املتحدة،
لكنه فشل بعد القرار.
ويس��عى احتاد احلري��ات املدنية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر ق��اض احتادي أميرك��ي اإلبقاء
على س��جن مقاول األمن السابق
لش��ركة بالك ووتر ،بانتظار إعادة
محاكمته بعد أن أدانته محكمة
اس��تئناف احتادي��ة بالقت��ل م��ن
الدرج��ة األولى في عمليات إطالق
نار أس��فرت عن مقت��ل  14مدنيا
عراقيا غير مس��لحني في ساحة
النسور ببغداد عام .2007
وبحس��ب صحيف��ة" ،واش��نطن
بوس��ت" ،حدد قاض��ي مقاطعة
كولومبي��ا روي��س س��ي المبيرث
موع��دا إلع��ادة احملاكم��ة ل��ـ

"نيك��والس أ .س�لاتن" 33( ،عاما)
ال��ذي يقض��ي حكم��ا إلزامي��ا
بالس��جن مدى احلياة منذ ش��هر
تش��رين األول  ،2014موضح��ا أن
األدلة في هذه القضية أثرت على
اإلفراج عنه قبل احملاكمة.
وأش��ار المب��رث إل��ى أنه "س��مع
أس��ابيع من الشهادة التي حتدثت
عن خط��ورة املتهم على اجملتمع"،
مؤك��دا أن "األدل��ة املقدم��ة في
احملاكم��ة كان��ت قوي��ة مب��ا في��ه
الكفاي��ة لك��ي حتك��م هيئ��ة
محلفني عليه".
تتمة ص3

خالل االيام االولى للتظاهر.
وعل��ى صعي��د االنته��اكات التي
مارستها الس��لطات االمنية ضد
التظاهرات ،قال رئيس مركز ميترو
للدف��اع ع��ن حق��وق الصحفيني
ف��ي االقلي��م ،ان االي��ام القليل��ة
املنصرمة شهدت تصاعدا خطيرا
سجلت خالله عشرات التجاوزات
واالعتداءات على حقوق الصحفيني
في احملافظات واملدن التي ش��هدت
تظاهرات شعبية.
واض��اف رحمان غري��ب في تصريح

للصب��اح اجلدي��د ان عش��رات
الصحفي�ين مت اعتقالهم والتجاوز
على حقوقهم بنحو تعسفي من
دون اوام��ر قضائي��ة ،واردف قائالً "
قانون العمل الصحفي تعطل في
األي��ام الثالثة املاضي��ة فلكل قوة
امنية قانونها اخلاص".
وأض��اف غري��ب ان مرك��ز ميت��رو
للدف��اع ع��ن حق��وق الصحفيني،
سجل خالل ال 72ساعة االولى من
بدء التظاهرات عشرات التجاوزات
وأن السلطات احلاكمة لم جتد غير

اغالق القنوات الفضائية واالعتداء
عل��ى الصحفي�ين بالض��رب،
وتعرضهم لشتى انواع التهديدات
واس��تعمال الرص��اص املطاط��ي
ضدهم ،طريقا بديال لتنفيذ قانون
العمل الصحفي.
وتابع غري��ب "منذ ب��دء العمليات
االحتجاجي��ة للمواطنني ،انتش��ر
االالف م��ن اف��راد الق��وات االمنية
ومن الصن��وف كافة ،في ش��وارع
واسواق مدينة السليمانية.
تفصيالت ص2

النفط يغلق على ارتفاع مدعومًا بتعهدات سعودية

بشأن حظر سفر عائالت الالجئين الى أميركا

وكاالت ـ الصباح الجديد:
أعلن ق��اض فيدرال��ي أميركي،
ان��ه س��يصدر قبل عي��د امليالد
أم��را قضائي��ا ،يقض��ي بوقف
حظر إدارة ترامب لس��فر عوائل
الالجئ�ين بع��د االس��تماع الى
جميع احلجج.
وطل��ب محام��ون م��ن احت��اد
احلري��ات املدني��ة االميرك��ي
وخدمات االس��رة م��ن القاضي
جيم��س روب��رت ي��وم اخلميس
املاض��ي ،أص��دار ق��رار قضائ��ي
بشأن احلظر الذى تفرضه االدارة
على الالجئني م��ن بعض الدول
االسالمية.
ويق��ول محام��و وزارة العدل ان
"احلظر مؤق��ت" ،وهناك حاجة
الى ذلك بينما يقوم املسؤولون
مبراجعة عملية التدقيق ،وقالوا
انه��ا "قضي��ة امني��ة خاص��ة
باألمن القومي".
محام��و الالجئ�ين يقول��ون إن

جريمة ساحة النسور في بغداد

تسجيل عشرات االنتهاكات واالعتداءات
ضد الصحفيين منذ بدء التظاهرات في اإلقليم

حل المشكالت مع اإلقليم مرهون باستيفاءات
دستورية من بينها السيطرة على النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي،
أمس الس��بت ،ان امام احلكومة
العراقية مهمة فرض االستقرار
في املناطق احملررة ،فيما شدد على
ضرورة القضاء على احملس��وبية
واملنسوبية في االجهزة االمنية.
وق��ال العب��ادي خ�لال حض��وره
املؤمتر العام لألمن الوطني الذي
اقيم حتت شعار( برؤية متجددة
نع��زز األمن) ،وتابعت��ه "الصباح
اجلديد" ،إن "االنتصار على داعش
حتقق بوح��دة العراقي�ين ويجب
احلف��اظ علي��ه" ،الفت��ا ال��ى ان
"املواطن�ين قاعدة رصينة لدعم
اي جهاز امني او استخباري".

وأض��اف العب��ادي ،ان "الع��دو
الداعش��ي ميتلك فكرا منحرفا
وايديولوجي��ة خطي��رة يج��ب
مكافحته��ا" ،مش��يرا ال��ى ان
"امامنا مهمة فرض االس��تقرار
في املناطق احمل��ررة ويجب توفير
االمن واخلدمات فيها".
يذك��ر ان رئي��س ال��وزراء القائد
الع��ام للقوات املس��لحة حيدر
العب��ادي ،اعلن في التاس��ع من
الش��هر اجلاري ،انتهاء العمليات
العس��كرية كافة وف��ي جميع
األراض��ي العراقي��ة ليتطه��ر
الع��راق متاما م��ن تنظيم داعش
اإلرهابي.
تتمة ص3

أمام القضاء األميركي مجددا

جامعة الموصل تنفض غبار الحرب
وتعقد آمالها على إرساء التعايش السلمي

مجلس الوزراء يتهم حكومة كردستان بالمماطلة

بغداد  -وعد الشمري:
رهن مجلس الوزراء تس��ليم رواتب
إقلي��م كردس��تان بالس��يطرة
الكاملة على صادرات النفط وفقا ً
للس��ياقات الدس��تورية ،وإج��راء
عملية تدقيق ش��املة لكشوفات
املوظفني ،مشيرا ً إلى وجود شبهات
فس��اد حتوم حول املل��ف ،فيما أكد
استعداده لبدء حوار شامل مع بناء
جسور الثقة بني الطرفني.

أدى إل��ى انخف��اض كبير بكمية
املياه في النهرين.
تتمة ص3

وزارة النفط تقرر :إدارة وطنية تنفيذية لحقل مجنون

استراتيجية ترامب لألمن القومي:
ٌ
عودة إلى القرن التاسع عشر؟
أهي
تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتق��د املكت��ب اإلعالم��ي ف��ي
رئاس��ة اجلمهورية ،امس السبت،
تصريح��ات "متناقض��ة وغي��ر
مسؤولة" للنائبني جاسم محمد
جعف��ر وماجد ش��نكالي ،عادا أن
تل��ك التصريحات "تق��ف وراءها
مصادر معلومة ألغراض انتخابية
أو سياسية ضيقة".
وق��ال املكتب االعالمي للرئاس��ة
في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد"
نس��خة من��ه ،إن "التصريح��ات
الصحفي��ة املتناقض��ة وغي��ر

املس��ؤولة التي دأب على إطالقها
النائ��ب الس��يد جاس��م محمد
جعف��ر م��ن دون تكليف نفس��ه
مج��رد التمحي��ص" ،مبين��ا ان
"التصري��ح تضم��ن تضلي�لا
للمواطن�ين وتأليبا ً ضد الرئاس��ة
وجتاوزا ألص��ول التخاطب ،عندما
وصف البيان الص��ادر عن اجتماع
رئي��س اجلمهورية ف��ؤاد معصوم
م��ع نائبي رئي��س اجلمهورية نوري
املالكي واياد عالوي بـ(ذر الرماد في
العيون)".
تتمة ص3

االميرك��ي للوقوف ال��ى جانب
الالجئني الذين تتعرض حياتهم
للخطر ،وم��ن بينهم مترجمان
عم�لا حلس��اب ق��وات اجلي��ش
االميركي فى العراق.
ويطال��ب احملام��ون الذين ميثلون
الالجئني الذين استقروا قانونيا
ف��ي الوالي��ات املتح��دة قاضيا
فيدرالي��ا بوق��ف إدارة ترام��ب
عن من��ع عائ�لات الالجئني من
االنضمام إليهم.
وق��ام احت��اد احلري��ات املدني��ة
االميركي الذي يدافع عن حقوق
الالجئ�ين ،باالحتج��اج أم��ام
احملكمة الفدرالية يوم اخلميس
املاضي ،مؤكدين ان حظر ترامب
ال��ى أج��ل غي��ر مس��مى على
عائالت الالجئ�ين ،ينتهك قانون
الهج��رة واحلق��وق الدس��تورية
للمقيم�ين القانونيني الدائمني
في الواليات املتحدة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أغلق��ت أس��عار النف��ط،
أمس الس��بت ،على ارتفاع
مدعوم��ة بتعه��دات م��ن
السعودية ليصل خام برنت
الى اكثر من  65دوالر.
وأنهت عقود خ��ام القياس
العامل��ي مزيج برن��ت ألقرب
استحقاق جلس��ة التداول

مرتفعة  14سنتا او ما يعادل
 % 0.22لتبلغ عند التسوية
 65.04دوالر للبرميل.
وارتفعـ��ت عقـ��ود خ��ام
القي��اس األميرك��ي غ��رب
تكساس الوس��يط خمس
س��نتات او ما يعادل 0.09%
لتغل��ق عن��د  58.41دوالر
للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي
خالد الفالح هذا األسبوع إن
"من السابق ألوانه مناقشة
تغيي��رات ف��ي اتفاق خفض
اإلمدادات ألن ع��ودة التوازن
إلى الس��وق من غير املرجح
أن يح��دث حت��ى النص��ف
الثاني من ."2018
تفصيالت ص7

شمول الكليات األهلية بالزماالت

والسماح بدراسة العرب واألجانب فيها

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير التعلي��م العالي والبحث
العلمي عبد الرزاق العيس��ى ،أمس
السبت ،ش��مول منتسبي الكليات
األهلي��ة بالزماالت الدراس��ية خارج
العراق ،مؤك��دا أهمية اس��تقطاب
حملة الشهادات العليا ،فيما صوت
مجل��س التعليم األهل��ي على فتح
باب التق��دمي والقبول للطلبة العرب
واألجانب في الكليات األهلية بالعام
القادم.

وقالت العيس��ى في بيان صدر على
هام��ش ترؤس��ه الجتم��اع التعليم
العال��ي األهل��ي وتلقت الس��ومرية
ني��وز نس��خة من��ه ،إن "منتس��بي
الكلي��ات األهلي��ة مت ش��مولهم
بالزماالت الدراس��ية خ��ارج العراق"،
معرب��ا ع��ن تقدي��ره لـ"ح��رص هذه
املؤسس��ات عل��ى تطوي��ر بناه��ا
التحتية ومخرجاتها".
وأكد العيس��ى "أهمية استقطاب
حملة الشهادات العليا في اجلامعات

والكليات األهلية واملتميزين واجتذاب
التدريس��يني األجانب بنسبة معينة
حتقيقا ملعايي��ر التصنيفات العاملية
اخملتصة بجودة األداء األكادميي".
وثمن وزي��ر التعليم العالي" ،املوقف
ّ
الوطن��ي لكلي��ة الن��ور اجلامعة في
محافظة نينوى الت��ي وفرت بنايتها
وأقسامها الداخلية لطلبة جامعة
احلمدانية القادمني من كل احملافظات
العراقية".
تتمة ص3
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شؤون عراقية

قوات خاصة لمنع إحراق ّ
ّ
مقرات الديمقراطي الكردستاني

عشرات االنتهاكات واالعتداءات ضد

الصحفيين منذ بدء التظاهرات في اإلقليم

د.علي شمخي

إحياء العمل !
ترك��ت السياس��ات االقتصادي��ة واملالية التي
اعقبت س��نوات التغيير في العراق مشكالت
كبي��رة متثل��ت باالعتم��اد الكلي عل��ى واردات
النفط واهمال القطاعات الزراعية والصناعية
والتجارية االخرى وشهد العراق خالل العشرين
س��نة املاضية عزوفا واس��عا من الفالحني في
ممارس��ة الزراعة وهجرة كبيرة م��ن الريف الى
املدينة واجتمعت مجموعة من االسباب التي
ادت ال��ى تده��ور القط��اع الزراعي ف��ي العراق
ف��ي مقدمته��ا تقاع��س احلكوم��ة العراقية
وع��دم التفاتها ال��ى االهمية القص��وى لهذا
القطاع واالكتفاء بتقدمي دعم بس��يط للفالح
العراقي لم ميكنه من االس��تمرار في توس��يع
انتاج��ه الزراعي وفي املقابل ش��هدت املصانع
العراقية بش��قيها احلكوم��ي واالهلي تراجعا
كبي��را وتوقف��ت العش��رات من ه��ذه املصانع
عن العمل وب��رزت مش��كالت التمويل وغياب
الدع��م احلكومي له��ذه املصان��ع فيما عانت
مصانع القطاع اخملتلط ه��ي ايضا من فوضى
القرارات وغياب التخطيط وتراجع االنتاج فيها
هي كذل��ك ..وميكن القول ان انش��غال الدولة
العراقية باحلرب عل��ى االرهاب وفقدان التركيز
على هذين القطاعني احليوين تس��بب في هدر
الطاقات العراقية الكبيرة التي كانت تش��غل
حيزا الباس به في متويل الدخل القومي للعراق
وف��ي الوق��ت نفس��ه تس��بب اغ�لاق املصانع
واملعامل وتدهور االنت��اج الزراعي والهجرة من
الريف الى املدينة تس��بب ذلك في بروز ظاهرة
البطال��ة مبظاهره��ا االوس��ع وتزاحم��ت على
مؤسس��ات القطاع احلكوم��ي االف الطلبات
من اجل البح��ث عن فرص التوظي��ف ومبوازاة
ذلك اس��همت السياسات الفاش��لة للوزارات
واملؤسس��ات املعنية بالتخطي��ط والصناعة
والزراع��ة والتج��ارة والعم��ل واتب��اع مب��دأ
احملاصص��ة ف��ي تول��ي املس��ؤوليات وفي منح
الوظائ��ف في تعميق التراجع الكبيرلالقتصاد
العراق��ي كل ذلك حول الع��راق من دولة تنتج
حاجاتها االساسية الى دولة ريعية تعيش على
ماتبيعه من النفط وتستهلك ماتستورده من
غذاء وس��لع م��ن الدول االخ��رى وتفاقمت في
السنوات االخيرة ظاهرة بطالة اخلريجني وغير
اخلريجني وش��كلت حتديا خطي��را للحكومات
املتعاقبة وللخطط والسياس��ات االقتصادية
املقترحة وامام تراجع اس��عار النفط وتذبذبها
وغياب الفرص االنتاجية االخرى التي ميكن لها
ان تستقطب وتستوعب العاطلني عن العمل
يتحت��م على احلكوم��ة العراقية الع��ودة الى
االرض الحياء الزراعة في هذا البلد والعودة الى
املصان��ع واملعامل العادة تدوي��ر املكائن وتوفير
فرص عمل جديدة ملاليني العراقيني الذين فضل
كثي��ر منهم الهج��رة خارج الع��راق بحثا عن
حياة كرمية وس��يكون من اولويات هذا التوجه
االس��راع ف��ي مراجع��ة القوانني الت��ي تتعلق
بالتوظيف وتعديلها مبا يسمح للقطاع اخلاص
باحلصول على مكتس��بات متكن العاملني فيه
االطمئنان على مستقبلهم املعيشي وتوسيع
قاعدة االستثمار واشراك اخلريجني في مشاريع
االعمار واالس��تثمار والزام الش��ركات بتعيني
هؤالء وغيرها من االف��كار واملقترحات وبخالف
ذل��ك ف��ان املش��كلة االقتصادية ف��ي العراق
ستفاقم وتنتج مش��كالت اجتماعية وامنية
ومالي��ة جدي��دة تزيد من اوضاع العراق س��وءا
وتهدد وحدته وامنه واستقراره .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
فرقت قوات خاصة انتشرت وسط
محافظ��ة الس��ليمانية وم��دن
راني��ة وتق ت��ق وكوي��ة وقلعة دزة
وكفري وكالر وحاجي ئاوا ،جتمعات
وتظاهرات ملواطنني ف��ي االقليم،
فيم��ا طال��ب املواطنون بس��حب
ق��وات البيش��مركة وغيره��ا من
الق��وات اخلاص��ة ،التي انتش��رت
وسط املدن ملنع اي جتمعات او بوادر
للتظاهر في االقليم ،عقب احراق
املتظاهرين مقارا ً حزبية وحكومية
خالل االيام االولى للتظاهر.
و ق��ال رئيس مركز ميت��رو للدفاع
ع��ن حق��وق الصحفي�ين ف��ي
االقليم،عل��ى صعي��د االنتهاكات
التي مارستها السلطات االمنية
ضد التظاه��رات ،ان االيام القليلة
املنصرم��ة ش��هدت تصاع��دا
خطيرا س��جلت خالله عش��رات
التجاوزات واالعتداءات على حقوق
الصحفيني ف��ي احملافظات واملدن
التي شهدت تظاهرات شعبية.
واضاف رحم��ان غريب في تصريح
للصب��اح اجلدي��د ان عش��رات
الصحفيني مت اعتقالهم والتجاوز
على حقوقهم بنحو تعسفي من
دون اوامر قضائية ،واردف ان» قانون
العمل الصحفي تعطل في األيام
الثالثة املاضية فل��كل قوة امنية
قانونها اخلاص».
واض��اف غري��ب ان مرك��ز ميت��رو
للدف��اع ع��ن حق��وق الصحفيني،
سجل خالل ال 72ساعة االولى من
بدء التظاهرات عشرات التجاوزات
وأن الس��لطات احلاكم��ة ل��م جتد
غي��ر اغ�لاق القن��وات الفضائية
واالعت��داء عل��ى الصحفي�ين
بالضرب ،وتعرضهم لش��تى انواع
التهديدات واس��تعمال الرصاص
املطاط��ي ضده��م ،طريق��ا بديال
لتنفيذ قانون العمل الصحفي.
وتاب��ع غريب «منذ ب��دء العمليات
االحتجاجي��ة للمواطنني ،انتش��ر
االالف من افراد القوات االمنية ومن
الصنوف كافة ،في شوارع واسواق
مدين��ة الس��ليمانية ،وكذل��ك
ف��ي ش��وارع االقضي��ة والنواحي
والقصب��ات التابع��ة حملافظ��ة
الس��ليمانية ،وق��د تعاملت تلك
الق��وات بنحو عدائي واس��تفزازي
ض��د الصحفيني ،وكأنه��م اعداء
اش��داء له��م ،س��واء كان اولئك

تعرض العديد من
الصحفيين للحجز
واالعتقال لمدد
محدودة قبل ان يتم
اطالق سراحهم ،ولم
يتضح لحد االن عدد
الصحفيين الذين تم
اعتقالهم وحسب اي
مادة قانونية وضعوا
في السجن

تظاهرات السليمانية
الصحفي��ون يعمل��ون لوس��ائل
اعالم محلية او اجنبية.
وتع��رض العديد م��ن الصحفيني
للحج��ز واالعتقال مل��دد محدودة
قبل ان يتم اطالق س��راحهم ،ولم
يتض��ح حلد االن ع��دد الصحفيني
الذين مت اعتقالهم وحسب اي مادة
قانونية وضعوا في السجن.؟
عش��رات الصحفيني اضطروا الى
ترك مواقعه��م لتغطية االحداث
له��ذا الوق��ت او ذاك ،نتيج��ة
اصابته��م بالغ��ازات املس��يلة
للدم��وع ،وبعضه��م نتيج��ة
اصابتهم بالرصاص املطاطي بنحو
مباش��ر ،مس��تنكرين قيام قوات
االمن (اآلسايش) في السليمانية،
باغالق مكات��ب مؤوسس��ة ناليا
االعالمي��ة ،وطالبوا ايق��اف البث
جلميع القنوات املسموعة واملرئية،
ومن دون اي اوام��ر قضائية ،وقيام
القوات االمنية باعتقال الصحفي
(آوات علي) املدير العام ملؤوسسة
نالي��ا ،ونقل��ه الى مركز ش��رطة
أزمر ،واطلق سراحه بعد التحقيق
معه ،الكثر من ساعتني.

مش��يرا الى ان مركز ميترو سجل
خالل ال  72س��اعة املاضية ،اكثر
م��ن  32ملف النتهاكات وخروقات
بح��ق الصحفي�ين ،وكل مل��ف
يتضم��ن الكثي��ر م��ن اخملالف��ات
لقانون العمل الصحفي.
وادان غري��ب باس��م مرك��ز ميترو
للدف��اع ع��ن حق��وق الصحفيني،
وبش��دة تصرفات القوات االمنية،
معلنا ً رفضه واستنكاره استعمال
الق��وة املفرط��ة ض��د الصحافة
والصحفي�ين ،مطالب��ا ً بايق��اف
حم�لات االعتق��ال ،كم��ا طال��ب
باطالق سراح جميع املعتقلني.
نش��طاء مدني��ون قال��وا للصباح
اجلدي��د ،ان ق��وات خاصة مدججة
باالس��لحة واملع��دات اخلفيف��ة
واملتوسطة ،مت نشرها في العديد
من امل��دن منعا ً لتجدد التظاهرات
الشعبية ،او ما اطلق عليها الحقا ً
ث��ورة اجلي��اع املطالب��ة باالصالح
ومحاربة الفساد.
وفي الس��ليمانية عقدت اللجنة
االمني��ة اجتماع��ا ً منعت مبوجبه
منح اية رخص��ة الجراء تظاهرات

جدي��دة في املدين��ة ،بينما منعت
القوات االمنية جتمعا كان اعضاء
في برملان االقليم عن حركة التغيير
والكت��ل االخرى ين��وون القيام به،
في س��احة السراي وسط املدينة،
فيما يستمر اعتقال العشرات من
نش��طاء اجملتمع املدني واملواطنني،
بينما استقدم احلزب الدميقراطي
الكردس��تاني بزعام��ة مس��عود
بارزان��ي ق��وات عس��كرية خاصة
مدجج��ة باالس��لحة واملع��دات
اخلفيف��ة واملتوس��طة نش��رها
بالق��رب م��ن مق��اره احلزبي��ة في
محافظات الس��ليمانية وحلبجة
واالقضية والنواحي التابعة لهما،
بغي��ة من��ع اح��راق م��ا تبقى من
مقاره احلزبية فيها.
ام��ا مدين��ة اربي��ل فه��ي ايض��ا
ش��هدت انتشارا واس��عا للقوات
االمني��ة ،بينم��ا رف��ض محاف��ظ
املدين��ة نوزاد ه��ادي ،من��ح اجازة
جتم��ع كان ممثل��ون ع��ن امل�لاكات
التدريس��ية ين��وون القي��ام به��ا
للمطالب��ة مبنح رواتبهم املتأخرة،
عد املتحدث باسم حكومة
بدوره ّ

االقليم س��فني دزي في تصريح ان
هناك ايادٍ حتاول اس��تهداف االمن
واالستقرار في االقليم.
رئيس حركة اجليل اجلديد شاسوار
عبد الواح��د اعلن اضرابا ً مفتوحا
ع��ن الطع��ام بع��د ان مت اعتقاله
واقتي��اده ال��ى جه��ة مجهول��ة
من مط��ار الس��ليمانية اخلميس
املاضي.
ونش��رت حركة اجليل اجلديد بيانا ً
اعلنت فيه ،ان حياة رئيس��ها في
خط��ر مطالبة املنظم��ات احمللية
والدولية املعنية باملراقبة والدفاع
عن حقوق االنس��ان والعمل على
حفظ حياة شاسوار عبد الواحد،
الذي مازال مكان احتجازه مجهوال ً
حلد االن.
بدوره جدد املتحدث باس��م رئاسة
الوزراء سعد احلديثي التأكيد على
ض��رورة قيام قوات االم��ن الكردية
بواجبه��ا في تهدئ��ة االوضاع في
كردس��تان ،وضمان ح��ق التظاهر
وع��دم االعت��داء عل��ى املواطنني،
مش��يرا ال��ى ان هناك مس��ؤولية
ملقاة على عاتق احلكومة االحتادية

لضم��ان امن ومصال��ح املواطنني
في جمي��ع اجزاء الع��راق وخاصة
في االقليم.
وم��ن جانب��ه طالب دلش��اد عمر
مدي��ر التربي��ة الع��ام مبحافظ��ة
السليمانية ،املالكات التدريسية
باالعتص��ام ومقاطع��ة ال��دوام
عوضا ً عن التظاهر.
واض��اف املدي��ر الع��ام :م��ن اجل
ان ين��أى املعلم��ون واملدرس��ون
بانفس��هم ع��ن الصراع��ات
السياس��ية واحلزبية واالبتعاد عن
اعمال العنف والش��غب ،عليهم
اس��تبدال الية وش��كل التظاهر
باالعتص��ام واملقاطع��ة حفاظ��ا
على ارواحهم واالمن واالس��تقرار
في املدينة.
معربا عن امله في ان تس��تجيب
الس��لطات وان التعان��د ف��ي
االس��تجابة ملطال��ب امل�لاكات
التدريس��ية ،لتعدي��ل واع��ادة
رواتبه��م املتاخ��رة ،وتش��كيل
حكومة انتقالية او حكومة انقاذ
وطني لعب��ور املرحل��ة االنتقالية
التي مير بها االقليم.

برامج تدريبية للشرطة المجتمعية في المناطق المحررة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اع��دت بعثة االمم املتحدة ملس��اعدة
الع��راق ( يونام��ي) برام��ج تدريبية
يتلق��ى فيه��ا املش��اركون دروس��ا
نظرية وتطبيقات عملية عن مبادئ
حقوق االنس��ان في عمل الشرطة
اجملتمعية في املناط��ق احمل ّررة حديثا ً

في العراق
وانتظ��م ف��ي البرنام��ج  60م��ن
منتس��بي وزارة الداخلي��ة م��ن
الش��رطة اجملتمعي��ة للتركيز على
املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان
وأعم��ال الش��رطة القائم��ة عل��ى
التن��وع االجتماعي م��ن أجل تقدمي

أفضل اخلدمات لعودة النازحني الى
دياره��م بس�لام وامان ف��ي املناطق
احملررة حديثا.
كم��ا تضم��ن البرنام��ج التدريب��ي
ال��ذي نظم بالتعاون مع مكتب األمم
املتح��دة خلدم��ات املش��اريع ووزارة
الداخلي��ة العراقي��ة،
وبتموي��ل من
ٍ

حكوم��ة الياب��ان محاض��رات ع��ن
حتس�ين تأثي��ر وفاعلي��ة الش��رطة
اجملتمعية في املناط��ق احملررة حديثا ً
في العراق».
وش��مل برنام��ج التدري��ب دورت�ين
تدريبيت�ين مك ّثفت�ين م��ن  11إلى
 20كانون األول /ديس��مبر لـ  60من

منتسبي الش��رطة اجملتمعية (من
الرجال والنس��اء) من املناطق احملررة
في محافظات نينوى وديالى وصالح
الدين وكركوكّ .
وركزت الدورتان على
املفاهيم األساسية حلقوق اإلنسان
وأعمال الشرطة القائمة على النوع
االجتماع��ي ونظ��ام األمم املتح��دة

حلقوق اإلنس��ان ومعايير الس��لوك
للش��رطة اجملتمعية حلماية النساء
واألطفال والفئات الضعيفة.
ويعتز ُم
مكتب حقوق اإلنسان التابع
ُ
ليونام��ي متابع��ة ه��ذا البرنام��ج
بإج��راء دورة «إع��داد املدرب�ين» ف��ي
كانون الثاني املقبل.
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تقـرير

ٌ
عودة إلى القرن التاسع عشر؟
استراتيجية ترامب لألمن القومي :أهي
جيمس جيفري*
من خالل استخدام نهج جيوستراتيجي
يدم��ج اخلطاب��ات القدمية م��ع الوضع
الراه��ن ،يب��دو أن «اس��تراتيجية األمن
القومي» الت��ي أطلقها الرئيس ترامب
لت�� ّوه تثي��ر تس��اؤالت كثي��رة تضاهي
بعدده��ا األجوب��ة الت��ي تُوفره��ا حول
كيفية قيادة إدارته للسياسة اخلارجية.
ف��ـ «اس��تراتيجية األم��ن القوم��ي»
اجلدي��دة تُضي��ف نظر ًة عاملي�� ًة  -تعود
إلى القرن التاسع عشر أكثر منها إلى
سياسات تُشبه
القرن العشرين  -على
ٍ
كثيرا ً ما كان��ت الواليات املتحدة تقوم
به منذ عام  ،1940إنمّ ا مع التشديد على
الصحة االقتصادية واملنافسة والقوة
العسكرية األمريكية أكثر من اإلدارات
الس��ا ّر ه��و أن هذه
الس��ابقة .واخلب��ر ّ
النظرة تتفادى االنعزالية ،في حني يبدو
أنها تصحح بعض الش��وائب وتُضيء
بع��ض نقاط الغموض في السياس��ة
اخلارجي��ة احلديث��ة للوالي��ات املتحدة،
سواء من خالل التش��ديد على اخملاطر
املتأتي��ة م��ن الص�ين وروس��يا ،أو عدم
التش��ديد على «فعل اخلير» العاملي ،أو
رف��ض فكرة أن االنتصار العاملي للقيم
الليبرالية هو أم ٌر ال مفر منه.
ومع ذلك ،لم تس��تطع «اس��تراتيجية
س��ؤالي
األم��ن القومي» اإلجابة على
نْ
أساس��يي هما :هل هناك نظام مَ
عالي
نْ
تقدم أكثر من
مش��ترك يس��اهم في ّ
مج ّرد املصالح األمريكية ،وهل يستحق

هذا النظام احلفاظ عليه والدفاع عنه؟
فم��ن دون هذا املب��دأ التنظيمي األ ّول،
تغ��دو االس��تراتيجية الكامن��ة وراء
الوثيقة كخطة قد يؤ ّيدها ّ
بكل سرورٍ
فالدميي��ر بوت�ين  -الذي لطامل��ا كان من
املعجبني بنظام القرن التاسع عشر.
على عك��س التك��رارات الس��ابقة لـ
«اس��تراتيجية األم��ن القوم��ي» ،ثمة
قناع��ة ب��أ ّن «االس��تراتيجية» اجلديدة
تنبثق عن الرئيس نفس��ه ،مما يجعلها
أكث��ر أهمية بكثي��ر من تل��ك الوثائق
التي طاملا صدرت بشكل غير منتظم.
ّ
املرش��ح والرئيس مرارا ً
فقد أثار ترامب
وتك��رارا ً التس��اؤالت ح��ول املضم��ون
اجلوه��ري لالنخراط العامل��ي األمريكي،
وأصبحت بعض وجهات نظره املعروفة
رسمية وصريحة في هذه الوثيقة.
وعلى كل اس��تراتيجية لألمن القومي
أن جتيب على ثالثة أس��ئلة أساس��ية
وه��ي :م��ا ه��ي الرؤي��ة احملوري��ة حول
االنخ��راط األمريك��ي ف��ي العالم؟ وما
هي األدوات والسياس��ات العامة التي
ستُستخ َدم لتعزيز هذه الرؤية؟ وكيف
يختلف العنصران األ ّوالن (إذا كان ذلك
ممكن��اً) ع��ن الوثائق الس��ابقة اخلاصة
بـ «اس��تراتيجيات األم��ن القومي»؟ إن
«اس��تراتيجية األمن القومي» اخلاصة
بترام��ب خارج��ة ع��ن املأل��وف لدرجة
أ ّن اإلجاب��ة على الس��ؤال األول ترتبط
ارتباط��ا ً وثيق��ا ً باإلجابة على الس��ؤال
األخير.
وميك��ن قراءة نظ��رة الرئي��س القومية
للغاي��ة مباش��ر ًة ف��ي
املقدم��ة« :إ ّن
ّ

ترامب
«استراتيجية األمن القومي» هذه تضع
أمري��كا أوالً» .إلاّ أن العدي��د م��ن وثائق
السياس��ات العامة املاضية اتّس��مت
بنس��خة أخف وط��أ ًة من ه��ذه النبرة

القومية ذاتها .وتش��ير «اس��تراتيجية
ترام��ب لألم��ن القومي» بوض��وح إلى
ال��دور األمريك��ي التقلي��دي ،معتب��رة
أن «ق��وة أمريكا ال تكم��ن في املصالح

احليوي��ة اخلاص��ة بالش��عب األمريكي
فحس��ب ،بل أيضا ً في مصالح أولئك
في جميع أنحاء العالم الذين يريدون أن
يكونوا شركاء الواليات املتحدة ،سعيا ً

لتحقي��ق مصال��ح وقي��م وتط ّلع��ات
مشتركة» .فما هي املشكلة في هذه
املقاربة؟
وباختص��ار ،تكم��ن اإلجاب��ة ف��ي م��ا
ام َتنَ�� َع ع��ن ذك��ره .فقد أص��درت إدارة
مختلفت�ْي� متاما ً حول
وثيقتي
أوبام��ا
نْ
نْ
«اس��تراتيجية األم��ن القوم��ي» ف��ي
عام��ي  2010و ،2015لكنّه��ا حافظت
عل��ى اللهج��ة التالية ف��ي كلت ْيهما
لوص��ف املصالح الوطني��ة األمريكية
األساس��ية« :نظ��ام دولي قائ��م على
تقدم��ه القي��ادة األمريكية
القواع��د ّ
لتعزي��ز الس�لام واألمن والف��رص عبر
التع��اون األق��وى ملواجه��ة التحديات
العاملي��ة» .وال ش��يء من ه��ذا القبيل
في نس��خة ترام��ب .ويقول مس��ؤولو
اإلدارة األمريكي��ة أن لهج��ة «التعاون
م��ع املعاملة باملثل» تش��ير ضمنا ً إلى
مَ
العالي ،لكنّها ليس��ت
ال��والء للنظام
مساوية له.
وبالتالي ،ال تب��دو الرؤية التنظيمية لـ
«اس��تراتيجية األمن القومي» اجلديدة
كنظرة عاملي��ة انعزالي��ة أو دولية ،إمنا
كنظ��رة عاملية توح��ي بحقبة «القوى
العظم��ى» في القرن التاس��ع عش��ر.
فعلى سبيل املثالّ ،
تؤكد هذه الرؤية أن
«املنافس��ة على القوة هي استمرارية
أساس��ية في التاريخ .والفترة الزمنية
احلالي��ة ليس��ت مختلف��ة» .فال يجب
بد من
جتاه��ل الدبلوماس��ية ،لك��ن ال ّ
إع��ادة هيكلته��ا «خل��وض املنافس��ة
ف��ي البيئ��ة الراهن��ة واعتن��اق
تفكير
ٍ
تنافس��ي»  -وهو أم ٌر بعي�� ٌد ّ
كل البعد

عن الدبلوماسية بصفتها ّ
تنظم وتدير
نظاما ً عامل ّيا ً تعاون ّياً.
وتب��رز طريق��ة
تفكي��ر توح��ي أكث��ر
ٍ
بالعوملة على ما يب��دو في أحد األركان
األساسية األربعة للوثيقة ،وهي «دفع
النفوذ األمريكي قدم��اً» ،ما يدعو إلى
اإلحتف��اء بـ»النف��وذ األمريك��ي ف��ي
العالَ��م كق��وة إيجابي��ة ...لتحقي��ق
الس�لام واالزدهار وتطوي��ر مجتمعات
ناجحة» .ومع اإلش��ارة إل��ى أن العالَم
معجب بـ «مبادئ أمريكا» ،ي َ ِعد النص
ٌ
بإقام��ة عالقات ش��راكة م��ع «أولئك
الذي��ن يش��اركوننا تطلعاتن��ا للحرية
واالزدهار» ويفيد بأن «احللفاء والشركاء
ّ
يشكلون قو ًة كبير ًة للواليات املتحدة».
ثم تُقاوم الوثيق��ة العناصر الصريحة
تقدم
من االس��تراتيجية العاملية التي ّ
به��ا الرئيس��ان الس��ابقان .فانتق��ادا ً
إلدارة ب��وش ،تتعهد الوثيقة بأن أمريكا
«ل��ن تفرض قيمها عل��ى اآلخرين» ،مع
التش��ديد على اإلرادة احل��رة واملصالح
ث��م تناهض
املش��تركة ب��دال ً من ذلكّ .
حتدث
أح��د املواضيع الرئيس��ية الت��ي ّ
عنه��ا الرئي��س أوبام��ا ،وه��ي احلتمية
العاملية للدميقراطية الليبرالية« :ليس
هناك تط�� ّورٍ تاريخي يضمن أن النظام
السياس��ي واالقتصادي احل��ر ألمريكا
سوف يسود تلقائ ّياً» .وتشير مثل هذه
التصريحات إلى أنه حتى املقاطع التي
توحي أكثر من غيرها بالعوملة
بشكل
ٍ
معلَن ترك��ز على املوضوع األساس��ي
اخلاص باملنافس��ة العاملي��ة الداروينية
تقريباً.

شؤون عراقية

3

األحد  24كانون األول  2017العدد ()3844
)Sun. 24 Dec. 2017 issue (3844

جامعة الموصل تنفض غبار الحرب
وتعقد آمالها على إرساء التعايش السلمي

ديالى تسجل حريق بستان
كل يومين لتحويلها إلى
أراض سكنية

متابعة الصباح الجديد:
بال��كاد وضع��ت احل��رب أوزارها في
اجلانب الش��رقي من مدينة املوصل
ف��ي ش��باط (فبراير) املاض��ي ،حتى
بدأت احلياة تدب بوتيرة متسارعة في
أرجاء اجلامعة ،في غضون  3ش��هور
فتح��ت بواباته��ا عل��ى مصاريعها
أمام الطالب.
آث��ار احلرب م��ا زال��ت عل��ى اجلدران
ومقاع��د الدراس��ة ووج��وه بع��ض
الناجني من أبن��اء املدينة ،لكن ذلك
لم مينع نحو ( 35ألف) طالب وطالبة
م��ن أن يرتادوا صفوف الدراس��ة في
اجلامعة.
عمر حبيب يصطحب زوجته صباح
كل ي��وم ليقفا في طابور س��يارات
طويل أمام اجلس��ر العائ��م املؤقت
الذي نصبت��ه القوات العراقية على
نه��ر دجلة ليرب��ط جانب��ي املدينة،
بعدم��ا تن��اوب التحال��ف الدول��ي
وتنظي��م "داع��ش" عل��ى تدمي��ر
اجلسور اخلمسة فيها.
ه��ذان الطالب��ان يقص��دان كلي��ة
اآلداب ،بعدم��ا تخلفا عن الدراس��ة
فيها لثالث سنوات بسبب سيطرة
التنظيم املتط��رف على املدينة في
حزي��ران (يوني��و) " ،2014كنا زميلني
ف��ي املرحلة االول��ى ،احببنا بعضنا
وقررن��ا االرتباط بع��د التخرج ،لكن
احل��رب عطل��ت الدراس��ة فارتبطنا
حت��ت ظ��رف اس��تثنائي ،وه��ا نحن
نعود الى الكلية زوجني وزميلني في
الوقت ذاته" ،يقول حبيب مازحا.
احل��رب غي��رت الص��ف ال��ذي يرتاده
حبي��ب وزوجت��ه" ،ثم��ة تغيي��رات
كثيرة أبرزه��ا عودة طالب احملافظات
ومكون��ات نينوى ال��ى اجلامعة ،الى
جانب��ي زمالء مس��يحيني وايزيديني
واخرين شيعة من محافظات أخرى
بعيدة ،انه أمر مفرح حقا" يضيف.
مرتضى الزبي��دي جاء من محافظة
ديال��ى ( 350كل��م تقريب��ا ش��رق
املوص��ل) ،لي��درس الهندس��ة ف��ي
املوص��ل ،يقول ل��ـ (نق��اش) ،مجرد
التفكي��ر باجمليء الى املوصل محض
خيال ،لي��س ألنني ش��يعي وداعش
يقتلن��ا عل��ى الهوي��ة كم��ا يفعل
بااليزيدي�ين واملس��يحيني ،ب��ل الن
املدين��ة معزول��ة عن العال��م متاما
واحلياة فيه��ا متوقف��ة ،لقد كانت
ميتة سريريا.

الحرب غيرت الصف
الذي يرتاده حبيب
وزوجته" ،ثمة تغييرات
كثيرة أبرزها عودة
طالب المحافظات
ومكونات نينوى
الى الجامعة ،فضال
عن زمالء مسيحيين
وإيزيديين وآخرين
شيعة من محافظات
أخرى بعيدة ،إنه أمر
مفرح حقا"

بوابة جامعة املوصل
ويتاب��ع" ،لم يك��ن خي��اري ان ادرس
هنا ،ان��ه نظام توزيع املركزي لطالب
اجلامعات .ت��رددت في البداية وكنت
خائف��ا .فالص��ورة الت��ي روجه��ا
التنظي��م ع��ن املدينة س��يئة جدا،
حتى اتصل والدي مبعارفه واستفسر
منهم عن الوضع.
"اقض��ي الش��هر الثان��ي باملوصل،
تب��ددت كل اخملاوف ،األم��ور جيدة ..
نعم جي��دة" ،يس��تدرك بينما يهم
بالدخول الى احلرم اجلامعي.
عيد صيام ايزيدي في اجلامعة
مش��اهد احلرب تشكل صدمة لكل
من يزور املدين��ة اول مرة ،الدمار في
اجلامع��ة كبير ،يق��دره مدير اإلعالم
فيها يونس كرمي بـنحو .65%
ابني��ة مدم��رة متاما ج��راء القصف
اجل��وي الذي نف��ذه التحالف الدولي
بقيادة الوالي��ات املتحدة األميركية،
حي��ث اتخ��ذ عناص��ر داع��ش م��ن
الكلية واملكتب��ات مقرات له ،بينما
اجل��زء اآلخ��ر منه��ا ب��ات محترقا او
ملطخا بقير من رأسها الى أخمص

قدمه��ا .لقد تبنى داعش سياس��ة
األرض احملروقة.
صورة احلم��ار الذي يج��وب اجلامعة
مبنتهى احلرية ،انتش��رت على نطاق
واسع بعد سيطرة التنظيم عليها
وتوق��ف الدراس��ة فيها متام��ا ،لقد
كانت مثار سخرية ومت تداولها على
نطاق واس��ع ف��ي أوس��اط الطلبة
والتدريسيني في وقتها.
قريب��ا من مبن��ى املكتب��ة املركزية
املتفح��م متام��ا ،وقف��ت (فري��ال
س��يدو) بني زمالئها لت��وزع عليهم
احللوى مبناسبة عيد الصيام اخلاص
بااليزيديني.
كان��ت فري��ال االيزيدي��ة تتوس��ط
زميالتها املس��لمات (سنة وشيعة)
من داخل املوصل وبعضهن قادمات
مدن أخرى بعيدة ،ل��و وقعت الفتاة
أس��يرة بيد داعش عندم��ا اجتاحوا
س��نجار ( 110كل��م غ��رب املوصل)
ف��ي اب (أغس��طس)  ،2014لذهبت
ضحي��ة القتل او الس��بي على غرار
ما حدث مع نحو ثالثة آالف ايزيدية.
لذا فان األجواء تبدو من بعيد رائعة

هن��ا في اجلامعة ،لك��ن في العموم
ثم��ة ازمة تعاي��ش وأزم��ة ثقة في
اجملتم��ع ال ميك��ن إخفاءه��ا بغربال،
وق��د تس��اهم اجلامع��ة ف��ي ح��ل
هذه املش��كلة العويص��ة ولو بجزء
بسيط كونها حتتضن آالف الطلبة
من مختلف املكونات.
نشاطات خارج الصف
أهمي��ة جامع��ة املوص��ل تأتي من
كونه��ا مؤسس��ة تعليمية رصينة
وكبي��رة ،تض��م ( )23كلي��ة و()12
مرك��زا علميا ومكتبا استش��ارية،
وخمس��ة مستش��فيات وس��تة
متاح��ف ومكتبة مركزية زاخرة  -مت
تدميره��ا بالكام��ل – و( )25مكتبة
ملحقة بالكليات واملراكز العلمية.
وال��ى جان��ب ع��دد طالبه��ا الكبير
ثمة ( )4280تدريس��يا ً يعملون فيها
مبختلف التخصصات.
"ه��ذا التن��وع والغن��ى يجعله��ا
بيئ��ة خصب��ة للتعايش الس��لمي،
فاجلامعات ال يجب ان تكون انعكاسا
لهوي��ة اجتماعية مح��ددة او اجتاه

سياس��ي معني ،وكلما ابتعدت عن
ذلك س��تصبح أكثر اتزان��ا ووقارا"،
يق��ول دكت��ور محم��ود عزو أس��تاذ
العلوم السياسية في اجلامعة.
م��ا يش��رح القل��ب ان الط�لاب
والطالب��ات من املكون��ات الصغيرة
في نين��وى (ايزيديون ومس��يحيون)
عادوا الى اجلامعة ،بل زادت نسبتهم
عما كانت عليه قبل سيطرة داعش
على املدينة ،يضيف.
وبنب��رة متفائل��ة ،إح��دى طالباتي
ايزيدي��ة وأنا س��عيد ج��دا بوجودها
في الصف الدراسي واندماجها مع
زمالئها.
ع��زو واحد م��ن مجموعة أس��اتذة
مارسوا نشاطا جماهيريا للتشجيع
على التعاي��ش وبناء الس�لام ،كان
ضم��ن قافلة من أبن��اء املوصل زارت
بغ��داد والنج��ف بع��د اخل�لاص من
داعش ،ويكتب اآلن سلسلة مقاالت
ع��ن التعاي��ش وخط��اب الكراهية،
فض�لا عن املس��اهمة ف��ي تنظيم
ندوات ومؤمترات علمية عن أزمة بناء
الس�لام في املوصل" .هذه مفردات

جدي��دة ب��دأت األوس��اط العلمي��ة
تتداوله��ا ،وه��ي نتيج��ة طبيعي��ة
ملرحلة ما بعد احلرب" ،يقول.
يحتض��ن احلرم اجلامع��ي منذ حترير
املوصل ،أكثر من عش��رة مهرجانات
كبي��رة تدع��و للتعاي��ش والس�لام
إل��ى جانب معارض فني��ة ومؤمترات
وندوات ،كلها أقيم��ت على أنقاض
أبنية مدم��رة أو بني جدران محترقة
متاما.
بينما أعكف على كتابة هذا التقرير،
ثم��ة قافلة تض��م نحو خمس��ون
تدريسيا وطالبا من جامعة املوصل،
وصل��ت مدين��ة الس��ماوة جن��وب
العراق ،للمش��اركة ف��ي احتفاالت
انتص��ار الق��وات العراقي��ة عل��ى
"داعش" وحترير مدينة املوصل.
الطريق طويلة وش��ائكة ،أزمات ما
بعد داعش بني املكونات بدأت تتفجر
هنا وهن��اك في نين��وى ،لكن تبقى
اآلم��ال معق��ودة على املؤسس��ات
الت��ي توفر بيئة للتعايش ،كجامعة
املوصل.
* عن موقع نقاش

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د رئي��س مجل��س محافظ��ة ديال��ى علي
الداين��ي ،أمس الس��بت ،ان العام اجلاري 2017
شهد اعلى معدالت حرائق البساتني في تاريخ
احملافظة ،فيما اشار الى تسجيل حريق بستان
كل يومني.
وق��ال الدايني في تصري��ح صحفي ،إن "العام
اجل��اري  2017يعد ع��ام حرائق البس��اتني في
ديال��ى ألنه س��جل مع��دالت ه��ي االعلى في
تاريخ احملافظة وتس��ببت في هالك مساحات
كبيرة من البس��اتني بعضها يعود عمرها الى
عقود".
واض��اف الدايني ،ان "متوس��ط معدل احلرائق
خالل  2017كان حريق بس��تان كل يومني وهذا
يبره��ن عن حجم الكارثة الت��ي تضرب قطاع
البساتني في احملافظة" ،الفتا الى ان "النسبة
االكبر من حرائق البس��اتني كانت بفعل فاعل
واله��دف هو التجري��ف لتحويله��ا الى اراض
سكنية لبيعها بسبب املغريات املادية".
واش��ار رئي��س مجلس ديال��ى ال��ى ان "قطاع
البس��تنة في احملافظة يواج��ه حتديات كبيرة
في الس��نوات االخيرة بس��بب حمى حتويلها
الى اراض س��كنية ،ما ادى الى تفاقم موجات
التجري��ف والت��ي اصحب��ت احلرائ��ق اح��دى
ادواتها".
وكانت ديالى شهدت موجة حرائق كبيرة خالل
االش��هر املاضي��ة ادت الى التهام مس��احات
كبي��رة م��ن الدومن��ات خاص��ة ف��ي بعقوب��ة
ومحيطها.

ً
منتحال
النزاهة تضبط
لصفة مفتش عام

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئ��ة النزاهة ،أمس الس��بت ،ضبط
ش��خص ينتحل صفة مفتش ع��ام من خالل
اس��تعماله ش��ارة مزورة –باج -مؤكدة س��وق
املتهم صحبة املبرزات اجلرمية املضبوطة إلى
قاضي التحقيق اخملتص.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الصباح اجلديد"
نسخة منه ،إن "دائرة التحقيقات في الهيئة
أشارت إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخص
ينتح��ل صفة االنتس��اب إل��ى هي��أة النزاهة
ويس��تعمل ش��ارة مزورة ،ويقدم نفسه على
أنه مفتش عام ،والقي القبض عليه متلبس��ا ً
مبس��اعدة مديري��ة األمن الس��ياحي في أحد
فنادق العاصمة بغداد".
وأك��دت ،أن "املتهم س��يق بصحب��ة املبرزات
اجلرمي��ة املضبوط��ة إل��ى قاض��ي التحقي��ق
اخملتص الذي قرر توقيفه على وفق أحكام املادة
( )298 /292عقوبات".

تتمات ص1
العـراق يواجـه خطـر شحـة امليـاه
بعـد خفـض حصتـه الـى % 50
وتس��عى تركي��ا إلى فرض وجه��ة نظرها
من خ�لال السياس��ة املائية الت��ي تقوم
على مبدأ االس��تخدام واإلدارة التكاملية
للموارد املائية ورفض مبدأ تقاس��م املوارد
املائية املتاحة .
وم��ن جهته ي��رى اخلبير في ش��ؤون املياه
محمد عبد األمير ،أن السياس��ات املائية
لدول اجل��وار العراقي التي تتش��ارك معه
في األنهر تتميز بقدر كبير من االستغالل
وفرض األم��ر الواقع وع��دم مراعاة ظروف
العراق واحتياجاته من املياه سواء ألغراض
الزراعة أو أغراض االستهالك األخرى .
وق��ال عب��د األمي��ر لصحيف��ة ‘‘الصباح
اجلدي��د‘‘ ان" احلصة املائي��ة الداخلة الى
الع��راق م��ن جهة س��وريا اقل م��ن (200
م /3ثاني��ة) ف��ي ح�ين ان االتفاق بحس��ب
تصريح��ات املس��ؤولني العراقي�ين ه��و
(500م /3ثانية) بنس��بة  58باملائة وحصة
س��ورية  42باملائة على اعتبار ان مساحة
العراق وأراضيه الزراعية أكبر".
وأض��اف أن" مجمل الدراس��ات واألبحاث
تذهب إلى أن االزمة احلقيقية التي سوف
تواجهها ش��عوب املنطق��ة خالل العقود
القليل��ة املقبلة هي أزمة املي��اه فإنه من
الطبيعي ج��دا ً أن يكون الع��راق أحد أبرز
االط��راف املتأث��رة باألزمة العتب��ار أن فيه
نهري��ن هما دجل��ة والف��رات يع��دان من
األنه��ار الدولية حي��ث إن منابعهما تقع
خارج أراضيه وميتدان ملس��افات غير قليلة

في االراضي التركية
وزارة النفط تقرر :إدارة وطنية
تنفيذية حلقل مجنون
الى جانب تعاقدها مع مستشارين لتقدمي
املش��ورة الفنية في الدراس��ات املكمنية
والصيانة وتنفيذ املش��اريع االس��تثمارية
وغيرها ،مؤكدا بان عملية اس��تالم احلقل
من شركة ُشل تسير وفق البرنامج املتفق
علي��ه ،وان االدارة التنفيذي��ة الوطني��ة
اجلديدة ستقوم بتنفيذ االلتزامات اخلاصة
بتطوير احلقل ومبا يحقق االهداف اخملطط
لها".
يذك��ر ان الع��راق ميتلك م�لاكات نفطية
متخصص��ة ومتمكن��ة ،ادارت حق��ول
النف��ط في الع��راق باجله��د الوطني بعد
اعالن الس��لطات العراقية الس��ابقة في
1حزي��ران ع��ام  1972تأميم ش��ركة نفط
العراق باصدار القانون رقم  69واستحداث
ش��ركة حكومية جديدة باسم الشركة
العراقي��ة للعملي��ات النفطي��ة تدار من
قبل موظفي وعمال ش��ركة نفط العراق
املؤممة.
رئاسة اجلمهورية :تصريحات
بعض النوّاب تهديد للوحدة الوطنية
وعب��ر املكتب ف��ي البيان عن اس��تغرابه
م��ن "التناقضات القانونية والسياس��ية
الصارخ��ة الت��ي تضمنته��ا تصريح��ات
جعف��ر األخي��رة ،فض�لا عن الس��عي عن
سبق اصرار إلى ايهام الرأي العام الوطني

عبر ط��رح مواقفه اخلاص��ة ليس كتعبير
ع��ن رأيه كنائ��ب برملاني وهو م��ا نحترمه
بداه��ة ،ب��ل كتعبي��ر ع��ن موق��ف حزبه
السياس��ي مرة او كتلته البرملانية مرة بل
حتى عن موقف رئاسة احلكومة زاعما انه
(مقرب جدا لها) ومكلف بالنطق باسمها
بينما يعرف اجلميع ان لكل منها متحدث
رسمي معروف".
وأش��ار الى ان "جعفر جتاهل في تصريحه
تأكيد مختلف قادة البالد ورؤس��اء القوى
السياسية على الضرورة القصوى للحوار
الذي يهدف أساس �ا ً الى تعزي��ز التفاهم
الوطن��ي ومتتني وحدة ش��عبنا العراقي ال
سيما بعد حتقيق النصر التام على االرهاب
على يد ابطال قواتنا املس��لحة الباس��لة
بكافة تشكيالتها دون استثناء".
وتابع البي��ان ان "مكتب الرئاس��ة يرفض
تصريح��ات للنائب ماجد ش��نكالي زعم
فيه��ا أن احل��وار ب�ين احلكوم��ة االحتادي��ة
وحكوم��ة إقليم كردس��تان الذي دعت له
رئاس��ة اجلمهورية (س��يبدأ مطلع العام
املقب��ل وس��وف يكون برعاية ط��رف ثالث
أممي)" ،موضحا ان "احلوار املنتظر لن يكون
برعاية او اش��راف اية جه��ة دولية او أممية
مهم��ا كانت امنا برعاية الرئاس��ة وحدها،
ف��ي اش��ارة ال��ى ان (الدعم الفن��ي لألمم
املتح��دة) املطلوب ليس اش��رافا او رعاية
بأي شكل من االشكال".
وج��دد املكت��ب دعوته إل��ى "التحقق من
دق��ة املعلوم��ات قب��ل اط�لاق مث��ل هذه
التصريح��ات املؤس��فة الت��ي ق��د تض��ر

بسمعة البالد وأمنها واملصلحة الوطنية
العليا بغ��ض النظر عن الدواف��ع الذاتية
التي تقف خلفها" ،مرحبا بـ"أي نقد بنّاء
أو استفسار بهذا الشأن".
العبادي :يجب القضاء على احملسوبية
واملنسوبية في األجهزة األمنية
وق��ال العب��ادي ف��ي كلمة موجه��ة الى
الش��عب العراق��ي" ،ايه��ا العراقي��ون ان
ارضكم حت��ررت بالكامل وان حلم التحرير
اصب��ح حقيقة" ،مش��يرا ال��ى ان العراق
انتص��ر بعون اهلل تعالى ووحدة الش��عب
وبدماء الشهداء واجلرحى.
وتابع" ،نعلن البناء شعبنا وللعالم اجمع
ان الغيارى وصلو وال��ى اخر معاقل داعش
وطهروه��ا وان عل��م الع��راق رف��رف على
جميع االراضي العراقية واملنافذ احلدودية.
جرمية ساحة النسور في بغداد
أمام القضاء األميركي مجددا
وتضيف الصحيف��ة األميركية" ،خلصت
محكم��ة مؤلف��ة م��ن ثالثة قض��اة الى
وجود خطأ بعدم السماح مبحاكمة املدان
بشكل منفصل".
وكان محامو س�لاتن طلب��وا اإلفراج عنه
بناء على إقراره اخلاص ،مع فرض قيود على
سفره وحيازته لألسلحة النارية ،في حني
كانت احملاكمة اجلدي��دة معلقة ،وقالوا إن
هذه الش��روط كانت مناسبة ألن سجله
ف��ي الس��جن كان خالي��ا من اإلج��راءات

التأديبي��ة وأنه أمضى ما يقرب من س��تة
أعوام.
يذك��ر أن عامل�ين في ش��ركة ب�لاك ووتر
األمني��ة عمدوا في ( 16أيل��ول  )2007الى
إطالق الن��ار على مدنيني عراقيني عزل في
ساحة النس��ور غربي بغداد ،ما أسفر عن
مقت��ل  17وإصابة  20آخري��ن ،وهي جرمية
أثارت غضب العراقيني وتوتر العالقات بني
العراق والواليات املتح��دة ،وفي عام 2014
حوكم أربع��ة من موظفي الش��ركة في
احملكم��ة االحتادية األميركي��ة وأدين واحد
من املوظفني بتهمة القتل املتعمد ،وأدين
الثالثة اآلخرون بتهم��ة القتل غير العمد
باستخدام أسلحة نارية.
وادعى حراس بالك ووتر آنذاك أن قافلتهم
العسكرية تعرضت لكمني وأنهم أطلقوا
النار عل��ى املهاجمني للدفاع عن القافلة،
في حني أك��دت احلكومة العراقية واحملقق
أن القتل لم يكن مبررا ،وفي اليوم التالي،
مت إلغ��اء رخص��ة ب�لاك ووت��ر للعمل في
العراق بصورة مؤقتة ،وأقرت وزارة اخلارجية
األميركية بأن حصيلة احلادثة هو "سقوط
أبرياء".
حل املشكالت مع اإلقليم مرهون
باستيفاءات دستورية من بينها
السيطرة على النفط
لكن��ه يكش��ف أن "احلكوم��ة االحتادي��ة
ملتزم��ة مبن��ح روات��ب موظف��ي االقليم
وذلك بعد القيام بامرين ،األول اجناز تدقيق
شامل لس��جالت املوظفني في كردستان

ألننا نعتقد بوجود ش��بهات فس��اد فيها
وامللف اآلخر يتعلق بضرورة مرور الصادرات
النفطي��ة م��ن خ�لال احلكوم��ة االحتادية
وعندها س��تعمل احلكومة على تس��ليم
روات��ب املوظف�ين باالقليم اس��وة ببقية
احملافظات".
وب�ين أن "العالقة م��ع االقليم مت��ر حاليا ً
في مرحلة بناء الثقة بعد الش��رخ الكبير
الذي حصل م��ع احلكومة االحتادية نتيجة
االصرار على استفتاء االنفصال".
وأكد احلديثي أن "هناك صالحيات سيادية
للحكومة االحتادية مقرة مبوجب الدستور
على االقليم االعتراف بها وهي املنصوص
عليها في املادة  110من الدستور".
ودعا "حكوم��ة االقليم إلى عدم االكتفاء
باعالن االلتزام بالدس��تور وقرارات احملكمة
االحتادية واختصاصات السلطات االحتادية،
أمنا ترجمة ذلك إلى الواقع ،وعندها سيبدأ
احلوار".
وأكمل احلديثي بالقول إن "احلوار سيكون
بعد االنته��اء من امللفني النفطي وكذلك
املعاب��ر احلدودية لك��ن االقليم يتعنت في
عدم االنصياع إلى النصوص الدس��تورية
ذات العالق��ة وهذا يؤدي إل��ى تدهور كبير
في الوض��ع املعاش��ي البن��اء محافظات
كردستان".
ترامب يواجه اعتراضات قانونية
بشأن حظر سفر عائالت الالجئني الى
أميركا
وكان الرج��ل ال��ذي يس��تخدم االس��م

املستعار ( جوزيف دو) قد فر من الصومال
عندم��ا كان ف��ي العاش��رة م��ن العمر،
وأمضى  22عام��ا في مخيمات الالجئني
الكينية وبعد إجراء فحص مكثف وصل
إلى الواليات املتحدة في عام .2014
وم��ا ت��زال زوجت��ه وأطفال��ه الثالثة في
كيني��ا ،وق��دم التماس��ات إلحضارهم،
ولكن حظر ترامب منع هذا اجلهد في لم
شملهم.
وصرح االحتاد للحريات املدنية االميركي،
أن قرار وقف الالجئني القادمني لالنضمام
ال��ى عوائله��م إل��ى أجل غير مس��مى،
ينج��م عن��ه أض��رار ال ميك��ن إصالحها
ويجب وقفها على الفور.
م��ن جانبها علقت احلكوم��ة على ذلك،
ان هنالك حاجة ال��ى فحص اضافي من
اجل ضم��ان عدم تهديد االم��ن القومي
للواليات املتحدة.
شمول الكليات األهلية بالزماالت
والسماح بدراسة العرب واألجانب
فيها
وصوت أعضاء مجل��س التعليم األهلي
على فتح باب التق��دمي والقبول للطلبة
الع��رب واألجان��ب في الكلي��ات األهلية
بالعام القادم.
وكان��ت وزارة التعلي��م العال��ي والبحث
العلم��ي أعلن��ت ،اخلميس ( 12تش��رين
األول  ،)2017ع��ن إط�لاق دلي��ل الطالب
للتقدمي ال��ى اجلامعات والكليات األهلية
للعام الدراسي .2018 /2017

الملف األمني

تحرير طفل مختطف بجانب الكرخ وسط بغداد * سقوط  3قذائف هاون في قره تبه شرقي بعقوبة
مقتل  7إرهابيين في النمرود شرقي الموصل * انفجار قنبلتين صوتيتين بمنطقة القبلة وسط البصرة
بغداد – حترير طفل
ذكر املتحدث باسم وزارة الداخلية
امس الس��بت ،ان قوة امنية حررت
طف�لا نازح��ا ف��ي جان��ب الك��رخ
واعتق��ال ثالث��ة م��ن املتورطني في
اختطافه.
وقال املتحدث باسم الوزارة العميد
سعد معن إن "اس��تخبارات اللواء
السابع /ش��رطة احتادية بالتنسيق
م��ع اس��تخبارات الفرق��ة الرابعة
متكن��ت ،صباح يوم ام��س من حترير
طف��ل ن��ازح مخطوف ف��ي جانب
الك��رخ م��ن بغ��داد"  ،مضيف��ا أن
"الق��وة اعتقل��ت متهم�ين اثن�ين
وإم��رأة كان��وا متورط�ين بعملي��ة
اخلطف واملساومة".

ديالى – سقوط قذائف
اعلن رئي��س مجلس ناحية قرة تبة
ف��ي محافظ��ة ديالى رحي��م عزيز
امس الس��بت سقوط ثالث قذائف
هاون في أط��راف الناحية دون وقوع
إصابات.
وق��ال عزي��ز إن "ث�لاث قذائف هاون
س��قطت مس��اء ي��وم اجلمعة في
أط��راف ناحية ق��رة تب��ة (112كم
ش��مال ش��رق بعقوب��ة) دون أي��ة
إصاب��ات بش��رية"  ،مضيف��ا أن
"الق��وات األمني��ة ردت على مصدر
إطالق الهاونات" ،مؤكدا ً أن "الوضع
في الناحية حتت السيطرة".

االنب��ار اللـواء هـ��ادي رزيـج امـس
الس��بــت ،اعتقـ��ال إرهاب��ي يبتز
أهال��ي مدينـ��ة الفلوجة باس��ـم
"داعـش".
وقال اللواء رزي��ج ان "قوة من مركز
شرطة الفلوجة متكنت من اعتقال
إرهاب��ي ينتم��ى لعناص��ر داع��ش
ف��ي املدين��ة" ،مبين��ا ان "اإلرهابي
م��ن س��كان الفلوج��ة"  ،مضيفا
أن "اإلرهاب��ي يتص��ل عل��ى أهالي
الفلوجة ويهددهم ويبتزهم ويطلب
منهم أموال باس��م دول��ة اخلرافة
داعش" ،الفتا ال��ى أن "املتهم نقل
الى مركز أمني للتحقيق معه".

االنبار – اعتقال ارهابي
كش��ف قائ��د ش��رطة محافظ��ة

النجف – اعتقال مطلوبني
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي مديري��ة

ش��رطة محافظة النجف االشرف
واملنش��آت امس الس��بت عن متكن
مفارز مكافحة االجرام في احملافظة
القاء القبض على س��تة مطلوبني
في أماكن مختلفة .
واوضح املصدر االمن��ي الذي رفض
الكش��ف عن اس��مه أن مكافحة
اج��رام النج��ف ألق��ت القب��ض
عل��ى س��تة مطلوب�ين عل��ى وفق
م��واد قانونية مختلف��ة في أماكن
متفرق��ة اربع��ة منهم عل��ى وفق
امل��ادة  ٤٠٦واثن�ين اخري��ن بتهم��ة
القتل ومت إحالتهم للقضاء.
ميسان – نزاع مسلح
افادت دائرة صحة محافظة ميسان
امس السبت أن عدد املصابني جراء

الن��زاع العش��ائري املس��لح ال��ذي
وقع في ح��ي اإلمام الصادق بلغ 11
مصابا ً بينهم طفلة.
وكان مص��در أمن��ي ف��ي احملافظة
أفاد ،بإصابة مدني واحد على االقل
بجروح خطيرة نتيجة نزاع عشائري
مسلح في العمارة .
ذي قار – عملية دهم
اك��د مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظ��ة ذي قار امس الس��بت ان
ق��وة من الش��رطة الق��ت القبض
عل��ى ارهاب��ي ينتم��ي لعصاب��ات
داعش جنوب مدينة الناصرية مركز
محافظة ذي قار.
وذك��ر املص��در االمني ال��ذي رفض
الكش��ف عن اس��مه ان "سيطرة

تل اللح��م جنوبي مدينة الناصرية
قبض��ت على متهم يرمز الس��مه
( م.ع.أ ) يس��كن منطق��ة املعق��ل
النتمائ��ه ملا يس��مى بـ"الش��رطة
اإلس�لامية" ف��ي داع��ش االرهابي
 ،مضيف��ا ان "املته��م أحي��ل إل��ى
اجلهة التحقيقية اخملتصة إلكمال
اإلجراءات القانونية بحقه".
نينوى – عملية استباقية
اعلـن مصـدر امنـي فـي ش��رطـة
محافظتة نينـوى امـس الس��بـت
ان ق��وات اجلي��ش مش��تركة قتلت
 7م��ن عناص��ر تنظي��م داعـ��ش
االرهابـي ف��ي منطقـ��ة النمـرود
شـرق املوصـل.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف

عن اس��مه إن "عملية اس��تباقية
اجرته��ا قي��ادة اجليش والش��رطة
وف��وج س��وات ومغاوي��ر عملي��ات
نينوى في منطقة النمرود بش��رق
نينوى اس��فرت عن مقتل س��بعة
من عناصر تنظيم داعش االرهابي"
 ،مضيفا ان "عنصرا من الش��رطة
اصيب عندما كانت القوة املشتركة
تداهم وكر االرهابيني".
البصرة – انفجار صوتية
اف��اد مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة
محافظة البصرة امس الس��بت أن
دارا س��كنية الحد احملامني تعرضت
إلى اعتداء بقنبلت�ين صوتيتني لم
يس��فر انفجارهم��ا ع��ن إصابات،
ولكنهما تسبب باضرار مادية.
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حلقة نقاشية عن
تطوير قطاع

الزراعة في العراق
بغداد  -الصباح الجديد:
نظمت وزارة الزراعة حلقة نقاشية تضمنت
محاضرت�ين بعنوان «غذاؤن��ا دواؤنا وقطاع
الزراعة ف��ي العراق بحضور الدكتور مهدي
ضمد القيسي الوكيل الفني للوزارة .
وتضمنت احملاضرة األولى للدكتور طالل طه
علي /دائ��رة البس��تنة دور النباتات الطبية
والغذائي��ة ف��ي معاجلة األم��راض وماهية
الثقاف��ة الغذائية و(كم وم��اذا ومتى نأكل
وأي األن��واع الغذائي��ة الت��ي تعالج احلاالت
املرضية اخملتلف��ة)  ،وكذلك إج��راء مقارنة
ب�ين املس��تخلصات النباتي��ة الطبيعي��ة
واملضادات احليوية الصناعية على البكتريا
املرضية والتي أثبتت قابلية عالية في قتل
البكتريا وتثبيط منوها.
ولف��ت الدكت��ور علي الى ان ه��ذه احملاضرة
تهدف إل��ى ان أكثر األم��راض التي تصيب
اإلنسان واحليوان والنبات ممكن عالجها من
خالل التنوع الغذائي والنبات الطبي املالئم
لتلك احلالة املرضية.
أم��ا احملاض��رة الثانية جاءت بعن��وان قطاع
الزراع��ة ف��ي العراق(دراس��ة جغرافي��ة
للمعلومات واملش��كالت واحللول) ،لألستاذ
إياد عبد علي س��لمان /جامعة بغداد كلية
التربية األساس��ية ،متحورت حول املقومات
الطبيعي��ة للزراع��ة ،وته��دف إل��ى عرض
اإلمكانيات الزراعية في العراق وتشخيص
املشكالت التي تواجهه مع عرض املشكالت
الكفيلة بالنهوض بالقطاع الزراعي ليقود
التنمية االقتصادية في البلد.

إطالق الدفعة

السادسة من رواتب
اإلعانة االجتماعية

بغداد  -الصباح الجديد:
اكدت مدي��ر عام دائ��رة الصن��دوق في هيئة
احلماي��ة االجتماعية بوزارة العمل والش��ؤون
االجتماعي��ة جاكل�ين صلي��وا ان الدفع��ة
السادس��ة من روات��ب االعان��ات االجتماعية
ستطلق قبل نهاية العام احلالي
واوضحت املدير الع��ام ان اطالق هذه الدفعة
ج��اء بن��اء عل��ى توجيه��ات الوزي��ر املهندس
محمد ش��ياع الس��وداني التي حرصت على
ايص��ال كل الدفعات خ�لال مواعيدها خالل
ع��ام  2017وايض��ا كان دوره كبي��را في تأمني
مبالغه��ا م��ن خالل التنس��يق م��ع مجلس
الوزراء ووزارة املالية.
واضافت صليوا ان دوائر الهيئة تعمل كخلية
نحل وبشكل تكاملي إلجناز االجراءات املالية
والفني��ة متهيدا إلط�لاق روات��ب االعانات في
دفعتها السادسة قبل نهاية العام .
عل��ى صعيد آخر اوجزت مدي��ر عام الصندوق
املبالغ الت��ي مت صرفها خالل الدفعات اخلمس
لرواتب االعانات االجتماعية من العام احلالي اذ
بلغت اكثر من ترليون وخمسمائة مليار دينار
 ،مشيرة الى ان ايرادات الصندوق بلغت اكثر
من  85مليار دينار ولغاية  .2017-9-30مبينة
ان قيمة املبالغ املتحصلة من ارباح الشركات
والبالغ��ة  1%وكذل��ك من اي��رادات الصندوق
بنس��بة (  )25%بلغ��ت قراب��ة االربعني مليار
دينار  ،مضيفة ان قيمة املبالغ املتحصلة من
املتجاوزين بلغت قرابة اثني عش��ر مليار دينار
فيما بلغت قيم��ة مبالغ الرواتب املعادة اكثر
من اربعة وثالثني مليار دينار ،
ولفت��ت صليوا ال��ى ان قيمة مبل��غ الفائدة
املتحص��ل عن مبلغ الوديع��ة الثابتة فبلغت
مائ��ة ملي��ون دينار  ،مؤك��دة ان مجموع هذه
بل��غ اكثر من  85مليار دينار ولغاية الـ  30من
ايلول املاضي .
يذكر ان وزير العمل اكد خالل اجتماعه االخير
مع املالكات املتقدمة ورؤس��اء االقس��ام في
هيئة احلماية االجتماعية على بذل املزيد من
اجله��ود من اجل غلق مل��ف االيقافات وايجاد
افض��ل االج��راءات القانوني��ة وبآلية واضحة
لالسترداد .
ه��ذا ويبلغ ع��دد العائالت املش��مولة برواتب
االعانات االجتماعية اكثر من مليون و 50الف
عائل��ة حيث يبل��غ الراتب اذا كان رب االس��رة
رجل وثالثة اطف��ال ( )175الف دينار ش��هريا
فيما يبل��غ الرات��ب اذا كان رب االس��رة امرأة
وثالثة اطفال ( )225الف دينار شهريا.

على هامش الملتقى الختامي للجنة التوجيهية بفيينا

العراق يبحث تطوير وتنشيط االستثمار الصناعي مع اليونيدو
متابعة الصباح الجديد:

بحث العراق ممث�لا بوزير التجارة
وكالة الدكتور سلمان اجلميلي
ونائ��ب املدي��ر الع��ام للمنظمة
العاملي��ة للتنمي��ة الصناعي��ة
(يوني��دو) هيروش��ي كينوش��ي
في العاصمة النمساوية فيينا،
تطوي��ر وتنش��يط االس��تثمار
واس��تقطاب
الصناع��ي
االس��تثمارات العاملي��ة ،اثن��اء
لقاء حتق��ق بينهما على هامش
املش��اركة في امللتق��ى اخلتامي
للجن��ة التوجيهي��ة ملش��روع
تطوير البني��ة التحتية للجودة
بهدف تس��هيل التجارة وتعزيز
حماية املستهلك.
وناقش الطرفان خالل اللقاء في
مقر املنظمة في فيينا جملة من
القضايا ذات االهتمام املشترك
بني احلكومة العراقية واملنظمة
الدولي��ة للتنمي��ة الصناعي��ة،
ومن بني امللفات التي نوقش��ت
عدا املوضوعني املش��ار اليهما،
آليات تطوي��ر البنية الصناعية
وتعددية مصادر الدخل القومي
والتخلص من ظاه��رة االحادية
في املوارد االقتصادية.
ودعا اجلميل��ي املنظمة العاملية
للتنمي��ة الصناعي��ة إل��ى
املشاركة في مؤمتر الدول املانحة
الذي سيعقد في الكويت خالل
شهر شباط املقبل  ،مؤكدا دور
منظمة « يوني��دو» في الترويج
للف��رص االس��تثمارية املتاح��ة
في العراق الس��يما في املناطق
احمل��ررة وتطوير امكانات املالكات
العراقية املتخصصة في مجال
التروي��ج لالس��تثمار وادارت��ه ،
مش��ددا على ضرورة استكمال
مشروع البنية التحتية للجودة
وحماية املستهلك الذي نفذته
املنظمة بالتع��اون مع احلكومة
السويدية .

العراق بحث
إمكانية تطوير
وتنشيط االستثمار
الصناعي واستقطاب
االستثمارات العالمية
إلى العراق  ،فض ًال
عن بحث آليات تطوير
البنية الصناعية
وتعددية مصادر
الدخل القومي

جانب من اللقاء

من جان��ب اخر ناق��ش الطرفان
امكاني��ة فتح مكت��ب ملنظمة
«يوني��دو» ف��ي بغ��داد ،اذ تعهد
اجلميل��ي بالعم��ل عل��ى تذليل
العقب��ات ف��ي ه��ذا اجلانب الن
ذلك من ش��أنه متك�ين املنظمة
العاملية للتنمية الصناعية من
دعم الع��راق في مج��ال تنمية
مشاريع اعادة االعمار والنهوض
بالقط��اع الصناع��ي بوصف��ه
قطاع��ا مهم��ا م��ن قطاع��ات
التنمية في العراق.
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت
دائرة تطوي��ر القطاع اخلاص في
وزارة التجارة ان قس��م التدريب
التجاري ف��ي الدائرة س��ينظم

ورش��ة عم��ل وحلقة نقاش��ية
بش��أن واقع القط��اع الصناعي
العراقي وسبل النهوض به يوم
االربعاء املقبل .
واوضح مدير ع��ام الدائرة رياض
فاخ��ر الهاش��مي ان الورش��ة
س��تناقش العديد من املواضيع
منه��ا مقدم��ة ع��ن القط��اع
الصناعي اخلاص العراقي وسبل
النهوض به وتقدمي احصاءات عن
واقع القط��اع الصناعي اخلاص
وماه��ي مزاي��ا البل��د الصناعي
وس��بل النه��وض بالقط��اع
الصناع��ي اخل��اص واملش��كالت
واملعوق��ات اضاف��ة الى موضوع
التجرب��ة املاليزية ف��ي التنمية

تحديث االستراتيجية الوطنية
للسيطرة على األمراض غير االنتقالية
بغداد  -الصباح الجديد:
برعاي��ة وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة
الدكتورة عديلة حمود حسني عقدت
اللجنة العليا لتوقيع االستراتيجية
الوطني��ة للوقاية والس��يطرة على
االم��راض غي��ر االنتقالية ف��ي وزارة
الصحة للعام  2022 2018-اخلميس
اجتماع��ا بحضوراالمني العام جمللس
الوزارء الدكتور مهدي العالق ووكالء
وممثلي ال��وزرات والهيئ��ات العراقية
وممث��ل وخب��راء منظم��ة الصح��ة
العاملية.
وقال��ت الوزي��رة خ�لال االجتم��اع ان
توقيع اتفاقية اطالق االس��تراتيجية
الوطني��ة الت��ي ه��ي مس��ؤولية
اجلميع لتنفيذها بهدف الس��يطرة
على االمراض غي��ر االنتقاليه والتي
س��تمتد للس��نوات اخلمس املقبلة
 2018ولغاية . 2022
م��ن جانب��ه اك��د الوكي��ل الفن��ي
لل��وزارة الدكتور ح��ازم اجلميلي اننا

جنتمع اليوم لتحديث االستراتيجية
الوطني��ة للوقاية والس��يطرة على
االمراض غي��ر االنتقالية التي اعدت
م��ن خ�لال العم��ل املش��ترك م��ع
الوزارات والهيئات العراقية  ،مضيفا
لق��د اول��ت وزارة الصح��ة اهتماما
بالوقاية والس��يطرة عل��ى االمراض
غي��ر االنتقالية ملا تس��ببه من عبء
متن��ام عل��ى اجملتمع وعل��ى النظام
الصح��ي وتأثيراته��ا االخ��رى عل��ى
النم��و االقتص��ادي واالجتماعي وما
تس��ببه حس��ب التقارير العاملية ان
هذه االمراض تش��كل نصف اسباب
الوفاة واملراضة في العراق  ،مبينا انه
مت اعداد هذه االس��تراتيجية خلفض
معدالت املراض��ة والوفيات الناجمة
عن هذه االمراض .
واش��ار الوكيل الفني ال��ى ان هناك
توجه��ا عاملي��ا نح��و رفع مس��توى
االولوية للسيطرة على هذه االمراض
وال��ذي ت��وج باالع�لان السياس��ي

الجتم��اع اجلمعي��ة العام��ة ل�لامم
املتحدة رفيع املستوى الذي عقد في
نيوي��ورك عام  2011وال��ذي يتضمن
الت��زام رؤس��اء ال��دول واحلكوم��ات
بتطبي��ق االس��تراتيجية العاملي��ة
للوقاية والس��يطرة عل��ى االمراض
غي��ر االنتقالي��ة م��ن خ�لال تهيئة
البيئ��ة الصحي��ة املناس��بة وتعزيز
السياس��يات والنظ��م الصحي��ة
الوطنية بالتعاون الدولي والتي متتد
اخلطة ضمن معظم اهداف التنمية
املستدامة حتى عام . 2030
وف��ي خت��ام االجتم��اع وقع��ت وزارة
الصح��ة والبيئ��ة ووكالء وممثل��و
الوزارات العراقية االخرى على اتفاقية
اط�لاق االس��تراتيجية الوطني��ة
للوقاية والس��يطرة عل��ى االمراض
غي��ر االنتقالي��ة والتي س��تنفذ من
ع��ام  2018ولغاي��ة  2022وس��يرفع
محضر االجتماع الى مجلس الوزارء
للمصادقة عليه .

وضع حجر األساس ألول مرسى نهري في واسط
بغداد  -الصباح الجديد:
وض��ع الوكيل االداري ل��وزارة النقل
أحم��د عبد اي��وب املوس��وي ،حجر
االس��اس ألول مرس��ى نه��ري ف��ي
محافظة واسط و 3محطات داخل
سدة الكوت وكذلك مجاور مسبح
الكوت.

تقرير

وقال املوس��وي ان انش��اء املرس��ى
ومحط��ات التاكس��ي النهري جاء
م��ن اج��ل خدم��ة ابن��اء محافظة
واس��ط  ،مؤك��دا ً ان هذا املش��روع
يس��هم بتوف��ر الراح��ة والترفي��ه
للمواطن اضافة الى كونه اس��لوبا
جديدا وس��ريعا للنق��ل بني ضفاف

نهر دجلة وكذلك اسعاره املناسبة
مقارنة بالوسائل النقل األخرى.
من جهته اش��اد محافظ واس��ط
محم��ود امل�لا ط�لال بجه��ود واداء
ش��ركات وزارة النق��ل وإس��هامها
بتق��دمي افض��ل اخلدم��ات البن��اء
احملافظة.

الصناعية.
واشار املدير العام الى ان الدائرة
س��تنظم كذلك ندوة بالتعاون
م��ع جمعي��ة اله�لال االحم��ر
لتوعية املوظفني بشأن مخاطر
عملي��ات التجميل الت��ي تنجز
بش��كل غير قانوني والتي تهدد
احلياة والسالمة اجلسدية وذلك
خالل االسبوع املقبل .
م��ن جانبه��ا ناقش��ت اللجنة
املركزي��ة الدارة اجل��ودة اع��داد
خطتها لرف��ع ق��درات وتفعيل
قس��م وش��عب ادارة اجل��ودة
والتوعية واالرشاد الستعمالها
في كل عمل تشكيالت الوزارة .
واكد وكيل ال��وزارة االقدم وليد

املوس��وي خالل االجتماع الدوري
للجنة على ضرورة وضع اخلطط
االستراتيجية واستعمال وسائل
االتص��ال احلديث��ة وتكنولوجبا
املعلوم��ات في ادارة عمل الوزارة
لتحقي��ق اجلودة في كل مفصل
من عملها اضاف��ة الى تكثيف
ورش العم��ل بالتعري��ف بنظم
اجلودة من خالل تخصيص ساعة
واحدة يوميا للتوعية واالرش��اد
بالنظم وكذل��ك وضع اللوحات
االسترشادية في مداخل الدوائر
والش��ركات ع��ن مب��ادئ اجلودة
وخلق بيئ��ة لتنفيذ هذه املبادئ
وحتديد املسارات.
واش��ار وكيل الوزارة الى ضرورة

التح��ري والتواص��ل ع��ن اخ��ر
املس��تجدات ف��ي عم��ل نظ��م
اجلودة وطرح االفكار واملقترحات
واالهداف والنتائ��ج والتوصيات
وتش��خيص مكام��ن الضعف
والق��وة من خالل حتدي��د البيئة
الداخلي��ة واخلارجي��ة الت��ي
تتطلبها خط��ة االجناز لتطبيق
مبادئ اجلودة وعكسها في عمل
ال��وزارة  ،الفتا ال��ى انه مت كذلك
خ�لال االجتم��اع التأكي��د على
ض��رورة متابعة وتنفيذ توصيات
اجتماع اللجن��ة وتقدمي التقارير
الدوري��ة ع��ن نتائ��ج االجن��ازات
املنف��ذة لتل��ك التوصي��ات
واملقترحات.

صحة الرصافة تعقد مؤتمرها العلمي السادس
بغداد  -الصباح الجديد:
حتت ش��عار (نحو افق علمي اوس��ع
وامل باملستقبل ) اقامت دائرة صحة
بغ��داد  /الرصافة مركز الغدد الصم
والسكري املؤمتر العلمي السادس .
واش��ار محاف��ظ بغ��داد املهن��دس
عط��وان العطواني في كلمة القاها
خ�لال مش��اركته ف��ي املؤمت��ر ان
مرحلة داع��ش االرهابي انتهت واالن
علين��ا التوجه نح��و االعمار وكذلك
املؤمت��رات العلمية التي تس��هم في
االرتقاء العلمي واملهني الن املؤمترات
العلمي��ة املتخصصة الس��يما في
مجال الس��كري تس��هم في تبادل
اخلبرات ومتابعة احدث املس��تجدات

الطبية والعلمية .
واض��اف العطوان��ي ان احملافظ��ة
على اس��تعداد كامل لدعم ورعاية
امل�لاكات الطبي��ة والصحية وتوفير
املستلزمات واالستفادة من التجارب
العلمي��ة  ،معرب��ا ع��ن تقدي��ره الى
مدي��ر عام صحة الرصافة والعاملني
في مركز الغدد الصم والسكري من
خالل الدع��م واالس��ناد الطبي الى
القوات االمنية واحلش��د الش��عبي
املقدس.
م��ن جانب��ه اك��د مدير ع��ام صحة
الرصاف��ة الدكت��ور عب��د الغن��ي
سعدون الساعدي ان هذا املؤمتر يأتي
تزامنا مع انتصارات جيشنا العراقي

والقوات االمنية واحلش��د الش��عبي
املقدس وش��عبنا العظيم  .مضيفا
انن��ا نريد في ه��ذه املرحلة التطلع
ال��ى العلم والى امل كبير  .وان لهذا
املؤمت��ر اهمي��ة بع��د انتش��ار مرض
الس��كري في العالم بش��كل كبير
حت��ى وصل ال��ى  600مليون مصاب
بهذا املرض في العالم والعراق .
واش��ار الى ان نسبة االصابة مازالت
ترتفع لذا ادعو الى تشكيل مجلس
السكري على غرار مجلس السرطان
 ،وكذلك ادع��و الباحثني ال��ى اجراء
املزيد م��ن البحث العلمي الس��يما
وان محافظة بغداد وصحة الرصافة
على امت استعداد لدعم البحوث .

افتتاح مركز للتدريب المهني في األنبار
بغداد  -الصباح الجديد:
شارك مدير عام دائرة التدريب املهني
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية
املهن��دس ص��ادق خزع��ل ابراهي��م
بافتت��اح مرك��ز التدري��ب املهني في
األنب��ار بحض��ور احملاف��ظ املهن��دس
محمد احللبوس��ي الذي اثن��ى بدوره
على جه��ود وزارة العمل باعادة اعمار
املركز .
وق��ال مدي��ر ع��ام الدائ��رة ان افتتاح
املركز ج��اء تزامنا من احتفاالت بلدنا
بتحرير كام��ل االرض واالنتصار على
عصاب��ات داع��ش التكفيري��ة ،الفتا
الى ان الع��راق بدأ مبرحلة اعادة اعمار
احملافظات احملررة  ،مشيرا الى ان اعادة
اعمار املركز متت من قبل برنامج االمم

املتحدة االمنائي UNDPوسيتم جتهيز
 18ورش��ة تدريبية باالجهزة واملعدات
التدريبية ،معبرا عن ش��كره وتقديره
ملمثلي البرنامج حلرصهم على إعادة
التأهيل وسرعة االجناز .
وقدم املدير العام ش��رحا مفصال عن
اخلدمات التي ستقدم من قبل املركز
 ،مؤك��دا ح��رص ال��وزارة عل��ى تقدمي
افضل اخلدمات البناء محافظة االنبار
العزيزة.
وفي س��ياق آخر ش��ارك وفد من دائرة
التدريب املهني في ورشة عمل لتطوير
املناهج اخلاصة بالبن��اء الكونكريتي
ضم��ن مش��روع اص�لاح التعلي��م
والتدري��ب التقن��ي واملهن��ي ()TVET
ف��ي الع��راق بالتع��اون م��ع منظمة

اليونس��كو ،ف��ي مكت��ب منظم��ة
اليونس��كو ف��ي بغ��داد ،ومبش��اركة
مجموعة من املتخصصني في املهنة
من سوق العمل ومشاركني من وزارة
التربية ووزارة التعليم العالي.
والقى اخلبراء الدوليون خالل الورشة
محاضرات بعد ان قاموا بتقس��يم
العم��ل إلى ث�لاث مراح��ل  ،االولى
العم��ل مبنهجي��ة تطوي��ر املناهج
(داكي��وم) واملرحل��ة الثاني��ة إعداد
التحلي��ل الوظيف��ي ملهن��ة البناء
الكونكريت��ي لغرض اع��داد معايير
مهني��ة  ،فيم��ا تضمن��ت املرحلة
الثالث��ة تطوي��ر احملت��وى التدريب��ي
ليلب��ي احتياج��ات س��وق العم��ل
لقطاع البناء واالنشاءات.

ّ
تكبل عمل المؤسسات العاملة في االتصاالت
لكونها

إقرار قوانين االتصاالت بات حاجة ملحة
بغداد  -الصباح الجديد:
اكد الوكيل الفني لوزارة االتصاالت
امي��ر البيات��ي ان اق��رار القوان�ين
والتشريعات املناسبة في مجاالت
االتص��االت واملعلوماتية بات مهما
وضرورة ملحة لتحقيق قفزة نوعية
في هذا اجملال .
واضاف الوكيل الفني ان مش��اريع
احلكوم��ة االلكتروني��ة تتطل��ب
تش��ريع س��لة كاملة من القوانني
 ،فض�لا ع��ن قوان�ين اخ��رى تنظم
اعم��ال وزارة االتص��االت وهيئ��ة
االعالم واالتص��االت لم يتم اقرارها
ف��ي مجلس الن��واب ،وهي رس��الة
توج��ه جملل��س الن��واب القرارها في
الوقت احلاضر  ،لكونها تكبل عمل

املؤسسات العاملة في االتصاالت.
وق��ال البيات��ي ف��ي تصريح��ات
صحفي��ة ان��ه ومثال ملا تق��دم فان
تنفيذ مش��روع التوقيع االلكتروني
الذي مت االعالن عنه مؤخرا ً ،يتطلب
وجود البيئة القانونية املناسبة من
خالل ايجاد التش��ريعات القانونية
الت��ي م��ن خاللها يك��ون تطبيقه
عل��ى ارض الواقع ناجحا وبش��كل
فعال ،اما موضوع مكافحة اجلرمية
االلكترونية تتطل��ب في بادئ االمر
مواكب��ة التط��ورات احلاصل��ة في
مجاالت املعلوماتية والتكنولوجيا
ف��ي العال��م  ،وبالتال��ي ف��ان اقرار
القوان�ين والتش��ريعات املناس��بة
واح��داث التغيي��ر والتطوير عليها
بني وقت الخر مهم وضروري جدا .
واش��ار الوكي��ل الفن��ي ال��ى ان

اكثر اجلرائ��م االعتيادي��ة تنعكس
ف��ي طبيع��ة احل��ال عل��ى اجلرائم
االلكتروني��ة  ،ومكافح��ة تل��ك
اجلرائم تشتمل على جوانب امنية
تتعلق بجهات امنية  ،واخرى فنية
تك��ون م��ن مه��ام وزارة االتصاالت
حص��را ً  ،تتمثل ف��ي تتب��ع املواقع
االلكتروني��ة املس��يئة وحجبه��ا ،
كأن تك��ون مواقع الكترونية حترض
عل��ى االرهاب وتدعم��ه  ،او انتحال
شخصية مؤسس��ات حكومية او
مسؤولني حكوميني .
ولف��ت الوكي��ل الفن��ي ال��ى ان
اجراءات اخرى من ش��انها االسهام
في القض��اء على ه��ذه االنواع من
اجلرائ��م  ،تت��م م��ن خ�لال توعي��ة
وتثقي��ف املواط��ن مبخاط��ر ه��ذه
الوكيل الفني لوزارة االتصاالت امير البياتي اجلرائم  ،االمر الذي يتطلب تكاتف

اجله��ود م��ن قب��ل عــ��دة جهات
حكومي��ة وغي��ر حكوميــ��ة  ،الن
من يق��وم بتل��ك اجلرائم يس��تغل
تدنــ��ي مس��تــوى التوعــي��ة
مبخاطر اجلرائم االلكترونــية ،امـا
القض��اء على اجلرمي��ة االلكترونية
ومرتكبيهـا فان ذلك يتطلب وجود
قوانني ناف��ذة ومالكات متخصصة
تعم��ل في ه��ذا اجملال  ،ال��ى جانب
تعزيز جوان��ب التوعية والتثقيفية
والتربوي��ة للتعريف مبخاطره واثاره
اجلس��يمة عل��ى االف��راد واجملتمع،
خاص��ة لفئات الش��باب واالطفال
وتعريفه��م مبخاط��ر اس��تعمال
املواق��ع املس��يئة  ،ونحن ف��ي وزارة
االتصاالت دورنا كبير وحيوي العداد
وتهيئة البرام��ج التربوية للتوعية
تبدأ من عمر مبكر لالنسان .

تقارير محلية
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أربـع نـدوات لكليـة التربيـة للبنـات
فـي تطـوير القـدرات والتدريـس
البصرة  -سعدي السند:
ش��هدت كلية التربي��ة للبنات
في جامع��ة البصرة خالل األيام
القليل��ة املاضية أقامة  4ندوات
تخصصي��ة  ،ع��ن تكتي��كات
القرصن��ة االلكتروني��ة والن��وم
ومفهوميت��ه ومهارات التدريس
وحقوق اإلنس��ان ،فق��د اقامت
ش��عبة ضم��ان اجل��ودة واالداء
اجلامعي في كلية التربية للبنات
بجامع��ة البصرة ن��دوة بعنوان
(تكتيكات الهك��ر االلكتروني )
وقس��مت ال��ى محورين تضمن
احمل��ور األول محاض��رة حمل��ت
عن��وان الهاك��ر واالخت��راق
للتدريس��ي من كلية الهندسة
علي احمد تناول ش��رحا موجزا
ع��ن االختراقات األمنية من قبل
اخملترقني ومض��ار االختراق وطرق
االخت��راق وكيفي��ة احلماية ضد
االختراق ومت ايضا شرح عدة طرق
لكشف االختراق اما احملور الثاني
ف��كان للمهندس خال��د عباس
طاه��ر مدير قس��م املعلوماتية
ف��ي املديري��ة العام��ة إلنت��اج
الطاق��ة في البص��رة محاضرة
بعنوان طرق التخلص من الهكر
وحماية امللفات الشخصية .
وذكر مدير ضم��ان اجلودة واالداء
اجلامعي التدريسي حسني عبد
الك��رمي ان اله��دف م��ن الندوة،
توعي��ة الطالبات للحفاظ على
حساباتهن االلكترونية واالطالع
عل��ى ط��رق حف��ظ الواج��ب
وحفظ احلس��ابات الش��خصية
االلكتروني��ة املتمثل��ة ( الفيس
 /وتس��اب  /نس��تكرام  / /ياهو )
بتوصي��ات عديدة منه��ا ضرورة
التسلح ضد االختراق وان تكون
هن��اك ثقاف��ة به��ذا املوض��وع
ومعرف��ة باملواقع اخلطرة إضافة
الى كيفية زيادة الوعي الثقافي
لالس��تعداد لبلوغ عص��ر املدن
الذكية واحلوكمة االلكترونية .
اجلودة في النوم
وعقد قسم اجلغرافية في كلية
التربي��ة للبن��ات ن��دوة بعنوان
(الن��وم  ..مفهوم��ه وأنواع��ه
وأهميت��ه ) وحت��دث ف��ي الندوة
الدكتور إي��اد عبد اجلليل مهدي
حيث ذك��ر ان النوم ليس فقدان
الوع��ي أو دخ��ول االنس��ان في
غيبوب��ة وامن��ا هو حال��ة خاصة
مير بها الف��رد  ،مضيفا ان النوم

تهدف الندوات
الى توعية
الطالبات للحفاظ
على حساباتهن
اإللكترونية واالطالع
على طرق حفظ
الواجب وحفظ
الحسابات الشخصية
اإللكترونية المتمثلة
(الفيس /واتساب/
إنستكرام /ياهو)

جانب من توزيع الشهادات التقديرية بني املشاركات في الندوات

يقسم الى مرحلتني أساسيتني
تتمثل األولى مبرحلة عدم حركة
العينني الس��ريعة والتي تضم
النعاس والن��وم اخلفيف والنوم
العمي��ق  ،ف��ي ح�ين ان املرحلة
الثاني��ة واملعروفة مبرحلة حركة
العين�ين الس��ريعة ه��ي الت��ي
حت��دث فيه��ا كل االح�لام وان
البحوث العلمية اثبتت ان نقص
النوم العميق يؤدي الى النعاس
وغثيان وصداع وقلة التركيز في
اثناء النهار حيث ان االنس��ان ال
يحتاج الى س��اعات نوم طويلة
بل يحتاج الى جودة في النوم .
التدريس الناجح
واقامت وحدة التعليم املستمر
ف��ي كلي��ة التربي��ة للبن��ات
ندوة ح��ول موض��وع (مه��ارات
التدريس وطرق صياغة االسئلة
االمتحانية) لتدريس��يي الكلية
مم��ن يحمل��ون لق��ب م��درس
ومدرس مس��اعد وقسمت الى
محاضرت�ين تطرق��ت احملاض��رة
االول��ى الت��ي القاه��ا الدكت��ور
فيص��ل عب��د منش��د بعن��وان

(محاض��رات التدري��س) ال��ى
تعري��ف مه��ارات التدري��س وان
هذه املهارات متثل ثالثة تساؤالت
وه��ي م��اذا ت��درس وم��ن تدرس
وكيف تدرس وطرق إيصال املادة
العلمي��ة وخطوات التدريس��ي
الناج��ح واه��داف التدري��س
ومعرف��ة طالباتك ومس��تواهن
العلم��ي وطريقه اع��داد الدرس
اجلي��د قبل احملاض��رة وكيف يتم
االع��داد لهذا ال��درس من خالل
حتديد الهدف واالع��داد الذهني
واإلع��داد الكتابي وم��ن ثم البد
أن يقوم املدرس بأختيار طريقـة
التدريــس للمحاضـرة.
اما احملاضرة الثانية فقد القتها
رئي��س قس��م العل��وم التربوية
والنفسية الدكتورة امل مهدي
جبر حول موضوع أسس ومعايير
االس��ئلة االمتحاني��ة (االختبار
التحصيل��ي ) والت��ي قال��ت ،
يقصد باالخب��ار التحصيلي انه
أداة تستعمل لتحديد مستوى
كس��ب املتعل��م ملعلوم��ات
ومهارات في مادة دراس��ية كان
ق��د مت تعلمها مس��بقا بصفة

رس��مية من خالل إجاباته على
عينه م��ن االس��ئلة (الفقرات)
الت��ي متث��ل امل��ادة الدراس��ية
وصف��ات االختبار اجليد ( الصدق
,الثب��ات ,املوضوعي��ة ,وصياغة
االه��داف الس��لوكية حس��ب
مستويات بلوم ) .
واختتم��ت محاضرته��ا بالقول
ان هن��اك نوعني م��ن االختبارات
موضوعي��ة ومقالية ل��كل نوع
منها طريقة في وضع االس��ئلة
مبينة ايجابيات وس��لبيات هذه
الطرق
احلقوق االساسية
وأق��ام مكتب املفوضي��ة العليا
حلقوق االنس��ان  /ف��رع البصرة
وبالتع��اون م��ع كلي��ة التربي��ة
للبن��ات بجامعة البص��رة ندوة
بعنوان ( احلقوق األساسية).
وتضمنت الندوة محاضرة ملعاون
مدي��ر مكت��ب حقوق االنس��ان
املش��اور القانون��ي ط��ارق عبد
اجللي��ل عبد احلس�ين بعن��وان (
حرية الرأي والتعبير) تناول فيها
قانون حرية الرأي املطروح حاليا

ف��ي مجل��س الن��واب م��ن اجل
التصوي��ت علي��ه  ،مبينا نقاط
الق��وة والضع��ف ف��ي القانون
وفي خت��ام محاضرته بني أوجه
التشابه واالختالف بني التظاهر
الس��لمي واإلضراب وقد اعتمد
عبد احلس�ين عل��ى العديد من
الصور التوضيحية التي تطرقت
لها احملاضرة .
ام��ا احملاض��رة الثانيـ��ة فق��د
قدمهــا من مكتب املفوضيــة
الدكت��ور عب��اس عل��ي محمد
وهــ��ي بعن��وان ( العدال��ة
التصاحلي��ة ) وقد عرفه��ا بأنها
مس��ار جدي��د للقائم�ين عل��ى
عل��م اجلرمي��ة وذل��ك بالتركي��ز
عل��ى الصحية اكث��ر من اجلاني
ومحاول��ة إيجاد احلل��ول بإرضاء
األط��راف بطريق��ة اصالحي��ة
مؤك��دا ان اله��دف م��ن ذل��ك
ه��و احملافظ��ة عل��ى النس��يج
االجتماع��ي تلته��ا محاض��رة
بعنوان ( سيادة القانون ) قدمها
املمثل القانوني ملكتب املفوضية
العليا حلقوق االنس��ان املش��اور
القانون��ي عم��اد نعم��ه ياس��ر

وفيه��ا ركز على أهمية س��يادة
القان��ون من اجل إقامة مجتمع
متحضر وأمن في الوقت نفسه
وجاءت احملاض��رة الثانية بعنوان
( أهمية حقوق االنس��ان إلقامة
وصون سالم مس��تدام )قدمها
مدي��ر مكتب املفوضي��ة العليا
حلقوق االنس��ان  /ف��رع البصرة
مهدي قاس��م لفته تناول فيها
باحلدي��ث ع��ن وض��ع البص��رة
األمني بوصفه أفضل من بقية
احملافظات وخصوصا الس��اخنة
مما يخل��ق فيها اس��تقرارا وهذا
ينعك��س عل��ى طبيع��ة احلياة
فيها وركز ايض��ا في محاضرته
عل��ى أهمي��ة القان��ون من اجل
خلق أمن مستدام في مجتمعنا
يصب كله في جعل العراق اكثر
تقدما.
واختتمت الن��دوة التي حضرها
عمي��د كلي��ة التربي��ة للبن��ات
الدكت��ورة ام��ل عب��د ال��رزاق
املنص��وري وع��دد م��ن أس��اتذة
الكلي��ة والطالب��ات توزي��ع
الش��هادت تقديريري��ة عل��ى
املشاركني.

رئيس ديوان الرقابة المالية في ضيافة خادم الحرمين الشريفين
بغداد  -الصباح الجديد:
اس��تقبل خادم احلرمني الشريفني
امللك س��لمان ب��ن عب��د العزيز ال
س��عود في مكتبه بقصر اليمامة
ف��ي الري��اض الثالثاء رئي��س ديوان
الرقابة املالية االحتادي في جمهورية
العراق الدكتور صالح نوري خلف.
ومت خ�لال االس��تقبال اس��تعراض

خال��د بن عب��د الرحمن العيس��ى
ومعالي وزير اخلارجية االستاذ عادل
بن احمد اجلبير ومعالي رئيس ديوان
املراقبة العامة الدكتور حس��ام بن
عبد احملسن العنقري.
وج��اءت الزي��ارة تلبية لدع��وة من
ديوان املراقب��ة العامة في اململكة
العربية السعودية.

العالق��ات الثنائي��ة ب�ين البلدي��ن
الش��قيقني وافاق التع��اون خاصة
في اجملاالت الرقابية .
وحضر االس��تقبال صاحب السمو
امللكي االمير عبد العزيز بن سعود
بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية
ومعالي وزي��ر الدولة عضو مجلس
الوزراء رئيس الديوان امللكي االستاذ

خمس شهادات تقديرية لمستنبطي صنف الشعير 912
بغداد  -الصباح الجديد:
كرمت وزارة الزراعة فريق الباحثني
مستنبطي صنف بحوث الشعير
 912ذات اإلنتاجي��ة والنوعي��ة
العالية للعلف واحلبوب.
وق��د منح الوكي��ل الفني للوزارة
الدكت��ور مهدي ضمد القيس��ي
خالل مراس��يم التكرمي نيابة عن

الوزير فالح حس��ن زيدان اللهيبي
رئيس اللجنة الوطنية لتسجيل
واعتماد وحماية األصناف الزراعية
خمس شهادات تقديرية من قبل
اللجنة الوطنية للباحثني .
وق��ال الوكي��ل الفني لل��وزارة ان
التك��رمي ج��اء تثمين��ا ً جلهودهم
املبذول��ة ف��ي خدم��ة العملي��ة

الزراعي��ة والنه��وض بالقط��اع
بي إن
الزراع��ي واحليوان��ي  ،فيما نّ
صنف بحوث الشعير املستنبط
ه��و ثنائ��ي الغ��رض ( للعل��ف
األخض��ر واحلبوب ) وال��ذي يتميز
بإنتاجية ونوعي��ة عالية ويضاف
إل��ى األصن��اف املتمي��زة بدع��م
اجملال احليواني  ،حيث مت تسجيله

واعتماده من قبل اللجنة مبوجب
الق��رار املرقم  22في  26لش��هر
تش��رين الثان��ي املاض��ي لس��نة
. 2017
واضاف الوكي��ل الفني إن كمية
إنتاج��ه كعلف أخض��ر هي ( 10
) اطن��ان و ( ) 500كيلو غرام بذور
لل��دومن الواح��د  ،حي��ث أهتم به

املزارعون الذين مت جتربته بحقولهم
 ،الفت��ا ً الى إن فريق العمل يتكون
م��ن الباحثني الدكتور بهاء الدين
عبد الهادي ال��راوي رئيس الفريق
واملش��اركني هم الدكتور هشام
س��رحان عل��ي والدكت��ورة مه��ا
نايف كاظ��م وجمال عبد محمد
ومجيب عباس احمد.

إطالق دفعة جديدة من رواتب المعين المتفرغ للمدنيين
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلن��ت هيئة رعاي��ة ذوي االعاقة
واالحتياج��ات اخلاص��ة ف��ي وزارة
العمل والشؤون االجتماعية عن
اطالق
دفع��ة جدي��دة م��ن رات��ب املعني
املتفرغ حملافظة بغ��داد للمدنيني
املش��مولني بقان��ون هيئ��ة ذوي
االعاقة واالحتياجات اخلاصة رقم

(  ) 38لس��نة  2013ابت��داء ي��وم
امس الس��بت في املركز العراقي
الكوري .
وق��ال رئي��س الهيئ��ة القاض��ي
أصغر عب��د ال��رزاق املوس��وي ان
الدفع��ة اجلديدة م��ن راتب املعني
املتف��رغ للمدني�ين ب��دأ توزيعها
امس الس��بت بعد اكمال جميع
االجراءات اللوجستية والقانونية

املطلوب��ة لش��مول املدني�ين
برات��ب املع�ين املتف��رغ حملافظ��ة
بغ��داد ليتمكن��وا م��ن تس��لم
مستحقاتهم .
واوض��ح رئي��س الهيئ��ة ان عدد
املش��مولني براتب املع�ين املتفرغ
من املدنيني حملافظ��ة بغداد بلغ (
 ) 5االف و  828مستفيدا شملت
املتس��لمني خ�لال امل��دة املاضية

وستكون الدفعات املقرر تسلمها
لثالثة ش��هور ه��ي ( اب  ،ايلول ،
تشرين االول ) للعام احلالي.
وب�ين رئي��س الهيئ��ة ان التوزي��ع
س��يكون بواق��ع  200مس��تفيد
يوميا ف��ي مقر هيئة ذوي االعاقة
الق��دمي  /بناي��ة املرك��ز الوطن��ي
للصح��ة والس�لامة املهني��ة
بالقرب م��ن دائرة الكهرباء  ،الفتا

الى ان التس��لم بحض��ور املعني
فقط م��ع جلب املستمس��كات
الثبوتية االصلي��ة لكال الطرفني
(املعني واملعوق ) وحسب االسماء
املنش��ورة في املوق��ع االلكتروني
والصفح��ات الرس��مية ل��وزارة
العم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة
وصفحة هيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجات اخلاصة .

انطالق أول حافلة لخط بغداد  -عمان برا
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت الش��ركة العام��ة لنقل
املسافرين والوفود -قسم النقل
الدولي الس��بت ع��ن انطالق اول
حافلة خلط بغداد  -عمان برا عبر
منفذ طربيل.
وقال مدير عام الشركة املهندس

عب��د اهلل لعيب��ي ان الش��ركة
وضع��ت ضمن خططه��ا تطوير
واقع النق��ل الدولي وربط العراق
بالدول اجمل��اورة له بوس��ائل نقل
حديثة ومتط��ورة وأمينة  ،مبينا ً
ان فجر ي��وم اخلمي��س مت انطالق
اول حافلة نوع مرسيدس  VIPمن

مرآب العالوي ببغداد باجتاه عمان
 ،وان العمل سيستمر بهذا اخلط
م��ع املنافذ احلدودية واجلهات ذات
العالقة.
واض��اف املدي��ر الع��ام ان هــ��ذا
االجنـ��از يأت��ي انس��جاما م��ع
توجهــ��ات وزير النق��ل بتطوير

واق��ع النــق��ل بــ�ين العـ��راق
والـدول اجملـاورة األخـرى.
الفت��ا الى ان الش��ركة تس��عى
لتقدمي افضل اخلدمات للمواطن
م��ن خ�لال حافالته��ا املمي��زة
واحلديثة والتي متتلك كل وسائل
الراح��ة مع تقدمي وجبات خفيفة

من الطعام للمسافرين وخدمات
مميزة أخرى.
يذك��ر ان قس��م النق��ل الدولي
يسعى الى االس��راع بإعادة ربط
كل الط��رق الدولي��ة ب�ين بغداد
وال��دول اجملاورة على وفق خدمات
مميزة.

«اإللكترونية» تؤهل
الوحدة السادسة في
محطة الدورة
بغداد  -الصباح الجديد:
اجنزت الش��ركة العامة لالنظمة االلكترونية
احدى ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن عقدها
املوق��ع م��ع املديري��ة العام��ة النت��اج الطاقة
الكهربائية  /املنطقة الوسطى والذي يقضي
بتجهيز ونصب قواط��ع دورة (  )360فولت من
شركة س��يمنس االملانية وتشغيل منظومة
القواط��ع للوح��دة السادس��ة اجلدي��دة ف��ي
محطة كهرباء الدورة احلرارية.
وق��ال مدير مركز االعالم والعالقات العامة في
ال��وزارة عبد الواحد علوان الش��مري ان اعمال
النص��ب والتش��غيل جرت خالل فت��رة اطفاء
الوح��دة السادس��ة للصيانة الدوري��ة والتي
مدتها (  )40يوما ونفذ العمل من قبل املالكات
الفنية املتخصصة في الشركة  ،كما مت اجراء
جمي��ع الفحوصات املوقعية  ،مش��يرا الى ان
الوحدة دخلت حيز العمل حاليا .
على صعيد ذي صلة ذكر الشمري ان الشركة
قام��ت ايضا بتجهي��ز وزارة التربي��ة  /مديرية
الرصاف��ة االول��ى /قس��م االدارة والتجهيزات
بق��ارئ باركود واير ليس بعدد (  )2وقارئ باركود
واير عدد (  )2الستعمالها في الوثائق الرسمية
للحد من التالعب كما وقعت الش��ركة عقدا
مع مديرية اجلوازات العام��ة التابعة الى وزارة
الداخلي��ة لتجهيزها ب��ـ(  )300كاميرا عالية
الدقة من ش��ركة لوج��ي تك مودي��ل خاصة
بأص��دار اجل��وازات والبطاق��ة املوح��دة وتتميز
الكامي��رات اجمله��زة بصغ��ر حجمه��ا ودقتها
وس��رعتها العاليت�ين وقدرتها عل��ى التقاط
الصورة خالل ثالث ثوان .

 3مليارات دينار مبيعات
«معدات االتصاالت»
بغداد  -الصباح الجديد:
كش��فت الش��ركة العامة ملعدات االتصاالت
والق��درة عن مبيعاته��ا املتحققة لعام 2017
وذلك عن جتهيز املديرية العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب بأعمدة كهربائية متنوعة .
وقال مدير عام الش��ركة احمد ريحان دعيجل
ف��ي تصريح ملرك��ز االعالم والعالق��ات العامة
في الوزارة ان مبيعات الش��ركة لش��هري ايار
واب م��ن ع��ام  2017جت��اوزت الثالث��ة مليارات
دينار وذل��ك عن جتهيز املديري��ة العامة لتوزيع
كهرب��اء اجلن��وب بأعمدة كهربائي��ة مختلفة
االن��واع بلغت كميتها االجمالية (  )4790االف
و 70909عمودا  ،مشيرا الى ان الشركة لديها
عق��ود اخرى م��ع اجلهة ذاتها س��يتم ادراجها
خالل العام املقبل  ، 2018موضحا ان عام 2016
لم يش��هد اية مبيعات تذكر بسبب االحداث
االمنية التي احاطت باملنطقة حينها .
على صعيد متصل ذكر املدير العام ان الشركة
تواصل اعمال انش��اء مخزن ملولدات س��امراء
حيث اجنزت بناء اجلدران اخلاصة باخملزن من قبل
م�لاكات مصنع ص�لاح الدين وبفت��رة زمنية
وجي��زة وضمن املواصفات الفنية والقياس��ية
ومواصفات الش��ركات العاملية املعتمدة لدى
وزارة الكهرباء .
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مجلس األمن يفرض

عقوبات جديدة على
كوريا الشمالية

الصباح الجديد  -وكاالت:
وافق مجل��س األمن الدولي باإلجم��اع امس االول
اجلمع��ة على فرض عقوب��ات جديدة عل��ى كوريا
الش��مالية ردا عل��ى أح��دث جتاربه��ا للصواري��خ
الباليس��تية العاب��رة للق��ارات ف��ي إج��راء يقول
محلل��ون إن��ه ق��د يؤث��ر بش��دة عل��ى اقتصادها
املتعثر.
ويس��تهدف الق��رار حظ��ر نح��و  90ف��ي املئة من
صادرات املنتجات البترولية إلى كوريا الش��مالية
بوضع س��قف له��ا ه��و  500ألف برميل س��نويا
إضافة إلى إع��ادة الكوريني الش��ماليني العاملني
باخل��ارج إلى بلدهم خالل  24ش��هرا ب��دال من 12
ش��هرا كما شمل االقتراح في األصل فيما وصفه
دبلوماسيون بأنه تعديل في اللحظة األخيرة.
وتضع مسودة القرار التي أعدتها الواليات املتحدة
س��قفا ل��واردات النفط اخل��ام لكوريا الش��مالية
عند أربعة ماليني برميل س��نويا .وتطالب الواليات
املتح��دة احلكوم��ة الصيني��ة باحلد م��ن صادرتها
النفطية إلى جارتها وحليفتها.

بريطانيا تعلن جماعتي
«حسم» و»لواء الثورة»

بمصر منظمتين إرهابيتين
الصباح الجديد  -وكاالت:
قالت السفارة البريطانية في القاهرة إن احلكومة
البريطاني��ة أدرج��ت جماعت��ي «حس��م» و»لواء
الثورة» املس��لحتني الناش��طتني مبصر في قائمة
املنظمات اإلرهابية.
وقال��ت الس��فارة في بي��ان تلقت رويترز نس��خة
من��ه ام��س االول اجلمع��ة «أدرج��ت اململك��ة
املتحدة منظمتي حس��م ول��واء الثورة في قائمة
املنظمات اإلرهابي��ة» مضيفة أن ذلك مت في ضوء
االعتداءات التي نفذتاها ”ضد أفراد األمن املصريني
والشخصيات العامة» في البالد.
وأض��اف البيان «توصلت حكومة اململكة املتحدة
إل��ى أن (مثل) ه��ذه اجملموعات تس��توفي معايير
احلظ��ر ،وس��تعزز عملي��ة اإلدراج ق��درة حكومة
اململك��ة املتح��دة عل��ى تعطي��ل أنش��طة هذه
املنظمات اإلرهابية».
ونق��ل البيان قول الس��فير البريطان��ي في مصر
جون كاس��ن «قلنا إننا ل��ن نترك مصر وحدها في
معركته��ا للتص��دي لإلرهاب وعنين��ا ذلك .اليوم
نس��تخدم القوة القانوني��ة البريطانية الكاملة
ض��د منظمتني إرهابيتني قتلت��ا الكثير في مصر
وهما عدو لنا جميعا».

ّ
يطوق
الجيش السوري

«النصرة» بريف دمشق
الجنوبي الغربي

الصباح الجديد ـ وكاالت :
طوقت وحدات من اجليش الس��وري مسلحني من
جبه��ة النصرة ،ف��ي قرية مغراملير بريف دمش��ق
اجلنوب��ي الغرب��ي ،بع��د الس��يطرة عل��ى جميع
النقاط االس��تراتيجية حولها ،وقطعت أحد أهم
طرق إمداد التنظيم.
وقالت وكالة «سانا» إن وحدات من اجليش بالتعاون
مع القوى الرديفة ،واصلت عملياتها العس��كرية
في مالحق��ة إرهابيي «النص��رة» بالريف اجلنوبي
الغربي لدمش��ق ،وأحكمت السيطرة على محور
الطماثي��ات والهنغارات على اجلهة اجلنوبية جملرى
نهر األعوج بالكامل.

شؤون عربية ودولية

دعا إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على تزويدها باألسلحة

مجلس األمن ُيدين إطالق ميليشيات الحوثي صواريخ باليستية تجاه الرياض
متابعة ــ الصباح اجلديد:
أدان مجل��س األمن الدولي بش��دة
إطالق احلوثيني صواريخ باليس��تية
جتاه العاصمة الس��عودية الرياض،
ودعا إلى التنفي��ذ الكامل للحظر
املفروض عل��ى تزويد تل��ك القوات
باألس��لحة ،كم��ا ح��ذر اجملل��س
م��ن االس��تمرار ف��ي تهدي��د أمن
السعودية ودول اجلوار .وجدد اجمللس
دعم��ه لوح��دة اليم��ن وس��يادته
واس��تقالله ،وطالب مجلس األمن
احلوثيني بالس��ماح السريع واآلمن
لوصول املساعدات اإلنسانية.
بي��ان اجملل��س أدان خ��رق احلوثي�ين
الق��رار الدول��ي رق��م  ،2216ال��ذي
ين��ص على حظر توريد األس��لحة،
مؤكدا أن حيازة احلوثيني األس��لحة
الباليس��تية متث��ل تهدي��دا لألمن
عد البيان
اإلقليمي والدول��ي ،كما ّ
إطالق الصاروخ باجت��اه املدن اآلهلة
بالسكان مخالفا للقانون الدولي،
مشيرا إلى انتهاك احلوثيني لقرارات
الش��رعية الدولي��ة ،وس��عيها
لتقوي��ض أم��ن املنطق��ة وزعزعة
استقرارها.
واتهم املتحدث باس��م حتالف دعم
الشرعية في اليمن ،العقيد تركي
املالكي ،على صعي��د آخر احلوثيني
بإعاق��ة توزي��ع اللقاح��ات ،ونه��ب
املساعدات الطبية والغذائية.
وقال»:يب��دو أن احلوث��ي ال تنف��ك
ع��ن مواصل��ة عرقلته��ا وص��ول
املس��اعدات اإلنس��انية للش��عب
اليمني ،ضاربة بع��رض احلائط كل
القوانني اإلنسانية».
اتهام��ات املالكي تأت��ي رغم إعالن
اللجن��ة الدولي��ة للصليب األحمر
االش��تباه بحال��ة إصاب��ة ملي��ون
ش��خص بالكوليرا ،وسط توقعات
بظهور موجة جديدة من املرض.
وكان��ت قي��ادة التحال��ف أعلن��ت
األربعاء املاضي الس��ماح باستمرار
فتح ميناء احلديدة ،اخلاضع لسيطرة
االنقالبيني ،الستقبال املواد اإلغاثية
واملستلزمات التجارية.
وقال��ت قي��ادة التحال��ف إنه��ا
ستس��مح باس��تمرار فت��ح ميناء
احلدي��دة مل��دة  30يوم��ا لتطبي��ق

عرضت الواليات
المتحدة ،التي
تدعم الحملة
العسكرية التي
تقودها السعودية
في اليمن ،ما تقول
إنها أدلة «دامغة»
على أن إيران
هي التي صنعت
الصاروخ

مجلس االمن
مقترح��ات مبع��وث األم�ين العام
اخلاص لليمن بشأن امليناء.
خطوة القت ترحيب��ا من حكومات
غربية ع��دة بينها بريطاني��ا ،التي
عب��رت ع��ن قلقه��ا جتاه اس��تمرار
احلوثي في عرقلة وصول املساعدات
وزعزعة االستقرار في اإلقليم.
يأتي هذا بالتزام��ن مع تقدمي مركز
امللك س��لمان لإلغاثة  47ش��احنة
مساعدات غذائية متهيدا إلرسالها
إلى تعز ،ضمن مش��روع توزيع أكثر
من  76ألف سلة غذائية تستهدف
مديريات احملافظة.
ويأتي مشروع التوزيع امتدادا ألكثر
من  166مش��روعا نفذها املركز في
جميع محافظات اليمن للتخفيف
م��ن معاناتهم ج��راء األزم��ة التي
يعيشونها.
*ما يقوله احلوثيون
ج��اء ف��ي موق��ع املس��يرة التاب��ع
للحوثي�ين أنه��م أطلق��وا صاروخ
بركان« -2ردا على اجلرائم الشنعاء

الت��ي يقترفه��ا الس��عوديون
واألميركي��ون ف��ي ح��ق الش��عب
اليمني».
واس��تهدف الص��اروخ «اجتماع��ا
لقي��ادات النظ��ام الس��عودي ف��ي
قص��ر اليمام��ة» ،وكان يتوق��ع أن
يس��تعرض خالل��ه ول��ي العه��د،
محمد بن سلمان ،ميزانية اململكة
السنوية» ،حسب املسيرة.
*ما تقوله السلطات السعودية
وأوردت الس��لطات الس��عودية
م��ا قال��ه املتح��دث باس��م حتالف
دعم الش��رعية ،ترك��ي املالكي ،إن
الصاروخ أطلق على الرياض بشكل
عش��وائي الس��تهداف املدني�ين
واملناط��ق الس��كنية ،وف��ق وكالة
األنباء الس��عودية ،مضيف��ا أنه مت
اعتراض الصاروخ جنوبي املدينة.
مش��يرة ال��ى ان املالك��ي أورد ب��إن
هذا الهجوم دليل على «اس��تمرار
إيران في دعم املس��لحني احلوثيني،
بق��درات نوعي��ة ،ف��ي حت��د صريح

لقراري��ن من ق��رارات مجلس األمن
التابع لألمم املتح��دة ،بهدف تهديد
األمن اإلقليمي والدولي».
* صواريخ احلوثيني
أطل��ق احلوثي��ون صاروخا م��ن نوع
ب��ركان  2عل��ى مطار املل��ك خالد
الدولي يوم  4تشرين الثاني.
وقالت الس��لطات السعودية أيضا
إن بطاري��ات باتري��وت األميركي��ة
اعترض��ت الصاروخ ف��ي اجلو .لكن
خبراء ش��ككوا في األم��ر وقالوا إن
رأس الصاروخ سقط قرب املطار.
وعرض��ت الوالي��ات املتح��دة ،التي
تدع��م احلمل��ة العس��كرية التي
تقودها الس��عودية ف��ي اليمن ،ما
تقول إنه��ا أدلة «دامغ��ة» على أن
إيران هي التي صنعت الصاروخ.
وقال��ت نيك��ي هيل��ي وه��ي تقف
أم��ام بقاي��ا الص��اروخ إنه يش��به
ف��ي خصائص��ه الفني��ة الصاروخ
الباليس��تي قي��ام ال��ذي تصنع��ه
إيران.

*كيف ردت إيران على االتهامات
تبرر الس��عودية تدخلها في احلرب
باليمن ،قائلة إنه يرمي إلى التصدي
للنفوذ اإليراني ودعمها للحوثيني.
وتنفي إيران دعم احلوثيني عسكريا،
وتق��ول إن إط�لاق الصواريخ «عمل
مس��تقل» ردا عل��ى اعت��داءات
التحالف بقيادة السعودية.
ونف��ى املتح��دث باس��م البعث��ة
اإليرانية في األمم املتحدة ،علي رضا
مير يوسفي ،مزاعم هيلي ،وصفها
بأنها «ال أساس لها ،وغير مسؤولة،
واستفزازية».
* رد السعودية على الهجمات
ش��ددت الس��عودية حصارها على
اليمن ردا عل��ى إطالق الصاروخ في
تش��رين الثاني ،قائلة إنها تس��عى
إل��ى من��ع تهريب األس��لحة .لكن
األمم املتح��دة ح��ذرت م��ن أن ه��ذه
القيود قد ت��ؤدي إلى «أكبر مجاعة
يشهدها العالم منذ عقود».
وخفف التحالف بقيادة السعودية

قي��وده بعده��ا ،وس��مح بدخ��ول
املساعدات اإلنس��انية إلى املناطق
التي يس��يطر عليها احلوثيون عبر
املطارات واملوانئ .لكن الش��حنات
التجارية ال تزال ممنوعة ،وهو ما أدى
إلى ندرة حادة في الغذاء والوقود.
ويواصل التحالف بقيادة السعودية
غاراته اجلوية على مناطق احلوثيني،
وهو ما أسفر عن مقتل  136مدنيا
منذ  6كانون األول ،حسب مسؤول
في مفوضية حقوق اإلنس��ان باألمم
املتحدة.
وقت��ل أكث��ر م��ن  8670ش��خصا
وأصي��ب أكثر من  49960ش��خصا
منذ بدء احلملة العسكرية بقيادة
الس��عودية في اليمن ،حسب األمم
املتحدة.
وجع��ل القت��ال وحص��ار التحالف
أكثر من  20مليون ميني بحاجة إلى
املساعدات اإلنسانية ،وتسبب في
نقص حاد في الغذاء ،وفي انتش��ار
وب��اء الكوليرا ،الذي يعتقد أنه قتل
 2219شخصا منذ نيسان.

مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عشرات باحتجاجات ضد أميركا
الصباح الجديد -وكاالت:
قال��ت وزارة الصح��ة ف��ي قط��اع
غ��زة إن القوات اإلس��رائيلية قتلت
فلس��طينيني اثن�ين عل��ى األق��ل
ام��س االول اجلمع��ة وأصابت نحو
 60بالرص��اص احل��ي ،م��ع تصاعد
االحتجاج��ات الرافض��ة العت��راف
الواليات املتح��دة بالقدس عاصمة
إلسرائيل.
ولم يس��فر تصويت ف��ي اجلمعية
العام��ة لألمم املتح��دة يوم اخلميس
لصالح قرار يرفض اعتراف الواليات
املتحدة بالقدس عاصمة إلسرائيل
ع��ن تراج��ع يذكر في ح��دة غضب
الفلسطينيني من القرار الذي ميثل
انحراف��ا عن السياس��ة األميركية
املتبع��ة من��ذ عق��ود إزاء املدين��ة
املقدسة.

املتظاهري��ن
آالف
وخ��رج
الفلس��طينيني وألقى كثير منهم
احلج��ارة نحو القوات اإلس��رائيلية
ف��ي مواجه��ات على ط��ول احلدود
بقطاع غ��زة وجميع م��دن الضفة
الغربية السبع والقدس الشرقية.
وتصاع��دت س��حب الدخ��ان م��ن
اإلطارات املشتعلة في مظاهرة في
بيت حلم مهد املس��يح قبل يومني
من احتفاالت عيد امليالد.
وقال متحدث باس��م وزارة الصحة
الفلسطينية إن فلسطينيني اثنني
قت�لا برصاص القوات اإلس��رائيلية
في مواجه��ة بجنوب قط��اع غزة،
وأصي��ب  120نصفه��م بالذخي��رة
احلية والباق��ون بالرصاص املطاطي
أو أصابته��م عبوات الغاز املس��يل
للدموع.

وقال اجلي��ش اإلس��رائيلي في بيان
إن نح��و ألفي فلس��طيني واجهوا
الق��وات عن��د احلدود م��ع القطاع.
وأض��اف أن احلش��د ألق��ى احلجارة
ودف��ع إط��ارات مش��تعلة نح��و
اجلنود الذي��ن ردوا بإجراءات «لفض
الش��غب» وأطلق��وا «أعي��رة حية
بش��كل انتقائ��ي ص��وب احملرضني
الرئيسيني»
وقال مس��ؤلوون بقط��اع الصحة
الفلس��طيني إن فلسطينيا واحدا
عل��ى األق��ل أصيب بعيار ن��اري في
الضف��ة الغربية وأصي��ب نحو 30
بالرص��اص املطاطي .وق��ال اجليش
اإلس��رائيلي إن ع��دد احملتج�ين بلغ
نح��و  1700أصي��ب منهم س��تة.
وأض��اف أن قواته تعرضت للرش��ق
بالقنابل احلارق��ة واحلجارة وإطارات

مشتعلة.
وتوقف��ت االحتجاج��ات بعد غروب
الشمس .ويتظاهر الفلسطينيون
يومي��ا من��ذ إع�لان ترامب بش��أن
الق��دس .ونقل��ت وكال��ة األنب��اء
الفلس��طينية (وف��ا) ع��ن الرئيس
محمود عب��اس قوله في رس��الته
مبناس��بة عيد امليالد «لقد ش��كل
هذا القرار األميركي إهانة للماليني
في جمي��ع أنحاء العال��م ،وملدينة
بيت حل��م أيض��ا .وقد ش��جع قرار
واشنطن على الفصل غير القانوني
ب�ين مدينت��ي الق��دس وبي��ت حلم
املقدس��تني واللتني تنفصالن اليوم
للمرة األولى منذ نش��أة املسيحية
قبل أكثر من  2000عام».
ووص��ف املتح��دث باس��م حرك��ة
حماس س��امي أبو زهري التصويت

ف��ي األمم املتح��دة بأن��ه هزمي��ة
لترامب ،بينم��ا وصف رئيس الوزراء
اإلس��رائيلي بنيام�ين نتنياهو األمم
املتحدة بأنها «بيت األكاذيب».
لك��ن ماي��كل أوري��ن نائ��ب رئيس
احلكوم��ة اإلس��رائيلية للش��ؤون
الدبلوماسية س��عى للتهوين من
أهمية التأييد الذي حظي به القرار
من دول كثي��رة تعتبرها إس��رائيل
صديق��ة .وقال أوري��ن حملطة إذاعية
إس��رائيلية «لدين��ا مصلح��ة في
تعزي��ز عالقاتنا الثنائي��ة مع قائمة
طويلة من دول العالم ،وأتوقع وآمل
أن يصوتوا معنا أو لصاحلنا يوما ما
في األمم املتحدة».
وقال مس��ؤولون بقط��اع الصحة
الفلس��طيني إن��ه بس��قوط
القتيل�ين امس االول اجلمعة يرتفع

ع��دد الفلس��طينيني الذي��ن قتلوا
بنيران إس��رائيلية إلى عش��رة منذ
إع�لان ترامب باإلضاف��ة إلى إصابة
العشرات.
وأطل��ق نش��طاء ف��ي غ��زة أيض��ا
صواريخ على إس��رائيل ،ولقي اثنان
منهما مصرعهما في ضربة جوية
إس��رائيلية بعد هج��وم صاروخي.
ولم يسقط قتلى أو إصابات بالغة
في اجلانب اإلسرائيلي.
وطلب��ت منظم��ة العف��و الدولية
امس االول اجلمعة من الس��لطات
اإلسرائيلية التوقف عن استخدام
”القوة املفرطة“.
وقالت املنظمة «استخدام الذخيرة
احلية خ�لال االحتجاج��ات في غزة
والضف��ة الغربية أمر ص��ادم على
وجه اخلصوص».

ّ
تتمسك بموقفها «المتشدد» من االنفصاليين
مدريد

راخوي يرفض لقاء رئيس كاتالونيا المعزول
بروكسل ـ وكاالت:
متس��كت مدري��د مبوقفها «املتش��دد»
ّ
من انفصاليي إقلي��م كاتالونيا الذين
كس��بوا معرك��ة تثبي��ت غالبيته��م
البرملانية في انتخابات أقيمت اخلميس
املاض��ي ونتج��ت م��ن ح��ل احلكوم��ة
اإلسبانية برملان اإلقليم في  27تشرين
األول إثر إعالنه استقالال ً أحادياً ،ورفض
رئيس الوزراء ماريانو راخوي عرض رئيس
كاتالوني��ا املعزول كارليس بيغدميونت،
عقد لقاء بينهما في بروكسيل ،حيث
يقي��م الزعيم املعزول من��ذ هروبه من
برش��لونة ،أو ف��ي أي م��كان آخر داخل
االحتاد األوروبي».
ورد راخ��وي قائ�لاً إنّه «يج��ب أن أجلس
مع من فاز في االنتخابات ،أي الس��يدة
إيناس أرمي��اداس» رئيس��ة الئحة حزب
«س��يودادانوس» الذي كسب أكبر عدد
من األصوات ( 1.1مليون).
ويعتب��ر «س��يودادانوس» الليبرال��ي،
الذي تأسس قبل  10سنوات للتصدي
للنزع��ة القومي��ة ف��ي كاتالوني��ا،
أكث��ر حزما ً ف��ي معارضته اس��تقالل
اإلقلي��م ،ما يح��د من هام��ش مناورة
«االس��تقالليني» ،ون ّب��ه راخ��وي إلى أن
احلكوم��ة الكاتالوني��ة املقبل��ة التي
يفت��رض أن تُش��كل قب��ل نهاي��ة آذار
« ،2018س��تخضع حلكم القان��ون ايا ً
تكن تش��كيلتها» ،في تلميح إلى أنه
لن يتردد في تكرار استخدام املادة 155
من الدس��تور حل��ل برمل��ان اإلقليم ،في
حني كان بيغدميون��ت ملّح خالل احلملة

االنتخابي��ة إل��ى أنه س � ُيعيد في حال
الف��وز احلكوم � َة التي أقالته��ا مدريد،
لك��ن يتع��ذر علي��ه ممارس��ة مهماته
كنائ��ب ورئي��س م��ن داخ��ل زنزانة في
بروكس��يل .كما أنه مه��دد بالتوقيف
إذا عاد إلى إسبانيا بعد اتهامه بالتمرد
والعصيان».
واعتبر احمللل ل��دى «تينيو إنتليجنس»
أنطوني��و ب��اروزو ،أن «تنصي��ب رئي��س
حكوم��ة جدي��د ق��د يك��ون عملي��ة
طويلة تتسم بالفوضى” .وأشار إلى أن
احتمال تنظيم انتخاب��ات جديدة «ما
زال مرتفعاً».
وال متلك أرمياداس حلفاء لتشكيل ائتالف
حكومي ،بعدما حصل االش��تراكيون
املعارضون لالس��تقالل مثلها على 17
مقعداً ،واحلزب الشعبي على  3مقاعد
في مقابل  11في انتخابات .2015
وتتزاي��د االنقس��امات الداخلي��ة ب�ين
االنفصالي�ين ،فيم��ا يتوقع خب��راء أن
مفاوضات شائكة س��تفرض نفسها
على الفائزين بانتخابات اخلميس ،كما
أن نقل أكثر من  3000ش��ركة مقارها
إل��ى مناطق أخ��رى وتراجع الس��ياحة
واالس��تثمارات ،يه��ددان بانكم��اش
اقتص��ادي نتيج��ة اس��تمرار الفوضى
السياس��ية التي م��ا زال��ت كاتالونيا
غارقة فيها.
*كيف جاءت النتائج؟
وأظه��ر ف��رز إجمالي األص��وات تقريبا
اقت��راب أحزاب معا من أج��ل كتالونيا،
اليس��ار اجلمه��وري ف��ي كتالوني��ا،
والوحدة الوطنية من الفوز بحوالي 70

مقعدا في البرملان اجلديد.
وحص��ل ح��زب املواطن�ين ،املع��ارض
لالنفصال ،منفردا عل��ى 25.3في املئة
م��ن األص��وات ،م��ا مينح��ه  37مقعدا
برملاني��ا م��ن إجمال��ي  135مقع��دا
برملانيا.
وقال��ت إنيس أيرميي��داس ،زعيم احلزب،
لبي بي س��ي إن حزبها «انتصر» ،لكن
تش��كيل احلكومة سوف ينطوي على
قدر م��ن الصعوبة ،مؤك��دة أن حزبها
س��وف «يح��اول» التعام��ل م��ع ه��ذا
املوقف.
وفاز حزب الش��عب بثالث��ة مقاعد ،ما
يش��ير إلى فق��ده  11مقع��دا مقارنة
بعدد أعضائه في البرملاني السابق.
وارتف��ع اإلقبال على صنادي��ق االقتراع
ف��ي كتالونيا إلى حوال��ي  80في املئة،
ما يعكس إقباال غير مسبوق في تاريخ
االنتخابات البرملانية في كتالونيا.
*ملاذا أُجريت االنتخابات؟
أعل��ن املش��رعون االنفصالي��ون ف��ي
البرملان الكتالوني الس��ابق اس��تقالل
اإلقلي��م عن الت��اج اإلس��باني في 27
أكتوبر /تش��رين األول املاضي اس��تنادا
إل��ى نتيج��ة االس��تفتاء الع��ام الذي
أُجري في األول من نفس الشهر ،والذي
اعتبرت��ه احلكومة املركزي��ة في مدريد
غير دستوري.
وف��ي محاولة لوقف االس��تفتاء العام
على االس��تقالل في كتالونيا ،ش��نت
قوات الش��رطة املركزية هجمات على
بع��ض عدد م��ن مراكز االقت��راع ،لكن
الناخبون ف��ي كتالونيا حت��دوا احملاكم

والش��رطة اإلس��بانية وأس��تكملوا
التصويت في إطار االس��تفتاء .وأسفر
التح��دي عن وقوع اش��تباكات عنيفة
ب�ين ق��وات األم��ن والناخب�ين أدت إلى
إصابة املئات.
وقال��ت املفوضي��ة الت��ي أش��رفت
على االس��تفتاء إن نس��بة التصويت
لصالح االس��تقالل بلغت  90في املئة،
لكن نس��بة املش��اركة ف��ي العملية
االنتخابية ل��م تتجاوز  50في املئة من
الناخب�ين ممن لهم ح��ق التصويت في
االنتخابات في إقليم كتالونيا.
رغم ذلك ،رأى كارلس بوجدميون ،الرئيس
الكتالون��ي املع��زول ،في ذل��ك الوقت
أن هذه النس��بة كافية لالس��تناد إلى
نتائج االس��تفتاء في إعالن اس��تقالل
كتالوني��ا ،م��ا أدى إلى عزل��ه بقرار من
ماريانو راخوي ،رئيس الوزراء اإلس��باني،
وف��رض احلكم املباش��ر عل��ى اإلقليم،
والدعوة إلى انتخاب��ات برملانية مبكرة
جترى في  21ديسمبر /كانون األول.
ووجه��ت النياب��ة العامة اإلس��بانية
اتهام��ات حلوالي  13من السياس��يني
االنفصالي�ين ف��ي كتالوني��ا بالتمرد،
والعصيان ،على رأسهم الرئيس املعزول
بوجدميون .وكان من بني املتهمني اثنني
من القياديني الساس��يني االنفصاليني
أودع��وا الس��جون اإلس��بانية بينم��ا
حضع س��تة آخ��رون للمراقبة األمنية
بعد إطلق سراحهم بكفالة مالية.
*ردود أفعال
قال��ت املفوضية األوروبي��ة إن موقفها
م��ن إقلي��م كتالوني��ا لم يتغي��ر رغم

نتيج��ة االنتخاب��ات البرملاني��ة الت��ي
أجري��ت في املنطق��ة اخلميس املاضي.
ووص��ف اجلهاز التنفي��ذي للمفوضية
التط��ورات ف��ي املش��هد السياس��ي
الكتالوني بأنها «قضايا داخلية تخص
إسبانيا».
وق��ال املتح��دث باس��م املفوضي��ة
األوروبية ألكس��ندر فيترش��تاين إن
«موقفنا من مسألة كتالونيا واضح
للجميع ،وشددنا عليه أكثر من مرة،
ولن يتغير».
وأضاف أن��ه «على صعيد االنتخابات
احمللية ف��ي كتالونيا ،لي��س لدينا أي
تعليق عل��ى النتائج» ،وذل��ك تزامنا
مع صمت م��ن احلكومة املركزية في
مدري��د ،إذ لم تصدر أي��ة تصريحات
رس��مية بش��أن نتائج االقت��راع في
اإلقليم.
*ماذا بعد؟
ي��رى محلل��ون أن جن��اح األح��زاب
االنفصالية في الفوز بأغلبية البرملان
يعيد الكرة إلى ملعب إسبانيا .وقال
أنطونيو باروس��و ،من املركز البحثي
التابع ملؤسس��ة تينيو إنتيلليجنس
في لندن ،إن «مشكلة مدريد ال زالت
قائم��ة ألن احلرك��ة االنفصالي��ة لم
تختف بعد».
وقال مراسلون إنه لم يتضح بعد ما
إذا كان رئيس اإلقليم املعزول س��وف
يعاد إل��ى منصبه مرة أخ��رى ،أو أنه
س��وف يعود من بلجي��كا ،مع العلم
بأنه مع��رض لالعتقال ح��ال عودته
إلى إسبانيا.

اقتصاد

7

األحد  24كانون األول  2017العدد ()3844
)Sun. 24 Dec. 2017 issue (3844

شركات

ّ
مجمعات لمعالجة  50مليون قدم مكعب قياس يوميًا من الغاز

فولكس فاجن
وافق��ت ش��ركة فولك��س فاج��ن ،عم�لاق صناعة
السيارات األملانية ،على تسوية مع املدعني في كندا
كج��زء من فضيح��ة االنبعاثات املس��تمرة ،وفقا ً ملا
ص��رح به ممثلو الش��ركة األملاني��ة ومحامو أصحاب
الش��كوى في وقت متأخر من ليلة أمس األول ،ومع
ذلك فإن التسوية مؤقتة فقط ،مع تقدمي التفاصيل
الكامل��ة واملوافق��ة عليه��ا ف��ي محاك��م أونتاريو
وكيبيك.
وتش��مل التس��وية قيمة التعويضات واإلصالحات،
وف��ي بعض احل��االت ،عروض إعادة ش��راء واس��ترداد
لنح��و  20ألف��ا ً من أصحاب ومس��تأجري س��يارات
ديزل تعمل مبحركات بس��عة ثالث��ة لترات من جانب
مجموعة فولكس فاجن ،ومت اتخاذ اإلجراء القانوني
ألن املركبات مجهزة ببرمجيات للتالعب في قراءات
الع��ادم أثن��اء االختبار ،وه��و ما اعترفت به ش��ركة
فولك��س فاج��ن ف��ي كان��ون األول  .2015وبلغ عدد
الس��يارات التي تأثرت بذلك نحو  11مليون س��يارة
ديزل .ل��م يعرف بعد تكلفة التس��وية املؤقتة التي
حتملتها فولكس فاجن.

«النفط» تسعى لرفع إنتاج حقل الناصرية
إلى  200ألف برميل يوميًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط جبار اللعيبي،
أم��س الس��بت ،تطوي��ر حق��ل
الناصرية النفطي في محافظة
ذي قار باجلهد الوطني ومن خالل
تنفي��ذ برنامج تطوي��ري لزيادة
الطاق��ة االنتاجية منه الى 200
الف برميل يومياً.
وقال اللعيبي في بيان صحافي،
أن «ال��وزارة قررت املض��ي قدما ً
بتطوير حقل الناصرية النفطي
باجلهد الوطني وع��دم االنتظار
والتوق��ف حل�ين التعاق��د م��ع
شركة استثمارية عاملية».
وأك��د الوزير على ق��درة وكفاءة
العاملني في شركة نفط ذي قار
والش��ركات الوطنية الس��اندة
لهم في تنفيذ املهام والواجبات
املؤكل��ة اليه��م والعم��ل على
خفض الكلف االنتاجية.
وأض��اف اللعيب��ي ان «ال��وزارة
س��خرت جمي��ع االمكاني��ات
املتوف��رة لش��ركة نف��ط ذي قار
م��ن األس��ناد واجله��د الفن��ي
والهندس��ي الوطن��ي لتحقيق
االه��داف واخلط��ط الرامية الى
الوص��ول باالنتاج من هذا احلقل
الى أكث��ر من  200ال��ف برميل
يومي��ا ً خ�لال فت��رة الس��نوات
القليلة املقبلة ،بتنفيذ مشاريع
زيادة الطاق��ة االنتاجية الضافة
 100ال��ف برميل يومي��ا ً جديدة
ال��ى الطاقة احلالي��ة التي تبلغ
نحو  90الف برميل يومياً».
من جهته ،قال املتحدث بإس��م
الوزارة عاصم جهاد ،أن «خطط
التطوي��ر تش��مل االس��تثمار
االمثل للغاز املصاحب للعمليات
النفطي��ة وذل��ك بنص��ب وبناء
مجمع��ات ومعاجل��ة الغ��از
باستثمار  50مليون قدم مكعب
قياس يوميا ً كمرحلة أولى قابلة
للزيادة ،س��ترفد محطات توليد
الطاق��ة الكهربائي��ة بالوق��ود
فضال ً ع��ن توفر كمي��ات كبيرة
من الغاز السائل واملكثفات».
واض��اف جه��اد أن «ش��ركة
احلف��ر العراقية س��تقوم مبهام

اللعيبي :الوزارة
سخرت جميع
االمكانيات المتوفرة
لشركة نفط ذي قار
من األسناد والجهد
الفني والهندسي
الوطني لتحقيق
االهداف والخطط
الرامية الى الوصول
باالنتاج من هذا الحقل
الى أكثر من 200
الف برميل يومي ًا خالل
فترة السنوات القليلة
المقبلة

جانب من حقل الناصرية

حف��ر األب��ار على وف��ق اخلطط
املرس��ومة للتطوير بهدف زيادة
وإدام��ة األنتاج لهذا احلقل الذي
ميثل أح��د روافد االنتاج النفطي
الوطني في جنوب العراق ،فضال ً
عن ق��درة وامكانية الش��ركات
النفطي��ة األخ��رى ف��ي تق��دمي
الدعم الفني والهندس��ي الذي
حتتاج��ه ش��ركة نف��ط ذي ق��ار
كش��ركة املش��اريع النفطي��ة
وش��ركة خط��وط االنابي��ب
واملعدات الهندس��ية وش��ركة
نفط البصرة وغيرها».
وتش��هد احلق��ول النفطي��ة
العراقي��ة ارتفاعا ً ف��ي معدالت
انتاجها ،ففي االس��بوع الفائت،
قالت ش��ركة نفط ميسان انها
رفعت الطاقة االنتاجبة للنفط

اخلام ف��ي حقولها الى  450الف
برميل يوميا بعد اجناز حفر االبار
األخي��رة الت��ي قال مدي��ر اعالم
شركة نفط ميسان خالد واهم
كاظ��م ف��ي تصري��ح صحافي،
انها «س��تربط ضمن املنظومة
اإلنتاجية للش��ركة وستسهم
ف��ي زيادة س��قف إنت��اج حقول
ميسان (البزركان ،والفكة ،وأبو
غرب) والبالغة حاليا ً بحدود 180
الف برميل يوميا».
وأضاف كاظم ،ان «اآلبار اجلديدة
ضمن حق��ول البزركان النفطي
والفكة وابو غ��رب التي تخضع
لعمليات تطوير ستس��هم في
زيادة الطاقة اإلنتاجية».
وكانت حقول ميسان (البزركان،
والفك��ة ،وأبو غ��رب) قد أحيلت

البرلمان التركي يوافق على ميزانية 2018
اسطنبول ـ رويترز:
وافق البرمل��ان التركي عل��ى امليزانية
احلكومية لعام  2018وتش��مل زيادة
اإلنفاق الدفاع��ي وتتوقع زيادة العجز
املال��ي إل��ى  65.9مليار لي��رة (17.28
مليار دوالر).
وتش��مل ميزاني��ة  ،2018الت��ي وافق
عليه��ا البرمل��ان تعدي��ل القواع��د
الضريبي��ة منه��ا زي��ادة الضريب��ة
على الش��ركات ورس��وم الس��يارات
للمس��اعدة في س��داد تكلفة تعزيز
األمن.

وم��ن املتوق��ع أن يس��جل العجز في
ميزانية تركيا العام احلالي  61.7مليار
لي��رة وهو ما يزيد ع��ن ضعف العجز
ف��ي ميزانية  2016والذي بلغ نحو 30
مليار ليرة.
وتتوق��ع أيض��ا ميزانية تركي��ا لعام
 2018دخ�لا ق��دره  599.4ملي��ار ليرة
بزي��ادة نحو  15باملئة ع��ن التقديرات
املتوقعة لعام .2017
وف��ي العام�ين املاضيني اتس��ع عجز
املعام�لات اجلارية نتيجة زيادة احلوافز
احلكومي��ة لدعم االقتص��اد واإلنفاق

الدفاعي .ومن املتوقع أن تبلغ نس��بة
العج��ز في امليزانية إل��ى الناجت احمللي
اإلجمالي  1.9باملئة العام املقبل.
وتقول احلكومة إن هناك حاجة عاجلة
إلنفاق دفاعي إضافي من أجل حتديث
اجليش ،ثاني أكبر جيوش حلف شمال
األطلسي ،وس��د تكاليف العمليات
األمنية في الداخل واخلارج.
وتعاف��ى اقتص��اد تركيا بع��د تباطؤ
أعق��ب محاول��ة انق�لاب ف��ي العام
املاض��ي ،مدعوم��ا بسلس��لة م��ن
إجراءات التحفيز احلكومية.

لعملي��ات التطوي��ر والتأهي��ل
ضم��ن جول��ة التراخيص األولى
إل��ى ائتالف ش��ركتي س��ينوك
الصينية وتيباو التركية.
جدي��ر بالذكر ان الع��راق يحاول
عن طري��ق االس��تثمار االجنبي
رف��ع الطاق��ة االنتاجية حلقوله
النفطي��ة الى  5مالي�ين برميل
نفط حتى عام  2021لتتناسب
مع االحتياطات الكبيرة املوجودة
في حقول البالد.
عل��ى مس��توى أس��عار النفط
عاملياً ،ارتفعت هذه في تعامالت
خفيف��ة لتبق��ى ق��رب أعل��ى
مستوياتها منذ  2015مدعومة
بتعهدات من الس��عودية ،أكبر
منتج في منظمة أوبك ،وروسيا،
أكبر املنتجني خارج املنظمة ،بأن

أي خروج من اتف��اق تخفيضات
االنتاج سيكون تدريجيا.
وأنه��ت عق��ود خ��ام القي��اس
العامل��ي مزي��ج برن��ت ألق��رب
اس��تحقاق جلس��ة الت��داول
مرتفع��ة  35س��نتا لتبلغ عند
التس��وية  65.25دوالر للبرميل،
وه��و أعلى مس��توى إغالق منذ
حزيران .2015
وصع��دت عق��ود خ��ام القياس
األميرك��ي غ��رب تكس��اس
الوسيط  11س��نتا لتغلق عند
 58.47دوالر للبرميل .وعلى مدى
الشهرين املنقضيني المس اخلام
األميرك��ي أيضا مس��تويات لم
يشهدها منذ منتصف . 2015
وتعافت أسعار النفط في االثني
عش��ر ش��هرا املاضي��ة بدع��م

م��ن تخفيضات ف��ي انتاج اخلام
تنفذها أوبك وروس��يا ومنتجون
آخرون ،وهو ما يساعد في تقليل
الفائض باخملزونات العاملية.
وأبل��غ وزي��ر الطاق��ة الروس��ي
الكس��ندر نوف��اك رويت��رز أن
أوبك وروس��يا س��تتخارجان من
تخفيض��ات االنت��اج بطريق��ة
سلسة ،رمبا بتمديد التخفيضات
في ش��كل ما لتف��ادي خلق أي
فائض جديد.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد
الفالح األس��بوع املاضي إن من
السابق ألوانه مناقشة تغييرات
في اتفاق خف��ض اإلمدادات ألن
عودة التوازن إلى السوق من غير
املرجح أن يح��دث حتى النصف
الثاني من . 2018

 400مليار دوالر خسائر سوريا االقتصادية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالب املبعوث اخلاص للرئيس الروسي
إلى س��وريا ،ألكس��ندر الفرينتييف،
اجملتمع الدولي ببذل جهود مشتركة
إلعادة إعمار سوريا ودعم اقتصادها،
مقدرا جتاوز اخلسائر االقتصادية 400
مليار دوالر.
وق��ال الفرينتيي��ف ،ف��ي مقابلة مع
تلفزي��ون « : RTعل��ى اجملتمع الدولي
بأكمل��ه أن يضاف��ر جه��وده إلع��ادة
إعمار وبن��اء س��وريا ،ألن ذلك يحتاج
إل��ى أموال طائلة ومبش��اركة العديد

من الدول».
وأضاف« :اخلس��ائر االقتصادية كبيرة
وأعتق��د أن  400ملي��ار دوالر أقل من
املبل��غ احلقيق��ي ألن س��وريا حتت��اج
إلى أم��وال خارجية ومس��اعدات من
املانحني ،كون األزمة تس��ببت بأضرار
كبيرة في جميع القطاعات».
وبشأن إقحام السياسة باملساعدات
ق��ال الفرينتيي��ف« :لألس��ف ،توجد
دول تس��عى لف��رض إرادته��ا ش��رط
مس��اهمتها ف��ي إع��ادة اإلعمار من
خالل ممارس��ة الضغط عبر العملية

السياس��ية ،وحس��ب رؤيته��م غير
آبهني برؤية الش��عب الس��وري لألمر
وأين تكمن مصلحته».
وأعرب املسؤول الروسي عن استيائه
م��ن «ازدواجية املعايير ف��ي التعامل
مع مل��ف املس��اعدات املالية بغرض
إعادة اإلعمار».
واعتبر أن عملية إحياء االقتصاد يجب
أن تتم على كامل األراضي الس��ورية
«إما أن نساعد سوريا كلها كما هي،
أو نس��عى إليجاد بدائل وآليات أخرى
عبر منظمة األمم املتحدة مثال.

مصر تتلقى الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد
القاهرة ـ رويترز:
قال أحم��د كوجك نائ��ب وزير املالية
املص��ري للسياس��ات النقدية أمس
الس��بت إن مص��ر س��تحصل على
الش��ريحة الرابعة من قرض صندوق

النق��د الدولي وقيمته��ا مليارا دوالر
ف��ي حزي��ران أو مت��وز ضم��ن برنامج
إقراض بقيمة  12مليار دوالر.
وأضاف كوجك في تصريحات لرويترز
أن وف��دا من صن��دوق النقد س��يزور

مصر في أي��ار إلجراء مراجعة جديدة
لبرنامج اإلصالح االقتصادي.
وبهذا س��يصل املبلغ اإلجمالي الذي
س��تكون مصر قد حصلت عليه من
الصندوق إلى ثمانية مليارات دوالر.

تقـرير

وكان الصن��دوق ق��د واف��ق عل��ى
الش��ريحة الثالث��ة م��ن الق��رض
وقيمتها مليارا دوالر أيضا األس��بوع
املاضي.
واتفق��ت مصر مع صندوق النقد في

تشرين الثاني من العام املاضي على
برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثالث
س��نوات واملرتبط بإصالحات واسعة
م��ن بينه��ا خف��ض اإلنف��اق وزي��ادة
الضرائب.

وتهدف تلك اإلصالحات إلى املساعدة
ف��ي تنش��يط اقتصاد تضرر بش��دة
من نقص العمل��ة األجنبية وتقلص
االس��تثمارات بس��بب االضطراب��ات
التي أعقبت انتفاضة .2011

بوينج
أكدت كل من ش��ركة «بوينج» األميركية لصناعة
الطائرات ومنافس��تها البرازيلية «إمبرار» إجراءهما
مباحثات بشأن استحواذ األولى على الثانية.
به��ذه الصفق��ة ،تدخ��ل بوين��ج الس��وق بطائرات
نفاثة أصغر حجماً ،كم��ا فعلت «إيرباص» األوروبية
بصفقتها مع شركة «بومباردير» الكندية وسلسلة
طائراتها اجلديدة «سي».
وق��ال تقري��ر لصحيف��ة «وول س��تريت جورن��ال»
األميركي��ة إن بوين��ج مس��تعدة لدفع مبل��غ أكبر
بكثير من القيمة الس��وقية (بالبورصة) للش��ركة
البرازيلية مقأبل االس��تحواذ عليه��ا .وصلت قيمة
أسهم الشركة البرازيلية في البورصة إلى نحو 3.7
مليار دوالر.
وقفزت قيمة أسهم الشركة البرازيلية بعد انتشار
خبر االس��تحواذ بنح��و  ،26%بينما هبطت نس��بيا ً
أسهم بوينج.
ينتظر املهتم��ون موافقة احلكوم��ة البرازيلية على
الصفق��ة التي قالت الش��ركة إنها موافقة عليها.
متتل��ك احلكوم��ة البرازيلي��ة ما يس��مى بالس��هم
الذهبي في «إمبرار» وميكن بإجراء تصويتي بس��يط
أن حتب��ط إمت��ام الصفق��ة .تصن��ع إمب��رار طائ��رات
عس��كرية وتعد جوهرة لالقتصاد البرازيلي ،وذكرت
«وول ستريت جورنال» أن بوينج مستعدة لالحتفاظ
بالعالمة التجارية لش��ركة «إمب��رار» واحلفاظ على
إدارتها والعاملني بها كما هم.
كيا موتورز
أعلنت «كيا موتورز» ترش��يح «كيا ستينجر »2018
اجلدي��دة كلي��ا ً جلائزتي «أفضل س��يارة ف��ي أميركا
الشمالية للعام» و«أفضل سيارة في أوروبا للعام».
وكان قد مت طرح سيارة السيدان الرياضية السريعة
للم��رة األولى في دول��ة اإلمارات خ�لال معرض دبي
الدول��ي للس��يارات  2017في تش��رين األول املاضي،
وتعد واحدة من سبع س��يارات وصلت للترشيحات
النهائي��ة لنيل اجلائزة األوروبي��ة ،بينما كانت واحدة
من ثالث سيارات فقط تأهلت للحصول على اجلائزة
األميركية.
ومنذ إطالقها ،حصلت «كيا س��تينجر» على تقدير
واس��ع من قبل وسائل اإلعالم املتخصصة في عالم
الس��يارات لتصميمه��ا االس��تثنائي ال��ذي يظهر
روحها القوية وأناقتها التي حتمل خصائص سيارات
التجوال التاريخية.
وف��ي كل مرحل��ة من مراح��ل التطوي��ر ،كان هناك
ح��رص على تصميم «كيا س��تينجر» وهندس��تها
لتكون واحدة من س��يارات «غران توريس��مو» ،حيث
أضيفت العناص��ر اجلمالية للمنطقة األمامية ،مع
توس��عة املقصورة الداخلية لتتس��ع خلمسة ركاب
وأمتعته��م ،م��ع تعزيز ثباته��ا وسالس��ة قيادتها،
والتعام��ل ب��ذكاء مع اخلصائ��ص املتواف��رة وقوتها
املرتكزة على الدفع اخللفي.
أبل
اعترفت أبل ببطء هواتف آيفون األقدم بعد إطالقها
موديالت جديدة وأوضحت السبب.
وردًا على احد التقارير الصادرة عن ش��ركة مختصة
بتقيي��م املعاجلات ،ال��ذي وجه لها انتق��ادات الذعة،
قالت أبل إنه��ا كانت قد أصدرت ف��ي العام املاضي
ميزة خاصة لنظام التشغيل  iOSجتعل من هاتفك
يعمل بش��كل أبطء من املعتاد .وقالت إن هذه امليزة
مهمتها حل املشكالت الناجمة عن تقدم البطارية
في العمر.
وأوضح��ت أبل أنه كلما تقدمت بالطارية في العمر
فإنها تفقد قدرتها على االحتفاظ بشحنها مقارنة
بالبطاريات األحدث ،وميكن أن يزداد األمر سو ًءا عندما
ينخفض مس��توى ش��حنها أو عند انخفاض درجة
حرارة اجلو إلى مستويات متدنية.

تمويل صيني غير مسبوق في قطاعات خدمية

استثمارات خارجية بملياري دوالر في إيران
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعل��ن وزي��ر التج��ارة والصناع��ة
االيراني  ،جذب استثمارات خارجية
لـ  37مش��روعا بقطاع الصناعات
الصغي��رة واملتوس��طة بقيم��ة
ملياري دوالر خ�لال فترة  5آب 13 -
تشرين الثاني .2017
وأوضح الوزير محمد شريعتمداري
ب��أن اس��تقطاب االس��تثمارات
االجنبية خالل املئة يوم  -من الوالية
الرئاس��ية الثانية للرئيس روحاني
والتي انتهت االس��بوع الفائت – مت
عب��ر الش��ركات الكب��رى للصلب
والنحاس والسيارات وغيرها.
وعد ش��ريعتمداري أن االحصائيات
ّ
تش��ير رغبة م��ن مختل��ف الدول
لالس��تثمار في ايران خالل مرحلة
ما بعد االتفاق النووي.
اوقال مسؤولون إيرانيون إن الصني
مت��ول مش��اريع مبليارات ال��دوالرات
تقودها ش��ركات صينية في إيران،

وه��و ما يتيح لها فرصا للنفاذ إلى
عم��ق االقتص��اد في ح�ين يواجه
منافس��وها األوروبي��ون صعوب��ات
في العث��ور على بنوك مس��تعدة
لتمويل طموحاتهم.
وأضاف��وا إن��ه بع��د عام�ين م��ن
حتررها م��ن العقوبات النووية التي
أصابت اقتصادها بالش��لل ،جتتذب
إي��ران متوي�لا صينيا غير مس��بوق
إلى قطاعات ش��تى من الس��كك
احلديدي��ة إل��ى املستش��فيات.
وأنش��أت س��يتيك ج��روب ذراع
االستثمار اململوكة للدولة مؤخرا
خط��ا ائتماني��ا بقيم��ة عش��رة
ملي��ارات دوالر ويدرس بنك التنمية
الصيني تخصي��ص  15مليار دوالر
أخري.
وقالت فريال مستوفي رئيسة جلنة
االستثمار بغرفة التجارة اإليرانية
عل��ى هام��ش اجتماع اس��تثماري
إيراني-إيطال��ي ف��ي روم��ا ”م��ن
األفض��ل لها (الش��ركات الغربية)
أن تأتي س��ريعا إلى إي��ران وإال فإن

اتفاقيات اقتصادية بني ايران والصني

الصني ستتولى هذا األمر“.
ويتناقض التمويل الصيني بشكل
ص��ارخ م��ع نض��وب التموي��ل من
املستثمرين الغربيني منذ أن تنصل
الرئيس األميركي دونالد ترامب من
االتفاق النووي ال��ذي توصلت إليه
إيران مع الق��وى الكبرى في ،2015
وهو ما يثير تهديدا باحتمال إعادة
فرض العقوبات.
ويق��ول ايراني��ون متخصص��ون
باالستثمارات إن االتفاقات جزء من
مبادرة احلزام والطريق لبكني البالغ
قيمته��ا  124ملي��ار دوالر والت��ي
ته��دف إل��ى تش��ييد بني��ة حتتية
جديدة ،بدءا من الطرق الس��ريعة
والس��كك احلديدي��ة إل��ى املوانئ
ومحط��ات الكهرب��اء ،ب�ين الصني
وأوروبا لتمهيد الطريق لتوس��عة
التجارة.
ووص��ف مصدر مطل��ع في الصني
اخل��ط االئتمان��ي لس��يتيك والذي
مت االتف��اق علي��ه ف��ي أيل��ول بأنه
”اتفاق ستراتيجي للنوايا“ .وامتنع

املصدر عن ذكر تفاصيل املش��اريع
التي س��يجري متويلها ،لكن تقارير
لوس��ائل إعالم إيراني��ة قالت إنها
س��تتضمن مش��اريع إلدارة املي��اه
والطاقة والبيئة والنقل.
وقال مصدر بالبنك املركزي اإليراني
إن الق��روض مبوجب اخلط االئتماني
س��تقدم بنح��و أس��اس بالي��ورو
واليوان.
وفي اخلامس عش��ر من س��بتمبر
أيل��ول ذك��رت وكال��ة اجلمهوري��ة
اإلسالمية اإليرانية لألنباء (ايرنا) إن
بن��ك التنمية الصيني وقع مذكرة
تفاهم بقيمة  15مليار دوالر.
وامتنع البنك نفسه عن التعقيب
متاش��يا م��ع إحج��ام الكثي��ر من
املس��تثمرين والبنوك األجنبية ،مبا
في ذلك من الصني ،عن مناقش��ة
أنش��طتهم ف��ي إي��ران .وكثيرا ما
تنش��ر املواقع اإللكترونية للبنوك
والشركات معلومات محدودة أو ال
تقدم أي معلومات بشأن عملياتها
في إيران.
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كاريكاتير

المقاالت و اآلراء التي
تنشر ّ
تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال ّ
تمثل بالضرورة
رأي الجريدة

شجرة عيد الميالد وأزمة الالجئين

ايمان عبدالملك

لنضىء شمعة األمل
..ليلة العيد

عن موقع «كارتون سياسي»

نتساءل دائما»عن سراحلياة والتعلق بها ،رغم مرارتها
وقسوتها على الفرد.هناك ظروف قاهرة جتعل ايامنا
مظلم��ة نتيج��ة ح��روب ،فقر،تش��رد ،تتخللها حالة
من األضط��راب من كل فعل أو م��ن كل أمر،رمبا يعود
ذلك لطريقة التفكير والوعي واملعرفة  ،فرغم اخلوف
واله��م الذي حتملها الدني��ا اال انها تؤم��ن لنا املتعة
ف��ي عيش��ها خاصة عندم��ا نتحداه��ا ونتغلب على
مصاعبها بسعينا باشعال شمعة نور وسط الظالم
الدامس،نرتقي مبركب األماني لينقلنا الى ضفة آمنة
مليئة بالسالم والهدوء والسكينة .
احلي��اة كتلة من األوهام ال تنته��ي ،هناك الدفء الذي
يسعدنا،ومش��اعر االلم التي تظلمن��ا ،تناقض كبير
بني نظرة الفرح والتشاؤم ،ونحن نسير في قطار احلياة
الس��ريع،ومحطاته املتتالية  ،بعضها تبشرنا باخلير ،
وأخ��رى تقودنا للهالك ،فال قيم��ة من بعدها لوجودنا،
لذلك نحاول العمل جاهدين لنكون شمعة تنير درب
الغي��ر من خالل املعرفة بدال» م��ن ان نطفأها باجلهل
والظالم الذي يفقدنا لذة العيش وجمال احلياة .
هن��اك حلظات م��ا بني احلي��اة وامل��وت ،البعض يعيش
بأم��ل االس��تقراروتأمني الس��عادة،وآخرون يعيش��ون
الذل والهوان  ،كل حس��ب وعيه وقدرته على محاربة
الش��رور من خ�لال الوع��ي واالدراك للحقائق والعمل
بعقالني��ة لتجاوزها ،باس��تطاعتنا فه��م احلياة على
حقيقته��ا وقط��ف ثمارها ب��زرع احملبة واالنس��انية ،
ألن ّ
جتردن��ا من احملبة هو جتردنا م��ن احلياة التي توصلنا
بقناع��ة الى طريق اخلير التي اخترناه��ا ، ،ولنعلم بأن
امل��وت قوة حتدي وس��ر احلياة هي البح��ث عن الغاية
الت��ي اتينا من اجلها فهي ليس��ت ملك��ا لنا ،لذلك
علين��ا الس��عي للوصول الى احلرية التي هي ش��جرة
اخللود نغذيها باملعرفة والعمل الدؤوب ونسقيها من
قطرات الدم التي تغذي االرض وهي بدورها حتمينا من
التشرد والضياع.
هناك من ينازع من أجل س��رقة االرض  ،يقهر شعبا»
ويحرمه فرح��ة العي��ش ،يقتل األمل في االس��تقرار
والس�لام ،نتيج��ة الطم��ع وزرع الش��رور ،يطفىء نور
الش��مس لغايات في نفس��ه ،لكن ليعلم بأنه مهما
افتعل حروبا» واس��تولى على بلدان سيصل الى ايام
تغم��ر فيها البح��ار االرض ،وجتف مي��اه االنهار ونعود
لزم��ن الطوفان ،وكل تش��فع ل��ه اعماله ف��ي اليوم
املوعود،لتكون زيادة في س��عادته أو سببا اساسيا في
شقائه.
باس��تطاعتنا العيش ب�لا بصر لكن م��ن الصعب ان
نعيش بال أمل ،فلنكس��رالقيود الت��ي تعيق تقدمنا،
ونبتع��د عن س��فينىة االحزان الت��ي تالحقنا وتغرقنا
باليأس ،النصر آت ال محالة وذلك بفضل دماء شهداءنا
التي ت��روي ارض القدس ،فلنس��ع جاهدين بكل فخر
من أجل مس��تقبل عربي ّ
مشرف ،تشرق عليه شمس
الكرام��ة ،وذل��ك بالعمل ي��دا» واحدة وقلب��ا» واحدا»
ألنقاذ ما تبقى لش��عوبنا واحلفاظ على قدسنا ،هناك
تضحيات ودماء ش��هداء من الصعب أن تستسلم او
تنحني ﺍﻻ ﻓﻲ ﺻﻼﺗهﺎ في مسجدها األقصى.

االقتصاد الوطني ومرضه المزمن ..تهديد ال يقل عن «داعش»

عادل عبد المهدي
وزير النفط السابق

PROJECT

SYNDICATE

هوارد ديفيس
أول رئيس لهيئة
الخدمات المالية في
المملكة المتحدة

اعتم��اد العراق على النفط مرض
قاتل ..ادناه مقارنة بني  2013قبل
انهيار اسعار النفط ،و 2016بعد
هبوطها:
تراجع الن��اجت الوطن��ي االجمالي
من  234.6مليار دوالر الى ..171.7
ومعدل دخ��ل الفرد من  7021الى
 4533دوالر.
تراجع احتياط��ات البنك املركزي
م��ن  77.8ال��ى  45.2ملي��ار دوالر،
ونس��بة تغطيتها لالستيراد من
 10.8شهرا ً الى  6.7شهراً ..وتراجع
ان��واع العمل��ة الت��ي تصنعه��ا
االعمال والنشاطات كالصكوك
والكمبي��االت والعمل��ة الرمزية
وااللكترونية ،اي ()Broad Money
م��ن  15.9%م��ن الن��اجت الوطن��ي
االجمالي الى .7.2%

كنس��ب م��ن الن��اجت الوطن��ي
االجمالي ،تراجع االستثمار احمللي
م��ن  26.9%ال��ى  ،20.6%وارتف��اع
االس��تهالك احملل��ي م��ن 69.5%
ال��ى  ..87.8%وانخف��اض االدخ��ار
م��ن  28.1%ال��ى  ،11.9%واملي��زان
االس��تثماري من  1.1%الى ناقص
.8.7%
ارتفاع الديون من  73.1مليار دوالر
ال��ى  ،114.6اخلارجي��ة منها 59.3
مليار الى  67.5مليار..
كنس��ب م��ن الن��اجت الوطن��ي
االجمال��ي ،انخف��اض الص��ادرات
م��ن  38.3%ال��ى  ،29.1%وارتف��اع
االستيرادات من ناقص  28.4%الى
ناقص .30.9%
ه��ذه بع��ض املؤش��رات ،وكله��ا
س��لبية وتبني مدى اعتمادنا على

النفط ..فماذا نحن فاعلون ،ولدينا
زي��ادة س��كانية مبع��دل اكثر من
مليون نسمة س��نوياً ..مما يعني:
أ) حاجتن��ا لزيادة حوال��ي  5مليار
دوالر س��نويا ً ال��ى الن��اجت الوطني
االجمالي الدام��ة القادمني اجلدد
فقط ،مبعدالت دخل الفرد الراهنة،
دون ال��كالم عن حتس��ينها ،علما ً
ان االعمار الصغي��رة غير منتجة
وتس��تهلك مع��دالت اعل��ى ..ب)
سيدخل س��وق العمل 400-300
ال��ف س��نوياً ..بينم��ا القطاعات
احلقيقية كالزراعة والصناعة في
جمود ،بل في تراجع .وتدور نسبها
من الناجت الوطن��ي االجمالي ،5%
ومجاالت العمل في القطاع العام
مغلق��ة بعد جتاوز اعداد العاملني
واملتقاعدي��ن حوال��ي  7.5مليون

شخص .باملقابل ال يبدو مستقبل
النف��ط التقلي��دي مطمئن��اً..
فهن��اك –اوالً -التكنولوجيا التي
توصل��ت لط��رح نف��وط جدي��دة
ف��ي االس��واق وبكمي��ات كبيرة.
فبلغ النفط الصخري مبفرده 7.5
مليون برميل يومي��اً ،وهذا يعادل
 25%-20من انتاج «االوبك» ،فهل
سنس��تمر بخف��ض انتاجنا ملنع
انهيار االس��عار وبقائه��ا بحدود
 60-50دوالر/برميل ،ولتساعد هذه
االس��عار بانتاج املزيد من النفوط
غير التقليدي��ة ..وهن��اك –ثانياً-
توجه لتقليل اس��تخدام الطاقة
االحفوري��ة (النف��ط ،الفح��م،
والغاز) لتقليل التلوث واالنحباس
احلراري ،وان عام  2050سيش��هد
اعتم��اد  139بلدا ً في العالم على

الطاقة املستدامة النظيفة.
يؤس��فنا الق��ول ان كل ه��ذه
احلقائق وكل ما يهددنا لم يزعزع
الثقاف��ة الس��ائدة .فاالقتص��اد
بالنسبة لهذه الثقافة ليس زيادة
الناجت الوطن��ي االجمالي ،وتوفير
العمالة ملواجهة حاالت البطالة
املتزاي��دة ،ب��ل حت��ول ال��ى مجرد
موازن��ة حكومية وقط��ع اجنبي
(ال��دوالر) مم��ا ميثل تبعي��ة كاملة
للنفط واحكامه .نظريا ً سنقول
يجب االس��تثمار ف��ي القطاعات
احلقيقي��ة ،واس��تثمار النفط او
امواله لتش��جيع هذه التوجهات
او لتشجيع الصناعات النفطية،
ولي��س مج��رد تصدي��ر اخلامات.
لكنن��ا نك��رر ه��ذا ال��كالم منذ
اكثر م��ن نصف قرن ول��م يتغير

ش��يء بل تزداد اجتاه��ات االعتماد
عل��ى النف��ط اكثر فاكث��ر .فهل
هي مش��كلة رجال ومس��ؤولني؟
ام مش��كلة منظومة س��تدافع
بغريزته��ا وحيوانيته��ا ،ولي��س
بالضرورة بوعيها ،عن مفاهيمها
وم��ا اعت��ادت عليه م��ن مصالح
ومواقع.
املفاهيم والعقول والتش��ريعات
واملمارسات ستقف كلها حاجزا ً
حقيقيا ً ضد التغيير اجلذري والذي
يصعب تص��ور خالص��ا ً جديا ً من
التهديدات املتزايدة ،بدون انطالق
االستثمارات لزيادة الناجت الوطني
االجمالي وتوفير العمالة واخلروج
م��ن احتك��ار الدول��ة واالعتم��اد
عل��ى النف��ط .االم��ر بحاجة الى
صراحة وجدية وشجاعة وعلمية

اعل��ى بكثي��ر مم��ا يط��رح حالياً..
الب��د م��ن خ��ط م��وازٍ ،او مجلس
اعمار بصالحيات كاملة او «دولة
رديف��ة» النق��اذ الدول��ة احلالي��ة،
كما س��اعدت الق��وى «الرديفة»
الق��وات املس��لحة للخالص من
«داعش» ،ولتس��اعدها في اخلروج
م��ن عجزه��ا ،ولتس��اعد اجملتمع
لالنط�لاق للخ�لاص م��ن احلاضر
امل��أزوم واملس��تقبل اجملهول .خط
م��واز يعم��ل وف��ق تش��ريعات
وعقلي��ات تس��مح ل��ه بتج��اوز
العوائق واملوانع التي يعاني منها
اجملتمع والدولة الريعيتني .وهناك
ف��ي جت��ارب االمم ،بل ف��ي التجربة
العراقية ،الكثير من االمثلة التي
ساعدت باطالق نهضة حقيقية
تتجاوز املرض املزمن القتصادنا.

جولة بازل األخيرة
بع��د مفاوض��ات طويل��ة ومؤملة
في بع��ض األحي��ان ،والتي كانت
مبثاب��ة اختب��ار إجه��اد ش��ديد
القس��وة للعالقات الش��خصية
بني محافظ��ي البن��وك املركزية
والهيئات التنظيمية في العديد
م��ن ال��دول ،وضع��ت جلن��ة بازل
البيضة التي ط��ال انتظارها في
ديس��مبر/كانون األول .والواقع أن
ص َفت بكونها
هذه احلزمة التي ُو ِ
احلزم��ة الت��ي تض��ع اللمس��ات
األخيرة عل��ى إصالح��ات ما بعد
 2008للنظام العامل��ي الذي يدير
رؤوس أم��وال البن��وك ،تضع حدا
للعملية املعروفة باسم بازل .3
وق��د أعط��ى املصرفي��ون ه��ذه
النتيج��ة لقب «ب��ازل  ،»4زاعمني
أن احلزمة األخيرة تش��مل العديد
م��ن املتطلب��ات اجلدي��دة األكثر
إرهاقا .ولكن اللجنة تصر على أن
القواع��د اجلديدة ينبغي أن تعتبر
جزءا م��ن ال يتجزأ م��ن البرنامج
اإلصالحي الذي بدأ في عام ،2009
في أعقاب األزمة املالية العاملية.
ورمب��ا تأتي ب��ازل  4ذات يوم ،ولكن
هذه ليست هي ،كما يصرون.
ولك��ن م��ا ه��ي املش��اكل التي
تسعى احلزمة اجلديدة إلى حلها؟

ف��ي الديباج��ة ،يش��ير القائمون
على التنظيم إلى «درجة مقلقة
من التباين في الطرق احلس��ابية
الت��ي تس��تخدمها البن��وك
لتقييم «األص��ول املرجحة وفقا
للمخاط��ر» .وقد توصل��وا إلى أن
تطبيق النماذج الداخلية اخملتلفة
التي تستخدمها البنوك الكبرى
عل��ى نفس محفظة القروض قد
تنتج أرقاما متفاوتة للغاية ،وهذا
يعني أن بعض البنوك رمبا حتتفظ
بق��در أقل كثي��را م��ن رأس املال
مقارن��ة ببنوك أخ��رى في مقابل
نفس الكم من اخملاطر املفترضة.
رمبا يتصور امل��رء أن احلل املنطقي
له��ذه املش��كلة يتلخ��ص ف��ي
اس��تجواب النم��اذج ع��ن كثب،
للتع��رف عل��ى الس��بب وراء هذا
التف��اوت ،واملطالب��ة بإدخ��ال
تغييرات على سبل املعايرة حيثما
اعت ُِبرَت األص��ول الناجتة عن ذلك
مفرط��ة .ولك��ن م��ن الواضح أن
القائمني على التنظيم يش��كون
ف��ي قدرتهم على اخت��راق اخلبايا
املظلمة الغامض��ة التي تنطوي
عليه��ا النم��اذج الداخلي��ة لدى
البن��وك؛ وعلى هذا فق��د فرضوا
بدال من ذلك ما يس��مى «أرضية

الن��اجت» .بعب��ارة أخ��رى ،مهم��ا
بلغت ق��درة النموذج الذي تتبناه
للحد من األص��ول املرجحة تبعا
للمخاط��ر ،ف�لا ميكن��ك أن تفوز
بائتمان يتجاوز  27.5%خصما.
وي ُ َع َّبر عن أرضي��ة الناجت بوصفها
رقما صافيا يعادل  ،72.5%وال ميكن
االنخف��اض إل��ى ما دون��ه .ولكن
مل��اذا  72.5%على وج��ه التحديد؟
اإلجابة واضحة .فهو عند نصف
املس��افة بني نس��بة  ،75%وكان
ه��ذا آخ��ر عط��اء م��ن الوالي��ات
املتحدة ،ونس��بة 70%التي مثلت
العرض الذي تقدمت به فرنس��ا.
وقد اتفق الطرفان على تقس��يم
الفارق بالنصف.
ورغم أن هذا قد ال يكون منطقيا،
ف��إن حت��ى البن��وك املتض��ررة
أصبحت ت��رى أن التوصل إلى نوع
من االتف��اق أفضل من ال ش��يء.
ومن الواضح أن حالة عدم اليقني
املستمرة جعلت التخطيط لرأس
امل��ال أمرا بال��غ الصعوبة .ولهذا،
فضل املصرفيون االتفاق ،وسوف
يتعايشون مع النتيجة ،إذا كانت
هذه هي حقا نهاية البرنامج.
من املؤسف أن االتفاق اجلديد من
غي��ر املرج��ح أن يُنهي املناقش��ة

حول رأس امل��ال .فبرغم أن بعض
كبار محافظي البن��وك املركزية
مث��ل مارك كارن��ي ،محافظ بنك
إجنلترا ورئيس مجلس االس��تقرار
املال��ي ،يعتق��دون أن املت��اح م��ن
رأس املال ف��ي النظ��ام املصرفي
ك��اف ،ف��إن كثي��رون غيره��م ال
يشاركونهم نفس الرأي.
على س��بيل املث��ال ،ترغ��ب أنات
أدماتي من جامعة ستانفورد في
نس��ب رأس��مال أعلى كثيرا من
 .20%ويس��وق مارت��ن وول��ف من
صحيف��ة فاينانش��ال تاميز حجة
مماثل��ة .فهو يعتق��د أن البنوك ال
تزال غير مستقرة إلى حد خطير.
ويش��ير ان��دي هالدي��ن م��ن بنك
إجنلترا إلى أن البنوك ،على أساس
معدل تبعا للسوق ،ليست قوية
كما يبدو ،وذل��ك نظرا النخفاض
تسعير رأس��مال املساهمني لدى
البنوك.
وف��ي املقاب��ل ،يش��ير املصرفيون
إل��ى ارتف��اع تكلف��ة رأس امل��ال،
ويزعم��ون أن إجب��ار البنوك على
جمع املزيد منه من شأنه أن يؤدي
إلى زي��ادة التكلفة وتقلص املتاح
م��ن االئتم��ان .وفي أوروب��ا ،يرجع
ما يق��رب م��ن نصف التحس��ن

في نس��ب رأس امل��ال إلى خفض
اإلق��راض ولي��س زيادة رأس��مال
املساهمني .وال يلتقي املعسكران
في الرأي إال قليال.
ك��ان من املفيد لهذا الس��بب أن
أصادف كتاب ويليام كالين بعنوان
«الت��وازن الصحي��ح للبن��وك»،
وال��ذي يحاول في��ه الكاتب إنتاج
أساس منطقي للمستوى املالئم
من رأسمال البنوك .واستنادا إلى
مجموعة واس��عة م��ن البحوث
وحتلي�لات الس��وق ،يزع��م كالين
أن مطالب��ة البن��وك باالحتفاظ
باملزيد من رأس املال تؤدي في واقع
األمر إل��ى زيادة تكلف��ة االئتمان
إل��ى حد م��ا .ورغم تواف��ر بعض
األدلة التي تش��ير إل��ى أن الديون
املصرفية تصب��ح أرخص إذا كان
الدعم الرأس��مالي مرتفعا ،وهو
م��ا قد يتوقعه امل��رء ،فإن اخلفض
ال يتم على أس��اس واحد لواحد.
وم��ن املرج��ح أن ت��ؤدي الزي��ادة
في تكالي��ف االئتم��ان إلى ركود
النمو وتوليد خسائر في الرفاهة
االجتماعية.
م��ن ناحية أخ��رى ،يعم��ل ارتفاع
رأس��مال البن��وك عل��ى احلد من
حاالت إفالس البنوك ،والتي تفرض

تكالي��ف باهظة عل��ى االقتصاد
واألف��راد .ال ش��ك أن خفض عدد
األزم��ات واحلد م��ن ش��دتها أمر
مرغ��وب .وله��ذا ،يح��اول كالين
حس��اب أين ق��د يكم��ن التوازن
األمثل ،مدركا أن تقليص مخاطر
الصفر رمبا
إف�لاس البن��وك إل��ى ِ
ينطوي تكالي��ف باهظة إلى حد
غير معق��ول .ويخلص كالين إلى
اس��تنتاج مفاده أن «نس��بة رأس
املال املثالية تعادل  7%إلى  8%من
إجمالي األصول ،أي ما يعادل 12%
إل��ى  14%م��ن األص��ول املرجحة
تبعا للمخاطر (باستخدام نسبة
األصول املرجح��ة تبعا للمخاطر
إل��ى إجمالي األصول في منطقة
اليورو والبنوك األميركية)».
الواق��ع أن ه��ذه األرق��ام قريب��ة
للغاي��ة من األرقام التي تس��تند
إليه��ا متطلب��ات ب��ازل اجلدي��دة
كما تنفذها الهيئات التنظيمية
الوطني��ة .عل��ى س��بيل املث��ال،
تس��تهدف أغل��ب البن��وك
البريطاني��ة اآلن متطلب��ات رأس
املال بنس��بة  ،13%كم��ا حتتفظ
ع��ادة بق��در أكب��ر قلي�لا «جللب
احلظ».
الواق��ع أن النه��ج ال��ذي يدع��و

إليه كالين جذاب على املس��توى
احلدس��ي .فهو يدرك أن النس��بة
رمب��ا تك��ون محمي��ة بدرج��ة
معقولة لدى البنوك ذات األهمية
اجلهازي��ة ،والت��ي يُطلَ��ق عليها
عادة وصف «أكبر من أن يُس�� َمح
له��ا باإلف�لاس» .ف��ي املدرس��ة
التنظيمي��ة الت��ي تلقي��ت فيها
ُصحنا
تدريبي ــ بن��ك إجنلترا ــ ن ِ
بع��دم اس��تخدام ه��ذه العبارة
القاتلة أبدا ،خشية توليد اخلطر
األخالق��ي الذي نرغ��ب في جتنبه
عل��ى وجه التحديد .ولكن ال مفر
من هذا في عالَم ما بعد األزمة.
تُ��رى هل يُنهي عم��ل كالين اجلاد
املناقش��ة؟ أشك في ذلك .فحتى
اآلن ،أس��مح عجيج��ا ،وأرى مناذج
إحصائي��ة يُعاد حس��ابها .وحتى
اآلن ،ال نس��مع أي أص��وات تنادي
بتخفي��ف الضغ��وط املفروض��ة
عل��ى البن��وك الكب��رى .وس��وف
يحت��اج القائم��ون عل��ى البنوك
املركزية إل��ى ضبط النفس ،كما
يتعني على املصرفيني أن يحسنوا
من س��لوكياتهم ،وإال فإن بازل 4
احلقيقية رمبا تلوح في األفق فوق
ضفاف نهر الراين.
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ثقافة

«الصباح الجديد» تستذكر السياب في الذكرى الثالثة والخمسين لرحيله
حذام يوسف

دراسة

ّ
السياب..
في ذكرى رحيل
قصيدة «هل كان ّ
حبًا» ..مقاربة شكلية إحصائية
وفاء لشاعر المطر
ً

ريسان الخزعلي

ف��ي مثل هذا اليوم من كل عام ،يس��تذكر
الوس��ط الثقاف��ي ،الش��اعر الكبي��ر بدر
ش��اكر الس��ياب ،الذي ترك إرث��ا كبيرا من
االدب ،كان له الس��بق في الدعوة الى فك
قيود النص الش��عري ،وتركه يحلق مثلما
يشاء ،وهو من مؤسس��ي قصيدة الشعر
احلر في العال��م العربي ورواده��ا واملعروف
بثورته الش��عرية على القصيدة العمودية
التقليدية.
مؤخ��را ورمبا ألس��باب لها عالق��ة بالوضع
السياسي للعراق ،أو رمبا ألسباب أخرى لها
عالقة بكثرة الفقدانات التي مرت علينا من
الوسط االدبي ،باتت تلك املناسبات (والدات،
وفيات) ال تثير ش��هية االع�لام واملثقفني!
للكتاب��ة عنها ،ق��د يكون الس��هو راجعا
الى انها مناس��بة تتزامن مع أعياد امليالد،
ولكن لهؤالء االدباء حق علينا أن نكون في
مقدمة من يس��تذكرهم ،مبناس��بة او من
دونها ،فالس��ياب ش��اعر تقدم في مسيرة
احلداث��ة واخل��روج ع��ن املألوف بش��جاعة
الفارس ،ولم يت��ردد في اإلعالن عن توجهه
خوفا م��ن جهة وال ش��خصية معينة ،وال
من نق��د القارئ ل��ه ،فكان واضح��ا برغم
تقلباته الفكري��ة ،والوضوح يحتاج أحيانا
الى الشجاعة.
من قري��ة جيكور ،أبدع ف��كان وفيا لألنهار
وللطيور وللمطر ،وم��ن بني ركام األمكنة،
حل��ق الس��ياب بحروف��ه فصن��ع س��حرا
للقصيدة ،التي قلدها الكثيرون فيما بعد
فنجح بعضهم فيما اخفق بعض آخر.

 1كلما اقترب يوم  24كانون األول من كل
عام ،يحضر الس��ياب بق ّوة ف��ي الذاكرة
الشعرية ،ال يحضر موته ،يحضر وجوده
الش��عري ،وتبدأ العودة الي��ه من جديد،
متعن �ا ً ف��ي حداث��ة اس��لوبه التجديدي؛
وحتضر البداية التي حاولها واشارت اليه
ُمج � ِددأ ،البداية تلك ،ه��ي قصيدة  /هل
كان حباً؟
 2القصي��دة ُكتب��ت بأربع��ة مقاط��ع،
كل مقط��ع يتألف من س��بعة أس��طر
عمودي��ة التتابع ،اي ال وج��ود ألية أُفقية
كما هومعتاد في القصيدة ذات الشطر
والعجز ،والعدد 7في شكل وبناء الشعر
له داللته املعروفة.
 3القصيدة مبنية عروضي �ا ً على البحر
اخلليل��ي  /الرم��ل وتفعيلته االساس��ية
( فاعالت��ن )  ،والبح��ر يتك��ون من س��ت
تفاعيل  ،ومن اربع حينما يكون مجزوءا ً .
وقد التزم السياب بالتفعيلة االساسية،
ولم يخرج الى حتوالتها اال ماندر.
ادرج القصي��دة ادن��اه كم��ا جاءت في
ُ 4
اجملموعة الكامل��ة الصادرة عن دار (مية)
السورية عام ُ ،2006مثبتا ً عدد التفعيالت
امام كل سطر شعر:
ُسمني َ الذي ألقى هياما3.............
هل ت ّ
أم جنون��ا ً باألمان��ي؟ أم غرام��ا؟
3.......................
احلب؟ نوحا ً وابتساما؟ 3..........
ما يكون ُّ
االضل��ع احل � ّرى ،إذا ح��ان
أم خف��وق َ
ِ
التالقي4............

عينين��ا،
ب�ين
شكل السياب هذا..؟
فأطرق��ت ،ف��رارا ً 3...............................
ُ
َ
�ل معن��ى س��ؤالي ع��ن  5ف��ي ِّ
غيرا ّن��ي جاه� ٌ
كل مقطع من املقاط��ع االربعة،
باشتياقي4.......
هنالك بيت ش��عري يتش� ّ
�كل من س��ت
لي��س تس��قيني ،إذا هواها4.......................
�ماء
َ
ع��ن س� ٍ
تب بش��كل عم��ودي ،الاّ ا َّن
ما3....................
أه � َو ش��ي ٌء م��ن هواه��ا ياهواه��ا تفعي�لاتُ ،ك َ
حقيقة ش��كله هي األُفقي��ة .فهل ارادَ
جئتها مستسقياً ،الاّ أواما3.................
؟3.............................
الس��ياب من ذلك ايجاد ايهام ش��كلي/
________
بصري..؟
________
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ُس��مني َ الذي القى
املقط��ع األول :ه��ل ت
ّ
‘...........
هياما..أم جنونا ً باألماني أم غراما
24
العي��و ُن احل��ورُ ،ل��و أصبح��ن َ ظ�لاً ف��ي
املقطع الثانيّ :
االقداح في أيدي
ُ
جف��ت ِ
،......
شرابي4.......................
باحلباب
حتى
يحظني
�داح ف��ي اي��دي احس ُد الضو َء الطروبا ...............................صحابي..دون َ ان
ِ
ّ
جف��ت
َ
ِ االق� ُ
هاتيك
م��س
�ر
َّ
ِ
2..............................
صحابي3....................
املقط��ع الثال��ث :ا ُّي ثغ� ٍ
ثم آها
دو َن ان يحظني َحتى باحلِباب ِ .....................موش��كا ً  ،مم��ا يُالق��ي  ،ان الشفاها؟ ساكبا ً شكوا ُه آها ً َّ
املقطع الرابع :موشكا ً مما يالقي ان يذوبا..
يذوبا3......................
3................................
رباط أوسع َ الشعر َالتثاما
الس��كرى ،ف��ي رب��اط ٍ أوس��ع َ الش��عر َ في ٍ
ّ
حافاتك
�ن
كأس ،م�
هيئ��ي يا ُ
ِ
التزم الش��اعر في االبي��ات الثالثة األُولى
التثاما3...................
مكانا4........................
تتالقى فيه ،يوماً ،شفتانا ..........................الس��ما ُء البك �ر م��ن الوان��ه آن��اً ..اع�لاه بنظ��ام تقفي��ة الص��در والعجز،
ِ
ِ
ُ
وكذلك الروي الواح��د ،أي البيت املص ّرع
وآنا4.........................
3................................
الطرف الاّ ارجوانا ...........................في شكل القصيدة االول (االفقي) ،كما
خفوق والتهاب ِ ....................................ال يُ ُ
َ
نيل
في
ٍ
ان نظام الروي في مقاطع القصيدة يأخذ
2................................
3............................
ظل اقتراب  ..........ليت قلبي حمل ٌة من ذلك الضوء السجني  .النم��اذج التالية وحس��ب تسلس��لها:
وابتعادٍ شاع َفي آفاق ِه ُّ
َ
ِ
ِ
ِ ( ا،ب،ا ) ( ،ا،ب،ا ) ( ،ا،ب)( ،ا،ب،ج،د )  ،..اي
4..............................
4................................
ان مش��ترك نظام الروي (ا،ب) ،ومثل هذا
ُّ
ريني......................
ب
هذا؟!..خ
_________
كل
حب
و
أه
َ ٌّ
ّ
النظام يرتبط بشكل املوشحات .
23
3.............................
 6الس��ياب ،اذن ،في هذه القصيدة ،كان
،....
______
ملتزم �ا ً كل ّيا ً بال��وزن اخلليل��ي ،وملتزما ً
ل��م
�و
�
ل
م
املكل��و
�ي
�
قلب
�ى
�
ن
مت
�م
ك�
ّ
ُ
َ
كذل��ك بنظ��ام روي ،وتقفي��ة ذات صلة
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تستجيبي4...............
بش��عر س��ابق ،وا َّن ال��ذي حص��ل وكما
من بعي ٍد للهوى ،أو من قريب ِ،....... ...................
موض��ح ف��ي جم��ع تفعيالت
ّ
=
االربعة
املقاطع
في
التفعيالت
مجموع
3...............................
املقاط��ع ،هو ام��ا احملافظة
َ
في
األول
بالشكل
السياب
التزم
ولو
،92
حبيب
من
التالقي،
قبل
آ ِه لو لم تعرفي،
ِ
على ع��دد تفعيالت في
أللزمه
(الصدروالعجز)
�دة
�
القصي
كتابة
4.................................
الس��طر الشعري
مس
ثغر َّ
ِ
هاتيك الشفاها ؟ ..................ذل��ك  84تفعيل��ة ،أي ا َّن الذي حصل في ( )3أو زي��ادة
أ ُّي ٍ
3...............................
الشكل اجلديد هو زيادة  8تفعيالت ،فهل تفعيل��ة
..ثم آها ........................ان الزي��ادة هذه تُش��ير ال��ى التجديد في
ساكبا ً شكوا ُه آها ً َّ

واحدة ( ،)4أو إنقاص تفعيلة ( .)2وحينما
يحافظ عل��ى العدد( ،)3فه��و في البحر
(الرمل االس��اس) ،وحينما يُزيد أو يُنقص
تفعيل��ة واح��دة ( )2،4فهو ف��ي مجزوء
البح��ر .اذن ،ه��و ف��ي ايقاع وموس��يقى
عروضية خليلية.
 7ا َّن التوصي��ف ال��ذي حص��ل له��ذه
القصي��دة ،بأنها ش��عر حر ،ق��د جاء من
الزيادة أو النقصان ف��ي عدد التفعيالت،
وه��ذا غي��ر التوصي��ف الذي ي��دل عليه
معنى (ف��ري فيرس باإلجنليزي��ة) .وبذلك
يك��ون التوصي��ف (ش��عر التفعيلة) ه َو
األدق واأللص��ق به��ذا الش��كل ،وق��د مت
االس��تدراك والتوضيح الحق �ا ً  ،من قبل
الدارسني والشعراء .
 8القصيدة مكتوبة بتاريخ،1946/11/29
ولم جند قصيدة مشابهة لبنائها ،سواء
كان ذلك في عام 1946أو .1947فهل كان
الس��ياب في موق��ف تردد م��ن مواصلة
تأصيل األمنوذج هذا؟ أم لم يكن قد توافر
على قدر من الوثوقية مبا فعل ؟ ،وان انتباه
القراءة والكشف النقدي بعد ذلك ،هما
َمن اشارا اليه باجلديد في هذه القصيدة
وس��ارع في هذا التح ّول الش��عري الذي
احدث هزّة في الش��عرية العربية ،واوجد
قصي��دة تفعيل��ة بطرائ��ق تختلف عما
كان في قصيدة « ه��ل كان ح ّباً» ،..وهنا
الب َّد من االش��ارة الى ّ
اطالع الشاعر على
الشعـر االجنليـزي
مبكـراً.

ّ
السياب
قصيدة ابن الشهيد للشاعر الكبير بدر شاكر
وتراجع الطوفان مللم كل أذيال املياه
وتكش��ف قم��م التالل س��فوحها وقرى
السهول
أكواخها وبيوتها خرب تناثر في فاله
عركت نيوب املاء كل س��قوفها ومش��ى
الذبول
فيما يحيط بهن من شجر فآه
آه عل��ى بل��دي عراق��ي :أثم��ر ال��دم ف��ي
احلقول
حس��كاً وخل��ف جرحه التت��ري ندباً في
ثراه
يا للقب��ور كأن عاليها س��فال وغ��ار إلى
الظالم
مثل البذور تنام ظلم الثمار وال تفيق
يتنف��س األحي��اء فيه��ا كل وسوس��ة
الرغام
حت��ى ميوت��وا في دجاه��ا مثلم��ا اختنق

الغريق
جثث هنا ودم هناك
وفي بيوت النمل مد من اجلفون
سقف يقرمده النجيع وفي الزوايا
صفر العظام من احلنايا
م��اذا تخل��ف في الع��راق س��وى الكآبة
واجلنون
أرأيت أرملة الشهيد
الوزج مد عليه من ترب حلافاً ثم نام
متمددا ً بأشد ما جتد العظام
من فسحة سكنت يداه على األضالع
والعيون
تغفو إلى أبد اإلله إلى القيامة في سالم
رم��ت ال��رداء العس��كري ونش��رته على
الوصيد
لثمته فانتفض القماش يرد برد املوت
برد املظلمات من القبور
يا فكرها عجباً ثقبت بنارك األبد البعيد

يا فكر شاعرة يفتش عن قواف للقصيد
ماذا وجدت وراء أمس��ي وعب��ر يومك من
دهور
الثأر يصرخ كل عرق كل باب
ف��ي الدار ي��ا لف��م تف ّت��ح كاجلحيم من
الصخور
م��ن كل ردن ف��ي ال��رداء م��ن النواف��ذ
والستور
م��ن عيني ابنك يا ش��هيد تس��ائالن بال
جواب
عنك األسرة والدروب وتسأالن عن املصير
مذ ألبسته األم ثوبك في معاركك األثير
وي��داه ف��ي الردن�ين ضائعت��ان والص��در
الصغير
ف��ي ص��درك األب��وي عاصف��ة تغل��ف
بالسحاب
ورنا إلى املرآة
أبصرت فيه شخصك في الثياب

أبني كان أبوك نبعاً من لهيب من حديد
سورا ً من الدم والرعود
ورم��اه باألج��ل العمي��ل فخ��ر واه��ا
كالشهاب
لكن حملاً منه شع وفض اختام احلدود
وأضاء وجه الفوضوي ينز بالدم والصديد
وكأن ف��ي أف��ق العروب��ة من��ه خيطاً من
رغاب
وتنفس الغد في اليتي��م ومد في عينيه
شمسه
ف��رأى القب��ور يه��ب موتاهن فوج��اً بعد
فوج
أكفانها هرئت
ولكن الذي فيها يضم إليه أمسه
ويصيح يا للثار يا للثار
يصدى كل فج
وتر ّن أقبية املساجد واملآذن بالنداء
وينام طفلك وهو يحلم باملقابر والدماء

ّ
للسياب !
قصيدة الحب األخيرة
جهاد فاضل
رمبا كان فش��ل بدر ش��اكر الس�� ّياب
ف��ي احلب س��ببا ً م��ن أس��باب تأجج
ش��اعريته .ذلك أنه عرف منذ شبابه
األول ف��ي جيكور ،قريت��ه في جنوبي
الع��راق ،م��رورا ً مبرحل��ة الدراس��ة
اجلامعي��ة ف��ي دار املعلم�ين العالية
ببغ��داد ،وصوال ً إل��ى أيام��ه األخيرة،
عددا ً من النس��اء أحبهن ولم يبادلنه
احلب على النحو املأم��ول .كان يعلق
آماال ً عريضة على كل منهن ،ويندفع
أميا اندفاع في سبيله إلى االستحواذ
عليه��ن ،ولكنهن ك��ن يفلنت من بني
يدي��ه كم��ا تفلت الس��مكة من بني
يدي الصي��اد وتف ّر هارب��ة إلى أعماق
ال ّي��م .فاخليب��ات العاطفي��ة كان��ت
س��مة بارزة في حياته ،ولكنها كانت
نعمة من النعم تدفقت على شعره
فوهبت هذا الشعر بعضا ً من أجمل
القصائ��د الت��ي كتبه��ا ب��در طيلة
عمره القصير نس��بياً .والشك أن بدر
كان مس��ؤوال ً عن كؤوس اخليبة التي
تعيها من امل��رأة .ذلك أنه كان قبيحا ً
دميما ً كما كان فقيراً .وكلها صفات
كانت حتول بالش��ك دون اهتمام املرأة
ب��ه ،ولع��ل البيت القدمي ال��ذي يقول
فيه صاحبه:
إذا شاب شعر املرء أو قل ماله
فليس له في و ّدهن نصيب!
ينطب��ق في جزء منه على الس�� ّياب،
ذل��ك ان��ه اش��تهر بفقره الش��ديد،
والفق��ر تنفر منه امل��رأة وتطمح إلى

رجل غني ترتبط به .وإذا كان الس ّياب
لم يعرف الش��يب ألنه توفي وهو في
الثالثيني��ات من عمره ،فإنه اش��تهر
بدمامة واضحة في قس��مات وجهه،
وه��زال ف��ي بنيته وش��كله ،وكذلك
بفقره الش��ديد الذي عاناه على مدار
حيات��ه وكل ذل��ك كان م��ن أس��باب
نفور حواء منه ،ومن أس��باب الهجاء
الذي وجهه إل��ى أكثر «حبيباته» في
القصي��دة العاطفية األخي��رة التي
كتبها قب��ل أن يدخل «املستش��فى
األميري» الذي توفي فيه في الكويت
بتاريخ .١٩٦٥/١/٢١
قصيدت��ه العاطفي��ة األخي��رة هذه،
وعنوانه��ا «أح ّبين��ي» ،وق��د كتبه��ا
ف��ي باري��س ف��ي  ،١٩٦٣/٣/١٩قب��ل
عودته إلى الع��راق ،فالكويت ،ليموت
فيها ،تعد وثيق��ة مهمة في تاريخه
يع��دد «احلبيبات»
العاطف��ي ،ففيها
ّ
اللوات��ي أحبهن ،ويذكر أب��رز ما بقي
ف��ي مخيلته عنه��ن ،ليخاطب امرأة
يريدها أن حتبه «ألن جميع من أحببت
قبلك ما أحبوني»!
في املرحلة التي سبقت طلبه للعلم
فأحب
في بغداد ،تفت��ح قلبه للحب
ّ
أكثر من واحدة ،كان طالبا ً في ثانوية
البص��رة عندم��ا نش��أت بين��ه وبني
فت��اة م��ن قريته جيك��ور عالقة حب
بريء ،يشير الس��ياب إلى هذه الفتاة
باس��م «الراعية» ألنه��ا كانت ترعى
قطي��ع أهله��ا حي��ث كان يخلو بها،
لكنه دعاها باسمها في قصيدة له،
فإذا باس��مها هو هال��ة ،ولكن هالة
«تبيع��ه» بثمن بخ��س أو غير بخس،

السيّاب

مليعة عباس عمارة

فق��د أخبرته يوم��ا ً أن أهله��ا عقدوا
خ�لال غيبت��ه قرانها عل��ى رجل من
القري��ة ،ويذكره��ا بدر ف��ي قصيدته
«أحبيني» بسطرين اثنني:
 ...آه! فتلك باعتني مبأفون
ألج��ل امل��ال ،ث��م صح��ا فط ّلقه��ا

وخ ّالها!
ويتع��رف بدر بعد ذلك إلى فتاة تدعى
لبيبة خ�لال حياته ف��ي دار املعلمني
العالية ،أحبها بدر حبا ً عميقا ً ونظم
فيه��ا ع��ددا ً م��ن القصائ��د ضمنها
ديوان��ه األول «أزه��ار ذابل��ة» ،كان��ت

الفتاة تكبر بدر بسبع سنوات وكانت
طبقته��ا االجتماعية غي��ر طبقته،
لذل��ك كان مقضي��ا ً عل��ى حبه هذا
بالفش��ل ،وف��ي «أحبين��ي» يذكرها
على النحو التالي:
وتل��ك ألنه��ا ف��ي العمر أكب��ر أم ألن
احلسن أغراها
بأني غير كفء ،خ ّلفتني كلما ش��رب
الندى ورق
وفتح برعم مثلتها وشممت ر ّياها؟
وأم��س رأيته��ا ف��ي موق��ف للباص
تنتظر
فباع��دت اخلطى ونأي��ت عنها ،ال أريد
القرب منها هذه الشمطاء!
لها الويالت ..ثم عرفتها :أحسبت أن
احلسن ينتصر
عل��ى زمن حتط��م س��ور باب��ل منه،
والعنقاء
رماد منه ال يذكيه بعث فهو يستع ُر
وف��ي دار املعلم�ين العالي��ة يتع��رف
السياب يوما ً إلى فتاة أخرى من أسرة
ثرية سرعان ما تبيعه ،وفيها يقول:
وتل��ك وزوجها عب��دا مظاه��ر ليلها
سهر
وخم��ر أو قم��ار ث��م يوص��د صبحها
اإلغفاء
عن النهر املكركر للش��راع يرف حتت
الشمس واألنداء
وال ميضي وقت طويل حتى يتعرف في
دار املعلم�ين أيضا ً على فتاة س��مراء
اس��مها مليعة عباس عم��ارة ،ينظم
فيه��ا قصائ��د جميل��ة نش��رها في
ديوانه الثاني «أساطير».

كانت مليعة شاعرة وقد فازت باجلائزة
األولى في احدى احلفالت األدبية التي
كان��ت حتييها دار املعلم�ين ،في حني
فاز ب��در باجلائزة الثانية ،وفي العطلة
اجلامعية الصيفية دعاها بدر لزيارته
ف��ي جيك��ور ،فلب��ت الدع��وة ،ولكن
الدروب تفرق��ت باحلبيبني إذ اختار بدر
النضال احلزب��ي (كان في تلك الفترة
شيوعياً) وما تبعه من تشرد وسجن،
في حني تزوجت مليع��ة من مهندس،
وفي قصيدة «أحبيني» يذكر الس ّياب
حب��ه هذا بخمس��ة عش��ر س��طراً،
وي��روي فيها ذكريات زي��ارة مليعة إلى
جيكور ونزهتهما معا ً في قارب:
وتلك ش��اعرتي التي كانت في الدنيا
وما فيها
ش��ربت الشعر من أحداقها ونعست
في أفياء
عل��ي :ف��كل
تنش��رها قصائده��ا
ّ
ماضيها
وكل ش��بابها كان انتظ��ارا ً لي على
شط يه ّوم فوقه القمر
وتنعس في حماه الطير رش نعاسها
املطر
فنبهها فطارت مت�لأ اآلفاق باألصداء
ناعسة
تؤج النور مرتعش��ا ً قوائمها ،وتخفق
في خوافيها
ظالل الليل .أين أصيلنا الصيفي في
جيكور؟
وس��ار بن��ا يوس��وس زورق ف��ي مائه
البلور
وأق��رأ وهي تصغ��ي والرب��ى والنخل
واألعناب

حتلم في دواليها
تفرق��ت ال��دروب بن��ا نس��ير لغير ما
رجعة
وغ ّيبه��ا ظالم الس��جن تؤنس ليلها
شمعة
فتذكرني وتبكين��ي هنالك ،غير أني
لست أبكيها..
لسبب ما لم يذكر السياب «مادلني»
اليهودي��ة في عداد م��ن أح ّبهن ولم
يحببن��ه ،كان الس��ياب تع��رف إب��ان
انتسابه إلى احلزب الشيوعي العراقي
إل��ى مناضلة ف��ي احلزب م��ن أصول
يهودية عراقية تدعى مادلني ،لم تدم
عالقتهما طويالً إذ انتزعها منه بهاء
الدي��ن نوري األمني العام للحزب الذي
طل��ب منه��ا أن تكون س��كرتيرة له،
وكان م��ن الطبيعي لعضو بس��يط
في احلزب هو بدر ش��اكر الس��ياب أن
يولي اإلدبار!
وآخر م��ن أحبهن ب��در زوجت��ه إقبال
طه العبد اجلليل وفي هذه القصيدة
يذكرها بثالثة أبيات هي:
وآخرهن؟
آه زوجتي ،قدري ،أكان الداء
ليقعدني كأني ميت سكران لوالها!
ظل بدر إلى آخر أيامه في املستشفى
األميري في الكويت يذكر لوك نوران،
وف��ي قصيدت��ه «أحبين��ي» املوجهة
أصالً إليها يناشدها أن حتبه:
وأنت لعله اإلشفاق!
ِ
....
أحبيني
ألن��ي كل م��ن أحبب��ت قبل��ك م��ا
أح ّبوني!

كتب
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هكذا عرفت البكر وصدام ..رحلة 35عامًا في حزب البعث
د .فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام ..رحلة 35عامًا في
حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات ،ويقدم صورة
واضحة لشخصية متواضعة في البداية ،ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية ،حسب تعبير المؤلف.
وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في
نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".
"الصباح الجديد" تنشر فصو ًال من هذا الكتاب نظراً لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة
االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.
تكرمي الرفاق القدامى – شارة
وسيارة
يوم األربعاء  13من ش��باط  /فبراير
 1985أقيم في بغداد حفل قلد فيه
صدام "ش��ارة احل��زب" جملموعة من
الرفاق الذين مضى على عضويتهم
في عام  1955وحتى عام  1960وهم
كثيرون  ,فلم اجد س��وى اس��مني
لرفيقت�ين اثنت�ين وع��دد قليل من
الرفاق ال يتجاوز العشرة !
فماذا حل باألخرين؟!
قد جند التفسير كله او بعضه في
االقل بالرجوع الى نص قرار القيادة
القطرية الذي يعني ضمنًا استبعاد
الرف��اق القدامى الذي��ن خرجوا من
احلزب او وقفوا ضد "النظام" او ممن
شابت مسيرتهم "شائبة"!
ومن ناحية أخرى لم ترد في القائمة
اس��ماء رف��اق قدام��ى معروف�ين
صعدوا الى درجات حزبية متقدمة
وضلوا في مناصب رس��مية عالية
في الس��لطة حتى ايامها االخيرة .
ومن احملتمل ان يكمن التفسير في
ان هؤالء ما زالوا ينعمون مبا هو ارفع
من "ش��ارة احل��زب" او ان مكانتهم
احلالية الرفيعة ال تسمح بادراجهم
ضمن تلك القائمة .
انتابتني الدهش��ة من ورود اسمي
ف��ي القائم��ة  ,وتفس��يري ان قرار
القي��ادة جاء ف��ي اوائل ع��ام 1985
ولم يك��ن قد مضى عل��ى هجرتي
الى املانيا س��وى عام ونصف العام
 ,وكنت خاللها مختفيا عن االنظار
ول��م يبد من طرف��ي موقف مضاد
للنظ��ام في العل��ن  .ورمبا س��اعد
هذا بعض اعض��اء اللجنة احلزبية
الت��ي تول��ت عملية االختي��ار على
ابقاء اس��مي ضم��ن القائمة  ,وقد

يكون هؤالء البعض ممن ال يحملون
ضدي الضغائن  ,او لسبب محاولة
القيادة اسباغ صفة التسامح على
موقفه��ا ف��ي محاول��ة لتطميني
ودفع��ي الى الع��ودة ال��ى العراق ,
وهو االمر الذي كان مستحيال علي
االنزالق فيه .
بع��د م��رور نح��و نصف ع��ام على
صدور ذلك القرار اعلمني شقيقي
هاشم املقيم في بغداد  ,الذي وافاه
االجل ع��ام  , 2004ان القيادة قررت
تقدمي س��يارة شخصية هدية لكل
من منح شارة احلزب  ,وتسلمها من
الشركة العامة للسيارات.
ونتيج��ة احل��اح االخ عل��ي اغتن��ام
الفرصة وتوكيله بتس��لم السيارة
كي تعينه على تصري��ف اعماله ,
اجريت الوكالة املعنية مصدقة من
الس��فارة العراقية ف��ي بون بتاريخ
 . 1985/7/15لك��ن اخ��ي فوج��ئ
بج��واب الش��ركة ان التعليم��ات
الصادرة اليها تلزم تسليم السيارة
املهداة الى الشخص املعني فقط
وال يج��وز التوكيل في ه��ذا االمر !
وبهذا اسدل الس��تار على مسألة
السيارة!
بعدها بفت��رة حاولت احلصول على
ش��ارة احلزب املمنوحة لي للتعرف
عليها واالحتفاظ بها للذكرى  ,وان
كان��ت الذكرى غير خالية من االالم
 .فقدم��ت طلبا ال��ى مكتب امانة
سر القيادة القطرية في بغداد عبر
الس��فارة العراقية في ب��ون راجيا
تزوي��دي بش��ارة احل��زب ع��ن طريق
الس��فارة  ,ولكن لم يرد جواب ولم
ترد شارة او اشارة !
صدام وحافظ األسد

الشك ان التقارب بني العراق وسوريا
على طريق قيام احتاد بينهما يصب
في مصلحة كل م��ن البلدين كما
يص��ب في املصلح��ة العربية على
املس��توى القوم��ي كم��ا ل��م يعد
خافي��ا ً ان الق��وى االجنبي��ة تتخذ
مواقف جتاه هذا التقارب تتراوح بني
التحفظ واملقاومة.
ومم��ا يؤس��ف ل��ه ان االعتب��ارات
الش��خصية لبع��ض القياديني في
البلدين وقفت م��ن حيث النتيجة
في مصب القوى االجنبية الرافضة
له��ذا التق��ارب وال يغي��ر م��ن هذا
القول فترات اش��هر العس��ل التي
ش��هدها البل��دان  ،الت��ي س��رعان
م��ا طوتها ازم��ات حقيقية وصلت
ال��ى مح��اوالت االطاح��ة باملقابل
واس��تعملت فيها ش��تى اساليب
العنف.
وصل ت��أزم العالقة بني البلدين الى
الذروة في حالتني:
 .االولى -حني قام صدام بإعدام رفاقه
الواحد والعش��رين ي��وم 1979/8/8
واته��ام س��وريا عالني��ة بالضل��وع
مبحاولة قلب نظام حكمه.
 .والثانية -ح�ين دخل العراق بحرب
م��ع اي��ران وقام��ت س��وريا بغل��ق
االنب��وب الناق��ل للنف��ط العراقي
عب��ر اراضيها يوم  1982/4/10حيث
شن صدام في خطاب مسهب في
اجمللس الوطن��ي العراقي في اليوم
التال��ي 1982-/4/11 -اعنف هجوم
على الرئيس السوري االسد ،متهما ً
اياه بالعمالة والتخريب منذ انقالب
عام  1963وحتى ذلك التاريخ.
وبهذا اس��دل الس��تار على آخر ما
كان باقيا ً في نفوس الناس من امل
لالحتاد بني البلدين.

ال أري��د هنا بيان الزيارات الرس��مية
عالية املس��توى بني البلدين وتبادل
الوف��ود الش��عبية ب��ل والش��روع
بتهيئ��ة املس��تلزمات القانوني��ة
القام��ة االحتاد بينهم��ا وغيرها من
اخلطوات ،فتل��ك معلومة للجميع
لكن��ي اود اضافة احداث ش��هدت
عليها في كال البلدين:
من أوجه التقارب بني البلدين
خ�لال الفت��رة الت��ي كن��ت فيه��ا
محافظ��ا ً للبنك املرك��زي العراقي
 1978 1976ق��رر البنك اصدار فئةنقدية جديدة بقيمة  25دينارا ً ألول
م��رة .وبعد اكم��ال تصميم وجهي
الورقة النقدية اغتنمت فرصة لقاء
مع رئيس اجلمهورية البكر فعرضت
عليه االمر واستحس��ن التصميم
أال أن البكر عاد بعد بضع ايام طالبا ً
عدم كتابة اس��م "البن��ك املركزي
العراقي" على هذه العملة الورقية
واالكتفاء بذكر البنك املركزي فقط
وق��ال البك��ر ان العراق ق��ادم على
الوح��دة مع س��وريا فلم��اذا يكتب
على الورقة النقدية اجلديدة اس��م
البنك املركزي العراقي هذه العملة
ميكن ان تصبح عملة البلدين.
اوضح��ت لرئي��س اجلمهوري��ة
املتطلبات القانونية إلصدار العملة
بحك��م التش��ريع الوطن��ي احلالي
وعضوي��ة العراق في صندوق النقد
الدولي وله��ذا يتعذر االخذ برغبته
التي يكن لها االنسان كل التقدير
واالعت��زاز واخبرت البكر ان ما ميكن
االتفاق عليه بني اجلانبني مستقبال ً
بعون اهلل س��يتناول جميع الفئات
النقدي��ة االخرى التي حتمل اس��م
البن��ك املرك��زي العراق��ي وينطبق
احلال ايض��ا ً على الفئ��ات النقدية

السورية وبعد اخذ ورد اقتنع البكر فش��ل احمل��اوالت الت��ي بذل��ت في
بعرض��ي عل��ى مض��ض وانصرفت املاض��ي في ح��ل املس��ألة وتفادي
مودع��ا ً اي��اه وان��ا اقرأ عل��ى وجهة ش��حة مائية ف��ي الع��راق نتيجة
عمالت االلم.
مشاريع سدود املياه السورية على
نهر الفرات.
ومن أوجه التنافر
ل��م تنجح زي��ارة ص��دام في متكني
ف��ي ش��هر اذار /م��ارس  1972ق��ام الفنيني واخلبراء في بداية املباحثات
صدام بزيارة رس��مية لسوريا على من حتقي��ق النجاح املطلوب ما أدى
رأس وفد ضخ��م وكنت عضوا ً فيه الى جل��وء صدام حلل املس��ألة على
حام�لا ً معه قضايا ع��دة من بينها مس��توى سياس��ي عال مع سوريا
مد انبوب اضاف��ي للنفط العراقي وقب��ل على مض��ض بجعل حصة
عبر االراضي السورية وحتديد حصة الع��راق  65%مقابل حصة س��وريا
البلدي��ن في مياه نهر الفرات فكان .35%
ان حدث��ت خ�لال الزي��ارة واقعت��ان بع��د ان مت التفاه��م عل��ى حص��ة
امتعض صدام على اثرهما كثيراً .كل م��ن البلدي��ن باش��ر الوف��دان
كان��ت االولى ح�ين انه��ت اللجان بإعداد صيغ��ة االتفاق وبعد تهيئة
املشتركة احدى جلسات العمل في مراس��يم التوقي��ع اخبرني الطرف
وق��ت متأخر من اللي��ل وبينما كان السوري قبل موعد التوقيع بساعة
اجلانب العراقي يهم مبغادرة القاعة ان وزي��ر ال��ري الس��وري ميتن��ع عن
الى مكان االقامة لم جند السيارات توقيع االتفاق وس��ألت عما اذا كان
الرسمية اخملصصة لنا فيما انطلق باإلمكان قيام مسؤول اخر بالتوقيع
اجلانب السوري بسيارته منصرفني عليه لتجاوز املشكلة فجاء اجلواب
وقفنا فترة في الساحة مندهشني بالنفي ما أدى الى مسارعتي إلخبار
النعرف كيف ستنتقل فيما كانت ص��دام بذلك وهك��ذا س��اد الوفد
الش��وارع خالية واملدينة تغط في الع��راق الوجوم بس��بب تراجع غير
نوم عميق.
مألوف عن تفاهم مسبق مع اعلى
وحلس��ن احلظن مرت س��يارات نقل املستويات.
وع��د املوق��ف
بضائ��ع محملة باخلض��ر املتجهة امتق��ع وج��ه ص��دام
ّ
الى الس��وق عند الفجر فأوقفناها الس��وري نس��فا ً لزيارت��ه وجتريح��ا ً
وانتقلنا الى الفندق بأجور بسيطة مقص��ودا ً لش��خصه وغ��ادر الوف��د
وحني علم صدام باألمر اغتاظ كثيرا ً العراقي س��وريا من دون التوقيع على
واعد العمل استهانة بشخصه.
اي محضر او اتفاق متوجها ً مباش��رة
ّ
اما احلادث��ة الثاني��ة فكانت مبنزلة الى مصر في زيارة رسمية لها.
القشة التي قس��مت ظهر البعير كان صدام كلفني في اواخر عام 1972
فق��د كان صدام يس��عى من خالل بنقل رس��الة ش��فوية ال��ى الرئيس
ه��ذه الزي��ارة ان يحس��م املوضوع حافظ االس��د تتعلق برسالة بعثتها
العالق بشأن حصة كل من العراق اليه القيادة في بغداد في وقت سابق
وس��وريا في مياه نه��ر الفرات بعد وبقيت من دون رد.

قابلت االس��د مبفردي في صالة داخل
قصر الرئاسة تتميز بالتواضع واالناقة
ف��ي ترتي��ب االث��اث س��وري الصن��ع
املش��هور وبعد تبادل عب��ارة التحية
نقل��ت الي��ه االم��ر املتعل��ق بتصور
القي��ادة لصيغ العالقة ب�ين البلدين
وان صدام مازال منتظرا ً اجلواب.
كان االس��د يس��تمع حلديث��ي بهدوء
وبع��د انتهائي جاء جواب��ه ملفتا ً من
حيث تصنعه الهدوء في اثناء احلديث
فيم��ا كانت خالصة رأي��ه ان اجلماعة
في بغداد ليس��وا صادق�ين وال تتوفر
لديهم النوايا احلسنة!
بع��د رجوع��ي ال��ى بغ��داد ولقائ��ي
صدام حتاش��يت نقل عبارات االس��د
حرفيا ً جتنبا ً لردة فع��ل تؤدي الى تأزمي
العالق��ة ب�ين البلدي��ن وفضلت نقل
املضمون بأس��لوب مخف��ف وبعيدة
عن االث��ارة مع ذلك فق��د احاط وجه
صدام بعض الوجوم وظل مس��تمعا ً
طيل��ة الوقت ث��م ودعته م��ن دون ان
اس��مع من��ه أي تعلي��ق والغريب انه
بعد ثالثة ايام من نقلي جواب االس��د
لص��دام اتص��ل الدكتور الي��اس فرح
هاتفيا ً مستفس��را ً من��ي عن جاوب
االس��د فأخبرت��ه انني نقل��ت اجلواب
ال��ى صدام واصر الي��اس على معرفة
اجلواب فأعلمته ب��ه وبالصيغة ذاتها
التي ابلغت صدام بها.
اثار استفس��ار الياس الدهش��ة في
وتساءلت مع نفسي هل انه وغيره من
اعضاء القي��ادة القومية ال يصدقون
صدام مبا ينقله اليهم ويريدون التأكد
مني مباش��رة؟! ثم اال يع��رف الياس
ان اجه��زة الهات��ف الس��رية لم تعد
سرية ويجازف بهذا االتصال الهاتفي
بقضية تخص الثقة بشخص صدام
ذاته؟!

الحلقة 32

مكافحة اإلرهاب :االستراتيجيات والسياسات
(مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب ،وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا
والعراق ،لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين
العائدين ،مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم
بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصو ًال منه.
جاسم محمد*
عمليات غسيل الدماغ
ذكرت شهادات بعض سكان مناطق
الرقة والطبقة ومناطق اخرى ذكرت،
بأن التنظيم يتبع بيانات وارش��يف
حصل علي��ه من النظام الس��وري
بعد فرض س��يطرته عليه��ا ،هذه
البيان��ات اخلاصة بالتربية والتعليم
والتحاق االطف��ال باملدارس ،مكنت
التنظي��م م��ن تعق��ب البيوت��ات
والعوائل اللذين لم يرسلوا ابنائهم
الى م��دارس دولة داع��ش .املراقبون
للوض��ع التعليمي هناك ،اكدوا بان
مايجري من تعليم في مدارس دولة
داعش ه��و البدء ب "تعليم" القران
الك��رمي ث��م االنتق��ال ال��ى مطاوي
وفتاوى التنظي��م التكفيرية بعيدا
عن اية علوم اخرى .ش��هادات اخرى
الى اولي��اء بعض االطفال من داخل
س��وريا بثه��ا راديو الع��راق احلر الى
الكاتية واالعالمية س��ميرة مندي
ذكرت بأن العوائ��ل في الرقة واملدن
الس��ورية الميك��ن له��م املغ��ادرة،
برغ��م ان بع��ض العائ�لات خاطرت
بحياتها وغ��ادرت الى مدن اخرى او
خ��ارج احلدود من اج��ل انقاذ اوالدها
ان اليقع��وا بي��د التنظي��م ويكون
مصيره��م امل��وت .مس��ؤولون في
املعارضة السورية حتدثوا عبر اذاعة
الع��راق احلر من تركي��ا ومن مناطق
يس��يطر عليها جماع��ة املعارضة

الس��ورية غير "اجلماعات اجلهادية"
وداع��ش ،بانه هنالك عملية خطف
علني الى االطفال ،بأس��م املدارس
الديني��ة ودورات تدريبي��ة خالله��ا
يقطع االطفال عالقتهم بعوائلهم
ومتن��ع الزيارات وبات ع��دد كبير من
االطف��ال يرفضون اللقاء بعوائلهم
نتيج��ة خضوعه��م الى الغس��يل
الدماغي.
وق��ال نائب رئيس مجلس محافظة
حل��ب من��ذر الس�لال ،إ ّن مجل��س
احملافظ��ة وج��ه ع��ددا ً م��ن الكتب
ملنظم��ات حقوقية وإنس��انية ،من
أج��ل العم��ل عل��ى إطالق س��راح
البرهو .واكد "الس�لال" في حديث
عب��ر اذاعة الع��راق احلر ب��إ ّن البرهو
م��ن أبناء مدينة منب��ج بريف حلب
الشرقي ولم يكن له أي ارتباط بأي
فصيل تاب��ع للحر ،حيث طلب منه
تنظي��م داعش املش��اركة في دورة
ش��رعية ،ومن ثم مت جتني��ده ليقوم
بأعمال قتالية ،م��ن دون علم أهله
وموافقتهم.
شبكة لوجستية ومالذات
لترحيل االطفال األنتحاريني
الطف��ل "أس��يد بره��و" حت��دث
بتفاصيل كثيرة حول اساليب وطرق
حتنيد االطفال مابني س��ن العاشرة
والسادسة عش��ر .التنظيم يتخذ
م��ن مديتة الرقة مرك��زا لعملياته
ابرزها في الطبقة غرب الرقة .ويوفد

الى الرقة االطفال من مدن س��وريا
وكذلك العراق ضمن سياس��ة عزل
االطفال عن عوائلهم وهي عمليات
خطف مبطن حتت غطاء االلتحاق ب
"مدارس " التنظيم ومعاهد تعلم
الق��ران الكرمي ،التي تك��ون مفتاحا
ال��ى عملية معقدة يخض��ع اليها
االطفال للغسس��ل الدماغ وسط
اس��اليب م��ن الترغي��ب والترهيب
تنتهي بالعمليات االنتحارية .وذكر
أسيد في اعترافاته في شريط فديو،
نش��رته بعض القنوات بالتنسيق
م��ع االس��تخبارات العراقي��ة ،بأنه
عندما س��يطر التنظي��م االرهابي
عل��ى مدينته منبج ش��مال حلب،
أجبر عن االلتحاق مبعسكر التدريب
والعم��ل ف��ي صفوفه ،ث��م جتهيزه
لتنفيذ عملي��ة انتحارية .ويخضع
االطف��ال للتدريب في معس��كرات
معزول��ة ومغلقة ،ينع��زل االطفال
ع��ن ذويه��م وتقط��ع االتص��االت
بهم ويخضع��ون ل��دورات تدريبية
مكثفة وعنيفة على فنون القتال
واس��تخدام الس�لاح وإمن��ا أيض��ا ً
على إعداد املفخخ��ات واملتفجرات
والتدريب على العمليات االنتحارية.
وف��ي حدي��ث خ��اص ال��ى مجل��ة
اجمللة الى املتحدث الرس��مي لوزارة
الداخلي��ة العراقي��ة ال��ذي يلتقي
بالطفل أسيد" وغيره من املتورطني،
يق��ول ان ه��ذا التنظي��م االرهابي
يس��اوم االطفال داخل املعسكرات

على عوائلهم باالغتصاب او القتل.
وهذا واحدة من االسباب التي جتعل
االطف��ال ان يس��تمروا ويس��كتوا
عل��ى حاله��م داخل املعس��كرات
واعتبارهم مخطوفني.
تشكيل معسكرات االطفال
بعد تش��كيل أول كتيبة نس��ائية
داعش��ية في الرقة ،بدأت "داعش"
ف��ي جتني��د األطفال ما ب�ين 16-14
عام��ا ً من أبن��اء املدين��ة ،ووفقا الى
حتقي��ق قناة "العربية نت" أن أهالي
أولئ��ك األطف��ال يقفون أم��ام هذا
األمر ب�لا حول وال قوة ودون أن يكون
له��م أي رأي باملوض��وع .وقال بعض
أهالي الرقة إن جتنيد أطفالهم في
القت��ال إلى جانب داعش هو عملية
خطف ويجدر االشارة إلى أن خطف
أولئ��ك األطفال وتدريبهم وغس��ل
أدمغته��م ومن ثم اس��تخدامهم
كح��راس وكجن��ود ،كل ذل��ك يتم
رغم��ا ً عن أه��ل مدينة الرق��ة التي
باتت مرهون��ة ألهواء وأفكار داعش.
وكشفت "داعش" النقاب في وقت
سابق عن تأسيس معسكر "أشبال
الزرقاوي" من خالل مقاطع فيديو مت
بثها ،حي��ث اعتبر الكثي��رون أن ما
تضمنته ه��ذه املقاطع أمرا مقلقا
نظرا للتشابه الشديد بني "أشبال
الزرق��اوي" ف��ى س��وريا وكتائ��ب
"طي��ور اجلن��ة" التى مت تأسيس��ها
منذ نحو عشر س��نوات فى العراق

م��ن قبل جماعات مس��لحة تابعة
لتنظي��م القاع��دة به��دف تدريب
األطفال عل��ى امله��ام القتالية ،مبا
ف��ى ذل��ك العملي��ات االنتحاري��ة.
وذكرت مصادر املعلومات واعترافات
املعتقلني بأن عملية جتنيد األطفال
ف��ي املناط��ق التي يس��يطر عليها
داع��ش واجملموع��ات املس��لحة بان
التنظيم كان في البداية يس��تفيد
م��ن االطف��ال بنق��ل اجلرح��ى أو
استخدامهم في تهريب األسلحة،
كم��ا اس��تغلت ه��ذه اجملموع��ات
األطفال إعالميا ً وصورتهم كضحايا
بغية اس��تدراج التدخ��ل اخلارجي،
باإلضافة الى استخدامهم كدروع
بش��رية ،اما االن فب��دء يزجهم في
عمليات قتالية واخرى انتحارية ،ورمبا
يع��ود ذلك الى النق��ص في املصادر
البش��رية بسبب توس��ع التنظيم
افقيا وعلى مساحة واسعة.
وقالت مصادر محلية من محافظة
االنبار الى وكالة شفق نيوزالعراقية
إن "تنظي��م داع��ش االرهاب��ي قام
بف��رض التجني��د االلزام��ي عل��ى
االطف��ال م��ن  10الى 15س��نة في
مدينة الرطبة التي يسيطر عليها
التنظي��م منذ اش��هر .وبحس��ب
تقري��ر لوكال��ة انب��اء االناضول فأن
داعش يقوم بتدريب أولئك األطفال
على القتل واالجرام الستخدامهم
كانتحاريني من خ�لال تدريبهم في
إح��دى معس��كراته بس��وريا وذلك

لقطع عالقاتهم بأهلهم .
عمليات قطع رؤوس داخل
املعسكرات
وفي هذا الس��ياق قال��ت صحيفة
"الكرونه تس��ايتونغ" النمس��اوية
إن تنظي��م داعش يجن��د املئات من
األطفال في سورية والعراق للقيام
بعملي��ات إرهابي��ة بع��د تلقيه��م
دروسا في القتل وأساليب التعذيب.
وذكرت الصحيفة ،أن تنظيم داعش
فتح معس��كرات خاصة للش��بان
القاصرين دون الس��تة عش��ر عاما
بع��د جتنيده��م في مدينت��ي الرقة
واملوص��ل حي��ث يتلق��ون م��ن قبل
أعضاء التنظيم دروس��ا عسكرية
وأف��كارا متطرف��ة وأيديولوجي��ة
تكفيرية ويتعلمون أبش��ع أساليب
التعذي��ب والقت��ل والتنكي��ل بكل
من يعارض أفكارهم أو يحاربها وأن
أكثر من  400قاصر من الش��بان لن
يحصلوا على "ش��هادة تخرج"في
تل��ك ال��دورات التأهيلي��ة م��ا ل��م
ميارس وينف��ذ عملية قط��ع الرأس
بع��د أن أصبح ذلك ج��زءا من احلياة
اليومي��ة إلى جانب مش��اهداتهم
لعمليات اجللد وقطع أجزاء اجلسم
واإلعدامات العلنية.
ويق��ول "تش��ارلي وينت��ر" املتح��دث
باسم مؤسس��ة "كويليام البحثية
البريطانية" في تعليقه على مقطع
فديو أوردته صحيف��ة "الديلي ميل"

ح��ول جتني��د وتدري��ب االطف��ال عند
داعش بأن ذلك دليال على املمارس��ات
الت��ي يقوم به��ا تنظي��م داعش من
خالل سعيه لتلقني األطفال الصغار
وفي سن مبكرة جدا أفكاره املتطرفة
وذل��ك في محاولة لتش��ديد قبضته
على املنطقة ويعكس ذلك حقيقة أن
إرث تنظيم داعش اإلرهابي س��يكون
طوي��ل األمد حتى ل��و انهار التنظيم
غدا .وقال ش��هود إن التنظيم يقوم
في بع��ض احلاالت بخط��ف األطفال
وجتنيدهم في املعس��كرات دون علم
أو موافق��ة الوالدي��ن حي��ث يتم في
بداية األمر تدريبهم على اس��تخدام
بن��ادق كالش��ينكوف والقذائ��ف
الصاروخية ومن ثم يتم تقس��يمهم
إل��ى مجموعات منفصلة يتم تدريب
بعضها عل��ى العملي��ات االنتحارية
وغيرها .وفي هذا الس��ياق كش��فت
تقاري��ر إعالمي��ة غربي��ة اخ��رى قيام
التنظي��م بتجني��د األطف��ال األبرياء
وإجباره��م على حض��ور جرائم قطع
ال��رؤوس ف��ي معس��كرات التدري��ب
بغرض إنشاء جيل جديد يتغذى على
العنف واإلرهاب.
* باحث عراقي ،مقي��م في املانيا،
متخصص ف��ي مكافحة اإلرهاب
واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن دار نش��ر
وتوزيع املكتب العربي للمعارف –
القاهرة
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تيريم يدرب غلطة

سراي للمرة الرابعة
أنقرة ـ وكاالت:
أعل��ن نادي غلطة س��راي التركي لك��رة القدم
اجلمعة أنه تعاقد مع املدرب فاحت تيرمي لالشراف
على الفريق للم��رة الرابعة بعد اقالة الكرواتي
ايغور تودور من منصبه االثنني املاضي.
ويعتبر تيرمي ولقبه «االمبراطور» شخصية بارزة
في تاريخ النادي العريق الذي س��بق له أن تولى
تدريبه ث�لاث م��رات (2004-2002 ،2000-1996
و.)2013-2011
وجنح تي��رمي في قيادة غلطة س��راي إل��ى احراز
اللقب احمللي س��ت مرات ،وكأس االحتاد األوروبي
على حس��اب ارس��نال عام  ،2000وه��و الفريق
التركي الوحيد الفائز بلقب أوروبي ..وكان تيرمي
( 64عام��اً) م��ن دون عم��ل منذ أن ت��رك تدريب
منتخ��ب تركيا بع��د ضلوعه في ع��راك داخل
مطعم.
ويحتل غلطة س��راي الذي عزز صفوفه مطلع
املوس��م احلال��ي بالتعاقد م��ع املهاجم الدولي
الفرنس��ي بافيتيمبي غومي��س ،املركز الثالث
في الدوري احمللي بفارق نقطة واحدة عن باشاك
شيهير املتصدر.
ويأم��ل أنصار غلطة س��راي بأن يس��اهم قدوم
تيرمي في وضع حد لس��يطرة بشيكتاش الغرمي
التقلي��دي ف��ي مدينة اس��طنبول على اللقب
احمللي في املوسمني املاضيني.

جراحة ناجحة لعمر

السومة في ألمانيا
دمشق ـ وكاالت:
خضع الس��وري عمر الس��ومة ،مهاجم أهلي
جدة ،عملية جراحية ناجحة في كاحل القدم،
الي��وم مبدين��ة ميون��خ األملاني��ة على ي��د أحد
اجلراح�ين املتخصصني ف��ي تل��ك النوعية من
اجلراحات.
وم��ن املنتظر أن يس��تمر الس��ومة ف��ي أملانيا
لالطمئن��ان على وضع إصابته ،حيث س��يضع
«جبي��رة» مؤقتة ملدة ثالثة أس��ابيع ،قبل البدء
في البرنامج التأهيل��ي ،ومن املتوقع غيابة عن
املالعب ملدة ش��هرين ..جدير بالذكر أن السومة
غادر إلى أملانيا مس��اء اخلميس ،لعرض إصابته
على طبيب متخصص ،حلسم مدى حاجته إلى
عملية جراحية.
ويع��د الس��ومة هو ه��داف الدوري الس��عودي
للمحترفني حتى اآلن بعد مرور  14جولة ،برصيد
 10أهداف بعدما شارك في  10مباريات فقط.

رياضة

أرقام مميزة لنجوم البلوجرانا

برشلونة يقسو على ريال مدريد في كالسيكو األرض
مدريد ـ وكاالت:
عمق برشلونة ،من جراح ريال مدريد
احمللي��ة ،بفوزه بالكالس��يكو ،على
أرضي��ة ملعب س��انتياجو برنابيو،
عصر أم��س ،في اجلولة الس��ابعة
عشر ،بثالثة أهداف نظيفة.
س��جل ثالثي��ة برش��لونة لوي��س
س��واريز وليونيل ميسي وأليكس
في��دال ،في الدقائ��ق  54و 64و..93
وبتل��ك النتيج��ة ارتف��ع رصي��د
برش��لونة إلى  45نقط��ة ،ليبتعد
عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد
بفارق  9نقاط ،وع��ن ريال مدريد بـ
 14نقطة كاملة.
وس��جل ليوني��ل ميس��ي الهدف
الثان��ي لفريق��ه برش��لونة خ�لال
مباراة ريال مدريد ،مبلعب سانتياجو
برنابيو ضمن اجلولة  17من الليجا،
ليس��اهم في ف��وز كبي��ر لفريقه
بثالثية نظيفة في معقل امللكي.
وهز ميسي شباك العمالق املدريدي
ف��ي الدقيق��ة  64من ركل��ة جزاء،
ليع��زز البرغ��وث صدارت��ه لقائمة
اله��داف التاريخ��ي للكالس��يكو
برصي��د  25هد ًف��ا متفوق��ا عل��ى
أس��طورة ريال مدري��د ألفريدو دي
ستيفانو الذي يحتل املركز الثاني
برصيد 18هد ًفا.
أيضا رفع ميس��ي
وبه��ذا اله��دف ً
رصي��ده من األهداف في عام 2017
إل��ى  54هد ًف��ا ،ليتص��در قائم��ة
هدافي العال��م متفو ًقا على جنوم
كب��ار مث��ل كريس��تيانو رونال��دو،

ميسي يواصل تسجيل أرقامه املميزة مع البارسا
روبرت ليفاندوفس��كي ،وإدينسون
كافاني وهاري كني.
أم��ا الرق��م األه��م ال��ذي حقق��ه
ميسي ،فهو أنه أصبح أكثر العب
ف��ي التاريخ يس��جل أهدا ًف��ا لنادٍ

واح��د ،حي��ث أح��رز  526هدفا مع
برش��لونة ،ليتفوق على األسطورة
جي��رد مول��ر الذي كان قد س��جل
 525هد ًفا لبايرن ميونخ.
وأخي��رًا ،ع��زز النج��م األرجنتيني

صدارت��ه لهداف��ي الليج��ا ه��ذا
املوس��م برصيد  15هد ًف��ا ،ويليه
زميله لويس سواريز وسيموني زازا
العب فالنس��يا برصيد  10أهداف
لكل منهما.

كم��ا ،حقق ثالث��ة جن��وم بفريقي
ريال مدريد وبرشلونة ،إجناز ًا جدي ًدا
في الكالس��يكو مبشاركتهم في
مب��اراة النادي�ين ،عص��ر أول أمس
مبلع��ب س��انتياجو برنابيو ،ضمن

منافس��ات اجلولة  17م��ن الدوري
اإلسباني.
وع��ادل كل من س��يرجيو راموس
قائد ريال مدريد ،وليونيل ميس��ي
وأندريس إنييستا ،جنمي برشلونة،
رق ًم��ا يخ��ص  3من أس��اطير ريال
مدري��د في ع��دد املش��اركات في
لقاءات الكالسيكو.
ومبش��اركتهم في اللق��اء  ،أصبح
لدي راموس وميسي وإنييستا 37
مباراة في الكالسيكو ،ليتساوون
مع إيكر كاسياس ،وفرناندو هييرو،
وراؤول جونزالي��س بنف��س ع��دد
املشاركات.
في املقاب��ل ،ظهر العب الوس��ط
البرازيل��ي باوليني��و واملداف��ع
البلجيك��ي توم��اس فيرمايل�ين
ثنائي برش��لونة ألول مرة في قمة
الكرة اإلسبانية ..ويتصدر مانويل
سانشيز العب ريال مدريد السابق
قائم��ة الالعبني األكثر مش��اركة
في الكالس��يكو برصيد  42مباراة
متس��اويًا م��ع خينت��و وتش��افي
هيرنانديز.
من جانبها ،قالت ش��بكة «أوبتا»
العاملي��ة لإلحصائي��ات ،إن لويس
سواريز سجل  5أهداف في شباك
الريال ،أكث��ر من أي العب آخر منذ
ظهوره األول مع البارسا.
يذكر أن املباراة وصلت إلى الدقيقة
 65بتقدم فريق برش��لونة بهدفني
نظيف�ين ،س��جل األول لوي��س
سواريز ،والثاني ليونيل ميسي من
ضربة جزاء ،بعد طرد على الالعب
داني كارفاخال.

جيمس يقود كافاليرز إلسقاط بولز في دوري السلة األميركي
نيويورك ـ وكاالت:
س��جل ليبرون جيمس  34نقطة،
وأض��اف كيف��ن الف  27نقط��ة،
ليق��ودا كليفالند كافالي��رز ،إلى
الف��وز عل��ى ضيف��ه ش��يكاغو
بولز ،112/115 ،ضمن منافس��ات
دوري ك��رة الس��لة األمريك��ي
للمحترفني.
وحق��ق بذل��ك كافالي��رز ،وصيف
بطل املوس��م املاض��ي ،االنتصار

الثان��ي عش��ر عل��ى التوالي ،في
املباري��ات الت��ي يخوضه��ا عل��ى
ملعبه ..كم��ا رفع عدد انتصاراته
ف��ي املوس��م حت��ى اآلن ،إلى 24
مقابل تس��ع هزائم ،محتال املركز
الثان��ي ف��ي مجموع��ة املنطقة
الش��رقية ،خل��ف بوس��طن
سلتيكس.
ومني شيكاغو بولز بالهزمية ،بعد
س��بع انتصارات متتالي��ة ،لتكون

جيمس

الهزمي��ة رقم  21له هذا املوس��م،
مقابل عشرة انتصارات.
وتلقى بوسطن سلتيكس الهزمية
الثاني��ة له عل��ى التوال��ي ،حيث
تغل��ب علي��ه نيوي��ورك نيك��س،
 ،93/102مستفيدا من تألق مايكل
بيس��لي ،الذي س��جل  32نقطة،
وهو أفضل رقم له هذا املوسم.
وحقق دميار ديروزان أفضل رقم في
مس��يرته ،حيث سجل  45نقطة،

ليق��ود تورونت��و رابتورز إل��ى الفوز
على مضيفه ،فيالدلفيا سيفنتي
سيكسرز.109/114 ،
كذل��ك ق��دم كاي��ل الوري عرض��ا
جيدا ،وس��جل  23نقطة لرابتورز،
الذي حقق بذلك االنتصار اخلامس
على التوالي ،رافعا عدد انتصاراته
في املوس��م إلى  ،22مقابل ثماني
هزائ��م ،ومحت�لا املرك��ز الثال��ث
مبجموعة املنطقة الشرقية.

روسيا تواصل تجنيس البرازيليين قبل المونديال
موسكو ـ وكاالت:
أعلن املهاجم البرازيلي ،أريسلينيس
دا س��يلفا <أري> ،أنه سيحصل على
اجلنسية الروس��ية قريبا ،وهو األمر
ال��ذي مينح��ه فرصة املش��اركة في

موندي��ال  ،2018الصيف املقبل ،مع
منتخب البلد املضيف.
وق��ال أري ،وفق��ا للصحاف��ة احمللية:
«ستسنح لي فرصة خوض املونديال
مع روس��يا ..لق��د تخطي��ت جميع

االختبارات ،واآلن أنا منتظر للحصول
على اجلنسية ،اإلجراءات ستستغرق
شهرين أو ثالثة».
ويلع��ب أري ( 32عام��ا) حالي��ا ف��ي
صف��وف لوكوموتي��ف موس��كو،

متص��در الدوري الروس��ي ،حيث أنه
ج��اء إل��ى روس��يا ف��ي  ،2010ودافع
ع��ن قمص��ان س��بارتاك موس��كو
وكراسنودار.
وكانت روس��يا قد منحت مجموعة

من الالعبني البرازيليني جنس��يتها،
أمث��ال ماري��و فيرناندي��ز ،مداف��ع
سيس��كا موس��كو ،وجويليرم��ي
مارينات��و ،ح��ارس لوكوموتي��ف
موسكو.

الفرعون المصري يعزز صدارة هدافي البرييميرليج
لندن ـ وكاالت:
أهدر آرسنال فرصة الفوز على ضيفه
ليفرب��ول ،بعدم��ا تع��ادال  3-3عل��ى
ملعب «اإلمارات» مساء أول أمس ،في
مباراة مثيرة ،بافتتاح اجلولة الـ  19من
الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم.
�دم ليفربول بهدف�ين من إمضاء
وتق� ّ
فيلي��ب كوتيني��و ( )26ومحمد صالح
( ،)52قبل أن يس��جل آرس��نال ثالثية
في غض��ون  5دقائ��ق حمل��ت توقيع
أليكس��يس سانش��يز ( )53وجرانيت
تشاكا ( )56ومسعود أوزيل ( ،)58لكن
روبرت��و فيرمين��و ،أنق��ذ ليفربول من

تقرير

ك�ين مهاج��م توتنه��ام ،بخ�لاف أن
صالح ع��ادل رقمه التهديفي مع روما
اإليطالي في موس��م واحد ،خالل 19
مباراة فقط مع الريدز.
وأصب��ح ص�لاح أول العب ف��ي تاريخ
ليفربول يس��جل  15هد ًفا في الدوري
خ�لال أق��ل من  20مب��اراة ،وه��و رقم
قياسي يضاف إلى سجل صالح الذي
تط��ور بش��كل مبهر ،وهو م��ا يظهر
في كرة الهدف الذي س��جله بتحرك
ممتاز واس��تالم رائع للكرة حتت ضغط
ومراوغة متميزة ،وتسديدة ماكرة في
محمد صالح شباك احلارس بيتر تشيك.

اخلس��ارة بهدف التعادل في الدقيقة
.71
ورفع ليفربول رصي��ده بهذا الفوز إلى
 35نقطة في املركز الرابع ،فيما ارتفع
رصي��د آرس��نال إلى  34نقط��ة ،وبات
مهددا بفقدان املركز اخلامس لصالح
بيرنل��ي ( 32نقط��ة) أو توتنه��ام (31
نقطة).
وبذل��ك يك��ون ،الفرع��ون املص��ري
محمد س��جل صالح هدف��ه رقم 15
في مس��ابقة ال��دوري اإلجنليزي ليعزز
تواجده على عرش هدافي البرمييرليج
بف��ارق  3أه��داف عن اإلجنلي��زي هاري

عقد نيمار األعلى في تأريخ الكرة

 ..2017عام الصفقات الخيالية في أوروبا
العواصم ـ وكاالت:
فيم��ا أثبتت الس��نوات املاضي��ة أن كرة
القدم أصبح��ت جتارة وأن ه��ذه حقيقة
ال ميك��ن ألح��د نكرانها ،جاء ع��ام 2017
ليعك��س هذا بش��كل خ��اص ومزعج..
وشهد هذا العام صفقات انتقال لالعبني
بأس��عار ضخمة للغاية وزيادة في حجم
البط��والت من خالل ق��رارات زي��ادة عدد
الفرق املشاركة فيها.
وج��اءت صفق��ة انتقال البرازيل��ي نيمار
دا س��يلفا من برش��لونة اإلس��باني إلى
باريس س��ان جيرمان الفرنس��ي لتكسر
كل األرقام القياسية في سوق انتقاالت
الالعبني حيث س��دد الفريق الفرنس��ي
قيمة الش��رط اجلزائي ف��ي عقد الالعب
مع برش��لونة وبلغ��ت  222ملي��ون يورو
ليصب��ح نيمار الالع��ب األغلى في تاريخ
اللعبة حتى اآلن.
ولكن ه��ذه الصفقة لم تك��ن الوحيدة
ف��ي قائم��ة الصفق��ات اخليالي��ة التي
شهدها صيف هذا العام حيث أعقبتها
صفقة انتقال النجم الفرنس��ي عثمان
دميبلي إلى برش��لونة مقابل  105ماليني
يورو بخ�لاف  42مليون ي��ورو أخرى نظير
املشاركة واألداء.

واملثير أن برش��لونة أبرم ه��ذه الصفقة
بعد موس��م واحد فقط تألق فيه دميبلي
في صف��وف بوروس��يا دورمتون��د األملاني
حيث سعى برشلونة من خالل ضم هذا
الالعب لتعويض خسارته برحيل نيمار.
وضم س��ان جيرم��ان الالعب الفرنس��ي
كيليان مببي من موناكو الفرنسي بعقد
إعارة ملدة عام ثم شراء الالعب نهائيا في
 2018مقابل  180مليون يورو وذلك حتى
يتجنب سان جيرمان الوقوع حتت طائلة
قواعد «اللعب املالي النظيف».
وفاقت ه��ذه الصفقات كثي��را ما دفعه
ري��ال مدري��د اإلس��باني لض��م الويلزي
جاريث بيل حي��ث بلغت قيمة الصفقة
في ذلك الوقت  100مليون يورو.
فيم��ا بلغ املقابل املال��ي لصفقة انتقال
الفرنسي اآلخر بول بوجبا إلى مانشستر
يونايتد اإلجنلي��زي  105ماليني يورو ،وبدت
ه��ذه األس��عار وقته��ا مجنون��ة لكنها
توارت اآلن خل��ف الصفقات اخليالية في
.2017
وش��هدت س��وق انتق��االت الالعبني في
صي��ف  2017حتطي��م الرقم القياس��ي
إلجمال��ي القيمة املالي��ة لالنتقاالت في
كل من إجنلترا وإيطاليا وأملانيا وفرنسا.
وأوض��ح موق��ع «ترانس��فير مارك��ت»
املتخص��ص عل��ى اإلنترن��ت أن ال��دوري

نيمار يعرض قميس سان جيرمان برفقة اخلليفي
اإلجنلي��زي يأت��ي ف��ي الص��دارة حي��ث
أنفقت أنديته ملي��ار و 400مليون جنيه
إسترليني (نحو مليار و 780مليون دوالر)

في سوق االنتقاالت.
على سبيل املثال ،أنفق مانشستر سيتي
 52ملي��ون إس��ترليني لض��م بنيام�ين

مين��دي من موناكو الفرنس��ي وهو رقم
قياسي مقابل ضم أحد املدافعني.
وق��ال اإليطال��ي كارلو أنش��يلوتي املدير

الفني الس��ابق لبايرن ميوني��خ األملاني،
بعد أسابيع من إقالته من تدريب الفريق:
«س��وق االنتق��االت أصبح��ت مجنون��ة
متاما».
وكان بايرن م��ن أكثر األندية انتقادا لهذا
اإلس��راف املبالغ فيه بس��وق االنتقاالت
هذا العام لكنه لم يفلت من عادة «نفاد
الصب��ر» التي تهيم��ن على أج��واء كرة
القدم حيث أقال أنشيلوتي بعد أسابيع
قليلة من بداية املوس��م بس��بب س��وء
النتائج.
وواصل احتادا ك��رة القدم األوروبي (يويفا)
والدول��ي (فيف��ا) النقاش واجلدل بش��أن
إجراء إصالحات في قواعد «اللعب املالي
النظي��ف» ،ولكن الضغ��وط من األندية
األوروبي��ة واملطالب��ات بف��رض عقوب��ات
عل��ى أندية مثل باريس س��ان جيرمان أو
مانشستر س��يتي اإلجنليزي لم تترك أي
أثر فعلي.
وأعرب��ت األندية وروابط بط��والت الدوري
احمللي��ة في أوروبا عن ش��كواها من كثرة
جوالت املباريات الدولية ولكن ش��كواها
لم تلق أي استجابة.
وللم��رة األول��ى ،ب��دأ موس��م ال��دوري
اإلجنليزي مس��اء أحد أيام اجلمعة ليكون
موعدا جديدا تستطيع شبكة «سكاي»
التلفزيوني��ة م��ن خالله بث نحو عش��ر

مباري��ات عل��ى مدار املوس��م ف��ي ذلك
التوقيت.
كم��ا سيش��هد ال��دوري األملان��ي
(بوندس��ليجا) ف��ي  2018للم��رة األولى
إقام��ة بع��ض املباريات في أي��ام اإلثنني..
ومن ثم ،س��تضمن كرة القدم استمرار
مبارياتها على مدار أيام األس��بوع بحيث
تق��ام مباري��ات ال��دوري احمللية ف��ي أيام
اجلمعة والس��بت واألح��د واإلثنني فيما
تقام البطوالت الدولية ومباريات الكؤوس
في أيام الثالثاء واألربعاء واخلميس.
ويبدو أن العجلة لن تتوقف حيث تسعى
بط��والت محلية في أوروب��ا إلى محاكاة
ما يحدث في الدوري اإلجنليزي وبالتحديد
فيما يتعلق باملباريات التي تقام في فترة
أعياد الكريسماس.
ولهذا ،حتددت مباراة الكالسيكو بني ريال
مدريد وبرش��لونة في الدوري اإلس��باني
يوم  23كانون األول احلالي كما سيستمر
ال��دوري اإليطالي ب�لا توقف حتى  30من
الشهر احلالي أيضا.
وأصبح��ت اإلصابات عملة ش��ائعة في
مختل��ف الف��رق ،ولك��ن ع��ام  2018لن
يش��هد أي حتس��ن ف��ي فت��رات العطلة
حي��ث يترقب العالم كل��ه بطولة كأس
العال��م  2018في روس��يا عق��ب انتهاء
املوسم احلالي.
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مؤتمر صحفي لألولمبية

أمير الكويت يفتتح خليجي 23

الدولية في بغداد

الكوي��ت /موف��دا االتحاد
العراقي لإلعالم الرياضي
أجمعت وسائل اإلعالم الكويتية
والعربية وحتى العاملية بان الكرة
الكويتي��ة تعود بع��رس خليجي
كبير أعادت تاريخها في بطوالت
كاس اخلليج إلى الواجهة مجددا
ودوره��ا املؤثر في إجن��اح بطوالت
كأس اخلليج.
وعلى الرغم من خسارة املنتخب
الكويت��ي ف��ي افتت��اح املش��وار
ف��ي خليج��ي  23أم��ام املنتخب
الس��عودي في مباراة االفتتاح إال
أن اجلماهير الكويتية عاشت على
وق��ع ف��رح العودة بع��د أن عانت
الكرة الكويتية من غياب قسري
وابتعاد ع��ن األجواء اخلارجية ملدة
عامني.
وافتتح��ت أمي��ر دول��ة الكويت
صب��اح األحم��د مس��اء اجلمعة
النس��خة الثالث��ة والعش��رين
لبطول��ة كاس اخللي��ج وس��ط
حض��ور رس��مي وش��عبي كبير
ورئي��س االحت��اد الدول��ي لك��رة
القدم(فيف��ا) ورؤوس��اء الوف��ود
املش��اركة وضيوف الكويت ،ازدان
به إستاد جابر الدولي.
وقدم خالل برنامج حفل االفتتاح
اوبري��ت خ��اص بالبطول��ة حمل
عنوان»خليجن��ا لألب��د» يعكس
معاني الصداقة والسالم وروابط
احملبة ب�ين أبناء منطق��ة اخلليج
تفاعل معه أكثر من س��تني ألف
متفرج .على الرغم من خس��ارته
ملب��اراة االفتت��اح بصعوب��ة أمام
السعودية بهدفني لواحد،حضي
املنتخ��ب الكويت��ي مبس��اندة
جماهيرية الفتة من قبل عشاقه
وأنصاره الذين اكتظ بهم إستاد
جاب��ر الدولي الذي حت��ول إلى لون
ازرق بالكامل وسط مظاهر الفرح
واالبتهاج بع��ودة الكرة الكويتية
الى اآلفاق مرة أخ��رى وهي تنهي
حقبة م��ن احلظر املفروض عليها
منذ سنتني.

صراع سعودي كويتي على الكرة
فاج��أ املنتخ��ب الكويت��ي ال��ذي
أعيدت صياغة قائمته وتشكيلته
منذ أس��بوعني بع��د ان كان يئن
حتت وط��أة احلظر املف��روض على
الكرة الكويتية ،جمهوره وأوساط
البطول��ة بع��رض طي��ب وأداء
مقبول القى ترحيبا واحتراما من
قبل اجلميع مقارنة باالستعدادات
املبكرة والتحضي��رات للمنتخب
السعودي املتأهل ملونديال روسيا
والذي عانى كثيرا في هذه املباراة
الشيقة .وسجل سلمان املؤشر
ومختار فالته هدفي الس��عودية
وعبد اهلل البريكي هدف الكويت
الوحيد.
أعرب كرونو س�لاف يورس��يتش
مدرب املنتخب السعودي املشارك
ف��ي خليج��ي  23ع��ن تفاؤل��ه
مبسيرة فريقه خالل البطولة بعد
فوزه املهم على الكويت بهدفني
مقابل هدف واحد وخطفه أول 3

نقاط في املنافسات.
ول��م يتردد الكرواتي يورس��يتش
خ�لال املؤمت��ر الذي عق��ب املباراة
في االعتراف بانخفاض مس��توى
أداء العبي��ه ف��ي معظ��م أوقات
املب��اراة وخصوص��ا في الش��وط
الثان��ي لكنه أبدا تفاؤال مبس��يرة
منتخبه في البطولة عندما قال
ث�لاث نقاط مهمة لن��ا في بداية
املشوار.
أما الصربي بوريس بونيك مدرب
املنتخب الكويتي فقد أكد رضاه
عن املس��توى ال��ذي قدمه العبو
املنتخب الكويتي في هذه املباراة
واثن��ي عل��ى جه��ود العبيه على
الرغم من اخلسارة أمام السعودية
في مباراة افتتاح خليجي .23
وأش��ار بوني��ك إل��ى أن املنتخب
الس��عودي ميتلك العبني جيدين
وان جاهزي��ة املنتخب الس��عودي
أهلته لتحقي��ق الفوز في املباراة

.مضيف��ا ً بان هناك فس��حة من
األم��ل للتأه��ل وان اخلس��ارة ال
تعني االستسالم ومشيرا ً إلى ان
العبي��ه لم ينس��جموا متاما ً بعد
وأنه��م كانوا بحاج��ة إلى الوقت
لتحقي��ق االنس��جام الكام��ل
وأمامهم مس��تقبل كبير إلعادة
بريق الكرة الكويتية.
عل��ى هام��ش حض��وره افتت��اح
خليج��ي  23في الكوي��ت التقى
رئيس االحتاد العراقي بكرة القدم
عب��د اخلال��ق مس��عود برئي��س
االحتاد الدولي لك��رة القدم(فيفا)
السويسري جياني انفانتينو.
وأكد مس��عود :بان رئيس االحتاد
الدولي لكرة القدم وعد باحلضور
إلى البصرة ملتابعة املباراة الودية
ب�ين الع��راق والس��عودية الت��ي
ستجري في ملعب البصرة الدولي
واملق��ررة في الثامن والعش��رين
من شباط املقبل وأشار مسعود

بطولة اللقاء بالشطرنج :محمد صبري
يتوج بلقب الرواد وحازم ميرزا للشباب
بغداد ـ رافد البدري*
اختتمت يوم ام��س االول على قاعة
ن��ادي اله��دف التخصص��ي بطولة
اللقاء التاريخي بالشطرجن ومبشاركة
 39العب �ا ً ميثل��ون  6محافظات هي:
بغداد وكربالء والناصرية والس��ماوة
وديال��ى واملوصل ،وهي اخ��ر بطولة
يقيمها ن��ادي اله��دف التخصصي
للش��طرجن ضمن اجندته الس��نوية
له��ذا الع��ام وبالتع��اون م��ع االحتاد
العراقي املركزي للعبة.
رئي��س ن��ادي اله��دف التخصص��ي
س��امي عب��اس اك��د ان تس��مية
البطولة الت��ي يطلق عليها بطولة
(اليوم التاريخ��ي ) يعود لعام ،2010
وبالتحدي��د موع��د اقام��ة االوملبياد
العاملي للش��طرجن والتي احتظنته
مدينة منس��ك البيالروسية ،حيث
جرت على هام��ش البطولة وضمن
فق��رات االحتفالي��ة باالوملبي��اد
وبتواج��د ما يق��ارب اكث��ر من 200
العب مش��ارك ان تس��حب القرعة
للق��اء م��زدوج العب�ين اثن�ين ض��د
العبني اخرين على رقعة واحدة ،ومن
حسن احلظ ان يس��حب اسمي في
الس��حبة الثانية الى جانب الالعب
الكبير واس��طورة الشطرجن العاملي
اناتولي كاربوف ض��د الالعبني غاري

كاس��بوروف والالعب ش��فنجينكو
وهي حلظة لن متح��و من الذاكرة ما
حيي��ت ،النها حلظة فري��دة يتمناها
كل الع��ب ف��ي العالم ف��ي مقابلة
اس��اطير اللعبة ،لذلك س��مي هذا
اليوم باليوم التاريخي والذي يتزامن
مع تاريخ اقامة هذه البطولة.
ش��ارك في البطولة التي جرت وفق
النظام السويس��ري الس��ريع وزمن
اجلول��ة  3دقائق مع اضاف��ة ثانيتني
لكل نقلة منجزة فيشر  12العبا ً من
رواد اللعب��ة ممن جتاوزت اعمارهم 50
عاماً ،ومتكن الالع��ب محمد صبري
من الفوز باملركز االول جامعا ً  6نقاط
من  7جوالت ،وحصل الالعب سامي
عب��اس على املركز الثان��ي برصيد 5
نقاط ،فيما جاء الالعب اس��ماعيل
ابراهي��م ثالثا ً جامع �ا ً ( )4.5نقطة،
وحصل الالع��ب محمد عباس على
املرك��ز الرابع بنف��س الرصيد بفارق
نقاط الطاولة ،وجاء الالعب حسني
كاظم خامسا ً برصيد  4نقاط.
فيما ش��ارك ف��ي بطولة الش��باب
 27العب �ا ً تنافس��وا فيها على لقب
البطول��ة الت��ي جرت وف��ق النظام
السويس��ري ايض �ا ً وم��ن  7جوالت،
ومتكن الالعب ح��ازم ميرزا من الفوز
باملرك��ز االول جامع �ا ً  6نقاط من 7

تقرير

جوالت ،فيم��ا حل بط��ل محافظة
ديالى عم��ر ابراهيم ثاني �ا ً برصيد 5
نقاط ،وحص��ل على املرك��ز الثالث
عل��ي ضي��اء برصيد  5نق��اط ايضاً،
ولك��ن االول يتف��وق بف��ارق نق��اط
الطاول��ة ،وح��ل بط��ل اجلامع��ة
املستنصرية باملركز الرابع برصيد 5
نقاط ايضاً ،اما املركز اخلامس فكان
من نصيب الالعب ب��دري عبد اجلبار
الذي متكن من جمع  5نقاط ايضاً. ،
وادار جوالت البطولة احلكم الدولي
س��عد محس��ن الكنان��ي واحلكم
الدولي ضمير جبار موسى مسؤول
الت��زاوج وبرنام��ج س��ويس ماجن��ر..
وفي خت��ام البطولة وبحضور رئيس
نادي الهدف س��امي عباس ومحمد
احلكيم عض��و االحتاد املركزي للعبة
وضمي��ر جبار موس��ى رئي��س احتاد
ف��رع بغ��داد وعض��و االحت��اد ومدرب
املنتخ��ب الوطن��ي غس��ان محمد
علي اخلط��اب مت توزي��ع اجلوائز على
الالعب�ين الفائزي��ن باملراك��ز االولى،
كما قدم��ت الهدايا لالعب�ين الرواد
وح��كام البطولة وم��درب املنتخب
الوطن��ي في اج��واء مثالية غلفتها
مشاعر احملبة والسرور.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

إلى ان رئيس االحت��اد الدولي أبدى
حماس��ة ش��ديدة حلضور املباراة
التي نتمنى ان تكون األخيرة قبل
رف��ع احلظ��ر الدولي ع��ن املالعب
العراقي��ة بص��ورة تام��ة وانتهاء
حقبة الظل��م الكروي الذي طال
الكرة العراقية حسب مسعود.
واعتبر م��درب املنتخب اإلماراتي
لكرة القدم،االيطالي زاكيروني ان
مشاركة منتخبه في خليجي 23
تعد محطة اس��تعداديه مهمة
لنهاي��ات كاس أمم آس��يا املقبلة
مش��يرا إلى أن الف��وز على عمان
مهما وحيويا وأضاف خالل املؤمتر
الصحفي ال��ذي عقد بعد مباراة
اإلمارات وسلطنة عمان وانتهت
بف��وز إماراتي باه��ت بركلة جزاء
املنتخ��ب اإلماراتي س��يقدم أداء
متصاعدا ف��ي املباري��ات املقبلة
والش��يء امله��م حصولن��ا على
أول ث�لاث نقاط وس��نتجاوز كل

املش��اكل الفنية التي واجهها
املنتخ��ب خصوص��ا ف��ي لق��اء
االفتتاح.
وق��اد طاقم حتكيم عراقي مباراة
اإلمارات ومنتخب سلطنة عمان
ضم كال م��ن علي صب��اح وواثق
محمد وأمير داود.
إل��ى ذل��ك أك��د م��درب املنتخب
العماني الهولندي بيم فيربك ان
غياب اخلبرة خذلت منتخبه امام
اإلمارات عل��ى الرغم من الصورة
الطيبة التي ظهر بها العمانيون
اغلب اوقات املباراة.
مضيفا:قدم��ن مب��اراة كبيرة إال
ان قل��ة خب��رة الالعب�ين حرم��ت
املنتخ��ب من حتقيق التعادل على
اقل تقدير وان النتيجة ال تعكس
الصورة احلقيقي��ة للمباراة التي
جعلت��ه يش��عر بخيب��ة عل��ى
ح��د قول��ه ..وتاب��ع فيرب��ك أمام
الصحفي�ين :الفرص��ة م��ا زالت
سانحة لالنتقال للدور الثاني من
البطولة.
وتس��تأنف منتخب��ات اجملموع��ة
األولى منافساتها في خليجي 23
غدا ً االثن�ين وذلك بإقامة مباراتي
اجلولة الثانية من البطولة ويتوقع
ان تتصاعد اإلثارة واملنافس��ة في
هذه اجلولة ال س��يما أن هناك من
يري��د ان يعزز حظوظ��ه باالنتقال
إل��ى الدور الثان��ي والبعض اآلخر
يحاول تعوي��ض تعثره في اجلولة
األولى
ويلتق��ي غ��دا االثنني ف��ي املباراة
األولى على إس��تاد جاب��ر الدولي
منتخب��ا اإلم��ارات والس��عودية
ف��ي اخلامس��ة والنص��ف عصرا
تليها ف��ي الثامنة عل��ى امللعب
ذاته مب��اراة الكويت وس��لطنة
عم��ان وكالهم��ا خس��را اجلولة
األول��ى وهما يطمحان للتعويض
ف��ي ه��ذه املواجه��ة الت��ي باتت
الفرص��ة الوحي��دة للبقاء ضمن
دائ��رة املنافس��ات ،وكان املنتخب
الكويتي خس��ر أمام الس��عودية
بهدف�ين لواحد وخس��ر املنتخب
العماني من اإلم��ارات بهدف من
دون رد.

الهرابي :دورة بالبومسي
ترتقي بمؤهالت المدربين
بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت صباح أم��س ال��دورة التدريبية
التحكيمية بالبومس��ي التي يشرف
عليها املرك��ز الوطني لرعاية املوهبة
الرياضية بالتايكواندوفي دائرة شؤون
االقالي��م واحملافظات بوزارة الش��باب
والرياض��ة وتس��تمر  10اي��ام ،ويلقي
فيه��ا احملاضر الدولي التونس��ي عبد
اجللي��ل الهراب��ي احملاض��رات النظرية
والعملية.
وقال مدي��ر املركز الوطن��ي ،الدكتور
خالد محم��ود ،إلى ان اختبارات ترقية
لالحزمة س��تجرى في االي��ام املقبلة
باش��راف اخلبير التونس��ي الذي ميلك
مقدرة فنية فائقة وهو مدرب منتخب
اجلزائر حاليا بفعالية البومس��ي .من
جانبه ،قال احملاضر التونسي ،الهرابي،
انه س��عيد باحلضور إلى العراق للمرة
األول��ى ،مبينا انه كان متوجس �ا ً في
بادئ االمر ،بس��بب فوضوية املش��هد
من قب��ل العديد من وس��ائل اإلعالم،
فيما وجد واقعا ً مغاي��را ً ارض الواقع،
مؤك��دا ً انه س��ينقل ما ش��اهده في
بغداد ومدى استقرارها وطيبة أهلها.
وذك��ر ان امكان��ات امل��درب العراق��ي
كبيرة ،وسبق للتايكواندو ان حققت
جناحات ،لكن فعالية البومسي فانها
حديث��ة عل��ى الع��راق ،ويج��ب على

«المالكمة» يبدأ تحضيرات
الشباب لنزاالت العرب

بغدادـ قاسم شالكه*
اك��د امني س��ر االحتاد املرك��زي باملالكمة ،عبد
الرضا علي :ان موعد اختبارات مالكمي املنتخب
الوطني للش��باب بدأت أمس على حلبة املركز
التخصصي ببغداد إلختيار من سيمثل العراق
في البطول��ة العربية الثانية للش��باب والتي
من املؤمل انطالقها بش��هر شباط املقبل في
العاصمة املصرية القاهرة.
واض��اف :ان تدريب��ات املنتخ��ب انطلق��ت قبل
اس��ابيع مبش��اركة  ٢٢مالكم��ا حتت اش��راف
املدربني محس��ن عبد احلس��ن ،وعب��اس كلف
وماج��د حميد ومحمد مح��ل ،واملالكمون هم:
غي��ث حم��ودي ،مؤمل عقيل ،مرتضى باس��م،
حسني عبد الهادي ،حسني علي  ،سيف سعد،
عمر ايهاب ،مظاهر عماد ،حمزة علي  ،س��جاد
عل��ي ،علي حس�ين ،موس��ى جعف��ر ،محمد
حيدرعلي ،حس�ين قاسم ،يحيى هشام ،حيدر
محمد ،عباس حيدر ،مصطفى ش��يركو ،كرار
نعمت ،هشام عماد ،محمد حيدر سالم ،فقار
علي.
وزاد :وبعد االختبارات سيكون هنالك معسكر
تدريب��ي خارجي يقام في القاه��رة قبل انطالق
البطول��ة ،البطول��ة العربي��ة م��ن البطوالت
املهمة كونه��ا تضم نخبة مميزة من املنتخبات
العربي��ة ،حي��ث تع��ود بالفائ��دة الكبيرة على
املالكم�ين ،كما اننا نتوقع حصد عدد كبير من
االوسمة ملا يضمه منتخبنا من عناصر مهمة
من املالكمني الذين نتوقع لهم مستقبال كبيرا
في عالم املالكمة.
* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

نفط الوسط يختبر
محترف غاني

الهرابي
املسؤولني التركيز على اقامة الدورات
احلديث��ة مع العمل على اس��تقطاب
الفئات الش��بابية اجلديدة التي وجلت
عالم التدريب.
وق��ال ان هنال��ك تفاع�لاً كبي��را ً بني
املدرب�ين املش��اركني ،مما يؤك��د مدى
حرصهم على الفائدة الفنية من ايام
الدورة التي تشهد محاضرات نظرية
وعملية وس��ط تعاون من املسؤولني
في وزارة الشباب والرياضة.
وانتظم في الدورة  41مش��اركاً ،هم (
حيدر يوسف وابراهيم قاسم وصالح
حيدر ونبيل عبد احلسن وعماد فاضل
ومحمد خل��ف وحامت كوم��ان ورياض

بغداد ـ إعالم األولمبية:
يدع��و املكتب االعالم��ي للجنة االوملبي��ة الوطنية
جمي��ع الزمالء ف��ي وس��ائل االعالم حلض��ور املؤمتر
الصحف��ي الذي س��يعقده الس��يد حي��در فرمان
ممثال ع��ن اللجنة االوملبية الدولي��ة واجمللس االوملبي
االسيوي في قاعة املؤمترات بكلية التربية الرياضة
في اجلادرية عند الس��اعة اخلامسة من مساء اليوم
االحد.

نعيم ويوس��ف محمد وميثاق طالب
واحمد ك��رمي وقيس أكرم ورعد كاطع
وفاطمة رعد ونور الهدى رعد وعدنان
علي وعل��ي حكمت وعص��ام عطية
وعم��ار جاب��ر وس��تار جاب��ر وفاض��ل
شحيت وعباس عزيز وعلي رعد وعبد
الهادي عطا واحمد ثامر وايهاب رياض
وطيف ري��اض واحمد حيدر وس��جاد
صف��اء وعب��د الرحمن ياس��ر وعباس
علي وكرار احمد وكرار سليم وعباس
عودة واديب عب��د الغني وادهم احمد
وعل��ي عبد احملس��ن وضياء س��لمان
وعب��د الغن��ي مجي��د ومحم��د كرمي
حسني).

بغدادـ ميثم الحسني*
يص��ل ال��ى مدين��ة النج��ف خ�لال االس��بوع
احلالي الالع��ب الغاني تيتا لغرض االختبار قبل
انضمامه لفريق نفط الوسط  .وقال مدرب كرة
نفط الوسط عادل نعمة :من املؤمل ان يلتحق
احملت��رف الغاني تيتا بتدريبات الفريق االس��بوع
احلالي واخلضوع الى االختبارات الفنية والبدنية
 ،الفت��ا ان الالعب مثل فريق الهالل الس��وداني
في املوسم املقبل ويلعب مبركز اهجوم وشارك
في بطولة االندية االفريقية املوسم املاضي.
واش��ار ال��ى ان الفري��ق بحاج��ة ال��ى مهاجم
محت��رف مبس��توى ع��ال يك��ون اضاف��ة مميزة
للفري��ق ،منوه��ا ب��ان االدارة اكمل��ت اجراءات
تاش��يرة الدخول لالعب الغان��ي ونام الن يكون
تيتا بحج��م طموحاتنا ليت��م اضافته للفريق
بشكل رسمي.
واوضح :ان اجلهاز الفني اشترط اختبار الالعب
عل��ى مدي��ر اعماله حيث نس��عى الس��تثمار
توق��ف الدوري الختباره  ،وال ميكن ان نتعاقد مع
العب ال نعرف مس��تواه عن قرب  ،لذا اشترطنا
اختباره بدنيا وفنيا .يش��ار الى ان نفط الوسط
وبع��د فس��خ عقد لورن��س ميكن��ه ان يضيف
محت��رف ثالث اضاف��ة الى الس��وريني محمود
خدوج ونصوح نكدلي.
* إعالم نادي نفط الوسط

وفد النادي الدولي لإلعالم يزور ملعبي النجف وكربالء الدوليين

إشادة عربية بالصروحات التي أنشأتها وزارة الشباب والرياضة
بغداد ـ قسم اإلعالم:
واص��ل وفد الن��ادي الدول��ي لالعالم
الرياضي زيارته للمنشآت الرياضية
في الع��راق التي تأت��ي ضمن جولة
النادي في العراق وس��وريا ،وزار الوفد
ملعب��ي النج��ف وكرب�لاء الدوليني
وض��م الوف��د ممثل�ين ع��ن  ١١دولة
زاروا املنش��آت الرياضية لنقل صورة
حقيقية عن وضع املالعب العراقية
ودعم مل��ف العراق ف��ي رفع احلظر
عن املالع��ب العراقية ،وهو ما أعلنه
رئيس الوفد صالح الراشد منذ اليوم
االول لوصول الوفد حيث قامت وزارة
الش��باب والرياضة بتسهيل مهمة
الوفد لالطالع عل��ى البنى التحتية
في بغداد واحملافظات.
ب��دأ الوف��د بزي��ارة مدين��ة النجف
االش��رف واطلع على امللعب الدولي
 ٣٠ال��ف متف��رج ،ومت إنش��اءه على
الط��راز االس�لامي ليتناس��ب م��ع
صورة املدينة.
واكد املهندس جميل حس��ن رئيس

دائ��رة املهندس املقي��م على أهمية
هذه املش��اريع في مس��اعدة العراق
عل��ى رفع قرار احلظر ف��ي ظل وجود
منش��آت على مس��توى عال اضافة
ال��ى األمان ف��ي ،ووج��ه حديثه الى
الوفد قائال لقد ش��اهدتهم األمان
ف��ي الع��راق وانت��م تنتقل��ون فيها
ونتمنى ان تنقلوا هذه الرسالة كما
تش��اهدونها وليس كم��ا تظهر في
بعض وسائل االعالم اخلارجية.
وبني حس��ن ان في امللعب يضم اربع
غرف لتغيير املالبس مجهزة باحدث
الط��رق حتى يُس��تقبل امللعب اربع
ف��رق في أوق��ات متقابل��ة ،وهناك ٣
مالعب تستخدم للتدريب.
وأكمل الوفد مسيرته صوب مدينة
كربالء املقدس��ة التي تضم مدينة
رياضي��ة متكامل��ة وش��هد امللعب
الرئيس��ي لق��اء املنتخ��ب العراقي
والس��وري ،وتضم املدين��ة الرياضية
ملعب رئيس��ي وملعبان للتدريبات
ومسبح اوملبي.
وق��ال رئي��س ملعب كرب�لاء الدولي
املهن��دس مهن��د اجل��راح ان إنش��اء

وفد النادي الدولي لالعالم

امللعب ج��اء ضم��ن مجموعة املدن
الرياضية واملالعب التي ستس��اهم
في رفع احلظر عن مالعبنا.

وأض��اف اجل��راح ان امللع��ب انش��أ
كنم��وذج ع��ن ملع��ب أولدتراف��ورد
اخلاص مبانشستر يونايتد وانه يتسع

الى  ٣٠الف متفرج وهناك أربع غرف
غيار وقاع��ة للمؤمت��رات الصحفية
تتس��ع الى  ٩٩اعالم��ي ،اضافة الى

غرف مساج  ،وبني ان خروج اجلماهير
من من مدرجات امللعب يس��تغرق ٧
دقائق فقط ف��ي حال حدوث طاريء،
وان صيانة امللعب عن طريق كفاءات
محلي��ة تقوم عل��ى رعاي��ة امللعب
وصيانته.
بدوره اكد صالح الراش��د رئيس وفد
ن��ادي االع�لام الرياض��ي الدول��ي ان
العراق يس��تحق ان يخوض مبارياته
على أرض��ه وان اإلبق��اء على احلظر
لي��س ق��رارا رياضي��ا ك��ون الع��راق
متتلك مجموع��ة من افضل املالعب
ف��ي املنطقة ،كم��ا ان الق��رار ليس
أمني في ظ��ل اس��تتباب االمن في
احملافظ��ات كامل��ة  ،وان على االحتاد
الدول��ي لك��رة القدم اعادة دراس��ة
قراره النه من املعيب ان يبقى احلظر
عل��ى دولة قدمت االثب��ات تلو االخر
على انها جاهزة الس��تضافة اي من
البط��والت الكبرى كونها متلك بنية
حتتية متكاملة وأمن وأمان وجمهور
عاشق للعبة.
ومتن��ى الراش��د على جميع رؤس��اء
االحتادات الكروية العربية واالسيوية

دع��م الع��راق لرفع احلظر ،مش��يدا
بالي��د العامل��ة اخلبي��رة العراقي��ة
التي انشأت هذه الصروح الرياضية
الضخمة.
واك��د االعالم��ي التونس��ي مهدي
املزوغي انه تفاجأ من املنش��آت التي
زاره��ا في ظ��ل الرس��ائل االعالمية
اخلادع��ة التي تبثها عدي��د القنوات
عن األوضاع في العراق والتي تش��ير
ال��ى ان الوض��ع األمن��ي لي��س كما
ي��رام ،لكني وجدت ان الوضع األمني
مشجع الستضافة البطوالت ،كما
فاجأن��ي جم��ال وروع��ة املالعب مما
جعلني أؤكد جناح العراق كرويا.
واوضح��ت االعالمي��ة الس��ودانية
جيهان الصافي أهمية تواجد النادي
الدول��ي لالعالم الرياضي في العراق
وزي��ارة املنش��آت الرياضي��ة احلديثة
حت��ى ينق��ل الص��ورة احلقيقي��ة
إلجن��ازات عظيمة عل��ى أرض الواقع
قلما نش��اهدها في ال��دول العربية
واالس��يوية ،ونح��ن هن��ا لنكون في
صف الع��راق لرفع احلظر عنها حتى
تعود احلياة الدولية الى مالعبها.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير
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"ذا بوست" ..فيلم

محنة العقل العراقي
كل ه��ذا النح��س املرافق لس��كان ه��ذا الوطن الق��دمي ،وما
زالت الدراس��ات والتقارير املعنية مبعدل الذكاء بني الشعوب
واألمم؛ متن��ح العراقي�ين مواق��ع متقدمة في ه��ذا اجملال .وهي
معطي��ات تتناغم وم��ا عرف عنه��م منذ الق��دم ،لذلك لم
يك��ن غريبا ً عندما أصبح العراق زم��ن املعتزلة (أهل العقل)
مرك��زا ً للمعرف��ة والعل��وم وأفضل عقول ذل��ك العصر ،وقد
أش��ير الى ذلك ف��ي العديد من املدون��ات واملؤلفات األجنبية
منه��ا واحمللية ،وقد د ّون اجلاحظ هذه اخلصيصة
بنحو مكثف
ٍ
(أهل العراق أهل نظ��ر وذوو فطن ثاقبة ،ومع الفطنة والنظر
يكون التنقيب والبحث )..يعني أن عقولهم في الغالب تتميز
باخلاصتني املس��ؤولتني عن أعظم ما شهده تاريخ البشر من
ث��ورات وحتوالت علمية وقيمي��ة؛ أي العقل النقدي والفضول
املعرفي .إذن ما س��ر كل ه��ذه الهزائم واإلخفاق��ات املرافقة
لهم؟
من يحرص حقا ً ف��ي الوصول الى إجابات واقعية وموضوعية
وجادة ،تكش��ف له عن علل هذا الس��ر (ذكاء فطري وقرارات
حمق��اء) ،عليه أن يس��تعني قليالً مبا صاغت��ه العقالنية من
مناهج وأدوات معرفية حديثة .إن املفارقة التي عشناها بعد
أن أزاح لنا املشرط اخلارجي (ربيع العام  )2003الغدة التوليتارية
املتخصصة بس��حق كل ما ميت لعق��ل العراقيني وذكائهم
وخياراتهم احلرة بصلة؛ عندما هرولت احلشود الى شرنقاتها
التقليدي��ة مس��تبدلة حندي��ري النظ��ام املب��اد بحنديريات
القبائ��ل والطوائف وم��ا يتجحفل معها م��ن عقائد ضيقة
وسرديات راكدة؛ تدعونا للكشف عن هذا اللجام ومنظومته
وش��بكاته املمتدة لتفصيالت حياتنا كأفراد وجماعات .ومن
دون االضطرار الى البحث والتنقيب في أعماق ماضينا ،مبقدور
عينات من تاريخن��ا احلديث أن ترفدن��ا بالكثير من املعطيات
املهم��ة على ه��ذا الطريق؛ عندما ش��ق العراقيون طريقهم
بقوة وح��زم صوب احلداث��ة ومنظومتها املعرفي��ة والقيمية
ف��ي األربعيني��ات واخلمس��ينيات م��ن القرن املنص��رم ،برهن
العقل العراقي عن حيوية مدهش��ة ،عندما نهض بقوة من
وس��ط أنقاض قرون من العبودية والركود واالستبداد ،ليضع
بصمته في شتى حقول اإلبداع واالبتكار املادي واملعنوي ،وفي
وقت قصير جدا ً مقارنة وجتارب أخرى مش��ابهة .ذلك اجلموح
املشروع للعقل العراقي وتطلعه لالنعتاق ،اصطدم مبواجهة
شرس��ة ،لم تقتص��ر على س��دنة اللجام من داخ��ل الوطن
وحس��ب ،بل امتدت الى الق��وى والعقائد واملصالح املهيمنة
ف��ي دول اجلوار وما بعدها ،حرب لم تهدأ إال بعد أن متكنوا من
تنفيذ عمليات تنكيل واس��عة ومنظمة ضد كل ما له صله
بالعقل واحلرية وكرامة اإلنسان.
إن ع��دم اس��تقرار العراق ال عالق��ة له مبا هو رائ��ج اليوم من
صراع��ات على أس��اس "الهوي��ات القاتلة" الت��ي ال ميكن أن
تشكل في أوسع حاالتها س��وى جانبا ً من إفرازات هذا اخللل
البني��وي؛ عندما يفرض عل��ى الذكاء الفطري اتخ��اذ قرارات
خرقاء .هذا اإلذالل الطويل واملبرمج خلصائص العقل العراقي،
أوجد أوضاعا ً مؤملة وش��ديدة الغرابة ،املشهد الراهن وآفاقه
املس��دودة يعكس ش��يئا ً من جتلياتها؛ حيث تفتقر مشاريع
(إن كان لديها مش��اريع) جميع الكتل والقوى والشخصيات
املتنفذة مثل هذه الهم��وم ،التي تضع نصب عينيها مهمة
إع��ادة االعتب��ار لق��درات ومواه��ب العقل الذي دح��رج على
تضاري��س ه��ذه األرض أول عجل��ة عرفتها س�لاالت بني آدم.
وفي عالم تعد املعلومة أساس �ا ً لكل تطوره احلالي والالحق،
تصب��ح مهمة اس��ترداد العراقيني احلري��ة والهيبة والكرامة
لعقلهم وذكائهم الفطري رأس كل حكمة..

جديد لسبيلبرج

كاريكاتري ـ عاصم جهاد

خالد األرميتاج ..فنان عراقي يقتحم سينما هوليوود
بغداد ـ فالح الناصر:
من ح��ي الزيتون في محافظ��ة البصرة
الفيح��اء ،كانت انطالق��ة املمثل واخملرج
املسرحي الش��اب ،خالد عفان عثمان ،او
خالد األرميتاج.
تأثر خالد بوالده الذي كان كاتبا ً مسرحيا
وس��ينمائيا ،وبرغ��م الصعوبات الكبيرة
الت��ي واجهه��ا ف��ي ع��دم نيل��ه فرصة
للتعبير عن قدراته في محافظته ،اال أنه
وصل إلى مديات بعي��دة ،بفضل اصراره
واجتهاده وحرصه على النجاح أكادمييا.
درس خال��د ف��ي كلية الفن��ون اجلميلة،
وفي العام  2012تهيأت له فرصة العمر،
من خالل تقدمي عرض مش��رك مع زميله
اخملرج حس�ين الع��واد العراق��ي األصل،
والكن��دي اجلنس��ية ف��ي قط��ر ،لينتج
اربعة اعمال ما بني متثيل واخراج ،وكانت
هذه احملطة انطالق��ة نحو فضاء العالم
الواسع في الفن.
يقول الفنان خالد :مت دعوتي للمش��اركة
في مهرجان مس��رح احملترفني الدولي في
الس��ويد ،وقدم��ت عرضا ً مش��تركا ً مع
مجموع��ة فنانني أكراد وأت��راك ،وقد نال

خالد األرميتاج
العرض اإلش��ادة والثن��اء ،قدمت بعدها
العدي��د من الع��روض الس��ينمائية في
دول اوروبا منها أملانيا ،والسويد ،وفرنسا،
وروس��يا ،إضافة الى تركي��ا ،حيث كانت
تترج��م االعم��ال إلى لغات ه��ذه الدول،
وقدمت ف��ي س��توكهولم الس��ويدية،
عرض �ا ً بعنوان "الناقم ض��د احلياة" وهو

غينيس للعام2017
أكثر غرابة
الصباح الجديد  -وكاالت:
ب��دأ بي��ع النس��خة اجلديدة من
موس��وعة غينيس للعام 2017
بس��عر  20جني��ه اس��ترليني،
وق��د ضم الكت��اب مجموعة من
احلاالت التي دخلت الى املوسوعة
املتخصص��ة باألرق��ام القياس��ية
بشتى احلاالت.
من فلوري��دا ،دخلت أطول كلبة في
العالم حيث يبلغ طولها 37.96
اجن��ا ً ف��ي غيني��س ،بص��ورة
اذهل��ت العال��م بس��بب
حجم الكلب نس��بة الى
صاحبته.
كم��ا دخلتها
أ كــــبـــر
ا لقبا قي��ب
في العالم
عل��ى

مس��توى الط��ول والع��رض واالرتف��اع
وصنعت في بلدة "كيسي" في "إلينوي"
وهي والية تقع في وس��ط غرب الواليات
املتحدة االميركية.
وم��ن املانيا دخل غينيس بيرند ش��ميت
الذي عد صاحب أكبر فم في العالم،
وفي اميركا دخ��ل أكبر صندوق بريد في
العال��م في الواليات املتح��دة حيث بلغ
طوله  5743قدم
ومن إيطاليا ،سجل أطول مخروط آيس
كرمي في العال��م ،حيث احتوى  121كرة
آيس كرمي متراكمة.
ودخ��ل أضخ��م ق��ط "ماين ك��ون" في
العال��م ويق��ال ان��ه مزج بني س�لالتي
القط��ط املنزلي��ة األميركي��ة واألنغورا
ف��ي مقاطع��ة ماي��ن ،وق��د كان حجم
القط غريبا لدرجة ان الكثيرين شككوا
بحقيق��ة الصورة واعتقدوا انها معدلة
ببرنامج الفوتوشوب.

عرض مسرحي يجس��د صالبة األنسان
العراقي برغم احمل��ن ،وكذلك عرضا ً ثانيا ً
يحك��ي معان��اة الش��عب الس��وري في
ميونخ األملانية.
وأضاف خالد :اعمال��ي الفنية التي تبلغ
حت��ى االن عش��ر مس��رحيات ونحو 15
فيلما ،يق��وم بدعمه��ا منتجني عاملني

في ش��ركات كب��رى ،وفي االي��ام املقبلة
س��أقدم فيلما عن "احلضارة العراقية"،
وس��يتم عرضه في دور سينما هوليوود،
وعرض اخر بعن��وان "الواقعية بني الكرد
والعرب" وسيتم عرضه في تركيا.
وحتدث خال��د عن الع��روض التي قدمها
ف��ي الع��راق ،قائ�لا :قدم��ت مس��رحية
"الش��قيق ل��م تلده أم��س" وهي عرض
واقعي يتكلم عن الطوائف العراقية ،ومت
عرضها في محافظة البصرة ،فضالً عن
اعادة عرضها في دور املسارح في املغرب،
واجلزائر.
واش��ار خالد إلى انه يعمل مدرس �ا ً لفن
"اليوغ��ا الكالس��يكية" ف��ي املس��رح
األملان��ي ،حي��ث يس��هم ف��ي تعزي��ز
امكانيات��ه بالتمثيل واإلخ��راج .واكد ان
هدفه األكبر من اعداده للس��يناريوهات
وكتابة النصوص والوقوف امام اجلمهور
في املسرح ،او شاشات التلفزة ،هو اثبات
جدارة العراق ومبدعيه ،فاملهمة ليست
س��هلة ،لكن االصرار الذي ميلكه يضعه
دوما ً في رحلة حتدي من اجل الوصول إلى
النجاح.

تهنئة

تتقدم الس��يدة (س��ارة نبيل ش��هيد)
بتهنئة نابعة من القلب ملناسبة والدة
الطفل��ة (الغ�لا) حفظه��ا اهلل ورعاها
وجعله��ا م��ن أبن��اء الس�لامة وتقول
"حلضن أمها أمينة اخلطيب (الغال) أجت
وعلى أبيها مصطفى املوس��وي نورت،
سموا باسم اهلل وأهل البيت وشيلوها
بحنان فهي (الغال) هدية من الرحمن"،
قرة األعني ب��والدة الغال وس�لامة أمها
الغالية أمينة...

دار األزياء العراقية في ضيافة الكنيسة اإلنجيليكانية
بغداد  -الصباح الجديد:
زار وف��د م��ن دار األزي��اء
العراقي��ة يرأس��ه مدي��ر
ع��ام ال��دار عقيل املن��دالوي،
كنيس��ة القدي��س جرجيس
االس��قفية االجنليكاني��ة،
وكان باس��تقبالهم راع��ي
الكنيس��ة ،االب فائ��ز
جرجيس.
ق��دم املن��دالوي طاق��ة ورد
وهداي��ا م��ن عم��ل انام��ل
مبدعي الدار ،لألب جرجيس،
مهنئا بأعي��اد امليالد اجمليد،
ورأس الس��نة امليالدي��ة
اجلدي��دة ،ومتمنيا من اهلل

عمله وتفاعله وعطائه في اجملتمع،
وال يحاسب على دينه ،فمن املؤكد
ان اهلل موجود ،واخلليقة موجودة.
ث��م اصطح��ب االب جرجي��س،
املندالوي ووف��د ال��دار املرافق ،في
جولة بني اروقة الكنيس��ة ،حيث
اطلع��وا عل��ى معامله��ا ،والف��ن
املعم��اري ال��ذي انش��أت علي��ه
(تأسس��ت ف��ي الع��ام  ،)1936ثم
زاروا املرك��ز الصح��ي ،واحلضان��ة
والروضة التابعة للكنيسة.
وف��ي خت��ام الزي��ارة ق��دم االب
جرجيس ش��كره وتثمين��ه لزيارة
املندالوي والوفد املرافق ،داعيا الى
استمرار التواصل.

ان يش��هد الع��ام اجلدي��د ع��ودة
النازحني الى دياره��م ،ويكون عام
اخلير واحملبة والسالم.
مت خ�لال الزيارة ،مناقش��ة العديد
من القضايا ،منه��ا التأكيد على
رواب��ط االخوة واحملبة والتس��امح
التي من الض��روري ان يتحلى بها
اجلميع من اجل ان ينهض اجملتمع.
حي��ث ذكر املندالوي ان الدين واحد
عند اهلل ،ولكن التعدد يكمن في
الش��رائع ،وايض��ا جميعها تؤكد
على قيم التسامح.
ومن جانبه اكد االب جرجيس على
اش��اعة احملبة ،وبني إن االنسان هو
االس��اس ،فاإلنسان يحاسب على

الساهر يغني مقدمة "الواق الواق"
الصباح الجديد  -وكاالت:
نفى الفنان العراقي كاظم
الس��اهر ،أن تك��ون لدي��ه
ني��ة للدخول إل��ى مجال
الدرام��ا ف��ي املرحل��ة
احلالي��ة ،بع��د أن
اختلطت األمور على
البع��ض ،واعتقدوا أن

مش��اركته في مسلس��ل "الواق
ال��واق" ،س��تكون على مس��توى
التمثيل.
وأشار الس��اهر إلى أ ّن" :محطتي
في العمل املش��ار إليه تصب في
باملقدم��ة
خان��ة الغن��اء اخل��اص
ّ
الغنائية للمسلس��ل ،ليس أكثر
وهي ناحية تتناغم مع اهتماماتي

على مستوى الغناء".
وأضاف الس��اهر ،ف��ي مقابلة له
مع أحد املواق��ع التي تعنى بأخبار
الفن :انا أؤمن باملواهب الشاملة،
كما ه��و حال إميان��ي بالتخصص
الفن��ي على مس��توى الغن��اء ،أو
التلح�ين ،ورمب��ا أجد نفس��ي في
مكان م��ا بعيد ع��ن اختصاصات

أخ��رى ،أما عن الص��وت فهو قابل
للتناغم م��ع كل الفنون ،مبا فيها
من التلفزيون ،واملسرح ،والسينما،
وغيرها من اجملاالت".
عرض��ا لتلحني
وي��درس الس��اهر ً
أوبريت جديدة بقي مضمونه طي
الكتمان ف��ي الوقت احلالي ،لكنه
في اجململ يحمل نكهة وطنية.

الصباح الجديد  -وكاالت:
ن��ال فيلم (ذا بوس��ت) أحدث أعمال اخملرج األميركي س��تيفن
سبيلبرج الثناء ،بوصفه تذكرة جاءت في الوقت املناسب حلرية
الصحافة والدميقراطية ،والوشايات ،وأكاذيب احلكومات.
صن��اع الفيلم أرادوا أن يكون قضية دفاع عن حقوق املرأة ،كما
كان احلال في فترة الس��بعينيات ،حينم��ا بدأت األصوات تعلو
دفاعا عن النساء.
يتحدث الفيلم عن معركة خاضتها الصحف األميركية عام
 1972وقادتها صحيفة نيويورك تاميز ،لنش��ر وثائق مسربة من
وزارة الدفاع .وأظهرت الوثائق أن احلكومات املتعاقبة ،وس��عت
سرا حجم العمليات العسكرية األميركية في فيتنام ،برغم
اقتناع الزعماء األميركيني باستحالة حتقيق النصر.
ومن بني من تصدروا املعركة "كاثرين جراهام" ناشرة صحيفة
نيويورك تاميز ،وتلعب دورها النجمة ميريل ستريب ،التي برغم
أنه��ا كانت في اخلمس��ينيات من العمر ف��ي ذاك الوقت ،فقد
ظلت تناضل لتنتزع لنفس��ها موطئ ق��دم في عالم يهيمن
عليه الرجال .وتولت جراهام منصب ناشر الصحيفة بعد وفاة
زوجها فيل جراهام.
ومن املتوقع ترش��يح س��تريب ( 68عاما) عن دورها في الفيلم
جلائزة األوس��كار للمرة احلادية والعش��رين في تاريخها الفني
وهو رقم قياس��ي .وقالت س��تريب إنه ال يخاجلها أي شك في
أهمية الفيلم بالنسبة للنساء الالتي يخضن صراعا من أجل
احلصول على املس��اواة في مجالس إدارات الش��ركات ،بل وفي
هوليوود نفسها.

بطاقات عيد الميالد السود
تؤتي ثمارها في أستونيا

الصباح الجديد  -وكاالت:
للعام الس��ادس على التوالي في إس��تونيا ،أرسلت الشرطة
 700بطاقة عيد ميالد إلى أسوأ السائقني في الدولة الواقعة
مبنطق��ة البلطي��ق ،أمال ف��ي أن تغير صور حوادث الس��يارات
وإحص��اءات ح��وادث الط��رق ،م��ن س��لوك معت��ادي ارت��كاب
اخملالفات.
ويتم إرسال البطاقات للس��ائقني الذين سجلت لهم خمس
جرائم قيادة ،أو أكثر خالل العام ،ومعظمها السرعة ،أو قيادة
حتت تأثير مخدر.
وقد كتب على البطاقة التي ال حتمل حتية ش��خصية "شهد
ه��ذا العام حت��ى اآلن أكثر م��ن  40حالة وفاة عل��ى الطرق".
وتلقي اللوم باملس��ؤولية عن القتلى واملصابني البالغ عددهم
أكثر من  1300شخص ،على السائقني الذين يتجاهلون قواعد
املرور ،وحتث املتلقني على بذل كل ما بوس��عهم للحفاظ على
سالمة الطرق.
وتخت��م بجملة "صدقن��ا ،عائلتك وأصدق��اؤك يرغبون باألمر
نفسه".
وساعدت بطاقات عيد امليالد "السود" التي ترسلها الشرطة
منذ عام 2011استونيا البالغ عدد سكانها 1.3مليون نسمة،
على تخفيض عدد وفيات الطرق الذي كان يبلغ نحو  200حالة
سنويا قبل عشر سنوات.

أخبــارهــــــــــم
نبيلة عبيد
الفنان��ة
كش��فت
الكبي��رة نبيل��ة عبي��د
عن س��عادتها بتكرميها
للفنان ياس��ر جالل في
مهرجان قطاع القنوات
املتخصص��ة ،ع��ن دوره
ف��ي مسلس��ل "ظ��ل
الرئي��س" ،مش��يرة إلى
أن هذا العم��ل يعد من
أفض��ل أعم��ال ،2017
حي��ث أن ما ميز ياس��ر
فيه أن ق��ام بوضع خبرة
الس��نوات ،وق��دم عمال
مهم��ا مثل هذا من دون
تكلف ،وكان��ت نظراته
فيه معبرة .موضحة أن
ما ميز ياسر كفنان ،أنه
لم يس��تعجل البطولة
بقدر ما يدقق في أدواره،

فبطولته املطلقة جاءت
بع��د  25عاما من عمله
بالف��ن ،ق��دم خالله��ا
مجموع��ة م��ن األدوار
املهم��ة ف��ي الس��ينما
والدراما .وع��ن أعمالها
املقبل��ة أك��دت أنه��ا
تنتظر عمال س��ينمائيا
جديدا ،سيكون هديتها
جلمهوره��ا ف��ي الع��ام
اجلديد.

كيفانش تاتليتوغ
نش��ر النج��م الترك��ي
كيفان��ش تاتليت��وغ
فيدي��و جدي��دا ً ل��ه عبر
حس��ابه الرسمي على
أح��د مواق��ع التواصل
االجتماع��ي ،كش��ف
جلمه��وره م��ن خالل��ه
ع��ن موهب��ة جدي��دة
يتمتع بها ،وهي العزف
املوس��يقي ،وه��و أم��ر
جديد على محبيه.
ظه��ر تاتليت��وغ ف��ي
الفيدي��و وه��و يع��زف

على البيان��و ،وحاز على
إعج��اب متابعيه الذين
طالب��وه بنش��ر املزي��د،
والتواص��ل معه��م
بصورة أكبر.

شمس
نش��رت الفنانة ش��مس
الكويتي��ة عبر حس��ابها
اخل��اص على أح��د مواقع
التواص��ل االجتماع��ي،
منش��ورا ً تهاج��م في��ه
الرئي��س الترك��ي رج��ب
طي��ب اردوغان .وبعباراتها
القاسية كتبت" :اردوغان،
اج��دادك كان��وا غ��زاة
ولصوص ،وس��رقوا ثروات
الش��عوب ،ول��م يترك��وا
ج��دار عام��ر ،وكرهك��م
للعرب طبيعي ،لكن حب
الع��رب لك��م وصرفه��م

اموال طائلة للسياحة في
بلدكم العنصري املريض،
هو ال��ي غير طبيعي ..واي
حد يدافع عن العثمانيني
من العرب ،هذا عبد ولديه
حنني للعبودية".

