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بغداد - وعد الشمري:
كشف الوفد الكردي السياسي، 
أمس الس��بت، نتائ��ج زيارته إلى 
بغ��داد، الفتاً إل��ى حصوله على 
وعود بفتح مطاري الس��ليمانية 
إطالق  وتعجي��ل  قريب��اً،  وأربي��ل 
روات��ب املوظف��ن ومس��تحقات 
ع��ن  حت��دث  فيم��ا  الفالح��ن، 
حوارات جديدة س��تنطلق خالل 
أيام تتس��م بالطاب��ع الفني حلل 

املشكالت العالقة.
وكان وفد ك��ردي وصل إلى بغداد 
األسبوع املاضي واجرى مباحثات 
اس��تمرت يوم��ن م��ع ع��دد من 
املس��ؤولن في مقدمتهم رئيس 
مجل��س ال��وزراء حي��در العبادي، 
وق��د ضم الوف��د حتال��ف القوى 
وحركة  والعدال��ة،  الدميقرطي��ة 
التغيي��ر، واجلماع��ة االس��المية 
الكردس��تانية، فيم��ا غ��اب عنه 
احلزب��ان الرئيس��ان ف��ي االقليم 
الكردس��تاني  الدميقراطي  وهما 

واالحتاد الوطني الكردستاني.
وقال عضو الوفد حسن جهاد في 
حديث إل��ى "الصباح اجلديد"، إن 
"الزيارة إلى بغداد كانت ايجابية 
بعد  السياس��ية  املقاييس  بكل 
حص��ول فج��وة ب��ن احلكوم��ة 
االحتادية واالقليمية نتيجة اجراء 

االستفتاء ".

"اللق��اءات  أن  جه��اد  وأض��اف 
اس��همت ف��ي تقلي��ل الفجوة، 
والس��عي لبدء حوار جدي ضمن 

الدستور العراقي".
ولفت إلى أن "رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي ورئيس مجل��س النواب 
سليم اجلبوري ابديا حرصهما بأن 

تستمر الزيارات بن الطرفن".
وكشف جهاد عن "عمل مشترك 
س��يجري بن بغداد واربيل سواء 
على الصعيد السياسي والفني 
خالل االيام القليلة املقبلة مهدت 
له زيارتنا حيث جرى االتفاق على 

طي صفحة املاضي".
ون��ّوه عض��و الوفد الك��ردي إلى 
تتس��م  ل��م  "النقاش��ات  أن 
تناول��ت  ب��ل  بالعمومي��ات 
موض��وع  س��يما  التفصي��الت، 

املناطق املتنازع عليها".
وأوضح أن "زيارة احزاب ليست في 
الس��لطة داخل اقليم كردستان 
كانت ته��دف إلى تقريب وجهات 
النظر واالطالع على املش��كالت 

االنية وكيفية معاجلتها".
ونفى جه��اد "ارتب��اط الوفد باي 
من احلزبن الرئيس��ن في اقليم 
الدميقراط��ي  وهم��ا  كردس��تان 
الكردس��تاني واالحت��اد الوطن��ي 

الكردستاني".
تتمة ص3

وعد بفتح مطاري أربيل والسليمانية وإدارة مشتركة للمعابر الحدودية

العبادي يدعو الى التعجيل بتسليم
رواتب موظفي اإلقليم وحل الملفات العالقة

العبادي يستقبل الوفد الكردي السياسي

الحكومة االتحادية أثبتت عدم الحاجة
"الرصاص الطائش".. تقليد عشائري2الى تدخالت خارجية لحل األزمة مع اإلقليم

3يزدهر بالمدن ويصيب العراقيين بالجملة

الصباح الجديد - خاص:
كان ينبغ��ي أن يصل امل��اء الصالح 
للش��رب ال��ى س��كان محافظ��ة 
البص��رة نهاية الع��ام املاضي، غير 
متعم��دة  ح��وادث  سلس��لة  ان 
احلريق  آخره��ا  ومح��اوالت تخريب، 
الذي ش��ب في املنش��أة الرئيسية 
بالهارث��ة، حال��ت دون حتقي��ق هذا 
مالي��ن  لثالث��ة  بالنس��بة  احلل��م 
مواط��ن ف��ي البصرة وم��دن اخرى، 
وقد مر مرور الكرام، ودون اي تعقيب 
او احتج��اج ما اعلنته وزيرة االعمار 

)املعني��ة  والبلدي��ات  واالس��كان 
املباش��رة باملش��روع( قب��ل اقل من 
شهر بان الوزارة فشلت في االيفاء 
بتعهداته��ا باجن��از مش��روع م��اء 
البصرة الكبير في عام 2017 علما 
بان هذا املشروع يعد واحداً من أهم 
املش��اريع الوزاري��ة الس��تراتيجية، 
التي يتم تنفيذها بتمويل )عراقي- 
ياباني( مش��ترك، وبكلفة اجمالية 

تبلغ قرابة 650 مليون دوالر.
وعرض ال��ى "الصباح اجلديد" رجال 
اعمال ومهندس��ون ومتخصصون 

ونش��طاء ضد الفس��اد معلومات 
خطيرة عن ش��بكة مافيا تتحكم 
ف��ي ادارة مش��اريع حتدي��ث البنية 
اخلدمي��ة في البصرة تتولى تخريب 
هذا املشروع واهدار وسرقة متويالته، 
وكذل��ك عرقلة مش��اريع آخر بهذا 
االجتاه، وبخاصة املشاريع التي تقدم 
جهات دولية الق��روض لتحقيقها 
وتتولى شركات احترافية تنفيذها.
وف��ي اآلونة االخيرة وجدت اتهامات 
ملوظف��ن فاس��دين طريقه��ا الى 
اقنية اعالمية عديدة واش��ير فيها 

الى املسؤولن  "احملمين" باألسماء، 
فق��د نقل��ت الش��بكة االعالمية 
املس��تقلة "ع��راق القان��ون" ي��وم 
الس��بت املاضي  عن مصدر مطلع 
وموث��وق ف��ي دي��وان وزارة االعم��ار 
والبلدي��ات واالش��غال  واالس��كان 
العامة قول��ه ان  االدلة تثبت تورط 
ع��دد من موظفي ال��وزارة بالوقوف 
م��اء  مش��روع  حري��ق  ح��ادث  وراء 
البصرة الكبير في الهارثة شمالي 

البصرة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د رئي��س مجل��س ال��وزراء حي��در 
العبادي املضي ف��ي بناء جيش وطني 
ق��وي يداف��ع ع��ن ارض��ه ومواطني��ه 
جميعا من دون استثناء ويحافظ على 

سيادة وهيبة الدولة.
وذكر بي��ان ملكتب��ه تلق��ت "الصباح 
اجلدي��د" نس��خة منه امس الس��بت 
مبناس��بة الذك��رى ال���97 لتأس��يس 
اجليش العراقي " نس��تذكر بكل فخر 

والتسعن  الس��ابعة  الذكرى  وإجالل 
لتأس��يس جيش��نا العراق��ي املقدام 
الذي س��ّطر بكل تشكيالته وصنوفه 
اروع املالحم الوطنية البطولية لبلده 

وشعبه".
الي��وم مع��ا  نحتف��ل  واذ   " واض��اف 
بهذه املناس��بة املباركة اخلالدة التي 
متثل عيد اجليش وعي��د النصر نتقدم 
بأس��مى التبري��كات وأح��ر التهان��ي 
لش��عبنا العراق��ي وجيش��ه البطل 

ال��ذي اع��اد للوط��ن هيبت��ه وحافظ 
عل��ى ارض بل��ده وق��ّدم التضحي��ات 
الغالي��ة ف��ي اصعب مرحلة م��ّر بها 
بلدن��ا العزيز، وكان بحق احلصن املنيع 
حلماية املكتس��بات الوطنية واحلفاظ 

على هيبة الدولة وسيادتها".
ه��ذه  تتزام��ن  واذ   " العب��ادي  وتاب��ع 
املناس��بة اليوم مع ما حتقق من نصر 
كبير على عصابات داع��ش االرهابية 
وما يش��هده بلدنا من امن واستقرار 

بفضل الدماء التي قّدمها هذا اجليش 
املعط��اء وبقي��ة التش��كيالت، فاننا 
ننتهز هذه املناسبة لنؤكد استمرارنا 
باملض��ي في بن��اء جي��ش وطني قوي 
يدافع عن ارضه ومواطنيه جميعا دون 
اس��تثناء ويحافظ على سيادة وهيبة 
الدولة ويحمل ش��عار االم��ن واحلرية 
وينتمي للعراق الواحد املوّحد وال ميثل 

حزبا او طائفة او جهة بعينها".
تتمة ص3

من يتستر على موظفين مسؤولين عن إهدار 650 مليون دوالر؟ 

الصباح الجديد - وكاالت:
ب��ات كت��اب املؤلف ماي��كل وولف 
املثير ع��ن إدارة الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب، "نار وغضب"، األكثر 

مبيعا على اإلنترنت.
أوردتها  الت��ي  املعلوم��ات  وأف��ادت 
مكتبتا "أم��ازون" و"بارنز آند نوبل" 
"ن��ار  كت��اب  ب��أن  اإللكترونيت��ن 
وغض��ب" احتل املرتب��ة األولى في 

املبيعات.
وبدأ مخزون الكتاب ينفد، إذ أشارت 
أم��ازون إل��ى أن ش��حن الكتاب ملن 
يرغب قد يس��تغرق من أس��بوعن 
إل��ى اربع��ة أس��ابيع، وال يتوق��ف 
الطل��ب عل��ى الكتاب من��ذ صدور 
تقاري��ر عن محت��واه، ي��وم األربعاء 

املاضي.
وكان من املقرر ان يصدر الكتاب في 
الثالثاء املقبل غي��ر ان ترامب الذي 
وص��ف الكتاب باملل��يء باالكاذيب، 
ه��دد باتخ��اذ إج��راء قانون��ي حتى 
حتجب دار النش��ر طرح النس��خة 
الورقية من الكتاب، إال أن الناش��ر 
س��ارع بإصداره ي��وم اجلمعة، قبل 
املوع��د املقرر بأربعة أيام "بس��بب 

الطلب الساحق عليه".

درام��ا  ببرنام��ج  أش��به  الكت��اب، 
واش��نطن  أص��اب   - واقعي��ة 
كاإلعصار، وأغضب الرئيس بسبب 
الصورة السلبية التي يظهر فيها 
هو ومس��اعدوه، ولكث��رة النميمة 
التي  الدقيق��ة في��ه  والتفاصي��ل 
توحي بقرب وولف من مركز القرار.

وقال الكاتب في مقابلة مع برنامج 

"تودي ش��و"، يوم اجلمع��ة املاضي، 
"إن الوصف املشترك بن جميع من 
يحي��ط بالرئيس ه��و أنه كالطفل 

الذي يحتاج إلى اإلشباع الفوري".
الكتاِب  اس��تخالصات  أب��رز  وم��ن 
أن ترام��ب وعائلَته ل��م يتوقعوا أو 
ل��م يري��دوه أن يفوز بالرئاس��ة، بل 
اس��تخدام خسارته  العائلة  أرادت 

املتوقعة لزيادة شهرتها وثروتها.
فرئيس��ة حمل��ة ترام��ب، كيليآن 
كون��وي، كانت جتري اتص��االت مع 
معارفها في يوم االنتخابات نفسه 
لتح��اول احلص��ول عل��ى وظيف��ة 

معلقة تلفزيونية بعد خسارته.
أن جمي��ع  ه��و  آخ��ر  اس��تخالص 
مس��ؤولي البيت األبي��ض يعتبرون 

أن ترامب ليس مهيأ للرئاسة، وأنه 
يتخ��ذ قراراتِه بن��اء عل��ى آراء آخر 

شخص حتدث معه.
الكت��اب أيض��ا يص��ف ثالث��ة فرق 
الرئيس  ب��ن مس��اعدي  متضاربة 
يتنافس كل منه��ا للحصول على 
أذن صاغية منه، فهناك مس��اعده 
موظفي��ه  مدي��ر  وهن��اك  بان��ون، 
)الس��ابق( راينس بريب��س، ومن ثم 
ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر. 
من تفاصي��ل الكتاب التي حظيت 
على اهتمام إعالم��ي، اقتباس عن 
مس��اعد الرئيس الس��ابق ستيف 
بانون يض��م اعتق��اده أن االجتماع 
الذي ق��ام به اب��ن املرش��ح ترامب 
دون جوني��ور- ومس��ؤولون آخ��رون 
ف��ي احلملة - مع محاميه روس��ية 
به��دف احلص��ول عل��ى معلومات 
مس��يئة عن هي��الري كلنتون كان 

مبثابِة خيانة للبالد.
البي��ت  دفع��ت  التفاصي��ل  ه��ذه 
األبي��ض إلى إص��دار تعليق يعارض 
فيه محت��وى الكتاب ويصف بانون 
مبجن��ون "فقد عقل��ه عندما فقد 
وظيفت��ه"، حس��ب بي��ان البي��ت 

األبيض.

كتاب "نار وغضب" يحقق أعلى المبيعات ويثير حفيظة ترامب

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة، 
، اس��تمرار  ي��وم أم��س الس��بت 
عملي��ات إع��ادة األمن ال��ى قضاء 
احلويجة ومحيطها لليوم الثالث، 
فيما أكدت أن العملية مس��تمرة 
بالكامل  املنطق��ة  تأم��ن  حت��ى 

وتنظيفها من العبوات الناس��فة 
واأللغام وإعادة النازحن اليها.

قي��ادة  باس��م  الناط��ق  وق��ال 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الرك��ن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
خاص لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
أن "ألوية احلش��د ) -2 -11 -3 10( 

والفرق��ة التاس��عة ف��ي اجلي��ش 
تواص��ل  االحتادي��ة،  والش��رطة 
للقضاء  الثالث  للي��وم  عملياتها 
عل��ى جيوب وخاليا داعش في قرى 
للحويج��ة",  محاذي��ة  ومناط��ق 
مشيرا إلى إن "العملية انطلقت 
من ثالثة محاور باجتاه قرى الرشاد 

اجلبلي��ة  والسالس��ل  الزرگ��ة  و 
احملاذية للحويجة وصوال إلى جبال 

حمرين".
وأض��اف أن "العملي��ة مس��تمرة 
بالكامل  املنطق��ة  تأم��ن  حت��ى 
وتنظيفها من العبوات الناس��فة 

واأللغام وإعادة النازحن إليها".

م��ن جانبه��ا أعلن��ت محافظ��ة 
كرك��وك ، ام��س ايض��ا ، انط��الق 
عملي��ات عس��كرية باجت��اه الزاب 
واحلويج��ة وداقوق بحث��ا عن خاليا 

نائمة في داخل احملافظة .
راكان  كرك��وك  محاف��ظ  وق��ال 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  اجلب��وري 

اجلدي��د‘‘  إن" ق��وات م��ن اجلي��ش 
واحلش��د  االحتادي��ة  والش��رطة 
العشائري انطلقت باجتاه مناطق 
ال��زاب واحلويجة والرش��اد وداقوق 
قرب كركوك بحثا عن خاليا نائمة 

تابعة لتنظيم داعش.
تتمة ص3

العمليات المشتركة تواصل لليوم الثالث عمليات إعادة األمن إلى الحويجة ومحيطها  

غالف كتاب "نار وغضب"
بغداد ـ الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  اعلن��ت 
االجتماعي��ة، أمس الس��بت، إجراء 
حتقيق مبعلومات تتهم مدير قس��م 
االحتياج��ات اخلاصة بنينوى "ببيع" 
أطفال كان��وا مودعن في دور اإليواء 
ل�"داعش"، فيما أكدت أنه س��يتم 
"إحالت��ه للقضاء" في ح��ال ثبوت 

التهمة عليه.
وق��ال املتحدث باس��م وزارة العمل 

عم��ار منع��م ف��ي بي��ان صحف��ي 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة 
منه، إن "مكت��ب املفتش العام في 
الوزارة يج��ري حتقيقا عن معلومات 
تدع��ي وجود تعاون بن مدير قس��م 
االحتياج��ات اخلاصة ف��ي نينوى مع 
داعش اإلرهابي لبيع االطفال الذين 
كان��وا مودعن ف��ي دور االي��واء ابان 
فترة س��يطرة العصابات االجرامية 

على احملافظة".

واضاف منع��م، أن "التحقيق يجري 
باش��راف مباش��ر م��ن وزي��ر العمل 
محمد ش��ياع الس��وداني"، مؤكدا 
أنه " ال تهاون في هذا املوضوع وحال 
ثبوت التهمة على الشخص املعني 
س��يتم احالته للجهات القضائية 
اخملتص��ة لين��ال القص��اص العادل 
ألن��ه أخل بش��رف الوظيف��ة وخان 

االمانة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت منظم��ة أوب��ك، أم��س 
الس��بت، ارتف��اع س��عر س��لة 
األوبك اليوم��ي الى أكثر من 66 

دوالراً للبرميل.
وقال��ت املنظم��ة في بي��ان لها 
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" ، 
إن "سعر سلة أوبك  ارتفع ليصل 

الى 66.13 دوالراً للبرميل".

وأضاف��ت املنظمة، أن "الس��عر 
ارتفع ع��ن اليوم الس��ابق الذي 
بلغ 65.12 دوالراً، وفقا حلس��ابات 

أمانة أوبك".
وتتأل��ف س��لة منظم��ة الدول 
املصدرة للنفط )أوبك( املرجعية 
م��ن مزي��ج الصح��راء )اجلزائر(، 
وجيراس��ول )أنغ��وال(، وأورين��ت 
)غيني��ا  وزافي��رو  )إك��وادور(، 

االستوائية(، ورابي ليت )غابون(، 
وإي��ران � إي��ران(، البص��رة لي��ت 
)الع��راق(، الكوي��ت إكس��بورت 
)الكوي��ت(، إس س��يدر )ليبي��ا(، 
بوني اليت )نيجيريا(، قطر مارين 
)قطر(، الض��وء العربي )اململكة 
مورب��ان  الس��عودية(،  العربي��ة 
)اإلمارات العربية املتحدة( وميري 

)فنزويال(.

مدير قسم االحتياجات الخاصة في نينوى 
متهم ببيع أطفال الى داعش

العمل تحقق معه

نفط أوبك يسجل ارتفاعا ألكثر من 66 دوالرًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير النفط جبار علي اللعيبي 
ان ال��وزارة الزمت ش��ركة ميس��ان 
الدولية باملباش��رة بتنفي��ذ اعمال 
مشروع مصفى ميسان االستثماري  
خالل 30 يوما ، جاء ذلك خالل توقيع 
االخيرة تعهدا اعدت��ه الوزارة لهذا 

الغرض .
وأوض��ح اللعيب��ي ان ال��وزارة تولي 
اهتمام��ا كبيرا في تنفيذ مش��روع 
مصفى ميسان االستثماري بطاقة 
)150( ال��ف برميل، وه��و من ضمن 
خطط الوزارة االس��تراتيجية لزيادة 
معدالت انتاج املش��تقات النفطية 

في الب��الد . واضاف الوزي��ر ان هيئة 
ال��رأي ق��د وافق��ت ف��ي اجتماعها 
األخير على قيام الوزارة بتوفير املياه 
الكافية لتغطية احتياجات تنفيذ 
مشروع املصفى بالتنسيق مع وزارة 
امل��وارد املائية وهو األم��ر  الذي كان 

سببا في تأخير املباشرة  بالعمل.
وش��دد على ضرورة التزام الشركة 
احمل��ددة   بالتوقيت��ات  املس��تثمرة  
واملهل��ة  املمنوحة  لها وبعكس��ه 
س��تعد ال��وزارة  العق��د الغيا ومن 
دون ان تتحم��ل اي تبع��ات مالي��ة 

وقانونية.
تفصيالت أخرى ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
وّجه وزير الكهرباء املهندس قاس��م 
محم��د الفه��داوي الدوائر اخملتصة 
في الوزارة بتجمي��د الديون املترتبة 

بذمة املواطنن .
وأش��ار الفه��داوي ال��ى ان القوائم 
اجلدي��دة كان��ت قد ص��درت من دون 
ديون ابت��داًء من ش��هر كانون االول 
، وذل��ك خ��الل اجتماع��ه  املاض��ي 
باللجن��ة العليا املش��كلة من قبل 
رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي 
ال��ذي وج��ه ب��دوره بتش��كيل جلنة 
ضمت كبار مستش��اريه لدراستها 
وتق��دمي مقترح��ات بذل��ك. يذكر أن 
تس��عيرة الكهرب��اء الص��ادرة م��ن 

الوزارة وضمن استراتيجتها اجلديدة 
ستكون مدعومة من الدولة بنسبة 
%94  للفئات الفقيرة وبنس��ب اقل 
لبقي��ة الفئات وهي مبالغ ميس��رة 
بإم��كان املواطن تس��ديدها لينعم 
بطاق��ة كهربائية ملدة )24( س��اعة 
يوميا. يذكر أن األمانة العامة جمللس 
الوزراء، اطلقت في وقت سابق حملة 
اعالمي��ة بعنوان "خدم��ة وجباية" 
االس��تثمارية  باملش��اريع  للتعريف 
لعق��ود اخلدم��ة واجلباية م��ن اجل 
انهاء ازمة الطاق��ة الكهربائية في 
الب��الد، والت��ي يص��ر البع��ض على 

تسميتها بال " خصخصة "
تتمة ص3

متابعة الصاح الجديد:
أعلن حلف ش��مال األطلس��ي )ناتو( 
ان جلنت��ه العس��كرية وه��ي اعل��ى 
هيئة عس��كرية باحللف س��تناقش 
مل��ف البيئ��ة االمني��ة "الصعب��ة" 
في الش��رق األوس��ط ودور احللف في 
حتقيق االس��تقرار في املنطقة خالل 
اجتم��اع يعق��د يوم��ي 16 و17 م��ن 

الشهر اجلاري.
وذك��ر احللف في بي��ان اطلعت عليه 
"الصباح اجلدي��د" ان االجتماع الذي 
يعقد على مس��توى رؤس��اء األركان 
س��يبحث جه��ود التحال��ف الدولي 

لهزمية داع��ش ودور الناتو في العراق 
خالل عام 2018.

وأضاف ان اجللس��ة االولى لالجتماع 
س��تركز على ال��دول الواقعة جنوب 
بش��أن  تقري��را  وس��تتضمن  أوروب��ا 
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 

أفريقيا.
وأشار إلى أن اجللسة ستمهد الطريق 
إلج��راء املزي��د م��ن النقاش��ات حول 
مبادرات االس��تقرار ومحاربة االرهاب 
والتحال��ف الدول��ي لهزمي��ة داع��ش 
وتدريب القوات العراقية واستعراض 

وضع بعثة ناتو في أفغانستان.

إلزام شركة دولية بتنفيذ
مصفى ميسان خالل 30 يومًا

تجميد ديون الكهرباء 
السابقة للمواطنين

"الناتو" يناقش تدريب القّوات 
العراقية في عام 2018

األدلة الجنائية قالت كلمتها: حريق مشروع البصرة الكبير متعمد
في حين أكد معصوم أن االنتصارات أعادت ثقة العالم به

العبادي: ماضون في بناء جيش وطني قوي
يحافظ على سيادة وهيبة الدولة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

فتح ترحي��ب االدارة االميركية بزيارة 
وفد من القوى واالحزاب الكردية الى 
العاصم��ة بغداد، واج��راء مباحثات 
واجللوس وجه��ا لوجه لبح��ث الية 
املس��ائل  ملعاجل��ة  احلل��ول  ايج��اد 
العالقة، الباب على مصراعيه امام 
ضرورة وجود متثيل حقيقي للش��ارع 
الك��ردي وعدم االعتم��اد على حزبي 
السلطة لقيادة دفة احلوار والتفاهم 

مع بغداد.
اخلارجي��ة االميركي��ة وعلى لس��ان 
املتحدث باسمها هيذر نويرت عبرت 
عن س��عادتها بزيارة وفد من القوى 
واالح��زاب الكردي��ة ال��ى العاصمة 
بغداد، واجلل��وس وجها لوجه لبحث 
الية ايج��اد احللول ملعاجلة املس��ائل 
العالقة من دون احلاجة الى تدخالت 
خارجية وهو ما قالت انها تشجعه 

وتسعى له.
واضافت نويرت »اننا نشجع احلكومة 
العراقي��ة على فتح اف��اق احلوار مع 
حكوم��ة االقليم، وهو م��ا يثبت ان 
الطرفني ليسا بحاجة الى احلكومة 
االميركية لرعاية مث��ل هكذا حوار 
وان احلكوم��ة العراقي��ة ق��ادرة على 
معاجلة املش��كالت وحتقيق التقارب 
بني الكرد واحلكومة الفدرالية وفقا 

للدستور العراقي.
رئي��س اجملل��س الع��ام ف��ي حرك��ة 
التغيي��ر عض��و الوف��د السياس��ي 
الكردي الدكت��ور رؤف عثمان وبينما 
رحب ف��ي حدي��ث للصب��اح اجلديد 
باملوقف االميركي من الزيارة، اوضح 
ان الوفد ميثل ش��ريحة واس��عة من 
املواطنني في كردس��تان ومن اخلطأ 
وصفه بانه الميثل ش��عب كردستان، 
كما حاول احل��زب الدميقراطي، الذي 
وصف الزيارة بانها مزايدة سياسية 
وتأتي في س��ياق الدعاية االنتخابية 

املبكرة.
املباحث��ات  ان   « عثم��ان  وكش��ف 
التي اجراه��ا وفد االح��زاب الكردية 
الذي ضم )حرك��ة التغيير، اجلماعة 

الدميقراطي��ة  حتال��ف  االس��المية، 
والعدالة(، في بغداد مع املس��ؤولني 
متح��ورت  واحلزبي��ني  احلكومي��ني 
حول االبق��اء على دس��تورية اقليم 
كردس��تان وحكومته ومن��ح رواتب 
واملتقاعدين،  املوظفني  ومستحقات 
الذي��ن يعانون من اوضاع معيش��ية 

ومالية صعبة .
واش��ار الى ان زيارة الوفد السياسي 
الى بغداد جاءت بعد يئس��ت احزاب 
املعارض��ة م��ن التفاهم م��ع حزبي 
الس��لطة، بع��د ان رفض��ا التجاوب 
م��ع مطالب املعارض��ة الهادفة الى 
ح��ل احلكوم��ة وتش��كيل حكومة 
انقاذ وطني في االقليم، لتأخذ على 
عاتقه��ا قي��ادة املرحل��ة االنتقالية، 
ان الوف��د اك��د للحكوم��ة  مبين��اً 
االحتادي��ة وجود ارادة في كردس��تان ، 
ال تري��د ان يبقى الوض��ع معلقا بني 

اربيل وبغداد، وان ال تنعكس اخلالفات 
السياسية على ش��عب كردستان، 
وان الفدرالية حق دس��توري لشعب 
كردس��تان والعراق يجب ان يبقى وال 

يتم التجاوز عليه.  
واضاف عثم��ان ان الوفد ليس بديال 
عن حكوم��ة اقليم كردس��تان وامنا 
ذهب ال��ى بغداد ممثال عن الش��عب، 
ليقدم جملة من املطالب املواطنني 
التي اخفقت حكومة االقليم خالل 
الس��نوات املنصرمة مع املركز، كما 
اكد دستورية كيان اقليم كردستان، 
ورف��ض التعامل معه على اس��اس 

مجموعة من احملافظات.
رئيس اجمللس العام في حركة التغيير 
تابع »اذا كانت حكومة االقليم تريد 
ان تفت��ح صفحة جدي��دة فينبغي 
عليها ان تأتي الى بغداد لتتحاور مع 
بغداد ب��دال من التوجه الى فرنس��ا 

واملانيا للتوس��ط«، وعليها ان تلتزم 
مبا يق��ع عل��ى عاتقها م��ن واجبات 
جتاه احلكوم��ة االحتادية، التي قال ان 
لديها رغبة جدي��ة ملعاجلة اخلالفات 
م��ع حكومة االقليم، مبيناً تس��لم 
حكومة االقليم مبالغ مالية ضخمة 
لق��اء توقيعها عقودا مع ش��ركات 
النف��ط العاملي��ة خالفا للدس��تور، 
ال��ذي اك��د ان احلكوم��ة االحتادي��ة 
ليس��ت مس��تعدة لتس��ويتها مع 
تركيا التي تطال��ب مبلبغ 4 مليارات 
دوالر منحته��ا حلكوم��ة االقليم وال 
يعرف كي��ف صرفت والى اين ذهبت 

تلك االموال حلد االن.      
الق��وى  وف��د  زي��ارة  م��ع  تزامن��ا 
السياس��ة الكردي��ة الى بغ��داد زار 
باف��ل طالبان��ي القيادي ف��ي االحتاد 
الوطني الكردس��تاني النجل االكبر 
لرئي��س اجلمهوري��ة الس��ابق جالل 

طالبان��ي، العاصم��ة بغ��داد واجرى 
عددا من اللق��اءات مع رئيس الوزراء 
وش��خصيات سياس��ية وحكومية 
وذكر في موقع��ه على الفيس بوك، 
ان��ه بحث مع رئيس ال��وزراء االوضاع 
الراهن��ة والس��بل الكفيلة مبعاجلة 
اخلالف��ات وتأم��ني روات��ب موظف��ي 

اقليم كردستان.
زيارة جنل الطالباني فسرها مراقبون، 
بانها تأتي لسحب البساط من حتت 
اقدام االطراف السياسية املعارضة، 
الت��ي زارت بغ��داد والتق��ت برئي��س 
الوزراء، والذي فسرت مساعيها بانها 
تأت��ي لتحقيق مكس��ب سياس��ي 
على حس��اب حزبي السلطة، اذا ما 
متكنت من اقن��اع العبادي بارس��ال 
روات��ب موظفي االقليم التي عجزت 

حكومة االقليم عن تأمينها.  
احلكومة العراقية جددت من جهتها 

التخلي  متسكها بش��روطها وعدم 
عنها للب��دء بالتفاوض مع حكومة 

االقليم مجددا.
واض��اف املتح��دث باس��م احلكومة 
االحتاي��ة س��عد احلديثي ف��ي احدث 
تصري��ح، ان احلكومة ل��م تتخل عن 
ش��رطها للبدء بحوار م��ع حكومة 
االقلي��م والذي يتمث��ل بالغاء نتائج 
بغ��داد  رغب��ة  معلن��اً  االس��تفتاء، 
الب��دء بح��وار مع اقليم كردس��تان، 
اال انه��ا مصرة على الت��زام االقليم 
بالقانون والدستور النهاء املشكالت 

العالقة.   
ل��المم  الع��ام  االم��ني  اك��د  ب��دوره 
أنطوني��و غوتري��س، دعم  املتح��دة 
املنظم��ة الدولية حل��ل اخلالفات بني 
أربيل وبغداد بش��كل س��لمي وعبر 
املفاوض��ات السياس��ية عل��ى وفق 

مبادئ الدستور العراقي.

الحكومة االتحادية أثبتت عدم الحاجة
الى تدخالت خارجية لحل األزمة مع اإلقليم

الخارجية األميركية ترحب بزيارة الوفد الكردي الى بغداد طارق حرب 

 تفاحش��ت جرمية اطالق العي��ارات النارية بأكثر 
من الفاحش��ة خاصة ف��ي اليومني االخيرين من 
س��نة ٢٠١٧ حيث لعبة كرة القدم واالحتفاالت 
بالس��نة اجلديدة وكم كان االولى مبجلس النواب 
ف��ي اثناء تش��ريعه قانون االس��لحة اجلديد في 
بداي��ة س��نة ٢٠١٧ ذي الرقم )٥١( لس��نة ٢٠١٧ 
املنشور باجلريدة الرسمية ان يلتفت الى قضيتني 
مهمت��ني يج��ب ان يوردهما القان��ون: اوالهما ان 
يح��دد هذا القان��ون عقوبة ملن يطل��ق العيارات 

النارية فهذه جرمية مكانها قانون االسلحة.
 اما اغفال اللجنة القانونية في البرملان عن ذلك 
مس��ألة خطي��رة اذ كان على البرمل��ان ان يحدد 
عقوب��ة جلرمية اطالق العي��ارات النارية في قانون 
االس��لحة دون ان يش��رع البرمل��ان ه��ذا القانون 
وه��و خال م��ن تنظيم احكام ه��ذه اجلرمية التي 

استفحلت بنحو كبير.
 اما كيف سهت اللجنة القانونية البرملانية فهذا 
خط��أ قانوني كبير وكذل��ك كان من املطلوب ان 
يتضمن القانون سحب  اجازة السالح ممن اطلق 
النار من الس��الح اجمل��از كأثر اداري اذ اليس��تحق 
االجازة م��ن يطلق العي��ارات وال بد من س��حب 
اجازت��ه  حت��ى ولو ل��م حتكم احملكم��ة مبصادرة 
السالح اي اضافة حالة جديدة الى املادة )١٢( من 
قانون االس��لحة واعتبار اط��الق العيارات النارية 
احد اس��باب س��حب االج��ازة اي ع��دم االكتفاء 
باحلاالت ال��واردة في تلك امل��ادة كالوفاة وفقدان 
الش��روط ويضاف اليه��ا حالة اط��الق العيارات 
النارية مع اس��باب سحب اجازة السالح  كذلك 
كان من املطلوب معاقبة من اس��تعمل السالح 
باطالق العيارات النارية كاملوظفني والعسكريني 
والش��رطة عن جرمية اس��تعمال آل��ة حكومية 

الغراض شخصية باطالق العيارات النارية ٠
كذل��ك على اجله��ات اخملتصة تطبي��ق االحكام 
التي م��ا زالت ناف��ذة منها القرار )٥٧٠( لس��نة 
١٩٨٢ ال��ذي يعاقب كل من اطلق عي��ارات نارية 
في املناسبات العامة واخلاصة داخل املدن والقرى 
والقصبات حيث تصل العقوبة الى ثالث سنوات 
وقد نش��ر هذا القرار بالوقائع بالعدد )٢٨٨٤( في 
1982/5/17والق��رار ١٦٩ ف��ي 1997/11/9 ال��ذي 
من��ع اطالق العيارات الناري��ة واجاز حجز اخملالف 
مدة تصل الى الس��تة اشهر ومنح مكافأة وهي 
نصف قيمة الس��الح مل��ن يقبض عل��ى مطلق 
العي��ارات النارية وكذلك عل��ى اجلهات اخملتصة 
اب��الغ الدوائر الرس��مية والوحدات العس��كرية 
ووح��دات الش��رطة وس��واها التخ��اذ االجراءات 
القانونية بحق من ينتس��ب اليهم عند اطالقه 
العي��ارات الناري��ة وختاما في ال��زواج يتم اطالق 
الن��ار وفي الوف��اة تطلق النار ايض��ا على الرغم 
من ان االولى مناس��بة سعيدة والثانية مناسبة 
تعيس��ة ولو كانت هذه الظاه��رة لها مدلوالت 
الخذه��ا الغرب وم��ا تركونا في جهالة الس��الح 
والنار واالصابات والوفيات وحسنا فعلت احملاكم 
عندما عّدت القتل واجل��رح الناجت عن النار جرمية 

عمدية وليست جرمية خطأ.

البرلمان وعقوبة
اطالق العيارات النارية 

تقـرير

أكيكو يوشيوكا*

كردس��تان”  إقلي��م  “حكوم��ة  أج��رت 
االس��تفتاء ح��ول االس��تقالل ف��ي 25 
أيلول/ س��بتمبر 2017. وم��ن بني 72.16 
باملائة من الناخب��ني املؤهلني في إقليم 
كردس��تان واألراض��ي املتن��ازع عليه��ا 
الذي��ن أدل��وا بأصواتهم، فّض��ل 92.73 
باملائ��ة االنفص��ال ع��ن الع��راق عل��ى 
الرغ��م م��ن املعارض��ة الش��ديدة على 
الصعيَدي��ن الداخل��ي واخلارج��ي. وق��د 
إقليم كردس��تان”  “حكوم��ة  خّططت 
للب��دء مبفاوضات مع احلكومة العراقية 
بع��د  االس��تقالل  ظ��روف  لتس��وية 
االستفتاء، مستخدمًة التأييد الساحق 
لالنفصال كورقة مس��اومة. ولكن بعد 
احلكومة  االس��تفتاء، فرض��ت  انته��اء 
العراقية إلى جانب تركيا وإيران عقوباٍت 
اقتصادي��ة عل��ى كردس��تان. باإلضافة 
إل��ى ذلك، تقّدم اجلي��ش العراقي وقوات 
“احلش��د الشعبي” الس��تعادة األراضي 
املتن��ازع عليه��ا التي س��يطرت عليها 
قوات “البش��مركة” بصورة منفردة عام 
2014 وس��ط االرتب��اك حيال اس��تيالء 
تنظي��م “داعش” على املوصل. فخس��ر 
األكراد قسًما كبيرًا من األراضي واملوارد 
النفطية التي كانوا يس��يطرون عليها 
س��ابًقا، ما حّطم احللم باالستقالل في 

املستقبل املنظور.
وتوقع��ت القي��ادة الكردية ف��ي العراق 
معارض��ًة قوية م��ن قبل إي��ران وتركيا، 
وهما القوتان اإلقليميت��ان اللتان كانتا 
قلقتان حيال آثار االستفتاء على األكراد 
ف��ي بلديهما. ولكن ردًا بهذه القس��اوة 
م��ن احلكوم��ة العراقي��ة ل��م يكن في 
االنقس��امات  إل��ى  احلس��بان، إضاف��ًة 
الكردية الداخلي��ة التي مّكنت التقدم 
العس��كري العراقي فض��اًل عن الغياب 

الكلي لدعم اجملتمع الدولي لألكراد.
ويكمن اخلطأ األول في تقديرات “حكومة 

إقليم كردستان” أو باألحرى في تقديرات 
“احلزب الدميقراطي الكردس��تاني” الذي 
قاد االس��تفتاء بقوة، ه��و أنهما توقعا 
من الع��راق العربي أن يفه��م رغبتهم 
ف��ي االس��تقالل. أواًل، ل��م يك��ن هناك 
أي دع��م يذك��ر في صف��وف األكراد في 
كردستان للبقاء داخل الدولة العراقية 
في املس��تقبل. ولدى كردس��تان ذاكرة 
جماعية بالقمع في ظ��ّل نظام صدام، 
وخبرة ألكثر من خمس وعش��رين سنًة 
م��ن احلكم الذاتي، م��ا قّلص ارتباطهم 
اجلس��دي والعاطف��ي بالع��راق. بيد أّن 
الع��راق العربي يحافظ عل��ى القومية 
العراقي��ة القوية الت��ي تدعم التعايش 
السلمي جلميع العراقيني بصرف النظر 
ع��ن اخللفيات الديني��ة أو العرقية. وقد 
تع��ززت ه��ذه املش��اعر بش��كٍل خاص 
اآلن عل��ى ض��وء االنتصار عل��ى تنظيم 
يحت��ّل  كان  ال��ذي  اإلرهاب��ي  “داع��ش” 
أج��زاًء م��ن العراق ف��ي اآلون��ة األخيرة. 
وهن��اك مي��ل إل��ى التقلي��ل من ش��أن 
الطبيعة الفريدة لكردستان والقومية 
الكردية في الس��ياق األوس��ع للقومية 
العراقي��ة. وحتى لو كان السياس��يون 
الع��رب على درايٍة بتطلع��ات نظرائهم 
األكراد باالس��تقالل، لم يكن لديهم أي 
محّف��ز إلقناع جمهورهم العربي بدعم 
االنفصال الك��ردي. وفي اجملتمع العربي، 
كان هناك إحباط إزاء القيادة السياسية 
الكردية التي استغلت هشاشة العراق 
بعد ع��ام 2003، وتصرّف��ت كدولة ذات 
ذات  أو  اجلان��ب  أحادي��ة  دبلوماس��ية 
س��يطرة على صادرات النفط. وبلغ هذا 
الغض��ب املكب��وت ذروته ف��ي االعتداء 
العس��كري غير املس��بوق في كركوك. 
فال يتش��ارك إقليم كردس��تان والعراق 
العرب��ي املش��اعر أو اآلراء العام��ة على 
اإلط��الق. وكان للقي��ادة الكردي��ة التي 
فش��لت في التوصل إلى فهٍم حقيقي 
للمجتم��ع العرب��ي نظرًة غي��ر واقعية 

الحتمال االستقالل.

ولك��ن رمب��ا ملا عملي��ة كرك��وك ممكنًة 
ل��وال االنقس��امات الكردي��ة الداخلية. 
الدميقراط��ي  “احل��زب  اس��تخّف  فق��د 
الكردي��ة  باملعارض��ة  الكردس��تاني” 
لالستفتاء، مبا في ذلك معارضة “االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني”. وعل��ى الرغم 
من أّن��ه غالًبا ما يُش��ار إل��ى أّن “احلزب 
الكردس��تاني” تس��ّرع في  الدميقراطي 
االس��تفتاء لتحوي��ل االنتق��ادات حول 
حالة اجلمود في سياس��ات كردستان أو 
الصعوبات االقتصادية، فبالنس��بة إلى 
قيادة “احلزب الدميقراطي الكردستاني”، 
وال س��يما أولئك من اجليل األكبر س��ًنا 
الذي��ن قاتل��وا ف��ي ح��روب العصاب��ات 

الطويل��ة ومتكنوا م��ن بناء دول��ة األمر 
الواقع، كان لقضية االستقالل األولوية 
عل��ى أي أمر آخ��ر. باإلضافة إل��ى ذلك، 
كان م��ن املتوق��ع أن يق��ودوا الطريق مبا 
أّن “احل��زب الدميقراط��ي الكردس��تاني” 
ه��و ال��ذي ميّثل كردس��تان م��ن وجهة 
نظره��م. وقد أغفل��ت طريقة التفكير 
ه��ذه املعضلة الت��ي يواجهه��ا األكراد 
الذين يريدون كردستان مستقلة ولكن 
ليس أس��رة بارزاني احلاكم��ة. ويُقال إنه 
في الس��ليمانية، وهي معق��ل “االحتاد 
الوطني الكردس��تاني” و”حركة التغيير 
الكردية”، بلغت نس��بة إقبال الناخبني 
50 باملائ��ة فقط، وبلغت نس��بة الذين 

صّوت��وا لصال��ح االس��تقالل 80 باملائة 
فقط من مجموع أصوات الناخبني. وفي 
منتصف ش��هر تش��رين األول/ أكتوبر، 
رض��خ فصي��ل “طالبان��ي” ف��ي “االحتاد 
الوطن��ي الكردس��تاني” ال��ذي يواج��ه 
ضغوًط��ا م��ن حكومَتي الع��راق وإيران، 
وأمر قوات “البشمركة” باالنسحاب من 
خط املواجهة في كركوك. وأّدى فش��ل 
“احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني” في 
حتقيق توافق اآلراء بدقة في كردس��تان 

إلى خسارة ’ قلب كردستان‘.
وكان اخلطأ األخير ال��ذي ارتكبه “احلزب 
الدميقراطي الكردس��تاني” سوء تقديره 
لرّد فعل اجملتمع الدولي. وبسبب املعايير 

الدولي��ة الت��ي حتت��رم احل��دود الوطنية 
القائم��ة، لن تدعم أي دول��ة االنفصال. 
وف��ي الوقت عينه، مب��ا أّنه ال ميكن إنكار 
ح��ق تقري��ر املصي��ر، مال��ت املعارض��ة 
لالنفص��ال إل��ى اتخاذ املوق��ف املتمثل 
في أنه ’ ليس الوقت املناسب، كما كّرر 
الكثير من مسؤولي الدول. ولذلك، كان 
على “حكومة إقليم كردستان” أن تقرأ 
املشاعر الدولية بحذر. وعلى الرغم من 
أّن الوالي��ات املتحدة وأوروب��ا لم تدعما 
أبًدا االس��تقالل بش��كٍل صريح، عامال 
كردس��تان كدول��ة أم��ر واق��ع تعكس 
الوض��ع على األرض منذ ع��ام 2003، ما 
أّدى إلى توقعات غير واقعية ل� “حكومة 
إقليم كردستان” بالدعم. فعلى سبيل 
املث��ال، كان��ت املكات��ب القنصلية في 
أربيل نظيرًة دبلوماس��ية ل��� “حكومة 
إقليم كردس��تان”، واستثمرت شركات 
النف��ط الكبرى في كردس��تان مبوافقة 
ضمني��ة م��ن حكومته��ا اخلاصة على 
الرغم من املعارض��ة القوية من بغداد. 
ومتّ توس��يع نط��اق الدعم العس��كري 
إلى العراق ليش��مل قوات “البشمركة” 
عندم��ا اعت��دى تنظيم “داع��ش” على 
املوصل ومدن أخرى. وأعطى هذا الواقع 
“حكوم��ة إقلي��م كردس��تان” انطباًعا 
خاطًئ��ا ب��أّن الوالي��ات املتح��دة وأوروبا 
س��تحتضنان كردس��تان املستقلة في 
نهاي��ة املطاف. ورمبا كان ه��ذا هو احلال 
لو قبلت احلكومة العراقية باالستقالل، 
ولكن هذا ال يعني ذلك الواليات املتحدة 
وأوروبا ستعامالن كردس��تان على قدم 
املس��اواة م��ع دولة الع��راق الس��يادية 
عندما ترتفع حّدة التوترات بني احلكومة 
إقليم كردس��تان”.  العراقية و”حكومة 
وبدت االحتماالت ضّد كردستان عندما 
أع��رب مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
ع��ن “ قلق��ه” إزاء االس��تفتاء قبل عدة 
أيام من إجراء التصويت. ونتيجًة لذلك، 
نأت الواليات املتح��دة والبلدان األوروبية 
بنفسها عن األكراد عندما تقدم اجليش 

العراق��ي إلى كركوك ب��داًل من التدخل 
لن��زع فتي��ل التوت��رات. وقد يُع��زى هذا 
اخلطأ ف��ي التقدي��ر جزئًيا إلى نش��اط 
الضغ��ط التي كانت متارس��ه “حكومة 
إقليم كردستان” بقوة منذ وقٍت طويل. 
وبالتأكيد، أّثر نشاط الضغط هذا على 
الرأي العام الدولي لكسب التعاطف مع 
األكراد. ولكن رمبا كانت “حكومة إقليم 
كردس��تان”، احملاطة بجماعات الضغط 
التابع��ة لها، غير قادرة على تقدير دعم 
واش��نطن احلقيقي لالستقالل أو غياب 

هذا الدعم.
وإّن ه��ذه األخطاء الثالث��ة في تقديرات 
“حكومة إقليم كردستان” كلها عوامل 
مهمة أّدت إلى فش��ل االس��تفتاء حول 
االس��تقالل. وميكن أن يتغير الرأي العام 
للعراق العربي وموق��ف اجملتمع الدولي 
مع الوقت. ولكن سيكون من مسؤولية 
القيادة الكردية أن تصلح االنقس��امات 
الداخلية وتعيد بناء املؤسس��ات خارج 
سياس��ة احلزب احملدودة، ألن هذه ليست 
املرة األولى التي تس��تغل فيها اجلهات 
األح��زاب  داخ��ل  الفوض��ى  اخلارجي��ة 
بن��اء  جه��ود  تعزي��ز  وإن  السياس��ية. 
الدولة في كردس��تان، مثل توحيد قوات 
“البش��مركة” أو اّتخاذ القرارات بتوافق 
اآلراء م��ن خ��الل السياس��ات البرملانية 
الدميقراطية هو ضرورة مطلقة لألكراد 
حت��ى ول��و بق��ي وضعه��م كمنطقة 
تتمّت��ع باحلك��م الذاتي في املس��تقبل 
املنظ��ور، وذلك من أجل ضمان وضعهم 
ف��ي الع��راق. كم��ا أّن إضف��اء الطاب��ع 
املؤسس��ي على هيكلي��ة احلوكمة في 
كردستان سيشّكل وسيلًة للمساعدة 
في الوصول إل��ى اجملتمع الدولي بصوٍت 
واح��د، وهو أم��ر ضروري إلقن��اع العالم 
بأن كردس��تان املس��تقلة لن تتس��ّبب 
باملزيد من زعزعة االس��تقرار في الشرق 

األوسط.

*عن معهد واشنطن.

ما السبب وراء سوء تقدير حكومة إقليم كردستان”لالستفتاء؟

وفد االقليم يجتمع مع العبادي »ارشيف«

نويرت: اننا نشجع الحكومة 
العراقية على فتح افاق 

الحوار مع حكومة 
االقليم، وهو ما يثبت ان 
الطرفين ليسا بحاجة الى 

الحكومة االميركية لرعاية 
مثل هكذا حوار وان 

الحكومة العراقية قادرة 
على معالجة المشكالت 

وتحقيق التقارب بين الكرد 
والحكومة الفدرالية وفقا 

للدستور العراقي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
عل��ي  جب��ار  النف��ط  وزي��ر  أك��د 
اللعيب��ي ان الوزارة الزمت ش��ركة 
ميس��ان الدولية باملباشرة بتنفيذ 
اعمال مش��روع مصفى ميس��ان 
االس��تثماري  خ��الل 30 يوما ، جاء 
ذلك خ��الل توقيع االخي��رة تعهدا 

اعدته الوزارة لهذا الغرض .
واوض��ح اللعيب��ي ان ال��وزارة تولي 
اهتماما كبيرا في تنفيذ مش��روع 
االس��تثماري  ميس��ان  مصف��ى 

بطاقة )150( الف برميل ، وهو من 
ضمن خطط الوزارة االستراتيجية 
لزي��ادة مع��دالت انتاج املش��تقات 

النفطية في البالد .
واض��اف الوزي��ر ان هيئة ال��رأي قد 
وافقت ف��ي اجتماعها األخير على 
قيام الوزارة بتوفي��ر املياه الكافية 
لتغطية احتياجات تنفيذ مشروع 
املصفى بالتنس��يق مع وزارة املوارد 
املائي��ة وهو االمر  الذي كان س��ببا 

في تأخير املباشرة  بالعمل.

وش��دد على ضرورة التزام الشركة 
احمل��ددة   بالتوقيت��ات  املس��تثمرة  
واملهلة  املمنوحة  لها وبعكس��ه 
س��تعد الوزارة  العق��د الغيا ومن 
دون ان تتحم��ل اي تبع��ات مالي��ة 

وقانونية .
عل��ى صعيد آخر اك��د وزير النفط 
جب��ار عل��ي اللعيب��ي ان مجم��ل 
الغ��از  م��ن  املص��درة  الش��حنات 
املس��تثمر للع��ام املاض��ي 2017 ، 
بلغ��ت )29 ( ش��حنة من مكثفات 

الغ��از و ) 51( ش��حنة م��ن الغ��از 
السائل  .

واوضح الوزير ان الكميات املصدرة 
 677,885( بلغ��ت  املكثف��ات  م��ن 
( ال��ف مت��ر مكع��ب ، وبالنس��بة  
للغاز السائل فقد بلغت الكميات 
ط��ن  ال��ف   )143,667( املص��درة 
متري ، مش��يرا ال��ى ان الكميات مت 
تصديرها من املوان��ئ اجلنوبية في 
خ��ور الزبيرع��ن طريق ش��ركة غاز 

البصرة .

واش��ار اللعيب��ي ان ه��ذه االجنازات 
املتحقق��ة ف��ي عملي��ات تصدير 
ح��رص  تؤك��د  واملكثف��ات  الغ��از 
ال��وزارة وخططه��ا الطموحة في 
االس��تثمار االمثل للغاز املصاحب 
للعمليات االنتاجي��ة ، موضحا ان 
عملي��ات التصدي��ر س��اهمت في 
دع��م االقتص��اد م��ن خ��الل توفير 

ايرادات مالية للخزينة االحتادية  .
من جه��ة أخرى أوضحت ش��ركة 
توزي��ع املنتج��ات النفطي��ة بأنها 

جهة تسويقية وتوزيعية وتنفيذية 
، وال عالق��ة لها بقرارات تس��عيرة  
املنتج��ات النفطي��ة ومنه��ا مادة 

النفط االسود .
وأش��ارت جلن��ة الطاق��ة الوزاري��ة 
انه��ا اتخ��ذت مؤخ��را ق��رار برف��ع 
تس��عيرة مادة النفط االسود وفق 
واقعية جرى  ومعطي��ات  مب��ررات 
التداول بش��أنها ومراجعتها وهي 
ال تس��تهدف من وراء ذلك األضرار 

بالقطاع اخلاص او غيره .

أكدت تصديرها لـ )80( شحنًة من المكثفات والغاز السائل

"النفط" تلزم شركة ميسان الدولية بتنفيذ مشروع مصفى استثماري خالل 30 يومًا

من استفتاء االنفصال في اقليم كردستان »ارشيف«



بغداد – سطو مسلح 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس الس��بت، بأن مدنيا قتل وس��لبت 
س��يارته في منطقة الكمالية شرقي 

العاصمة بغداد.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "مسلحني مجهولني أرغموا 
مدني��ا عل��ى الن��زول من س��يارته حتت 
تهديد الس��اح، في منطقة الكمالية 
ش��رقي بغداد، لكن��ه قاومه��م وأردوه 
على الفور وسلبوا س��يارته" ، مضيفا 
أن "املس��لحني الذوا بالفرار في السيارة 
ال��ى جه��ة مجهول��ة، فيما عث��ر على 
جث��ة القتي��ل وجرى نقله��ا الى الطب 

العدلي وفتح حتقيق لكشف مابسات 
اجلرمية".

ديالى – انفجار عبوة 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
ديالى امس الس��بت، بان أمر سرية في 
اجلي��ش ومرافقه أصيب��ا بانفجار عبوة 

ناسفة شمال احملافظة.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه إن "آمر س��رية في اجليش برتبة 
نقي��ب واح��د مرافقيه أصيب��ا بجروح 
ناس��فة  عب��وة  بانفج��ار  متوس��طة 
عل��ى دوري��ة كان��ا ضمنها ف��ي أطراف 
قرية شنش��ال في ري��ف ناحية قره تبه 
اجلنوب��ي، )120ك��م ش��مال بعقوبة(" ، 

مضيفا إن "الدورية كانت تقوم بواجب 
متشيط لبعض نقاط املرابطة املتقدمة 
القريبة من تال حمرين"، مبينا أن "قوة 
مش��تركة ب��دأت بتمش��يط املنطقة 

حتسبا لوجود عبوات أخرى".

كركوك – إطالق نار 
اكد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
كركوك امس الس��بت أن محامياً قتل 
بني��ران مس��لحني مجهول��ني جنوبي 

احملافظة.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "مجموع��ة مس��لحة 
أطلق��ت  حديث��ة،  س��يارة  تس��تقل 
الرصاص، في س��اعة متقدمة من ليلة 

امس االول ، نح��و محامي يدعى مروان 
اجلبوري في حي العروبة جنوب كركوك، 
ما أس��فر عن مقتله في احلال" مضيفا 
ان "قوة من الشرطة نقلت جثة القتيل 
إل��ى دائرة الطب العدل��ي، فيما فتحت 
حتقيقاً للكشف عن مابسات احلادث". 

صالح الدين – هجوم مسلح 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
ص��اح الدي��ن ام��س الس��بت ان قوات 
احلشد الشعبي قتلت سبعة ارهابيني 
من عصاب��ات داع��ش بإحب��اط تعرض 
إرهابي في قاطع جبال مكحول شمال 

محافظة صاح الدين.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 

عن اس��مه إن "قوات احلش��د الشعبي 
متكنت فجر يوم امس من إحباط هجوم 
إرهابي نفذه داعش اإلجرامي على قاطع 
جب��ال مكح��ول" ، مضيف��ا أن "قوات 
احلشد الشعبي قتلت سبعة ارهابيني 
بينهم قيادي مجرم يدعى )أبو جندل( .

ميسان – اعتقال مطلوبني 
اف��اد مص��در امني بش��رطة محافظة 
ميس��ان ام��س الس��بت ب��ان االجهزة 
االمني��ة قبض��ت عل��ى اكث��ر م��ن 15 
مطلوب��اً للقض��اء اغلبه��م م��ن جت��ار 

اخملدرات واالسلحة. 
وذك��ر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اس��مه ان " االجهزة االمنية املشاركة 

بعملي��ة ف��رض القانون الت��ي تنفذها 
قي��ادة عملي��ات الرافدين في ميس��ان، 
متكن��ت من القب��ض عل��ى 18 مطلوباً 
للقضاء بينهم جتار مخدرات واس��لحة 
" ، مش��يرا ال��ى ان "االجه��زة االمني��ة 
ص��ادرت قرابة ال�1000 اطاقة نارية في 
اثن��اء العملي��ة ، فضاً ع��ن 15 قطعة 

ساح متنوعة". 

نينوى – عملية امنية 
أف��اد مصدر امن��ي في قي��ادة عمليات 
نينوى، امس السبت، بأن القوات األمنية 
سجلت حتركات لعناصر تنظيم داعش 
اإلرهاب��ي ف��ي صح��راء اجلزي��رة، غربي 

احملافظة.

وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن هويت��ه إن "مجموعة م��ن عناصر 
داع��ش اإلرهابي س��جلت حت��ركات لها 
في صح��راء اجلزيرة غرب��ي نينوى، خال 
الساعات املاضية" ، مضيفا أن "القيادة 
تق��وم بش��ن عمليات منظم��ة لغرض 
تطهي��ر املنطق��ة وانه��اء التح��ركات 
املريبة التي يقوم بها الدواعش"، مؤكدا 
ان "صح��راء اجلزي��رة ال تش��كل اهمية 
اس��تراتيجية كونها صحراوية، لكنها 
قد تأثر الحقا على مراكز املدن القريبة، 

لذلك يجري التعامل مع االمر بحزم". 

مقتل مواطن بسطو مسلح بمنطقة الكمالية شرقي بغداد * استهداف دورية بناسفة في قره تبه شمالي بعقوبة 
مقتل محاٍم بنيران مسلحين مجهولين جنوبي كركوك * اعتقال 15 مطلوبًا في عدد من مناطق ميسان

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اته��م محاف��ظ كرك��وك بالوكالة راكان س��عيد 
اجلبورري، أمس الس��بت، حكومة اقليم كردستان 
بقطع جتهيز احملافظة بالطاقة الكهربائية ألسباب 
"سياس��ية"، فيم��ا ب��ني أن وزير الكهرباء قاس��م 
الفه��داوي وج��ه بزيادة حصة كرك��وك واعطائها 

"وضعا خاصا".
وق��ال اجلبوري في حديث لعدد من وس��ائل االعام 
"التقيت وزير الكهرباء قاسم الفهداوي الذي وجه 
بإعطاء خصوصي��ة في جتهيز كركوك"، مش��يرا 
الى أن "خط كركوك املظهورية/ احلويجة س��يتم 
تنفيذه من قب��ل )undp( بكلفة تزيد على مليارين 
و200 مليون دينار و ستقوم وزارة الكهرباء بتجهيز 
املع��دات الازمة مبا يس��هم بح��ل االختناقات في 
الش��بكة، وال��ذي كان ق��د توقف العم��ل به في 
أحداث حزيران وسيطرة ارهاب داعش على احلويجة 

عام 2014".
وأك��د اجلب��وري "أهمية ضم��ان التجهي��ز العادل 
جلمي��ع أحياء كركوك ومعاجل��ة األزمة اخلانقة في 
تأم��ني الكهرب��اء للمواطنني"، موضح��ا أنه "في 
االعوام الثاثة املاضية كانت حصة مناطق جنوبي 
كرك��وك وغربيه��ا وقض��اء احلويج��ة تعطى الى 
كركوك، واالن بدأت اعادة الكهرباء للمناطق احملررة، 
لكننا تفاجأن��ا العام احلالي بقطع جتهيز احملافظة 
من املس��تثمر في اقليم كردستان وتبني ان سبب 
القطع من قبل حكومة اإلقليم سياس��ي، وليس 
هناك اي خلل باملس��تحقات الت��ي يحصل عليها 

املستثمر في االقليم".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت خلية الصقور التابعة ل وزارة الداخلية، 
أمس السبت، تفاصيل اعتقال مخططي تفجير 
مطعم وس��يطرة فدك مبحافظة ذي قار، والذي 
أدى ال��ى س��قوط العش��رات بني قتي��ل وجريح، 
وفيم��ا بينت أن��ه مت اعتقالهم ف��ي محافظتي 
السليمانية واالنبار، أكدت أنهم ينتمون جميعا 

لتنظيم "داعش".
وقال��ت خلي��ة الصقور في بي��ان صحفي تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، إن��ه مت "اعتقال 
وس��يطرة  تفجي��ر مطع��م  أح��د مخطط��ي 
ف��دك مبحافظة ذي قار، والذي يع��د الرأس املدبر 
للعملي��ة، في محافظة الس��ليمانية بالتعاون 
مع جهاز مكافحة ارهاب السليمانية"، مشيرة 
ال��ى أن " بعض أعضاء اجملموعة، وعددهم أربعة، 
اعتقل في صحراء االنب��ار، فيما اعتقل البعض 

اآلخر في صحراء النخيب".
واضاف��ت اخللية، أنه منذ "الي��وم االول للتفجير 
مباش��رة ش��كلنا فري��ق عم��ل واعتقلن��ا احد 
املنفذين"، موضحة أنه "هو الذي زودنا مبعلومات 

عن بقية عناصر اجملموعة".

محافظ كركوك يتهم 
أربيل بقطع الكهرباء 

ألسباب "سياسية"

اعتقال إرهابيي مطعم 
وسيطرة فدك بذي قار

الملف األمني

العبادي يدعو الى التعجيل بتسليم
رواتب موظفي اإلقليم وحل امللفات 

العالقة
كما شدد على أن "الزيارة ليست للحصول 
على مكاس��ب سياس��ية لاح��زاب التي 
جاءت إلى بغداد على حس��اب املنافسني 

في االقليم".
وذكر أن "دع��وات اطلقناها خال لقاءاتنا 
بض��رورة احلفاظ على الوضع الدس��توري 

القليم كردستان وبدء احلوار سريعاً".
بزي��ارة  "مبادرتن��ا  أن  جه��اد  وأس��تطرد 
م��ن  إل��ى رخص��ة  ال حتت��اج  العاصم��ة 
اح��د، ألن لدين��ا ثقل في الش��ارع الكردي 
ومنتلك عاق��ات وثيقة م��ع جميع القوى 
السياس��ية العراقية املؤثرة، وقد تعرضنا 
إل��ى ضغوط��ات واتهامات بع��د التحرك 
في وق��ت يعاني املوظف ف��ي االقليم من 
مش��كات اقتصادية ومالية نتيجة عدم 

صرف رواتبه".
وبني جهاد أن "الوفود السياسية مهمتها 
تهيئ��ة االج��واء، عل��ى أن يت��م حس��م 
اخلافات اجلوهرية من قبل اللجان الفنية 
املتخصص��ة س��واء املرتبط��ة باحلكومة 

االحتادية أو اقليم كردستان".
وأك��د أن "الوف��د لم يوّقع عل��ى اي اتفاق 
بروتوكولي ولم نصادر اختصاص حكومة 
االقلي��م في ذل��ك، بل نح��ن فتحنا الباب 
الج��راء احل��وارات واذابة اجلليد ب��ني بغداد 

واربيل".
ويسترس��ل جه��اد أن "حكوم��ة االقليم 
حتى وأن لم تعت��رف مبا نتباحث به، فأنها 
مقبل��ة على ارس��ال وفد وس��تحمل في 
اجندتها نف��س ما تباحثنا ب��ه مع بغداد 

كونن��ا طرحن��ا موضوعات تام��س واقع 
املواطن".

وأف��اد عضو الوف��د الكردي ب��أن "طلبات 
وجهناه��ا إل��ى العبادي بض��رورة تعجيل 
تدقيق س��جات موظفي االقليم وارسال 
رواتبه��م عل��ى وجه الس��رعة، ووعد بانه 
س��يلبي ذلك، كما انه اكد على تس��ليم 
موض��وع  وح��ل  الفاح��ني  مس��تحقات 
املطارات واملعابر احلدودية والكمارك وفقاً 

للدستور وبصاحيات مشتركة".
ب��أن  ابلغن��ا  ب��دوره  "املالك��ي  أن  وتاب��ع 
احلكومة س��وف تعيد فت��ح مطاري اربيل 
والسلمانية قريباً، كما اعطينا املسؤولني 
في بغداد معلوم��ات عن االوضاع االمنية 
ف��ي املناط��ق املتن��ازع عليها كان��وا غير 

مطلعني عليها".
وأكمل جه��اد القول بأن "وع��ودا حصلنا 
عليها بأن تدار املناطق املتنازع عليها على 
وفق الدستور بنحو مشترك، وتعزيز االمن 
فيها بارسال املزيد من القوات العسكرية 

اليها".
م��ن جانب��ه، ي��رى النائ��ب ع��ن التحالف 
الوطني سالم املسلماوي أن "زيارة الوفد 
الكردي من شأنها أن تخرج بنتائج جيدة، 
سيما وأن احلزب الدميقراطي الكردستاني 
واالحتاد الوطني الكردستاني قد تقاعسا 

عن اجراء اي حوار مع بغداد لغاية االن".

العمليات املشتركة تواصل لليوم 
الثالث عمليات إعادة األمن إلى 

احلويجة ومحيطها
وأضاف أن" املنطقة شهدت مؤخرا نشاطا 
ملحوظ��ا لعناصر التنظي��م وأن القوات 

األمنية متتلك معلومات عن أماكن تواجد 
هذه اخلايا وتعمل على القضاء عليها.

من جهتها باشرت هندسة ميدان احلشد 
الشعبي، أمس السبت ، بتطهير مناطق 
غ��رب محافظ��ة كرك��وك م��ن األلغ��ام 
واملتفج��رات التي زرعته��ا عناصر تنظيم 

داعش اإلرهابي.
وذك��ر إعام احلش��د ف��ي بيان ل��ه تلقت 
صحيف��ة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نس��خه منه 
، أن "ك��وادر مديري��ة هندس��ة امليدان في 
احلش��د الش��عبي وبالتع��اون م��ع ألوية 
احلشد باش��رت بتطهير األراضي الواقعة 
غرب كركوك من األلغام واملتفجرات التي 

زرعتها عصابات تنظيم داعش".
وأض��اف، أن "الق��وات باش��رت مباحق��ة 

عناصر داعش الفارين".
وعث��رت ق��وات احلش��د الش��عبي، عل��ى 
مضافات وس��يارات تابعة لعناصر داعش 
محمل��ة باألس��لحة في مناط��ق جنوب 

غرب كركوك.
وقال��ت ف��ي بي��ان له��ا تلق��ت صحيفة 
احلش��د  ق��وات  ان"  اجلدي��د‘‘   ‘‘الصب��اح 
الشعبي عثرت على سيارة مليئة بالعتاد 
كانت مدفونة حتت األرض فضا عن العثور 
عل��ى أنفاق ف��ي عملي��ات الي��وم الثالث 

جنوب غرب كركوك إلى إطراف الزركة.
وأض��اف إن" اللواء 16 باحلش��د وقطعات 
من اجلي��ش العراق��ي ش��اركوا بعمليات 

العسكرية.
ال��ى ذل��ك أعلن��ت وزارة الدف��اع ، أمس ، 
عن االيجاز الذي حققت��ه الفرقة املدرعة 
التاسعة خال العمليات األمنية الواسعة 

التي انطلقت في قضاء احلويجة.

جتميد ديون الكهرباء
السابقة للمواطنني

وقال مكتب اإلعام واالتصال، إن "االمانة 
العام��ة جملل��س ال��وزراء اطلق��ت حمل��ة 
اعامي��ة حت��ت عن��وان )خدم��ة وجباية( 
للتعريف باملش��اريع االس��تثمارية لعقود 
اخلدم��ة واجلباي��ة م��ن اج��ل انه��اء ازمة 
الطاق��ة الكهربائي��ة في الب��اد"، مبينا 
أن "احلملة بدأت باش��راف االمانة العامة 
وبالتنس��يق م��ع وزارة الكهرب��اء وامان��ة 
بغداد وهيئة االعام واالتصاالت وش��بكة 

االعام العراقي".
وأض��اف، أن "احلملة س��تتخللها العديد 
م��ن ورش العم��ل والن��دوات التعريفي��ة 
ف��ي بغ��داد واحملافظ��ات مبش��روع )خدمة 
وجباية(، والتأكيد على مصداقية ما متت 
اإلش��ارة اليه م��ن أن تس��عيرة الكهرباء 
ل��م جترِ عليها أية زي��ادة بعد تعديلها في 
مطلع عام ٢٠١٦، فضاً عن اعتماد شعار 
احلملة ضمن اخملاطبات الرسمية واملواقع 
االلكترونية الرسمية وصفحات التواصل 
للمؤسس��ات  املعتم��دة  االجتماع��ي 

احلكومية".

من يتستر على موظفني مسؤولني عن 
إهدار 650 مليون دوالر؟ 

وان هذا املش��روع قد ش��هد ثاثة حوادث 
خطيرة خال سبعة شهور فقط، وتشير 
املعلوم��ات، كم��ا اف��ادت الش��بكة، الى 
"تورط ادارة املش��روع بالوق��وف وراء حادث 
احلري��ق" ، ولفت��ت  ال��ى ان تقري��ر االدل��ة 
اجلنائي��ة في ح��ادث احلريق الكبي��ر، الذي 

حص��ل مس��اء ي��وم 8/10/2017، يؤكد ان 
احلادث كان عمدياً وبفعل فاعل.

واوضح��ت الش��بكة ان اي حدي��ث ع��ن 
ت��ورط جهات من خارج املش��روع بالوقوف 
وراء ح��ادث احلريق، امنا ه��و حديث عارٍ عن 
الصح��ة "وان اجلهة الوحي��دة التي ميكن 
له��ا ان تس��تفيد م��ن احل��ادث ه��ي ادارة 
املش��روع ذات��ه، متمثل��ة مبدير املش��روع 
)املهندس ع. خ. ل( ومس��اعديه ) املهندس 

ن. واملهندس م.( 
وتضمنت الوثيقة التي عرضتها الشبكة 
االش��ارة ال��ى ان وزيرة االعمار واالس��كان 
والبلدي��ات واالش��غال العام��ة "آن راف��ع 
املش��روع  زارت  ان  له��ا  س��بق  أوس��ي" 
واطلع��ت عل��ى االعم��ال اجلارية ونس��ب 
االجناز، و"لكنها اعتمدت ما مت نقله اليها 
م��ن قب��ل ادارة املش��روع، لتعلن رس��مياً 
افتتاح املش��روع أواخ��ر الع��ام" ويبدو ان 
ذلك ُم��رر على احلكومة االحتادية ومجلس 
النواب ومجلس احملافظ��ة من دون تدقيق 

او متابعة.
وأش��ارت الش��بكة الى ان مدير املش��روع 
املس��ؤول ع��ن التلكؤ والتخري��ب كان قد 
عقد العزم على ربط املش��روع بأثنني من 
خط��وط النق��ل العاملة، وان��ه قد عقد 
صفقة فاس��دة تقضي مبوافق��ة مديرية 
ماء البصرة على ربط مشروع ماء البصرة 
الكبير باخلط��وط احلالية العاملة، إضافة 
الى تكف��ل مديرية ماء البص��رة  بأعمال 
اع��ادة تأهيل وتطوي��ر عدد من مش��اريع 
امل��اء ف��ي مركز احملافظ��ة، مع مؤش��رات 
فساد طبقا للش��بكة عبر استبدال عدد 
من مجمعات امل��اء القدمية بأخرى جديدة 

موج��ودة في مخ��ازن املديري��ة، كانت قد 
اشترتها حكومة البصرة احمللية السابقة، 
وقالت  ان هذه الصفقة الفاس��دة تهدف 
ال��ى التغطية عل��ى الفس��اد الكبير في 
املشروع، والقفز على أعمال املرحلة االولى 
من مراحل مش��روع ماء البص��رة الكبير، 
املمول��ة م��ن اجلان��ب اليابان��ي، وبكلفة 
تبلغ اكث��ر من 120 مليون دوالر، مش��يرة 
ال��ى ان اعم��ال املرحل��ة االول��ى ل��م يعد 
باألم��كان تنفيذها على ضوء الدراس��ات 
والتصاميم الس��ابقة، لوج��ود تعارضات 
ومس��تجدات كثي��رة عل��ى ارض الواقع.   
ولفت ال��ى ان جميع املؤش��رات تدل على 
ان الفاس��دين وبعد ان استش��عروا احلرج 
الش��ديد أثر االعان الزائف عن تش��غيل 
املرحلت��ني الثالث��ة والرابعة اواخ��ر العام 
اجل��اري، ملعرفته��م بعدم امكاني��ة ذلك، 
فق��د عمدوا ال��ى اضرام النار  باملش��روع، 
باالتف��اق مع مجموعة م��ن املأجورين من 
خارج املنش��أة، بقصد اخلاص من الورطة 
التي وضعوا أنفسهم فيها بهذا االعان، 
س��عياً لترحيل االفتتاح املزعوم الى شهر 
حزيران املقبل، ظناً منه��م ان االنتخابات 
التش��ريعية املقبلة وم��ا يتمخض عنها 
تؤس��س لهم فرصة افضل للخاص من 

املساءلة والقصاص.

العبادي: ماضون في بناء جيش وطني 
قوي يحافظ على سيادة وهيبة الدولة

واش��ار " فلقد اثبت جيش��نا البطل بانه 
ف��وق كل االنتم��اءات واملس��ميات وخاض 
حربا ضروسا لينقذ اهله ومواطنيه ويحرر 
ارضه من االرهاب فكان خير مدافع وكانوا 

خير سند وظهير". 
وخت��م العبادي بالقول" ال يس��عني اال ان 
اتوّج��ه بالش��كر لقواتنا املس��لحة بكل 
تش��كياتها وصنوفها ملا قّدمته وتقّدمه 
لش��عبنا ووطننا وبلدنا العراق، وكل عام 

وجيشنا العراقي الباسل بألف خير".
م��ن جانب��ه أكد رئي��س اجلمهوري��ة فؤاد 
معصوم، أن "االنتصارات" أعادت للجيش 
العراقي ثقة الش��عب والعالم، فيما دعا 
إلى بناء جيش "قوي ومهني" ال مكان فيه 

ل�"الوالءات الضيقة".
وقال معصوم في كلمة له مبناسبة هذه 
الذكرى إن " هذه املناسبة العزيزة تدعونا 
إل��ى التش��ديد على أهمي��ة التاحم بني 
القوات املس��لحة واملواطنني الذين كانوا 
س��نداً للقوات ف��ي الدفاع ع��ن العراق"، 
مشيراً إلى أن "االنتصارات الكثيرة أعادت 

للجيش ثقة الشعب والعالم".
وج��دد معص��وم التأكي��د عل��ى "ضرورة 
إكمال بناء قواتنا املس��لحة وتطويرها ال 
سيما أن اس��تقرار بادنا في هذه املرحلة 
الصعب��ة يعتمد عليه��ا باعتبارها الدرع 

احلصني".

مدير قسم االحتياجات اخلاصة في 
نينوى متهم ببيع أطفال الى داعش

وكان��ت وزارة العم��ل، وبالتعاون مع خلية 
االزمة اخلاصة بنينوى، اشرفت على استام 
اع��داد من اطفال "داع��ش" ومن مختلف 
اجلنس��يات، وس��لمت عددا كبيرا منهم 
عبر قرار قضائي الى بلدانهم وخاصة ممن 
يحملون اجلنسية الشيشانية والروسية، 

وبالتنسيق مع اجلهات ذات العاقة.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

بدال من أن يتم زفافه الى عروسه زُف 
الش��اب احمد من مدينة الفلوجة 
ال��ى قب��ره بعدما اصي��ب برصاصة 
طائش��ة قتلته على الفور أطلقها 
اح��د األصدق��اء ف��ي ي��وم الزف��اف 
فرحا بهذه املناس��بة، إذ أن طقوس 
االحتفال باملناس��بات الس��عيدة او 
احلزين��ة ف��ي الع��راق ال تكتمل من 
دون إطاق الرصاص العش��وائي في 

الهواء.
حادثة احم��د ال تعدو س��وى قصة 
من مئات القص��ص التي مرت على 
العراقي��ني س��نويا ويتداولون صوره 
ومقاط��ع فيدي��و خاص��ة ب��ه على 
مواقع التواصل االجتماعي، وهكذا 
الظاهرة عرف��ا مجتمعيا  أصبحت 
اقوى من القوانني واإلجراءات األمنية 
الصارم��ة، ولك��ن تصاع��د نس��بة 
اإلصابات بني الس��كان مؤخرا اجبر 
احلكومة على إع��ان حملة جديدة 

ملكافحة الظاهرة.
رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن في 
بيان رس��مي "باتخاذ إجراءات رادعة 
وعاجلة ملنع ظاهرة إطاق العيارات 
املناس��بات ومحاس��بة  النارية في 
املس��ؤولني عنها"، كما أعلنت وزارة 
الداخلي��ة في بيان اعتقال س��بعة 
أش��خاص أطلق��وا الرص��اص ف��ي 

الهواء خال األسبوع املاضي.
حف��ات الزواج ومراس��يم تش��ييع 
املوتى وفوز املنتخ��ب الوطني بكرة 
القدم ف��ي البط��والت الدولية هي 
اكثر املناس��بات التي تشهد إطاق 
الرص��اص، األس��بوع املاضي أعلنت 
وزارة الصحة مقتل شخص وإصابة 
)19( آخرين مبناس��بة ف��وز املنتخب 

العراقي في بطولة اخلليج.
ه��ذه الظاه��رة تزايدت بع��د العام 
2003، ضعف سلطة الدولة واخفاق 
القوات االمنية في فرض األمن اجبر 
السكان على اقتناء اسلحة حتتفظ 
بها ف��ي منازلها، حت��ى ان حكومة 
رئيس الوزراء الس��ابق نوري املالكي 
أصدرت قرارا صريحا في العام 2012 
يس��مح لكل منزل بحي��ازة قطعة 
س��اح واح��دة بندقية او مس��دس 
عل��ى أن يقوم مالكها بتس��جيلها 
في اقرب مركز شرطة، ولكن الكثير 
م��ن العراقيني ال يقوم��ون مبراجعة 

مراكز الشرطة.
بل ان هناك أس��واقا في بغداد وعدد 
من املدن متخصصة في بيع وشراء 

املتوسطة أشهرها  االسلحة حتى 
س��وق مريدي في بغ��داد الواقع في 
قلب "مدين��ة الصدر" ذات الغالبية 
الش��يعية الفقيرة، وشهد السوق 
األح��د املاض��ي حمل��ة عس��كرية 

ملاحقة التجار ومصادرة األسلحة.
عل��ى  واضح��ة  كان��ت  الصدم��ة 
العراقي��ني وه��م يش��اهدون نتائج 
القي��ادة  أعلنته��ا  الت��ي  احلمل��ة 
العس��كرية املكلف��ة بأم��ن بغداد، 
اآلالف م��ن قطع الس��اح تش��مل 
البن��ادق اآللية واملسدس��ات وحتى 
أسلحة "ار بي جي" املضادة للدروع، 
مكائ��ن خراط��ة لصناع��ة وحتوي��ر 

بعض قطع الساح والذخائر.

أعراف قبلية
تع��ود الظاه��رة ف��ي احلقيق��ة إلى 
ف��ي  نش��أت  عش��ائرية  تقالي��د 
املاض��ي، وحتديدا  القرن  عش��رينات 
خال "ثورة العش��رين" بعد حتالف 
عش��ائر في وس��ط وجن��وب الباد 
ض��د االحت��ال البريطان��ي آن��ذاك، 
وبدأت العشائر للمرة االولى حتصل 
على األس��لحة اخلفيفة من البنادق 
واملسدس��ات عبر مهاجمة ثكنات 
اجلن��ود البريطاني��ني وش��رائها من 

بندقي��ة  أش��هرها  اجمل��اورة  ال��دول 
"البرنو" 

ف��ي تلك الثورة كان��ت كفة اجليش 
البريطاني هي الراجحة المتاكهم 
املدافع الثقيلة بينما كانت البنادق 
هي ساح العشائر وكانت أعدادها 
مح��دودة وال مين��ح س��وى لبض��ع 
العش��ائرية  القوة  مقاتلني ضم��ن 
التي تهاجم البريطانيني، كما يقول 
الش��يخ حيدر الرميثي احد شيوخ 

عشائر محافظة ميسان.
الرميث��ي هو اح��د احف��اد مقاتلي 
العش��ائر آن��ذاك، يق��ول، "م��ا زلنا 
نتناقل قصص تلك الثورة وشعارها 
االزلي "الطوب احسن لو مكواري"، 
والطوب في اللهجة الشعبية هي 
املدافع، و"املكوار" هو الساح األكثر 
شعبيا لدى العراقيني في تلك االيام 
ويتكون م��ن عصا غليظ��ة تنتهي 
بكرة صلبة من القار وبإمكان ضربة 
واح��دة أن تش��ج به��ا رأس اخلصم 
وتقتله ويس��مى س��اح الشجعان 
لكونه يختلف عن األسلحة النارية 

التي تقتل عن مسافة بعيدة.
الق��وة  أس��لحة  معظ��م  كان��ت 
"املك��وار"  املهاجم��ة  العش��ائرية 
بينم��ا متن��ح بن��ادق "البرن��و" ال��ى 

بعضهم بس��بب شحتها وصعوبة 
احلصول على ذخيرتها، ورغم حاجة 
العش��ائر ال��ى البن��ادق والرص��اص 
آن��ذاك إال أنهم لم يبخل��وا بإطاق 
الرصاص في األفراح واألحزان، ومنذ 
ذل��ك الوقت نش��أت ه��ذه الظاهرة 
الى جان��ب "العراض��ة"، كما يقول 

الرميثي.
و"العراض��ة" رقصة ش��عبية يقوم 
بها افراد العشائر باملشي ليشكلوا 
حلقة مدورة وهم ميس��كون البنادق 
ف��ي أيديهم إلط��اق الرصاص وفي 
منتصف الدائرة يتلو احد الشعراء 
قصيدة باملناس��بة الت��ي اجتمعوا 
م��ن اجلها س��واء كان��ت حزينة ام 

سعيدة.
ويعت��رف الرميث��ي أن ظاهرة اطاق 
الرص��اص العش��وائي ف��ي االفراح 
واالحزان ليس��ت حضاري��ة، ولكنه 
ويق��ول:  منعه��ا،  صعوب��ة  يؤك��د 
"بصراح��ة هن��اك الكثير م��ن ابناء 
اط��اق  ع��دم  يعتب��رون  العش��ائر 
الرص��اص في مناس��باتهم اهانة"، 
ولكن الرميثي يرفض بشدة انتقال 
ه��ذه الظاهرة الى امل��دن وخصوصا 
بغداد ويعتبرها إرثا عشائريا مرتبط 

بالريف العراقي جنوب الباد.

ومن��ذ عق��ود تتجن��ب الس��لطات 
االصطدام م��ع العش��ائر ملا متلكه 
م��ن نفوذ واس��ع، ب��ل أن احلكومات 
املتعاقبة كانت تغازل زعماء القبائل 
وغالب��ا  أس��لحة،  منحه��م  عب��ر 
ما تغ��ض الق��وات األمني��ة النظر 
ع��ن املوروث العش��ائري ف��ي القرى 
واالرياف، ولكن انتقال ظاهرة إطاق 
الرصاص العش��وائي الى بغداد يثير 
قل��ق احلكومة والس��كان على حد 
س��واء، وتب��دو محاول��ة احلكوم��ة 

ملنعها غير مجدية.
النقي��ب ف��ي ش��رطة جن��دة بغداد 
س��امر هادي يقول "الساح منتشر 
ب��ني الس��كان عل��ى نح��و كبير وال 
يخلو منزل من قطعة ساح، أوقات 
االحتف��االت يحدث إط��اق رصاص 
كثي��ف ال نع��رف مص��دره، وعندما 
نلقي القبض على شخص متلبس 
بذلك يحاول اس��تخدام منصبه او 
منصب اح��د أف��راد عائلته لإلفات 

من االعتقال".
ويضيف النقيب هادي أن "بعضهم 
أفراد في احلش��د الش��عبي وآخرون 
علي��ا  مناص��ب  ف��ي  موظف��ون 
ف��ي الدول��ة، حت��ى ان عناص��ر في 
الش��رطة واجلي��ش متورطون بذلك 

ويس��تخدمون أس��لحة احلكوم��ة 
مث��ل مسدس��ات كل��وك وبندقية 
العقوب��ات  رغ��م  كاش��نكوف 

القانونية الصارمة".
ين��ص قان��ون م��ا زال س��اريا عل��ى 
املس��توى الوطني يحمل الرقم 15 
لس��نة 2000 عل��ى حب��س مطلق 
العي��ارات الناري��ة م��دة ال تقل عن 
ش��هر وال تزي��د عن س��تة أش��هر، 
وتغرميه مبلغا ال يق��ل عن )50000( 
خمس��ني أل��ف دين��ار وال يزيد على 
)1000000( ملي��ون دين��ار، ومصادرة 
الس��اح الش��خصي م��ع الذخائر، 
ولكن هذا القانون يحتاج الى جهود 
جب��ارة لتطبيقه عل��ى اجلميع دون 
متييز ب��ني املواطنني، وفق��ا للنقيب 

هادي.
النائب��ة ف��ي البرمل��ان العراقي منى 
الغرابي، تعتقد ب��ان على احلكومة 
أكث��ر، وطالبت  العقوب��ة  تش��ديد 
في بيان رس��مي مبحاسبة مطلقي 
الرص��اص العش��وائي وف��ق قان��ون 
مكافحة اإلرهاب، وتدعو إلى تدخل 
لوقف  املدني��ة  واحلمات  العش��ائر 

الظاهرة.

* عن موقع نقاش

حادثة احمد ال تعدو 
سوى قصة من مئات 
القصص التي مرت 
على العراقيين سنويا 
ويتداولون صوره 
ومقاطع فيديو خاصة 
به على مواقع التواصل 
االجتماعي، وهكذا 
أصبحت الظاهرة عرفا 
مجتمعيا اقوى من 
القوانين واإلجراءات 
األمنية الصارمة

الرصاص الطائش.. ظاهرة تودي بحياة الكثير من األبرياء

"الرصاص الطائش".. تقليد عشائري
يزدهر بالمدن ويصيب العراقيين بالجملة
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النجف - هند عبد الفتاح:
ش��ارك ناش��طون ف��ي اجملتم��ع املدن��ي 
العراقي من أعضاء الش��بكة العراقية 
للمواطن��ة احلاضن��ة للتن��وع ف��ي اول 
»ورشة عمل تدريبية نظمتها مؤسسة 
أدي��ان اللبنانية بالش��راكة مع كرس��ي 
اليونس��كو لدراس��ات ح��وار األديان في 
العالم اإلس��امي في جامع��ة الكوفة 
بدعٍم من الكنيسة السويدّية ومبشاركة 
9 دول عربي��ة هي مص��ر واملغرب وتونس 
واالردن  والس��ودان  وموريتاني��ا  واجلزائ��ر 

والعراق ولبنان.  .
وقال��ت دالي��ا املق��داد مدي��رة الش��ؤون 
االعامية في مؤسس��ة ادي��ان في بيان 
تس��لمت »الصباح اجلديد« نسخة منه 
ان املش��اركني في الورشة تلقوا دراسات 
نظرية وتدريبات عملية عن »إشكالّيات 
املواطن��ة والتن��ّوع في الع��راق« و«احلوار 

والنزاع« .
والقى رئيس كرسي اليونسكو لدراسات 
حوار األدي��ان في العالم اإلس��امي في 
جامع��ة الكوفة الدكتور حس��ن ناظم 
كلم��ة خ��ال الورش��ة ق��ال فيه��ا »إن 
املواطنة مشروع حقوقي ودستوري«، آمااً 
أن تكون الش��بكة العراقي��ة للمواطنة 
احلاضنة للتنّوع من رّوادِ تأس��يٍس جديٍد 
له��ذه املواطن��ة وتفعيلها ف��ي العراق 
، ودع��ا إل��ى العم��ل من أج��ل مصلحة 
الع��راق والذهاب إلى م��ا هو أبعد من ما 

متليه علينا جماعاتنا.
كما عب��رت مديرة معهد املواطنة وإدارة 
التنّوع في مؤسسة أديان الدكتورة نايا 
طبارة في كلمتها عن شعورها بالفخر 
بتتويج الش��راكة مع جامع��ة الكوفة 
بورش��تني تدريبيت��ني في ح��رم اجلامعة 
ومبش��اركة مدربني وناشطني من جميع 

أنحاء العراق. 

وقال��ت طب��ارة نح��ن على ثق��ة بأنكم 
ا ينهل  كفريقني ستشكلون فراتاًا جديداً
منه جميع أبن��اء العراق ويول��د اخليرات 
للعالم أجمع ، معربة عن املها االسهام 
في املرحلة القادمة في إعادة دور العراق 
الريادي على صعيد الدول العربية خاصة 

مبا يخص إدراة التنّوع وتثمينه«.
بعده��ا القيت كلم��ة خلريج��ي تدريب 

املدرب��ني ألقته��ا املدربة أمل الش��مري 
فقال��ت أن الع��راق يحتاج إل��ى جهودنا 
��ا م��ن أج��ل النهوض ب��ه ليأخذ  جميعاً
الش��عوب  ب��ني  الطبيعي��ة  مكانت��ه 
العربية، »فهو البلد األول للتنّوع الديني 
والثقاف��ي والغن��ي بالبت��رول البش��ري 
أال وه��و التنّوع«. وأضاف��ت، »من أجل أن 
يس��ود هذا اجملتمع الس��لم االجتماعي 

يجب أن تك��ون املواطنة حاضنة للتنّوع 
ه��ي نت��اج قبول التن��ّوع ضم��ن اجملتمع 

العراقي الواحد«.
عميد كلي��ة اآلداب في جامعة الكوفة، 
الدكتور عقيل مبدر اورد بدوره في كلمة 
أن��ه »ليس هناك من مخ��رٍج إال أن يقبل 
أحدنا اآلخر شئنا أم أبينا«، وأن التعددية 
ثقافة يجب أن تُرّسخ، وهذا األمر يحتاج 

إلى قدر كبير من الشجاعة والوعي.
كما اكد االعامي محمود احلسناوي في 
كلمته التي مثلت اخلريجني الناش��طني 
ف��ي اجملتم��ع املدني على ض��رورة العمل 
��ا عب��ر برام��ج ونش��اطات مختلفة   معاً
من اجل »عراق مدن��ي دميقراطي يحترم 
كرامة اإلنس��ان وحقوقه، يعيش بسام 
في إطار دولة املواطنة الفاعلة واحلاضنة 

للتنّوع«.
لرئي��س  بكلم��ة  احلف��ل  اختت��م 
مؤسس��ة أدي��ان األب البروفس��ور فادي 
ض��و ال��ذي استش��هد باآلي��ة القرآنية 
اَمايَنَف��ُع  ُجَفآءاًوَأَمَّ االزبدَفَيْذَه��ب  }َفأَمَّ
الناس َفَيْمُكُث ِفي األرض{ قائااً أن داعش 
ا  رح��ل من العراق كالزب��د، »أما نحن معاً
فنمكث في األرض« ، وأضاف:« مع انطاق 
الش��بكة العراقي��ة للمواطنة احلاضنة 
ا  ا واعداً للتن��ّوع بدأنا عهد املواطنة، عهداً
ا بدأ يتسع مع مجموعة  وصادقاًا ومباركاً
املدربني ومجموعة الناشطني في اجملتمع 

املدني ومجموعة اإلعامّيني ».

الغذائية تنتج نوعيات جديدة من الجبن المطبوخ

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

العامة لصناعة  الشركة  حققت 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  االدوي��ة 
في س��امراء احدى ش��ركات وزارة 
ف��ي  زي��ادة  واملع��ادن  الصناع��ة 
لغاية ش��هر تش��رين  مبيعاته��ا 
الثاني م��ن العام املاض��ي مقارنة 
بالفترة نفس��ها من الع��ام الذي 
س��بقه املاضي نسبة تطور بلغت 

.  15%
وقال مدير عام الش��ركة املهندس 
ف��اح حس��ن صالح ف��ي تصريح 
للمرك��ز االعام��ي في ال��وزارة ان 
تضافر جه��ود جميع العاملني في 
الش��ركة حققت ه��ذه الزيادة في 
املبيع��ات من اج��ل دميومة العمل 
واالنتاج فيها على الرغم من وجود 
معوقات تتمثل بتأمني توفير املواد 
االولية ووصوله��ا في الوقت احملدد 
للتي��ار  املس��تمرة  واالنقطاع��ات 
االمني��ة  والظ��روف  الكهربائ��ي 

وغيرها.
واكد املدير العام حرص الش��ركة 
عل��ى مواصل��ة التط��ور ومواكبة 
الصناعة الدوائية العاملية من خال 
االس��تمرار بعمليات التأهيل على 
وف��ق املواصفات العاملي��ة احلديثة 
وااللت��زام بنظ��ام اجل��ودة العاملية 
ف��ي االنتاج وتنفي��ذ توصيات وزارة 
الصحة ، مش��ددا في الوقت ذاته 
على ب��ذل املزيد من اجلهود لتجاوز 
بااللتزام��ات  وااليف��اء  املعوق��ات 
الصح��ة  وزارة  م��ع  التعاقدي��ة 
واجلهات االخرى بغية توفير االدوية 
الت��ي  الطبي��ة  واملس��تحضرات 
متتاز بجودته��ا وفعاليتها العالية 
السوق  في  املناس��بة  واس��عارها 

احمللية .
ولفت املدي��ر العام الى ان املاكات 
الهندس��ية والفنية في الشركة 
املراج��ل  تصلي��ح  م��ن  متكن��ت 
البخاري��ة اخلاصة بانت��اج االبخرة 
واالجهزة املس��تعملة في عملية 
تعقيم معظم امل��واد التي تدخل 
بكلفة  الدوائي��ة  الصناع��ة  ف��ي 
مادي��ة زهيدة مااس��هم في توفير 
مبالغ مالية للش��ركة ، مؤكدا ان 
ش��ركته متتلك قدرات هندس��ية 

وفنية ذات امكانيات وخبرات كبيرة 
في مجال صيانة وتصليح االجهزة 
واملكائن واملعدات ، مش��يرا الى ان 
ه��ذه امل��اكات اس��تطاعت ايضا 
اعداد مواصفة جلهاز تقطير املياه 
اخل��اص مبختب��ر الفارماكولوج��ي 
ووضع مواصفات ملصاعد البنايات 
وطبيعة هذه  مبايت��اءم  االنتاجية 
البناي��ات كم��ا قام��ت بتصلي��ح 
الش��راب وتصنيع  محطة حتضير 
)24( قطع��ة م��ن )P.V.C( ملاكن��ة 
تعبئة الكبسول فضا عن تصنيع 
بعض القطع امليكانيكية اخلاصة 
بعدد م��ن املكائ��ن واج��راء بعض 
التحوي��رات اخلاص��ة عل��ى لوحة 
السيطرة ملاكنة اغطية املعلقات 
لتاف��ي العطل املتك��رر مبايضمن 

انسيابية العمل . 
اعلن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 

للمنتوج��ات  العام��ة  الش��ركة 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  الغذائي��ة 
واملعادن عزمها ش��راء  الصناع��ة 
مكائن وخط��وط جديدة لصناعة 

اجلنب املطبوخ .
وق��ال مصدر مخول في الش��ركة  
ف��ي تصري��ح بث��ه مرك��ز االعام 
والعاق��ات العامة في ال��وزارة ان 
الشركة بصدد جتهيز مصنع دجلة 
لالبان التابع الى مصانع البان ابو 
انتاجية  وخط��وط  مبكائ��ن  غريب 
لصناع��ة عبوت��ني بنوعيات جيدة 
وجديدة من اجلنب املطبوخ ، مشيرا 
الى انه ومن خال اس��تقراء حاجة 
للطلب  ونظ��را  احمللي��ة  االس��واق 
املتزاي��د على اجلنب املطبوخ القابل 
للنش��ر فقد طرحت الشركة الى 
عب��وات جديدة  احمللي��ة  االس��واق 
بع��د  ( غ��م    40-140  ( بس��عة  

تطوير املنتج وبألوان تناس��ب ذوق 
ذات  عب��وة  واضاف��ة  املس��تهلك 
س��عة ) 100( غم بعد استحصال 
املوافق��ات االصولي��ة م��ن اجلهاز 
والس��يطرة  للتقيي��س  املرك��زي 

النوعية بهذا الشأن  .
وف��ي الس��ياق ذات��ه  ذك��ر املركز 
بأنه قد ارس��ل التج��ارب املعملية 
الل��نب  منت��ج  بتطوي��ر  اخلاص��ة 
للحص��ول عل��ى  م��دة صاحي��ة 
تصل الى ثاثة اس��ابيع الى اجلهاز 
والس��يطرة  للتقيي��س  املرك��زي 
النوعية  لغرض فحصها والتأكد 
متكن��ت  كم��ا  صاحيته��ا  م��ن 
الش��ركة من  اجراء جت��ارب النتاج 
لنب ش��نينة بنكهات متعددة من 
املؤمل طرحها الى االسواق احمللية 

قريبا .
وفي مجال التع��اون مع اجلامعات 

العراقية  وخطتها لعام 2018 فقد 
اجرت الش��ركة دراسة بالتنسيق 
مع كلية الزراع��ة / جامعة بغداد 
ب��ادئ  افض��ل  عل��ى  للحص��ول 
يستعمل في صناعة اللنب الرائب 
وطريقة التنش��يط والتخلص من 
املشكات الس��ابقة، كما اضيف 
ب��ادئ اجلنب الطري النت��اج جنب ذي 
واطالة  معززات حيوية لتحسينه 

عمره اخلزني  .
م��ن جانبه��ا أفتتح��ت الش��ركة 
العامة لصناعات النسيج واجللود 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  اح��دى 
مباش��ر  بي��ع  مع��رض  واملع��ادن 
ملنتجاته��ا في مقر ش��ركة توزيع 
الى  التابعة  النفطي��ة  املنتج��ات 

وزارة النفط . 
وقال مدي��ر عام الش��ركة العامة 
لصناعات النس��يج واجللود احمد 

عب��د اهلل الكعب��ي ف��ي تصري��ح 
بث��ه املرك��ز أيضا ب��أن افتتاح هذا 
املع��رض لبيع منتجات الش��ركة 
من السجاد والكاربت واملفروشات 
والبطانيات وغيره��ا من املنتجات 
املدني��ة املوس��مية ج��اء تنفي��ذا 
لتوجيهات الوزير التي اكد خالها 
التسويقية  املنافذ  توسيع  ضرورة 
للش��ركة والتوج��ه نح��و افتتاح 
معارض للبيع املباش��ر في جميع 
والهيئ��ات  االحتادي��ة  ال��وزارات 
واحملافظات  واجلامعات  املس��تقلة 
واملراك��ز  احملافظ��ات  ومجال��س 
ال��ى  الفت��ا   ، وامل��والت  التجاري��ة 
املعرض شهد اقباال واسعا من قبل 
موظفي ش��ركة توزي��ع املنتجات 
النفطية ، مؤكدا حرص ش��ركته 
عل��ى افتت��اح معارض تس��ويقية 

اخرى عند اتاحة الفرصة لذلك .

اليوم .. إطالق راتب المعين المتفرغ 
للمدنيين في بغداد

اكتشاف )29417( متجاوزا
 على رواتب اإلعانات االجتماعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاق��ة 
واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
اس��تئناف  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
توزيع راتب املع��ني املتفرغ للمدنيني 
حملافظة بغداد ابتداء من اليوم االحد 

ولغاية يوم اخلميس املقبل . 
وق��ال رئيس الهيئ��ة القاضي أصغر 
عب��د ال��رزاق املوس��وي ان الهيئ��ة 
ستباش��ر بتوزيع راتب املعني املتفرغ 
بالدفع��ات  املش��مولني  للمدني��ني 
احلالية حملافظة بغداد البالغ عددهم 
)5828( ابت��داء من اليوم االحد بواقع 
)500( مس��تفيد يومي��ا على قاعة 

املرك��ز العراق��ي – الك��وري في مقر 
وزارة العم��ل والش��ؤون االجتماعية 
. واوض��ح املوس��وي ان اع��ادة توزيع 
رات��ب املعني املتف��رغ جاء بع��د قرار 
ايقاف التوزيع خال االسبوع املاضي 
بس��بب نهاية الس��نة املالية وعدم 
وجود مكان مناسب للتوزيع ، مبينا 
ان اس��تئناف التوزي��ع س��يكون في 
قاعة املركز العراق��ي – الكوري بعد 
ان كان املس��تفيدون م��ن الدفعات 
احلالية يتسلمون مستحقاتهم من 

مقر الهيئة اجلديد. 
واضاف ان اسماء املشمولني نشرت 
ف��ي املوقع الرس��مي ل��وزارة العمل 

والش��ؤون االجتماعي��ة وصفح��ات 
التواص��ل االجتماع��ي لهيئة رعاية 
ذوي االعاق��ة واالحتياجات اخلاصة ، 
مش��يرا الى ان التوزيع يتم بحضور 
املعني فقط مع هوية االحوال املدنية 
االصلية للطرفني ) املعني واملعوق ( . 
يذكر ان املس��تفيدين م��ن الدفعة 
احلالية من راتب املع��ني املتفرغ هم 
م��ن املش��مولني بقانون رق��م )38( 
لس��نة 2013 وحس��ب املادة )2/19( 
من القانون املعنية مبنح املعني راتبا 
ش��هريا يعادل احلد االدنى في سلم 
روات��ب املوظف��ني وه��و )170( ال��ف 

دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكتشفت وزارة العمل والشؤون 
 )٢٩٤١٧( ام��س  االجتماعي��ة 
اً عل��ى روات��ب اعان��ات  متج��اوزا
احلماي��ة االجتماعي��ة والقروض 
والضم��ان  والتقاع��د  امليس��رة 
االجتماع��ي للعمال خ��ال عام 
٢٠١٧، فيم��ا ق��ال املفتش العام 
لل��وزارة رائ��د حس��ني البل��داوي 
بانه مت اس��ترجاع املبالغ املوصي 
باستردادها من أولئك املتجاوزين 
امللي��ارات من  وتق��در بعش��رات 

الدنانير. 
وذكر البل��داوي ان جهود التعاون 

والتنس��يق العال��ي واملهن��ي ما 
بني دوائ��ر الوزارة ومكتب املفتش 
الع��ام ادى الى نتائج مرضية في 
الكشف عن املتجاوزين ، موضحا 
مس��تمرة  متابع��ة  ثم��رة  ان��ه 
وحثيثة من وزير العمل املهندس 
محمد شياع السوداني ، مشيرا 
ال��ى ان الوزير ارس��ى دعائم ذلك 
التع��اون والتنس��يق م��ن اج��ل 

احلفاظ على املال العام .
م��ن جانبه قال املتحدث باس��م 
ال��وزارة عمار منع��م ان التعاون 
بني دوائ��ر الوزارة ومكتب املفتش 
الع��ام كان ل��ه االث��ر الكبير في 

القضاء على العديد من شبكات 
املعقب��ني واملزوري��ن للبطاق��ات 
الذكية التي تصدر للمشمولني 
براتب االعان��ة االجتماعية وكان 
العام املنصرم 2017 عاما مثاليا 
للتكام��ل ف��ي العم��ل حيث مت 
ضب��ط اكث��ر من خم��س حاالت 
م��ن  اس��تدل  ملعقب��ني  تلب��س 
خاله��م عل��ى خيوط ش��بكة 
معقبني كانت تس��تغل الفقراء 
وحاجتهم املاس��ة لراتب االعانة 
ملفاتهم  واحيل��ت  االجتماعية 
ال��ى القض��اء لينال��وا جزاءهم 

العادل. 

أدوية سامراء تحقق تطورا بنسبة 15 % في مبيعاتها

جاء تحقيق الزيادة 
في المبيعات نتيجة 

تضافر جهود 
جميع العاملين في 

الشركة من اجل 
ديمومة العمل 

واالنتاج فيها على 
الرغم من وجود 
بعض المعوقات

لشركة العامة لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية في سامراء

الزراعة تنظم 
حلقة نقاشية عن 
التنمية الريفية 

العراق وروسيا 
يبحثان تطوير 
التعاون الزراعي 

النقل تبني » شط 
العرب »إليواء 

المرشدين العراقيين 

بغداد ـ الصباح الجديد:
نظمت وزارة الزراعة حلقة نقاشية عن التنمية 
الريفية للشباب واملرأة بغية االسهام في تغير 
واقع اجملتمع الريفي م��ن خال تنميته وتطويره 
في اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

والصحية .
والقي��ت في احللق��ة محاض��رة للباحثتني نورا 
عوف عبد الرحمن وثناء أكرم  من دائرة اإلرش��اد 
والتدري��ب الزراعي، بينتا فيه��ا أهمية التنمية 
الريفية للش��باب واملرأة الت��ي تهدف الى فهم 
احمل��اور األساس��ية إلجن��اح أي مش��روع تنموي 
ريفي ليت��م حتديد املعوقات الت��ي تعاني منها 
اجملتمع��ات الريفية ووضع احللول املناس��بة لها 
من خال التنس��يق مع اجلهات املعنية بني وزارة 

الزراعة والوزارات ذات العاقة .
كما تناولت احملاضرة االستثمار االمثل للطاقات 
املوج��ودة لهذه الش��ريحة املهمة ف��ي اجملتمع، 
وتنفي��ذ املش��اريع التطويري��ة لزي��ادة اإلنت��اج 
الزراع��ي عن طري��ق إقامة املش��اريع الصغيرة 
ودعم املشاريع الكبيرة  التي بدورها تسهم في 
زيارة الدعم االقتصادي للفرد وبالتالي حتس��ني 
الوض��ع االقتصادي للمجتم��ع الريفي الذي له 

دور في حتسني الوضع االقتصادي للبلد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث الوكي��ل الفني ل��وزارة الزراع��ة الدكتور 
مهدي ضمد القيس��ي مع وفد س��فارة روسيا 
االحتادية في العراق التعاون املش��ترك في اجملال 

الزراعي والثروة احليوانية .
كما جرى خ��ال اللقاء بحث مج��االت التعاون 
املش��ترك ب��ني البلدين فيم��ا يخص اس��تيراد 
اللحوم والدواجن الروسية ، وزيارة الفرق الفنية 
واخملتص��ني للمصانع  واجملازر الروس��ية، واصدار 
الش��هادات الصحية والبيطرية وتطبيق نظم 
املراقبة احلديث��ة فيما يخص الث��روة احليوانية، 
وتدري��ب امل��اكات الزراعية في الوزارة وارس��ال 
البعثات الدراس��ية الى اجلامع��ات، اضافة الى 

توقيع مذكرة التفاهم بني البلدين.
واعرب الوكيل الفني عن سعادته باللقاء وزيارة 
روس��يا وعدد من املصانع واجمل��ازر ووزارة الزراعة 
الروس��ية، موكدا على عم��ق عاقات الصداقة 

والتعاون بني اجلانبني في اجملال الزراعي.
من جانبه ابدى الوفد الضيف عن س��روره بهذا 
اللق��اء وحف��اوة االس��تقبال، معربا ع��ن امله 

باستمرار التعاون وتبادل الزيارات بني البلدين. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير النق��ل الكابنت كاظم فنجان احلمامي 
ان م��ن املؤمل اجناز بناء س��فينة كبي��رة ثنائية 
البدن في القريب العاجل لتكون احملطة البحرية 
اخملصصة إلي��واء املرش��دين العراقيني املكلفني 

بإرشاد السفن التجارية املترددة على موانئنا. 
واض��اف احلمامي : ان الس��فينة اجلديدة بطول 
50 مترا وغاطس 3,6 مترا ،وسرعة 14 عقدة مع 
زوارق خدمي��ة وطاقم متكامل من 47 مرش��دا 
وماحا وبحارا ومهندس��ا ، ومن ميزاتها العمل 
مبحركني وثاث مولدات وسيكون اسمها ) شط 
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أول ورشـة لناشطـي المجتمـع المدنـي
 فـي العـراق فـي جامعـة الكوفـة

بمشاركة اليونسكو ودعم الكنيسة السويدية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشرت الش��ركة العامة لسكك 
حديد الع��راق اعمال تطهير خط 
س��كة الفلوجة - اب��و غريب من 
االلغام والتجاوزات بالتنسيق مع 

شركة »اوبتما« البريطانية. 
وقال مدير عام الشركة املهندس 
س��ام جبر س��لوم:« ج��رى تأمني 
دافعة سكك ) سيارة ( للمباشرة 
س��كة  خ��ط  تطهي��ر  باعم��ال 
الفلوج��ة ابو غري��ب ومن اخملطط 
اجناز العم��ل نهاية ش��هر كانون 
الثاني اجلاري ومن بعدها ستباشر 
الس��كك احلديد ألعمال التأهيل 
لغرض تسيير القطارات بني بغداد 

والفلوجة » .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن��ت وزارة التجارة اس��تمرارها 
بتجهيز مخيمات اجلدعة واملدرجة 
في ناحية القيارة جنوبي محافظة 
نينوى باملف��ردات الغذائية من الرز 

والسكر والزيت والطحني .
وقالت الوزارة ف��ي بيان لها بانه مت 
جتهي��ز مخميات اجلدع��ة بكمية 
و)2273(  س��كر  كي��س   )1818(
كارتون زيت طعام و)2728( كيس رز 
و)9002( كيس طحني ، مضيفة ان 

شركات الغذاء مستمرة بتجهيز 
اخمليمات بحصة شهرية منتظمة 
من مواد احلصة التموينية وحسب 
بيان��ات احلاس��بة املركزي��ة وم��ن 
ف��رع متوين نين��وى حي��ث الزيارات 

مستمرة ملتابعة التجهيز .
واش��ارت الوزارة في بيانها ان عدد 
العائ��ات الت��ي مت جتهيزه��ا ف��ي 
مخيم��ات اجلدع��ة بلغ��ت 7476 
ولع��دد اف��راد 45468 مت جتهيزهم 

عن طريق 14 وكيا . 

تجهيز مخيمات الجدعة 
بالمفردات الغذائية

تطهير خط سكة 
الفلوجة - أبو غريب من األلغام

جامعة الكوفة



5تقارير محلية األحد 7 كانون الثاني 2018 العدد )3852(

Sun. 7 Jan . 2018 issue (3852(

البصرة - سعدي السند:

الكت��ب  دار  مديري��ة  افتتح��ت 
بجامع��ة  والنش��ر  للطباع��ة 
البصرة خطا انتاجيا جديدا خاصا 
بالطباع��ة عل��ى األدوات واألوان��ي 
والدروع  املزجج��ة  مث��ل األك��واب 
بأش��كال  والزجاجي��ة  الصاجي��ة 
متنوع��ة  وش��عارات  وتصامي��م 
وبحس��ب طلب اجلهة املستفيدة 
لتض��اف ال��ى اخلط��وط اإلنتاجية 

املوجودة في الدار.

اقبال كبير على الدار
وقال��ت مدير دار الكت��ب الدكتورة 
أمل عبد ال��رزاق املنصوري ان عددا 
كبيرا من مؤسسات ودوائر الدولة 
وش��ركات  العاملي��ة  والش��ركات 
القط��اع اخلاص تتواف��د على الدار 
ألغ��راض الطب��ع بع��د أن وج��دت 
ج��ودة ودق��ة ف��ي ش��تى تفاصيل 
العم��ل ال��ذي تتخصص ب��ه الدار 
إضافة حلداثته فضال عن األس��عار 
املنافسة لالس��واق املماثلة ولهذا 
بادر ع��دد من املنتس��بني مبواصلة 
العم��ل لعدة س��اعات بعد الدوام 
الرس��مي ومن دون مقابل وكذلك 
في أيام العطل ليحققوا إنتاجية 
اعل��ى خصوصا بع��د أن ازداد عدد 
مراجعي الدار من الدوائر احلكومية 
والقطاع اخلاص فوجد منتس��بونا 
بهذا التوافد أمان��ة في أن يكونوا 
دقيقني في اجناز املهام املطلوبة في 
احلكوميني  الزبائن  تسليم طلبات 
والقطاع اخلاص في األوقات احملددة 

لها .
اآلن  أمامن��ا  املنص��وري  واضاف��ت 
كما تش��اهدون في ه��ذه القاعة 
متع��ددة  لش��ركات  مطبوع��ات 
كش��ركة نف��ط البصرة وش��ركة 
احلف��ر العراقية وش��ركة مصافي 
اجلن��وب وغيرها ولو ل��م تكن ثقة 
بال��دار  كبي��رة  الش��ركات  ه��ذه 
أدائها  وبألتزاماتها ودقته��ا وروعة 
التي  املرضي��ة  والنتائ��ج  للعم��ل 
مل��ا  أعماله��ا  كل  ف��ي  حتققه��ا 

تواصل��ت معن��ا  وان الطب��ع الذي 
امامن��ا اآلن مت عل��ى ورق بأش��كال 
واوزان والوان ش��تى وكارتون بأوزان 
حسب طلب اجلهة املعنية بالطلب 
الت��ي  الفني��ة  اإلمكاني��ات  وان 
تتلخ��ص بها اعمال الدار تش��مل 
طباعة الكت��ب والصحف واجملالت 
والدفات��ر االمتحانية والس��جالت 
ب��كل انواعها ومواصفاتها ودقتها 
والفورم��ات  الوص��والت  وطباع��ة 
امللونة وطباعة الرسائل واالطاريح 
بش��تى  والتذهي��ب  اجلامعي��ة 
الكارتون��ي  والتجلي��د  انواع��ه 
املش��مع وتصمي��م اغلفة الكتب 
والبوسترات والفورمات ، والبد من 
األش��ارة هنا بأن نس��بة كبيرة من 
العامل��ني ف��ي مطاب��ع دار الكتب 

ميتلك��ون خب��رة طويلة في ش��تى 
التخصصات التي نتعامل بها في 
الطبع وأقس��امه وملحقاته وهم 

جميعا سبب آخر للنجاح.
 

دار الكتب في خدمة اجملتمع
وبين��ت الدكتورة أمل ان األس��عار 
التنافس��ية الت��ي نتعام��ل به��ا 
والبع��ض منه��ا أق��ل بكثي��ر من 
األس��عار الس��ائدة ف��ي األس��واق 
احمللي��ة تأت��ي ف��ي أكث��ر األحي��ان 
اخل��اص  ال��ورق  ان ش��راء  بس��بب 
بالطبع وبش��تى أنواعه واشكاله  
واوزانه وألوان��ه املتعددة والكارتون 
منه نستورده من مصادره ومن دون 
وس��طاء ونضع ارباحا مناسبة له 
اضافة الى األحتياجات األخرى التي 

تتعام��ل بها ال��دار وكلها تضعنا 
أم��ام مس��ؤولياتنا ف��ي أن نك��ون 
متميزين في تعزيز عالقاتنا مع من 
وضعوا ثقته��م في الدار وحرصها 
ب��كل مايضعه��ا  األرتق��اء  عل��ى 
ف��ي مقدم��ة اهتماماته��م ف��ي 
التخصص ال��ذي نتعامل به وهذا 
التس��اهل املدروس ناب��ع أيضا من 
ش��عار جامعة البص��رة )اجلامعة 
في خدمة اجملتم��ع( والبد ان نكون 
مجسدين حقيقيني لهذا الشعار 
فرس��الة اجلامعة رس��الة علمية 
وتربوي��ة وانس��انية وكل الكليات 
ف��ي جامعتنا  العلمي��ة  واملراك��ز 
يواك��ب  جي��ل  ألع��داد  تتس��ابق 
التقدم العلمي في العالم وأحدث 
املستجدات العلمية ليكون اجليل 

عند التخ��رج في خدمة مجتمعه 
وان كل األنشطة والفعاليات التي 
تقام كاملؤمترات والندوات واحللقات 
النقاش��ية وورش العم��ل وغيرها 
تري��د أن تضع بصم��ات مهمة من 
هذه اجلامع��ة العتيدة على طريق 
خدمة اجملتم��ع وان دار الكتب تريد 
أن تك��ون وتبقى عالم��ة مميزة في 
اخلدمية  اإلجراءات  سلس��لة هذه 
وق��د جنحنا ف��ي ذل��ك واحلمد هلل 
ونريد أن تبق��ى عالقتنا مع اجملتمع 
من خالل دار الكتب متينة وفاعلة 
وه��ذا هو جانب من ال��دور اخلدمي 

الذي تقدمة اجلامعة للمجتمع.

هذه هي أهداف دار الكتب
وأش��ارت أيضا الى إن كل ماحتدثنا 

به اآلن  وش��اهدناه خ��الل جولتنا 
نابع من أه��داف مديرية دار الكتب 
بتوفير الكتب املنهجية واملساعدة 
واملراجع واجملالت والبحوث العلمية 
والدوري��ات ع��ن طري��ق الش��راء او 
االس��تيراد  والطباعة واملساهمة 
للكت��ب  املع��ارض  اقام��ة  ف��ي 
بإص��دارات  للتعري��ف  والنش��رات 
جامعة البصرة وتصريفها وهناك 
الهدف الرئيسي للدار وهو القيام 
بجميع األعم��ال التجارية اخلاصة 
املنهجي��ة  كالكت��ب  بالطباع��ة 
الدار  وترتب��ط  والصحف  واجمل��الت 
بتع��اون مثمر مع القط��اع اخلاص 
وكانت للدار مشاركات متميزة في 
املعارض احمللي��ة والعاملية وحققنا 

جناحات كبيرة في هذا امليدان . 

دار الكتب في جامعة البصرة تطّور إنتاجها

خطوط جديدة لعمليات الطبع ومشاركات في معارض عالمية

 تتوافد مؤسسات 
ودوائر الدولة 
والشركات 
العالمية وشركات 
القطاع الخاص 
على الدار ألغراض 
الطبع بعد أن 
وجدت جودة ودقة 
في شتى تفصيالت 
العمل 

جانب من جولة مراسل )الصباح اجلديد( في دار الكتب بجامعة البصرة

حملة لتنظيف ضفاف 
دجلة وإزالة التجاوزات  

بغداد - الصباح الجديد:
أطلق��ت أمان��ة بغداد حمل��ة جدي��دة لتنظيف 
ضف��اف نه��ر دجلة ف��ي مدينة بغ��داد إلظهارها 
بالشكل الالئق الذي يتناسب ومكانة هذا النهر 

اخلالد .
وذك��رت مديرية العالق��ات واالع��الم ان » بلديتي 
)الكرادة ومركز الرصافة ( قامتا بحملة مكافحة 
وازالة االدغال وتنظيف ضفاف نهر دجلة الواقعة 
ضمن رقعها اجلغرافي��ة  » ، وأضافت ان » احلملة 
اخمل�لف��ات  ورف��ع  الضف��اف   تنظي��ف  ش��ملت 
والنفايات املتراكمة وغس��ل التكس��ية احلجرية 
بإس��تعمال اجلهدي��ن اآلل��ي والبش��ري وتوجيه 
انذارات الصحاب املطاعم واملقاهي املوجودة على 
الضفاف واحلفاظ على جماليتها  » .                                       
عل��ى صعيد متص��ل تواصل امانة بغ��داد اطالق 
حمالتها الزالة التجاوزات احلاصلة على الش��وارع 
الرئيس��ة والس��احات العامة ف��ي جانبي الكرخ 

والرصافة«.
وذك��رت مديري��ة العالق��ات واالع��الم ان« قس��م 
التج��اوزات في دائرة بلدية الرش��يد بالتعاون مع 
مديري��ة احلراس��ات واالمن وبالتنس��يق مع قيادة 
عمليات بغ��داد نفذ حملة إلزال��ة التجاوزات في 
)ش��ارع املرك��ز( ضمن محل��ة )825( بإس��تعمال 
اجلهدين اآللي والبش��ري« ، مضيف��ة ان« احلملة 
ش��ملت إزال��ة ع��دد م��ن احمل��ال املتج��اوزة على 
الرصي��ف واغ��الق محطة  غير متجاوزة لغس��ل 
وتش��حيم الس��يارات وازالة عدد من مس��قفات 
احمل��ال التجارية واللوحات االعالني��ة التي نصبت 

بشكل مشوه  ملنظر الشارع«.
واك��دت امانة بغ��داد اس��تمرارها حلم��الت إزالة 
التج��اوزات عل��ى الس��احات العامة والش��وارع 
الرئيس��ة والفرعية واتخاذ االج��راءات القانونية 
بح��ق املتجاوزين للحفاظ عل��ى منظر وجمالية 

العاصمة بغداد«.  

زيارات تفقدية لمطحنتين 
حكوميتين لمتابعة آلية 

تجهيز وإنتاج الطحين
بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الش��ركة العام��ة لتصنيع احلبوب في 
وزارة التج��ارة ع��ن قيامه��ا بزي��ارات تفقدية 
ملطحنتي الدورة والرصافة احلكوميتني ملتابعة 

الية جتهيز وانتاج الطحني .
واوضح مدير عام الشركة املهندس طه ياسني 
عب��اس انه مت خ��الل الزيارة االطالع على س��ير 
العمل والوقوف عل��ى الواقع الفني واالنتاجي 
لكال املطحنتني ومتابعة املوقف التس��ويقي 
والية االنتاج والتوزيع الفعلي ونسبة املتحقق 
من الطحن للكميات املكلفة بانتاجها ضمن 
اخملص��ص الع��ام ل��كل مطحنة وف��ق اخلطة 
التس��ويقية ، مضيف��ا ان��ه مت االس��تماع الى 
االراء واملقترح��ات املقدمة م��ن قبل العاملني 
ف��ي املطاح��ن فضالع��ن مناقش��ة املعوقات 
واحلل��ول  العم��ل  تواج��ه  الت��ي  واملش��كالت 
املناس��بة له��ا وتلبي��ة الطلب��ات املش��روعة 
املقدمة من قبل العاملني على وفق الضوابط 

والتعليمات.
وش��دد مدير عام الش��ركة على ض��رورة بذل 
اجلهود للحفاظ على معدات ومكائن املطحنة 
واج��راء اعم��ال الصيان��ة الدوري��ة م��ن قب��ل 
املالكات الهندس��ية والفنية بصورة مستمرة 

باالمكانات املتوفرة. 

بغداد - الصباح الجديد:
 اعلن��ت وزير االعمار واالس��كان 
العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
اوس��ي  ناف��ع  آن  املهندس��ة  د. 
املباش��رة بتنفيذ حمالت خدمية 
واس��عة إلع��ادة تأهي��ل وصيانة 
العديد من الشوارع الرئيسة في 
أقضية ونواحي محافظة نينوى , 
ضمن تخصيصات صندوق إعادة 

األعمار املناطق احملررة. 

بلدي��ات  مديري��ة  ان  وذك��رت 
نين��وى التابعة ملديري��ة البلديات 
العامة أحدى تش��كيالت الوزارة 
باش��رت بتأهيل وصيانة وإكساء 
العدي��د من الش��وارع الرئيس��ة 
في األقضي��ة والنواحي اجلنوبية 
حملافظ��ة نين��وى التي تض��ررت و 
دمرت بفع��ل العمليات اإلرهابية 
والعملي��ات العس��كرية والت��ي 
ش��ملت ش��وارع ) قضاء القيارة 

- ناحي��ة حمام العلي��ل – ناحية 
الشورة(. 

أعم��ال  أن  الوزي��ر  واوضح��ت 
الصيانة شملت قشط األسفلت 
التخس��فات  ومعاجل��ة  الق��دمي 
السبيس  واحلفر وفرش  والروطان 
واألكس��اء  وتس��ويته  وحدل��ه 
إضافة إل��ى أعمال صب القوالب 
اجلانبية للشوارع وتأهيل اجلزرات 
وإن��ارة  زراعته��ا  و  الوس��طية 

الشوارع باملصابيح .
اخلدمي��ة  احلم��الت  ان  وبين��ت 
تأهي��ل  إع��ادة  ايض��اً  تضمن��ت 
ش��ارعني كبيري��ن وحيويني األول 
ف��ي س��وق  الرئيس��ي  الش��ارع 
القي��ارة ف��ي وس��ط املدينة في 
مركز قضاء القيارة والثاني شارع 
املستشفى والشارع العام احملاذي 
لنهر دجلة في مركز ناحية حمام 
العليل والش��ارع الرابط ملنطقة 

الصالحيات جنوب الناحية يربط 
طري��ق )موص��ل – قي��ارة( والذي 
تعرض إلى أضرار جسيمة نتيجة 
العملي��ات العس��كرية في أثناء 
حتري��ر الناحية ، مما دع��ا إلى قلع 
تبليطه  وإعادة  بأكمله  الش��ارع 
، مش��يرا ال��ى انه متت املباش��رة 
بتأهي��ل وصب األرصفة لش��ارع 
مدخل قضاء احلمدانية والنمرود. 
اوس��ي  املهندس��ة  ان  يذك��ر 

بتنظي��ف  وجه��ت  ان  س��بق 
ورف��ع األنقاض والنفاي��ات وفتح 
الش��وارع في املدينة القدمية من 
املوص��ل من خ��الل وض��ع خطة 
عم��ل متكاملة وحتش��يد جميع 
اآللي��ات التخصصي��ة واخلدمية 
واإلمكان��ات من مع��دات وعمال 
تنظيف��ات من اجل األس��راع في 
إع��ادة األعم��ار واالس��تقرار إلى 

اجلانب األمين من مدينة املوصل.

حمالت خدمية واسعة لصيانة الشوارع الرئيسة في نينوى
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نيويورك ـ وكاالت:

اظهرت وقائع اجتماع مجلس االمن الدولي 
األخي��ر في اجلمع��ة املاضية االنقس��امات 
العميق��ة ب��ن الوالي��ات املتحدة وروس��يا 
حيال التط��ورات في ايران، في وقت نظمت 
الس��لطات االيراني��ة ف��ي الي��وم نفس��ه 

تظاهرات جديدة داعمة لها.
وقالت الس��فيرة االميركية ب��األمم املتحدة 
نيكي هايلي »لن نبق��ى صامتن في العام 
2018« وذل��ك في تبرير منه��ا للدعوة التي 
تقدم��ت بها منذ الثالث��اء املاضي من اجل 
عقد هذه اجللس��ة الطارئ��ة مبجلس االمن 
ملناقشة االحتجاجات في ايران التي خلفت 

21 قتيال ومئات املعتقلن.
واعتبرت هايلي ان »النظام اإليراني ينتهك 
حق��وق ش��عبه«، ونددت بأنف��اق ايران على 
االس��لحة عل��ى حس��اب رف��اه الش��عب 

االيراني، على حد قولها.
وتابع��ت الس��فيرة االميركية ان »رس��الة 
ه��ذا الش��عب )االيراني( ه��ي: اوقفوا دعم 
االرهاب«، داعية الى اعادة ش��بكة االنترنت 

بالكامل في ايران.
باملقاب��ل ح��ذرت روس��يا اجلمع��ة املاضية 
مجل��س االمن من انه يجب ع��دم التدخل 
بش��ؤون اي��ران حت��ى ل��و أدت االحتجاجات 

املناهضة للحكومة الى سقوط قتلى.
وقال الس��فير الروس��ي فاس��يلي نيبنزيا 
نتيج��ة  ب��األرواح  للخس��ائر  »نأس��ف 
للتظاه��رات التي لم تكن س��لمية جدا«. 
واض��اف »مع ذل��ك، دعوا اي��ران تتعامل مع 
مش��اكلها اخلاصة«. واعتب��ر ان ما يحدث 

في ايران »وض��ع داخلي يعود الى طبيعته« 
متهم��ا واش��نطن بانه��ا »ته��در طاق��ة 

مجلس« االمن.
وحتدث الدبلوماس��ي الروس��ي ع��ن »اعذار 
خيالية« من اجل عق��د هذا االجتماع وعن 

»تدخل بالشؤون االيرانية الداخلية«.
وحصل��ت روس��يا خ��الل اجتم��اع اجملل��س 
على دع��م م��ن بوليفي��ا واثيوبي��ا وغينيا 

االستوائية.
وق��ال نائ��ب الس��فير الصين��ي ل��دى االمم 
املتحدة وو هايتو ان »الوضع االيراني ال يهدد 

االستقرار االقليمي«.
على اجلانب األوروبي، أظهرت املواقف أيضا 
انقسامات. فبينما وجدت بريطانيا ان عقد 
اجتماع جمللس االمن بشأن إيران امر مشروع 

متاما، كانت فرنسا اكثر حذرا.
وكان الرئي��س الفرنس��ي اميانوي��ل ماكرون 
ح��ذر ه��ذا االس��بوع م��ن ان اولئ��ك الذين 
يرفضون االتفاق النووي، اي الواليات املتحدة 
واس��رائيل والس��عودية، يعتمدون »خطابا 

سيقودنا الى احلرب في ايران«.
وقال الس��فير الفرنس��ي لدى االمم املتحدة 
فرانس��وا دوالتر اجلمعة املاضية إن »أحداث 
األيام املاضية )في ايران( ال تش��كل تهديدا 

للسلم واالمن الدولي«.
وأكدت بريطانيا وفرنسا مجددا على ضرورة 

احترام إيران حقوق املتظاهرين االيرانين.
م��ن جهته انتقد الس��فير االيراني في األمم 
املتحدة غالم علي خوشرو اجتماع مجلس 
االم��ن ووصفه بان��ه »مهزل��ة« و«مضيعة 
للوق��ت«. وقال ان على اجملل��س ان يركز بدال 
م��ن ذلك عل��ى معاجلة النزاع االس��رائيلي 

الفلسطيني او احلرب في اليمن.

وخرج��ت تظاهرات مؤي��دة للنظام اإليراني 
في انح��اء طهران ام��س االول املاضية في 
ظل س��عي الس��لطات إلى اخم��اد حركة 
االحتج��اج الت��ي انطلق��ت آخ��ر الش��هر 
املاضي، في حن فرضت واش��نطن عقوبات 

جديدة على ايران.
التظاه��رات  ايراني��ون  مس��ؤولون  وأرج��ع 
الت��ي انطلق��ت من��ذ 28 كان��ون األول إلى 
»مؤام��رة« اتهم��وا وكال��ة االس��تخبارات 
املركزية األميركية )س��ي آي ايه( واسرائيل 

والس��عودية بالضل��وع فيها، وه��و ما ردده 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

التوال��ي، خرج��ت  الثال��ث عل��ى  وللي��وم 
تظاهرات مؤيدة للنظام بعد صالة اجلمعة  
املاضي��ة ف��ي محافظ��ة طه��ران والعديد 
من امل��دن، بينما أعلنت الس��لطات انتهاء 

االحتجاجات املناهضة للنظام.
انض��م  مهن��دس  وه��و  محس��ن،  وق��ال 
إلى املس��يرة لوكال��ة فرانس ب��رس »نحن 
هن��ا لنظهر ب��أن لدين��ا الق��درة على حل 

مش��كالتنا بأنفس��نا ول��ن نس��مح على 
املتح��دة  والوالي��ات  للس��عودية  اإلط��الق 
واسرائيل بالتدخل ، س��نقف خلف الثورة 

حتى آخر قطرة دم لدينا«.
وفرض��ت واش��نطن عقوب��ات على خمس 
ش��ركات ايراني��ة اتهمتها باملش��اركة في 
برنام��ج الصواريخ البالس��تية االيراني في 

خطوة ربطتها باالحتجاجات.
وخرجت تظاهرات احتجاجية محدودة في 
بعض احملافظات اخلميس املاضي ، بحس��ب 

مقاط��ع فيدي��و نش��رت عل��ى ش��بكات 
التواصل االجتماعي لم يكن ممكنا التثبت 

من صحتها.
وذكرت وس��ائل إعالم محلية أن الش��رطة 
طلبت من الس��كان إرس��ال صور ومقاطع 
مس��جلة ل�«مثي��ري الش��غب« والتعريف 
عن عدد من املش��تبه بهم الذين التقطت 

عدسات الكاميرات صورا لهم.
اجتاه��ات  حتدي��د  الصع��ب  م��ن  ي��زال  وال 
املش��اركن ف��ي االحتجاج��ات الت��ي قتل 
م��ن  معظمه��م  ش��خصا   21 خالله��ا 

املتظاهرين كما اعتقل املئات.
واتهم أنصار الرئيس االيراني حسن روحاني 
خصوم��ه من احملافظ��ن بتأجي��ج النقمة 
عل��ى األوض��اع االقتصادية والت��ي خرجت 
س��ريعا عن الس��يطرة وتخللتها هجمات 
عل��ى قوات األمن واملبان��ي احلكومية ورموز 

النظام.
وينفي احملافظون االتهامات ويشيرون إلى أن 
على روحاني القيام باملزيد ملساعدة الفقراء 
مع حترك البرملان إللغاء زي��ادة في الضريبة 

على احملروقات قوبلت برفض شعبي.
م��ن جهت��ه، اتهم املدع��ي الع��ام االيراني 
محمد جعف��ر منتظري الوالي��ات املتحدة 
واس��رائيل والس��عودية بتدبير مؤامرة ضد 

بالده منذ أربع سنوات.
وقال منتظري ان »املهندس الرئيسي لهذه 
اخلطة ه��و مايكل داندريا«، في إش��ارة إلى 
املسؤول املكلف الشؤون االيرانية في »سي 

آي ايه«.
وأض��اف »أطلق��وا حم��الت )عب��ر وس��ائل 
التواصل االجتماعي( حتت عنوان ،ال الرتفاع 
األس��عار، وال لدف��ع الفواتي��ر«، مضيفا أن 

اخلطة كانت تستهدف خلق اضطرابات في 
احملافظات قبل التحرك إلى طهران.

وكتب وزير اخلارجية جواد ظريف على موقع 
»تويتر« »يؤيد الشركاء األبديون السعودية 
وتنظي��م » داع��ش » ، حت��ت قي��ادة ترامب ، 
العن��ف وامل��وت والدمار في ايران، ال ش��يء 

مفاجئا في األمر«.
إال أن العديد من املسؤولن اعترفوا بصدقية 
أطلقه��ا  الت��ي  االقتصادي��ة  الش��كاوى 
االيراني��ون، خصوص��ا مع��دل البطالة في 

أوساط الشباب الذي اقترب من 30 باملئة.
من جهت��ه، ش��كر القائد الع��ام للجيش 
اجلنرال عب��د الرحيم موس��وي قوات األمن 

ل�«اخمادها نيران الفتنة«.
م��ن جه��ة أخرى، دع��ا رئيس جلن��ة اجلرائم 
االلكتروني��ة االيران��ي عبد الصم��د خورام 
عب��ادي الذي يش��غل كذل��ك منصب نائب 
رئيس االدعاء إل��ى معاقبة الوزراء االيرانين 
في حال ثبت أنهم فش��لوا بشكل متعمد 
مبراقب��ة املضمون عل��ى االنترنت الذي يبثه 

»مثيرو الشغب واالعداء«.
وبينما كثفت الوالي��ات املتحدة ضغوطها 
على النظام االيراني، سارعت كل من تركيا 

وروسيا للدفاع عنه.
وس��يقرر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
األس��بوع املقبل إن كانت بالده ستواصل 
الت��ي كان��ت  العقوب��ات  رف��ع  تطبي��ق 
مفروض��ة على ايران، كم��ا ينص االتفاق 

النووي.
أم��ا اردوغ��ان فق��ال للصحافي��ن »م��ن 
املس��تحيل لن��ا أن نقب��ل بتدخل بعض 
املتح��دة  الوالي��ات  خصوص��ا  ال��دول، 

واسرائيل في الشؤون الداخلية« إليران .

جرادة - وكاالت:
تواصل��ت االحتجاج��ات التي تش��هدها مدينة 
ج��رادة ش��مال ش��رق املغ��رب منذ أس��بوعن، 
مطالب��ة بالتج��اوب م��ع املطال��ب االقتصادية 
واالجتماعية، وذلك على خلفية مصرع ش��ابن 

في أحد مناجم الفحم احلجري.
وأفادت مص��ادر محلية ب��أن اآلالف من احملتجن 
مبدينة ج��رادة، نظموا وقفة احتجاجية وس��ط 
املدينة، عبروا من خالله��ا عن رفضهم خملرجات 
احل��وار الذي مت بن ممثلي ش��باب احلراك، وأطراف 

حكومية، مطالبن ب� »إجراءات ملموسة«.
وش��هدت مدينة جرادة منذ ال�22 من ديس��مبر 
املاض��ي جتمع��ات س��لمية ش��ارك فيه��ا آالف 
الس��كان تنديدا بأوضاعهم املعيشية، وجاءت 
االحتجاج��ات إثر وفاة ش��قيقن في حادث حن 
كانا يسعيان بش��كل غير قانوني جلمع الفحم 

من منجم مهجور.
وكان��ت احلكوم��ة املغربية قد أك��دت اخلميس 
املاضي أنها »تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول« 
مع مطالب س��كان ج��رادة، ووعدت بسلس��لة 
إجراءات تهدف إل��ى تهدئة االحتجاجات اجلارية 

في املدينة.
وقال وزي��ر الطاق��ة املغربي عزيز رب��اح في بيان 
رس��مي غداة زيارة إلى إقليم جرادة للتحاور مع 
رؤساء وأعضاء اجملالس املنتخبة وممثلي األحزاب 
السياس��ية، »تفاع��ال مع انتظارات الس��اكنة، 
س��يتم بلورة مخط��ط عمل دقيق يع��د مبثابة 
التزام حقيق��ي لتحديد ما ينبغ��ي إجنازه بغية 
النه��وض باألوض��اع االجتماعي��ة واالقتصادية 

لإلقليم«.
وأضاف الوزير، بحسب البيان، أن اإلقليم يحتاج 
إلى »عناي��ة خاصة«، موضحا أن اإلجراءات التي 
»س��يتم اتخاذه��ا تتوزع ب��ن تدابي��ر آنية ميكن 
التعاطي معها في حين��ه، وأخرى تتطلب وقتا 
من أجل التش��اور مع مختل��ف األطراف إليجاد 

احللول املالئمة«.
من جهة أخرى، اعلن الوزير »إطالق دراس��ة حول 
ش��روط الس��المة« في املناج��م، والعمل على 

»مناقشة الطريقة املثلى الستغاللها«.
وكان نحو تسعة آالف عامل يعملون في منجم 
ج��رادة للفحم ب��ن األع��وام )1927-1998( قبل 
إغالق��ه، وتعتبر املدين��ة اليوم واح��دة من أفقر 

مدن اململكة، بحسب أرقام رسمية.
وبحسب محللن فإن حراك الريف كان احتجاجا 
على مقتل بائع السمك محسن فكري في آلة 
طحن في شاحنة جلمع النفايات وحراك زاكورة، 
احتجاجا على شح املاء، وحراك جرادة احتجاجا 
على مقتل عاملي مناجم الفحم، وفتح ملفات 

مطالب اجتماعية للمنطقة.

تورونتو - وكاالت:
مت إجالء عش��رات الركاب ام��س االول اجلمعة من 
طائ��رة اصطدم��ت به��ا طائ��رة أخرى ف��ي مطار 

بيرسون في تورونتو بكندا.
وقال��ت هيئة املط��ار إن ف��رق اإلطف��اء والطوارئ 
وصل��ت للموقع بع��د إبالغها باالصط��دام الذي 
وقع بن طائرتن من ش��ركة »ص��ن وينج أيرالينز« 

و«وست جيت أيرالينز«
وقالت ش��ركة »وس��ت جيت أيرالين��ز« إن لديها 
تقارير غي��ر مؤكدة عن وق��وع »إصابات طفيفة« 
في احلادث، ولك��ن كل الركاب البالغ عددهم 168 
شخصا والطاقم املؤلف من ستة أفراد على منت 

الطائرة بخير.
وكان��ت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 قد 
وصلت للتو إل��ى تورنتو قادمة من متجع كانكون 
املكس��يكي، وتنتظر التح��رك إل��ى البوابة عند 

وقوع التصادم.
وقالت ش��ركة »صن وينج« إنه لم يكن على منت 
طائرته��ا أي راكب أو فرد م��ن الطاقم وقت وقوع 

احلادث، وإنه كان يجري سحبها.

تواصل االحتجاجات 
في »جرادة« المغربية

اصطدام طائرتين
 في مطار بكندا

متابعة - الصباح الجديد:

الس��فير  باكس��تان  اس��تدعت 
األميركي لديها بعدما انتقد الرئيس 
االميركي في تغريدت��ه األولى للعام 
2018 باكستان واتهمها ب� »الكذب« 

و«اخلداع« في شأن إيواء املتطرفن.
وأعلن ناطق باسم السفارة أنه ُطلب 
من الس��فير ديفي��د هاي��ل التوجه 
ال��ى وزارة اخلارجي��ة ف��ي العاصم��ة 

الباكستانية االسبوع املاضي .
وأكد ناطق باسم السفارة األميركية 
أن هاي��ل التق��ى مس��ؤولن، لكن��ه 
اضاف »ليس لدينا اي تعليق في شأن 

جوهر اللقاء«.
البي��ت  باس��م  الناطق��ة  وقال��ت 
األبيض س��ارة س��اندرز ف��ي تصريح 
للصحافين، إن »هدفنا معرفة أنهم 
يستطيعون بذل املزيد لوقف اإلرهاب 

ونريد منهم أن يقوموا بذلك«.
وأضاف��ت »ف��ي م��ا يتعل��ق باتخ��اذ 
إجراءات محددة، اعتقد أنكم سترون 
بع��ض التفاصي��ل األخرى ف��ي هذا 
الش��أن ما بن الس��اعات ال� 24 وال� 

48 املقبلة«. 
وكان ترام��ب هاج��م اس��الم اباد في 
تغريدت��ه األولى للعام 2018، فكتب: 
»ان الواليات املتحدة وبحماقة أعطت 
باكس��تان أكث��ر من33  بلي��ون دوالر 
من املس��اعدات في السنوات ال� 15 
األخي��رة، في حن لم يعطونا س��وى 
أكاذي��ب وخداع معتقدي��ن أن قادتنا 
أغبي��اء«، مضيف��اً »يقدم��ون م��الذاً 
آمناً لإلرهابي��ن الذين نتعقبهم في 
أفغانس��تان من دون مساعدة تذكر. 

انتهى االمر!«.
وق��ال مس��ؤول ف��ي مجل��س األمن 
القومي األميركي ، إن »البيت األبيض 
ال يعت��زم إرس��ال 255 ملي��ون دوالر 
مس��اعدات لباكس��تان ه��ذه املرة«، 
مضيف��اً أن »اإلدارة تواص��ل مراجعة 

مستوى تعاون باكستان«.

ولم يتض��ح حتى اآلن م��ا الذي دفع 
لكن��ه  باكس��تان،  النتق��اد  ترام��ب 
يشكو منذ مدة طويلة من أن إسالم 
أب��اد ال تب��ذل م��ا يكف��ي للتص��دي 

للمتشددين.
وكان��ت صحيف��ة »نيوي��ورك تامي��ز« 
ذكرت في 29 كان��ون األول املاضي أن 
إدارة ترام��ب »تبح��ث بعم��ق« ما إذا 
كانت س��توقف مس��اعدات بقيمة 

255 مليون دوالر لباكستان.

وأضاف��ت الصحيف��ة أن مس��ؤولن 
أميركي��ن س��عوا للق��اء عضو في 
ش��بكة »حقان��ي« املرتبطة بحركة 
»طالبان« بعد اعتقاله في باكستان 
في محاولة للحصول على معلومات 
في ش��أن أميركي واح��د على األقل 
محتج��ز رهينة لك��ن طلبهم قوبل 

بالرفض.
وسارعت باكس��تان الى الرد، معلنة 
انها قدم��ت الكثير للواليات املتحدة 
عل��ى  »القض��اء«  ف��ي  وس��اعدتها 
تنظيم »القاع��دة«، فيما لم حتصل 
س��وى على »الذم وعدم الثقة«، في 
تعليق��ات غاضبة من وزيري اخلارجية 

والدفاع.
وأكد وزير خارجية باكس��تان خواجه 
آص��ف ، أن بالده ترفض املس��اعدات 

األميركية، رداً على انتقادات ترامب.
وق��ال آص��ف ف��ى مقابل��ة حصرية 
أجراها مع قناة »جيو« الباكستانية: 
إن »الوالي��ات املتحدة تكي��ل التهم 
لباكس��تان بس��بب اخفاقه��ا ف��ي 
أفغانستان، وشعور ترامب شخصيا 

بخيبة األمل إزاء هزمية بالده هناك«.
وأضاف »ال نريد املساعدات األميركية، 

وميك��ن لترام��ب أن يرج��ع إلدارته في 
شأن أس��باب تقدمي هذه املساعدات، 
فباكس��تان قدمت خدم��ات فعلية 
للواليات املتحدة باس��تخدام طرقها 

البرية والبحرية واحلديدية«.
وح��ول الوجود العس��كري األميركي 
في أفغانس��تان، أكد وزي��ر اخلارجية 
الباكستاني أن »املفاوضات السلمية 
متث��ل احل��ل الوحي��د لألوض��اع ف��ي 
أفغانستان ، وإنه يتعن على الواليات 

املتحدة أن تتفاوض مع طالبان«.
وح��ذر أيض��ا م��ن أن بالده س��تدافع 
عن س��يادتها في حال قيام الواليات 
املتحدة بتنفيذ غ��ارات بطائرات من 
دون طي��ار عل��ى أراضيه��ا، مؤكدا أن 
سياس��ة ب��الده اخلارجي��ة تركز على 

حماية مصاحلها القومية.
وتنفي اسالم اباد باستمرار االتهامات 
العملي��ات  ع��ن  بالتغاض��ي  له��ا 
املس��لحة، منتقدة الواليات املتحدة 
لتجاهله��ا اآلالف الذي��ن قتلوا على 
اراضيها والبالي��ن التي انفقت على 

محاربة املتطرفن.
وقال��ت إدارة ترامب في وقت س��ابق 
إنه��ا س��تؤجل إرس��ال مس��اعدات 

بقيمة 255 مليون دوالر إلى باكستان. 
والش��هر املاض��ي قال ترام��ب خالل 
كلمة ل��ه إن اإلدارة األميركية تقدم 
»مبالغ ضخمة س��نوياً لباكس��تان. 

عليهم تقدمي املساعدة«.
ب��دوره، قال س��فير أفغانس��تان في 
واشنطن حمد اهلل محب في تغريدة 
على »تويتر« أم��س إن تغريدة ترامب 
»رس��الة مش��جعة لألفغ��ان الذين 
يعانون على يد اإلرهابين املتمركزين 
في باكستان منذ فترة طويلة جداً«.

وتس��تمتع باكس��تان بقدرة اجليش 
األميرك��ي عل��ى ال��رد عل��ى عن��ف 
املليش��يات، رغ��م أن مهمة الواليات 
املتحدة كانت االعتماد على الطيران 
الباكستاني وتتبع الطرق على األرض 
إليص��ال الذخائ��ر إل��ى الق��وات في 
أفغانس��تان، ويطرح السؤال نفسه 
بعد قطع املساعدات العسكرية عن 
أفغانستان من سيقع حتت الضغط 
األكب��ر، الباكس��تانين أم التحالف 

املقاتل لطالبان.
وعّب��ر املس��ؤولون الباكس��تانيون 
عن غضبهم م��ن القرار األميركي، 
واعتب��ر البعض قطع املس��اعدات 

مبثابة إفساح الطريق ألفغانستان، 
اجلوي��ة  الق��وات  قائ��د  أن  ويب��دو 
الباكس��تانية أغل��ق اجمل��ال اجلوي 
الباكس��تاني في وجه األميركين، 
حي��ث ق��ال العقيد س��هيل أمان، 
اخلميس املاضي في إس��الم آباد، إن 
بالكامل  قواته مستعدة ومجهزة 
للدف��اع عن ح��دود الب��الد، وأصدر 
وزي��ر اخلارجي��ة بيان��ا ي��وم اجلمعة 
املاض��ي ، أّك��د في��ه : »نتعامل مع 
األميركي��ة بش��أن قضي��ة  اإلدارة 
التع��اون األمن��ي، وننتظ��ر املزي��د 
من التفاصيل، نعتق��د أن التعاون 
ف��ي  الباكس��تاني  األميرك��ي 
مكافح��ة التطرف خ��دم مصالح 
األم��ن القومي األميرك��ي، وكذلك 
املصالح األكبر للمجتمع الدولي«، 
منتقًدا قرار ترامب، حيث أشار إلى 
أّن »العمل من أجل السالم يتطلب 
املتبادالن، موضحا  الثقة واالحترام 
أن القرارات التعس��فية واإلعالنات 
األحادي��ة وتغيي��ر األه��داف ي��ؤدي 
إلى نتائج عكس��ية ف��ي التصدي 

للتهديدات املشتركة«.
واتهم املس��ؤولون الباكس��تانيون 

الواليات املتحدة بجعل باكس��تان 
أفغانس��تان،  ف��داء ألخطاء  كبش 
ويطالب عمران خان وهو سياس��ي 
بارز ف��ي املعارضة، اتخ��اذ خطوات 
لفض االش��تباك الدبلوماسي مع 
الوالي��ات املتح��دة، وح��ن تدهورت 
العالقات الباكس��تانية األميركية 
ف��ي الس��ابق، ومنعت إس��الم آباد 
الوالي��ات املتحدة م��ن الوصول إلى 
طرق اإلمداد، اعتمد اجليش األميركي 
على بديل أكثر تكلفة حيث الربط 
بن موانئ البلطيق وبحر قزوين من 
خالل روسيا وبلدان آسيا الوسطى، 
ولكن هذا الطري��ق ليس مضمونا 
مبا يكفي نظرا للعالقات الروس��ية 
األميركية، ونفوذ موسكو على دول 
آس��يا الوسطى، ومن وجهة النظر 
األميركية واألفغانية، فإن محاولة 
تغيير وجهة نظر باكس��تان ازدادت 
صعوب��ة ف��ي الس��نوات األخي��رة 
وس��ط انهيار اإلجماع النسبي بن 
الالعبن الرئيس��ين ف��ي املنطقة 
مثل روس��يا وإي��ران، ح��ول املهمة 
األميركي��ة للقضاء على اجلماعات 

املتطرفة الدولية في أفغانستان.

يثير المخاوف الصينية والروسية المشتركة من اإلرهاب المسّلح في المنطقة

ترامـب يتهـم باكستـان بـ »خـداع« الواليـات
 المتحـدة فـي أول تغريـدة لـه هـذا العـام

الواليات المتحدة 
وبحماقة أعطت 

باكستان أكثر من 
33 بليون دوالر من 

المساعدات في 
السنوات الـ 15 

األخيرة

اجتماع مجلس االمن الدولي بشأن طهران

ترامب يعلق املساعدات لباكستان

تقـرير

االجتماع األخير لمجلس األمن يكشف تضعضع الموقف األميركي الدولي 
انقسامات عالمية بشأن األحداث الجارية في إيران

دمشق - رويترز:
أحرز اجليش الس��وري تقدما س��ريعا 
في محافظة إدل��ب، ومتكن من حترير 
عش��رات القرى والبل��دات، بينها 14 
عل��ى األقل خ��الل األربع والعش��رين 

ساعة املاضية.
وذكرت وكالة "س��انا" أن التنس��يق 
العالي بن وح��دات اجليش ومختلف 
للق��ادة  وفق��ا  األس��لحة،  صن��وف 
امليدانين، لع��ب دورا بارزا في التقدم 
بريف حماة الشمالي الشرقي وريف 

إدلب اجلنوبي الشرقي حيث استعادت 
خالل أقل من شهر على بدء العملية 
العسكرية عشرات القرى. وبحسب 
التقارير امليداني��ة، فقد متكن اجليش 
من إيقاع خس��ائر كبيرة في صفوف 
املس��لحن مب��ا يزيد عل��ى 150 قتيال 
م��ن بينه��م قيادي��ون في م��ا يعرف 
بتنظيم "أحرار الش��ام" إضافة إلى 
تدمير أكث��ر من 10 عرب��ات بعضها 
مزود برشاشات ثقيلة وضبط مدافع 
هاون وذخائر مختلفة فيها وتفكيك 

عش��رات العب��وات الناس��فة عل��ى 
مداخل وطرقات البلدات احملررة.

وبحس��ب قادة ميدانين فإن وحدات 
ط��ورت  احلليف��ة  والق��وات  اجلي��ش 
أسلوب عملها امليداني عبر تشكيل 
ومصائ��د  متقدم��ة  حرب��ة  رؤوس 
محكم��ة للمجموع��ات املس��لحة 
التي تنش��ط في اجلبه��ات في خط 
قتال��ي يزيد طوله عل��ى 50 كم بدءا 
من بل��دة التمانع��ة في ري��ف إدلب 
اجلنوبي حتى الشاكوسية شرقا في 

ريف حماة الش��رقي مبش��اركة عدة 
تشكيالت.

من جانبها أش��ارت وكالة "رويترز أن 
القوات السورية خالل األيام املاضية 
تقدم��ت نح��و مط��ار أب��و الظهور 
العس��كري، ونقل��ت ع��ن نش��طاء 
تأكيدهم أن القوات اس��تعادت نحو 
84 قرية منذ 22 تش��رين األول بينها 
14 على األقل خالل األربع والعشرين 
س��اعة املاضي��ة. وأضاف النش��طاء 
أن الضرب��ات اجلوي��ة املكثفة أجبرت 

املس��لحن ومنهم عناص��ر "جبهة 
النص��رة" على االنس��حاب م��ا أتاح 
التقدم الس��ريع للق��وات احلكومية 
هذا األس��بوع. ونقل��ت "رويترز" عن 
مصدر عس��كري س��وري إفادته بأن 
"جبهة النصرة" وحلفاءها هم هدف 
العملية العسكرية في شمال شرق 
حماة وفي جنوب ش��رق إدلب، مؤكدا 
أن "عمليات اجليش مستمرة واجليش 
يحق��ق تقدم��ا وخس��ائر اإلرهابين 

كبيرة في املنطقة".

وفي وقت سابق شن اجليش السوري 
هجوما في محيط حرس��تا ش��مال 
شرق دمش��ق لفّك حصار املسلحن 

عن إدارة املركبات.
كم��ا نفذ س��الح اجلو الس��وري غارة 
جوي��ة دمرت أح��د املق��رات القيادية 
املس��لحة في محيط  للمجموعات 
إدارة املركبات، كما دمر غرفة عمليات 
تنظي��م جبهة النصرة في حرس��تا، 
وُقتل معظم قادة الهجوم على إدارة 

املركبات.

الجيش السوري يتقدم سريعا في إدلب ويحرر عشرات القرى



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن الع��راق تصديره مليارا و207 
مالي��ن برمي��ل من النف��ط خالل 
قيمته��ا  بلغ��ت  املاض��ي  الع��ام 
نح��و 60 مليار دوالر مبعدل س��عر 
بيع ش��هري للنفط اخل��ام بلغ 49 
دوالراً و214 س��نتاً لبرميل النفط 

الواحد.
وقال��ت ش��ركة تس��ويق النف��ط 
إن  له��ا،  تقري��ر  ف��ي  »س��ومو« 
»مجموع الصادرات النفطية لعام 
2017 بلغ ملي��ار و207 مليون و55 
ألف برميل مبعدل تصدير ش��هري 
بلغ 100 ملي��ون و629 ألف برميل 
ومبع��دل 3 مليون و246 ألف برميل 

يوميا«.
وأشارت إلى ان »اإليرادات املتحققة 
من مبيعات النفط اخلام بلغت 59 
ملي��اراً و552 مليون دوالر ومبعدل 4 
مليارات و962 ألف دوالر ش��هريا«، 
موضح��ة ان »معدل س��عر البيع 
الش��هري للنف��ط اخل��ام بل��غ 49 
دوالراً و214 س��نتاً لبرميل النفط 

الواحد«.
»مجم��وع  ان  س��ومو،  وقال��ت 
الص��ادرات النفطي��ة م��ن موانئ 
البص��رة اجلنوبية بل��غ مليار و201 
مليون و823 أل��ف برميل في حن 
كانت معدالت الصادرات النفطية 
عبر اخلط الشمالي خمسة مالين 

و800 ألف برميل شهريا«.
وبينت ان »معدل عدد الش��ركات 
التي اشترت النفط اخلام العراقي 

بلغت 44 شركة عاملية«.
وأكد وزي��ر النفط جب��ار اللعيبي 
ارتفاع معدالت التصدير النفطية 
اليومية م��ن املوانيء اجلنوبية إلى 
3 مالي��ن و535 ال��ف برميل يومياً 
خ��الل ش��هر كان��ون االول كانون 
األول املاض��ي واصفا اياها مبعدالت 

تصديرية غير مسبوقة.
ق��د  كان��ت  »ال��وزارة  ان  واض��اف 

اتخذت في وقت س��ابق من العام 
املاضي ق��رارا بزي��ادة كميات ضخ 
النفط اخلام م��ن املوانىء اجلنوبية 
بهدف حتقي��ق زيادة ف��ي اإليرادات 
املالية وذلك لرفد املوازنة االحتادية 
تعويضا ع��ن توقف الصادرات عبر 

املنفذ الشمالي«.
وأش��ار إلى حتقيق اجناز زي��ادة غير 
مس��بوقة في استثمار الغاز اخلام 
املصاحب للعمليات النفطية في 
مش��روع غاز البصرة بنسبة تصل 

إلى %80 في مطل��ع كانون الثاني 
م��ن الع��ام اجلدي��د 2018 مقارنة 
بالش��هر نفس��ه من ع��ام 2017 
ووصول القدرات االستثمارية لهذا 
املش��روع إل��ى مع��دل 900 مليون 

قدم مكعب قياسي يومياً.
وحتدث الوزير عن حتقيق زيادة اخرى 
في استثمار الغاز اخلام من حقول 
ش��ركة غاز اجلنوب وشركة نفط 
ميس��ان تص��ل إل��ى مع��دل 230 
مليون قدم مكعب قياس��ي يومياً 

متعه��دا بتحقي��ق إجن��ازات اخرى 
خالل العام اجلديد 2018.

الع��راق  ص��ادرات  س��جلت  وق��د 
النفطي��ة م��ن املوان��ئ اجلنوبي��ة 
مع��دالت غي��ر مس��بوقة وزي��ادة 
اس��تثمار  ف��ي  ايض��ا  قياس��ية 
الغاز اخل��ام املصاح��ب للعمليات 
النفطية في مش��روع غاز البصرة 
بنس��بة تصل إلى %80 في ظروف 

حتديات اقتصادية صعبة.
وأكد اللعيبي ان مجمل الشحنات 

املصدرة من الغاز املستثمر للعام 
املاض��ي 2017، بلغت 29 ش��حنة 
من مكثفات الغاز و51 شحنة من 

الغاز السائل.
واوضح الوزير، ان الكميات املصدرة 
من املكثفات بلغت 677,885 الف 
مت��ر مكع��ب، وبالنس��بة  للغ��از 
الس��ائل فق��د بلغ��ت الكمي��ات 
ط��ن  ال��ف   143,667 املص��درة 
متري، مش��يرا ال��ى ان الكميات مت 
تصديرها م��ن املوانئ اجلنوبية في 

خ��ور الزبيرعن طريق ش��ركة غاز 
البصرة.

االجن��ازات  ه��ذه  ان  ال��ى  وأش��ار 
املتحقق��ة ف��ي عملي��ات تصدير 
الغ��از واملكثف��ات تؤك��د ح��رص 
ال��وزارة وخططه��ا الطموحة في 
االس��تثمار االمثل للغاز املصاحب 
ان  االنتاجي��ة، موضحا  للعمليات 
التصدير أس��همت في  عملي��ات 
دع��م االقتص��اد من خ��الل توفير 

ايرادات مالية للخزينة االحتادية.

صّدر 80 شحنًة من الغاز السائل ومكثفاته

60 مليار دوالر واردات العراق من النفط في 2017

اإليرادات المتحققة 
من مبيعات النفط 
الخام بلغت 59 
مليارًا و552 مليون 
دوالر وبمعدل 4 
مليارات و962 ألف 
دوالر شهريا، اذ ان 
معدل سعر البيع 
الشهري للنفط 
الخام بلغ 49 دوالرًا 
و214 سنتًا لبرميل 
النفط الواحد

حقول النفط جنوبي البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كش��ف مصدر بالبنك املرك��زي املصري، أن حجم 
التجارة اخلارجي��ة منذ 3 تش��رين األول )قرار حترير 
س��عر الصرف( وحتى منتصف ش��هر كانون األول 

املاضي بلغ نحو 70.8 مليار دوالر.
وأظه��رت بيان��ات املرك��زي، ارتفاع ال��واردات خالل 
الش��هور الثالثة األولى من العام املالي احلالي )من 
حزيران وحتى نهاية أيلول املاضي( لتس��جل 14.8 
مليار دوالر ف��ي مقابل نحو 14.7 مليار دوالر مبعدل 

زيادة بلغ 0.7%.
وأرجع البن��ك الزيادة إلى ارتفاع كل من املدفوعات 
عن الواردات السلعية النفطية مبقدار 40٫4 مليون 
دوالر لتس��جل نح��و 2.8 ملي��ار دوالر، واملدفوعات 
عن الواردات الس��لعية غي��ر النفطية مبقدار 63.3 

مليون دوالر لتسجل نحو 12 مليار دوالر.
وبحس��ب البيانات، تراج��ع عجز املي��زان التجاري 
بنس��بة %5 ليس��جل نحو 8.9 مليار دوالر خالل 3 
شهور في الفترة من أول حزيران حتى أيلول املاضي 
ف��ي مقابل نحو 9.4 مليار دوالر كمحصلة الرتفاع 
حصيل��ة الصادرات الس��لعية بنح��و 578 مليون 
دوالر، وارتف��اع املدفوع��ات عن الواردات الس��لعية 

مبقدار 103.7 مليون دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
زاد العج��ز التجاري للوالي��ات املتحدة أكثر من 
املتوقع في تش��رين الثاني املاضي، مع تسجيل 
واردات السلع مستوى قياس��ياً مرتفعاً وسط 

طلب محلي قوي.
إن العج��ز  التج��ارة األميركي��ة،  وزارة  وقال��ت 
التجاري ارتفع بنس��بة 3.2 ف��ي املئة إلى 50.5 
بلي��ون دوالر. وه��و أعلى مس��توى من��ذ كانون 
الثان��ي 2012 ويأت��ي بعد عجز بل��غ 48.9 بليون 

دوالر في تشرين األول املاضي.
وقفزت واردات الس��لع إلى مستوى قياسي بلغ 
204.0 بلي��ون دوالر ف��ي تش��رين الثاني املاضي. 
ووصلت واردات الس��لع الرأس��مالية إلى أعلى 
مس��توى مس��جل كما ارتفعت واردات السلع 
االس��تهالكية إل��ى أعل��ى مس��توى من��ذ آذار 

.2015
وأسهم ارتفاع واردات اإلمدادات واملواد الصناعية 
إلى أعلى مس��توى منذ كانون الثاني 2015 في 

زيادة فاتورة االستيراد للبالد.
ول��م يطرأ تغير عل��ى الواردات م��ن الصن في 
تش��رين الثان��ي املاض��ي، ف��ي ح��ن تراجع��ت 
الص��ادرات إلى ثان��ي أكبر اقتصاد ف��ي العالم 
1.9 ف��ي املئة. وارتفع العجز ف��ي جتارة الواليات 
املتح��دة مع الصن 0.6 في املئ��ة إلى 35.4 في 

املئة دوالر.

لندن ـ رويترز:
تراجعت أس��عار الذهب في تعامالت متقلبة مع 
إقب��ال املتعاملن على مبيعات جلن��ي األرباح بعد 
أن س��جل املع��دن النفي��س هذا األس��بوع أعلى 
مس��توياته في ثالثة أش��هر ونصف الشهر، ومع 
صعود الدوالر حتى بعد بيانات أضعف من املتوقع 
للوظائ��ف ف��ي الوالي��ات املتحدة لش��هر كانون 

األول.
وانخفض سعر الذهب في املعامالت الفورية 0.2 
باملئ��ة إل��ى 1320.31 دوالر لألوقي��ة )األونصة( في 
أواخر جلس��ة التداول بالسوق األميركي متراجعا 
عن مس��تواه املرتفع الذي س��جله ي��وم اخلميس 
البال��غ 1325.86 دوالر. لكنه ينهي األس��بوع على 

مكاسب قدرها 1.3 باملئة.
وزادت العقود األميركية للذهب تس��ليم ش��باط 
0.05 باملئ��ة لتبل��غ عند التس��وية 1322.30 دوالر 

لألوقية.
وس��جل املعدن األصفر مكاس��ب لرابع أس��بوع 
على التوالي، وهو ش��يء لم يفعله منذ نيس��ان، 
برغم أنه أنهى عام 2017 على مكاسب بلغت 13 

باملئة.

مصر تزيد تجارتها
إلى 71 مليار دوالر

ارتفاع العجز التجاري 
األميركي

رابع أسبوع
لمكاسب الذهب

متابعة الصباح الجديد:

تراجعت أس��عار النف��ط عن أعلى 
مس��توياتها منذ ربي��ع 2015 حيث 
قوض��ت زي��ادة كبي��رة ف��ي اإلنتاج 
األميركي زيادة بلغت عش��رة باملئة 
من املستويات املتدنية املسجلة في 
كانون األول بفعل تقلص اإلمدادات 

والتوترات السياسية في إيران.
وأنهت عقود خ��ام القياس العاملي 
اس��تحقاق  ألق��رب  برن��ت  مزي��ج 
 45 منخفض��ة  الت��داول  جلس��ة 
س��نتا، أو ما يعادل 0.7 باملئة، لتبلغ 
عند التس��وية 67.62 دوالر للبرميل 
بعد أن كانت س��جلت في اجللسة 
السابقة أعلى سعر منذ أيار 2015 

عند 68.27 دوالر.
القي��اس  خ��ام  عق��ود  وهبط��ت 
األميركي غرب تكس��اس الوسيط 
57 س��نتا، أو 0.92 باملئة، إلى 61.44 
دوالر للبرميل. وفي اجللسة السابقة 
س��جل اخلام األميركي 62.21 دوالر 

وهو أقوى سعر منذ أيار 2015.
وقال مندوبون في أوبك، أن »األسعار 
في مستوى مناس��ب للمنتجن«.. 

ما يتي��ح ملوازنات البل��دان املنتجة 
مرونة مالية أكبر«.

األس��عار  بق��اء  املندوب��ون  وتوق��ع 
عن��د مع��دل 65 دوالراً للبرميل في 
2018 وه��و ما أطلقوا عليه س��عر 

مناسب.
وق��ال جت��ار إن تزاي��د انت��اج النفط 
األميرك��ي وتراج��ع الطل��ب عل��ى 
املنتجات املكررة كان له تأثير سلبي 

على السوق في جلسة اجلمعة.
وأضافوا أن التوترات السياسية في 
إيران، ثالث أكب��ر منتج للنفط في 
منظم��ة البلدان املص��درة للبترول 
)أوب��ك(، كانت دفعت األس��عار إلى 

االرتفاع.
لك��ن إنتاج اخلام في إي��ران لم يتأثر 
ال��ذي  الوق��ت  باالضطراب��ات ف��ي 
من املتوق��ع فيه أن يكس��ر اإلنتاج 
األميرك��ي حاج��ز عش��رة مالي��ن 
برمي��ل يوميا، وهو مس��توى قريب 
من مس��تويات إنتاج كل من روسيا 
والس��عودية، وهو ما يثير ش��كوك 

بشأن استمرارية صعود األسعار.
وس��جل اخلام االيران��ي اخلفيف في 
نهاية تداوالت عام 2017، مس��توى 
65.77 دوالر للبرمي��ل وه��و أعل��ى 

مستوى منذ 23 حزيران املاضي حن 
هبط ل� 42.03 دوالر للبرميل.

وبل��غ برميل اخل��ام االيراني اخلفيف 
االول  كان��ون   30 ف��ي  دوالر   65.77
2017 بارتفاع 12.46 دوالر عن اليوم 
املناظ��ر 2016 والبال��غ 53.31 دوالر 

للبرميل.
وسجل املتوس��ط السنوي لبرميل 
اخلام اخلفيف 52.36 دوالر في 2017، 
مرتفعا 11.36 دوالر عن متوسط 41 

دوالرا للبرميل في عام 2016.
كم��ا صعد اخل��ام االيران��ي الثقيل 
)أح��د خام��ات اوبك( في االس��بوع 
املنتهي 29 كانون االول 2017، 1.97 

سنتا الى 62.98 دوالر.
وس��جل املتوسط الس��نوي للخام 
الثقيل االيراني 51.71 دوالر للبرميل 
ف��ي ع��ام 2017، في مقاب��ل 39.89 

دوالر في 2016.
على الصعيد ذأت��ه، أظهرت بيانات 
م��ن هيئ��ة االحص��اءات الكندي��ة 
أن ص��ادرات كندا م��ن النفط اخلام 
انخفض��ت 2.4 باملئة على أس��اس 
ش��هري ف��ي تش��رين الثان��ي إلى 
3.28 ملي��ون برميل يومي��ا، متأثرة 
بهبوط في الش��حنات إلى الواليات 

املتحدة.
وج��اء االنخف��اض البال��غ 80 ألف 
برميل يوميا في الصادرات إلى أكبر 
مش��تر للنفط الكن��دي في نفس 
الش��هر الذي اغلق فيه خط أنابيب 
كيس��تون، ال��ذي ينق��ل اخل��ام من 
منطقة الرمال النفطية في ألبرتا 
إل��ى مص��اف نفطية ف��ي الواليات 
املتح��دة، ف��ي أعق��اب تس��رب في 

منطقة ريفية في ساوث داكوتا.
وأظه��رت البيان��ات أيض��ا أن كندا 
صدرت 3.26 مليون برميل يوميا إلى 
الواليات املتحدة في تش��رين الثاني 
انخفاضا م��ن 3.34 ملي��ون برميل 
يومي��ا ف��ي تش��رين األول. وصدرت 
أيضا 22 ألفا و500 برميل يوميا إلى 

اململكة املتحدة.
وارتفع��ت واردات الب��الد من النفط 
اخلام م��ن الواليات املتح��دة مبقدار 
127 أل��ف برمي��ل إل��ى 413 أل��ف 
برمي��ل يوميا، في حن قفز إجمالي 
ال��واردات 51 أل��ف برمي��ل إلى 635 

ألف برميل يوميا.
واس��توردت كندا أيضا كميات من 
النفط اخلام من السعودية ونيجيريا 

والنرويج في تشرين الثاني.

الصادرات الكندية تنخفض واإليرانية لم تتأثر باالضطراباتتقـرير

أسعار النفط العالمية »في مستوى مناسب« للمنتجين

تذبذب أسعارالنفط واألسواق العاملية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مجل��س املصدري��ن االتراك، 
أمس الس��بت، ان العراق واالمارات 
للمجوه��رات  اكثراملس��توردين 

التركية لعام 2017.
وقالت وكالة االناضول التركية نقال 
عن اجمللس ان »الصارات التركية من 
اجملوه��رات بلغ��ت 3.3 مليارات دوالر 
الع��ام املاضي 2017، بزي��ادة قدرها 
60 % في األعوام اخلمسة األخيرة«.

واض��اف اجمللس ان »االم��ارات حلت 
على رأس قائمة مستوردي اجملوهرات 

م��ن تركيا ف��ي 2017 مبلي��ار دوالر، 
تالها العراق ب� 652 مليون دوالر، في 
حن حلت هونغ كونغ ثالثة ب� 162 

مليون دوالر«.
»تركي��ا  ان  ال��ى  اجملل��س  واش��ار 
متتل��ك أكبر ق��درة إنتاجية في هذا 
القطاع، على صعيد أوروبا والشرق 
األوس��ط«، الفت��ا ال��ى أن »تركي��ا 
تأتي في املرتب��ة الثانية بعد الهند 
ف��ي إنتاج اجملوه��رات على الصعيد 

العاملي، والتاسعة في تصديرها«.
ولف��ت اجمللس إل��ى أن »ع��دد وفود 

الش��ركات املس��توردة زاد بش��كل 
الثالث��ة  األع��وام  ف��ي  مضط��رد 
األخيرة، نتيجة اجله��ود التعريفية 
بقط��اع اجملوه��رات، ال س��يما م��ن 
خالل املعارض وأنش��طة التسويق 

اخملتلفة«.
وتلق��ى اجملوه��رات االجنبي��ة ف��ي 
االس��واق احمللي��ة العراقي��ة اقب��اال 
وخاص��ة  املواطن��ن  ل��دى  كبي��را 
االماراتي��ة والتركية والتي غالبا ما 
تكون اس��عارها اكثر من اجملوهرات 

التي يتم صياغتها محليا.

عواصم ـ رويترز: 
املتح��دة  الوالي��ات  أكمل��ت 
وكوري��ا اجلنوبي��ة أول جولة من 
اتف��اق  ملراجع��ة  محادثاتهم��ا 
وأكدت  بينهم��ا،  ثنائي��ة  جتارية 
واش��نطن أن هناك »عمالً كثيراً 
يتعن إجن��ازه« للتوص��ل التفاق 

جتاري جديد.
وق��ال املمثل التج��اري للواليات 
املتح��دة روب��رت اليتهاي��زر بعد 
محادثات مع مس��ؤولن جتارين 
كورين جنوبين في واش��نطن: 

»أمامن��ا عمل كثير يتعن إجنازه 
للتوصل التف��اق يخدم املصالح 
االقتصادية للشعب األميركي«.
بي��ان  ف��ي  اليتهاي��زر  وأض��اف 
»أهدافنا واضحة، وهي ضرورة أن 
نحق��ق جتارة عادلة ومتبادلة بن 
بلدينا. س��نمضي قدم��اً لألمام 
بأس��رع ما ميك��ن لتحقيق هذا 
اله��دف«. وتابع »اتف��ق اجلانبان 
عل��ى املتابع��ة ملناقش��ة موعد 
االجتماع املقبل في املس��تقبل 

القريب جدا«.

ومنذ توليه الرئاس��ة في 2017، 
س��حب الرئي��س دونال��د ترامب 
احملادثات  م��ن  املتحدة  الوالي��ات 
في ش��أن التوص��ل التفاق جتاري 
يضم 14 دولة بن آس��يا واحمليط 
الهادئ، وبدأ محادثات للتوص�ل 
التف���اق جديد التف��اق »التجارة 
الش��مالية«  ألميرك���ا  احل��رة 
)نافت���ا( بن الوالي���ات املتح�دة 
واملكسيك وكندا، وبادر مبراجعة 
االتفاق املبرمة م��ع كوريا العام 

.2012

العراق واإلمارات أكثر المستوردين 
للمجوهرات التركية

واشنطن وسيئول تبحثان
التوصل التفاق تجاري جديد
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لندن ـ رويترز:
حققت األس��هم األوروبية أفضل 
أداء أس��بوعي منذ نيسان املاضي 
م��ع ارتف��اع املؤش��رين البريطاني 
مس��توين  إل��ى  والسويس��ري 
قياس��ين بدعم من التف��اؤل إزاء 

قوة اقتصاد املنطقة.
وزاد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
أعل��ى  عن��د  ليبق��ى  باملئ��ة   0.9

مس��توى في ش��هرين فيما ارتفع 
50 لألس��هم  املؤش��ر س��توكس 
القيادي��ة في منطقة الي��ورو 1.1 
باملئة ليس��جل أفض��ل أداء أيضا 

منذ نيسان.
وحقق��ت أس��واق خ��ارج منطقة 
الي��ورو ارتفاع��ات إلى مس��تويات 
إس.إم.آي  املؤش��ر  وزاد  قياس��ية. 
السويس��ري لألس��هم القيادي��ة 

0.5 باملئة إلى أعلى مس��توى على 
اإلطالق. وسجل املؤشر فايننشال 
تاميز ألسهم الشركات البريطانية 
الكبرى مستوى قياس��يا مرتفعا 
جديدا بالرغم من أنه أنهى اجللسة 
مرتفعا 0.4 باملئ��ة، وهي زيادة أقل 
كثي��را م��ن مكاس��ب املؤش��رات 

الرئيسة األخرى في أوروبا.
وتص��در قطاع الس��يارات األوروبي 

قائم��ة القطاعات األفضل أداء مع 
صع��ود مؤش��ره 1.98 باملئة فيما 
ارتفعت جميع القطاعات األخرى.

وج��اء س��هم فيات كرايس��لر بن 
أكبر الرابحن في مؤش��ر القطاع 
بصعوده 6.3 باملئ��ة فيما ارتفعت 
أس��هم بيجو وفولكسفاجن 4.3 

باملئة و2.7 باملئة على الترتيب.
وسجلت باير أيضا أداء متميزا في 

اجللسة لتربح أسهمها 3.8 باملئة 
مس��جلة أفضل أداء منذ نيس��ان 
ف��ي الوقت ال��ذي ي��رى فيه بعض 
احمللل��ن أن صفقتها العمالقة مع 

مونسانتو تقترب من االكتمال.
قائم��ة  بن��ك  دويتش��ه  وتص��در 
األس��هم األس��وأ أداء مع هبوطه 
5.1 ف��ي املئة بعد أن قال إنه تكبد 
خسارة صافية محدودة في 2017 

بع��د ضع��ف أنش��طته للت��داول 
وانخفاض مستوى نشاط العمالء 
واألث��ر الس��لبي الناجت ع��ن إصالح 
املتح��دة  الوالي��ات  ف��ي  ضريب��ي 
س��يكلف البن��ك 1.5 ملي��ار يورو 

)1.81 مليار دوالر(.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع املؤشر كاك 
الفرنس��ي 1.05 في املئة واملؤش��ر 

داكس األملاني 1.15 في املئة.

أفضل أداء أسبوعي ألسهم أوروبا 
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مايدع��و إلى ط��رح هذا الس��ؤال 
والبح��ث ع��ن مكام��ن اخللل في 
كل ُمحاول��ٍة ته��دُف إل��ى اخلروج 
باإلقليم من أوضاع متدهورة سواء 
كان على املس��توى السياس��ي أم 
التط��ورات  اإلدراي،  أو  اإلقتص��ادي 
مدين��ة  الت��ي ش��هدتها مؤخ��راً 
الس��ليمانية وبل��دات تابع��ة لها, 
ف��ي  املواطن��ون  َتََم��ع  عندم��ا 
تظاهرات حاشدة ُمنددين بسلطة 
حرمته��م من كل حق��وق حياتية، 
لكن حصيلة ه��ذه احملاوالت كانت 
مزيداً من التش��دد األمني وتضيق 
اخلن��اق على اآلراء احلُرة ،وإراقة دماء 
املواطن��ن دون أن يك��ون هناك من 
ُحاكم��ة من س��ماهم  يطال��ُب بمِ
بامُلرم��ن،  الغاضب��ون  احملتج��ون 
وإجراء تعديالت في النظام اإلداري 

املُثخن بالفس��اد،واألغرُب في األمرمِ 
أّن صنادي��ق اإلقت��راع أيض��اً وه��ي 
طريق��ة مدنية للتداول الس��لمي 
للس��لطة وقط��ع الطري��ق أم��ام 
املقصرين بحق الش��عب للوصول 
إلى س��دة احلكم، غي��ر مجدية،إذ 
س��رعان ماتتصدر الوجوه نفُسها 
املش��هد السياس��ي،ويقع مصيُر 
الش��عب من جديد بيد الفاسدين 
حيث يتقاس��ُم احلزبان الرئيسيان 
احلصص بينهما ف��ي اإلقليم ،مع 
تفوي��ض األم��وال العام��ة لتعزيز 
مواقعهم��ا األمني��ة ، ناهي��ك عن 
ص��رف مبال��غ طائل��ة ألجهزتهما 
الت��ي تخ��دم مصالح  اإلعالمي��ة 
حزبية ضيقة، هنا المحيص من أن 
نعطف على السؤال األول بسؤال 
آخر من أين تستمُد سلطُة فشلت 

ومؤسساتياً  وإقتصاديا  سياس��ياً 
وتعل��ن  إس��تمراريتها؟  عناص��ر 
عجزها عن تس��ديد مس��تحقات 
لْم��اً أن موارد  مالي��ة ملوظفيه��ا عمِ
النف��ط املصدر م��ن اإلقليم خالل 
الس��ابقة  الث��الث  الس��نوات 
تكف��ي لتوفي��ر روات��ب املُوظف��ن 
كما أش��ار إلى ذلك رئي��س الوزراء 
العراق��ي حيدر العب��ادي،إذاً فقدت 
توف��ر  الت��ي  الدعائ��م  الس��لطة 
لها الش��رعية،غير أن ه��ذه احلالة 
مل��اذا التنعك��ُس فعلياً ف��ي صورة 
التح��ول اجل��ذري؟ ثم��ة م��ن يعزو 
إس��تدامة هذا النم��ط من احلكم 
األُوتوقراطي في اجللد الدميوقراطي 
إلى املساندة اخلارجية، فبالتالي ال 
أُفق للتحول! غير أنَّ هذا التفسير 
اليخلو من النزعة اإلستس��المية 

امَلذول��ة ألن هن��اك ش��واهد م��ن 
الق��دمي واحلدي��ث توضُح  التاري��خ 
الذي��ن  والس��الطن  احل��كام  أن 
يخس��رون ثق��ة ش��عبهم يتخلى 
عل��ى  األم��س  أصدق��اُء  عنه��م 
غدت  اخلارجي،فاملعادلة  املس��توى 
أكث��ر تعقي��داً من ذل��ك التحليل 
نب��دأَ  أن  مايج��ُب  َل  املُس��طح،لَعَّ
ب��ه لفهم ه��ذه املُعادل��ة املركبة، 
هو مب��دأ ثنائي��ة احلزب��ن بوجبه 
يتم توزيع ث��روات البلد بن احلزبن 
احلاكمن،يُذك��ر أنَّ مايجم��ع ب��ن 
هذي��ن الكيانن لي��س رؤيًة قوميًة 
أجن��دة سياس��ية  وال  مش��تركًة 
قائمة على حتس��ن حي��اة املواطن 
وتنمية املرافق التعلمية والصحية 
والصناعية ب��ل مجرد حفظ توازن 
املصالح اإلقتصادية،وإستعباد أفراد 

الش��عب،واليحيد أي طرف منهما 
عن هذا اخلط وإْن تدور أحياناً حرب 
كالمية ب��ن قيادة احلزب��ن ويقول 
بعضهم للبعض مالم يقلُه مالك 
في اخلم��رة، جانب آخر من املُعادلة 
هو املُعارضة الهش��ة املس��حوبة 
الدس��م التي لم تفل��ح في حتويل 
الدع��م اجلماهيري إلى إرادة فعلية 
التنظيم  إلع��ادة رس��م خريط��ة 
م��ن  وس��لخها  لإلقلي��م  اإلدراي 
الطابع احلزبي،كما أن تراوح األحزاب 
املُعارضة بن الس��لطة والش��ارع 
أعط��ى فرصة ثمينًة ألرباب احلكم 
ليخرجوا من عن��ق الزجاجة،ومتثل 
غض��ب اجلماهي��ر حي��ال املوق��ف 
املُعارض��ة  لألح��زاب  الضباب��ي 
بعدم��ا ت��ذوق ممثلوها م��ن كعكة 
الس��لطة بح��رق مبان��ي مقراتها 

األخيرة،عطفاً  اإلحتجاج��ات  ف��ي 
على ماس��لف فإنَّ محاولة بعض 
الشخصيات التى كانت مشاركة 
في نظ��ام احلكم وتول��ت مناصب 
رفيع��ة للظه��ور بحل��ة جدي��دة 
بوصفه��ا صاحَب مش��روع حللحة 
وُمعاجل��ة  املتراكم��ة  املُش��كالت 
اجلف��اف السياس��ي واإلقتص��ادي 
بعقلية ُمختلفة هذا الطرح أيضاً 
ميُد احل��كام بزيد من الزخم،ينضُم 
املثقفون الذين إقتنعوا بدور احمللق 
سواء للسلطة أو األحزاب املُعارضة 
ول��م يحفظ��وا بس��افة بينه��م 
وب��ن الكيانات السياس��ية وقفوا 
مع ه��ذا نكاي��ة بذاك إل��ى جملة 
العوام��ل التي تؤج��ل التحول،اآلن 
وق��د تناولنا بعَض األس��باب التي 
حُتبط أي حراك جماهيري وشعبي 

ف��ي  اإلداري��ة  األنظم��ة  لتغيي��ر 
اإلقلي��م نؤك��د عل��ى أنَّ العملية 
اإلنتخابية أصبحت مهزلًة إذ نشر 
موقع خندان اإللكتروني معلومات 
تُفيُد بوجود تس��ع مئة ألف إسم 
مزيف ف��ي س��جل الناخبن وهذا 
العدد يعادُل أربعن كرسيا برملانياً 
وأنَّ هذه األس��ماء حس��ب املصدر 
املذكور للموتي والنازحن، مايعني 
أن إج��راء اإلنتخاب��ات دون تنظيف 
س��جل الناخبن الميك��ن التعويل 
علي��ه لفت��ح صفحة سياس��ية 
حديث��ة ف��ي اإلقليم بل س��نكون 
أمام سلطة سياس��ية مشرعنة 
بأص��وات مزورة.ومن املناس��ب هنا 
أن نخت��م املقال بصيغة الس��ؤال 
كي��ف ميكن أن تصب��ح اإلنتخابات 

آلية للتحول الشامل؟
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

كه يالن محمد

كريستوفر هيل

كاتب عراقي

مساعد وزير 
الخارجية األميركي 
السابق لشرق آسيا

تتمث��ل بع��ض الص��ور اإلخبارية 
األكث��ر إبداعا ف��ي الق��رن احلادي 
والعشرين – وهي ربا مضللة - في 
العراقين املبتسمن الذين قاموا 
بتلوين أصابعهم باحلبر االنتخابي 
إلظهار مشاركتهم في انتخابات 
بالدهم ف��ي يناير / كان��ون الثاني 
2005. وبالنس��بة للكثيرين، كان 

هذا أول تصويت أدلوا به. 
والقصة املزعومة وراء هذه الصور 
اإلخبارية ه��ي أن الدميقراطية قد 
وصلت أخيرا إل��ى العراق. ال ميكن 
أن يدع��ي نظ��ام ب��دون انتخابات 
بالنس��بة  أنه دميقراط��ي. لذلك، 
للكثيرين، كانت رؤية صور لعملية 
تصويت جيدة للغاية دليال كافيا 
عل��ى أن األم��ور قد تغي��رت )مينع 
احلبر االنتخابي الناخبن من إجراء 

أكثر من اقتراع واحد).
لك��ن الدميقراطية نظ��ام معقد 
احل��رة  واالنتخاب��ات  للغاي��ة، 
تعد ش��كال واح��دا من أش��كال 

أن  املؤك��د  وم��ن  الدميقراطي��ة. 
االنتخاب��ات يعن��ي غياب  غي��اب 
لي��س م��ن  الدميقراطي��ة. لك��ن 
العك��س  يك��ون  أن  الض��روري 
ه��ي  فاالنتخاب��ات  صحيح��ا. 
ش��رط ض��روري ولكن غي��ر كاف 
للدميقراطي��ة، وه��و م��ا يتطلب 
أيض��ا مؤسس��ات دائمة تس��د 

القيم الدميقراطية.
الي��وم، هن��اك ع��دد متزاي��د من 
البلدان التي تُنظم انتخابات، ومع 
ذل��ك ف��إن الدميقراطية نفس��ها 
في خط��ر. وف��ي جمي��ع البلدان 
املتقدمة والبل��دان النامية، يؤدي 
انتهاك الثقة العامة وعدم حماية 
املؤسسات الدميقراطية إلى إرهاق 
نظ��م الضواب��ط والتوازنات التي 
كان��ت، في بعض احل��االت، قائمة 

منذ قرون.
إن الهجم��ات عل��ى املؤسس��ات 
عل��ى  تقتص��ر  ال  الدميقراطي��ة 
البل��دان ذات اخلب��رة الدميقراطية 

القليل��ة. ميكن أن تك��ون في كل 
م��كان تقريب��ا، ب��ا ف��ي ذلك في 
أقدم بلد دميقراطي في العالم، أي 

الواليات املتحدة.
أما في الغرب، ف��إن مدح فضائل 
يش��به  لآلخري��ن  الدميقراطي��ة 
إلى ح��د بعيد التح��ول من ديانة 
بالن��ار  التهدي��د  علماني��ة، م��ع 
والكبريت ألولئك الذين ال يتبنون 
ولك��ن  الدميقراطي��ة.  العقي��دة 
محاضرات العال��م املتقدم النمو 
في العالم النامي لم تكن مفيدة 

على اإلطالق.
 منذ س��نوات، وبعد ح��دث ألقى 
في��ه محس��ن دول��ي محاض��رة 
ع��ن الدميقراطية لس��اعات قبل 
أن يس��افر ف��ي طائرت��ه اخلاصة، 
س��ألني رئي��س وزراء البلقان في 
احلض��ور، »م��ا ال��ذي يفت��رض أن 
أقوم به حيال ذل��ك؟« وبينما كان 
ف��ي الصف��وف األمامي��ة يناقش 
املتعلق��ة  احلساس��ة  القضاي��ا 

باألقلي��ات العرقي��ة، كان البعض 
يقدمون له نصائح كثيرة والتي ال 

ميكنهم حتمل املسؤولية عنها.
اآلن، قد تأرجح البندول في االتاه 
يتعلق  املعاك��س، وخاصة فيم��ا 
بالسياس��ة اخلارجي��ة للوالي��ات 
الرئي��س  إدارة  وحت��ت  املتح��دة. 
دونال��د ترام��ب، ال تهتم احلكومة 
األمريكي��ة حت��ى بالتح��دث عن 

الدميقراطية.
ومن املؤك��د أن هذا يعكس جزئيا 
اإلجهاد بس��بب عق��ود من تعزيز 
الدميقراطي��ة م��ن جان��ب الغرب. 
واألكثر من ذل��ك، أن الدميقراطية 
تتعرض للتهديد املباشر في البلد 
ال��ذي ينبغ��ي أن يكون له��ا فيه 

جذور ثقافية وسياسية عميقة.
وكما أش��ار ترامب، فاٍنه ال يرغب 
السياس��ات  تك��رار  تن��ب  ف��ي 
الفاش��لة ف��ي املاضي فحس��ب. 
ومناص��روه  ه��و  اس��تهدف  ب��ل 
املؤسسات األساسية التي تقوم 

عليه��ا الدميقراطي��ة األمريكية، 
ب��ا ف��ي ذل��ك احملاك��م والهيئ��ة 
اإلع��الم  ووس��ائل  التش��ريعية 

املستقلة وغيرها.
وق��د حت��دث الضابط العس��كري 
البروسي في القرن التاسع عشر 
واملنظر كارل فون كالوسفيتز عن 
عصر احلرب الشاملة الذي سيأتي 
بع��د أقل من قرن من وفاته. لكنه 
ل��م يتحدث ع��ن العص��ر القادم 
للسياس��ة الكلية، حيث سيتم 
الضغط على جميع مؤسس��ات 
أيديولوجي  املتمع خلدمة ص��راع 
ش��امل. إن أمريكا اآلن في خضم 
ص��راع مماث��ل، وكيفي��ة التعامل 
معه س��ُيطلع بل��دان أخرى على 
كيفية مواجه��ة صراعات مماثلة 

خاصة بها.
إن أزمة أمري��كا الداخلية متنعها 
م��ن أداء دورها الدول��ي التقليدي 
املؤسس��ي  للتأكي��د  كمص��در 
ووكي��ال للتغيير. وط��وال فترة ما 

بعد احلرب، دعمت الواليات املتحدة 
األم��ن اجلماعي من خالل منظمة 
حلف ش��مال األطلس��ي وغيرها 
م��ن املؤسس��ات، وكان��ت أكث��ر 
التهديدات  ملواجه��ة  اس��تعدادا 
اإلقليمي��ة والعاملي��ة، غالب��ا مع 

دعم عدد قليل من حلفائها.
أي  ترام��ب  يظه��ر  ال  ولألس��ف، 
لتقلي��د  أو  اإلرث،  له��ذا  احت��رام 
أمريكا حول التف��اؤل والثقة في 
مؤسس��اتها. فهو إما ال يدرك أو 
ال يهت��م ب��أن النظ��ام األمريكي 
للحك��م كان املص��در الرئيس��ي 
الت��ي يحظى  العاملية  للمكان��ة 
بها البل��د. بدال من ذل��ك، يرفض 
ترام��ب صعود أمري��كا التاريخي، 
ويعتبرها مث��ال من الوهم الذاتي 
والس��ذاجة، وهدفا للمس��تغلن 

في العالم.
إن صمت أمريكا يصم اآلذان. وفي 
س��وريا، تنازلت الوالي��ات املتحدة 
عن املنطقة لآلخرين، على الرغم 

من أن املعركة هناك ميكن أن حتدد 
مستقبل الشرق األوسط املسلم. 
وف��ي الوقت نفس��ه، ف��إن رفض 
إدارة ترام��ب التفاقي��ات التج��ارة 
واالس��تثمار عبر احملي��ط قد أربك 
حلفاءها وشجع منافسيها. كما 
تفتق��ر وزارة اخلارجي��ة األميركية 
اآلن، بغض النظر عن ما قد يقوله 
قائدها احمُلاصر، ريكس تيلرس��ون، 
وب��دون  العامل��ي.  النط��اق  إل��ى 
فإن  االس��تباقية،  الدبلوماس��ية 
الوالي��ات املتحدة س��وف تختفي 
بس��رعة عل��ى الصعي��د الدولي، 

وسوف تُعوضها الصن.
ولكن ترامب قد ف��از باالنتخابات 
في عام 2016، وبذل��ك فاٍنه يرفع 
اإلصبع امللون كما لو كان الشيء 
الوحي��د ال��ذي يهم. وف��ي العام 
األم��ر متروكا  املقب��ل، س��يكون 
لألميركي��ن من كل الش��رائح - 
وتوضي��ح أن الدميقراطي��ة تعني 

أكثر من ذلك بكثير.

الديمقراطية ليست فقط االنتخابات
PROJECT
SYNDICATE

غضب ترامب على الليبرالية

عبدالمنعم األعسم 

جملة مفيدة

دعاية.. ودعاة
يبدو اننا دخلنا موس��م االنتخابات قبل اوانه، فاحلديث 
عن اس��ماء املرش��حن للرقم االول ف��ي ادارة احلكومة 
املقبلة وانب��اء التحالفات والكتل وش��راء االصوات مع 
احلديث عن التأجيل اصبحت متداولة في احملافل سوية 
مع اجلهود احلثيث��ة لصناعة دعاة ومحرضن ومهرجن 

وموالن يتولون ترويج االسماء والكتل واخليارات.
ان موس��م االنتخابات مثل اي موس��م للبيع والشراء، 
يختلط فيه الغث بالسمن. املنطق باخلرافة. الصراحة 
واالس��تعراضات   بالضجي��ج  العق��ول  ومخاطب��ة 
واالكاذي��ب، ويح��دث فيه  م��ا ال يحدث ف��ي غيره، وهو 
باملعنى األرشيفي زمن عارض، يحّل ويتكرر في نظام من 
املتواليات التي تدخل في التقاومي مع طائفة من الصور 
واملفارقات كنتائج طبيعية ملنطق الربح واخلس��ارة. انه 
قد يداهم »الس��وق« في غير اس��تئذان او من غير اوان، 
فلم تلتقطه عيون الرص��د ولم تتوقعه حواس احملاذير، 
وفي الغال��ب تعبر عواصف الدعاية بع��د ان تترك اثارا 
مؤسفة على االرض، أو تترك بصمات نافعة وعميقة ال 
تنس��ى، بالرغم من ان املوسم الذي نعنيه )االنتخابات) 
يق��ع حتت االنضباط، إذ يجرى تعين موعده وس��ياقاته 
واس��تحقاقاته، ليعطي للمعنين فرصة االس��تعداد 

واختبار وسائل املعركة والعراك.
وتش��اء »امراض«  االنتخابات السابقة  ان تتكرر امامنا 
هذه االيام بالصوت والصورة: استباق املعركة بالدعاية 
الس��وقية،  وم��ن اب��رز أعراضه��ا تهاف��ت وانحط��اط 
وتغييرال��والءات وبيعه��ا واملتاجرة بها، حت��ى يقال في 
تعليقات كثيرة انه موسم التكسب احلرام، والغريب ان 
جيال جديدا من مرتزقة التنافسات والوالءات ظهر هذه 
االيام في اس��تباق ملحوظ النتخاب��ات العام 2018 مع 
تغيير »شعارات« الدعاية باحلديث عن الدولة الدستورية 
واملدني��ة والعبور من ف��وق الطوائ��ف واملكونات، وثمة 
الكثير من املهرجن يطرحون انفس��هم للبيع، وآخرين 
باعوا واس��تلموا العربون، وغيرهم ليس��وا على عجلة 
من امرهم، والبعض يتمرن على س��بل وفنون تس��ويق 
الوجوه الت��ي اينعت وحان قطافه��ا، لكن الالفت هذه 
املرة ان ينخرط الشعر والزجل في الردح  املبكر للسباق 
االنتخابي، ويقال ان »أسعار«  شعراء الدعاية ارتفع في 

السوق طبقا ملعادالت العرض والطلب. 
 الوالء للزعامات واخليارات السياس��ية ال غبار عليه من 
زاوي��ة حق االعتقاد والرأي املكف��ول، فالكثير منا يوالي 
خي��ارا أو زعيم��اً يج��د فيهم��ا وجهة ملهم��ة واتاها 
راجحا، أو  تعبيرا عن مصلحته وعقيدته ومس��تقبله، 
وق��د يفرض الوالء على صاحب��ه، إن كان اخالقيا وقائما 
عل��ى القناعة،  ان يضحي باله او راحته، او حتى حياته 
ع��ن طيب خاطر من أجل الولّي والقضية التي يتبناها، 
وصفحات التاريخ مليئة باس��ماء موالن سقطوا وراء 
مصلحن، او  ثورين، او مكافحن من اجل احلرية، فكانوا 
شهداء تقتفي االجيال بأثرتهم، متييزا عن اولئك الذين 

حولوا والءاتهم وضمائرهم الى سلعة وخرقة مسح.
ال��والءات، الى ذل��ك، نزع��ة ضاربة ف��ي املتمعات منذ 
فج��ر التاريخ، وفي تاريخنا املكتوب ثمة خزين هائل من 
االمثل��ة عن املواالة وحكاياته��ا وتقلباتها، وقد جند في 
الش��عر الكثير منها، أذكر من بينها ما جاء على لسان 

شاعر قدمي قوله :
 ويوم سمن ويوم هزي��ل…ويوم امّر من احلنظلة

 ويوم ابيت جليس امللوك ...ويوم انام على مزبل��ة



ثقافة10

قراءة

خبر

علوان السلمان

النص الش��عري رحل��ة هادئة جلن��ة مفقودة 
يحققها منتج)ش��اعر( عب��ر مغامرة جتريبية 
بلغ��ة  للواق��ع..  متج��اوزة  كاش��فة..رائية.. 
لصوره��ا  اخلالق��ة  بايحاءاته��ا  مش��حونة 
املس��تفزة لذاكرة )املتلقي( والنابشة خلزينه 
املعرف��ي لالجابة عن اس��ئلتها باس��تنطاق 
صورها والكشف عما خلف الفاظها الرامزة 
للتأطير..واملوقظ  الرافض  اجلمالي  وتشكلها 

ملكامن الشعور..
   وباس��تحضار اجملموع��ة الش��عرية )وش��م 
بالذاكرة(..الت��ي نس��جت عوامله��ا الصورية 
اجلامعة ما بني النص العمودي والنص النثري 
املفتوح انامل الشاعر وليد حسني واسهمت 
دار الرافدي��ن في نش��رها وانتش��ارها/2017.. 
وهي تف��رش ام��ام متلقيه��ا  عوال��م الروح 
املعب��رة ع��ن مكنون��ات ال��ذات الرومانس��ي 
القائم على االحس��اس )بوق��ع الكلمات من 
حيث ش��كلها وصداها ال م��ن حيث املعنى(..
على ح��د تعبير س��ارتر..النها الوجود احلالم..
املستبطن اس��رارالذات والذات اجلمعي اآلخر 

النفسية..
        أترحل عنا؟
         فمن ذا يرى

        مآق علقن بنزف جرى
        تكابر..ترنو

        بحنو اشتهاء 
           ينازع وجدا

                       لكي يغفرا
            بأي انزياح قطعت الطريق

                 وما فعلوه..
                      تخطى السرى

             وحسب العراق 
          سليل مناء

            تدفق عشقا..
                   دنا انهرا  /ص7 � ص11

     فالنص على املس��توى التخييلي يتجلى 
بتماه��ي الش��اعر واخالصه ملبتغ��اه بتدفق 
وجدان��ي منبعث من دائرة الوعي الش��عري 
املؤط��ر بعوامل��ه الصورية ودالالت��ه املوحية 
بتقنيات فني��ة يأتي في مقدمته��ا التكرار 
االس��لوب التوكيدي املزيل للش��ك والنمط 
الصوتي والداللة النفسية التي من خاللها 
املكبوت��ة.. مش��اعره  الش��اعرعن  يعل��ن 
فضال ع��ن الرمز االس��تعاري الذي ه��و اداة 
فكري��ة للتعبير ع��ن قيم غامض��ة لغرض 
تصعيد التكنيك الش��عري..اذ فيه تس��مو 
التجربة الش��عرية فتتحول الصورة الى رؤيا 
تس��تمد نبضها الدافق من الذاكرة الذاتية 
واملوضوعية بتوليفة جتم��ع ما بني الواقعي 

والتخييلي..
              يداعب احلزن في أجفان رقدته

              ليمتط��ي الصم��ت ع��ن أش��تات 
رحلته

              مسافر وسط أحالم حتيط به
              فما عساه يرى..
              من دون مهجته

              صوت من الشجن املمتد في رئة
              يعلو كموج..

              على أنقاض خيبته/ص37
  فالش��اعر تتجلى صوره ف��ي كونها قيمة 
انس��اني..اضافة  وارادة وموقف  اجتماعي��ة 
الى قيمته��ا اجلمالي��ة اجلاذبة..ه��ذا يعني 
ان الن��ص يكش��ف ع��ن عاطفة انس��انية 
تختلج في نفس��ه حتى انه يوظف اجلس��د 
للتعبير عن انفعاالته ومواقفه..كونه يجيد 
الع��زف عل��ى اوت��ار اجلس��د روحيا واش��اريا 
ليخل��ق ايقاع��ا يس��تفز الذاك��رة الذاتي��ة 
)االنا( واملس��تهلك)املوضوع( الذي يستنطق 
عوالم النص ويكشف عن ابعاده)اجتماعيا 
ونفسيا..(.. وعوامله املتصارعة التي شكلت 
ابت��داء م��ن االس��تهالل زخما م��ن االلفاظ 
املتناقضة في داللتها ومعانيها..و املتناسقة 

في نسجها ووظيفتها..
            هزي وشائج قربي وانثري الفرحا

            لي غيمة غرست في مائها القمحا
            وأيقظ��ي م��ن غ��دي أح�������الم 

ناعسة
رأى  جف��ن  لن��ا  اليس��ام  ك��ي              

الصب����حا

            وبلغ��ي س��رب ظ�������ب��ي كان 
منتشيا

            فل��و أق��ام ب��ال غ�������������دران��ه 
ميحى

           عزيزني لن يطول الوقت ان سهرت
           تل��ك احلكاي��ا وم��ا أب��������دت لن��ا 

النصحا
فالن��ص بتزاحم صوره املوحية يتوق للتوحد 
واخل��روج عن ال��ذات ليذوب ف��ي اآلخروجودا 

وفعال فاعال ومتفاعال..
  وب��ذا اس��تدعانا الش��اعر لرحلة ش��عرية 
متفائل��ة مكتظة بعواله��ا اخلصبة بالرؤى 
واالحاسيس ..باسلوب سردي  شائق متكيء 
على التكثيف اجلملي  املبتعد عن االستطراد 
الوصفي خللق نص حسي..ش��عوري..مكتنز 
روحيا..واالج��واء  االنس��انية   بالعواط��ف 
الش��عورية..  للح��واس  احملركة  رومانس��ية 
بائتالف اجلمل والتناغم الصوري وااليقاعي..
اجلمالي الذي ياخذ نسقه من عاطفة النص 
الغارق��ة في  الوجد الذي يس��بح الش��اعر 
وس��ط عوامله عبر فض��اءات منفتحة على 
آفاق داللية مش��بعة بها الذاكرة الشعرية 
املنتجة لصورها املتجاوزة بحلميتها لتخلق 
خط��اب يتكيء على فضاء دالل��ي عبر بنية 
يغل��ب عليه��ا االنزي��اح الذي يكش��ف عن 

امتالء اخمليلة باملعطيات احلسية..

حذام يوسف
 

جي��َش الع��راق ولم أزْل بك مؤمن��ا ... وبأنك 
األمُل املرجى واملنى

وب��أن حلم��ك لن يطوَل ب��ه امل��دى ----وبأن 
عزمك لن يحيق به الونى

جيش العراق اليك ألف حتية، ------تستاف 
كالزهر الندي وجتتنى

حمل الفرات بها اليك نخيله، -----ومشى 
بدجلة جرفها واملنحنى

فلقد اع��دت اليهما صفويهم��ا،------ من 
بعدما غصا بأدران اخلنا

بهذه االبيات املؤثرة للش��اعر محمد مهدي 
اجلواهري، بدأ الباحث حس��ني اجلاف تقدميه 
للجلس��ة اخلاص��ة بعي��د اجلي��ش العراقي 
أمس السادس من كانون الثاني، مستعرضاً 
مس��يرة اجلي��ش العراقي، ومش��اركته في 

حروب خاضتها الدول العربية، »         
     ضيف اجللسة كان املؤرخ الدكتور عقيل 
الناص��ري، الذي كت��ب العديد م��ن الكتب 
والبحوث عن تاريخ العراق، وقد بني من خالل 
حديثه، ان تاريخ تأس��يس اجلي��ش العراقي 

وم��ن وجه��ة نظ��ره اخلاصة ل��م يكن في 
السادس من كانون الثاني 1921وامنا في 24 
أيار بعد مؤمتر القاهرة وبالتالي لم يحتفل 
بتأسيس اجليش اال في اثناء احلرب العاملية 

الثانية اذن هذا التاريخ ملتبس.
تخلل��ت اجللس��ة ع��دد م��ن املش��اركات 

والش��هادات م��ن قب��ل احلض��ور، منه��م 
الدكت��ور جناح كب��ة، والناقد فاض��ل ثامر، 
والقاص عبد األمير اجملر، في ختام اجللس��ة 
أهدى احت��اد االدباء لوح اجلواه��ري للدكتور 
الناص��ري تقديراً جله��ده وحضوره في هذه 

املناسبة. 

غالف اجملموعة الشعرية

خصوبة الرؤية.. بـ«وشم بالذاكرة«

األدباء يحتفون بعيد الجيش العراقي 
على قاعة الجواهري

دراسة

باخت��الف قيمهم��ا، فم��ا يب��دو للرجل 
قليل االهمي��ة تعده املرأة جاداً، في حني 
تنظرالى ما يعتقده الرجل مهماً  تافها، 
من هنا  بدأت  املرأة إحساس��ها بالقيم 
، اصبح��ت امل��رأة الكاتبة اق��ل اهتماما 
اهتمام��ا  اكث��ر  واصبح��ت  بنفس��ها، 

باألخري��ات وكان��ت فرجيني��ا وولف قد 
كتب��ت ) الغرفة اخلاصة ( عن حرية املرأة 
املفقودة في عصرها قائلة ان ادب النساء 
ال ميك��ن عزله عن احلقائ��ق االجتماعية 
واالقتصادية والسياس��ية احمليطة به و 
بصاحبته، وميكن اعتبار )غرفة فرجينيا 
وولف ( س��ابقة نقدية و ادبية في مسار 

النقد النسوي: 
-1املرأة الكاتبة االن كم حتتاج لفهم ان 
ثمة فروقاً في املصطلحات التي ادخلتها 
النس��وية، ان حتديد  اجلهاز املصطلحي 
وحتديد ابع��اده  املفاهيمية وكذا الفروق 
و نقاط التماس بني املصطلحات يطرح 
علينا س��ؤاال اشكاليا  ملحاً مفاده هل 
كل م��ا تكتبه املرأة  نس��وي؟  لذا علينا 
ان مني��ز اوال ب��ني مفهوم كتابة النس��اء 
ومفهوم الكتابة النس��ائية ألننا نلحظ 
االرتباك  و التعثر في ثقافتنا العربية، و 
في اخلطاب النق��دي العربي جند قصوراً 
واضح��اً ف��ي التنظي��ر لظاه��رة كتابة 
النس��اء م��ن منطلق��ات معرفي��ة  مما 
يت��رك اجمل��ال للتكهن��ات  والتطبيقات 
السيئة  التي تقع بها املرأة الكاتبة  من 
حيث  انه��ا متارس التقليد وهو ش��عور 
عاصف ميس��ك بالكاتبة ان شعور املرأة 
ف��ي مرحلة مبكرة من الوعي بس��طوة 
الثقاف��ة الذكورية  الس��ائدة يضطرها 
الى اس��تخدام  اس��اليب هذه الثقافة 
مواجه��ة  ف��ي  نتاجاته��ا   مح��اكاة  و 

هيمنتها، و يتس��بب ذلك ف��ي وقوعها  
في إش��كالية مصطلحي��ة و ثقافية ، 
فتوخ��ي الدقة في التميي��ز بني اصناف 
الكتابة التي قاس��مها املش��ترك املرأة  

ضروري و ملزم للمرأة الكاتبة 
-2 قدم��ت الناق��دة  االجنليزي��ة  م��اري 
ايجلت��ون ف��ي  كتابها ) نظري��ة  االدب 
النسوي ( تعريفاً بفرجينيا وولف : دعوني 
اتخيل ،مبا ان احلقائق من الصعب للغاية 
ان  نحصل عليها ، ما الذي كان سيحدث 
لو كان لشكسبير اخت موهوبة بشكل 
عجيب، لنقل انه��ا تدعى جوديت،  وهو 
خالصة ملا ميكن ان يسمى غياب الكاتبة 
، ففي ختام ) الغرفة (تكتب  وولف قائلة 
) لقد اخبرتكن ان لشكس��بير شقيقة 
و قد ماتت ش��ابة، و مما يثير االسى انها 
لم تكتب كلم��ة واحدة( و هذا يعني ان 
غياب الكاتبة ال يعن��ي موتها بل تبقى 
حية لكنه��ا تتح��ول ، فجوديت خلدت 
بخلود شكس��بير، و ان كل كاتبة تظل  
اب��داً و إن انش��غلت بأم��ور جانبي��ة  ، و 
من املفيد ان خوف امل��رأة الكاتبة عندنا  
يجعلها تبتعد عن الكتابة لكن فردينيا 
وولف تدعوها الى نب��ذ اخلوف، و اخلوض 
في غمار جت��ارب ادبية بعد ان تقرأ كتاب 
) الغرفة اخلاصة ( و للكالم بقية  سنرى 
االث��ر البالغ له��ذا النص الكالس��يكي 
عل��ى احل��ركات النس��وية  العاملية وما 

ميكن االستفادة منه الكاتبة عندنا.  

عبد الغفار العطوي 
 

فرجيني��ا وول��ف كاتب��ة وروائي��ة وناقدة 
اجنليزي��ة، وواح��دة م��ن مؤسس��ي دائرة 
البلومي��ري، وهي مجموع��ة من مثقفي 
لندن الطليعيني، تناولت واعتنقت قضايا 
امل��رأة في )حج��رة خاصة(، بعد س��بعني 
س��نة من نش��ر كت��اب فرجيني��ا وولف 
)غرف��ة خاصة بامل��رء وحده(عام  1929ما 
زلن��ا جن��ادل االس��ئلة الت��ي طرحها هذا 
النص الكالسيكي اخلطير واملثير للجدل 
البريطاني��ة   الناق��دة  للكت��اب  قدم��ت 
ميش��يل باري��ت  الت��ي كتب��ت مقدمة 
عامة  لها و لس��واها م��ن كتابات وولف 
النقدية، وانطلقت من اجل��دل بأن كثيراً 
من الناقدات  النسويات يعتبرن  التحول 
من من��اذج املس��اواة الى من��اذج االختالف 
في النس��وية الذي ميز العقد االخير من 
النس��وية الغربية حتوال في هذا االجتاه  و 
تناولت وولف في كتاباتها موضوعات مثل 
الظروف الفنية واالجتماعية و التاريخية 
التي حتدد كتابة املرأة و العوامل التي تؤثر 
على استمرارية هذه الكتابة او عدمها، و 
ملاذا اقنع  البعض املرأة إنها ال تس��تطيع 
التعبير عن نفس��ها إبداعاً، إال من خالل  
الكتاب��ة الروائي��ة ال��خ  و تؤك��د وول��ف 
اخت��الف كتابة امل��رأة  عن كتاب��ة الرجل 

غرفة »فرجينيا وولف« دراسة في كتابة  النساء

من أجل صناعة امرأة  كاتبة اآلن ؟!

انطلقت من الجدل بأن كثيرًا من 
الناقدات  النسويات يعتبرن  التحول 

من نماذج المساواة الى نماذج 
االختالف في النسوية الذي ميز 

العقد االخير من النسوية الغربية 
تحوال في هذا االتجاه  و تناولت 
وولف في كتاباتها موضوعات 

مثل الظروف الفنية واالجتماعية و 
التاريخية التي تحدد كتابة المرأة و 
العوامل التي تؤثر على استمرارية 

هذه الكتابة او عدمها
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ترجمان

ترجمة حسين نهابة
 

  "قصيدة لألب"
هكذا كان،

بلسان ميت وبارد في الفم
انشَد اغنية
تركوه يغني

في عالم اجلنينات الفاحشة
والظالل التي قدمت في غير اوانها

لتذّكره بأغاني عهد صباه

حني لم يكن يستطيع ان ينشد
ما يريد

سوى عبر عينيه الزرقاوين الغائبتني
وفمه الغائب

وصوته املُغّيب.
اذن، من اعلى برج للغياب

ت��ردد ص��دى نش��يده ف��ي العتم��ة 
اخمُلبئة

في املدى الصامت
مليء بالتجاويف الوعرة

شبيه بالكلمات التي اكتبها. 
"فقط"

اليخان��درا  االرجنتيني��ة  للش��اعرة 
بيثرنيك

عن االسبانية ترجمة: حسني نهابة
 في وقت متأخر، ادركت احلقيقة

تتفرقع في امنياتي
وفي نكباتي

في اضطرابي
واختاللي

في هذياني
ادركت احلقيقة

اآلن
في رحلة البحث عن احلياة.

قصائد للشاعرة االرجنتينية
»اليخاندرا بيثرنيك«

جانب من االحتفال

فرجينيا وولف
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جاسم محمد*

الشهيد الكساسبة مت اعدامه في 3 
يناير 2015

اخلب��ر رمبا ل��م ميثل صدمة ال��ى احلكومة 
االردني��ة  االردني��ة، ك��ون االس��تخبارات 
حصلت عل��ى معلوم��ات بأن الش��هيد 
الطي��ار اعدم في الثالث م��ن يناير 2015، 
لك��ن احلكوم��ة االردني��ة لم تعل��ن ذلك 
حلسابات تتعلق باحترامها مشاعر عائلة 
الشهيد والش��ارع االردني. هذه املعلومة 
دع��ت احلكومة االردني��ة ان تطلب تكرارا 
ومرارا من التنظيم اثبات بأن الكساسبة 
مازال حيا في مفاوضات استمرت اكثر من 
ش��هر مع التنظيم عبر قنوات تفاوضية 
ابرزها عشائر عراقية سنية باالضافة الى 
تركيا كون االخي��رة ترتيط بعالقة طيبة 
مع التنظيم وس��بق ان تعاملت باالفراج 
عن رهائنها مابع��د اجتياح داعش ملدينة 

املوصل في يونيو 2014.
التنظي��م رمب��ا قت��ل الكساس��بة للثار 
و"اش��فاء ص��دور" مقاتليه  ي��وم 3 يناير 
2015 وهي الفترة التي قتل فيها عدد من 
قيادات القاعدة بينه��م قيادات ميدانية 

في االنبار.
وممك��ن ان التنظي��م اس��تعجل بقتل��ه 
لتجنب خالفات  ش��رعية داخل التنظيم 

للتعامل مع االسير الشهيد
لكن رغم ذلك هو اراد ابقاء مقتل االسير 

سرا من اجل
• استقطاب اعالمي واهتمام دولي

• خلق حالة من الش��د النفسي والترقب 
عند الشارع العربي 

• الرهان على حتريك الش��ارع االردني ضد 
حكومت��ه خاص��ة جماعت��ه م��ن التيار 
الس��لفي االخواني، بسبب موقف االردن 

في مواجهة االرهاب.
اوراق  م��ع  الرهينت��ن  اوراق  خل��ط   •

الكساسبة.
• ايجاد خالفات داخل التحالف الدولي

مصير الكساسبة كان مجهوال
اع��دم تنظي��م "داع��ش" ي��وم 25 يناي��ر 
2015 احدى الرهينت��ن اليابانيتن، وهذا 
احل��ادث أث��ار ردود فع��ل دولي��ة غاضب��ة، 
أدان��ت م��ا وصفت��ه بالعم��ل الوحش��ي 
ودع��ت إلطالق س��راح رهينة يابان��ي ثاٍن 
م��ازال قيد االعتقال ل��دى التنظيم. وفي 
رس��الة صوتية للتنظيم، طالب مجددا 
باإلفراج عن س��اجدة الريش��اوي، احملكوم 
عليها باإلعدام ف��ي األردن مقابل اإلفراج 
عن "جوتو". ه��دد التنظيم  يوم 27 يناير 
بقتل الرهين��ة الياباني والطي��ار األردني 
اللذين يحتجزهما خالل 24 ساعة ما لم 
يتم اإلفراج عن ساجدة الريشاوي احملكوم 
عليها باإلعدام في األردن، بحسب تسجيل 
نشر يوم 28 يناير 2015، على مواقع تعنى 
بأخبار التنظيمات "اجلهادية" "س��ايت". 
وظه��رت في التس��جيل ص��ورة الرهينة 
اليابان��ي الصحاف��ي "كينج��ي غوت��و" 
وه��و يحمل صورة للطي��ار األردني "معاذ 
الكساس��بة" ويقول في رسالة صوتية : 
]أي تأخير من قبل احلكومة األردنية يعني 
أنها س��تكون مسؤولة عن مقتل الطيار 
األردني ثم مقتلي،  لدي فقط 24 س��اعة 

متبقية وأمام الطيار أقل من ذلك[ .
إن داع��ش كان يتف��اوض بف��ك الرهين��ة 
الريش��اوي واالفراج عن الكساسبة، رغم 
اعدامه لالخير، فه��و لم يعلن عن اعدام 
الكساسبة التي متت بطريقة بشعة يوم 
الثالث من يناير 2015 حس��ب معلومات 
االس��تخبارات االردنية ورمبا يعود للدوافع 

التالية:
• احلصول عل��ى االس��تقطاب االعالمي، 
وه��ذا من خ��الل تغطية وس��ائل االعالم 
احمللية والدولي��ة التي كانت تتابع موقف 
ونتائج املفاوضات ومصير الطيار االس��ير 

باالضافة الى الرهينتن اليابانيتن.
الرهينت��ن  اوراق  خل��ط  داع��ش  إن   •
اليابانيتن مع االسير الطيار الكساسبة  
مقاب��ل االفراج عن س��اجدة الربش��اوي 
احملتجزة عند احلكوم��ة االردنية منذ عام 

2005 واملتورط بعمليات تفجير انتحارية. 
وترك خاللها مصير الطيار االردني االسير 

مجهوال.
• ايج��اد خالف��ات داخ��ل دول التحال��ف 
الدول��ي، والش��ارع االردني، ح��ول موقف 
االردن ومشاركته في مواجهة التنظيم؟ 
والرهان على جماعته من التيار السلفي 

لتحريك الشارع االردني ضد حكومته.
النفس��ي  الش��د  م��ن  حال��ة  خل��ق   •
االردني��ة  احلكوم��ة  عل��ى  وضغوط��ات 
وخاص��ة ش��خص العاهل االردن��ي امللك 
عب��د اهلل الثاني، رمبا تغي��ر موقف االردن 
م��ن التحالف م��ن وجهة نظ��ره، مراهنا 
ه��ذه املرة على تيار االس��الم السياس��ي 
وتنظيم جماعة االخ��وان في االردن التي 
كانت حتاول استثمار قضية الكساسبة 
ملصاحلها املتعارضة مع مصلحة الشعب 

واحلكومة االردنية.
ملاذا يتعمد تنظيم "داعش" اعدام رهائنه 

بطرق بشعة؟
يرك��ز التنظي��م عل��ى إظهار وحش��يته 
والتمرد والسطوة  من اجل اشباع رغبات 
غالبية انص��اره ومقاتليه داخل التنظيم 
الت��ي تق��وم على  اس��اس القت��ل والثأر.

الوحشية هي أبرز س��مات هذه اجلماعة 
الت��ي فاقت القاع��دة وتنظيم��ات اخرى 
وحش��ية  ونتج عنها اس��تقطاب املزيد 
من املقاتلين. أم��ا طريقة عرض الرهائن 
وذبحه��م، فق��د كان��ت موض��ع اهتمام 
وكاالت االس��تخبارات الدولي��ة أكثر من 
االهتم��ام اإلعالم��ي. التنظيم اس��تثمر 
الرهائ��ن لتكون م��ادة اعالمي��ة بايصال 
الرس��ائل م��ن خالل ارس��ال رس��ائل الى 
عائالته��م وحكوماته��م  وحم��ل ص��ور 
لرهائن اخرى واجراء مقابالت مع البعض 
منه��م مثلم��ا فعلته��ا م��ع الش��هيد 

الكساسبة على مجلته "دابق".
الطريق��ة الت��ي يتم به��ا ذب��ح الرهينة 
واخي��را طريق��ة احل��رق مع الكساس��بة 
أيضاً هي االخ��رى أثارت االهتمام. فخبراء 
وس��ائل  ف��ي  واملعني��ون  االس��تخبارات 

اإلع��الم ذك��روا ان الطريق��ة الت��ي يقدم 
به��ا ه��ذا التنظيم م��واده ه��ي طريقة 
متقدمة جداً بس��بب اس��تخدام نوعية 
كاميرات واستديوهات متقدمة وصفوها 
بأنه��ا طريقة هوليودية وذك��رت التقارير 
أن التنظي��م  يس��تعن بخب��راء معنين 
بالتصوير واملؤثرات الس��معية والصورية 
ف��ي التصوير من خ��الل إع��داد املقاتلن 

األجانب.

 ملاذ اعدم  التنظيم الكساسبة بهذه 
السرعة

إن اعدام التنظيم الى الكساس��بة  دون 
االع��الن عن��ه وبالطريق��ة البش��عة رمبا 

تكون لالسباب التالية:
•  لغ��رض الثأر من احلكومة االردنية التي 
تلعب دورا رئيس��يا في مكافحة االرهاب 
اقليمي��ا ودولي��ا ودورها  داخ��ل التحالف 

الدولي.
• ممكن ان يكون بطلب من التيار السلفي 
"اجلهادي" االخواني في الش��ارع االردني، 
ال��ذي يك��ن احلق��د والع��داء للحكومة 

والشعب االردني.
•  رد عنيف على اطراف عشائرية عراقية 
س��نية تدخلت بالتوس��ط لالف��راج عن 
الكساس��بة، بس��بب حاالت االنش��قاق 
الت��ي يش��هدها التنظي��م م��ن الداخل 
خاص��ة ف��ي محافظ��ة االنب��ار ومقاتلة 

غالبية عشائر االنبار هذا التنظيم.
• ان تأريخ اعدام الكساس��بة  يوم 3 يناير 
2014 ج��اء متزامن��ا مع مقت��ل عدد من 
قيادات التنظي��م امليدانية في محافظة 

االنبار.
• جتنب اخلالفات "الشرعية" داخل  قيادات 

التنظيم.

تداعيات
ورغ��م ان التنظيم يوص��ف باذكي وكان 
قائما على منظومة وحلقة إس��تخبارية 
مغلقة، فان اقدام��ه على اعدام الرهينة 
وبه��ذه  الطريق��ة  به��ذه  الكساس��بة 

الس��رعة جعل التنظيم يخس��ر الكثير 
بسبب التداعيات التالية:

• إن اعدام االس��ير الشهيد الكساسية 
بهذه الطريق��ة املروعة والبش��عة، يثير 
الكثي��ر من حال��ة الرفض عند الش��ارع 
العرب��ي ورمبا حتى عند بع��ض اجلماعات 
املس��لحة االقل تطرفا، كون الكساسبة 
مس��لما يحرم حرقة  وم��ن يدين بأالديان 

السماوية.
• زيادة متاسك الشعب االردني وحكومته، 
مبواجهة االرهاب وتنظيم داعش وغيره من 
اجلماعات "اجلهادية" بعد ان كانت  بعض 
اجملموع��ات م��ن الش��عب االردني توصف 
بالتراخي في مواجهة هذا لتنظيم  وهذا 

ينطبق ايضا على الشارع العربي.
• تصعيد التعاون العسكري واالستخباري 
داخل التحال��ف الدولي، والذي رمبا يرتقي 
الى وج��ود قوات عربية برية، كون االرهاب 

لم يعد مقتصرا على العراق وسوريا.
• ف��رض قي��ود اكثر على التيار الس��لفي 

"اجلهادي" ورفض شعبي له.
ه��ذه التداعي��ات م��ن ش��أنها ان تصعد 
وحترك الشار ع واحلكومات العربية اليجاد 
س��بل حقيقي��ة عل��ى االرض ملواجه��ة 
االره��اب وفي نف��س الوق��ت يصعد من 
اجلهد االستخباري لدول التحالف الدولي 
واالقليمي  برصد ومتابعة اماكن االسرى 
ع��ن داع��ش داخ��ل "والياته" ف��ي العراق 
وس��وريا واصدار قوانن جديدة اكثر شدة 
بتوجه املواطنن الى الكناطق الساخنة 
ابرزها العراق وس��وريا ف��ي اعقاب اجلرمية 
الش��هيد  بأع��دام  البش��عة  املروع��ة 

الكساسبة.

معاجلة احلواضن "اجلهادية" في الدول 
الفاشلة

الدول��ة  تل��ك  ه��ي  الفاش��لة  الدول��ة 
الس��يطرة  تفق��د  الت��ي  أو  الضعيف��ة 
على أراضيها، وتفق��د تامن احلماية الى 
ثرواتها الطبيعية والبشرية. أن استمرار 
ومطاول��ة الفوض��ى ف��ي دول املنطق��ة 

من ش��أنه ان يخلق دول فاش��لة بانهيار 
مؤسس��اتها، ويح��ول ابنائه��ا الن تقاتل 
بالوكالة لصالح اط��راف خارجية. الدول 
الفاشلة، حس��ب تعريف الباحث "نعوم 
تشومس��كي" هي ال��دول غي��ر القادرة 
ف��ي حماي��ة مواطنيها من العن��ف. اما 
"مايكل مازار"  فيقول في احدى دراساته  
"لقد وجدت الواليات املتحدة ضالتها في 
خطر"الدولة الفاش��لة" ال��ذي بدأت في 
الترويج له، كون��ه تراه أبرز مصادر تهديد 
األم��ن القوم��ي األمريك��ي، ب��ل وتهديد 
الس��لم واألمن الدولي��ن". وهذا ماجعل 
وجود ترابط مابن وجود التدخل االميركي 
في العالم واملنطقة وفشل الدول، ابرزها 
الصومال وافغانس��تان والع��راق واليمن. 
الكاتب الفلس��في زهي��ر اخلويلدي يقول 
في دراس��ته "ال يش��كل االرهاب ظاهرة 
اس��تثنائية وعارضة بل يدخل في صلب 
تتن��وع  واالجتماع��ي،  الف��ردي  وجودن��ا 
أش��كاله املفرطة والعنيف��ة وتبلغ حدا 
يصبح معه من العب��ث احللم بامكانية 

القضاء عليه".
  التنظيمات القاعدية "اجلهادية" توجد 
دائما في الدول الفاشلة او تلك الدول التي 
تعيش حتت معدالت الفقر، يعتبر العراق 
على سبيل املثال من الدول الغنية، لكنه 
يصنف دولة فاشلة بسبب التراجع الذي 
ش��هدته الدولة العراقية، وابرز االسباب 
هي الفس��اد والتس��ييس وغياب الهوية 
الوطني��ة. ام��ا اليمن وافغانس��تان فرمبا 
ظروفهم��ا االقتصادي��ة تختل��ف وممكن 
تصنيفهم��ا بانهما من ال��دول الفقيرة 
باالضافة الى الصومال، ليكون الفقر الى 
جانب الفش��ل السياس��ي ابرز االسباب 
الت��ي تعم��ل عل��ى ظه��ور التنظيمات 

"اجلهادية" واملتطرفة. 

فراغ السلطة
هذه التنظيمات تستغل فراغ السلطة، 
بفرض سيطرتها وتعاليمها االسالموية 
على اجملتمعات وتطرح نفسها في البدء 

مدافعا عن حقوق الضعفاء، وتستقطب 
املقاتلين اجل��دد، لتتحول بع��د ذلك الى 
مركز للحوكمة والس��يطرة  والتس��لط 
عليه��ا وه��ذا م��ا كان واضحا بأنتش��ار 
طالب��ان ف��ي افغانس��تان والتنظيم��ات 
القاعدي��ة االخرى ف��ي ال��دول املذكورة. 
وبالتوازي مع هذه التنظيمات" اجلهادية" 
او  الصغيرة  املس��لحة  تظهرمجموعات 
كبيرة على ش��كل امليليش��يات، بعد ان 
حتصل عل��ى التمويل والدع��م والتدريب 

باالضافة الى تعاظم سطوة العشائر. 
فعندما تفق��د الدولة س��لطتها على 
املدن والبلدات، تعطي فرصة الى ترعرع 
تلك اجلماع��ات املس��لحة و"اجلهادية" 
ب��كل درجاته��ا وانواعه��ا ال��ى النم��و، 
وتدريجيا تستقوي على سلطة الدولة 
والقانون، لتتحول املناطق التي تقع حتت 
س��يطرتها الى حواضن وم��الذات امنة 
تتكاثر فيها. يش��ار ان تنظيم القاعدة 
ف��ي  تعتم��د  االس��المية"  و"الدول��ة 
عملها عل��ى احلواضن، وكثي��را ماتقوم 
هذه التنظيم��ات باملصاهرة والتجانس 
والتعاي��ش، ه��ذه السياس��ة تؤمن لها 
التخفي واحلماي��ة ولتكون قياداتها غير 
ظاهرة على السطح مما يعطيها حماية 
اكث��ر. اجلماعات "اجلهادي��ة" تقفز على 
مشاكل اجملتمعات، لتضع نفسها بديال، 
وتستغل سياسات التهميش واالقصاء 
لنشرايدلوجيتها  اخلاطئة  والسياسات 
اجم��اع  هنال��ك  لذل��ك  "اجلهادي��ة" 
عن��د املعني��ن ف��ي مكافح��ة االرهاب 
وس��يكولوجية االره��اب واس��بابه، بان 
السياس��ات اخلاطئة تلعب دورا رئيسيا 
ف��ي حت��ول الف��رد ال��ى ه��ذه اجلماعات 
باالضافة الى العوامل الدافعة االخرى. 

* باح��ث عراق��ي، مقي��م ف��ي املاني��ا، 
اإلره��اب  مكافح��ة  ف��ي  متخص��ص 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 34

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

الصبا واحلداثة
س: بدأمت بالكتابة في مقتبل العمر ، هل 

لكم أن تتحدثوا لنا عن البدايات؟ 
اري��د ان امه��د جلوابي به��ذه الكلمة ان 
س��محت ألن��ي اآلن في موق��ف صعب 
، موق��ف احلدي��ث ع��ن نفس��ي وهو ما 
أحتاش��اه كلم��ا وجدت الى ذلك س��بيال 
وأمنت مخرجا ، فالناس في معرض هذا 
املوقف طائفتان طائف��ة تطرب وتصاب 
بخي��الء وتصط��اد كل فرص��ة للتحدث 
عن اعماله��ا ومنجزاتها بصدق او كذب 
او مبالغ��ة ، ومب��ا يب��دو نوعا م��ن الزهو 
والتعال��ي . وبعضها وهو االريب الداهية 
يتصن��ع التواضع ويتعم��د التقليل من 
اهمية دور معن له سئل عنه في سبيل 
انه ميهد لنفسه السبيل الى مبالغة او 

تهويل في دور اخر . 
ث��م ان��ي ال اع��ّد نفس��ي م��ن اولئ��ك 
االنطوائي��ن . وتلك هي الطائفة االخرى 
التي تظن بوقائع حياتها وجتاربها عندما 
يطل��ب منها احلديث عنه��ا ، فأنا كاتب 
وكثير من االوس��اط تدرجن��ي في عداد 
املؤرخ��ن وذوي االفكار املس��تجدة ، وانا 
احمل على عاتقي ثقل اكثر من عشرين 
كتاب��ا مؤلف��ا ومترجم��ا ممل��وء بأبحاث 
ومقاالت بالعش��رات . في امهات اجملالت 

والصحف . 
اذن فم��ا اظن حياتي مبث��ل هذه التفاهة 
، بحي��ث يخجلن��ي احلدي��ث ع��ن طرف 

منه��ا ، وال أظنه��ا غير جدي��رة باالذاعة 
والنش��ر . وان اعتبرنا معدل ثالثن عاما 
للجيل البش��ري الواحد ، فعمري يعادل 
جيل��ن واكثر م��ن نصف جي��ل رافقت 
عهد االنتداب وانا صبي ، وعشت العهد 
امللكي واالستقالل وعانيت منه وانتفعت 
به وواكبت انقالباته العسكرية وثوراته 
م��ن  وقاس��يت   . احمللي��ة  وانتفاضات��ه 
ه��ذا العهد ال��ذي يطلق عليه اس��م " 
اجلمه��وري" ، وفي معظ��م االحيان كان 
دوري في االحداث ضئيال جدا او هامشيا 
. ب��ل كان في الواق��ع دور املتفرج املراقب 
، والضحية .لم اعرف اس��مي في عالم 
السياس��ة واحلياة العام��ة مرتبطا قط 
بحدث كبير، خال مقاالت ثلب وتش��هير 
بي تنشر بن ان واخر . ولم اتقلد منصبا 
رس��ميا يتاح لي االنطالق عبره في عالم 
احلياة السياسية وليطلب مني او القدم 
هنا او في اي مكان اخر حس��ابا بسببه 
. ومبختص��ر الق��ول كن��ت واح��دا م��ن 
القل��ة التي كتبت لها الس��المة بن اال 
طحنتها غوائل االحداث املأساوية التي 
املت بالعراقين . ال امتاز عنهم اال ببعض 
ش��هرة غنمته��ا من معاجلت��ي الكتابة 
تأليف��ا وصحافة . وليس ف��ي حياتي ما 

اخجل منه وما أحاول إخفاؤه. 
انه ليبهجني حقا ويغمرني بالسعادة ان 
البي طلب جريدة " خةبات " و " برايةتي 
_التاخي " فقد رافقت "خةبات" عضوا 
في اس��رة حتريرها منذ والدتها في العام 
1959 ، وبأس��مي وتوقيعي قدمت طلب 

اس��تئناف اصدار" التأخي " عقب احلادي 
عشر من اذار في العام 1970. 

واالن الى الس��ؤال : تسألني كيف كانت 
البداي��ة ، وان��ا ال ادري كي��ف اضع نهاية 
للبداي��ة ، قب��ل التورط ف��ي  احلديث عن 

بداية النهاية .
للوس��ط عام��ل كبي��ر . نش��أت ألبوين 
يحس��نان القراءة في عصر غلبت عليه 
االمية . وفي املنزل عدد كبير من الكتب 
الدينية كانت كما يحدثوني به ، مصدر 
اهتمامي اخلاص بتقليبها وانعام النظر 
فيه��ا ، عازفا عم��ا يش��غل امثالي من 
املس��ليات وض��روب اللهو ، االم��ر الذي 
حمل الوالدة –رمبا تخلصا من اس��ئلتي 
الكثي��رة واش��غال وقته��ا – على اخذي 
ال��ى املدرس��ة االولية القريبة م��ن دارنا 
ول��م أجتاوز اخلامس��ة بأكث��ر من بضعة 
اشهر ، بغية تسجيلي في الصف االول 
. وتقول لي الوالدة ان مدير املدرسة وهو 
كاهن سرياني سأل عن عمري ولم يكن 
يقبل اذ ذاك من قلت س��نه عن س��بع ، 
وعندم��ا انبأته به اجابه��ا مازحا . "ملاذا 
ل��م تأت مبهد مع��ه " . وادرك��ت الوالدة 
املزحة وحدثته عن شدة تعلقي بالكتاب 
واألس��ئلة املزعجة الت��ي القيها عليها 
حوله��ا لي��ل نهار ، فقال له��ا : " اذهبي 

وزيدي في عمره سنتن وسأقابله ". 
وف��ي ذل��ك احل��ن وبع��د ص��دور قانون 
اجلنس��ية العراقي��ة كان يتم تصحيح 
العمر بالزيادة والنقصان في س��جالت 
النف��وس بحك��م قضائي وال اش��كال 

ف��ي ذلك . ال يقتضي ل��ه غير اثنن من 
الشهود الكذابن او الصادقن مع طلب 
يتقدم به وليه ال��ى محكمة الصلح . 
وهكذا اضيف الى عمري سنتان ودخلت 
املدرسة . وفي التاسعة كنت استخدم 
في دروس االنش��اء تعابير وكلمات تثير 
احلي��رة في معلمي وهو القس نفس��ه 
، في محله��ا احيانا وف��ي غير محلها 
وهي حصيلة قراءة مشوش��ة لكل ما 
في املنزل من كتب دين مثنى وثالثا . ثم 

جاء املد الكاسح . 
كانت ش��قيقة كب��رى لي ق��د دخلت 
م��درس عرف��ت ف��ي املوص��ل حينذاك 
بأس��م دار املعلمات ، وقد اس��تقدمت 
لها وزارة املعارف طائفة من املدرس��ات 
اللبنانيات من ذوات الش��هادات العليا 
فهيئن لطالباتهن مكتبة حفلت بكل 
ما اخرجت��ه املطابع اللبنانية واملصرية 
من كتب ادبية وقصص وروايات وفرضن 
على الطالب��ات تقدمي ملخص بالكتب 
التي يستعرنها ، شرطا للنجاح ، وكانت 
اشغال املنزل متلك على الشقيقة جل 
اوقاتها تقريبا فال تس��مح لها بقضاء 
الس��اعات الطوال في قراءة كتاب يزيد 
ع��دد صفحات��ه ع��ن املائ��ة او املائتن 
، فاس��تغلت في ذل��ك امليل الش��ديد 
وصارت تدف��ع الي بالكتب املس��تعارة 
واق��وم بقراءتها _على ض��وء مصباح 
النفط ، اذ كانت املصابيح الكهربائية 
انذاك امتياز للطبقة املوس��رة جدا-ثم 
اقوم بتلخيصها لها شفاها او كتابة . 

وبفضل الشقيقة امد اهلل في عمرها 
عرف��ت روايات جرجي زيدان كلها ابتداء 
من )عذراء قري��ش ( وانتهاء ب )اململوك 
الش��ارد( وعرفت منق��والت املنفلوطي 
ومؤلف��ات جب��ران واضراب��ه م��ن ادباء 
املهجر ، ثم تأتي االمور مؤاتيه وبنس��ق 
فريد فتقذف بي وانا في السنة االخيرة 
من الدراس��ة االبتدائية الى مقعد في 
صف تولى تدريس العربية فيه االستاذ 
العالمة الكبير عض��و اجمللس العلمي 
فيم��ا بع��د صاح��ب املؤلف��ات االثارية 
والتأريخي��ة " كوركيس ع��واد " ، كنت 
بال جدال تلميذه املفضل ، ثم حلقت به 
وهو يؤرخني زميال في كتابه املوسوعي 
ذي اجملل��دات الثالث��ة " معجم املؤلفن 
العراقي��ن" كان ذلك ف��ي العام 1970 
وه��و وقت ص��دوره على م��ا اذكر ، ومن 
االستاذ تذوقت الش��عر العربي وصرت 
احفظ مئات القصائد ومنه ايضا كانت 
اول جتربة لي ف��ي اداب الغرب لكثرة ما 
كان ينتقي لنا للمحفوظات من شعراء 
املهج��ر كأيلي��ا اب��و ماض��ي ونس��يب 
عريض��ة وميخائيل نعيمة واضرابهم . 
واذكر مما اذكر انه كان يوزع علينا بعض 
مترجم��ات ع��ن االدب الغرب��ي بقيمة 
زهيدة ، منها ترجم��ه مختصرة لرواية 
" جول فيرن " الش��هيرة " الصعود الى 
القمر" . كنت اذكرها له كلما شاهدت 
واحدا من االفالم السينمائية العديدة 

التي اقتبست لها . 
في تلك احلقبة املشوشة من متابعاتي 

الفكري��ة كان��ت ثم��ة بعث��ة تبش��ير 
اميركي��ة قد فتحت له��ا دكانا صغيرا 
مط��ال على ش��ارع نين��وى للمطالعة 
اجملانية حش��دت فيه اخالطا من كتب 
ديني��ة وتراج��م ومنقوالت ع��ن االداب 
الغربي��ة وفيه��ا م��ا يباع بثم��ن زهيد 
، وبالقلي��ل مما كان يقع بي��دي من مال 
عرف��ت واقتني��ت بع��ض تراج��م تلك 
امللخصات النثرية الشهيرة التي عملها 
)هارول��د وماري المب ( لتمثيليات وليم 
شكس��بير ، واقاصيص تشارلز ديكنز . 
عرفتها قبل ان يتق��دم بي العمر اللتذ 

باصولها وباللغة التي كتبت بها.
واحتجت الى خزانة ملا كان قد جتمع لي 
م��ن كتب ودواوين ، واذن��ه كان صندوقا 
خش��بيا للصابون او الش��اي فجعلت 
في��ه قطوع��ا خش��بية . وف��ي مدينة 
الناصري��ة وق��د قضيت فيها س��نتن 
مع ش��قيقتي التي كانت تدير مدرسة 
اولية ، وجدت فيها س��بيلي الى اجملالت 
املصرية التي كانت تصدرها دار الهالل 
. وتيس��رت ل��ي مجل��ة " املقتط��ف " 
العلمية وكنت اقرأها وال افهم الكثير 
من مقاالتها ، وش��دتني ع��رى صداقة 
املصري��ن  بالكاتب��ن  رائع��ة  خيالي��ة 
سالمة موسى ومحمد عبد اهلل عنان ، 
ثم بالكاتبن الشهيرين عباس محمود 
العقاد وعبد القادر املازني . كنت اطالع 
كل ش��يء يقع حتت يدي وبس��بب من 
ه��ذا لم اكن ب��ن الط��الب االوائل ، اال 
اني كنت احرز درجات غير مسبوقة في 

اللغت��ن العربي��ة واالنكليزية والتاريخ 
وبدأت وان��ا في الثالث املتوس��ط اقرع 
ابواب النظم ونشرت قصائد محكمة 
النسج مضبوطة على قواعد العروض 
، الكتش��ف بعد قليل بأني لس��ت من 
اصحابه برغم اني نل��ت اجلائزة الثانية 
به في مهرجان املس��ابقة االدبية التي 
اقامها نادي اجلزيرة ف��ي اواخر )صيف ( 

العام 1938 على ما اذكر . 
ق��د ال يكون لذك��ر اس��ماء بعض من 
يضطرني السياق الى إثباتهم – اهمية 
للقارئ��ن وقد طوى ال��ردى كثير منهم 
وان��ا اجه��ل م��ا ح��ل بالبقي��ة ، لكن 
وللتأريخ اذكر ان الفائ��ز باجلائزة االولى 
ان��ذاك كان الدكتور حس��ن زكريا الذي 
عه��دت اليه وكال��ة وزارة اخلارجية ايام 
عبد الكرمي قاس��م وكان الفائز باجلائزة 
الثالث��ة ناثر اكرم العم��ري الذي اصبح 
س��فيرا لبالدنا ف��ي ع��دة دول ، وكانت 
جائزتي الثانية كتابا )فجر االسالم ( و ) 
ضحى االسالم ( للكاتب املصري الكبير 

احمد امن  مبجلداتهما االربعة . 
ومن ب��ن احملكمن كان االدي��ب الكبير 
عبد احل��ق فاضل الذي ق��در له ان ميثل 
االنعط��اف احلاس��م ف��ي بدايات��ي وانا 

اتوقل درجات الكتابة للجمهور . 

*اجرى احلوارات الس��يدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012

يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفقًا فكريًا وسياسيًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها 
أدوارها المميزة سلبًا وإيجابًا في التاريخ العراقي. ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في 

الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداثًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسطًا وافرًا من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق 
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة. إنها ليست أفكارًا فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة 

عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس 
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث. كما ان أفكار السيد فتح اهلل 
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نصًا لم يكتمل في الماضي.  إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر 

عددًا من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 1
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متابعة الصباح الجديد: 

يتوق��ع اخلب��راء أن تؤث��ر س��خونة 
املناخ على أش��جار الكاكاو ما قد 
يؤدي إلى نفاد  حلوى الشوكوالتة 
» النستلة » خالل األعوام املقبلة.

ويق��ول اخلب��راء: أن طبيع��ة نبات 
الكاكاو ال تستطيع االستمرار في 
الطقس احل��ار، إذ ينمو في درجات 
ح��رارة تقدر ب��� 20 درجة ش��مال 
وجنوب خط االس��تواء، ويزدهر في 
ظل ظروف مح��ددة مثل الرطوبة 
العالية واألمطار الغزيرة، بحسب 

صحيفة »ديلي ميل«.
وينذر ارتفاع درج��ات احلرارة مبقدار 
2.1 درج��ة مئوية خالل الس��نوات 
الثالث��ن املقبل��ة، بس��بب تغي��ر 
بع��ض  بتدمي��ر  العامل��ي  املن��اخ 
النبات��ات مثل ال��كاكاو، وبالتالي 
يؤثر على صناعة الشوكوالتة في 
جميع أنحاء العال��م، وفقاً لإلدارة 
الوطني��ة للمحيط��ات والغ��الف 

اجلوي بأميركا.
ويش��ير اخلبراء، أن من غير املرجح 
أن تزيد األمطار في األعوام املقبلة 
زي��ادة كافي��ة م��ن أج��ل رطوب��ة 
الترب��ة، وه��ذا يعن��ي أن مناط��ق 
إنت��اج الكاكاو من املق��رر أن تُدفع 
آالف األقدام إل��ى تضاريس جبلية 
بحلول  بعناية  للمحافظة عليها 

.2050
ويق��در العلم��اء أن بلدان��اً مث��ل 
س��احل الع��اج وغانا، الت��ي تنتج 

أكثر من نصف كمية الشوكوالتة 
في العال��م، قد تواج��ه صعوبات 
في توفير الكميات نفسها، وإنقاذ 

النظام البيئي حولها.
هوكين��ز،  دوغ  الباح��ث  وي��رى 
هاردم��ان  أبح��اث  ش��ركة  م��ن 
أغريبوس��ينيس في لندن، إن إنتاج 

ال��كاكاو يتعرض لضغ��وط، إذ إن 
األساليب الزراعية لم تتغير ملئات 

السنن.
املائ��ة م��ن  90 ف��ي  أن  ويضي��ف 
محصول الكاكاو ينتجها أصحاب 

املساحات الصغيرة من املزارعن.
وتش��ير بع��ض التقاري��ر إل��ى أن، 

مزارعي الكاكاو في ساحل العاج 
أكبر دولة منتجة في العالم جلأوا 
إلى زراع��ة الغاب��ات احملمية بنحو 
غي��ر قانوني لتلبي��ة الطلب، وهو 
ما يدع��وه هوكين��ز ب��� »التدمير 

بالشوكوالتة«.
عج��ز  مؤش��رات  الباح��ث  وق��در 

الشوكوالته في السنوات املقبلة 
مبقدار 100 ألف طن سنوياً.

ويعتقد اخلبراء أن العالم سيواجه 
»عجز الشوكوالتة« خصوصاً في 

الدول النامية. 
وب��دأت صناعة الش��وكوالتة في 
القرن ال�سابع عشر امليالدي، وحتى 

نهاية احلرب العاملية الثانية كانت 
سويس��را املنتج األول عاملياً، واآلن 

حتتل املركز األول في استهالكه.
السويس��ري  الف��رد  ويس��تهلك 
أكث��ر م��ن ثماني��ة كيلوغرام��ات 
من الش��وكوالتة س��نوياً، ثم حتل 
أملانيا ثانية في معدل االستهالك، 
م��ن  أكث��ر  الف��رد  يس��تهلك  اذ 
س��بعة كيلوغرامات سنوياً، فيما 
و7   6 ب��ن  اإليرلن��دي  يس��تهلك 
كيلوغرامات سنوياً، والبريطانيون 
الكمي��ة ذاته��ا، وج��اءت فرنس��ا 
ف��ي املرك��ز األخير في اس��تهالك 
الش��وكوالتة بأربعة كيلوغرامات 

للفرد.
ع��رش  عل��ى  أمي��ركا  وتترب��ع 
ال��دول األرب��ع األب��رز ف��ي صناعة 
الش��وكوالتة، فمبيعاتها تبلغ 20 
بليون دوالر سنوياً، وتستورد حبوب 
الكاكاو من ساحل العاجز، وعلى 
الرغ��م من ش��هرة الش��وكوالتة 
السويس��رية، إال أنه��ا الثالثة في 
العاملية، لكنها  الصناع��ة  حجم 
مص��در رئيس للدخل ف��ي الدولة، 
ففي العام 2005 بلغت مبيعاتها 

أكثر من 14 بليون دوالر.
وحتتوي بلجي��كا على أكثر من 15 
مصنع��اً للش��وكوالتة وأكثر من 
ألفي متجر، وتص��ل املبيعات إلى 

12 بليون دوالر سنوياً.
وت��دّر صناع��ة الش��وكوالتة ف��ي 
أملانيا عش��رة بالين دوالر س��نوياً، 
مدين��ة كولوني��ا عاصمة  وتع��د 

الشوكوالتة األملانية.

جّراء التغّير المناخي

األعوام المقبلة.. العالم قد يخلو من حلوى الشوكوالته

شوكوالته

ابتكار طبي عراقي يغير 
حياة المئات في بغداد

مجموعة م��ن عيون صناعية ابتكره��ا طبيب عراقي 
في بغداد تغير بنحو كامل حياة الكثير من األشخاص 
الذي��ن يعانون من إنح��راف بؤبؤ العن، ه��ذه القوالب 
التجميلية للنظر يت��م صناعتها داخل مركز طبي مت 
إنش��اؤه لهذا الغ��رض، حيث أن الكثيري��ن جرت إعادة 

الثقة إليهم في اجملتمع عبر هذه التقنية.
ويقضي الدكتور س��عد األنباري ساعات طويلة داخل 
عيادت��ه ليتمكن م��ن جتهيز وصناعة هذه العدس��ات 
البصرية بنحو كامل، وذلك ألنها تختلف عن مثيالتها 
املوج��ودة في املراكز الطبية كم��ا يصعُب متييُزها عن 

العن احلقيقية من ناحية الشكل.
الع��ن الصناعية التي متك��ن من ابتكاره��ا وزراعتها 
الطبي��ب العراقي غيرت حي��اَة املئاِت م��ن العراقين، 
فبع��د أن كان��وا فاق��دي األمل بالع��ودة مج��دداً الى 
حياتهم بنحو طبيعي باتوا اليوم ميارس��ون أعمالهم 

بنحو طبيعي.

تحد جديد للفيس بوك هذا العام
نقل��ت صحيفة »ديلي مي��ل« البريطانية، عن » مارك 
زوكربيرج » رغبته في تطوير تقنيات موقع »فيسبوك« 
بحيث يتمكن مرتادوه حول العالم، من تخطي احملتوى 
العنص��ري واملضام��ن التي تتحايل على املش��تركن 

وتخدعهم.
وأوضح » زوكربي��رج » أن، حتديه لهذا العام يتمثل في 
إصالح بعض املشكالت التقنية وتطوير طرق التخلص 
من املضامن البذيئة واخلادش��ة للحياء التي تطلقها 

بعض الصفحات.
وأض��اف » زوكربي��رج »: أن كثرة ت��داول املضامن التي 
حتمل دالالت عنصرية وجنسية تزايدت عبر »فيسبوك« 
خ��الل العام املاضي، وهو ما أثار قلقه ودفعه الى وضع 
س��تراتيجية وحت��د خاص به له��ذا الع��ام متمثاًل في 
تخطى تلك املضامن وحماية أكثر من مليار ش��خص 
من تأثيراتها. مش��يراً الى أنه س��يركز كامل مجهوده 

خالل هذا العام لتحقيق هذا التحدي.

ملكة بريطانيا في مسلسل كوميدي
 خاضت كاتبة روايات فكاهية جتربة فريدة من نوعها، 
بعد أن كلفتها إحدى الشبكات اإلعالمية باملشاركة 
في برنامج واقعي جديد يجسد حياة ملكة بريطانيا، 

إليزابيث الثانية.
وصرحت إليزا ثومبس��ون، خ��الل حوارها مع صحيفة 
»ديل��ي مي��ل« البريطانية، أن دورها كملك��ة بريطانيا 
وإحدى أهم النس��اء خ��الل التاريخ اإلنس��اني كلفها 
الكثي��ر من اجله��د وأرهقها، وهو م��ا خالف توقعاتها 

قبل بدء العمل على املشروع.
وأف��ادت، ب��أن دورها كملك��ة بريطاني��ا تتطلب منها 
ارتداء أزياء رسمية طوال وقت عرض البرنامج واحلديث 
بطريقة منمقة لساعات طويلة والتحكم في تعابير 
وجهها فال تظهر سوى مبتسمة أو ضاحكة، مشيرة 
إلى أنها أصبحت مشفقة على حال امللكة »اليزابيث« 

من كل ما تعانيه خالل املناسبات الرسمية.

للموسيقى  اول معهد  تأسيس 
ف��ي بغداد في الش��هر االول من 
س��نة ١٩٣٦ الذي اش��غل جانبا 
من نادي املعلم��ن وارتبط بوزارة 
مت  حي��ث  التربي��ة  اي  املع��ارف 
اس��تقدام اصح��اب اختص��اص 
ف��ي املوس��يقى وتول��ى ادارت��ه 
املعروف حنا بطرس  املوس��يقي 
وتول��ى املعه��د تش��كيل فرقه 
موسيقية كاملة العدد قوامها 
ط��الب دار املعلمن ليقوموا بعد 
املوس��يقى  بتدريس  تخرجه��م 
ف��ي احملافظ��ات وتأس��يس فرقة 
غ��رار  عل��ى  اخ��رى  موس��يقية 
العس��كرية  املوس��يقى  فرق��ة 
يخت��ار افرادها من طالب املدارس 

املتوسطة والثانوية.
 وعمل املعهد على دعوة معلمي 
النش��يد في امل��دارس لالجتماع 
لتوحي��د  اس��بوعًيا  مرت��ن 
االناش��يد املدرس��ية وتنظيمها 
واعم��ام أحدث االناش��يد غير ان 
وج��ود ه��ذا املعهد املوس��يقي 
محاول��ة  يلغ��ي  ال  احلكوم��ي 
الفنان��ن صال��ح وداود الكويتي 

الل��ذان أفتتحا معهداً متواضعا 
لتعلي��م املوس��يقى ف��ي بغداد 
25/5/1932مس��تغلن  ي��وم 
امكاناتهم��ا الفنية كون الفنان 
صال��ح الكويت��ي عازف��ا بارع��اً 
على الة الكمان، وكان ش��قيقه 
اليه��ودي البغدادي داود الكويتي 

ماهرا على آلة العود.
م��ن جهة اخ��رى تأس��س اجلوق 
املوس��يقي لإلذاعة نهاية س��نة 
صال��ح  أصب��ح  حي��ث   ١٩٣٦
الكويت��ي رئيس��ا له وش��قيقه 
أحد اعضاء اجل��وق واحلقيقة انه 
منذ بداية القرن العشرين ازدادت 
رغبة البغدادين في االطالع على 
فنون املوسيقى والغناء والرقص 
والتمثي��ل والرس��م خاصة بعد 
ودور  ون��وادي  ماله��ي  تأس��يس 

سينما في بغداد.
وتولت اجله��ات احلكومية رعاية 
ه��ذه الفن��ون حيث مت تأس��يس 
بغداد  ف��ي  الالس��لكية  االذاعة 
وتأس��يس اول معه��د لتدري��س 
املوس��يقى في بغ��داد وارتبطتا 
ب��وزارة املع��ارف وتول��ت ال��وزارة 

الش��ريف  املوس��يقار  مخاطبة 
مح��ي الدي��ن حي��در وينتس��ب 
ال��ى العائلة املالك��ة املولود في 
،وكان   ١٨٩٢ س��نة  اس��طنبول 
والغناء وقد  محبا للموس��يقى 
ب��دأ العزف عل��ى االوت��ار الثالثة 
من��ذ كان عمره س��بع س��نوات 
حتى حصل على شهادة احلقوق 
واالدب وبق��ي يتاب��ع املوس��يقى 
حتى اصبح محترفاً س��نة١٩٢٤ 
،حي��ث س��افر ألميركا وش��هد 
األوروبي��ون  املوس��يقيون  ل��ه 
واالميركي��ون على ان��ه االفضل 

في عزف العود .
وج��اء الى بغ��داد ليق��ود معهد 
املوس��يقى ومك��ث فيه��ا حتى 
سنة ١٩٤٨ وكان تعلم املوسيقى 
الشرقية في تركيا ثم املوسيقى 
العاملي��ة في امري��كا وطاف في 
العديد م��ن مدن العال��م وقدم 

حفالت على العود والتشيلو.
املع��ارف  وزارة  اجاب��ة  وتول��ى 
لطلبها وذكر نظام املعهد واملواد 
بغداد  وتأسس معهد  الدراسية 
للموسيقا وعن في البداية حنا 

بطرس مدي��راً له وبع��د حضور 
الش��ريف مح��ي الدي��ن ش��رف 
يرافقه اثنان من زمالئه الفنانن 
الكم��ان  ف��ي  خبي��ر  احدهم��ا 
والثاني عازف بيانو حيث شكلوا 
البيانو والكمان والتشيلو  ثالثي 
ال��ذي كان يقدم ربع س��اعة من 
املوس��يقى العاملية ف��ي االذاعة 
وقدم��وا حف��الت وش��كل ه��ذا 
الثالثي مع االس��تاذ حنا بطرس 
جلن��ة اختيار الطلب��ة حيث كان 
من طالب املعهد في دورته االولى 
املوسيقار البغدادي املشهور غامن 
حداد واس��هم معهد املوسيقى 
ف��ي فتح فرع للتمثي��ل به تواله 
حقي الش��بلي ثم فرع الرس��م  
بعد التحاق الفنان فائق حس��ن 
وفرع النحت بعد التحاق النحات 
جواد س��ليم وحتول االس��م من 
معه��د املوس��يقى ال��ى معهد 
للفن��ون وبدأ دورته االولى س��نة 
وبع��د  االربع��ة  بفروع��ه   ١٩٤٠
ذل��ك بفت��رة متت اضافة قس��م 
اخل��ط والزخرفة وقس��م الفنون 

املوسيقية .

أول معهد موسيقي في بغداد
طارق حرب

تراثيات

متابعة الصباح الجديد: 
لعب��ت اخمل��درات دورًا مهم��ا ف��ي 
حيات��ه، وكانت احل��دث األبرز الذي 
عاش له ومات من أجله، إنه مجدي 
وهبة الضابط الشهير الذي رحل 

بجرعة زائدة من اخملدرات.
واج��ه مجدي وهب��ة صعوبات في 
بداية مس��يرته الفنية لدرجة أنه 
فكر ف��ي الهجرة بعدم��ا أغلقت 
ملصادف��ة  وجه��ه؛  ف��ي  األب��واب 

تخرجه في املعهد العالي للفنون 
املس��رحية بعام النكسة، وفشل 
ف��ي العثور عل��ى دور فن��ي، برغم 
من موهبته وحبه الش��ديد للفن؛ 
بالعمالقة  ويرجع ذل��ك لتعلق��ه 
محم��ود املليج��ي وزك��ي رس��تم 

وحسن رياض.
وب��دأت الصدفة تلع��ب دورها في 
حياة مجدي وهبة حينما راه اخملرج 
نور الدمرداش صدفة، وكان يبحث 

عن وج��ه جديد ليجس��د دورًا في 
مسلس��ل البقية تأت��ي، وبالفعل 
نال ال��دور ومعه قب��واًل جماهيريًا 

وجناًحا كبيرًا.
ظهر مج��دي وهبة ف��ي أكثر من 
عمل وهو يؤدي دور الضابط خاصة 
ضابط مكافحة اخملدرات، وكان أول 
دور له في فيلم ليل وقضبان، عام 

١٩7٣، ونال عنه شهادة تقدير.
وبالرغم من جتس��يده لدور ضابط 

اخملدرات ال��ذي يكافحه��ا، إال أنها 
كافحته وهزمته في حقيقة األمر، 
فقد أدم��ن وهبة اخمل��درات، وألقى 
القب��ض علي��ه بتهم��ة التعاطي 
أكثر من م��رة، وخالل ع��ام ١٩٨٣، 
ضبطت��ه اإلدارة العام��ة ملكافحة 
اخملدرات متلبًس��ا بحي��ازة قطعة 
من اخمل��درات وخم��س جرامات من 

األفيون، و١5 جراما من البودرة.
ومثلم��ا كانت اخملدرات محور حياة 

وهبة كانت أيًض��ا احملطة األخيرة، 
فقد توفي بس��ببها في الرابع من 
فبراير ع��ام ١٩٩٠ عن عمر ناهز ال� 
٤٦ عاًما بقرية املشربية السياحية 
بالغردقة بهبوط حاد بالقلب بعد 

تناوله جرعة زائدة من اخملدرات.
وش��ارك مجدي وهبة في نحو 7٠ 
فيلًم��ا، أهمه��ا: »حنف��ي األبهة، 
الوح��ل، ثرث��رة ف��وق الني��ل، بذور 
باب  الش��يطان، ضرب��ة ش��مس، 

النصر، صاحب اجلاللة، وحذاري من 
الغرباء«.

ومن أبرز املس��رحيات التي ش��ارك 
به��ا: »تزوي��ر ف��ي أوراق عاطفية، 
اخلوافن، وش السعد، والنسانيس«، 
ومن املسلس��الت: »رقي��ب ال ينام، 
هند والدكت��ور نعم��ان، عقبة بن 
ناف��ع، ه��ي واملس��تحيل، ومل��ك 
إذاع��ي  اليانصي��ب«، ومسلس��ل 

وحيد هو برديس.
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حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهني��اً: تصغ��ي إل��ى كالم إيجاب��ي وتتلقى 
عرضاً جيداً يعيد إلى قلبك االطمئنان، وتتاح 
لك فرص��ة توقيع عق��د جيد وطوي��ل األمد 
عاطفي��اً: ق��د تتراجع العالقة اليوم بس��بب 

بعض التأخير في اتخاذ القرارات.

مهني��اً: تتمت��ع باملقّومات إلح��داث تغييرات 
املهن��ي،  مجال��ك  ف��ي  ومفي��دة  ضروري��ة 
ويحالف��ك احلظ الجتياز العقب��ات والتوصل 
ال��ى املرجتى عاطفياً: تصل إل��ى بّر األمان مع 
الش��ريك وتوق��ع الكثير من املفاج��آت التي 

ستضفي على العالقة حبا اكبر.

مهني��اً: ق��د تطرأ مس��اعدة م��ا أو حظ من 
الس��ماء يفتح أمامك بعض األبواب املغلقة 
ويؤازرك لتخطي املصاعب عاطفياً: ال تفرض 
أي ش��روط على احلبيب قبل أن تس��تمع الى 

وجهة نظره النه قد يكون على صواب.

مهنياً: قد يفّس��ر بعضهم كالمك على غير 
معن��اه احلقيق��ي، فتج��د نفس��ك مضطراً 
احلقيق��ة  أو إلثب��ات  النف��س  للدف��اع ع��ن 
عاطفياً: تش��ّع جاذبية وتستقطب املعجبن 

واملعجبات فكن متواضعا معهم.

توّقع عقداً أو تفس��خ عقداً أو جتبر على تبرير 
وتفسير ورمبا الى اللجوء للقضاء أو اخلضوع 
لبع��ض القوانن والق��رارات العامة عاطفياً: 
حاول أالّ تزيد الهموم واملتاعب وجتّنب توجيه 
الكالم القارص مييناً وش��ماالً النهقد يسبب 

بقطع العالقة بينكما قريبا.

مهني��اً: حتّق��ق انتصارت مهّمة ف��ي العمل، 
وإجن��ازاً مهم��اً يس��ّلط عليك الض��وء ويثير 
اإلعج��اب بقدرات��ك عاطفي��اً: تكثر أحالمك 
ه��ذا اليوم وتس��عى إلى حتقي��ق الكثير من 

الطموحات العاطفية.

مهني��اً: تفتق��ر إلى الش��جاعة ف��ي بعض 
األحيان، وحتتاج إلى من يدعمك معنوياً وتلجأ 
إلى أح��د األصدقاء عاطفي��اً: تفيض حيوية 
وثقة زائدة بالنف��س، ما ينعكس إيجاباً على 

الصعيد العاطفي وعلى مزاجك.

مهني��اً: ق��د تعيش مخ��اوف ال اس��اس لها 
وتختلق لنفسك ازمة لش��دة توترك وتفقد 
قدرتك عل��ى حتليل الواقع بش��كل منطقي 
عاطفياً: قد تركز على عالقة عاطفية تسبب 

لك القلق واإلزعاج فاحذر منها.

مهني��اً: توق��ع بع��ض الف��رص اجلي��دة التي 
ق��د تفاجئك وحتّي��رك إزاء اخلي��ارات املتعّددة 
عاطفياً:ترب��كك بع��ض مواق��ف الش��ريك 
وتضع��ك ف��ي موق��ف أضع��ف وتثي��ر معه 

نقاشات حامية تضفي الى ال شيء.

مهني��اً: عراقي��ل تط��رأ في حيات��ك املهنية، 
وتتراخ��ى أمامه��ا وجتد نفس��ك عاج��زاً عن 
مواجهتها، والس��بب إهمال��ك املتمادي في 
مالحقة أهم القضايا املهّمة عاطفياً: تشعر 
بأن من الصعب التشاور مع احلبيب لكن من 

االفضل ان يكون شريكك في كل شيء.

مهني��اً: أنت لِب��ق وماه��ر وبالتأكي��د تلفت 
أنظار أش��خاص يهمك أمرهم، فال تترّدد في 
استغالل الطاقة املمتازة في هذا اليوم املميز 
عاطفي��اً: على الرغم م��ن أن اجلو العام فقد 

يظهر شجار من هنا أو جدال هناك.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – دولة أوروبية

2 – للتعجب – نبي َجلِد
3 – غنج – عكسها كواكب 
 4 – متش��ابهان – عكسها 

شخير – ضمير منفصل
5 – رمي – أشرطة

 6 – مادة قاتلة – حصن 
7 – وكالة أنباء س��وفياتية – 

عملة غربية 
8 – رائد السوريالية – رجاء 

 9 – زعي��م سياس��ي هندي 
راحل – أس��ك حللف ش��مال 

األطلسي .

1 – عاصمة أوروبية 
2 – ممثلة مصرية 

3 – مشى
 – ده��ان  عكس��ها   –  4

للتمني 
5 – س��قي – زعي��م هن��دي 

راحل 
6 –وقع��ة أو ح��رب – جدها 

في لويس
 7 – ثلثا أس��م شاعر عربي 

أعمى 
 8 – قطف – قصدت

 9 – إذاعة عاملية .

كلمات متقاطعة

مهنياً: هذا اليوم هو األنسب لتسوية قضية 
عالقة أو للمصاحلة أو لكس��ب تأييد معّن 
عاطفي��اً: ال تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع 
حالّياً بحماي��ة تعّزز الثق��ة بالنفس وتقّوي 

املعنويات، وتكون مصدر الّدعم والثبات. 

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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بغداد ـ فالح الناصر:
جت��رى الي��وم االح��د، 4 مباريات 
ضم��ن اجلول��ة الس��ابعة م��ن 
املرحل��ة األول��ى ل��دوري الك��رة 
املمت��از، حيث يلعب الش��رطة 
ملع��ب  ف��ي  اجلن��وب  ونف��ط 
الش��عب الدولي، ويلتقي فريق 
نف��ط ميس��ان بضيف��ه القوة 
اجلوي��ة، ويتواج��ه ف��ي ملع��ب 
الدوري  ال��زوراء متص��در  زاخ��و 
أم��ام أهل ال��دار، فيما جترى في 
فريقي  مب��اراة  التاج��ي  ملعب 
احل��دود واملين��اء، وجترى ي��وم غٍد 
األثن��ن مب��اراة النجف وضيفه 

الديوانية.
ه��ذا وأس��فرت مباري��ات امس، 
ع��ن تعادل الطلبة امام البحري 
بهدف��ن ملثلهم��ا، ف��ي ملعب 
الشعب الدولي، في حن، سجل 
فريق نادي الصناعات الكهربائية 
ف��وزاً مهما على فري��ق النفط 
ف��ي ملعب الصناعة بهدف من 
دون رد س��جله الالعب حس��ن 
محم��د في الدقيق��ة 34.. وفاز 
نف��ط الوس��ط بالنتيجة ذاتها 
على فريق احلسن بهدف فارس 
حس��ون في الدقيق��ة 16، كما 
فاز الكهرباء عل��ى امانة بغداد 
بهدف اياد كرمي م��ن ركلة جزاء 
في الدقيقة 90.. وفاز السماوة 

عل��ى كرب��الء به��دف حس��ن 
سلمان في الدقيقة 15.

إل��ى ذل��ك، أك��د مدي��ر ملعب 
الشعب الدولي، بشير جابر، في 
حديث ل� "الصب��اح اجلديد" ان 
ارضية امللع��ب مت زرعها بالبذور 
الشتوية يوم 5 من شهر كانون 
األول املاضي، حيث مت استيرادها 
الش��باب  وزارة  طري��ق  ع��ن 
والرياضة من اإلمارات/ ش��ركة 
ارضيات  ببذور  املتخصصة   SIS

املالعب.

واض��اف: ب��دأت حمل��ة تأهي��ل 
ملع��ب الش��عب الدول��ي منذ 
5 أش��هر، حي��ث مت تغيير مكان 
منازع الالعبن واصبح في جهة 
املن��ازع  تأهي��ل  ومت  املقص��ورة، 
بطريقة حديثة، لتش��مل غرف 
والطباب��ة  املش��رفن واحل��كام 
غرف��ة  وكذل��ك  واملنش��طات، 
وم��كان  صحفي��ة  مؤمت��رات 
مخصص لدخ��ول VIP، فيما مت 
تأهيل اإلنارة بشكل متميز جداً 
وصيانة املولدات واألبراج بجهود 
م��الكات دائرة ش��ؤون األقاليم 
ومنتس��بي  وإدارة  واحملافظ��ات 

ملعب الشعب الدولي.
كم��ا، اوض��ح، ان وف��د االحت��ادي 
اآلس��يوي لكرة القدم، وفي اثناء 
اجلولة التفقدي��ة ملالعب العراق، 
اطلع على ملعب الشعب مبدياً 
اإلش��ادة بطرق تأهيل��ه وتطويره، 
برئاس��ة ممث��ل االحتاد االس��يوي، 
األردن��ي، ط��الل الس��ويلم، الذي 
اكد ان امللعب يبدو بحلة جميلة 
بعد زيارت��ه الى امللعب في مباراة 
قب��ل  الودي��ة  وس��وريا  الع��راق 
سنوات، مما مينحنا فرصة أضافية 
لتعزيز ملف رفع احلظر، حيث بات 
امللع��ب جاه��زاً لتضييف بطولة 
غربي آس��يا للناشئن املقررة في 

بغداد هذا العام. 

بغداد ـ قسم اإلعالم:
والرياض��ة  الش��باب  وزي��ر  وج��ه 
عب��د احلس��ن عبطان بتش��كيل 
جلنة علي��ا خاصة بإقام��ة مباراة 
املنتخب��ن العراق��ي والس��عودي 
ف��ي  بالبص��رة  اقامته��ا  املزم��ع 
الس��ابع والعش��رين م��ن ش��هر 

شباط .
وق��ال عبطان خ��الل اجتماعه مع 

ال��كادر املتقدم لل��وزارة ان اللجنة 
اخلاص��ة بتنظي��م مب��اراة العراق 
والسعودية ستضم الداوئر املعنية 
في ال��وزارة وممثلن ع��ن محافظة 
البصرة واحتاد ك��رة القدم املركزي 
واخلبراء والنج��وم الرياضين.. إلى 
ذلك، أكدت وزارة الشباب والرياضة 
ان مباراة املنتخب العراقي الوطني 
الس��عودي في مدينة  وش��قيقه 

كبيرا  احتفاالً  البصرة ستش��هد 
مبناس��بة  الس��عودي  باملنتخ��ب 

تأهله الى كأس العالم.
وح��ددت وزارة الش��باب والرياضة، 
س��عر تذكرة دخول مب��اراة العراق 
والس��عودية بخمس��ة االف دينار 
والتي سيحتضنها ملعب البصرة 
الدولي 65 الف متفرج في املدينة 

الرياضية في البصرة.

بغداد  ـ رحيم الدراجي*
كش��ف رئي��س احت��اد كرة الس��لة 
ع��ن  العمي��دي  حس��ن  الدكت��ور 
موافق��ة احت��اد غرب��ي اس��يا عل��ى 
اقامة بطول��ة غربي اس��يا لالندية 
في العاصم��ة بغداد ماب��ن الثاني 
عش��ر ولغاية الس��ادس عش��ر من 
ش��هر اذار املقب��ل. وق��ال العميدي  
ان  احت��اد الس��لة تس��لم املوافق��ة 
الرس��مية والتي ج��اءت بن��اًء على 
مصداقة االحتاد االس��يوي على قرار 
احتاد غربي اسيا القامة البطولة في 
بغداد مبينا ان االحتاد بدأ بتش��كيل 
اللج��ان التي س��تقوم باالج��راءات 
اللوجس��تية مبختلف انواعها بغية 
اخ��راج البطول��ة بأبهى ص��ورة لها 
السيما وان هذه البطولة تعد االولى 

من نوعها منذ عام 1988 .

اندي��ة  س��تة  ان  العمي��دي  وتاب��ع 
ستش��ارك في البطولة وهم ابطال  
وس��وريا  واالردن  ولبن��ان  اي��ران  دول 
وفلس��طن فضال عن الع��راق الذي 

س��يمثله نادي النفط بط��ل اندية 
العراق للموسم املاضي.

* إعالم األوملبية

عبد الكريم ياسر*

15رياضة األحد 7 كانون الثاني 2018 العدد )3852(

خسرنا مع أننا األفضل
عل��ى خلفية خس��ارة منتخبن��ا الوطني أم��ام املنتخب 
اإلمارات��ي ب��ركالت اجل��زاء وعلى إث��ر هذه اخلس��ارة خرج 
منتخبنا من بطولة اخلليج بنس��خته الثالثة والعشرين 
شهد الش��ارع العراقي برمته والوس��ط الرياضي بنحو 
خاص شهد كثيرا من األحاديث الساخنة واللغط والقال 
والقي��ل وكأننا خرجنا من معرك��ة خيارين فيها في حن 
اجلمي��ع يقر عل��ى ان الرياضة أو كرة الق��دم حتديدا فيها 
الفوز وفيها اخلس��ارة ثم ان خروج منتخبنا من البطولة 
ال يعني أنه س��يء بل كان األفضل من بن كل املنتخبات 
املش��اركة العبينا كانوا جيدين وأشار لهم جميع النقاد 
املتخصصن وجميع املش��اهدين أش��اروا لهم من خالل 
أحاديث��ه وحتليالتهم انهم العبن على مس��توى عال من 

األداء والرجولة وامتالك روح الفوز .
وه��ذا ال يعني مبرر لعدم وجود أخطاء على العكس متاما 
ه��ذه حقيقة كما هي حقيقة وج��ود أخطاء ولوال وجود 
هذه األخطاء لكان اللقب عراقي بأمتياز ولكن من الظلم 
ان تنس��ب هذه األخطاء لش��خص مح��دد دون آخر كما 
حصل من قبل البعض الذين وجهوا س��هام انتقاداتهم 
القاس��ية ملدرب املنتخب الكابنت بأسم قاسم والبعض 
م��ن الالعبن في ح��ن كلنا يعل��م أن املنتخب عبارة عن 
منظومة عمل يش��ترك بها احت��اد الكرة واملدرب والالعب 
واإلداري والطبي��ب والصحفي وكذلك اجلمهور أيضا فأذا 
ما حصل اخفاق كلنا مش��اركن بهذا اإلخفاق والعكس 

هو الصحيح .
ثم ملاذا حينما يحصل إخفاق مباشرة يسارع البعض في 
املطالب��ة بأقالة املدرب وكأنه ارتكب جرم ال س��مح اهلل 
؟! يات��رى ه��ل ان مت إقالة املدرب فعال س��يتجاوز منتخبنا 
األخطاء التي ترتكب ؟ بال شك اجلواب ال والف ال والدليل 
س��بق وأن مت إقال��ة أكثر م��ن مدرب أمثال أكرم س��لمان 
وحكي��م ش��اكر وراضي شنيش��ل وغيرهم م��ن مدربن 
فرق انديتنا ماذا حصل بعد إقالتهم؟ املش��كلة ال تكمن 
بامل��درب فقط املش��كلة احلقيقي��ة تكمن بع��دم وجود 
تخطيط س��ليم وكذلك وجود س��وء إدارة وعلى س��بيل 
املثال متى استقرت منتخباتنا الوطنية بكل فئاتها؟ هي 
غير مس��تقرة من حيث األمور الفنية بسبب عدم وجود 
الالعبن مبكان واحد ووقت واحد وكذلك بسبب عدم وجود 
مدربن استمروا لس��نوات طويلة مع هذه املنتخبات ثم 
ال ننسى أن الرياضة جزء ال يتجزأ من العراق الذي لم ولن 
يشهد االستقرار منذ زمن طويل فمتى ما استقر العراق 
من املؤكد تس��تقر الرياضة لذا عل��ى املعنين جميعا ان 
يجعل��وا حدث خروج منتخبنا من بطولة اخلليج على إثر 
خس��ارته من االمارات درس يجب مناقشته والبحث عن 
اخلل��ل ونقاط الضع��ف ثم املعاجلة ه��ذا اذا ما أردنا فعال 

جتاوز اإلخفاق واملضي نحو حتقيق األلقاب.
اعتقد ما يثار من اقاويل هو نتيجة حساس��ية زائدة عن 
حدوده��ا وعاطفة بعيدة عن املنطق حي��ث ان العراقين 
يعتب��دون بطول��ة اخللي��ج التي ل��م نحق��ق لقبها منذ 
٢٩ ع��ام بطول��ة عالم مصغرة علة الرغ��م من أنها غير 
معترف بها رسميا من قبل اجلهات املعنية على املستوى 
الدولي واعتقد هذه احلساسية اسبابها كثيرة واهم تلك 
االس��باب العامل السياس��ي الذي كلنا يق��ر ان العالقة 
ما ب��ن العراق وبعض ال��دول اخلليجية لي��س على وفاق 
سياسيا بسبب السياسة العرجاء للنظام السابق وهنا 
تناس��ى هؤالء املتحسس��ون ان الرياضة جتمع ما تفرقه 

السياسة كونها حمامة سالم ورسالة محبة.
عموم��ا خرجنا م��ن البطولة م��ع أننا كن��ا األفضل من 
حي��ث حصد النق��اط واألهداف في حن م��ن أنها ملباراة 
اخلتام املنتخب اإلماراتي لم يس��جل اال هدف واحد فقط 
وبالتال��ي فاز بركالت اجلزاء وقد تش��هد مباراة اخلتام ذات 
السيناريو ويفوز االمارات ويصبح بطل البطولة مع انه ال 
ميلك اال هدف وحيد عكس منتخبنا الذي له ستة أهداف 

ومع هذا خرج من البطولة بخفي حنن.

* صحفي رياضي

الصين ـ ضياء حسين*

دخلت نهائيات آس��يا حتت 23 عاما 
ابت��داًء م��ن الي��وم االح��د مرحلة 
الع��د التنازل��ي النطالقها بعد غد 
الثالث��اء التاس��ع من هذا الش��هر 
وتس��تمر لغاية السابع والعشرين 
منه  حيث تفتتح البطولة بلقائن 
ضمن اجملموعة االولى عندما تواجه 
الص��ن املضيفة املنتخب العماني 
في مب��اراة االفتتاح )في الس��اعة 
احلادي��ة عش��رة صباح��ا بتوقي��ت 
بغ��داد(  وتالع��ب قط��ر منتخ��ب 
اوزبكس��تان ضم��ن اجلول��ة االولى 
لفرق اجملموعة االولى) في الس��اعة 
الثاني��ة والنصف م��ن بعد الظهر 
بتوقيت بغداد ( وجتري يومي االربعاء 
ذاتها  اجلول��ة  واخلمي��س مباري��ات 
في اجملموع��ات الثالث االخرى حيث 
تواجه كوريا الشمالية تايلند ضمن 
الثانية وتالعب فلسطن  اجملموعة 
منتخب اليابان ف��ي املباراة االخرى 
فيم��ا يفتت��ح منتخبن��ا االوملب��ي 
الثالث��ة  اجملموع��ة  ف��ي  مباريات��ه 
مبالقاة نظي��ره املالي��زي وجتري بعد 
ذلك ضم��ن اجملموعة ذاته��ا مباراة 
الس��عودية واالردن وجت��ري اخلميس 
وفيها  الرابع��ة  اجملموع��ة  مبارات��ا 
تالعب س��وريا نظيرتها اس��تراليا 
وتتواجه كوريا اجلنوبية مع فيتنام.

ام��س  اج��رى  االوملب��ي  منتخبن��ا 
الس��بت ثان��ي وحدات��ه التدريبية 
ف��ي مدين��ة تش��انغ دون��غ مق��ر 
الثالثة حيث  اجملموعة  منافس��ات 
تضمن��ت الوح��دة التدريبية التي 
قاده��ا امل��درب عبد الغني ش��هد 
الش��دة اس��تمرملدة  تدريبي عالي 
س��اعتن ركز فيها م��درب اللياقة 
البدني��ة االس��باني غونزال��و على 
تهيئة الالعبن ف��ي اجلانب البدني 

عبر اختب��ارات عديدة الهدف منها 
الكامل��ة لكل  اجلاهزي��ة  معرف��ة 
الع��ب عل��ى ام��ل ان تك��ون االيام 
الثالثة التي تس��بق املب��اراة كافية 
اليصال اجلمي��ع الى درجة اجلاهزية 
التي تعينه��م على تقدمي اداء جيد 
في املباراة االولى التي يعول عليها 
املدرب وجهازه الفني املس��اعد في 
ان تك��ون نقطة انط��الق حقيقية 
للمض��ي في حتقي��ق نتيجة طيبة 
الس��يما وان الفريق س��بق ان توج 
بلقب النس��خة االول��ى عام 2013 
ف��ي س��لطنة عم��ان م��ع املدرب 
حكي��م ش��اكر وح��ل ثالث��ا ف��ي 

النس��خة الثاني��ة ف��ي قط��ر عام 
2016  م��ع املدرب احلالي للمنتخب 
عبد الغني شهد ضمن من خاللها 
التاهل ال��ى اوملبياد ري��ودي جانيرو 
مع اليابان البطلة وكوريا اجلنوبية 

الوصيفة.
املنتخ��ب  م��ع  تواجدن��ا  بحك��م 
االوملب��ي وحرص��ا منا عل��ى مبدأ 
نق��ل مايحدث ف��ي ه��ذه الرحلة 
بكل مهنية وامانة فانني فوجئت 
العراق��ي لالعالم  كموفد لالحت��اد 
الرياض��ي وعند وصول��ي الى قطر 
بوج��ود اكثر من ثالث��ة العبن من 
اندية النجف 5 العبن بعد التحاق 

امج��د عط��وان وال��زوراء 4 العبن 
بعد التحاق حسن علي وابراهيم 
باي��ش والش��رطة 4 العب��ن بعد 
التحاق امين حس��ن وعالء مهاوي 
وعندما توجهت بس��ؤال للمدرب 
عبد الغني ش��هد اخبرني انه لم 
يوافق عل��ى قرار احت��اد الكرة وانه 
حينها هدد باالس��تقالة في حال 
فرض عليه مبدا الثالثة العبن من 
كل ن��اد ، وعادت املش��كلة لتطل 
براس��ها مجددا بعد وصول العبي 
املنتخب الوطني الستة ومارافقها 
من مطالبات م��ن االندية املعنية 
بتاجي��ل مبارياتها بع��د ان خالف 

االحتاد مااتفقت عليه اندية الدوري 
بخوض مبارياتها في حال استدعاء 
ثالثة العبن كحد اقصى للعب مع 
املنتخب الوطني او االوملبي ، وعليه 
فان اخلط��أ يتحمله االحتاد واملدرب 
ف��ي ان واح��د حي��ث كان بامكان 
مجل��س ادارة االحت��اد اجلل��وس مع 
املدرب اثناء معس��كر االوملبي في 
الكويت وطرح االم��ر عليه واتخاذ 
ق��رار حازم في ه��ذا اجلانب من دون 
احلاجة الى لغ��ة التهديد والوعيد 
الت��ي اعقب��ت خليج��ي 23 والتي 
اثرت بش��كل سلبي على الالعبن 
ف��ي  املنتخ��ب  م��ع  املتواجدي��ن 

الصن وهم على اعتاب مش��اركة 
اس��يوية مهمة ج��دا ، لكن يبدو 
ان ف��ورة اخلليج والرغبة في حتقيق 
االجن��از انس��ت االحت��اد ماميكن ان 
يحدث من تداعي��ات بعد خروجنا 
من البطولة ، ف��ي وقت كان على 
امل��درب االس��تجابة للكثي��ر م��ن 
مطالب��ات االحت��اد الش��خصية او 
عبر االتصاالت املتكررة واالستقرار 
عل��ى العدد املس��موح به بدال من 
التراجع عن ق��راره بصورة متاخرة 
وطلب��ه اعادة الالعب��ن الى بغداد 
بعد رحلة ش��اقة الى الصن وقبل 
ايام قليلة من انطالقها فيما كان 
موقف ادارات االندية متارجحا بن 
الرضا والقب��ول لنفاجيء في كل 
يوم بتصريح مناق��ض لليوم الذي 

سبقه.
يخ��وض منتخبن��ا االوملب��ي لكرة 
ف��ي  االول��ى  مبارات��ه  الق��دم  
النهائي��ات مبدين��ة تش��انغ دون��غ 
وعدد س��كانها مليون ومائة الف 
نس��مة على ملعبها الذي  يتسع 
ال��ى 35 الف متفرج  والذي يحمل 
اس��م املدينة  امام ماليزيا في متام 
الس��اعة الرابعة عص��را بتوقيت 
الص��ن ) احلادي��ة عش��رة صباحا 
بتوقيت بغداد( يوم االربعاء العاشر 
من ه��ذا الش��هر ويواج��ه نظيره 
الس��عودي ف��ي الثالث عش��رمن 
الش��هر ذاته وف��ي متام الس��اعة 
السابعة والنصف مساء بتوقيت 
الصن )الثاني��ة والنصف من بعد 
الظه��ر بتوقيت بغداد( ويالقي في 
اجلولة الثالثة املنتخب االردني في 
الس��ادس عش��رمن الش��هر ذاته 
في نف��س توقي��ت مباراتن��ا امام 

السعودية.

* موفد االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

»األولمبي« يكّثف تحضيراته لمواجهة ماليزيا
مسعود يهاتف شهد ويجدد ثقة االتحاد بخدماته

الكويت ـ وكاالت:

الرش��يدي  فاي��ز  املرم��ى  ق��اد ح��ارس 
س��لطنة عمان الى لقبه��ا الثاني في 
بطول��ة كأس اخللي��ج في ك��رة القدم، 
بتصديه في نهائي »خليجي 23« التي 
اس��تضافتها الكوي��ت، لركلت��ي جزاء 

وترجيح للمنتخب االماراتي.
وعل��ى اس��تاد جابر الدولي مس��اء أول 
أم��س، انتهى الوقت األصل��ي للمباراة 
بالتع��ادل  املنتخب��ن  ب��ن  النهائي��ة 
الش��وطن  كح��ال  حال��ه  الس��لبي، 
االضافين. اال ان احلارس البالغ 29 عاما، 
أنق��ذ فرص��ة ذهبي��ة إماراتية حلس��م 
املب��اراة في وقتها األصلي، بتصديه في 
الدقيق��ة 89 لركلة ج��زاء نفذها عمر 
عب��د الرحم��ن، أفضل العب في آس��يا 

لعام 2016.
ومع بلوغ املباراة ال��ركالت الترجيحية، 
كرر الرش��يدي فعلته. فبعد تس��جيل 
كل منتخ��ب ال��ركالت األرب��ع األول��ى، 
وقف عبد الرحمن مجددا في مواجهة 
الرش��يدي لتس��ديد الركلة االماراتية 
اخلامس��ة. وكان احل��ارس العماني مرة 
جدي��دة على املوع��د، وتص��دى لركلة 

»عم��وري«، قب��ل ان يس��جل العماني 
محس��ن جوهر الركلة األخيرة ملنتخب 

بالده.
وه��ي امل��رة الثاني��ة الت��ي يح��رز فيها 
املنتخب العماني اللقب بعد نس��خة 
عام 2009 التي استضافها على أرضه، 
بينم��ا فش��ل املنتخ��ب االمارات��ي في 
إحراز اللقب اخلليجي للمرة الثالثة في 

تاريخه.
وبإحرازه اللقب ب��ركالت الترجيح، كرر 
املنتخ��ب العمان��ي س��يناريو النهائي 
الذي خاضه ضد السعودية على أرضه 
ع��ام 2009، عندم��ا فاز أيض��ا بركالت 
الترجي��ح بعد التعادل الس��لبي، علما 
انه خس��ر نهائين متتالين أمام قطر 

في 2004، واالمارات في 2007.
وث��أر العمانيون من خس��ارتهم نهائي 
2007 عل��ى أرض االم��ارات، عندما أحرز 
املضي��ف اللق��ب )-1صف��ر(، علم��ا ان 
»األبيض« أحرز أيضا نس��خة 2013 في 
البحرين على حس��اب العراق 2-1 بعد 

التمديد.
وفشلت االمارات في إحراز اللقب للمرة 
الثالثة واالحتفاظ بكأس البطولة الى 
األبد، علم��ا ان الكويت ال ت��زال حاملة 
الرقم القياس��ي في عدد األلقاب )10(، 

مقاب��ل 3 لكل من العراق والس��عودية 
وقطر.

وف��ي مجريات املب��اراة النهائي��ة، قدم 
املنتخبان أداء قويا وسريعا، مع أفضلية 
عمانية في مختلف مراحل الشوطن.

ودخ��ل م��درب عم��ان الهولن��دي بيم 
فيربيك ونظيره ف��ي املنتخب االماراتي 

االيطال��ي ألبرت��و زاكيرون��ي املواجهة 
بالتش��كيلة ذاته��ا التي اس��تهال بها 
مواجهتي ال��دور نص��ف النهائي امام 

البحرين والعراق على التوالي.
نش��اطا  املب��اراة  بداي��ة  وش��هدت 
عماني��ا ملحوظ��ا ترك��ز ف��ي اجلبه��ة 
اليس��رى عبر انطالقات س��عد سهيل 

الظهي��ر  عان��ى  اليحم��دي،  وجمي��ل 
االمارات��ي خليف��ة مب��ارك اليقافه��ا، 
وم��ارس العمانيون ضغط��ا عاليا ملنع 
منافسيهم من االستحواذ على الكرة 

وجنحوا في ذلك بنسبة كبيرة.
ف��ي املقاب��ل، اجب��رت ه��ذه الوضعية 
»االبيض« على االعتماد على الهجمات 

املرتدة. وج��اء أول تهديد من تس��ديدة 
الحم��د خليل من داخ��ل املنطقة مرت 
العماني��ون  ورد   ،)19( القائ��م  بج��وار 
برأسية من القائد أحمد مبارك »كانو« 
بيد احلارس خالد عيسى )22(.. وحصل 
علي مبخوت عل��ى كرة خارج املنطقة 

فسددها عاليا )29(.
وكادت عم��ان تنهي الش��وط متقدمة 
بهدف حملس��ن جوهر، اال ان تس��ديدته 
م��رت قوي��ة مبح��اذاة املرم��ى االماراتي 

.)1+45(
وتالعب س��عد س��هيل بدفاع االمارات 
ولكن��ه س��دد خ��ارج املرم��ى )50(، ورد 
»االبي��ض« عب��ر »عموري« ال��ذي حول 
متري��رة مبخ��وت برأس��ه ف��ي الزاوي��ة 
البعي��دة عن متن��اول احل��ارس، لكنها 

أخطأت املرمى )51(.
وأجرى زاكيروني أول تبديالته باش��راك 
أحمد برم��ان بدالً خليفة مبارك الغالق 
اجلبه��ة اليمن��ى التي كانت مس��رحاً 

ألغلب الهجمات العمانية.
وتواص��ل الضغ��ط العمان��ي، ومتك��ن 
عيسى من انقاذ هدف محقق من رأس 
محس��ن جوهر وحول الكرة الى ركنية 
)57(، وتاله جميل اليحمدي بتس��ديدة 

مرت قريبة من القائم )61(.

 
وأنقذ فهمي سعيد هدفا اماراتيا بعد 
س��وء تفاه��م مع ح��ارس مرم��اه أمام 

»عموري« )86(.
وكان��ت أبرز حلظ��ات املباراة احتس��اب 
احلك��م الكويت��ي علي محم��ود ركلة 
جزاء لالمارات بعد لعبة مش��تركة بن 
محمد املسلمي ومبخوت، اال ان احلارس 

العماني أبعد كرة عموري )89(.
وفي الش��وطن االضافين، أهدر خالد 
الهاجري فرصة عمانية ثمينة برأس��ه 
)101(، بينم��ا أبع��د احل��ارس االماراتي 
عيس��ى ركل��ة ح��رة نفذها محس��ن 
جوهر قبل ان تدخل املقص االمين ملرماه 

.)105(
وف��ي ركالت الترجي��ح، س��جل لعمان 
عبدالعزي��ز املقبال��ي وس��عد س��هيل 
واحمد مبارك »كانو« وس��عيد الرزيقي 
ومحسن جوهر، ولالمارات علي مبخوت 
واحمد برمان واسماعيل احمد ومحمد 

املنهالي.
في ما يلي ترتي��ب الهدافن بعد نهاية 
منافسات بطولة كأس اخلليج »خليجي 
23« ف��ي ك��رة القدم : هدف��ان:  جمال 
راشد )البحرين(، املعز علي )قطر(، علي 

حصني وعلي فائز )العراق(.

للمرة الثانية في تأريخها

ُعمان تهزم اإلمارات بركالت الترجيح وتتّوج بلقب كأس الخليج

تقرير

جانب من مباراة نهائي خليجي 23

وحدة تدريبية للمنتخب األوملبي في الصني

بشير جابر

 لقطة سابقة ملنتخب السلة
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مفكرة اليوم

برشلونة ـ ليفانتي
سيلتا فيجو ـ ريال مدريد

الدوري اإلسباني

اليوم.. أربع لقاءات في دوري الكرة 
والصناعات يحرق آبار النفط 

تشكيل لجنة عليا إلقامة 
مباراة »الوطني« والسعودية 

العراق يضّيف بطولة غربي آسيا بالسلة

بشير جابر: »الشعب« بحلته الجديدة ينال إشادة »اآلسيوي«
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ما الذي يجري في إيران؟

جمال جصاني

قبل أس��بوعني ش��هدت عدد من املدن اإليراني��ة ومنها مركز 
إقلي��م خراس��ان مدينة )مش��هد( ذات األهمي��ة االقتصادية 
والديني��ة؛ انط��اق احتجاجات ش��عبية ذات طاب��ع مطلبي 
س��رعان ما ارتفعت فيها الش��عارات السياس��ية املناهضة 
للنظام القائم ورموزه األساس��ية الس��يد اخلامنئي )املرشد( 
والش��يخ روحاني رئي��س اجلمهورية. املتابع��ون ملا يحصل في 
باد ف��ارس القدمية انقس��موا غالب��اً الى معس��كرين، غلب 
عليهم��ا الطابع اآليديولوجي أو التوجهات املس��بقة، الفريق 
األول )املعادي للنظام اإليراني احلالي( حول أمنياته بالس��قوط 
الس��ريع لذلك النظام الى قاب قوس��ني أو أدن��ى من التحول 
الى واق��ع، عبر وابل م��ن اخلطابات اإلعامية الت��ي صورت ما 
يحصل بالهّبة الش��عبية التي س��تعصف بنظام "املالي". 
الفريق الثاني )املوالي للنظام محلياً وإقليمياً( قلل من أهمية 
مثل تل��ك االحتجاجات، ناعتا إياها مبا اعتاد عليه من وصفات 
واتهامات جاهزة؛ بوصفها من صن��ع "أعداء إيران" وبأنها من 
صن��ع محرضني أجان��ب وغير ذلك من اتهام��ات تعّرف عليها 
العراقيني مراراً في تاريخهم احلديث، حيث تكرر مشهد عرض 
مس��رحيات اعتراف املعتقلني عبر وسائل اإلعام احلكومية ب� 
"عمالتهم" لدول أجنبية أو غرر بهم وغير ذلك من أس��اليب 

عفا عليها الزمن.
لقد اعت��رف الرئيس روحاني باألس��باب الواقعي��ة التي دعت 
ملث��ل هذه االحتجاجات في بداية انطاقها، لكنه س��رعان ما 
تعهد مبواجهتها الحقاً، بعد أن أخذت مس��اراً آخراً بعيداً عن 
ش��عاراتها املطلبية واالقتصادية. وللتعرف عن أس��باب مثل 
تلك االنعطافات الدراماتيكية في االحتجاجات االيرانية، علينا 
التوقف قلياً عن��د طبيعة النظام السياس��ية والعقائدية، 
والتي تس��تند الى م��ا يعرف بنظرية "والي��ة الفقيه" التي ال 
تسمح ألي مواطن ايراني بالترشح للمسؤوليات التشريعية 
والتنفيذي��ة ف��ي البلد، م��ن دون التأكد من والئ��ه التام لهذا 
املبدأ، وهذا مدون في نص الدس��تور االيراني املعمول به حالياً. 
لذلك جتد االحتجاجات نفس��ها غالباً ف��ي مواجهة مع هذه 
العقدة األس��اس الت��ي تتطفل على جمي��ع تفصيات حياة 
الدول��ة واجملتمع في هذا البلد املترع بطيف واس��ع من التنوع 
والثراء احلض��اري واالقتص��ادي واملواهب البش��رية واملعرفية. 
لقد أدرك أحد أهم اآلباء املؤسس��ني له��ذا النظام قبل موته 
املفاجئ بداية العام املنصرم الش��يخ علي أكبر رفس��نجاني؛ 
امل��أزق الفعلي له��ذه التجربة اآليديولوجية التي أس��هم في 
صنعها، وحاول جاهداً إبعادها عن املصير الذي ينتظرها، لكن 
األقدار كانت قد رسمت ملن حاول اقتفاء أثر أمير كبير مصيراً 
مش��ابهاً لرائد جتربة احلداثة واإلصاح منتصف القرن التاسع 

عشر.
عندما حتتج أعداد كبيرة من االيرانيني ضد أوضاعها االقتصادية 
والسياسية املتردية، وضد هدر املوازنات الوطنية في متويل ما 
يعرف ب� "ح��ركات املقاومة" في البلدان األخ��رى، فهذا يدعو 
الس��لطات العليا ف��ي طهران لإلصغاء جي��داً لهذه املطالب 
املشروعة، ال اس��تعراض عضاتها وش��بكاتها القمعية في 
مواجهة مث��ل تلك التحدي��ات. صحيح أن اس��تعمال القوة 
املفرط��ة قد ميد في عم��ر األنظمة لكنه ف��ي نهاية املطاف، 
يلحق أبلغ الضرر مبصالح بلدانها وش��عوبها احليوية. لم يعد 
سراً أمر ارتباط االستقرار واالزدهار االقتصادي بطبيعة النظام 
السياسية وتشريعاته التي تصون وتدعم التعددية واحلريات 
واملدونات األممية حلقوق اإلنسان، هذا هو التحدي الذي ال يواجه 
التجربة االيرانية وحسب بل جميع التجارب اجلارية على هذه 

والس��رديات  بالعقائد  املنكوبة  املضارب 
الوصاية املطلقة  املسكونة بوهم 

على عيال اهلل..

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

الترك��ي  النج��م  أدل��ى 
تاتليت��وغ  كيفان��ش 
بش��هادته وأقوال��ه أمام 
املدع��ي العام ف��ي قصر 
الع��دل بإس��طنبول، في 
يته��م  الت��ي  القضي��ة 
فيه��ا محاس��به اخلاص 

بالنصب عليه.
كيفان��ش  وفوج��ئ 
تاتليت��وغ الش��هير ف��ي 
الوط��ن العرب��ي باس��م 
علي��ه  ب��أن  "مهن��د"، 
للضرائب،  كبي��را  مبلغا 
وأن��ه س��يواجه اتهامات 

التهرب الضريبي.
يس��تثمر  كيفان��ش 
أموال��ه ف��ي مش��روعات 
عقارية متعددة، وقد عني 
محاسباً خاصاً لإلهتمام 
باألمور املالية والضريبية.

حاول النجم أحمد السقا، 
حل أزمة بني املطرب تامر 
حسني، والفنانة ياسمني 
عبد العزيز، في أثناء حفل 

مهرجان "وشوشة". 
وحرص السقا على تبديل 
أماك��ن اجلل��وس ليجلس 
بجان��ب  حس��ني  تام��ر 
العزي��ز،  عب��د  ياس��مني 
ولك��ن األخي��رة رفض��ت، 
فيم��ا أصر "الس��قا" من 
جانب��ه على جلوس��هما 
بجانب بعضهما البعض 
لينج��ح ف��ي محاولت��ه، 
ويتب��ادل الطرفان احلديث 

سويًا. 
 يذك��ر أن��ه ق��د حدث��ت 

خافات بني ياسمني عبد 
العزيز وتامر حس��ني، في 
موس��م رمض��ان املاضي 
الب��دء في مش��روع  قبل 
مسلسل "هربانة منها"، 
ال��ذي توق��ف العم��ل به 
فريق  ليس��تأنف  فج��أة، 
العم��ل التصوي��ر فيم��ا 

بعد.

كري��س   " تق��ّدم  بعدم��ا 
االعم��ال  رج��ل  زيل��كا"، 
الثري ال��ى حبيبته املغنية 
وعارضة األزي��اء األميركية 
" باري��س هيلت��ون"، بخامت 
خطب��ة، فاج��أت األخي��رة 
متابعيها حول العالم بخبر 
تعيني حارس شخصي خلامت 
اخلطوبة اّلذي قدمه زيلكا، 
وهو مرّصع بحجر كبير من 
االملاس، وذل��ك حلمايته من 

السرقة.
وبحسب الصحف العاملية 
اّلتي نش��رت هذا اخلبر، فإن 
ثمن اخل��امت يتجاوز 2 مليون 

دوالر. وكان��ت هيلت��ون قد 
عّبرت عن س��عادتها بهذه 
اخلط��وة العاطفي��ة، م��ن 
خال الصور التي نش��رتها 
اخلاصة  صفحاته��ا  عل��ى 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 

االجتماعي.

كيفانش تاتليتوغ

باريس هيلتون

أحمد السقا

أخبــارهــــــــــم

بغداد - أحالم يوسف:
نش��رات ضوئي��ة وبالونات زينت س��يارات 
اجلي��ش واس��وار الس��يطرات األمني��ة في 
بغداد ابتهاج��ا بعيد اجليش العراقي، الذي 
احتفل الشعب العراقي به امس السادس 
م��ن كانون الثان��ي والذي يش��كل الذكرى 
السنوية لتأس��يس اجليش العراقي، والذي 
تزامن وتأس��يس الدول��ة العراقية في عام 

1921م.
خاض اجلي��ش العراقي اق��وى املعارك على 
م��دى عقود من الزمن، كان آخرها معركته 
ضد داعش، العدو االش��رس واألكثر تطرفا 
ووحش��ية، لكنه وجد نفسه امام معركة 
الب��د منها، ومن أكثر املع��ارك احلدية التي 
تفص��ل ب��ني احلي��اة الطبيعي��ة، او امل��وت 

للوطن بأرضه وشعبه.
كرار صباح الس��اعدي انض��م الى صفوف 
اجليش قبل س��نتني يقول باملناسبة: أهنئ 
اجليش العراقي مبناس��بة تأسيسه، وأهنئ 
نفسي بوصفي أحد افراده، اجليش العراقي 
خاض اختبار الثقة في معارك عدة، واثبت 
انه جدي��ر بها، ومن هنا فرحنا باملس��ؤلية 

عن صيانة الوطن

وقال عمار عبد احلسني، احد ضباط اجليش 
العراق��ي وال��ذي قاتل ف��ي اكث��ر املناطق 
الساخنة التي سيطر عليها داعش: داعش 
كانت العدو احلقيقي، او ألقل اكثر منظمة 
تس��تحق صفة العدو، لم تُنَصب مشانق 
لإلع��دام للفارين من احلرب، ولم يكافأ احد 
على قتاله بقوة اكبر من غيره، ولم ينتظر 

اح��د منا نوط للش��جاعة، لكن الكل كان 
يقاتل حام��ا روحه وقلبه على كفيه، وهو 
يش��عر بالفرح والفخر، وه��ذا يدل على ان 
م��ن قاتل داعش خ��ال احل��رب كان مؤمنا 
بقضي��ة، ليس��ت مذهبي��ة، او ديني��ة، بل 
قضية وطنية وإنسانية، فداعش منظمة 
إرهابية بكل تفاصيلها فهي تقتل بأبشع 

الطرق، وتنشر األفكار الظامية والوحشية 
بالقوة والعنف والترهيب، ولوال ش��جاعة 
اجليش العراق��ي لتحول الوطن العربي الى 
لون واحد اس��ود قامت بظاهره وباطنه.. كل 
ع��ام واجلي��ش العراقي والش��عب العراقي 
بألف خير. احمد الركابي أحد افراد احلشد 
الش��عبي ق��ال باملناس��بة: أهن��ئ اجليش 
العراق��ي البط��ل، ال��ذي صبر عل��ى اجلور 
وظلم وقسوة الدكتاتورية، اجليش العراقي 
اليوم حر، وهذا ما جعل ابناءه يس��تميتون 
من اجل الدفاع عن العراق وانقاذه من براثن 
داع��ش، حفظ اهلل العراق واجليش العراقي 
ب��كل صنوفه. قاتلنا جنبا الى جنب وكانوا 
مثاال للش��جاعة والوطني��ة واحلرص على 

الوطن بأرضه وشعبه.
اجلي��ش العراق��ي تع��رض ال��ى محط��ات 
قاسية بس��بب السياس��ات الدكتاتورية، 
وأيض��ا بس��بب املندس��ني الذي��ن حاولوا 
تلطيخ سمعته لغايات في نفسهم، لكن 
معركته األخيرة ض��د داعش، بّينت اخليط 
األس��ود من اخلي��ط األبي��ض، وكتبت تلك 
الصفحة م��ن تاريخ العراق بحروف من نور 

حقيقة هذا اجليش وهذا الشعب.

لمناسبة عيد الجيش.. قاتلنا وانتصرنا

عيد اجليش

بغداد - الصباح الجديد:
وجه مص��رف الرافدي��ن – االدارة العامة – فروع��ه في بغداد 
واحملافظات بتس��هيل اجراءات منح بطاقة " املاس��تر كارد" 

الدولية للصحفيني.
واوض��ح املكت��ب االعامي للمص��رف في بيان ل��ه حصلت 
"الصباح اجلديد" على نس��خة منه انه مت توجيه جميع فروع 
املصرف بإصدار بطاقة "املاس��تر كارد" الدولية للصحفيني، 
مش��يرا الى انه بإمكان الصحفي��ني الذهاب ألي فرع، وجلب 
املستمس��كات الش��خصية إلصدار البطاق��ة إليهم ومبدة 

وجيزة.
واض��اف املكتب في بيان��ه: ان املستمس��كات املطلوبة هي 
جواز السفر، وهوية االحوال الشخصية، او البطاقة الوطنية 
املوح��دة، اضافة الى بطاقة الس��كن، ورصيد مالي بس��يط 

لتفعيل حساب البطاقة الدولية.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت ش��ركة "أب��ل" وجود ثغرة "إنت��ل" اخلطيرة في 
جمي��ع هوات��ف آيف��ون وأجه��زة "آيباد" وحواس��يب 

"ماك".
وذكرت الش��ركة أن ثغرة معاجلات "إنتل" جتعل مايني 
املش��تركني عرضة للقرصنة اإللكترونية، مثل سرقة 

كلماتهم املرورية.
وكش��ف خب��راء رقمي��ون، مؤخ��را، عن عي��وب أمنية 
خطيرة في معاجلات إنتل، التي مت تصنيعها في العقد 

املاضي ملايني أجهزة احلاسب اإللكتروني.
ويكمن اخللل في معاجلات إنتل، التي يعتقد أنها تقوم 
بإبطاء نظام التشغيل اخلاص بجهاز احلاسب بنسبة 
تبلغ نحو 50 باملئة س��واء في نظام التشغيل ويندوز، 

أو أجهزة ماك.
وذكرت تقارير صحفية، أن قراصنة حاولوا أن يستفيدوا 
مما أثير بشأن الثغرة، لكن مطوري ويب قاموا بصدهم، 

وهم يحاولون في الوقت احلالي أن يسدوا الثغرة.
ف��ي غضون ذلك، أعلنت ش��ركة "أب��ل" إطاق حتديث 
لبرنامج تش��غيلها iOS في هوات��ف آيفون، واألجهزة 
اللوحية، وحواسيب ماك، لكن الثغرة لم تصب ساعة 

"أبل حلد االن".

بطاقة "الماستركارد" 
الدولية للصحفيين

ثغرة "إنتل" 
تهدد أجهزة أبل

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
املوس��يقي  املنت��ج  ق��ام 
املغرب��ي نادر خي��اط "45" 
عام��اً، واملع��روف بإس��م 
"ري��د وان"، بتقدمي عرض 
لكرة  الدولي  االحتاد  إلى 
الق��دم )الفيفا( لتقدمي 
الرس��مية  األغني��ة 

لكأس العالم 2018 املقرر إقامته 
في روسيا.

وأض��اف خي��اط ف��ي حدي��ث إلى 
صحيف��ة " ذا ديل��ي س��تار " أنه 
في ح��ال حصوله عل��ى املوافقة 
النهائي��ة، فانه س��وف يس��تعني 
باملغني��ة العاملي��ة لي��دي غاغا " 
31" عاماً والتي أك��د أنها وعدته 

بذلك.
وتاب��ع خي��اط ان��ه ال يع��رف متى 
س��يحصل على املوافقة، وإن كان 
سيحصل عليها قائاً: ال ميكنني 
اإلفص��اح عن اس��م األغنية اآلن، 
لكن سواء حصلت على املوافقة 
أم ال، س��أقوم بط��رح أغنية لهذا 

احلدث املهم".

يش��ار إلى أن خي��اط كان قد قدم 
أغني��ة كأس العال��م ع��ام 2006 
والت��ي غنته��ا املغني��ة العاملي��ة 
ش��اكيرا. وقد كش��ف أنه بصدد 
التع��اون م��ع غاغ��ا ف��ي ألبومه 
املنتظ��ر طرحه قريباً بعنوان "بوم 
ب��وم"، واملق��رر أن ت��ؤدي فيه غاغا 

أغنيتني.

ليدي غاغا مرشحة لتأدية
 أغنيـة كأس العالم 2018

بغداد - الصباح الجديد:
مبناسبة حلول الذكرى 97 لتأسيس 
اجلي��ش العراقي البط��ل، يتقدم وزير 
النف��ط جبار علي اللعيبي بالتهنئة 
الى الس��يد القائ��د الع��ام للقوات 
املس��لحة وللجيش العراقي البطل، 
باألصال��ة ع��ن نفس��ه وباإلنابة عن 
منتس��بي القط��اع النفط��ي، وجاء 
في نص الرس��الة التي وجهها بهذه 

املناسبة:
التهان��ي  آي��ات  بأزك��ى  نتق��دم 
والتبري��كات ال��ى اجلي��ش العراق��ي 
البطل بجميع صنوفه وتش��كياته، 
ق��ادة وضب��اط ومراتب، ه��ذا اجليش 
ال��ذي س��طر عب��ر تاريخه املش��رف 
اروع االنتص��ارات على اع��داء العراق، 
واس��تطاع أبناءه الغي��ارى الذود عن 
حياضه وحماية اراضيه ومقدساته، 
وحتقي��ق االنتص��ارات الباه��رًة على 
والقض��اء عل��ى عصاب��ات  اع��داءه 
داعش اإلرهابية، وحتقيق النصر املؤزر، 
بفضل تضحي��ات مقاتلينا االبطال 

وش��جاعتهم وبس��التهم ودمائهم 
الزكية التي روت ارض املعركة.

هنيئ��اً للعراقي��ني وه��م يصنع��ون 
ملحمة أخرى في س��فر اجملد واخللود 
.. يس��طرون فيه��ا تاريخ��اً جدي��دا 
مش��رقا من الق��وة والعزمية والثبات 
واإلمي��ان واإليث��ار والصب��ر والبطولة 

والتضحية.
هنيئ��ا ملقاتلينا االبط��ال في اجليش 
وهم يرفعون راية اهلل أكبر الى جانب 
اخوانهم من القوات األمنية واحلشد 
الش��عبي االبطال، بع��د كل منازلة 
وانتصار جديد على أعداء االنسانية 

والدين واحلضارة.
هنيئا لكل من اس��ترخص دمه فداًء 
للوطن ودفاعاً عن مس��تقبل العراق 
.. هنيئاً لكل من قاتل ودافع بش��رف 
ومسؤولية عن العراق وأهله .. هنيئا 
لكل من أسهم بصنع النصر ونشر 
الفرح ف��ي كل بيت عراقي. والرحمة 
لش��هدائنا االبرار والش��فاء العاجل 

جلرحانا االبطال.

البصرة - الصباح الجديد:
الثقافة  التقى مدير قص��ر 
والفن��ون ف��ي البصرة عبد 
باخمل��رج  املظف��ر،  احل��ق 
اإليراني سيد زاده، في إطار 
تعزي��ز التع��اون الثقافي 
التابع  القص��ر  ب��ني 
العاقات  لدائرة 
في��ة  لثقا ا
م��ة  لعا ا
وزارة  في 

الثقافة والس��ياحة واآلثار، والفنانني 
اإليرانيني.

 ومت خال اللقاء بحث اجلهود لتصوير 
فيلم "ال تطلقوا النار على األطفال"، 
الذي تدور أحداثه بني مدينتي البصرة 
اجملامي��ع  س��يطرة  بع��د  واملوص��ل، 
اإلرهابية )داعش( على مدينة احلدباء.

حض��ر االجتماع املستش��ار الثقافي 
لقنصلية اجلمهورية اإلس��امية في 
إيران الش��يخ كامل الهال��ي، ومدير 
ع��ام الدائ��رة الثقافي��ة ف��ي االهواز 
"همايون قنوات��ي"، وتركز حول إيجاد 
آلي��ة لدعم إنتاج الفيل��م الذي يوثق 
مرحل��ة مهم��ة م��ن تاري��خ الع��راق 

واملنطقة. 
زار  ق��د  اإليران��ي  الوف��د  وكان 
قص��ر الثقاف��ة والفن��ون في 
البصرة، وجمعي��ة الفنانني 
والتق��ى  التش��كيليني، 
بعدد من األدباء والفنانني 
ف��ي  التش��كيليني 

احملافظة.

وزير النفط يهنئ الجيش 
العراقي بالذكرى 97  لتأسيسه

مباحثات إلنتاج ال تطلقوا 
النار على األطفال

إقلي��م  أق��ام 
ونغ��ن"  "هيل��وجن 
معرض��ا  الصين��ي، 
الثلج،  منحوت��ات  م��ن 
وجذب عدد كبير من الزوار 
عل��ى الرغم من تدني درجة 

احل��رارة. في ظ��ل مخاوف من 
موجة ثلجية ثانية تقترب من 

الباد.
وقد بذل النحاتون جهدا كبيرا 
لينحتوا مجموعة متاثيل اثارت 
اعجاب وتقدير الزائرين، الذين 
تنافس��وا اللتقاط الصور مع 

البعض  واعتل��ى  املنحوت��ات، 
منه��م التال التي ش��كلها 
بع��ض النحاتني ك��ي تضيف 
املكان  مي��زة جمالي��ة عل��ى 
الزائرون  بع��ض  حيث م��ارس 

رياضة التزحلق عليها.
يق��ام  املهرج��ان  ان  يذك��ر 

س��نويا، ويحقق اقب��اال كبيرا 
م��ن اجلمه��ور ال��ذي ينتظره 
الزائرين  أحد  بشغف. ووصف 
املع��رض بان��ه اش��به باحللم، 
حيث امل��كان الثلجي الناعم، 
جميلة  منحوتات  تتوس��طه 

بأحجام كبيرة مزخرفة. 

معرض لمنحوتات ثلجية في الصين
الصباح الجديد - وكاالت:
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