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بغداد - الصباح الجديد:
كش��ف وزي��ر النفط جب��ار علي 
حس��ن اللعيبي، أمس الس��بت، 
ع��ن إن انت��اج النفط ف��ي العراق 
يقت��رب من الوصول إلى خمس��ة 
مالي��ن برمي��ل يوميا لك��ن البالد 
اإلنت��اج  مبع��دل  متام��ا  س��تلتزم 
املس��تهدف في إطار اتفاق عاملي 

خلفض اإلمدادات.
وق��ال اللعيب��ي للصحافي��ن في 
أبوظبي إن إنتاج النفط من العراق 
بلغ حاليا نح��و 4.3 مليون برميل 

يوميا.
وتس��عى الوزارة من خ��الل تأهيل 
النفطي��ة  حقوله��ا  وتطوي��ر 
االنتاجي��ة  بالطاق��ة  للوص��ول 
ال��ى 5 مالين برمي��ل يومياً خالل 
ه��ذا الع��ام، باضاف��ة م��ا تنتجه 
حقول ف��ي ميس��ان وذي قار بعد 
للمحافظ��ة  ش��ركة  تأس��يس 
وتتمتع  بال��وزارة  األخيرة مرتبطة 
باس��تقاللية تام��ة ع��ن ش��ركة 
نفط البصرة التي انفصلت عنها 

مؤخراً. 
وأض��اف الوزي��ر أن "اتفاقا خلفض 
إنتاج النفط ب��ن دول منتجة من 
أوب��ك وخارجها يجب أن يس��تمر 
بالرغ��م م��ن االرتف��اع القوي في 
أس��عار النف��ط"، مش��يرا إلى أن 
أسواق النفط ال تزال بحاجة ملزيد 

من الوقت لتستقر.
مؤمت��ر  خ��الل  اللعيب��ي  واض��اف 

لقط��اع الطاق��ة ف��ي أبوظبي إن 
"وزارت��ه تعت��زم إب��رام ثالثة عقود 
مع ش��ركات غ��از دولي��ة بحلول 
منتصف العام اجلاري لالنتفاع من 

الغاز في جنوب البالد".
وق��ال إن "العراق يخطط للقضاء 
املصاح��ب  الغ��از  إح��راق  عل��ى 
دون  م��ن  النف��ط  الس��تخراج 

استغالله بحلول عام 2021".
وعل��ى الصعيد الدول��ي، واصلت 
لرابع  ارتفاعه��ا  النف��ط  أس��عار 
اس��بوع عل��ى التوالي مس��جلة 
اقوى مس��توى من��ذ نهاي��ة عام 
2014، بع��د ان ق��ال وزي��ر الطاقة 
إن  نوف��اك،  ألكس��ندر  الروس��ي 
إم��دادات اخلام العاملي��ة لم تصل 
بعد إلى مرحلة الت��وازن الكامل، 
وهو م��ا خفف قلق األس��واق من 
إنهاء مبكر التفاق تقوده منظمة 

أوبك خلفض االنتاج.
من جانب آخر اعلنت دائرة العقود 
والتراخي��ص البترولي��ة ف��ي وزارة 
النفط عن تأهل خمس ش��ركات 
جنس��يات  م��ن  جدي��دة  عاملي��ة 
مختلفة    للتنافس على مشروع 
استكش��اف وتطوير وإنتاج الرقع 
الت��ي  احلدودي��ة  االستكش��افية 

اعلنت عنها الوزارة .
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
ال��وزارة عاص��م جه��اد ان:" هذه 
الشركات من اصل ثمانية تقدمت 
للمش��اركة في املشروع " وانها:" 

ستش��ارك مع الشركات العاملية 
املؤهلة ضمن ج��والت التراخيص 
السابقة والبالغ عددها 21 شركة 
عاملي��ة م��ن جنس��يات مختلفة 
عربية وآسيوية وأوربية وأمريكية، 

مش��روع  عل��ى  التناف��س  ف��ي 
استكش��اف وتطوي��ر وإنت��اج )9( 
رق��ع استكش��افية حدودية برية 

وبحرية.
وأضاف جه��اد ان:" دائ��رة العقود 

اعتمدت  البترولي��ة  والتراخي��ص 
اربعة معايير أساسية هي )املعيار 
املالي واالقتصادي واملعيار القانوني 
واملعي��ار الفني والتدري��ب ومعيار 
الصح��ة والس��المة والبيئة( في 

املنافسة "، مش��يرا ان الشركات 
قدمت مستنداتها للفترة من 15 
اب 2017 ولغاية 9 تش��رين الثاني 

.2017
تفصيالت موسعة ص7

فيما تتنافس شركات عالمية الستكشافه في المناطق الحدودية

النفط.. خمسة ماليين برميل يوميًا هذا العام 

من حقول النفط جنوبي البالد

هل تتغير اآللية السعودية
حتى المحامون لم يعودوا2لمكافحة اإلرهاب؟

3محميين في كردستان

بغداد - وعد الشمري:
نف��ى مص��در حكوم��ي مطل��ع، 
اجلان��ب  تق��دمي  الس��بت،  أم��س 
التركي وس��اطة لتس��وية األزمة 
ب��ن الس��لطة االحتادي��ة وإقليم 
كردس��تان، ف��ي حن أك��د انتهاء 
املشكالت السياسية بن الطرفن 
الدس��تور  وف��ق  عل��ى  بالعم��ل 
العليا،  االحتادية  احملكم��ة  وقرارات 
أشار إلى أن احلوارات تنصب حالياً 
على اجلوانب الفنية في مقدمتها 

موضوع تأمن رواتب املوظفن بعد 
احصاء عددهم.

وقال مص��در حكومي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "مجلس 
ال��وزراء لدي��ه قناعة كامل��ة بأن 
اج��راءات  يؤّي��د  الترك��ي  اجلان��ب 
الس��لطات االحتادية املتخذة على 

خلفية ازمة اقليم كردستان".
طل��ب  ال��ذي  املص��در،  وأض��اف 
ع��دم ذك��ر اس��مه، أن "احلكومة 
العراقي��ة لديه��ا دع��م كبير من 

اعلنوا  االتراك، فه��م  املس��ؤولن 
رفضهم رسمياً ملوضوع استفتاء 
االنفصال وتقس��يم الب��الد وابدوا 
تعاوناً ملحوظاً في موضوع فرض 

القانون وسلطة الدولة".
ونف��ى املص��در "تق��دمي احلكومة 
التركية طلباً إلى العراق للدخول 
ف��ي وس��اطة م��ن أجل تس��وية 

اخلالفات بن بغداد واربيل".
"املش��كالت  أن  املص��در  وأك��د 
السياس��ية ق��د مت حس��مها مع 

اقليم كردستان بالعمل على وفق 
الدستور العراقي وقرارات احملكمة 
االحتادية العليا التي من خاللها مت 

رفض تقسيم العراق".
وب��ن أن "احل��وار احلال��ي ينص��ب 
بالدرجة االساس على املوضوعات 
الفني��ة فقط، وف��ي مقدمة ذلك 
موض��وع املوظف��ن ف��ي االقليم 
وكيفية تأمن رواتبهم الش��هرية 
بعد احصاء عددهم بنحو دقيق".
تتمة ص3

السليمانية ـ عباس كاريزي:
كش��فت منظمات ومؤسسات 
ارتف��اع  ع��ن  ومحلي��ة  دولي��ة 
التجاوزات  ملحوظ ف��ي حج��م 
واالنتهاكات التي مورس��ت بحق 
الصحفي��ن خالل العام املنصرم 

2017 في إقليم كردستان.
وكش��ف مرك��ز ميت��رو للدفاع 
ف��ي  الصحفي��ن  حق��وق  ع��ن 
الس��نوي  تقريره  ف��ي  االقلي��م، 
واالنتهاكات  التج��اوزات  حج��م 
التي مورس��ت بحث الصحفين 

للع��ام  كردس��تان  اقلي��م  ف��ي 
املنص��رم 2017، ام��س الس��بت 
اورد  اذ  مبحافظ��ة الس��ليمانية، 
تسجيل 419 حالة انتهاك وجتاوز 
واعتداء مورست اغلبها من قبل 
الس��لطات بح��ق  338 صحفياً 
ومؤسس��ة اعالمي��ة ف��ي مدن 

ومحافظات االقليم كافة.
مدي��ر مش��اريع منظم��ة دع��م 
الع��راق  ف��ي  الدول��ي"  اإلع��الم 
)IMS( اسامة الهباهبة، اكد في 
تصري��ح للصب��اح اجلدي��د، على 

هام��ش مش��اركته ف��ي املؤمت��ر 
السنوي الذي نظمه مركز ميترو 
للدف��اع عن حق��وق الصحفين 
ف��ي اقليم كردس��تان، ان العراق 
س��جل ع��ام 2017 املرتبة االولى 
ب��ن دول الش��رق االوس��ط ف��ي 
حج��م التج��اوزات عل��ى حقوق 
الصحفين، بعد ان كانت سوريا 
ومنذ سبع س��نوات حتتل املرتبة 
االول��ى ف��ي حج��م االنتهاكات 

بحق الصحفين.
الهباهب��ة اعتب��ر تصاع��د حدة 

االنتهاكات مؤش��را على انحدار 
العم��ل  وانهي��ار قي��م حماي��ة 
الصحفي، الذي من شأنه حتييد 
حقوق املواطن��ة املدنية العادلة، 
مؤك��دا انهم ف��ي منظمة دعم 
االع��الم الدول��ي يعمل��ون م��ن 
اجل التنس��يق ب��ن الصحفين 
املدن��ي  اجملت��ع  ومنظم��ات 
حماي��ة  لضم��ان  والس��لطات، 
الصحفين باعتبارها اهم ركائز 

بناء الدميقراطية.
تفصيالت ص2

مصدر حكومي ينفي تقديم تركيا طلبًا للوساطة بين بغداد وأربيل

وكاالت ـ الصباح الجديد:
طالب س��فراء 54 دول��ة إفريقية 
ب��األمم املتح��دة ف��ي بيان ش��ديد 
اللهجة، الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب باالعت��ذار والتراج��ع عن 
تصريحات وص��ف فيها بلدانهم 

ودوال أخرى ب� "احلثالة".
وحاول ترامب التملص من عبارات 
مهينة منس��وبة إلي��ه تناقلتها 
وس��ائل إعالم، وتضمن��ت عبارات 
مسيئة حول الهجرة وَصَف فيها 
بلدان املصدر بأنه��ا "حثالة" في 
اجتماع مع أعضاء الكونغرس من 
احلزبن اجلمهوري والدميقراطي، إال 
أن مش��رعن أميركي��ن حض��روا 
االجتماع أكدوا علنا وعبر وسائل 
اإلعالم أنه تلف��ظ بهذه العبارات 

املسيئة حرفيا.
وبع��د اجتم��اع ط��ارئ ف��ي مقر 
األمم املتح��دة في نيوي��ورك، قالت 
مجموعة السفراء في بيان، إنها 
"ُصدمت بش��دة"، وبأنه��ا "تدين 

املالحظات الفاضحة والعنصرية 
واملتضمنة كراهية لألجانب" من 

جانب دونالد ترامب.
ف��ي  اخلارجي��ة  وزارة  واس��تدعت 

األميرك��ي  الس��فير  بوتس��وانا 
للتعبير ع��ن االحتجاج، ووصفت 
التعليقات بأنها "غير مس��ؤولة 
ومس��تهجنة  اإلط��الق  عل��ى 

وعنصرية".
وقالت ف��ي بيان إنه��ا طلبت من 
احلكوم��ة األميركي��ة م��ن خالل 
س��فيرها "توضيح" ما إذا كانت 

ه��ذه التصريحات املهينة تنطبق 
أيض��ا على بوتس��وانا نظ��را ألن 
بع��ض مواطنيه��ا يقيم��ون في 
الواليات املتحدة، وألن هناك آخرين 

يرغبون في الذهاب إليها.
اخلارجي��ة  ف��ي  مس��ؤول  وذك��ر 
اخلارجي��ة  وزارة  أن  األميركي��ة 
أيض��ا  اس��تدعت  الس��نغالية 
دكار  ف��ي  األميرك��ي  الس��فير 

وأبلغته استيائها.
وق��ال االحتاد اإلفريقي إنه يش��عر 
بانزع��اج ش��ديد م��ن تعليق��ات 
ترامب "العنصري��ة جدا"، وقالت 
اإلفريقي  االحتاد  باس��م  املتحدثة 
للواق��ع  "نظ��را  كالون��دو  إيب��ا 
التاريخ��ي ع��ن كيفي��ة وص��ول 
األميركي��ن األفارقة إلى الواليات 
املتحدة كعبي��د، ولكون الواليات 
املتح��دة أكبر مثال على بلد بنته 
الهجرة، فإن خ��روج تعليق كهذا 

أمر مزعج بشكل خاص".
تتمة ص3

54 دولة إفريقية تطالب ترامب
باالعتذار عن وصفها بـ "الحثالة"

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
تتصدى قيادة العمليات املشتركة 
الي��وم لتحدي��ات م��ا بع��د حتري��ر 
مناطق العراق من عصابات داعش 
أمس  القي��ادة،  وأفادت  اإلرهابي��ة، 
السبت  باستمرار القوات األمنية 

في البحث ع��ن اخلاليا النائمة في 
املناط��ق احمل��ررة لتطهيره��ا منها 
فيما تالحق تل��ك العصابات على 
الش��ريط احلدودي للقضاء عليها 
والتي حتاول ق��در اإلمكان ان تعيد 
نفوذه��ا ال��ى تلك املناط��ق وخلق 

حال��ة م��ن الرع��ب ب��ن صف��وف 
املواطنن .

وق��ال الناط��ق الرس��مي لقي��ادة 
العمي��د  املش��تركة  العملي��ات 
الرك��ن يحيى رس��ول ف��ي حديث 
اجلديد‘‘  ‘‘الصباح  خاص لصحيفة 

ان" عملي��ات تطهي��ر عس��كرية 
تق��وم به��ا الق��وات األمني��ة ضد 
اخلاليا النائمة في مناطق سلسلة 
جبال حمري��ن ومكحول واحلويجة 
الصحراوي��ة  واملناط��ق  والري��اض 
احمل��ررة الت��ي تربط االنب��ار وصالح 

الدين ونينوى".
وأضاف ان "القطعات العس��كرية 
متكنت حتى االن من قتل عدد كبير 
من االرهابين وتدمير بعض االنفاق 
التابع��ة له��م ، مش��يرا ال��ى ان" 
فرقة املش��اة االول��ى نفذت حملة 

امنية واسعة النطاق على مناطق 
مختلفة من صحراء قضاء الرطبة 
غرب��ي االنبار ومتكن��ت من خاللها 
االستيالء على ثالثة عجالت تابعة 

لعناصر داعش اإلرهابي .
تتمة ص3

في مالحقتها للخاليا النائمة في المناطق المحررة

القّوات األمنية تطّهر 80 % من صحراء األنبار مع الحدود األردنية والسعودية

دونالد ترامب ومسلسل األلفاظ املسيئة

بغداد ـ الصباح الجديد:
إلتق��ى األم��ن الع��ام للمؤمت��ر 
املهن��دس  العراق��ي  الوطن��ي 
آراس حبيب ك��رمي، يرافقه عضو 
األمانة العام��ة للمؤمتر الوطني 
الدكت��ور حس��نن معل��ه، نائب 
رئيس اجلمهوري��ة وزعيم ائتالف 
الوطنية أياد ع��الوي مبكتبه في 

بغداد.
وبح��ث الطرفان الش��كل العام 
للوض��ع السياس��ي و إمكاني��ة 
إج��راء اإلنتخاب��ات املقبل��ة في 

أهمي��ة  واك��دا  احمل��دد،  وقته��ا 
متابعة سير العملية اإلنتخابية 

ومنع التزوير أو التأجيل.
ه��ذا وأب��دى اجلانب��ان دعمهم��ا 
جلمي��ع اجله��ود الرامي��ة إلجراء 
إنتخاب��ات نزيهة وش��فافة وفي 
أجواء مناسبة متنح اجلميع فرصاً 

متكافئة للمشاركة فيها.
األم��ن الع��ام للمؤمت��ر الوطني 
العراق��ي آراس حبي��ب كرمي كان 
شدد في وقت سابق على ضرورة 
إجراء االنتخابات في وقتها احملدد، 

خالل لقائه برئي��س تيار احلكمة 
الوطني السيد عمار احلكيم في 
مكتب األخير ببغداد قبل يومن.

واتف��ق الطرفان عل��ى أن تأجيل 
االنتخابات يعد خرقاً دستورياً ال 

يصب في مصلحة البالد.
كم��ا ج��رى خ��الل اللق��اء بحث 
واألمنية  السياس��ية  التطورات 
في الشارع العراقي وأهمية حل 
العالقة  واملش��كالت  النزاع��ات 
من أجل دخول اإلنتخابات بظرف 

مالئم.

عالوي وآراس حبيب يؤكدان متابعة سير 
العملية االنتخابية ومنع التأجيل أو التزوير

بغداد ـ الصباح الجديد:
أسقطت روسيا ديونا سيادية لعدد 
م��ن الدول خ��الل الس��نة املاضية 
تص��ل قيمته��ا إل��ى 140.2 مليار 
دوالر، م��ن بينه��ا دول عربي��ة مثل 

العراق وسوريا واجلزائر.
وق��ال نائ��ب وزي��ر املالية الروس��ي 
سيرجي ستورشاك، إن "احلكومات 
ف��ي العالم متنح قروض��ا لدول فى 
العال��م للحص��ول عل��ى امتيازات 
باملقاب��ل مث��ل ش��روط تفضيلية 
ملنتجاتها أو ملستثمريها فى البالد 

املقترضة".

وأشار إلى، أن "القروض تنقسم إلى 
نوعن، األول يتم استخدام األموال 
لتمويل شراء بضائع ومنتجات من 
البلد املق��رض، والثاني تس��تخدم 
املقترضة  للدول  مالية  كمساعدة 

لتجاوز صعوبات تواجهها".
"روس��يا  أن  ستورش��اك،  وأض��اف 
ش��طبت للعراق ديونا بقيمة 21.5 
ملي��ار دوالر، ولس��وريا بقيم��ة 9.8 
ملي��ار دوالر، مقابل إب��رام صفقات 
ف��ى مج��االت ع��دة مث��ل البن��اء 
والنفط والغاز، وللجزائر بقيمة 4.7 

مليار دوالر".

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت هيئة النزاهة، عن صدور 
لبناني يقضي  مرس��وم جمهوري 
الف��الح  عب��د  امل��دان  بتس��ليم 
الس��وداني وزي��ر التجارة األس��بق 
إل��ى الس��لطات القضائي��ة ف��ي 
العراق، فيما أفادت الهيئة بصدور 
اإلرادة امللكّية في اململكة األردنيَّة 
زي��اد  امل��دان  القاضي��ة بتس��ليم 

القطان الى السلطات العراقية.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان له��ا، 
تابعته "الصباح اجلديد" أن “ملف 
االس��ترداد املقدم منها أفضى إلى 
إقناع اجله��ات القضائية اللبنانّية 
الس��وداني،  املُ��دان  بتس��ليم 
األمر ال��ذي حدا بإصدار املرس��وم 

اجلمهوري اخلاص بتسليمه.”

“رئاس��ة  أن  إل��ى  البي��ان  وأش��ار 
أص��درت  اللبناني��ة  اجلمهوري��ة 
املُؤرخ   )2097( املُرَق��م  مرس��ومها 
في 2017/12/27 القاضي بتسليم 
املدان املقب��وض عليه في األراضي 
اللبنانية )عبد الفالح الس��وداني( 
القضائي��ة  الس��لطات  إل��ى 
العراقية”، الفت��ا إلى “أن اإلجراءات 
ب��ن اجلانب��ن العراق��ي واللبناني 

متواصلة لتسليم املدان”.
وعلى صعي��د متصل، أفادت هيئة 
امللكّي��ة  اإلرادة  بص��دور  النزاه��ة 
القاضية  األردنيَّ��ة  اململك��ة  ف��ي 
بتسليم املدان )زياد القطان( األمن 
العامِّ األس��بق في وزارة الدفاع إلى 

السلطات العراقيَّة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
املتقاعدين  الرافدي��ن  دع��ا مص��رف 
الى اس��تالم رواتبهم التقاعدية من 
فروعه املنتشرة في بغداد واحملافظات 
ب��دال من التوجه ال��ى منافذ الصرف 

اخلاصة.
وقال املكت��ب اإلعالمي للمصرف في 
بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
من��ه ان "عل��ى املتقاعدي��ن الذي��ن 
يتسلمون مس��تحقاتهم الشهرية 
زيارة فروع املصرف التي وفرت خدمات 
ميس��رة لص��رف رواتبه��م وبأس��رع 

وقت".
وأشار الى أن "منافذ الصرف املتواجدة 
تقوم باس��تقطاع مبلغ من املتقاعد 
مقابل تسلم راتبه على عكس فروع 
املص��رف التي وضعت عل��ى عاتقها 
مسؤولية خدمة املتقاعدين وبشكل 
يوم��ي". وكان مص��رف الرافدين، قد 
اعلن في وقت س��ابق إط��الق خدمة 
الرس��ائل القصي��رة SMS لإلبالغ عن 
موعد ص��رف روات��ب املتقاعدين عن 

طريق البطاقة الذكية.
تتمة ص3

روسيا تسقط 21.5  مليار دوالر
من ديونها على العراق

فالح السوداني وزياد القطان
في معتقل النزاهة قريبًا

آلية جديدة لصرف رواتب 
المتقاعدين في مصرف الرافدين

419 انتهاكا ضد 338 صحفيًاالحوارات تنصب على الجوانب الفنية بعد انتهاء األزمة السياسية
ومؤسسة إعالمية في إقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د نائب رئيس مجلس ناحية 
مندلي احمللي رائد املندالوي أمس 
الس��بت ، إن الناحي��ة تعرضت 
ألكثر من 40 ه��زة أرضية خالل 
ال�72 س��اعة املاضية داعيا إلى 
تعزي��ز الك��وادر الصحية وفرق 
الدفاع املدني حتس��با ألي هزات 

قوية محتملة.

وق��ال “املن��دالوي” ف��ي تصريح 
صحف��ي ان "اله��زات األرضية 
الت��ي ضربت الناحية تس��ببت 
بتش��قق جدران عدد من املنازل 
لم يحص عددها بش��كل دقيق 
إلى جانب ح��االت اإلغماء التي 
واملدنين  املدارس  أصابت طالب 

خالل اليوم األول من الهزات" .
ودع��ا املندالوي حكوم��ة ديالى 

الصحية  امل��الكات  تعزي��ز  إلى 
ومالكات الدفاع املدني ملواجهة 
اله��زات  تس��ببه  ط��ارئ   أي 
واحملتمل��ة،  القوي��ة  األرضي��ة 
مش��يرا، إل��ى أن القلق يس��ود 
س��كان الناحي��ة عل��ى الرغم 
من عدم تسجيل أي إصابات أو 

أضرار مادية جسيمة .
تتمة ص3

40 هزًة أرضيًة تضرب ناحية مندلي في 72 ساعة



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

ومؤسس��ات  منظم��ات  كش��فت 
دولية ومحلية ع��ن ارتفاع ملحوظ 
ف��ي حجم التج��اوزات واالنتهاكات 
الت��ي مورس��ت بح��ق الصحفيني 
خالل العام املنصرم 2017 في اقليم 

كردستان.
وكش��ف مرك��ز ميت��رو للدفاع عن 
حق��وق الصحفيني في االقليم، في 
تقريره الس��نوي حج��م التجاوزات 
التي مورس��ت بحث  واالنته��اكات 
الصحفي��ني ف��ي اقليم كردس��تان 
للعام املنصرم 2017، امس السبت 
اورد  اذ  الس��ليمانية،  مبحافظ��ة 
تس��جيل 419 حالة انته��اك وجتاوز 
واعتداء مورس��ت اغلبه��ا من قبل 
صحفي��اً   338 بح��ق   الس��لطات 
م��دن  ف��ي  اعالمي��ة  ومؤسس��ة 

ومحافظات االقليم كافة.
مدير مشاريع منظمة دعم اإلعالم 
الدول��ي« في العراق )IMS( اس��امة 
الهباهبة، اكد في تصريح للصباح 
اجلديد، على هامش مش��اركته في 
املؤمتر الس��نوي ال��ذي نظمه مركز 
ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيني 
ف��ي اقلي��م كردس��تان، ان الع��راق 
س��جل ع��ام 2017 املرتب��ة االول��ى 
بني دول الش��رق االوسط في حجم 
التج��اوزات على حقوق الصحفيني، 
بع��د ان كانت س��وريا ومنذ س��بع 
س��نوات حتت��ل املرتب��ة االول��ى في 
حجم االنتهاكات بحق الصحفيني.

ح��دة  تصاع��د  اعتب��ر  الهباهب��ة 
االنته��اكات مؤش��را عل��ى انحدار 
العم��ل  حماي��ة  قي��م  وانهي��ار 
الصحف��ي، ال��ذي من ش��أنه حتييد 
حق��وق املواطن��ة املدني��ة العادلة، 
مؤك��دا انه��م ف��ي منظم��ة دعم 
االع��الم الدول��ي يعملون م��ن اجل 
التنسيق بني الصحفيني ومنظمات 
اجملتع املدن��ي والس��لطات، لضمان 
باعتبارها اهم  حماية الصحفي��ني 

ركائز بناء الدميقراطية

وقال الهباهبة ايضا » بعد االنتصار 
عل��ى داعش ف��ي املوص��ل، الحظنا 
انحدارا كبي��را للحقوق الصحفية 
س��واء في االقليم او العراق« بنحو 

عام.
وتابع » لالس��ف عندما يتم احلديث 
ع��ن انته��اك حلق��وق الصحفي��ني 
فاننا جند هناك صحفيني ينتهكون 
عل��ى  ويتج��اوزون  املهن��ة  حق��وق 
احلقوق والقوانني التي نصت عليها 
مهن��ة الصحافة، عب��ر بث خطاب 
الكراهي��ة واخل��روج ع��ن النصوص 
املوضوعية واملهنية، وتنمية خطاب 
طائف��ي لب��ث الكراهي��ة، م��ا ميلي 
علين��ا العمل بالتع��اون مع اجلهات  
الصحفي��ني،  لتثقي��ف  املعني��ة، 
ووس��ائل االعالم وحثهم عبر دورات 
تدريبية على استبدال املصطلحات 
الكراهي��ة  خط��اب  تنم��ي  الت��ي 

مبصطلحات اخرى، لالبتعاد عن ذلك 
اخلطاب وبناء جس��ور بني الصحفي 
ورجل االمن، النهما يعمالن من اجل 
اجملتم��ع وعليهما التع��اون والعمل 
مع��اً، من اجل احلف��اظ على اجملتمع 

والصالح العام ».
واحلري��ات  احلق��وق   « ان  واوض��ح 
القوان��ني  ف��ي  عليه��ا  املنص��وص 
والدس��تور العراق��ي وقوانني اقليم 
كردس��تان غي��ر كافي��ة، والميك��ن 
للحف��اظ عل��ى  التعوي��ل عليه��ا 
الصحفي��ني وضم��ان حقوقهم، ما 
يتس��رعي الضغط على السلطات 
لتش��ريع املزي��د من القوان��ني التي 

تكفل حرية العمل الصحفي ». 
ب��دوره اعل��ن منس��ق مرك��ز ميترو 
للدف��اع عن حق��وق الصحفيني في 
االقلي��م دياري محم��د، ازدياد حجم 
ونوع واعداد االنتهاكات والتجاوزات 

التي مورست بحق الصحفيني عام 
2017 من قبل السلطات في االقليم 
بنح��و ملح��وظ، واض��اف » مرك��ز 
ميترو الذي يتابع حجم االنتهاكات 
والتج��اوزات منذ س��بع س��نوات، » 
س��جل عام 2017 ارتفاعا ملحوظا 
ف��ي حجم التج��اوزات واالنتهاكات 

عن االعوام التي سبقته ».
وتابع »ان قسماً كبيراً من املسؤولني 
والس��لطات في االقلي��م تنظر الى 
الذين ي��ؤدون مهامهم  الصحفيني 
كأعداء للسلطات، ويحاولون بشتى 
الس��بل منعه��م ووض��ع العراقيل 
والتجاوز علي حقوقه��م »، مؤكدا 
ان » املركز مس��تاء م��ن البيئة غير 
الصحية الت��ي خلقت للصحفيني 
واملؤسس��ات االعالمية في االقليم 
وان   ،2017 املنص��رم  الع��ام  خ��الل 
الصحفي��ني  حق��وق  مص��ادرة 

وترهيبه��م انته��اك ص��ارخ حلقوق 
االنسان وحقوق املواطنة ».

وطالب محمد بتعويض الصحفيني 
ووسائل االعالم عن حاالت االنتهاك 
والترهيب واالغالق، ومصادرة االجهزة 
واملع��دات والس��جن واالعتقال غير 
القانوني التي مورست ضدهم، كما 
ش��دد على ضرورة تهيئ��ة االرضية 
واالج��واء املالئمة لقي��ام الصحفي 

مبهامه وفقا للقوانني والدستور.
وكش��ف دياري محمد ع��ن التقرير 
الس��نوي ملركز ميترو والذي س��جل 
419 حال��ة انتهاك وجت��اوز حصلت 
ومؤسس��ة  صحفي��اً   338 ض��د 
اعالمي��ة في االقلي��م، اثناء تغطية 
االحداث والنش��اطات السياس��ية 
والش��عبية، التي ش��هدها االقليم 
خالل عام 2017 املاضي، والتي كانت 
كالتال��ي: 4 ح��االت قت��ل. وحالتي 

اغتي��ال. و 14 حال��ة اصاب��ة بجروح 
التغطيات الصحفية. وعشر  خالل 
حاالت ج��رح واصابة خالل املعارك.و 
206 حاالت منع واعتراض. و 12 حالة 
كس��ر معدات العم��ل الصحفي. و 
25 حال��ة مصادرة اجه��زة ومعدات 
عمل الصحفيني. و 33 حالة اعتقال 
لصحفي��ني دون اذن قضائ��ي. و 58 
حالة اعت��داء وض��رب لصحفيني.و 
18 حال��ة تهدي��د. واطالق ن��ار على 
صحفيني ملرت��ني. وارغام على كتابة 
تعهد خطي غير قانوني ملرتني ايضا 
وهجم��ات الكتروني��ة حدثت لثالث 
الكترونية.  مرات ح��االت هجم��ات 
إضاف��ة ال��ى ثماني ح��االت الحراق 
ونهب مكاتب مؤسس��ات اعالمية. 
وس��بع ح��االت من��ع ب��ث مباش��ر. 
مكات��ب  اغ��الق  ح��االت  وخم��س 

ومؤسسات اعالمية.

419 انتهاكا ضد 338 صحفيًا
ومؤسسة إعالمية في إقليم كردستان

بينها أربع حاالت قتل و33 اعتقاال د. علي شمخي

يس��تمر االعالن عن االئتالف��ات والتحالفات 
السياسية بعناوينها اخملتلفة وترفع العديد 
م��ن االح��زاب والكيان��ات املنضوي��ة حت��ت 
ه��ذه التحالفات ش��عارات االص��الح وينادي 
زعم��اء االحزاب باالصالح بوصف��ه البرنامج 
االكثر اهمية في س��لم االولويات للبرنامج 
االنتخاب��ي ويب��دو ان مهمة االص��الح التي 
انطلق��ت اولى الدع��وات لها من س��احات 
التظاهر ودعمتها املرجعي��ة الدينية يجري 
تس��ويقها في احلم��الت االنتخابية بطريقة 
دعائي��ة المت��ت ال��ى ه��ذ املهم��ة الوطنية 
برواب��ط حقيقية حي��ث تنب��ري الكثير من 
الش��خصيات التي تلوثت أسماؤها مبلفات 
الفس��اد ال��ى مش��اركة دع��اة االصالح في 
تظاهراتهم ويحاول الكثير منهم االنضمام 
ال��ى التحالف��ات التي ترفع ش��عار االصالح 
ومواجهة الفس��اد من دون ان يدرك هؤالء ان 
الش��عب العراقي يعي جيدا ان هذه الوجوه 
لم تع��د لها مقبولية في الش��ارع العراقي 
وان ه��ذا الزيف وهذا التحاي��ل اصبح ميارس 
نشاطه في ساحة مكشوفة واذا كان رئيس 
ال��وزراء حي��در العبادي وحكومته ق��د بادروا 
ببع��ض املب��ادرات اخلجولة  التي س��اعدت 
على الشروع مبهمة االصالح اال ان العراقيني 
ينتظ��رون الكثير ف��ي هذا اجمل��ال فاالصالح 
مبعناه العام والشمولي يتمثل باعادة احياء 
االم��ل والثقة بالدول��ة العراقي��ة بوصفها 
احلارس االمني على مقدرات وثروات الش��عب 
واستعادة كل ما مت سرقته او استغالله من 
هذه الثروات من دون مسوغ شرعي او قانوني 
وحت��ى ميكن الوصول الى هذا املس��توى من 
الثق��ة ف��ي اداء االمان��ة البد الي��ة حكومة 
مقبل��ة تنتجها االنتخاب��ات املقبلة ان تفي 
بكل العهود الت��ي اطلقت من قبل مجلس 
النواب واحلكومة السابقة لتحقيق االصالح 
بكل جوانبه السياسي واالقتصادي واالمني 
واملال��ي الذي جرى احلديث عنه مطوال والذي 
وضعت اسس��ه وقواعده العام��ة في اوراق 
االص��الح الت��ي ل��وح به��ا البرملان والس��يد 
العبادي من دون ان تستكمل مراحلها بفعل 
الضغوط احلزبية وبفع��ل التردد واخلوف من 
انهي��ار التحالفات السياس��ية وعدم جدية 
من ن��ادوا بتنفي��ذ ورقة االص��الح احلكومي 
ومادام الشعب العراقي هو الراعي احلقيقي 
ملهمة االصالح في البالد  من خالل استعداده 
ملواصلة التظاهر واالحتج��اج والوصول الى 
اقص��ى نقط��ة في ه��ذا الطري��ق ومادامت 
املرجعية الدينية لم تتوقف في كل خطبة 
اجلمع��ة عن الن��داء لتحقيق اص��الح جذري 
في مؤسس��ات الدولة ف��ان املرحلة املقبلة 
س��تكون برأينا مرحلة مفصلية وحاس��مة 
التقب��ل التأوي��ل والتأجيل في ه��ذه املهمة 
الت��ي نراها نح��ن ونقيمها كامان��ة وطنية 
وتريدها بعض االحزاب مجرد شعار او عنوان 

عريض لدعاية انتخابية .

أمانة وليس شعارًا !

تقـرير

لوري بلوتكين بوغارت*

ف��ي الش��هر املاض��ي، حتّدث ول��ي العهد 
الس��عودي األمي��ر محم��د ب��ن س��لمان 
ومس��ؤولون آخرون إلى وف��ٍد من “معهد 
واش��نطن” في الري��اض عن اآللي��ة التي 
تنتهجها القيادة السعودية في التعبئة 
ضد التهديد اإلرهابي. وفي حني أن مسألة 
إحباط املؤامرات وردع الدعم اإلرهابي داخل 
اململكة يحتالن األولوية في السياس��ات 
منذ ما يفوق العقد من الزمن، إال أن هناك 
تغيراً ملموساً في الطريقة التي تتحدث 
بها القيادة الس��عودية عن التحدي الذي 
يطرحه اإلرهاب ومواجهته، مع ما يترتب 
على ذلك من تداعي��ات محتملة وكبيرة 

على املصالح االميركية.

اخللفية
هناك تاريٌخ مختلط للجهود الس��عودية 
ف��ي مكافح��ة اإلره��اب، لك��ن الري��اض 
أصبحت ش��ريكاً وثيقاً للواليات املتحدة 
في ه��ذا اجملال خ��الل الس��نوات األخيرة.  
وجتدر االش��ارة الى ان سلسلة الهجمات 
الفتاكة التي ش��ّنها تنظيم »القاعدة« 
داخ��ل اململك��ة من��ذ ع��ام 2003 دفعت 
الس��عوديني إلى انتهاج سياس��ات أكثر 
عدائيًة ملكافحة اإلرهاب. واليوم، تتشارك 
واشنطن والرياض نظرًة واحدة إلى تهديد 
تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية«الذي وقع 
السعوديون أنفسهم ضحيته. وأصبحت 
اململكة أيضاً ش��ريكاً متعاوناً في متويل 
جهود مكافحة اإلره��اب، وهذا أمر مهم 
بسبب املبالغ الطائلة من األموال اخلاصة 
التي مت توجيهها إلى التنظيمات اإلرهابية 

من داخل حدودها.
وقد أعربت واشنطن عن رغبة شديدة في 
رؤية املزيد من اخلطوات السعودية عندما 
يتعلق األمر باجلماعات املماثلة لتنظيَمي 
»القاعدة« و »الدولة اإلسالمية«. ويشمل 

ذلك املضي بصرامة أكبر في نزع الشرعية 
عن اإليديولوجية الدينية املتطرفة، فضالً 
عن االعتراف الصريح بضلوع اململكة في 
مش��كلة اإلرهاب بحد ذاتها. ولكن حتى 
في س��ياق اخملاوف األميركية بشأن بعض 
السياس��ات الس��عودية، م��ن املمكن أن 
تك��ون الرياض بصدد تخطي هذه املرحلة 
احلرجة واملضي قدماً نتيجة تغير نظرتها 

حول مصاحلها اخلاصة.

لغة ومبادرات جديدة
القي��ادة  أعرب��ت  األخي��رة،  اآلون��ة  ف��ي 
الس��عودية عن رغبتها ف��ي االبتعاد عن 
ماضي التط��رف الديني، حيث تعهد ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان خالل 
منت��دى اقتص��ادي أقيم ف��ي الرياض في 
تشرين األول/أكتوبر “بإزالة بقايا التطرف 
في املستقبل القريب جداً”، مصّرحاً بعد 
ذلك أمام اجلمهور أن “السعودية لن تضيع 
السنوات الثالثني املقبلة في التعامل مع 
هذه األف��كار املدّمرة”. وفي مقابلة له مع 
إح��دى الصحف في أعقاب املؤمتر، أش��ار 
األمير إلى “انتش��ار املش��كلة السعودية 
في جميع أنحاء العالم”،  مشيراً على ما 
يب��دو إلى مس��ؤولية اململكة في املاضي 
في إثارة التطرف، وق��ال “لقد حان الوقت 

للتخلص منه”.
وق��د ردد هذه األفكار األم��ني العام اجلديد 
ل�”رابطة العالم اإلس��المي” التي مقرها 
في مك��ة املكرمة محمد العيس��ى في 
مقابل��ة أجراه��ا خ��الل تش��رين الثاني/

نوفمب��ر، حيث أعل��ن أن “املاضي وما قيل 
م��ن قبل أصب��ح من املاضي”، وأش��ار الى 
ان املهم��ة احلالية للرابط��ة هي “القضاء 
على التفكير املتطرف” و”محو التطرف... 
الديني الذي يش��كل نقطة الدخول إلى 
اإلره��اب.” وفي الواقع أن ف��ي هذه اللغة 
تناقٌض حاد مع اخملطط الس��ابق للرابطة 
حيث كانت تسعى إلى الترويج للتفسير 
املتطرف لإلسالم في جميع أنحاء العالم، 
مما اس��هم ب��دوره ف��ي تأجيج مش��كلة 

اإلرهاب.
وفي كان��ون األول/ديس��مبر، أْطلَع بعض 
“معه��د  وف��د  الس��عوديني  املس��ؤولني 
واش��نطن” إل��ى الرياض عن السياس��ات 
ملكافح��ة  يتبّنونه��ا  الت��ي  املتس��ارعة 
التطرف. ووفقاً ألحد املسؤولني املّطلعني، 
انخف��ض عدد املتطرفني في املؤسس��ات 
الدينية الس��عودية من أغلبية راس��خة 
إل��ى أقلية خ��الل العام��ني املاضيني، وأن 
هن��اك خطط��اً لتقليص وجوده��م إلى 
درجة أكبر بعد، متش��ياً م��ع اجلهود التي 
تبذلها الرياض منذ سنني طويلة للتخّلي 

عن رجال الدين احملّرضني.
وإل��ى جانب اللغة اجلديدة وتقارير التقدم 
املرحلية، أُس��ند مؤخراً إل��ى عدة هيئات 
التط��رف  مواجه��ة  مهم��ة  حكومي��ة 
والترويج لتفسير مختلف لإلسالم. ومن 
أكثر الهيئات فاعليًة في هذا اإلطار هما 
“املرك��ز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف” 

)“اعتدال”( و”مركز احلرب الفكرية”.
وق��د ش��ارك الرئي��س ترام��ب ف��ي حفل 

االفتتاح الرس��مي ملركز “اعتدال” في أيار/
مايو املنصرم. وحني التقى بعُض مسؤولي 
املؤسسة بوفد “معهد واشنطن” الشهر 
املاض��ي، أش��اروا إل��ى أن جذور مش��كلة 
التطرف عقائديٌة، وأن��ه ال بد من الذهاب 
إل��ى أبعد م��ن مج��رد معاجل��ة األعراض 

)كالعنف مثالً( في احلرب على اإلرهاب.
ويش��ار إل��ى أن “مرك��ز احل��رب الفكرية” 
ينضوي ضمن وزارة الدفاع السعودية، وقد 
مت تأسيس��ه عام 2016 به��دف مكافحة 
إيديولوجية تنظيم »الدولة اإلسالمية«. 
وفي نيسان/أبريل املاضي مت توسيع نطاق 
صالحيات��ه ليش��مل العمليات األوس��ع 

ملكافحة التطرف.
وتبق��ى األس��ئلة مطروح��ة ح��ول ما إذا 
كان يجب النظر إل��ى هذه التطورات وما 
يتعل��ق بها من منظ��ار العالقات العامة. 
ومنذ سنوات، كان املسؤولون األميركيون 
واألوروبيون قد طلبوا من الرياض مكافحة 
الفك��ر اإلرهابي بشراس��ة أكب��ر وتلقوا 
تطمينات كثيرة في هذا الشأن. وقد أبدى 

الرئيس ترامب، الذي س��عى الس��عوديون 
إل��ى توثيق العالقات معه، اهتماماً خاصاً 
مبكافح��ة العقي��دة الديني��ة املتطرف��ة 
التي تغ��ذي اإلرهاب. ويتمث��ل البند األول 
على جدول أعمال “الرؤية االس��تراتيجية 
املش��تركة بني البلدين” واملعلنة في أيار/

مايو في “مبادرات جديدة ملكافحة خطاب 
التطرف العنيف.”

التقييم
ف��ي الوق��ت ال��ذي ال ينبغي في��ه جتاهل 
تأثي��ر النداءات الدولي��ة املوجهة للقيادة 
بصورته��ا  تهت��م  الت��ي  الس��عودية 
وس��معتها، يش��ّكل تغّي��ر وجه��ة نظر 
الرياض بش��أن مصاحلها األمنية اخلاصة 
التط��ورات  لفه��م  األنس��ب  الس��ياق 
األخيرة في مجال مكافحة اإلرهاب. فقد 
أصبح��ت القيادة ترى ف��ي بعض اجلوانب 
االجتماعي��ة للتط��رف الدين��ي وعقيدة 
السياس��ي تهدي��داٍت خطيرة  اإلس��الم 
لألمن واالستقرار. وكما أن اهتمام الرياض 

تنظيم��ي  مؤام��رات  بإحب��اط  الش��ديد 
»الدول��ة اإلس��المية« و »القاع��دة« نابٌع 
م��ن حتفي��ز ش��خصي، كذلك ه��و احلال 
ف��ي رغبتها في إضعاف بع��ض التأثيرات 

املتطرفة والقوى اإلسالمية في األقل.
ويش��كل هذا االهتمام املتزايد بالتصدي 
لش��تى أش��كال التجس��يد االجتماعي 
للتط��رف الديني جزءاً من ج��دول أعمال 
أوس��ع نطاقاً ل�”تطبيع” اجملتمع من أجل 
خلق ف��رص اقتصادي��ة واجتماعية أكبر 
للمواطن��ني. ويُعزى في النهاية إلى إعادة 
صياغة العقد االجتماعي في السعودية 
ليتماش��ى مع حقبٍة يق��ّل فيها الدخل 
النفط��ي املطلوب لتمويل املنافع العامة 
إل��ى ح��دٍّ كبي��ر. أم��ا املكون��ات األخ��رى 
له��ذا اجلهد التطبيع��ي فتضم تقليص 
صالحي��ات الش��رطة الديني��ة والتعهد 
بالسماح للنساء بقيادة السيارات ابتداًء 
من ش��هر حزيران/يونيو املقبل. وكما ذكر 
ولي العهد في تش��رين األول/أكتوبر، فإن 
الس��عوديني “يري��دون أن يعيش��وا حي��اة 
طبيعية” حتى يتمكن��وا من “التعايش... 

مع العالم”.
وفي الوقت نفسه، شددت الرياض نهجها 
جتاه اإلسالميني في إطار استراتيجية ملنع 
التدخل السياسي في مخططها طويل 
األمد. فاإلس��الميون الّسنة، ومن بينهم 
ش��ركاء جماع��ة »اإلخ��وان املس��لمني«، 
يش��كلون منذ س��نوات اجملموع��ة األكبر 
م��ن الناش��طني ف��ي اململك��ة. والي��وم، 
يحش��د مرك��ز “اعت��دال” و”مرك��ز احلرب 
الفكري��ة” قواهم��ا ضد ه��ؤالء العناصر، 
بينما يس��تهدفان بخطاباتهما »اإلخوان 
املسلمني« إلى جانب تنظيمي »القاعدة« 
ذل��ك  ويأت��ي  اإلس��المية«.  »الدول��ة  و 
باالنس��جام مع تصنيف الرياض جلماعة 
»اإلخ��وان« كمنظم��ة إرهابي��ة منذ عام 

.2014

التداعيات على السياسة األميركية
إن التح��والت الظاهرة في مقاربة الرياض 

للتح��دي اإلرهاب��ي تتيح فرص��اً للواليات 
املتحدة لتش��جيع قيام تغييرات أوس��ع 
نطاق��اً وأكث��ر عمق��اً تتن��اول املصال��ح 
األميركي��ة القائم��ة من��ذ م��دة طويلة. 
وم��ن بني اجمل��االت التي ميك��ن دعمها هي 
الس��عودية  الرقاب��ة  تش��ديد  مواصل��ة 
على الش��خصيات الدينية التي تس��افر 
إل��ى اخلارج للعم��ل، وعلى امل��واد الدينية 
والتعليمي��ة التي ترس��لها املؤسس��ات 
السعودية إلى اخلارج، وعلى الشخصيات 
الدينية العاملة في مجال اإلعالم - وكل 
ذلك به��دف تقييد تصدي��ر اإليديولوجيا 
ذات صل��ة  وثم��ة مصلح��ة  املتطرف��ة. 
به��ذا املوضوع، وهي تس��ريع إزالة احملتوى 
املتطرف الذي ما يزال موجوداً في الكتب 
املدرس��ية الس��عودية. أم��ا اجمل��ال اآلخر 
ال��ذي ميكن دعمه أيضاً، فهو الش��فافية 
اإلضافي��ة والتق��دم القاب��ل للقياس في 
التدريب اجلديد للش��خصيات واملدرسني 
الديني��ني، وفي اإلش��راف عليه��م وإعادة 
تأهيله��م )أو، إذا ل��زم األم��ر، فصله��م(. 
وقد س��جلت اململك��ة بالفع��ل جناحات 
في هذه اجمل��االت وهي اآلن تنطلق منهما 
نح��و األم��ام. وميك��ن مناقش��ة أي تقدم 
إضافي في هذا الس��ياق خ��الل االجتماع 
الس��نوي األول ل� “اجملموعة االستشارية 
االس��تراتيجية املشتركة” بني السعودية 
والواليات املتحدة واملرتقب عقده في وقت 
الحق من هذا العام. وأخيراً، نظراً للتباين 
بني وجهتي النظر األميركية والسعودية 
املس��لمني«  »اإلخ��وان  جماع��ة  بش��أن 
كتنظيم إرهابي، يتعني على واشنطن أن 
تعمل عن كثب مع شركائها السعوديني 
ف��ي مركز “اعتدال” من أج��ل تتّبع كمية 
ونوعي��ة ومدى انتش��ار احملت��وى املناهض 
ألكب��ر التنظيمات املصنف��ة على الئحة 
اإلره��اب االميركي��ة على غ��رار تنظيمي 

»الدولة اإلسالمية« و»القاعدة«.

* لوري بلوتكني بوغارت زميلة في معهد 
واشنطن.

هل تتغّير اآللية السعودية لمكافحة اإلرهاب؟

مؤمتر صحفي لنقابة الصحفيني في اقليم كردستان

إن العراق سجل عام 
2017 المرتبة األولى 

بين دول الشرق األوسط 
في حجم التجاوزات 

على حقوق الصحفيين، 
بعد ان كانت سوريا 

ومنذ سبع سنوات تحتل 
المرتبة األولى في 

حجم االنتهاكات بحق 
الصحفيين
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت بعثة املنظمة الدولية للهجرة 
ف��ي العراق، أمس الس��بت، جتاوز عدد 
العائدين إلى مناطقهم األصلية عدد 
النازح��ني في البالد ، منذ تفاقم أزمة 
الن��زوح ف��ي العراق في ش��هر كانون 

االول 2013.
وذك��ر بيان للمنظم��ة اطلعت عليه 
»الصباح اجلديد«، ان عدد العائدين بلغ 
اآلن 3.2 مليون ش��خص، بعد حتس��ن 
الوضع األمني في املناطق املستعادة 
فيما بق��ي 2.6 مليون ش��خص نازح 

خارج ديارهم بسبب ظروف قاهرة.
إل��ى  العائدي��ن  »ع��دد  ان  واض��اف، 
1.2 ملي��ون  بل��غ  األنب��ار  محافظ��ة 
ش��خص، بينما عاد إل��ى نينوى 975 
ألف ش��خص، وع��اد إل��ى محافظة 
صالح الدين 460 ألف ش��خص، وهي 
احملافظ��ات الث��الث األكث��ر تضررا من 

احتالل داعش في 2014«.
ونق��ل البيان ع��ن رئي��س البعثة في 
العراق جيرارد وايت قوله إن »العراقيني 
الذي��ن ما زال��وا نازحني ه��م من أكثر 
الفئ��ات تض��رراً ويواجه��ون عقب��ات 

كثي��رة في العودة مب��ا في ذلك الضرر 
والدمار ال��ذي حلق مبنازله��م والبنية 
التحتية احمللية واحلالة املالية احملدودة 

وقيود أخرى«.
جدي��ر بالذك��ر ان ماليني االش��خاص 
كانوا قد نزحوا من مناطق شاس��عة 
في ش��مال وغرب العراق بعد التقدم 
الس��ريع ملقاتلي داعش في منتصف 
عام 2014 وس��يطرتهم على مناطق 
نين��وى  محافظ��ات  م��ن  شاس��عة 
وصالح الدين وديالى وكركوك واالنبار 

وبابل.

بغداد - الصباح الجديد:
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية 
حسن توران، أمس ، ان مجلس النواب 
ال يستطيع ان يقوم بأية اضافة على 
املوازن��ة ألن احلكومة س��تطعن بها، 
فيما اشار الى أن اي مطالبات بتغيير 
املوازن��ة االحتادي��ة ينبغ��ي ان متر من 

خالل معياري الدستور وتوفير املال.
وق��ال ت��وران ف��ي تصري��ح صحفي، 
ان »مجل��س النواب ال يس��تطيع ان 
يقوم بأي اضاف��ة مالية على املوازنة 
الن احلكوم��ة س��تطعن به��ا كم��ا 

حصل ف��ي الع��ام املاض��ي، بالتالي 
فليس امامنا اال التعامل بش��فافية 
واالعتم��اد على اع��ادة تدوي��ر املوارد 
بحي��ث نس��تطيع تأم��ني احلاج��ات 
واالساسية«،  الدس��تورية  واملطالب 
مبينا ان »االمر االساس في اي زيادة او 
نقصان بأبواب املوازنة ينبغي ان يكون 
وفق الدستور والعدالة وبالتشاور مع 

احلكومة«.
واض��اف توران، ان »وضع نس��بة 12,6 
إلقليم كردس��تان جاء وفق النس��بة 
السكانية اما بش��أن حصص البترو 

دوالر للمحافظ��ات املنتج��ة للنفط 
فهنالك قانون نافذ بهذا الشأن فأما 
ان تعطى جزء من تلك املس��تحقات 
او ان تتعهد احلكومة بتسديدها عند 
توفر الس��يولة املالي��ة«، الفتا الى ان 
»االمر الثالث يتعل��ق باعمار املناطق 
احملررة وه��ي ايضا ممكن معاجلتها من 
خالل مناشدة اجملتمع الدولي خاصة 
من خالل املؤمتر املزمع عقده بالكويت 
الش��هر القادم لدعم الع��راق والذي 
سيس��اهم بتوفي��ر ام��وال العم��ار 

املناطق احملررة«.

الهجرة الدولية: عدد العائدين
الى ديارهم يتجاوز عدد النازحين

القانونية النيابية: البرلمان ال يستطيع 
القيام بأي إضافة مالية على الموازنة

جانب من حفل افتتاح مركز جديد ملكافحة اإلرهاب في السعودية



بغداد – انفجار عبوة 
ذك��ر مص��در امن��ي ف��ي الش��رطة 
العراقية امس السبت، بأن مدنيا قتل 
واصي��ب ثالث��ة اخرون بإنفج��ار عبوة 

ناسفة شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة بالقرب من مح��ال جتارية 
الراشدية شمالي  مبنطقة حسينية 
بغ��داد انفجرت ، صب��اح يوم امس ما 
ادى الى مقتل ش��خص واصابة ثالثة 
اخري��ن بجروح مختلفة" ، مضيفا أن 
"قوة امني��ة وصلت الى مكان احلادث 
ونقل��ت املصاب��ن ال��ى مستش��فى 
قريب وجثة القتيل ال��ى دائرة الطب 

العدلي". 

ديالى – عمليات دهم 
اعل��ن مص��در امن��ي ف��ي قيادة ش��رطة 
محافظة ديالى امس السبت عن اعتقال 
جنائي��ة  بته��م  للقض��اء  مطلوب��ا   11

مختلفة بينها االجتار بالبشر.
وقال املصدر إن "دوريات ومفارز من أقسام 
الش��رطة ومكافحة االج��رام ومفارز من 
مديرية االس��تخبارات ومكافحة االرهاب 
ف��ي ش��رطة ديال��ى اعتقل��ت بعمليات 
ده��م فج��ر ي��وم ام��س  11 مطلوبا على 
قضاي��ا ارهابية وس��رقة واالجتار بالبش��ر 
ومواد جنائية اخ��رى ومخالفات قانونية" 
، مضيف��ا أن "املعتقلن مت ارس��الهم الى 
مراكز االحتجاز لعرضهم على القضاء".

كركوك – حترير مختطف 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 

كرك��وك ام��س الس��بت، ب��ان جه��از 
مكافح��ة االرهاب ح��رر طفال واعتقل 

خاطفيه باحملافظة.
وق��ال املص��در  إن "جه��از مكافح��ة 
االره��اب ف��ي كركوك متكن م��ن حترير 
طفل بعمر ست سنوات بعد ان قامت 
صباح ي��وم امس باختطافه مجموعة 
مسلحة من حي االس��رى واملفقودين 
جن��وب ش��رقي كرك��وك"، مبين��اً ان 
"ق��وات مكافحة االره��اب جنحت في 
الوصول للخاطفن والقبض عليهم" 
، مضيف��ا ان "حتقيق��ات فتح��ت مع 
عل��ى  لعرضه��م  متهي��دا  اخلاطف��ن 

القضاء". 

صالح الدين – عملية امنية 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 

محافظة صالح الدين امس الس��بت 
ان قوات من احلش��د الشعبي اكملت 
متش��يط قرية املس��حك في مكحول 
ش��مال احملافظ��ة ، فيم��ا قت��ل ثالثة 
انتحارين في تنظي��م داعش االرهابي 

ودمر ملجأين لهم.
وذك��ر املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكشف عن اس��مه ان "اللواء 51 من 
احلشد الشعبي، أنهى متشيط منطقة 
مكح��ول قرية }املس��حك{ ف��ي اليوم 
الثامن لعمليات التطهير والتفتيش" 
مبين��اً ان "اللواء عثر عل��ى نفق كبير 
لداعش في القرية" ، مضيفا ان "قوات 
احلشد الشعبي قتلت ثالثة انتحارين 
ودمرت ملجئن كانوا يستخدمونهما 

للتخفي والتخزين". 

االنبار – محاولة اغتيال 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
االنبار امس السبت بأن رئيس مجلس 
قض��اء هيت جن��ا من محاول��ة اغتيال 
وأصيب سبعة اشخاص بانفجار عبوة 

داخل ملعب غربي احملافظة.
وق��ال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة اس��فل مدرج��ات ملع��ب 
رياضي في مركز ش��باب هيت وس��ط 
املدينة )70 كم غرب الرمادي( انفجرت، 
مس��اء ي��وم امس خ��الل م��رور رئيس 
مجلس قض��اء هيت محم��د احملمدي 
بالقرب منه��ا" ، مضيفا أن "االنفجار 
اس��فر ع��ن إصاب��ة خمس��ة مدنين 
واثنن من املنتس��بن بج��روح"، الفتا 
ال��ى أن "رئي��س مجلس قض��اء هيت 
محمد احملم��دي جنا م��ن التفجير دون 

وقوع إصابات". 

الديوانية – ضبط قنبلة يدوية 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس السبت ان احدى املفارز 
االمني��ة متكنت من القاء القبض على 
متهم وضب��ط بحوزته قنبل��ة يدوية 
)رمان��ة( في اثن��اء توجهه الى س��وق 

املدينة .
وق��ال املص��در ان املته��م ع��رض على 
قاضي التحقيق وقرر توقيفه استنادا 
ال حكام املادة )24 ( من قانون االسلحة 
، داعيا املواطنن الى االبتعاد عن حيازة 
االس��لحة النارية ذات التدمير الواسع 
مل��ا تش��كله م��ن خط��ر عل��ى حياة 
املواطنن وباخلص��وص عندما تقع بيد 

من ال يحسن التعامل معها.

ميسان – نزاع مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة ميس��ان امس الس��بت ان 
قوة امنية القت القبض على متهمن 
تسببوا بحصول مش��اجرة عشائرية 

في محافظة ميسان.
وذكر املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه ان "قوة أمنية من قيادة شرطة 
احملافظة ألق��ت القبض على متهمن 
تسببوا في حصول مشاجرة عشائرية 
ح��دث ف��ى إح��دى مناط��ق املدينة" ، 
مضيفا انه "وبعد تسلمها معلومات 
تفي��د بوجود إطالق نار، قامت بالتوجه 
إلى مح��ل احلادث وتطويق��ه ومتكنها 
من إلقاء القبض على س��تة متهمن 

من طرفي املشاجرة العشائرية .

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الراشدية شمالي بغداد * تحرير طفل مختطف من حي األسرى شرقي كركوك
  اعتقال 11 مطلوبًا للقضاء بتهم جنائية في ديالى * اعتقال متهمين تسببوا بمشاجرة عشائرية في ميسان  

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن مدير الدفاع املدني ف��ي نينوى العميد 
محم��د جواد اجل��واري، ف��رق الدف��اع املدني، 
انتش��لت 2585 جث��ة من حت��ت األنقاض في 
أمين املوصل م��ع نهاية عام 2017 من ضحايا 
عصاب��ات داع��ش االهاربي��ة في عم��وم امين 

املوصل واملوصل القدمية.
وق��ال اجلواري في تصريح صحف��ي " ان هذه 
اجلث��ث تع��د اخر وجب��ة مت انتش��الها مؤخرا 
بالتع��اون مع ق��وات الش��رطة ودائرة صحة 
نين��وى التي كان لها دور كبير في االنتش��ال 
وتس��ليمها ال��ى الط��ب العدلي الش��رعي 

باملوصل “.
واض��اف اجلواري ان " املدين��ة خالية االن متاما 
من اي��ة جثة حت��ت االنقاض وقد مت تس��ليم 
مبين��ا   ، العدل��ي”  للط��ب  اجلث��ث  جمي��ع 
االن النط��الق عملي��ات  ان”املدين��ة جاه��زة 
االعمار على اراضي أمي��ن املوصل بعد انتهاء 
عملي��ات االنقاذ التي قام��ت بها فرق الدفاع 

املدني باملنطقة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ع��ادل  ق��ار،  ذي  محاف��ظ  نائ��ب  كش��ف 
الدخيلي، امس السبت، عن تخصيص نحو 
11 مليار دينار ملنافع املش��اريع االجتماعية 

في احملافظة.
وق��ال الدخيل��ي ف��ي تصريح صحف��ي، إن 
"شركة بتروناس النفطية خصصت مبلغاً 
ق��دره 11 ملي��ار و400 مليون دين��ار عراقي 
ملش��اريع املنافع االجتماعية التي أطلقتها 
مؤخرا بالتعاون م��ع االدارات احمللية ملناطق 
ش��مال ذي قار"، الفتا الى ان "املبلغ قّس��م 
بواقع خمس��ة مليار دينار لقضاء الرفاعي 
واربع��ة مليار دين��ار لقلعة س��كر ومليارا 
و200 ملي��ون لناحية النص��ر ومليارا و200 

مليون لناحية الفجر". 
واش��ار ال��ى ان "ه��ذه املبالغ س��تخصص 
ملش��اريع الصحة واملاء واجمل��اري"، مؤكدا ان 
"احملافظة وضعت حجر االساس ملستشفى 
قلع��ة س��كر الذي يق��دم اخلدم��ات ألبناء 
القض��اء وناحية الفجر، فض��ال عن اختيار 
املكان املناسب إلنشاء مركز صحي منوذجي 

في ناحية الفجر".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن��ت وزارة الداخلية، أمس ، أن االجتماع 
م��ع وف��د إقلي��م كردس��تان كان مثم��راً، 
مؤكدة أن اإلقليم أبدى تفهما واس��تجابة 

للدستور والقوانن.
وقال املتحدث باس��م الوزارة اللواء س��عد 
مع��ن في حديث لعدد من وس��ائل اإلعالم 
تابعته "الصباح اجلديد"، إن "وزير الداخلية 
االحتادية قاس��م االعرجي ت��رأس االجتماع 
مع الوفد الك��ردي الذي كان برئاس��ة وزير 
داخلي��ة اإلقلي��م ك��رمي س��نجاري"، مبينا 
أن "االجتم��اع كان مثم��راً وس��اد نوع من 

التفاهم واالنسجام بن الطرفن". 
وأض��اف، أن "اإلقليم أب��دى تفهما واضحا 
والقوانن"،  العراقي  واستجابة للدس��تور 
مبينا أن "س��بب تراكم بعض املش��كالت 
هو عدم التواصل، وسيكون هناك اجتماع 

تفصيلي لكل هذه األمور االثنن املقبل".
وكان وفد كردس��تاني برئاسة وزير داخلية 
اإلقليم كرمي سنجاري وصل، أمس السبت، 
إل��ى العاصمة بغداد إلج��راء مباحثات مع 
مسؤولن في احلكومة االحتادية بشأن إدارة 

املنافذ احلدودية.

انتشال ٢٥٨٥ جثة 
من تحت األنقاض في 

الموصل

بتروناس تخصص 
نحو 11 مليار دينار 
لمشاريع في ذي قار

اجتماع مثمر بين 
وزيري داخلية االتحادية 

وإقليم كردستان

الملف األمني

القّوات األمنية تطّهر 80 % من 
صحراء األنبار مع احلدود األردنية 

والسعودية
وب��ن ان" الق��وات األمني��ة خ��الل 
عملي��ات التطهي��ر عث��رت عل��ى 
ث��الث أنفاق لزم��ر داع��ش وقامت 

بتدميرها.
ومن جانبها أعلنت اللجنة األمنية 
ف��ي مجل��س محافظ��ة االنب��ار ، 
أم��س الس��بت ، ع��ن قي��ام قوات 
من اجلي��ش العراقي م��ع مقاتلن 
متطوع��ن من أبناء العش��ائر في 
األنبار بعمليات نوعية في تطهير 
وتفتيش احل��دود الدولية من األردن 
تنظيم  عناص��ر  والس��عودية من 

داعش ومخلفاتهم.
وقال رئي��س اللجنة نعيم الكعود 
لصحيف��ة ‘‘الصباح اجلدي��د‘‘ ان" 
القوات األمنية واحلش��د الشعبي 
بتفتي��ش  قام��ت  احملافظ��ة  ف��ي 
وتطهير أكثر م��ن %80 باملائة من 
صح��راء األنبار التي تعد أكبر مدن 
العراق مساحة في اجلهة الغربية 
مع احلدود األردنية والسعودية من 

مخلفات داعش اإلرهابي.
تدمي��ر  ، ع��ن  الكع��ود  وكش��ف 
مضاف��ات لتنظي��م داع��ش حتت 
صحراوي��ة  مناط��ق  ف��ي  األرض 
حدودية وعرة مع األردن والسعودية 
مع أربع سيارات مفخخة فجرتها 
القوات األمنية عن بعد دون خسائر 

بشرية بينها.
وأض��اف أن" الق��وات األمنية التي 
انطلقت ف��ي عملي��ات التفتيش 

األنب��ار  لصح��راء  والتطهي��ر 
يش��تبه  10أش��خاص  واعتقل��ت 
بانتمائهم لإلره��اب كما ضبطت 
مخيم��ات كان��ت تس��تخدم من 
قب��ل العناص��ر اإلرهابي��ة ، منوها 
إل��ى أن" املضافات التي مت تدميرها 
وجدت حتت األرض في مناطق وعرة 
جداً لدرج��ة يصعب على الطيران 
رؤيته��ا ورصدها لك��ن مت التوصل 
إليها بوس��اطة التع��اون من قبل 

األهالي واجلهد أالستخباري.
وب��ن أن" العملي��ات مت��ت بدع��م 
ومشاركة من قبل طيران التحالف 
األمريكي وطي��ران اجليش العراقي 
القطع��ات  أن"  إل��ى  مش��يرا    ،
املش��تركة هي الفرق��ة األولى من 
اجليش واحلش��د العش��ائري ضمن 

قيادة عمليات األنبار.
وم��ن جهت��ه اك��د مص��در امني 
االنب��ار  عملي��ات  قي��ادة  ف��ي 
لصحيف��ة ‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن 
"ق��وات اجلي��ش العراق��ي وق��وات 
ح��رس احل��دود ومقاتلي ف��وج درع 
القائ��م ب��دأت بعملي��ات تطهير 
للطري��ق الصح��راوي الراب��ط بن 
منف��ذ طريبيل احل��دودي مع األردن 
باجت��اه منف��ذ التنف عن��د احلدود 

السورية".
وأض��اف املصدر الذي ل��م يفصح 
عن أس��مه أن "الطري��ق واملناطق 
احمليط��ة به تعرض��ت الى عمليات 
إرهابية من قبل تنظيم داعش وان 
ستشمل  العس��كرية  العمليات 
تطهي��ر ه��ذه املناطق ومس��كها 

ب��ن  احل��دودي  الش��ريط  لتأم��ن 
املنفذين بشكل كامل ومحكم".

وبن ان "هذه العمليات س��تعمل 
على تطوي��ق اخلناق عل��ى عناصر 
الق��وات  وأن  خصوص��ا  داع��ش 
العراقية أخذت جميع االستعدادات 
للنزول من حدود نينوى باجتاه األنبار 
ومن املتوقع أن تكون مدينة القائم 

نقطة التقاؤها قريبا ".
وف��ي س��ياق متصل اعل��ن رئيس 
مجل��س  ف��ي  األمني��ة  اللجن��ة 
محافظ��ة ديالى صادق املوس��وي 
، أمس الس��بت ، عن ضبط مخبأ 
سري ألس��لحة داعش على احلدود 

مع صالح الدين.
‘‘الصباح  وقال املوسوي لصحيفة 
اجلدي��د‘‘ إن "قوة امنية مش��تركة 
متكنت من ضبط مخبأ سري يضم 
أس��لحة وأعت��ده متنوع��ة خلاليا 
داع��ش قرب قرية الب��و جمعة في 
الضفة الغربية من حاوي العظيم 
على احل��دود م��ا ب��ن محافظتي 

ديالى وصالح الدين".
وأض��اف أن��ه "مت االس��تيالء عل��ى 
االس��لحة واالعت��دة وتدمير اخملبأ 
بالكام��ل"، الفتا ال��ى أن "القوات 
بتطهي��ر  مس��تمرة  االمني��ة 
مناط��ق وقرى حاوي العظيم حتى 

أللحظة
وال��ى ذلك اعلن��ت قوات احلش��د 
الش��عبي ، أم��س الس��بت ، ع��ن 
اكمال تطهير جبال حمرين ووادي 
زغيتون من جيوب داعش بالكامل

وذكر بيان  للحشد الشعبي تلقت 

صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخه 
منه ان "ألوية احلش��د 10 ، 27 ، 22 
و 60، والفرق��ة املدرعة التاس��عة 
باجليش متكن��وا من اكمال تطهير 
جب��ال حمري��ن ووادي زغيت��ون من 

جيوب تنظيم داعش االرهابي".
وتابع ان "القوات املش��تركة عثرت 
عل��ى مخ��ازن وأس��لحة وق��ذاف 
وعبوات ناس��فة فضال عن العثور 
عل��ى ش��بكة إنفاق خطي��رة في 
بالكام��ل"،  تدميره��ا  مت  ال��وادي 
مبين��ا انه "متت معاجل��ة العبوات 
املزروع��ة عل��ى جانبي  الناس��فة 
الطريق مع تأم��ن الطريق وفتحه 
أمام حركة السيارات من قبل فرق 

الهندسة".

فالح السوداني وزياد القطان
في معتقل النزاهة قريباً

واك��د البيان ان الهيئ��ة وبالتعاون 
م��ع دائ��رة االنترب��ول متكن��ت من 
اجن��از عملي��ات االس��ترداد ملدانن 

ومتهمن بالفساد.

آلية جديدة لصرف رواتب 
املتقاعدين في مصرف الرافدين

وقال املصرف  "إنه قام بالتنس��يق 
م��ع الش��ركة العاملي��ة للبطاقة 
الذكي��ة وباالتفاق مع ش��ركة زين 
لالتصاالت عل��ى اتباع آلية معينة 
ف��ي إب��الغ املتقاعدين ع��ن موعد 
ص��رف رواتبه��م وذلك ع��ن طريق 

."sms الرسائل القصيرة
وأضاف أن "ه��ذه اخلطوة تأتي في 

س��ياق تخفيف األعباء عن كاهل 
املتقاعدين".

مصدر حكومي ينفي تقدمي 
تركيا طلباً للوساطة بني بغداد 

وأربيل
ومض��ى املصدر إل��ى أن "احلكومة 
حريصة على أن تتعامل مع اقليم 
كردستان اسوة مبحافظات العراق، 
فه��ي املس��ؤولة ع��ن ادارة مل��ف 
السياسة العامة للدولة العراقية 
ب��ن س��كان منطق��ة  وال تف��رق 

واخرى".

40 هزًة أرضيًة تضرب ناحية 
مندلي في 72 ساعة

واضاف “املندالوي”  ان أوضاع مندلي 
طبيعي��ة على الرغم م��ن اخملاوف 
م��ن تهدي��دات اله��زات األرضي��ة  
مهيب��ا باألهالي بإتب��اع تعليمات 
وتوجيهات اجلهات املعنية للحفاظ 
على سالمتهم  ومواجهة الهزات 

األرضية املتوقعة .
وتعرض��ت اغل��ب مناط��ق ديال��ى 
اخلمي��س املاضي  له��زات ارتدادية 
خفيفة لم تس��جل أي خسائر أو 

إصابات حتى اآلن.

54 دولة إفريقية تطالب ترامب
باالعتذار عن وصفها بـ "احلثالة"

يش��ار إلى أن بعثة االحتاد اإلفريقي 
في واش��نطن عبرت عن "غضبها 
التعلي��ق  م��ن  أمله��ا"  وخيب��ة 

وطالبت بالتراجع عنه واالعتذار.

صحيفة "واش��نطن بوس��ت" قد 
ذك��رت أن الرئي��س دونال��د ترامب 
رفض مقترحا من جانب مشرعن 
املكفول��ة  احلماي��ة  الس��تعادة 
للمهاجري��ن القادم��ن من هايتي 
والسلفادور ودول أفريقية. وأضافت 
الصحيف��ة نق��ال عن مس��ؤولن 
اثنن أن ترامب قال ردا على املقترح 
"ملاذا نس��مح ألشخاص يعيشون 
في دول قذرة بالق��دوم إلى هنا؟". 
وبع��د ذلك قال ترام��ب إن الواليات 
املتحدة عليها أن تسمح بالهجرة 
ملزيد من األش��خاص من دول مثل 

النرويج.
وج��اء املقترح من جان��ب اثنان من 
أعض��اء مجل��س الش��يوخ كان��ا 
ق��د التقي��ا بترام��ب ف��ي املكتب 
الصحيفة.  بحس��ب  البيض��اوي، 
واقت��رح العضوان اس��تعادة وضع 
للس��لفادورين  اخل��اص  اإلقام��ة 
وغيره��م ضمن تش��ريع يقتضي 
كذل��ك بتمويل جل��دار على احلدود 
ب��ن الواليات املتحدة واملكس��يك 
وتغيير نظام التأشيرة العشوائي.

وكان ترامب قد ألغى وضع اإلقامة 
اخلاص لنحو 200 ألف سلفادوري مت 
السماح لهم بالبقاء في الواليات 
املتح��دة من��ذ زل��زال ع��ام 2001 
كما مت إنه��اء وضع احلماية املؤقت 
ونيكاراجوا  هايتي  ألش��خاص من 
والس��ودان، وجميعه��ا دول عانت 
ف��ي العق��ود األخيرة م��ن كوارث 
أهلية،  طبيعي��ة هائل��ة وح��روب 

العام املاضي.

تتمات ص1

نارين رستم*
يبدو أن كردستان ليست مكانا آمنا 
ألية فئة او طبقة هذه األيام اذ يقول 
عدد من احملامن انهم يخشون تناول 
امللفات احلساس��ة ألنها س��تعرض 

حياتهم للخطر.
تع��رض من��زل احملامي عم��ر توفيق 
ف��ي محل��ة بختي��اري ف��ي مدينة 
الس��ليمانية ف��ي وق��ت متأخر من 
ليل��ة نهاي��ة الع��ام املاض��ي لوابل 
م��ن الرصاص، لم يت��م العثور على 
اجلناة اال ان عمر شكك مباشرة في 
اش��خاص محددين كانوا قد هددوه 

في السابق.
عمر ه��و اح��د احملامن ف��ي قضية 
معقدة في احملكمة وهي مس��تمرة 
منذ عام 2012 ول��م تنته حتى اآلن 
ما دفع��ه لتوجي��ه اصاب��ع االتهام 
مباشرة الى املتورطن في القضية.

خيوط قضية معقدة في محافظة 
الس��ليمانية في عام 2012 وكانت 
تتعلق باألراضي والفس��اد واحلديث 
ي��دور ع��ن ت��ورط مس��ؤولن كب��ار 
فيها، ما ادى ال��ى احتجاز زانا حمه 
صالح قائمقام مركز الس��ليمانية 
– اعلى س��لطة بع��د احملافظ – في 
معتقل اآلسايش )االمن(، وفي شهر 
نيسان )ابريل( من العام نفسه فارق 
القائ��م مق��ام احلي��اة ف��ي معتقل 
اآلسايش بشكل غامض فيما قالت 
الس��لطات االمنية انه انتحر اال ان 

اقاربه لم يصدقوا الرواية.
وكان عم��ر اح��د احملام��ن ف��ي تلك 
القضي��ة املعق��دة، وم��ع ان��ه ل��م 
يتمكن من إحداث تغيير كبير فيها 
اال ان حيات��ه معرض��ة للخطر منذ 
ذلك احلن كما يقول وان اطالق النار 
على منزله مؤخرا كان على خلفية 

القضية.
وق��ال عم��ر توفيق: "عندم��ا دخلت 
القضية تعرضت للتهديد مباشرة 
وان ل��م امتك��ن من فعل ش��يء الن 
القضي��ة قد اخرجت عن مس��ارها 
مس��ألة  واصبح��ت  القانون��ي 
سياسية وادارية واخفيت احلقائق".

وم��ن الصحي��ح ان القضي��ة ل��م 

حتس��م نهائيا بعد، اال ان الغموض 
حوله��ا ماي��زال قائم��ا ال��ى اليوم 
وهن��اك حديث عن تورط العديد من 
املسؤولن فيها لذلك ال يتعرض لها 
اإلع��الم واحملامون واالط��راف االخرى 

كثيرا.
العديد م��ن القضايا الكبيرة يجري 
بط��رق  احملاك��م  خ��ارج  حس��مها 
سياس��ية وعش��ائرية، اال ان بعض 
القضاي��ا التي يوكل حس��مها الى 
احملاكم تتعرض االط��راف مرة اخرى 
ف��ي بعضه��ا ال��ى ضغوط��ات من 
اج��ل الذه��اب بها في اجت��اه معن، 
وفي بعض امل��رات يك��ون الضحايا 
من احملام��ن الذين يدافعون عن احد 

طرفي القضية.
وقد ال يكون موضوع تهديد احملامن 
واالعتداء عليه��م امرا جديدا، اال ان 
الغري��ب ف��ي االمر هو تك��رار احلالة 
خ��الل الفت��رة املاضية وبأس��اليب 

مختلفة.

واش��ار آس��و هاش��م وه��و مح��اٍم 
مع��روف في مدين��ة اربي��ل الى انه 
كان يدافع في اح��دى القضايا امام 
احملكم��ة إال ان مس��ؤوال عس��كريا 
تدخل ف��ي االمر وبالتال��ي تعرضت 

حياته للخطر.
ونش��ر آسو هاش��م في ش��هر آب 
)اغس��طس( من الع��ام املاضي انه 
اختطف في مدينة شقالوة – شمال 
ش��رق اربي��ل – من قبل مس��لحن 
واخ��ذوا منه عنوة ش��يكا مصرفيا 

قبل ان يطلقوا سراحه.
وقال آس��و بش��أن ذل��ك: "اصبحت 
تع��رض  مالب��س  لتاج��ر  محامي��ا 
لإلفالس بس��ب عمل��ه، وكان ميلك 
ش��يكا مببلغ (16( ملي��ون دينار كان 
علي ان اتس��لمه له وقد اختطفني 
املس��لحون ام��ام املص��رف وكان��وا 
يري��دون معرفة م��كان التاجر مني، 
وق��د اخذوا مني الش��يك في نهاية 

املطاف".

آس��و قدم ش��كوى لدى الش��رطة 
اال ان��ه س��حبها فيما بع��د، وحول 
الس��بب وراء ذل��ك ق��ال: "اعلم ان 
احملاك��م ال ميكنها فعل ش��يء ضد 
واذا استمررت  املتنفذين  االشخاص 
ف��ي االم��ر لتعرضت حيات��ي خلطر 

حقيقي".
ف��ي  املش��كلة  "تكم��ن  واض��اف: 
كردس��تان ف��ي ان��ك ح��ن تصبح 
محاميا في قضية ما ضد الفس��اد 
ف��ان الس��لطات تنظر الي��ك بعن 

العدو".
العدي��د من احملام��ن حتدث��وا العام 
املاض��ي ع��ن تعرضه��م لتهديدات 
بس��بب عملهم اال ان بعضا منهم 

فقط كشف عنها.
ويش��ير احص��اء لنقاب��ة محام��ي 
كردستان التي متلك اكثر من تسعة 
تع��رض س��بعة  ال��ى  آالف عض��و 
مناطق  ف��ي  لتهدي��دات  محام��ن 

مختلفة خالل العام املاضي فقط.

وق��ال بختي��ار حيدر نقي��ب احملامن  
ل�"نق��اش": "معظ��م التهدي��دات 
الت��ي تع��رض له��ا احملام��ون كانت 
عبر الرس��ائل القصيرة واالتصاالت 

الهاتفية".
ما قامت ب��ه النقابة حتى االن كما 
يقول بختيار حيدر هو تواجد ممثليها 
في احملاك��م والدفاع ع��ن احملامي او 
اص��دار بيان��ات عن املوض��وع وقد ال 
تبع��د ه��ذه االمور اخلط��ر عن حياة 

احملامي كليا.
احملامي يونس راوي ه��و احد احملامن 
خلط��ر  تعرض��وا  الذي��ن  اآلخري��ن 
التصفي��ة اكث��ر م��ن مرة بس��بب 

عملهم كما يقول.
واشار يونس الى انه تعرض للتهديد 
بسبب تس��لمه قضايا في احملكمة 
ويضيف: "يتع��رض معظم احملامن 
السلطات  للتهديد بسبب خشية 

والطرف املتهم من امكانياتهم".
رمبا ال تبدو حاالت تهديد احملامن امرا 

غريبا، اال انها تعامل لدى الش��رطة 
االخ��رى  العادي��ة  القضاي��ا  مث��ل 
وتتخذ بحقه��ا االجراءات القانونية 

نفسها.
وكشف هوكر عزيز املتحدث باسم 
ش��رطة اربيل ان عددا م��ن احملامن 
قدموا ش��كاوى بس��بب تعرضهم 
للتهديد، اال انه قال ل�"نقاش": "اذا 
تع��رض اي ش��خص للتهديد نحن 
س��نتخذ اإلجراءات القانونية مهما 
كان منص��ب الش��خص امله��َدد او 

املهِدد".
والوعي��د في كردس��تان  التهدي��د 
ليس جدي��دا، ولكن االمر س��يكون 
اصع��ب عندم��ا يأت��ي ال��دور على 
احملام��ن فاملواطن��ون ينتظ��رون من 
احملاكم واحملامن مس��اعدتهم عند 
تعرضهم للتهديد، فماذا اذا تعرض 

احملامون انفسهم للتهديد؟

*عن موقع نقاش

قد ال يكون 
موضوع تهديد 
المحامين واالعتداء 
عليهم أمرا جديدا، 
إال أن الغريب في 
األمر هو تكرار 
الحالة خالل الفترة 
الماضية وبأساليب 
مختلفة

رئاسة محكمة االستئناف في أربيل

الملفات الحساسة محظورة:

حتى المحامون لم يعودوا محميين في كردستان
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ناقشتا قضايا الحماية االجتماعية لألرامل والمطلقات واليتيمات

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

بحث��ت مدي��ر ع��ام دائ��رة حماي��ة 
امل��رأة ف��ي وزارة العم��ل والش��ؤون 
االجتماعية الدكتورة عطور حسني 
املوس��وي مع عضو مفوضية حقوق 
االنس��ان فاتن احللفي والوفد املرافق 
له��ا القضاي��ا الت��ي تتعل��ق مبلف 
لش��ريحة  االجتماعي��ة  احلماي��ة 

االرامل واملطلقات واليتيمات .
وقال املتح��دث باس��م وزارة العمل 
تضم��ن  اللق��اء  ان  منع��م  عم��ار 
مناقش��ة أهم القضايا التي تتعلق 
باملعوقات التي تعترض عمل الدائرة 
املش��ترك  التع��اون  س��بل  اليج��اد 
م��ع املفوضية م��ن ناحية املش��ورة 
والتدري��ب وبن��اء ق��درات العامل��ني 
به��ذه  اخلاص��ة  التقاري��ر  وكتاب��ة 

الشرائح . 
واض��اف املتح��دث ان املدي��ر الع��ام 
مناش��دة  املفوضي��ة  م��ن  طلب��ت 
اجله��ات احلكومي��ة بض��رورة اطالق 
روات��ب اليتام��ى البالغني مل��ا له من 
تأثير س��لبي على ش��ريحة النساء 
وخاص��ة اليتيمات وغي��ر املتزوجات 

البالغات .
وعل��ى هامش اللق��اء وزعت احللفي 
ب��ني موظفي  ش��هادات مش��اركة 
الدائ��رة الذين ش��اركوا ف��ي الدورة 
التدريبي��ة التي اقامته��ا املفوضية 
في مج��ال )حماية حقوق االنس��ان 
واع��داد التقارير اخلاصة به��ا(. وفي 
نهاية اللقاء قدمت د.عطور املوسوي 
ش��كرها الكبي��ر للمفوضي��ة على 
جهوده��م املبذولة في مجال نش��ر 
وتعزيز ثقافة حقوق االنسان وحماية 

احلقوق لشريحة املرأة 
عل��ى صعي��د متص��ل اج��رى وف��د 
م��ن وزارة العمل برئاس��ة مدير عام 
دائرة التش��غيل والقروض املهندس 
عمار عب��د الواحد وعضوية املديرين 
العامني ف��ي دائرة التدريب املهندس 

صادق خزعل واملركز الوطني للبحوث 
والدراس��ات ذكرى عبد الرحيم زيارة 
عمل الى )معهد العلمني للدراسات 
العليا( في النجف االشرف لالطالع 
وبح��ث  املرك��ز  آلي��ة عم��ل  عل��ى 
اوجه التعاون املش��ترك ب��ني الوزارة 

واملعهد. 
وذك��رت مدير ع��ام املرك��ز الوطني 
للبح��وث والدراس��ات ان وفد الوزارة 
بحث اخلط��وط العريض��ة لتطبيق 
املوقعة  التفاه��م  مفردات مذك��رة 
مع املركز ، مشيرة الى ان وفد الوزارة 
ركز على محاور التعاون في مجالي 

التدريب وتطوير امله��ارات والتعليم 
املس��تمر ألنه يخدم توجهات الوزارة 
وخاص��ة في مج��ال تفتيش العمل 
كون الوزارة تس��عى إلنش��اء قسم 
جديد للتفتيش وضمن هيكلية دائرة 
العمالي، مؤكدة  التقاعد والضمان 
ان الوفد اطلع عل��ى مناهج املعهد 
التي تصب في اختصاصي التعليم 

االكادميي والتعليم املستمر. 
طرح��ت  املعه��د  ادارة  ان  وبين��ت 
مشاركة اصحاب الشهادات العليا 
من منتسبي الوزارة خالل مناقشات 
اطاريح طلبة الدراس��ات العليا في 

املواضي��ع التي تخص عم��ل الوزارة 
، موضح��ة ان ادارة املعه��د طالبت 
بتزويدها بعناوين للمش��كالت التي 
تعترض عمل الوزارة من اجل القيام 
بالدراس��ات والبحوث عليها وصوال 
إليجاد احلل��ول العملية واملناس��بة 

لها. 
وقال��ت مدي��ر ع��ام املرك��ز الوطني 
انه ج��رى اتفاق على تب��ادل اخلبرات 
وكذل��ك  والدراس��ات  والبح��وث 
تعش��يق عناوي��ن الكت��ب املوجودة 
ف��ي مكتبتي ال��وزارة واملعهد لتعم 
الفائدة العلمية لطلبة الدراس��ات 

الدارس��ني ف��ي املعه��د وموظف��ي 
الوزارة ، مضيفة انه جرى اتفاق أولي 
جرى يقضي بإقامة الورش واملؤمترات 
املش��تركة ملعاجلة املشكالت وتبادل 
ال��روى ف��ي اجملاالت كاف��ة فضال عن 
التع��اون في تس��هيل مهمة عمل 
طالب الدراسات العليا الراغبني في 
كتابة اطروحاتهم عن قضايا تخص 
ال��وزارة، مؤك��دة ان اب��واب ال��وزارة 
مفتوح��ة ام��ام ط��الب الدراس��ات 
العلي��ا إلغن��اء اي اطروح��ة تتناول 
عمل اي مفصل م��ن مفاصل عمل 

الوزارة. 

وكان وزي��ر العم��ل املهندس محمد 
شياع الس��وداني قد القى محاضرة 
احلماي��ة  تناول��ت  املعه��د  ف��ي 
ومواصلة  الع��راق  ف��ي  االجتماعية 
م��ن  الرغ��م  عل��ى  االصالح��ات 

الصعوبات كافة. 
يذكر ان )معهد العلمني للدراس��ات 
العلي��ا( مجاز ومعترف ب��ه من قبل 
وزارة التعلي��م العال��ي ويُع��د م��ن 
املعاهد الرصين��ة في مجال تخريج 
طلبة الدراس��ات العلي��ا في العراق 
ف��ي اختصاص��ات العل��وم واملعرفة 

املتنوعة. 

»العمل« و«حقوق اإلنسان« تبحثان تطوير
 المهارات والتعليم المستمر

تضمن اللقاء مناقشة 
أهم القضايا التي 

تتعلق بأهم المعوقات 
التي تعترض عمل 

الدائرة اليجاد سبل 
التعاون المشترك مع 
المفوضية من ناحية 

المشورة والتدريب 
وبناء قدرات العاملين

مدير عام دائرة حماية املرأة الدكتورة عطور حسني مع عضو مفوضية حقوق االنسان فاتن احللفي

التجارة تبحث
تجهيز العراق 

بالحنطة األسترالية

حصيلة متقدمة 
للفحوصات المختبرية 

في مستشفى الكرخ

تشغيل خط سكة 
سامراء بعد توقف 

دام 4 سنوات

تجهيز وكالء الكرخ 
والنازحين بكميات 

جديدة من الرز

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعا وزير التجارة وكالة الدكتور س��لمان اجلميلي 
احلكومة االس��ترالية إلى تق��دمي املزيد من الدعم 
للعراق لتمكينه من عمليات اعادة االعمار وحتقيق 
التنمية في املناطق احملررة ، مشيدا في الوقت ذاته 
بحجم التعاون املش��ترك ب��ني البلدين في اجملاالت 
االقتصادي��ة والتجارية واالس��تثمارية ومبا قدمته 
اس��تراليا من دعم للعراق ف��ي مكافحة االرهاب 

ومساعدة النازحني وتوفير االستقرار.
واوضح الوزير خالل لقائه الس��فير االسترالي في 
العراق كريس��توفر النغمان ان اللق��اء تناول ايضا 
عددا من القضايا في اطار تعزيز العالقات الثنائية 

بني البلدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققت ش��عبة اخملتب��رات حصيل��ة متقدمة في 
مج��ال اجراء الفحوصات اخملتبرية خالل عام 2017 
اذ حقق��ت اكثر م��ن )300( الف فح��ص مختبري 

تنوعت بني بسيط ومعقد .
واكد مدي��ر املستش��فى الدكتور رائ��د عبد اهلل 
االنب��اري عل��ى اهمي��ة العم��ل اخملتبري م��ن اجل 
الوص��ول ال��ى تش��خيص دقي��ق فضال ع��ن ثقة 
املراجع��ني بنتائ��ج الفحوص��ات الت��ي جت��رى في 
املستش��فى ، مبيناً ان الفحوص��ات يتم اجراؤها 
عل��ى وفق معايي��ر عاملية ع��ن طريق اس��تعمال 
اجه��زة مختبري��ة حديثة ومتطورة حتت اش��راف 
م��الكات كفوءة متتلك اخلب��رة املطلوبة في مجال 

عملها ،

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن وزير النقل الكابنت كاظ��م فنجان احلمامي 
إعادة تش��غيل خط سكة س��امراء املتوقف منذ 
دخول داعش عام 2014 م��ن خالل وصول القاطرة 
مع طاق��م من الفنيني من الس��كك الى محطة 
قطار س��امراء وتش��غيل ذلك  اخلط املتوقف منذ 

عدة سنوات. 
وبهذا الصدد أش��ار مدي��ر عام الش��ركة العامة 
لسكك حديد العراق املهندس سالم جبر سلوم انه 
مت إصالح واس��تبدال جميع املعدات املتضررة خلط 
الس��كة والسداد الترابية من التاجي الى سامراء 
وازالة جميع املعوقات من أكداس األتربة واألسالك 
الكهربائية وتغير مواقع احلراسة التابعة للحشد 
الشعبي التي كانت فوق خط السكة وبناء مواقع 

بديلة بالقرب من خط السكة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتج��ارة احلبوب في وزارة 
التج��ارة ع��ن جتهي��ز س��ايلو العطيفي��ة لوكالء 
مناطق الك��رخ واحلرية والنازحني في جانب الكرخ 
بحصص جديدة من م��ادة الرز بتوعيه الفيتنامي 

واالورغواني
واوضح مديرعام الشركة املهندس هيثم اخلشالي 
ان الكميات اجملهزة للمناطق املذكورة بلغت )790( 
طن��ا فيما مت جتهي��ز النازح��ني في جان��ب الكرخ 

بكمية بلغت )675( طنا من الرز الفيتنامي .
من جانب اخر اش��ار اخلش��الي ال��ى اجناز صومعة 
ش��لب الش��امية التابعة لفرع الديوانية تنظيم 
جمي��ع الصكوك اخلاصة مبس��تحقات مس��وقي 
احلنطة لالعوام الس��ابقة حيث مت اجناز املعامالت 
اخلاص��ة بتس��ويق احلنطة لع��ام 2016 والتي بلغ 

عددها  )2432( صكا.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

والفنية  الهندس��ية  الف��رق  قامت 
في شعبة التراسل التابعة ملديرية 
إتص��االت البصرة بحمل��ة لصيانة 
مس��ارات الكاب��الت الضوئي��ة في 
احملافظ��ة والتي تنقل الس��عات بني 
محطات اإلن��زال البحري ومحطات 
التراس��ل الضوئي��ة وفي الس��ياق 
نفس��ه مت إص��الح عارض��ة الكابل 
الضوئ��ي مس��ار ) أندل��س - زبي��ر (  
وإعادة جمي��ع اخلدمات التي يوفرها 

الكابل في املسار املذكور . 
م��ن جان��ب أخ��ر متكنت امل��الكات 
والفني��ة ف��ي مديرية  الهندس��ية 
م��ن  األش��رف  النج��ف  إتص��االت 
إصالح عارضة الكابل الضوئي الذي 
يغ��ذي مطار النج��ف وإعادة خدمة  
اإلتص��االت واإلنترن��ت للمطار بعد 

إجناز العمل ، وأيضا مت إصالح الكابل 
الضوئي مس��ار ) جنف - العباس��ية 
( وكذل��ك صيانة كابل س��عة 600 
مشترك يغذي كابينات حي الغدير 
وإع��ادة جمي��ع اخلدم��ات الهاتفية 
املقطوعة للمواطنني واملؤسس��ات 

احلكومية . 
على صعيد متصل متكنت مالكات 
مديري��ة اتص��االت االنب��ار التابع��ة 
للشركة العامة لالتصاالت من اجناز 
ونصب بداله سعة الف خط هاتفي 
ف��ي منف��ذ طريبيل احل��دودي وذلك 
لتزويد دوائر الدوله ومكتب املشرف 
العام على املنف��ذ والقوات االمنية 
فيه بخطوط هاتفي��ة وذلك حلاجة 
تل��ك الدوائ��ر للخط��وط الهاتفية 
ومتكينها م��ن اداء عمله��ا وايصال 

املعلومة بالسرعة املمكنة.
يذكر ان منفذ طريبيل يبعد 450 كم 
غرب مدينة الرمادي مركز محافظة 

االنبار استمرت اعمال نصب البدالة 
فيه ملده 24 س��اعة متواصلة حيث 
اشترك في اجناز هذا العمل شعبتي 
التراسل والبداالت في مقر املديرية 
املهن��دس حامت  وباش��راف مديره��ا 
محمد حسن ،  كما اجنزت املالكات 
الفنية ف��ي اتصاالت االنب��ار اعمال 
صيان��ة بناية القس��م االداري داخل 
مبنى املديرية وذلك للحاجة املاسة 
له��ا ومبتابع��ة ميداني��ة م��ن قبل 
املتخصصني لتنفيذ االعمال املدنية 
بجميع مراحلها وسرعة اجناز العمل 
من قبل ش��عبة املباني ، وتأتي هذه 
االعمال امياناً بتقدمي افضل اخلدمات 
االتصاالت للمؤسسات واملواطنني .

من جانبها عملت ش��عبة التراسل 
في مديري��ة إتصاالت واس��ط على 
املوفقي��ه  ضوئ��ي  محط��ة  رب��ط 
ن��وع ه��واوي ) Rtw620 ( وإدخاله��ا 
للخدم��ة  وم��ن خالله��ا ميكن ربط 

مشروع البطاقة الوطنية املوحدة ، 
فيما قامت مديرية إتصاالت النجف 
األش��رف بإكمال تنصي��ب محطة 
متكاملة للبداالت الالس��لكية مع 
الب��رج وجمي��ع ملحقاته ف��ي قرية 
واألحياء احمليطة  الس��كنية  الغدير 
إلطالق خدمات الهاتف الالس��لكي 

للمشتركني . 
إتص��االت  مديري��ة  متكن��ت  كم��ا 
كربالء م��ن خالل مالكاته��ا الفنية 
بإصالح اخلط�وط الهاتفية ألقسام 
بع�د  املقدسة  العتبة احلس��يني�ة 
تعرضه��ا للقطع نتيج�ة األعمال 
اخلاص��ة بالعتبة بصح��ن العقيلة 
زين��ب )ع( ومت إجناز العم����ل وإعادة 
جميع اخلدمات الهاتفية املقطوعة 
، وتواص��ل وزارة اإلتص��االت مواكبة 
التكنولوجي��ة  التط��ورات  أخ��ر 
لتقدمي أفضل اخلدم��ات للمواطنني 

واملؤسسات احلكومية. 

تقرير

صيانة الكابالت الضوئية في البصرة وإعادة االتصاالت لمطار النجف 
نصب بدالة سعة ألف خط هاتفي في طريبيل الحدودي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  اك��د 
االجتماعية املهندس محمد شياع 
السوداني ضرورة تشغيل 50 % من 
العمال��ة الوطني��ة في الش��ركات 
النفطية وشمول العاملني االجانب 

بالضمان االجتماعي. 
وق��ال الوزي��ر خ��الل لقائ��ه املدي��ر 
االقليم��ي لش��ركة )BP( النفطية 
البريطاني��ة زي��د الياس��ري والوفد 
املراف��ق له في مكتبه الرس��مي، مت 
التاكيد على التزامات الشركة جتاه 

العراق والوزارة العاملة في البصرة 
التزاماته��ا  تنفي��ذ  ف��ي  ووفائه��ا 
املتعلقة بشتغيل %50 من العمالة 
الوطنية وشمول العاملني االجانب 

بالضمان االجتماعي. 
ودعا السوداني الش��ركة الى عدم 
التعام��ل م��ع ش��ركات التوظيف 
االهلي��ة كونه��ا غي��ر مج��ازة وال 
متثل اي جهة رس��مية في تشغيل 
العاطل��ني م��ن العم��ل، والتعامل 
بص��ورة مباش��رة م��ع وزارة العمل 
التدريبي��ة  ومراكزه��ا  ودوائره��ا 

املنتش��رة في بغ��داد واحملافظات اذ 
تقي��م ه��ذه املراك��ز دورات تدريبية 
متط��ورة بكفاءة املراك��ز التدريبية 
العاملية نفس��ها على ايدي مدربني 

كفوئني وماهرين. 
واض��اف الوزي��ر ان العام��ل احملل��ي 
اصبح اليوم ميتلك املهارات مبستوى 
العامل االجنب��ي ويؤدي املهام التي 
يكلف بها بصور صحيحة وبالتالي 
االقتصادي  الوض��ع  عل��ى  انعكس 
للبلد بامتصاص البطالة بني فئات 

الشباب وتقليل الكلف املالية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير التعلي��م العالي والبحث 
ال��رزاق  عب��د  الدكت��ور  العلم��ي 
املنظمات  مع  التنس��يق  العيسى 
الدولي��ة لتطوي��ر معايي��ر ج��ودة 

التعليم واالعتماد االكادميي .
وق��ال الوزي��ر لدى اس��تقباله وفدا 
م��ن منظم��ة ط��الل اب��و غزال��ة 
الدولي��ة للخدم��ات املهني��ة قدم 
الوف��د الزائر خالله طلب��ا للتعاون 
والتنس��يق ف��ي حق��ول احملاس��بة 
واالستشارات التعليمية والتدريب 

التوظي��ف،  وخدم��ات  املهن��ي 
واحلكوم��ة اإللكتروني��ة، والتعليم 
اإللكترون��ي ، معربا عن اس��تعداد 
الوزارة واجلامعات العراقية للتعاون 
ف��ي مجال فت��ح نوافذ التنس��يق 
املش��ترك التي حتقق اجلودة وترتقي 
باالعتم��اد األكادميي للمؤسس��ات 

التعليمية. 
وق��ال الوزير في كلم��ة القاها في 
امللتق��ى إن الوزارة تعمل على منح 
رؤساء األقس��ام العلمية دورا اكبر 
ف��ي  العملي��ة التعليمية، وتهيئة 

البيئة املناس��بة لتعزي��ز قدراتهم 
األكادميية، مش��يرا الى أن االهتمام 
يج��ب أن يتركز على تنمية اجلوانب 
اإلبداعي��ة ف��ي املفاص��ل كاف��ة ، 
مؤك��دا دع��م اجلامع��ات واملراك��ز 
البحثي��ة للتوج��ه نح��و البحوث 
التطبيقي��ة األكثر فائدة في تلبية 

حاجات اجملتمع.
الفتا الى أهمية إبعاد اجلامعات عن  
وترس��يخ  والتدخالت  املماح��كات 
التعاي��ش الس��لمي وإش��اعة روح 

املواطنة .

العمل تبحث تشغيل 50 % من العمالة 
الوطنية مع شركة )BP( البريطانية

العيسى يؤكد التنسيق مع المنظمات الدولية 
لتطوير جودة التعليم واالعتماد األكاديمي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحثت الشركة العامة للصناعات 
وزارة  ش��ركات  اح��دى  الفوالذي��ة 
الصناعة واملعادن مع شركتي نفط 
وغاز الشمال في كركوك امكانية 
املس��اهمة في تنفيذ مشاريع في 

حقول عجيل وباي حسن .
وق��ال مدير ع��ام الش��ركة العامة 
املهن��دس  الفوالذي��ة  للصناع��ات 
ج��الل عباس حس��ني ف��ي تصريح 

ملركز االعالم والعالقات العامة في 
مركز ال��وزارة بأنه وخالل زيارته الى 
الش��ركتني املذكورت��ني قدم عرضا 
بش��أن امكانيات وقدرات ش��ركته 
لتنفيذ  واس��تعدادها  التصنيعية 
اعمال ومشاريع جديدة في حقول 

باي حسن وعجيل .
كم��ا جرى اس��تعراض ومناقش��ة 
تق��وم  الت��ي  العق��ود  تفاصي��ل 
الش��ركة حاليا بتنفيذها لصالح 

، مش��يرا  املذكورت��ني  الش��ركتني 
الى انه جرى االتفاق على تش��كيل 
وفود فنية لزيارة الش��ركة العامة 
به��دف  الفوالذي��ة  للصناع��ات 
االطالع على مصانعها وخطوطها 
االنتاجي��ة والتعرف ع��ن قرب على 
س��ير عمليات االنتاج فيها اضافة 
ال��ى االتف��اق على تش��كيل فريق 
تنس��يقي ب��ني الطرف��ني لتق��دمي 
اتفاقات  ال��ى  للتوص��ل  الع��روض 

جديدة .
م��ن جانب اخر ناقش��ت الش��ركة 
العامة للصناع��ات الهيدروليكية 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  اح��دى 
واملع��ادن التع��اون والتنس��يق مع 
وزارة الداخلي��ة وامكانية جتهيزها 

مبنتجاتها املتنوعة .
وقال مدير عام الش��ركة  املهندس 
حيدر ناصر ظاهر في تصريح ملركز 
االعالم والعالقات العامة في الوزارة 

بأن وف��دا م��ن الش��ركة زار وكيل 
وزارة الداخلية لش��ؤون الش��رطة 
الفري��ق محمد بدر لبحث امكانية 
فتح اف��اق جديدة للتعاون مع وزارة 
الداخلي��ة واالتف��اق عل��ى تق��دمي 
ع��رض فني وجت��اري لتجهي��ز وزارة 
الداخلية بكرفانات ذات مواصفات 
عالية اجلودة الستعمالها من قبل 
م��الكات مديرية امل��رور العامة في 
تقاطع��ات الش��وارع اضاف��ة الى 

مناقش��ة امكانية تنفيذ مشاريع 
اخرى لصالح وزارة الداخلية .

الداخلي��ة  وزارة  وكي��ل  واب��دى 
اس��تعداده للتع��اون مع ش��ركات 
وزارة الصناعةلتنفي��ذ متطلب��ات 
واحتياج��ات وزارة الداخلي��ة دعما 
للمنت��ج الوطني مؤك��دا على ان 
تكون القيم��ة املضافة للمنتجات 
اس��عار  وذات  حقيقي��ة  اجمله��زة 

منافسة.

»الهيدروليكية » تجّهز الداخلية بالكرافانات

»الفوالذية« تبحث اإلسهام في تنفيذ مشاريع في حقول عجيل وباي حسن 
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متابعة الصباح الجديد:

واملع��ادن  الصناع��ة  وزي��ر  أك��د 
املهندس محمد شياع السوداني 
اهمي��ة تطبي��ق قان��ون حماي��ة 
بصفت��ه  العراقي��ة  املنتج��ات 
ج��دار الصد امام االغراق املتعمد 
املس��توردة  والبضائ��ع  للس��لع 

للسوق العراقية .
للحلق��ة  ادارت��ه  خ��ال  وق��ال 
النقاش��ية التي عقدت في مقر 
وزارة الصناعة واملعادن حتت شعار 
) حماية املنتجات العراقية مهمة 
بالصناع��ة  للنه��وض  وطني��ة 
والزراعة ودعم االقتصاد الوطني 
(:«جاءت اقام��ة هذه احللقة  بناء 
على توجيه��ات مجل��س الوزراء 
ف��ي ظل توجه الدول��ة نحو دعم 
القط��اع الصناع��ي م��ن خ��ال 
والتش��ريعات  القوان��ن  تنفي��ذ 
املنتج��ات  بحماي��ة  املتعلق��ة 
العراقي��ة ومعاجل��ة املش��كات 
احمليطة بتطبيق هذه القوانن في 
ظل وض��ع اقتصادي صعب وذلك 
بأجتث��اث ح��االت الفس��اد واحلد 
منها » ، مشيرا الى صدور قرارات 
بحماية ) 62( منتجا محليا فيما 
بق��ي ) 17 ( ق��رارا قي��د الع��رض 
ام��ام مجلس ال��وزراء و)84( قرارا 
اخر قي��د االجناز معرب��ا عن امله 
بالتوصل الى عدد من التوصيات 
لغرض عرضها على جلنة الشؤون 

االقتصادية ومجلس الوزراء ( .
وتناولت احللقة عرضا مستفيضا 
قان��ون  اهمي��ة تطبي��ق  بش��أن 
العراقي��ة  املنتج��ات  حماي��ة 
االقتص��اد  عل��ى  وانعكاس��اته 
العراق��ي واهميت��ه ف��ي معاجلة 
االض��رار الناجت��ة عن املمارس��ات 
التجاري��ة الض��ارة وتوفير البيئة 
املناس��بة لرفع ق��درات املنتجن 
احمللين وتهيئتهم للمنافسة في 
االس��واق احمللية ، ومناقش��ة ابرز 
املشكات واملعوقات التي تواجه 

واقتراح  العراقي��ن  الصناعي��ن 
جمل��ة م��ن احلل��ول والتوصيات 
والت��ي م��ن ابرزها ال��زام الوزارات 
االحتادي��ة واجلهات غي��ر املرتبطة 
ب��وزارة بتطبيق اج��راءات قرارات 
حماي��ة املنتج��ات الص��ادرة عن 
توصيات  ودع��م  ال��وزراء  مجلس 
وزارة الصناعة واملعادن في حماية 
املنتجات العراقية من املمارسات 
الضارة في التجارة الدولية كونها 
التشريعات  حقا مش��روعا تقره 
والتهريب من  التهرب  ومكافحة 
دف��ع الضريب��ة الكمركي��ة ملنع 
حص��ول اضرار تصي��ب االقتصاد 

الوطني واملنتجن احمللين .

واك��دت احللقة عل��ى دور الهيئة 
املنافذ  العامة للكم��ارك وهيئة 
احلدودية والتزام الوزارات واجلهات 
احلكومية بامل��ادة 1/27 من قانون 
 2017 لع��ام  االحتادي��ة  املوازن��ة 
الصناعي��ة  املنتج��ات  بش��راء 
احمللي��ة ومن��ع ش��راء منتج��ات 
او  مماثل��ة  مس��توردة  اجنبي��ة 
وااللتزام  احمللي  للمنتج  منافسة 
املوازنه  قان��ون  واحكام  بنصوص 
االحتادي��ة , واعف��اء امل��واد االولية 
املس��جلة  للمصانع  املس��توردة 
ل��دى املديري��ة العام��ة للتنمية 
الصناعية واملرخصة من الهيئة 
واملشاركات  لاستثمار  الوطنية 

مع الش��ركات العامة الصناعية 
والغراض التصنيع حصرا وكذلك 
وش��مول   , العام��ة  الش��ركات 
املصان��ع املس��جلة ف��ي املديرية 
الصناعية من  للتنمي��ة  العامة 
للمصن��ع  االرض  متلي��ك  حي��ث 
للمصان��ع  التملي��ك  بف��رارات 
الوطنية  الهيئ��ة  املرخصة م��ن 
لاستثمار وقيام املديرية العامة 
للتنمي��ة الصناعية بالتس��ويق 
لقانون حماية املنتجات العراقية 
ودعم الصادرات املصنعة ونصف 
املصنعة من خال ارسال رسائل 
املصان��ع  جمي��ع  ال��ى  هاتفي��ة 
وبالتع��اون م��ع احت��اد الصناعات 

الصناع��ة  وحماي��ة  العراق��ي 
الناشئة بشتى وسائل  الوطنية 

احلماية املباشرة وغير املباشرة ,
ودعت احللقة ال��ى دعم املنتجن 
استمرارية  واحلفاظ على  احمللين 
دوران عجلة الصناع��ة والتأكيد 
عل��ى التطبي��ق الفع��ال جلميع 
والتدقيق على  الرقاب��ة  وس��ائل 
البل��د )  ال��ى  الس��لع الداخل��ة 
اجله��از   , الضريب��ة   , التج��ارة 
املرك��زي للتقيي��س والس��يطرة 
النوعي��ة ( اضافة الى التنس��يق 
املش��ترك والفع��ال ب��ن اجلهات 
بهدف  الق��رارات  بتنفيذ  املعنية 
تأمن حماي��ة املواط��ن اوال وعن 

طريق املساهمة احلقيقية بدعم 
املنتج احمللي ليكون رافدا اساسيا 

لاقتصاد العراقي
وحضر احللقة النقاشية املستشار 
االقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور 
ع��ن  وممثل��ون  احلس��ني  كاظ��م 
وزارات الزراع��ة والتج��ارة واملالية 
والتخطي��ط واجلامعات العراقية 
وديوان الرقاب��ة املالية واحتاد رجال 
التجارية  الغ��رف  واحت��اد  االعمال 
والهيئة العام��ة للضرائب واحتاد 
واملعه��د  العراق��ي  الصناع��ات 
االقتص��ادي  لاص��اح  العراق��ي 
والقطاع اخلاص وجمع من اخلبراء 

واخملتصن بالشأن الصناعي .

شدد على أهمية تطبيق القانون أمام اإلغراق المتعمد للسلع المستوردة

وزير الصناعة يؤكد: حماية المنتجات العراقية دعم لالقتصاد الوطني 

قال وزير الصناعة 
خالل إدارته للحلقة 
النقاشية تحت 
شعار »حماية 
المنتجات العراقية 
مهمة وطنية 
للنهوض بالصناعة 
والزراعة ودعم 
االقتصاد الوطني«

املهندس محمد شياع السوداني

افتتاح جناح خاص في 
المركز التخصصي الثاني 

لألسنان في الديوانية
الديوانية - الصباح الجديد:

قررت دائ��رة العيادات الطبية الش��عبية فتح 
اجلن��اح اخلاص ف��ي املركز التخصص��ي الثاني 
لطب األس��نان بدائرة صحة الديوانية لتقدمي 

خدمات عاج األسنان .
وقال معاون مدير عام الدائرة للش��ؤون الفنية 
الدكتور ش��هاب احمد جاس��م ) استناداً إلى 
بي��ان وزارة الصح��ة دائرة التخطي��ط وتنمية 
املوارد قررت دائرتنا فتح اجلناح اخلاص في املركز 
التخصصي الثاني لطب األسنان بدائرة صحة 
الديواني��ة لتقدمي خدمات حش��وات األس��نان 

واجلذور وتقومي األسنان ( .
وأوض��ح أن رده��ات األجنحة اخلاص��ة مجهزة 
الطبي��ة  واملس��تلزمات  األجه��زة  بأح��دث 
والتشخيصية إضافة إلى اخلدمات الفندقية 
املمي��زة وبأس��عار مناس��بة قياس��ا باألج��ور 
ف��ي املستش��فيات األهلية واملراك��ز الطبية 

اخلاصة.
وأش��ار جاس��م إلى أن هذه األجنحة افتتحت 
تلبي��ة حلاجة املواطن��ن ورغبتهم في معاجلة 
مرضاه��م فيها , موضح��اً أن ردهات األجنحة 
اخلاص��ة مت افتتاحه��ا في عام 2009 وبنس��بة 
%25 من أس��رة املستش��فيات وفقاً للتعديل 
الثان��ي رق��م )49( لس��نة 2008 لقان��ون دائرة 
العيادات الطبية الش��عبية رقم )89( لس��نة 
1986 وال��ذي ن��ص عل��ى معامل��ة األجنح��ة 
اخلاصة في املستش��فيات احلكومية معاملة 
العيادات الطبية الشعبية وشمولها بأحكام 

هذا القانون .

زيارات رقابية لمطحنة 
المقداد الحكومية لمتابعة 

إنتاج وتجهيز الطحين

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصني��ع احلبوب 
ف��ي وزارة التجارة عن قيامه��ا بجوالت رقابية 
ملطحنة املقداد احلكومي��ة ملتابعة الية انتاج 

وجتهيز مادة الطحن .
واوض��ح مدي��ر ع��ام الش��ركة املهن��دس طه 
ياسن عباس انه مت تكليف جلنة رقابية داخلية 
في الش��ركة ملتابعة الية انت��اج وجتهيز مادة 
الطحن اضافة ال��ى االطاع على الية العمل 
ف��ي املطحنة والواق��ع االنتاج��ي والفني بعد 
اج��راء اعمال صيان��ة وتأهيل لبع��ض مكائن 

ومعدات املطحنة.
 مش���يرا ال�ى ان اللجن���ة قام�ت بالتج�وال 
ف�ي جميع اقسام ومفاصل املطحنة لتقييم 
االداء وانع��كاس اعم��ال الصيان��ة� والتطوير 
االنتاج��ي وكف����اءة  الواق��ع  املنف��ذة عل��ى 
املطحنة كم��ا اعدت اللجن��ة تقريرا مفصا 
عن نتائ��ج الزيارة والتوصيات الى االدارة العليا 
ف��ي الش��ركة التخ�اذ الق���رارات املناس��ب�ة 

بشأنه�ا. 
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بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير الصناع��ة واملعادن وكالة 
املهندس محمد شياع السوداني مع 
س��فير اململكة العربية السعودية 
لدى الع��راق عب��د العزيز ب��ن خالد 
الشمري سبل توسيع افاق التعاون 
الصناع��ي ب��ن البلدين وتش��جيع 
االس��تثمار ومناقش��ة العدي��د من 
املوضوع��ات والقضايا ذات االهتمام 

املشترك بن البلدين الشقيقن .
واك��د الوزي��ر خ��ال اللق��اء حرص 

ال��وزارة على زي��ادة التع��اون وفتح 
اف��اق وقن��وات اتصال جدي��دة بن 
الس��عودية  والعربي��ة  الع��راق 
لارتق��اء مبس��توى العاق��ات التي 
جتم��ع البلدين ومب��ا يحقق املصالح 
املشتركة لش��عبيهما حيث تربط 
وعلى  تاريخي��ة  البلدي��ن عاق��ات 
جمي��ع االصع��دة ، مش��يرا الى ان 
الع��راق والس��عودية لهما ثقلهما 
في املنطقة بش��كل كبير ، مؤكدا 
توج��ه ال��وزارة نحو االنفت��اح على 

القطاع اخلاص لغرض ابرام اتفاقات 
شراكة مبوجب قانون الشركات الذي 
اتاح للش��ركات احلكومية التعاقد 
مع الش��ركات العربي��ة واالجنبية 
النافذة انسجاما  وفقا للتعليمات 
مع التوجه احلكومي العام بتهيئة 
املناخ املناس��ب جلذب االستثمارات 
االجنبية الس��يما املستثمرين من 
رجال االعمال السعودين لتحقيق 

التنمية االقتصادية في الباد .
وابدى الس��وداني دعمه وتشجيعه 

الس��عودية  الش��ركات  لدخ��ول 
الراغبة بالعمل في العراق خصوصا 
مجاالت الطاق��ة والصناعة ، الفتا 
ال��ى ان مباحثات جرت مع ش��ركة 
س��ابك للدخول في االستثمار في 
مجال قطاع االسمدة الفوسفاتية 
ال��ى  اضاف��ة  والبتروكيمياوي��ات 
االستثمار املعدني وذلك ملا ميتلكه 
الع��راق م��ن خزي��ن للمع��ادن يعد 

االكبر في املنطقة .
كم��ا تناول اللقاء طرح ومناقش��ة 

تشكيل مجلس تنسيقي اقتصادي 
مش��ترك يش��مل جمي��ع اجمل��االت 
الصناعية بش��قيها العام واخلاص 
لفس��ح اجملال امام رج��ال االعمال 
السعودين لاس��تثمار في العراق 
والذي س��يكون مبثابة خطوة خللق 
تفاهمات جديدة وترجمة للشراكة 
احلقيقي��ة وم��ن املؤم��ل ان يض��م 
اجمللس في عضويته ممثلن عن غرف 

التجارة في كا البلدين .
من جانبه أكد الس��فير السعودي 

وتطوي��ر  بالتع��اون  ب��اده  رغب��ة 
العاق��ات الثنائية م��ع العراق في 
ش��تى اجمل��االت والعمل ال��ى جانب 
الش��ركات العراقية لاس��هام في 
تطوير القطاع الصناعي عن طريق 
الشراكة او االستثمار ، مبديا رغبة 
رجال االعمال السعودين في اقامة 
مش��اريع جديدة في العراق ، معربا 
عن آمله بان يسهم هذا اللقاء في 
تطوير مستقبل العاقات الثنائية 

بن البلدين.

العراق والسعودية يبحثان توسيع آفاق التعاون الصناعي 

بغداد - الصباح الجديد: 
أجرت الهيئة العليا للحج والعمرة 
للمرشدين  التنافس��ي  االمتحان 
الدينين حملافظات بغداد والوسط 
واجلنوب الذين س��يرافقون قوافل 
احلجاج العراقين في موسم احلج 

املقبل.
وق��ال املتحدث الرس��مي باس��م 
الهيئة حس��ن فه��د الكناني في 
تصريح ان "الهيئة اجرت االمتحان 
للعم��ل  للمتقدم��ن  اخل��اص 
بصفة مرش��دين دينين ملوس��م 
احل��ج املقب��ل 1439 ه��� ملكتب��ي 
والثال��ث ومحافظات  االول  بغداد 
مناطق  بث��اث  واجلنوب  الوس��ط 
مركزية ) بغداد , النجف االش��رف 

, البصرة(".

واوض��ح املتح��دث الرس��مي ان " 
الهيئة اشترطت لتقدمي املرشدين 
ان يك��ون عراق��ي اجلنس��ية ومن 
املتخصص��ن في مج��ال العلوم 
الديني��ة أو العامل��ن ف��ي حق��ل 
التبلي��غ الدين��ي و وأنهى دراس��ة 
االولية في  املباحث االس��تداللية 
احلوزات العلمية واملدارس الدينية 
، كما يج��ب ان يكون ذاهبا للحج 
س��ابقاً بصف��ة مرش��د ديني من 
قبل دائ��رة اإلرش��اد والبح��وث أو 
مرش��د عمرة مف��ردة و أن ال يقل 
عمره عن )٣٠ س��نة( وال يزيد على 
( ٦٣ س��نة( ، اضاف��ة الى امتاكه 
ثقافة التبليغ والقدرة على التأثير 
االيجاب��ي باآلخري��ن ونق��ل مبادئ 
الدين اإلس��امي احلني��ف ويعمل 

عل��ى رص الص��ف الوطن��ي ونبذ 
ثقافة اإلرهاب والطائفية".

وذكر ان الهيئة " س��تختار نسبة  
%85 من مرش��دي مواس��م احلج 
الس��ابقة و%15 م��ن املتقدم��ن 
ألول م��رة الذي��ن رافق��وا قواف��ل 
املعتمرين بصفة مرشدين دينين 
ع��ن طري��ق الهيئ��ة , وس��محت 
للمرش��د املتحصل على درجة ٩٠ 
فصاعداً في االمتحان التنافس��ي 
لع��ام ٢٠١٧م االحتف��اظ بدرجته 

واملنافسة بها لهذا العام".
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر ان امتح��ان 
املرش��دين للمحافظ��ات الغربية 
والش��مالية ومكتب بغداد الثاني 
سيتم االعان عن موعده في وقت 

الحق. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة اإلعمار واإلس��كان 
العامة  واألش��غال  والبلدي��ات 
عن إجن��از صيان��ة وتبليط عدد 
بناحية  الرئيسة  الش��وارع  من 
الش��يخ س��عد ف��ي محافظة 

واسط.
وذكر املرك��ز االعامي للوزارة ان 
مديري��ة بلدية الش��يخ س��عد 
البلدي��ات  ملديري��ة  التابع��ة 
العامة أحدى تشكيات الوزارة 
اجنزت صيانة واكس��اء ش��وارع 
الت��راث  وح��ي  احلس��ن  ح��ي 
وباإلمكاني��ات واجله��ود الذاتية 
للبلدي��ة ضم��ن خطتها للعام 

احلالي.   
أن  االعام��ي  املرك��ز  واض��اف 
الصيان��ة ش��ملت إكس��اء )9( 
شوارع في حي احلسن و شارع 
في حي التراث , مبيناً ان العمل 

تضم��ن قل��ع وقش��ط طبق��ة 
ومعاجل��ة  القدمي��ة  األس��فلت 
احلف��ر واملطب��ات ثم األكس��اء 

بطول ) 2.224( م.
االعم��ار  وزارة  اعلن��ت  كم��ا 
واالشغال  والبلديات  واالسكان 
العام��ة اجن��از مش��روع طري��ق 
ميث��م التم��ار ف��ي محافظ��ة 

كرباء املقدسة.
وذكر املرك��ز ان املاكات الفنية 
والهندس��ية في ش��ركة اشور 
العامة احدى تشكيات الوزارة 
اجن��زت مش��روع طري��ق ميث��م 
التم��ار لصال��ح بلدي��ة كرباء 
املقدس��ة الذي يعد من الطرق 
املهمة التي تس��هم في تقليل 
الزخ��م امل��روري احلاص��ل داخل 
املدين��ة مما يس��هل انس��يابية 
حركة املركب��ات حيث ميتد من 
تقاطع احلس��ينية الى مجسر 

االمام احلسن.
وبن ان االعمال تضمنت قش��ط 
الطريق وقلع الروطانات احلاصلة 
بالطريق ثم ال��رش مبادة التاكوت 
واالكساء مبادة االسفلت بطبقة 
سمك 6س��م وعرض 11,5 وطول 
800م ، مضيفا ان الشركة سبق 
لها ان اجنزت في محافظة كرباء 
املقدسة مشروع طريق االسكان 
داخ��ل احملافظ��ة لصال��ح بلدية 
كرباء باجتاهن ذهابا وايابا وبطول 
1,25كم لكل اجت��اه وعرض 11,5 
وال��ذي ميتد من فلكة الس��فينة 

الى مجسر االمام علي )ع(.
مس��تمرة  ال��وزارة  ان  يذك��ر 
ف��ي تنفي��ذ املش��اريع اخلدمية 
والعمرانية في محافظة كرباء 
املقدس��ة آلظهاره��ا باملظه��ر 
ال��ذي يليق ومكانته��ا الدينية 

والسياحية.

امتحان تنافسي لمرشدي حجاج 
بغداد والوسط والجنوب

أعمال صيانة وتبليط شوارع
 في واسط وكربالء



واشنطن - وكاالت:

وقع الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
مرس��وم جتدي��د اعف��اء اي��ران من 
العقوب��ات املرتبطة مبلفها النووي، 
االتفاق  بانهي��ار  اجملازف��ة  متجنب��اً 
النووي املًبرم مع الدول الس��ت. في 
الوق��ت ذات��ه، فرض��ت وزارة اخلزانة 
األميركية عقوب��ات على 14 جهة 
ايرانية، ليست متصلة بهذا امللف، 
وترتبط بسلوك النظام وانتهاكاته 
حلقوق االنسان، وقمعه املتظاهرين 

وزعزعته االستقرار االقليمي.
وأكد مس��ؤول أميرك��ي أن ترامب 
س��يعمل مع االوروبيني على اتفاق 
يع��ّزز اج��راءات تفتي��ش املنش��آت 
خط��ر  م��ع  ويتعام��ل  االيراني��ة 
الى  الباليستية، مشيراً  الصواريخ 
انه يأم��ل بالتوصل ال��ى اتفاق في 

غضون سنة. 
طاولته��م  الذي��ن  األف��راد  وب��ني 
العقوب��ات، رئيس القض��اء االيراني 
صادق الريجاني. واس��تبقت طهران 
إع��ان الرئيس األميرك��ي، بتهديد 

ب���رّد ق��اس ف��ي ح��ال انس��حبت 
واشنطن من االتفاق، اذ قال الناطق 
اإليراني��ة محمد  احلكومة  باس��م 
باقر نوبخت إن اجمللس األعلى لألمن 
القومي في باده وس��لطات خاصة 
أخ��رى اس��تعدت الحتم��ال خروج 
الواليات املتحدة من االتفاق، مشيراً 
ال��ى أن األخي��رة س��تتلقى رداً قوياً 

وحازماً من إيران.
وأتى ق��رار ترامب ذلك بع��د تلقيه 
توصية رسمية في هذا الصدد من 
وزي��رَي اخلارجي��ة ريكس تيلرس��ون 
والدف��اع اجلن��رال جيم��س ماتيس 
ومستشار األمن القومي في البيت 
األبيض هربرت ماكماستر، عارضها 

مشّرعون جمهوريون. 
وحققت مفاوضات يجريها الرئيس 
البارزون مع مشّرعني  ومستشاروه 
أميركيني، تقدماً في شأن محاولة 
تغيي��ر قان��ون مرتب��ط بالعقوبات، 
لئا يُرَغ��م ترامب كل 90 يوماً على 
املصادقة على امتثال طهران لبنود 
االتف��اق، ومتدي��د جتمي��د العقوبات 

املرتبطة بامللف النووي. 
العاق��ات  جلن��ة  رئي��س  ويعم��ل 

اخلارجية في مجلس الش��يوخ بوب 
كوركر لتعديل قانون أميركي، لكي 
يشمل استئنافاً تلقائياً للعقوبات 

إي��ران  انتهك��ت  اذا  األميركي��ة، 
خطوطاً محددة. وقبل ساعات من 
إعان ترامب ق��راره، قالت الناطقة 

باسم البيت األبيض سارة ساندرز: 
»الرئيس ال ي��زال يعتقد بأن االتفاق 
النووي هو واحد من أسوأ االتفاقات 

في التاري��خ. واحد من أب��رز عيوبه 
هو انه يتيح إلي��ران أن تُطّور بحرية 
برنامجه��ا الن��ووي وب��أن تتمّك��ن 
امت��اك وق��ت كاٍف  م��ن  س��ريعاً 
لتحقي��ق قدرات نووي��ة. واضح أننا 
نرى مشكلة كبيرة في ذلك. اإلدارة 
تواصل العم��ل مع الكونغرس ومع 

حلفائنا ملعاجلة هذه العيوب.
وكان ترامب رفض في تشرين األول 
املاضي املصادقة على احترام طهران 
بنود االتف��اق، متهماً إياها بانتهاك 
روحيته، وملوحاً باالنس��حاب منه، 
علم��اً أن الوكال��ة الدولية للطاقة 
الذري��ة أك��دت م��راراً إيف��اء إي��ران 

التزاماتها مبوجبه.
وأعل��ن البي��ت األبي��ض أن ترام��ب 
شدد، في اتصال هاتفي مع نظيره 
الفرنس��ي إميانوي��ل ماك��رون، على 
أهمي��ة أن توقف إيران نش��اطاتها 
املزعزعة لاس��تقرار ف��ي املنطقة. 
أما ماكرون فنّبه الى أهمية احترام 
االتف��اق النووي من جميع موّقعيه، 
مستدركاً بوجوب أن يرافق تطبيقه 
الصحي��ح حوار مع إيران في ش��أن 
برنامجها الباليس��تي وسياساتها 

اإلقليمي��ة، لضمان اس��تقرار أكبر 
في الشرق األوسط.

أتى ذلك بعدما جّدد االحتاد األوروبي 
متسكه باالتفاق، معتبراً انه يجعل 
املنطق��ة والعالم أكث��ر أمناً ويقي 
من س��باق محتمل المتاك ساح 
نووي في الش��رق األوسط، ومشدداً 
اجلان��ب  يلم��س  أن  أهمي��ة  عل��ى 
االيراني فوائ��ده االقتصادية. ولكن 
االحتاد حت��دث عن اتفاق مبدئي لبدء 
حوار مع طه��ران، في ش��أن تغيير 
سلوكي في املنطقة، حيث يطاول 
تدخاته��ا ف��ي الش��رق األوس��ط 
وجتاربه��ا الصاروخي��ة وانتهاكاتها 

حقوق االنسان. 
وتزامن ذلك مع منح ايطاليا مصارف 
إيرانية خطاً ائتمانياً قيمته 5 بايني 
يورو.أم��ا الناطق باس��م الكرملني 
دميت��ري بيس��كوف فش��دد على أن 
احلفاظ على استمرارية هذا النص 
مه��م ج��داً، وزاد: كل ط��رف موّقع 
على االتف��اق هو حّر في تفس��يره 
االتفاق  اخلاص��ة، لك��ن  بطريقت��ه 
يبق��ى نتيجة توافق بني العديد من 

املشاركني.

شؤون عربية ودولية6

دبي - رويترز:
قدمت قطر ش��كوى الى األمم املتحدة ذكرت فيها 
أن طائ��رة حربية إماراتي��ة اخترقت مجالها اجلوي 

في كانون األول.
وجاء في تقري��ر بثته الوكال��ة القطرية في وقت 
متأخ��ر من اجلمع��ة املاضية، أن الش��يخة علياء 
أحمد بن س��يف آل ثان��ي مندوبة قط��ر الدائمة 
ل��دى األمم املتحدة أرس��لت رس��التني متطابقتني 
إلى األمني العام ل��ألمم املتحدة أنطونيو جوتيريش 

ورئيس مجلس األمن الدولي بشأن االختراق 
وذك��رت الوكال��ة أن املندوبة القطري��ة أكدت »أن 
الطائرة اإلماراتية دخلت اجمل��ال اجلوي لدولة قطر 
بدون سابق علم للس��لطات القطرية اخملتصة أو 

موافقتها«.
»واعتبرت هذه احلادثة انتهاكا صارخا لسيادة دولة 
قطر وسامة حدودها وأراضيها عاوة على كونها 
خرقا س��افرا ألحكام القانون الدولي واالتفاقيات 

واملواثيق واألعراف الدولية«.
وق��ال أنور قرق��اش وزير الدولة اإلماراتي للش��ؤون 
اخلارجي��ة على حس��ابه الرس��مي عل��ى تويتر إن 

شكوى قطر غير صحيحة.
وكتب »الشكوى القطرية بشأن انتهاك اإلمارات 
جملاله��ا اجل��وي غي��ر صحيح��ة ومرتبك��ة، نعمل 
على الرد عليها رس��ميا باألدل��ة والقرائن، ما نراه 
تصعي��دي وغير مبرر، ما كان يحدث حتت الطاولة 

أصبح مكشوفا فوقها«.

القاهرة - وكاالت:
دعا رئيس مجلس النواب املصري، علي عبد العال، 
مجلس النواب لانعقاد جللسة عامة اليوم األحد، 

إلقرار تعديل وزاري قد يشمل 7 حقائب.
وأوض��ح بي��ان جمللس الن��واب أن اجللس��ة العامة 
املق��ررة الي��وم االحد تأت��ي قبل اجللس��ة احملددة 
النعق��اد البرمل��ان س��لفا، عم��ا بحك��م الفقرة 
األخيرة م��ن امل��ادة )277( من الائح��ة الداخلية 
للمجل��س، حيث كانت اجللس��ة العامة محددة 

يوم الثاثاء املقبل.
ومن املنتظر أن يش��مل التغيير 7 حقائب وزارية، 
في مقدمتها تكليف مصطفى مدبولي، القائم 
بأعمال رئيس الوزراء، رس��ميا برئاس��ة احلكومة، 
وتكليف رانيا املش��اط، القيادية السابقة بالبنك 
املركزي املصري، ومستش��ارة كبير خبراء صندوق 

النقد حاليا، بحقيبة وزارية.
كانت مص��ادر قالت إنه مت التش��اور م��ع البرملان 
على اختيار مدبول��ي ملنصب رئيس الوزراء،  خلفا 
للمهندس شريف إسماعيل، وتولي عاصم اجلزار 
رئي��س هيئ��ة التخطيط العمران��ي منصب وزير 

اإلسكان خلفا ملدبولي.
ورجحت مص��ادر أن يكون من بني التعديات وزراء 
التنمية احمللية هشام الشريف، والسياحة يحيى 
راش��د، والري محمد عبد العاط��ي، والزراعة عبد 
املنعم البنا، واإلس��كان مصطفى مدبولي، فيما 
قال مصدر مطلع آخر، قريب من دائرة التعديل، إن 
وزيري املالية، عمرو اجلارحي والنقل، هشام عرفات 
ق��د دخا ف��ي بورص��ة التغييرات في الس��اعات 

األخيرة.

سول - رويترز
ذكرت وكال��ة يونه��اب الكورية اجلنوبي��ة لألنباء 
أن الكوريت��ني وافقت��ا على إج��راء محادثات على 
مس��توى مجموعات العمل في 15 كانون الثاني 
في متن��زه توجنيل على اجلانب الكوري الش��مالي 
من قرية بامنوجنوم احلدودية التي تعرف باسم قرية 

الهدنة.
وقال��ت وزارة الوحدة في س��ول امس الس��بت إن 
كوريا الش��مالية اقترحت إجراء محادثات بش��أن 
فرص إرس��ال فريقها الثنائي للرقص الفني على 
اجللي��د إلى األوملبياد الش��توي الذي تس��تضيفه 

مدينة بيوجنتشاجن في كوريا اجلنوبية.

قطر تشتكي طائرة حربية 
إماراتية اخترقت أجواءها 

تعديل وزاري اليوم
 في مصر

الكوريتان تعقدان 
محادثات على مستوى 

مجموعات العمل 

متابعة - الصباح الجديد:

التونسية  الس��لطات  اعتقلت 
بينه��م  آخري��ن  150 ش��خصا 
زعماء في املعارضة ملشاركتهم 
في االحتجاجات املتواصلة على 
الضرائب،  ورف��ع  غاء األس��عار 
ليص��ل ع��دد املعتقل��ني ه��ذا 
مم��ن  ثمامنائ��ة  ال��ى  األس��بوع 

شاركوا في التظاهرات.
وتصاع��دت االحتجاج��ات ف��ي 
أغل��ب م��دن الب��اد، وتخللتها 
أعم��ال عن��ف أحيان��ا، بعدم��ا 
قتل أح��د املتظاهرين، فأحرقت 
اجلموع احملتش��دة العشرات من 
املبان��ي احلكومية، وه��و ما دفع 
بالسلطات إلى نشر اجليش في 

املدن والبلدات املضطربة.
االحتجاج��ات  موج��ة  وخف��ت 
اخلمي��س املاض��ي ، واقتص��رت 
املنطق��ة  عل��ى  االش��تباكات 
الش��مالية من مدينة سليانة، 
وس��يدي بوزيد وس��ط الباد، و 
مدينة دوز في اجلنوب التونسي.

وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
الش��يباني،  خليفة  الداخلي��ة، 
إن »االحتجاج��ات خف��ت ول��م 
تقع أي خس��ائر، ولكن الشرطة 
اعتقل��ت ف��ي س��اعات اللي��ل 
املاضية 150 ش��خصا ضالعني 
في أعمال الش��غب خال األيام 
املعتقلني  األخيرة، ليصل ع��دد 
إلى 778 شخصا، بينهم 16 من 

اإلساميني املتشددين«.
املفوضية  باسم  املتحدث  وذكر 
اإلنس��ان،  حلق��وق  الس��امية 
روبي��رت كولفي��ل، ف��ي مؤمت��ر 
صحف��ي بجنيف، إنن��ا »قلقون 
بشأن العدد الكبير للمعتقلني، 

الذين وص��ل عددهم االثنني إلى 
778 ش��خصا، وثل��ث املعتقلني 
أعماره��م تت��رواح م��ا ب��ني 15 
و20 عام��ا، أي أنهم في مقتبل 

العمر«.
إلى  الس��لطات  وأضاف: »ندعو 
التأكد من ع��دم اعتقال الناس 
بطريقة عش��وائية، وان يعامل 
جميع املعتقلني باالحترام الذي 
تنص علي��ه القوانني، وأن توجه 
لهم ته��م أو يخلى س��بيلهم 

سريعا«.
وأف��اد مصدر قضائ��ي بأن ثاثة 

من زعم��اء املعارضة محتجزون 
في قفص��ة بتهم إض��رام النار 

في مبان حكومية.
إن  الش��عبية  اجلبه��ة  وقال��ت 
زعماءها مس��تهدفون ألسباب 
سياس��ية من قبل الس��لطات 
األس��اليب  »اس��تعارت  الت��ي 
القمعية املعروفة عن نظام بن 
علي«. واعتقل أعضاء في احلزب 

أيضا مبدينة املهدية.
واعتقل��ت الس��لطات الثاث��اء 
رج��ال  أربع��ة  أيض��ا  املاضي��ة 
لرميه��م قناب��ل حارق��ة عل��ى 

مدرسة يهودية. وأوضحت وزارة 
الداخلي��ة أن الهج��وم لم تكن 
له دوافع ديني��ة، بل إن املتهمني 
اس��تغلوا االضطراب��ات »ل��زرع 

الفوضى«.
واتهم��ت احلكوم��ة املعارض��ة 
بتأجي��ج  الش��غب«  و«مثي��ري 
تنفيه  االضطراب��ات، وه��و م��ا 

املعارضة.
وتعه��دت احلكومة بعدم التراجع 
ع��ن إج��راءات التقش��ف، الت��ي 
لش��روط  اس��تجابة  اتخذته��ا 
األجنبي��ة  املالي��ة  املؤسس��ات 

املانحة للقروض.
وجاء في بيان احلكومة أن احلكومة 
حتترم احلق في االحتجاج، ولكنها 

ال تقبل التخريب ولن تسمح به.
التقش��ف  إج��راءات  وتضمن��ت 
التي اتخذتها احلكومة رفع سعر 
الوقود وبعض السلع األساسية، 
ورفعت الرس��وم على الس��يارات 
واملكامل��ات الهاتفي��ة واالنترن��ت 

واخلدمات الفندقية وغيرها.
تون��س  تون��س توص��ف  وكان��ت 
بالنم��وذج الناجح للربيع العربي، 
إذ أنه��ا أطاح��ت بالرئي��س، زي��ن 

العابدين ب��ن عل��ي، دون الدخول 
ف��ي دوامة م��ن العن��ف أو احلرب 

األهلية.
تونس��يون  ف��از سياس��يون  وقد 
بجائزة نوبل للس��ام عام 2015، 
ألنهم أحدثوا تغييرا سياسيا دون 

عنف.
ولكن تونس ش��كلت 9 حكومات 
منذ رحيل بن علي عن الس��لطة، 
ول��م تتمك��ن ه��ذه احلكوم��ات 
املش��اكل  ح��ل  م��ن  املتعاقب��ة 
االقتصادي��ة الت��ي تتخبط فيها 

الباد.

الحكومة لن تتراجع عن إجراءات التقشف

اعتقال 150 محتجا آخرين بينهم زعماء المعارضة في تونس

اقتصرت 
االشتباكات على 

المنطقة الشمالية 
من مدينة سليانة، 

وسيدي بوزيد 
وسط البالد، و 
مدينة دوز في 

الجنوب التونسي

احتجاجات تونس

تقـرير
يعمل على اتفاق يعزز إجراءات تفتيش المنشآت

ترامب يوقع مرسوم تجديد إعفاء إيران من العقوبات المرتبطة بملفها النووي

ترامب يبقى على االتفاق النووي
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 دمشق - وكاالت:
أعل��ن "اإلع��ام احلرب��ي املرك��زي" 
السوري أن اجليش جنح في استعادة 
جميع النقاط من "جبهة النصرة" 
والفصائ��ل املرتبط��ة به��ا، والتي 
خسرها خال ال� 48 ساعة املاضية 

في ريف إدلب اجلنوبي الشرقي.
وقال "اإلع��ام احلربي املركزي" عبر 
قنات��ه عل��ى تطبي��ق " تيليغرام" 
امس الس��بت إن اجليش الس��وري 
خال عملية االستعادة أوقع قتلى 
وجرح��ى في صف��وف "هيئة حترير 
النصرة س��ابقا(  الش��ام" )جبهة 
مس��ؤولون  وبينه��م  وحلفاءه��ا 

ميدانيون وعسكريون.
وأضاف "اإلعام احلربي املركزي" أن 
اجليش الس��وري أفش��ل هجومني 
قريت��ي  محي��ط  ف��ي  انتحاري��ني 
خريب��ة وربيع��ة ف��ي ري��ف إدل��ب 
اجلنوبي الش��رقي، وذكر أن " قوات 

اجلي��ش فجرت آليت��ني مفخختني 
رباعيتي الدفع قبل وصولهما إلى 
هدفيهما مما أحبط الهجوم وكبد 
الق��وات املهاجمة خس��ائر كبيرة 

في األرواح".
قن��اة  نش��رت  ذل��ك،  وقب��ل 
"Directorate-4"، اخملتصة مبتابعة 
العالم،  ف��ي  احلربي��ة  الصراع��ات 
ف��ي تطبي��ق "تيليغ��رام" ص��ورة 
النتح��اري قالت إن��ه هاجم مواقع 
اجليش السوري في سنجار جنوبي 
مطار أب��و الضهور مبحافظة إدلب 

السورية.
وأش��ارت إلى أن االنتحاري هو أحد 
الش��ام"  مقاتل��ي "هيئ��ة حتري��ر 
حت��ت  تنض��وي  الت��ي  اإلرهابي��ة 
جناحها )جبهة النصرة(، ويلقب ب� 

"أبو حذيفة احلمصي".
كم��ا، دعم��ت القن��اة منش��ورها 
مبقط��ع فيدي��و لعربة "ب��ي إم بي 

1"، قال��ت إنها اس��تخدمت خال 
ويظه��ر  االنتحاري��ة،  العملي��ة 
قبل  املفخخ��ة  العرب��ة  الفيدي��و 
العملي��ة وه��ي تنق��ل بواس��طة 

شاحنة خاصة.
ووفق��ا ل��� "Directorate-4"، فقد 
نقل��ت العرب��ة إل��ى جبه��ة إدلب 
اخلمي��س املاضي، وانتظ��رت قرابة 
يوم قبل أن تس��تخدم ف��ي تنفيذ 
العملية اإلرهابية، مش��يرة إلى أن 
"هيئ��ة حترير الش��ام" نفذت خال 
أمس االول اجلمع��ة ثاث هجمات 
انتحاري��ة عل��ى مواق��ع للجي��ش 

السوري.
وأضاف��ت أن املع��ارك ف��ي محيط 
سنجار متواصلة، وأن التنظيمات 
اإلرهابية ل��م تنجح إل��ى اآلن في 
كس��ر مواقع اجليش الس��وري في 
س��نجار، التابع��ة ملنطق��ة معرة 

النعمان في محافظة إدلب.

القدس - وكاالت:
قالت وزارة اخلارجية الروسية إن 
اإلسرائيلية  املس��توطنات  بناء 
اجلديدة في الضف��ة الغربية ال 
يساعد في محادثات السام بني 

اإلسرائيليني والفلسطينيني.
وج��اء في بيان صدر ع��ن الوزارة 
ف��ي  موقعه��ا  عل��ى  ونش��ر 
اإلنترن��ت: »نعتق��د أن مثل هذا 
اخلط اإلس��رائيلي ال يساعد في 
خلق ظ��روف لتنظي��م احملادثات 
اإلس��رائيليني  ب��ني  املباش��رة 
م��ن  الت��ي  والفلس��طينيني 
الضروري ف��ي إطارها إيجاد حل 
ف��ي جمي��ع القضاي��ا للوض��ع 

النهائي«.
وأكدت اخلارجية الروس��ية عدم 

اإلسرائيلية  السياسة  شرعية 
الهادف��ة لبن��اء املس��اكن ف��ي 
فيها  مبا  الفلسطينية  األراضي 

القدس الشرقية. 
وأض��اف البي��ان: »م��ن الواضح 
إس��رائيل  مواصل��ة  أن  أيض��ا 
يق��وض  املس��توطنات  لبن��اء 
آفاق ح��ل النزاع الفلس��طيني 
اإلس��رائي��لي من قبل الدولتني 
ويقلل من فرص حتقيق الس��ام 
الثاب��ت والع�ادل ف�ي الش���رق 

األوس�ط«.
اآلن  الس��ام  منظم��ة  كان��ت 
أعلنت  لاس��تيطان،  املناهضة 
ف��ي 11 كانون الثان��ي اجلاري أن 
إس��رائيل وافقت على بناء أكثر 
م��ن 1100 وح��دة اس��تيطانية 

جديدة في الضفة الغربية.
املس��تمر  البن��اء  أن  يذك��ر 
للمس��توطنات اإلسرائيلية في 
الضف��ة الغربية يع��د من أحد 
الطريق  في  الرئيسية  العواقب 
إلى تسوية النزاع الفلسطيني 
اإلس��رائيلي. وفي كان��ون األول 
عام 2016 اتخ��ذ مجلس األمن 
الدول��ي قرارا رق��م 2334 طالب 
فيه إس��رائيل بوقف نش��اطها 
األراض��ي  ف��ي  االس��تيطاني 

الفلسطينية احملتلة.
م��ن جهته ق��ال رئيس ال��وزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أواخر 
أب املاضي إن إسرائيل ستواصل 
بناء وتطوير مس��توطناتها في 

الضفة الغربية.

بناء المستوطنات في الضفةالجيش السوري يستعيد ريف أدلب من »النصرة«
 الغربية يقوض عملية السالم

تشيك - أ ب ف:
اس��تؤنف التصويت امس السبت 
في االنتخابات الرئاسية التشيكية 
التي ينافس فيها ثمانية مرشحني 
املنتهية  الدول��ة  رئيس  ليبرالي��ني 
واليت��ه ميل��وش زمي��ان القريب من 
روسيا والصني وهاجمته امس االول 
اجلمعة ناشطة من حركة "فيمن" 
عارية الصدر بسبب تأييده للرئيس 

الروسي فادميير بوتني.

والي��وم االول م��ن االقت��راع اقتربت 
الش��ابة   ، االوكراني��ة  الناش��طة 
العضو في احلركة النسائية، فجأة 
م��ن زمي��ان بع��د دخوله ال��ى مركز 
التصويت وهتفت مرات عدة "زميان 
صبي بوت��ني" قبل ان يتمكن حرس 

الرئيس من السيطرة عليها.
وبدا زميان )73 عاما( الذي يعاني من 
مشاكل صحية ويتكئ على عكاز 
مرب��كا وغ��ادر مرك��ز االقت��راع مع 

حراسه وزوجته ايفانا. وقد عاد بعد 
دقائق وقد متالك نفسه، مؤكدا انه 
"يش��رفه ان تهاجمه حركة فيمن 

التي هاجمت البابا ايضا".
واوقف��ت الناش��طة ل�48 س��اعة 
وميكن ان تتم احالتها على القضاء 

بتهمة االخال بالنظام العام.
ويب��دو ان االقت��راع العام املباش��ر 
صعب��ا عل��ى زميان املناض��ل القدمي 
ف��ي اليس��ار التش��يكي واملعروف 

بسلوكه الفظ وبعدائه الستقبال 
املهاجرين املسلمني.

وبني املرشحني الثمانية املنافسني 
املؤي��د  الرئيس��ي  خصم��ه  ل��ه 
ي��ري دراهوس  االوروب��ي  للتكام��ل 
الرئيس الس��ابق ألكادميية العلوم. 
وهناك ايضا رجل االعمال ميش��ال 
هوراس��يك ال��ذي ال��ف ع��ددا من 
االغاني الش��هيرة، ورئي��س الوزراء 
اليميني السابق ميريك توبوالنيك 

والسفير الس��ابق في فرنسا بافل 
فيشر.

وكانت مكاتب املراهنات ترجح فوز 
زميان على دراهوس في الدورة االولى. 
لكن اس��تطاعا للرأي أشار الى ان 
دراهوس )68 عاما( ميكن ان يفوز في 
الدورة الثانية التي ستجرى في 26 
و27 كانون الثاني/يناير بفضل نقل 

االصوات.
ويتمتع زميان الذي رفض املش��اركة 

ف��ي املناظ��رات االنتخابي��ة بدعم 
االوساط الريفية وعمال الصناعات 

اليدوية.
وق��ال مارت��ن س��اوتا ال��ذي يعيش 
في براغ، لوكال��ة فرانس برس عند 
مغادرت��ه مرك��ز االقت��راع "ص��ّوت 
لزمي��ان واعتق��د ان آراءه هي االكثر 
ال  اآلخ��رون  املرش��حون  ترابط��ا. 
يقدمون سوى امورا شكلية وال ارى 

سببا الختيارهم".

يوم ثاٍن من االنتخابات الرئاسية في تشيكيا



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير النفط جبار علي حسني 
اللعيبي، أمس السبت، عن إن الطاقة 
اإلنتاجي��ة للعراق تقترب من الوصول 
إلى خمسة ماليني برميل يوميا لكن 
الب��الد س��تلتزم متاما مبع��دل اإلنتاج 
املس��تهدف ف��ي إط��ار اتف��اق عاملي 

خلفض اإلمدادات.
وقال اللعيبي للصحافيني في أبوظبي 
إن إنت��اج النفط من العراق بلغ حاليا 

نحو 4.3 مليون برميل يوميا.
وتس��عى ال��وزارة م��ن خ��الل تأهيل 
للوصول  النفطية  وتطوير حقوله��ا 
بالطاق��ة االنتاجي��ة ال��ى 5 مالي��ني 
برميل يومي��اً ف��ي 2018؛ باضافة ما 
تنتجه حقول في ميسان وذي قار بعد 
تأسيس ش��ركة للمحافظة األخيرة 
مرتبطة بالوزارة وتتمتع باستقاللية 
تامة عن ش��ركة نف��ط البصرة التي 

انفصلت عنها مؤخراً. 
وأضاف الوزير أن »اتفاقا خلفض إنتاج 
النف��ط ب��ني دول منتج��ة م��ن أوبك 
وخارجها يجب أن يستمر بالرغم من 
االرتف��اع القوي في أس��عار النفط«، 
مش��يرا إلى أن أس��واق النفط ال تزال 

بحاجة ملزيد من الوقت لتستقر.
م��ن جانب آخ��ر، ق��ال اللعيبي خالل 
مؤمتر لقط��اع الطاقة في أبوظبي إن 
»وزارت��ه تعت��زم إبرام ثالث��ة عقود مع 
ش��ركات غاز دولية بحلول منتصف 
العام اجل��اري لالنتفاع م��ن الغاز في 

جنوب البالد«.
وق��ال إن »الع��راق يخط��ط للقضاء 
على إحراق الغاز املصاحب الستخراج 
النفط من دون استغالله بحلول عام 

.»2021
على الصعيد الدولي، واصلت أسعار 
النف��ط ارتفاعها لرابع اس��بوع على 
التوالي مس��جلة اقوى مستوى منذ 
نهاي��ة ع��ام 2014، بعد ان ق��ال وزير 
الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن 
إمدادات اخل��ام العاملية لم تصل بعد 
إل��ى مرحلة الت��وازن الكامل، وهو ما 
خفف قلق األس��واق من إنهاء مبكر 
التف��اق تقوده منظم��ة أوبك خلفض 

االنتاج.
وارتفعت عقود برنت ألقرب استحقاق 
جلس��ة الت��داول مرتفعة 61 س��نتا 
باملئ��ة لتبلغ عن��د التس��وية 69.87 
دوالر للبرمي��ل، كم��ا وارتفعت عقود 
خام القياس األميركي غرب تكساس 
الوسيط 50 سنتا، لتغلق عند 64.30 
دوالر للبرميل، وفي جلس��ة اخلميس 
س��جل اخلام األميركي أقوى مستوى 

ل��ه منذ أواخر 2014 عند 64.77 دوالر، 
بحسب وكالة رويترز.

وكان  نوفاك قد اكد إن »وزراء نفط من 
منتجني رئيسيني في أوبك وخارجها 
سيناقش��ون احتم��ال اخل��روج م��ن 
االتفاق أثناء اجتماع للجنة املشتركة 
ملراقبة السوق من املقرر أن يعقد في 
س��لطنة عمان في 21 كانون الثاني، 
لكن��ه أضاف قائ��ال، »ن��رى ان فائض 
املعروض في األس��واق يتناقص، لكن 
السوق لم تتوازن بشكل كامل حتى 

اآلن«.
وأعط��ت تعليقات��ه دعما لألس��عار، 
التي تعافت بعد انخفاضها في وقت 
س��ابق، برغم أن السوق لم تصل إلى 
املس��تويات املرتفعة التي المس��تها 
في جلس��ة اخلميس املاض��ي عندما 
تخطى خ��ام القي��اس العاملي مزيج 
للبرمي��ل  دوالرا   70 برن��ت مس��توى 
للم��رة األولى منذ ش��هر كانون األول 

.2014
جدير بالذكر ان برنت حصل األسبوع 
املاضي عل��ى مكاس��ب قدرها 3.3% 

في حني س��جل اخلام األميركي قفزة 
بلغت 4.7%.

من جان��ب آخر، اعلنت دائ��رة العقود 
والتراخيص البترولية في وزارة النفط 
تأه��ل خمس ش��ركات عاملية جديدة 
من جنسيات مختلفة للتنافس على 
مش��روع استكش��اف وتطوير وإنتاج 
الرقع االستكش��افية احلدودية التي 

اعلنت عنها الوزارة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
عاص��م جه��اد، ان »هذه الش��ركات 
من اصل ثمانية تقدمت للمش��اركة 
ف��ي املش��روع وانه��ا ستش��ارك مع 
الش��ركات العاملي��ة املؤهل��ة ضمن 
والبالغ  الس��ابقة  التراخيص  جوالت 
عددها 21 شركة عاملية من جنسيات 
مختلف��ة عربي��ة وآس��يوية وأوربية 
وأميركية، في التنافس على مشروع 
استكش��اف وتطوير وإنت��اج )9( رقع 

استكشافية حدودية برية وبحرية.
العق��ود  »دائ��رة  ان  جه��اد  وأض��اف 
اعتم��دت  البترولي��ة  والتراخي��ص 
اربعة معايير أساس��ية ه��ي )املعيار 

القانوني  واملعي��ار  واالقتصادي  املالي 
واملعي��ار الفن��ي والتدري��ب ومعي��ار 
والبيئ��ة( ف��ي  الصح��ة والس��المة 
املنافسة«، مش��يرا الى ان الشركات 
قدمت مستنداتها للفترة من 15 اب 
2017 ولغاية 9 تش��رين الثاني 2017، 
موضحا في الوقت نفس��ه ان الوزارة 
درست املستندات املقدمة من ثماني 
شركات للمشاركة في املشروع وانها 
أهلت خمس منه��ا، انطبقت عليها 

الضوابط والقواعد املعمول بها.
وكان وزي��ر النفط جبار علي اللعيبي 
اس��تعرض ف��ي مؤمت��ره الصحاف��ي 
الترويجي ف��ي تش��رين الثاني 2017 
احلدودي��ة  االستكش��افية  الرق��ع   ،
املش��تركة مع الكويت وإي��ران، داعيا 
لالس��تثمار  العاملي��ة  الش��ركات 
عل��ى  والتناف��س  للمش��اركة 
استكش��اف وتطوي��ر وإنت��اج 9 رقع 
حدودية مشتركة مع الكويت وايران.

جهاد ذكر ان »الرقعة املش��تركة بني 
العراق والكويت، تش��مل )خضر املاء 
وجبل س��نام والفاو(، في حني تشمل 

الرقع على احل��دود العراقية اإليرانية 
)السندباد ويضم حقلي السندباد 1 
والسندباد 2،  واحلويزة ويضم تركيب 
احلويزة اجلنوبي والش��هابي، وزرباطية 
ويضم حقل��ي زرباطية وطارق، ونفط 
خان��ة ويضم حقول مندل��ي، تركيب 
حبيب، ت��ل غزل، حط��اب، ن��ازارداك، 
سعدية، نفط خانه، عقبة، ناودومان 
(«، وف��ي حني قال ان ه��ذه الرقع تقع 
ضم��ن احلدود البرية، أض��اف ان الرقع  
متثل��ت  البحري��ة  االستكش��افية 
برقعة اخللي��ج  التي تقع ضمن املياه 

االقليمية العراقية في اخلليج.
عل��ى الصعيد ذاته، اك��د وزير النفط 
حرص ال��وزارة على تعزي��ز دور العراق 
ف��ي منظم��ة الش��فافية الدولي��ة 
للصناعات االستخراجية عبر االلتزام 
مبعايير وآليات االفصاح عن الكميات 
املنتجة م��ن النفط اخل��ام وااليرادات 
املتحققة عنها، مشيرا الى ان العراق 
ف��ي مقدمة ال��دول النفطي��ة التي 
املتعلقة  تفص��ح ع��ن معلوماته��ا 

بالصناعات االستخراجية.

وق��ال اللعيب��ي ان »الع��راق يعد من 
اكب��ر اعضاء املنظمة من حيث انتاج 
النفط ويؤمن بااللتزام مببادئ ومعايير 
الش��فافية الدولي��ة ف��ي قطاع��ات 
النف��ط والغ��از والتعدي��ن ومبراجعة 
وحتلي��ل ونش��ر تدف��ق االي��رادات بني 
االس��تخراجية  الصناعات  ش��ركات 
واجلهات احلكومي��ة«، مؤكداً أن ذلك 
يأتي »به��دف تعزيز الش��فافية ملنع 
الفس��اد وتوفير البيئة االس��تثمارية 
املشجعة لالستثمارات اخلارجية ومبا 

يعزز االقتصاد الوطني«.
ج��اء ذلك ف��ي اثن��اء اجتم��اع عقده 
اللعيب��ي مع وكي��ل الوزارة لش��ؤون 
االس��تخراج/ رئيس اللجنة املشكلة 
لوض��ع خارطة الطريق نحو التطبيق 
االمثل واخلاص��ة مبراجعة املالحظات 
الت��ي وضعتها منظمة الش��فافية 

الدولية.
واضاف الوزير »اننا نؤكد حرصنا على 
الش��فافية  التواص��ل م��ع منظمة 
معه��ا،  العالق��ة  وتعزي��ز  الدولي��ة 
وق��د اوعزنا بتش��كيل جلن��ة رفيعة 

املستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون 
االستخراج وتضم في عضويتها نائب 
عن جلنة الطاقة ف��ي مجلس النواب 
وعضو من اصح��اب املصلحة ومدير 
عام من االمان��ة العامة جمللس الوزراء 
ومدي��ر عام م��ن وزارة املالي��ة ليكون 
من مهام ه��ذه اللجنة وضع خارطة 
طري��ق من اجل ازال��ة اللبس احلاصل 
في االيقاف املؤق��ت لعضوية العراق 
في املنظم��ة الدولية من خالل اتخاذ 
سلسة من اخلطوات واالجراءات التي 
تسهم في معاجلة املالحظات الواردة 
ف��ي تقري��ر املنظم��ة والعم��ل على 
االس��راع في اصدار التقارير املتعلقة 
بالصناعات االس��تخراجية وااليرادات 

املتحققة«.
واك��د اللعيب��ي عل��ى تق��دمي الدعم 
الت��ي  اخلط��وات  جلمي��ع  واالس��ناد 
تتخذها اللجنة، لتضع الوزارة جميع 
ال��ى  للوص��ول  املتاح��ة  االمكان��ات 

االهداف اخملطط لها.
وأوع��زت ال��وزارة مجددا ال��ى جميع 
الش��ركات االس��تخراجية العاملي��ة 
املتعاقد معها ضمن جوالت التراخيص 
والشركات التي تشتري النفط اخلام 
العراقي وجميع اجله��ات املعنية الى 
االلتزام باملب��ادئ واملتطلبات واملعايير 
املعتم��دة ل��دى مب��ادرة الش��فافية 

للصناعات االستخراجية.
من جهته قال وكيل الوزارة لش��ؤون 
االستخراج رئيس اللجنة كرمي حطاب 
ان »اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة 
وباشرت بوضع االليات الالزمة لتنفيذ 
والسيد  االحتادية  احلكومة  توجيهات 
الفاعل��ة  واملش��اركة  النف��ط  وزي��ر 
في النش��اطات الت��ي تنظمها هيأة 
االستخراجية  للصناعات  الشفافية 
هادف��ة الى التنس��يق ووضع اخلطط 
والبرامج املش��تركة لتطبيق معايير 
الش��فافية واالس��تمرار ف��ي تزوي��د 
»الهيأة« بالبيانات املطلوبة لتقاريرها 
الدورية ومبا يتناس��ب م��ع املتطلبات 

املعتمدة«.
ويذك��ر ان الع��راق اعل��ن انضمام��ه 
ملنظم��ة الش��فافية الدولي��ة في 9 
كانون الثاني من عام 2010، ومت قبول 
انضمامه رس��ميا م��ن قبل املنظمة 
الدولي��ة في 10 كان��ون الثاني 2010 
واصدر تقريره االول اخلاص بالصناعات 
االستخراجية في عام 2011، علما ان 
ال��وزارة ومن خالل املكت��ب االعالمي 
تقوم ش��هريا بالفصاح عن الكميات 
املص��درة من النفط اخل��ام وااليرادات 
املتحقق��ة واس��عار البي��ع واس��ماء 
وجنس��يات الش��ركات الت��ي قامت 

بشراء النفط العراقي.

اللعيبي: العراق في مقدمة دول »الشفافية« النفطية

5 ماليين برميل يوميًا طاقة العراق اإلنتاجية

تسعى الوزارة من خالل 
تأهيل وتطوير حقولها 
النفطية للوصول 
بالطاقة اإلنتاجية الى 5 
ماليين برميل يوميًا في 
2018؛ بإضافة ما تنتجه 
حقول في ميسان وذي 
قار بعد تأسيس شركة 
للمحافظة األخيرة 
مرتبطة بالوزارة وتتمتع 
باستقاللية تامة عن 
شركة نفط البصرة التي 
انفصلت عنها مؤخرا

محطة نفطية عراقية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بع��د اتصاالت ب��ني حكومتي برلني 
تنس��يق  البل��دان  ق��رر  وباري��س، 
موقفيهم��ا داخ��ل االحت��اد األوروبي 
ملواجه��ة برنام��ج اإلص��الح املال��ي 
أخي��راً  أعلن��ه  ال��ذي  والضريب��ي 
الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب، 
والذي ي��رى فيه خبراء املال والتجارة 
التفافاً على مصالح السوق املالية 

والتجارية األوروبية.
وقال وزير املال األملاني بالوكالة وزير 
املستشارية بيتر التماير لوزراء مال 
دول االحتاد األوروبي بعد اجتماع في 
بروكسيل، إن »على اجلميع البحث 
في برنامج اإلصالح األميركي بدقة، 
وفحص االقتراحات املقّدمة للتأكد 
من مدى تغييرها لشروط املنافسة 
وإيض��اح  ال��دول،  ب��ني  الضريبي��ة 

مسألة وجود سبب للقلق أم ال«. 
وعك��س التماير قل��ق االقتصاديني 
األملان الذين انتقدوا بشدة اإلصالح 
الضريب��ي الذي قّدم��ه ترامب حتت 
وتتخ��وف  أوالً«.  »أمي��ركا  ش��عار 
احتادات الصناعيني األملان من تعرض 
الش��ركات األوروبية إلجحاف كبير، 

في مجال املنافسة الدولية العادلة. 
ومعروف أن إصالحات ترامب تخّفض 
الضرائ��ب عل��ى الش��ركات املالية 
واألغني��اء األميركيني الكبار من 35 
إلى 20 في املئ��ة، فيما تبلغ ضريبة 
الربح على الش��ركات في أملانيا 30 

في املئة.
وأص��در االحت��اد األوروبي ف��ي كانون 
د  األول املاضي »الئحة س��وداء«، تُعدِّ
ال��دول التي تؤّمن م��الذات ضريبية 
لألموال املهربة من بلدانها األصلية 
لتف��ادي دفع ضريبة األرب��اح. ويُذكر 
أن الالئح��ة ال حتمل اس��م الواليات 
املتحدة أو اس��م أي دولة عضو في 
االحت��اد األوروب��ي، بل تش��مل الدول 
وغرانادا  وبارب��ادوس  اآلتية: س��اموا 
املارش��ال  وج��زر  وم��اكاو،  وغ��وام 
ومنغوليا وناميبيا وباالو وبنما وسان 
لوش��يا، وترينداد أند توباغو وتونس، 
واإلمارات والبحرين. وصدرت الالئحة 
إثر مفاوضات ش��اقة استمرت نحو 

سنة.
وكان االحتاد األوروب��ي كّثف جهوده 
خالل الس��نوات املاضي��ة ملكافحة 
التهرب الضريبي، في وقت تفجرت 
في��ه فضيحة ته��ّرب ضريبي دولي 
جديد باس��م »وثائق الفردوس« في 

املاضي، س��ّلطت  الثان��ي  تش��رين 
الت��ي  األس��اليب  عل��ى  الض��وء 
تس��تخدمها الش��ركات واألثري��اء 
لتجّن��ب دفع التزاماتهم الضريبية. 
»الئح��ة  األوروب��ي  االحت��اد  وأص��در 
رمادي��ة« أيضاً ضّم��ت 47 دولة لم 
تنش��ر كله��ا بع��د ألنه��ا تعهدت 
تعديل قوانينها الضريبية لتتوافق 

مع معايير االحتاد األوروبي. 
وفي حال مضت املهلة املعطاة لها 
من دون أي تعديل، س��تحال أسماء 
هذه الدول على الالئحة الس��وداء. 
ومن الدول التي نُش��رت أس��ماؤها 
حتى اآلن سويس��را وليشتنشتاين 

وتركيا وجزر مان.
وق��ال مفوض الش��ؤون االقتصادية 
موسكوفيتش��ي،  بي��ار  األوروب��ي 
إن »إص��دار القائمة الس��وداء ميثل 
تقدماً كبي��راً في مكافحة التهرب 
الضريب��ي ف��ي العال��م، ومب��ا أنها 
القائمة األولى الص��ادرة عن االحتاد 
األوروب��ي، فإنها ال تش��ّكل بعد رداً 
كافياً على حجم التهرب الضريبي 

في العالم«. 
وش��دد على »فرض عقوب��ات رادعة 
على ال��دول التي ترف��ض التعاون«، 
في حني ُجّمدت مس��اعدات االحتاد 

األوروبي للدول املدرجة على القائمة 
الس��وداء. وبالنس��بة إلى »الالئحة 
الرمادية« الت��ي ُوضعت للدول التي 
طلبت مهالً زمنية مختلفة لترتيب 
االلتزامات املطلوبة منها، فإن املهل 

األخيرة تنتهي عام 2019.
وانتقد الناطق باسم »حزب اخلضر« 
ن غيغولد غياب اسم  األملاني س��فِ
الواليات املتح��دة أو أي دولة أوروبية 
على »الالئحة الس��وداء«، الفتاً إلى 
أن »والي��ات أميركي��ة مث��ل نيفادا 
وديلوي��ر معروف��ة منذ زم��ن بعيد، 
بأنها واحات للتهرب من الضرائب«. 
وأضاف أن »دوالً أوروبية مثل هولندا 
ولوكس��مبورغ  ومالط��ا  وإرلن��دا 
ال��دور  وبريطاني��ا وقب��رص مت��ارس 
ذات��ه، وتلجأ إلى اس��تخدام الفيتو 
ملنع اتخ��اذ أي قرار ضده��ا«. وفيما 
اس��تنكر النائب األوروبي عن احلزب 
االجتماع��ي املس��يحي ف��ي بافاريا 
مارك��وس فيربر نش��ر أس��ماء دول 
نامية فقط على الالئحة الس��وداء 
م��ن دون دول أوروبي��ة، انتقد النائب 
األملان��ي عن حزب اليس��ار فابيو دي 
ماس��ي، عدم حتديد العقوبات التي 
س��تطاول الدول التي تخفي أمواالً 

مهربة.

لتحديد ُأطر المنافسة التجارية الدولية »العادلة« تقـرير

استعداد ألماني فرنسي لمواجهة برنامج ترامب المالي والضريبي

ميركل وماكرون
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القاهرة ـ رويترز:
ق��ال مس��ؤول حكوم��ي رفيع 
أمس الس��بت إن إيرادات مصر 
م��ن قط��اع الس��ياحة قف��زت 
123.5 باملئة إلى نحو 7.6 مليار 
دوالر ف��ي 2017 م��ع زيادة أعداد 
الس��ياح الوافدي��ن إل��ى البالد 
53.7 باملئ��ة إلى نحو 8.3 مليون 

سائح.
وعزا املسؤول املطلع على ملف 
السياحة منو اإليرادات إلى ”زيادة 
احلركة الس��ياحية في النصف 
الثان��ي م��ن 2017 حي��ث وصل 
عدد الس��ائحني خالله إلى 4.7 

مليون سائح“.

قطاع السياحة ركيزة أساسية 
رزق  ومص��در  مص��ر  القتص��اد 
ملالي��ني املواطنني وم��ورد رئيس 
تضرر  لكنه  الصعب��ة  للعملة 
بشدة جراء سنوات االضطراب 
انتفاض��ة  عق��ب  السياس��ي 
2011 وبع��ض أعم��ال العن��ف 

املسلح.
وقال املس��ؤول الذي طلب عدم 
نش��ر اس��مه ”مع��دل اإلنفاق 
السياحى زاد إلى 95.6 دوالر في 
الليل��ة الواحدة خ��الل النصف 
الثان��ي م��ن 2017 مقابل 88.2 
دوالر خ��الل النص��ف األول من 

العام نفسه“.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت مؤشرات كل البورصات 
األس��بوع،  خ��الل  اخلليجي��ة 
باس��تثناء الُعمانية. إذ صعدت 
الس��وق الدبيانية 0.9 في املئة، 
املئ��ة،  ف��ي   0.9 والظبياني��ة 
املئ��ة،  ف��ي   0.84 والس��عودية 
املئ��ة،  ف��ي   1.65 والكويتي��ة 
والبحرينية 0.35 في املئة، بينما 
 0.34 الُعمانية  تراجعت السوق 

في املئة.
ورأى رئيس »مجموعة صحارى« 
أحم��د الس��امرائي ف��ي حتليله 
الع��ام  »األداء  أن  األس��بوعي، 
س��جل  العربي��ة  للبورص��ات 

تداوالت نش��طة على مس��توى 
اإلغالق اإليجابي وقرارات الشراء 
والبي��ع م��ن جان��ب املتعاملني، 
والت��ي جاءت مع حتس��ن واضح 
ف��ي املعنوي��ات وازدح��ام مؤث��ر 
للتوقع��ات اإليجابي��ة، حول ما 
ستحمله نتائج األداء السنوية 
وما يرافقها من ق��رارات تتعلق 
كان  ح��ني  ف��ي  بالتوزيع��ات. 
للتط��ور املس��جل ف��ي إقف��ال 
أسواق النفط العاملية وتسجيل 
األس��عار س��قوفاً جديدة، تأثير 
مباش��ر وغير مباش��ر في إغالق 

األسعار«.
البورص��ات  تس��جيل  وبرغ��م 

متتالي��ة  ارتفاع��ات  العربي��ة 
وإقفاالً إيجابياً خالل األس��بوع، 
لفت إلى أن »القدرة على الثبات 
ومواصل��ة االرتفاع��ات ال ت��زال 
تش��وبها بعض التساؤالت، ألن 
البورصات تس��جل تسارعاً في 
وتس��ارعاً  واالنتعاش  الصع��ود 
وم��ا  التراج��ع  ف��ي  مش��ابهاً 
يصاحبه��ا م��ن مس��ارات ف��ي 
األرباح،  وأخرى جلن��ي  املضارب��ة 
وتتكرر هذه املس��ارات مع غياب 
صناع للس��وق ت��ارة وعدم توافر 
تأثي��ر  معلوم��ات وبيان��ات ذات 
مباش��ر في ق��رارات املتعاملني 

تارة أخرى«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتف��ع حجم التب��ادل التجاري بني 
روس��يا والصني خالل العام 2017 
بالع��ام  مقارن��ة   20.8% بنس��بة 
2016 إلى 84 مليار دوالر، بحس��ب 

بيانات رسمية.
وأظه��رت بيانات ص��ادرة عن هيئة 
اجلمارك الصينية أن صادرات روسيا 
إلى الصني زادت بنسبة %27.7 إلى 
41.2 ملي��ار دوالر، فيم��ا، صع��دت 
واردات روس��يا من الصني بنس��بة 

%14.8 إلى 42.9 مليار دوالر.
وللمقارنة، فقد بلغ حجم التبادل 
التجاري بني روس��يا والصني العام 
دوالر،  ملي��ار   69.525 نح��و   2016

وبزي��ادة ع��ن العام 2015 بنس��بة 
%2.2، وشكلت صادرات الصني إلى 
روس��يا قراب��ة 37.297 مليار دوالر، 
ف��ي مقاب��ل مس��توردات بقيم��ة 

32.228 مليار دوالر.

يش��ار هن��ا إل��ى أن الص��ني تع��د 
الش��ريك التجاري األول بالنس��بة 
لروس��يا، تليها ف��ي املرتبة الثانية 
أملاني��ا بتبادل جت��اري بلغ في 2016 

نحو 41 مليار دوالر.

123 % إيرادات
مصر من السياحة

ارتفاع مؤشرات البورصات 
الخليجية باستثناء العمانية

84 مليار دوالر حجم التبادل التجاري 
بين روسيا والصين
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حرٌي بك وأنت تودع عاما وتس��تقبل عاما 
آخ��ر أن تقوم بعملي��ة مراجعة مفصلة 
ل��كل ما م��ر بك وما م��ررت به م��ن زمن 
واحداث خالل سنة. حري بك ان تراجع كل 
ذلك على املستويني الشخصي والعملي 
والن��ك وحني تعمل كقاض ف��ي بلد مثل 
الع��راق س��يكون عملك ش��اقا ومضنيا 
ومث��ل هذا العمل القضائ��ي ال يترك لك 
جانب��ا ش��خصيا مهما حتت��اج ملراجعته 
بقدر ما يتركه لك في جانب العمل وحتى 
وان وجد لك جانب شخصي تود مراجعته 
فهو بقدر تعلقه بعملك القضائي ومدى 
تأثيره على أدائ��ك ومهنيتك وقدرتك بان 

تظهر مبا يليق بالقاضي ان يظهر به.
هنا يحدثني احد الزمالء القضاة ان العام 
2017 كان األقس��ى واألصع��ب م��ن بني 
س��ني عمله في القضاء يق��ول انه فقد 
اثنني من أفراد اس��رته لوفاتهما وتعرض 
آخ��ر ملرض اقع��ده عن احلرك��ة... يتحدث 
بال��م ويق��ول ان ل��كل ح��دث اجتماعي 
س��يئ انعكاس��ه املوجع على املس��توى 
الش��خصي وال��ذي ميك��ن ان ينس��حب 
تأثي��ره عل��ى أدائ��ك الوظيف��ي ويضيف 
-واحلديث ل��ه- انني كنت اح��اول أن أبدو 
رابطا اجلأش متماسكا في محيط عملي 
وان ال يظهر اثر لظروفي الشخصية على 

ما اتخذه من قرارات وبرغم ان املوازنة بني 
سوء الظروف االجتماعية وبني االستقرار 
النفس��ي عن��د اداء العمل لي��س باألمر 
اله��ني لكنني جنح��ت في ذل��ك إلى حد 

معقول.
حدي��ث الزمي��ل يظه��ر اهمي��ة احلال��ة 
النفسية للقضاة وتأثيرها على الصعيد 
املهني وض��رورة ان تكون مثل هذه احلالة 
عند القاضي مستوية ومستقرة للقيام 
مبه��ام عمل��ه، صحيح ان هن��اك ارتباطا 
وثيقا بني احلالتني النفس��ية واجلس��دية 
ذلك االرتباط الذي يصعب على الكثيرين 
فصل��ه لك��ن عل��ى القاض��ي ان يك��ون 

م��ن اولئ��ك القلة الق��ادرة عل��ى ضبط 
االنفع��االت الش��خصية ومنعها من ان 

تنعكس سلبا على عمله القضائي.
 واالم��ر يجب ان ال يقف عن��د حدود منع 
الظ��روف الش��خصية م��ن التأثير على 
العم��ل بل يتع��داه ال��ى عوام��ل مؤثرة 
اخرى يجب مراعاته��ا واحلذر منها كمنع 
الع��ادات الفكرية الراس��خة في النفس 
من ان تكون س��ببا للحك��م كذلك عدم 
وضع القاضي نفسه موضع اجملنى عليه 
في حال سبق تعرضه الى احلادث املنظور 
نفسه من قبله ومن ثم امليل للشدة عند 
احلكم على املته��م كذلك منع الغضب 

والتوتر وعدم االت��زان من ان تكون عوامل 
مؤثرة ف��ي احلك��م وباعتق��ادي كل ذلك 
يحتاج ال��ى حالة من النضج النفس��ي 

للقاضي.
 وش��خصيا وانا على اعت��اب مراجعة ما 
مر من ظروف واح��داث خالل العام 2017 
الس��تثماره كتجربة ايجابية الحقا اجد 
ان اكثر ما نحتاجه هو ان نصل الى حالة 
النضج النفس��ي التي ندرك معها ان ال 
عصم��ة في العمل وانن��ا نخطئ وال ادل 
على ذلك ش��يء اكثر مما يت��م نقضه لنا 
من ق��رارات. والنضج النفس��ي يعني ان 
تكون صب��ورا وان ال تضج��ر من مراجعة 

خص��م وان ال تش��عر بزهو إلط��راء وجه 
اليك هذا ما ح��دا بالنظم القانونية في 
بعض الدول ومنها فرنسا الى ان تلجأ في 
كثير من االحيان الن ال تكتفي بعرض من 
يتق��دم لتولي مهنة القض��اء الختبارات 
علمية فقط بل ذهبت كذلك إلخضاعه 
الختبارات نفسية من قبل جلان مختصة 
للتع��رف عل��ى خصائصه الش��خصية 
وم��ن ثم اقصاء االش��خاص املتصلبني او 
العنيف��ني او غير املتوازن��ني والذين يكون 
ملزاجه��م اثر كبير في قراراتهم ومنعهم 
من تولي مثل هذه املهنة املهمة واخلطيرة 

على أرواح الناس وأموالهم.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

إياد محسن ضمد

إيان بوروما

قاٍض عراقي

محرر في مجلة 
نيويورك ومؤلف 

كتاب القتل في 
أمستردام

برغ��م اجتي��اح موج��ة من الش��عبوية 
اليمينية أوروبا والواليات املتحدة والهند 
وأج��زاء من جنوب ش��رق آس��يا، يبدو أن 
اليابان ما زالت آمن��ة حتى اآلن. ال يوجد 
دمياغوجيون يابانيون، مثل جيرت فيلدرز، 
مارين لوبان، دونالد ترامب، ناريندرا مودي، 
أو رودريج��و دوتي��رت، الذي��ن اس��تغلوا 
اس��تياء الناس من النخ��ب الثقافية أو 

السياسية. لكن ما السبب؟ 
لعل أكب��ر دمياغوجي عرفت��ه اليابان هو 
عمدة أوس��اكا السابق تورو هاشيموتو، 
الذي بنى شهرته كشخصية تلفزيونية 
أوال، ثم أذل نفسه في السنوات األخيرة 
من خالل اإلش��ادة باالس��ترقاق اجلنسي 
خالل احل��رب العاملي��ة الثاني��ة من قبل 
اجلي��ش اليابان��ي اإلمبراط��وري. وكانت 
آراؤه القومية املتطرفة وكرهه لوس��ائل 
اإلع��الم الليبرالية نس��خة مألوفة من 
الش��عبوية اليمينية. لكنه لم يتمكن 

أبدا من اقتحام السياسة الوطنية.
كما يساعد هاشيموتو في الوقت احلالي 
رئي��س ال��وزراء ش��ينزو آبي في تش��ديد 
قوانني األمن القومي. وهنا يكمن سبب 
الغياب الواضح للشعبوية اليمينية في 
اليابان. فهو أكثر الشخصيات احملسوبة 

على النخب��ة السياس��ية، وحفيد وزير 
في زمن احلرب ورئيس الوزراء الحقا، وابن 
وزي��ر اخلارجية. ومع ذلك، فإنه يتقاس��م 
عداء الش��عبويني اليمينيني لألكادمييني 

الليبراليني والصحفيني واملثقفني.
لق��د تأث��رت الدميقراطي��ة اليابانية في 
فترة م��ا بعد احل��رب في اخلمس��ينيات 
و الس��تينيات بس��بب نخب��ة فكري��ة 
تس��عى إلى إبعاد اليابان ع��ن قوميتها 
احلربي��ة. يحاول آب��ي وحلف��اؤه القضاء 
على هذا التأثير. كان��ت جهوده الرامية 
إلى مراجعة الدس��تور السلمي لليابان، 
زم��ن  ف��ي  بس��جله  االعت��زاز  وإع��ادة 
احلرب، وتش��ويه سمعة وس��ائل اإلعالم 
»النخبوي��ة«، مث��ل صحيفة »أس��اهي 
ش��يمبون« اليس��ارية، س��ببا في مدح 
ستيفن بانون له، االستراتيجي السابق 

لدونالد ترامب ، الذي شبه آبي بترامب.
وفي احلقيق��ة، كان بانون محقا في هذا 
الوصف. ففي تش��رين الثان��ي / نوفمبر 
2016، ق��ال آب��ي لترام��ب: »لقد جنحت 
في تطويع صحيفة أس��اهي شيمبون. 
آم��ل أن تنجح أيضا في تطويع صحيفة 
نيوي��ورك تامي��ز«. لقد كان ذل��ك مخزيا، 

حتى على سبيل املزاح.

لذلك ميكننا القول إن عناصر الشعبوية 
اليميني��ة توج��د في صمي��م احلكومة 
اليابانية، التي يجس��دها س��ليل إحدى 
األس��ر األكث��ر نخب��ة ف��ي الب��الد. هذه 
املفارقة، ليست التفسير الوحيد لعدم 
وجود ش��عبويني يابانيني مث��ل لو بني، أو 

مودي، أو ويلدرز.
ولك��ي يتمك��ن الدمياغوجيون م��ن إثارة 
غضب الش��عب ضد األجان��ب، ومؤيدي 
العومل��ة، واملفكري��ن، والليبراليني، يجب 
أن تكون هناك فوارق اقتصادية وثقافية 
وتعليمية واسعة وواضحة. كان هذا هو 
احلال في اليابان في منتصف الثالثينيات 
من القرن املاضي، عندما قام عسكريون 
بانقالب فاشل استهدف رجال املصارف 
ورجال األعمال والسياسيني الذين كانوا، 
م��ن وجهة نظره��م، يفس��دون النظام 

السياسي الياباني.
كان االنق��الب مدعوم��ا من قب��ل اجلنود 
الذين ولدوا ونش��أوا في املناطق الريفية 
الفقي��رة. وأحيانا كانوا يجبرون على بيع 
أخواتهم لبيوت الدعارة في املدن الكبرى 
إلنق��اذ عائالته��م. لق��د كان��ت النخب 
ب��ة للغ��رب ع��دوا له��م.  املتمدن��ة واحملحُ
وكان ال��رأي الع��ام إلى جان��ب املتمردين 

باستمرار.
قد يكون لدى الياب��ان املعاصرة عيوبها، 
لكنه��ا اآلن أكثر مس��اواة م��ن الواليات 
املتح��دة، والهند، أو العدي��د من البلدان 
األوروبي��ة. فالضرائ��ب املرتفع��ة جتع��ل 
م��ن الصعب مترير الث��روة املوروثة. وعلى 
عكس الوالي��ات املتح��دة، حيث يطغى 
التباهي باالزدهار امل��ادي، من قبل ترامب 
نفس��ه، فإن معظ��م اليابانيني األغنياء 
يفضل��ون البقاء في اخلف��اء. وقد جتاوزت 
الطبقة الوس��طى في اليابان نظيرتها 

في الواليات املتحدة.
إن الش��عور باالس��تياء يغذي الش��عور 
باإلهان��ة. وفي مجتمع يت��م فيه قياس 
قيمة اإلنسان بنجاحه الشخصي، الذي 
جتس��ده الش��هرة واملال، فمن الس��هل 
الش��عور باإلذالل بس��بب نقص نسبي 
في ذلك، أو لكون الشخص مجرد إنسان 
اعتي��ادي. وف��ي احلاالت القص��وى، يقدم 
األفراد اليائس��ون على اغتي��ال رئيس أو 
جنم مش��هور بهدف الش��هرة. ويعتمد 
املس��تائني،  ه��ؤالء  عل��ى  الش��عبويون 
الذي��ن يش��عرون بخيانة النخ��ب لهم، 
من خالل حرمانهم من الشعور بالفخر 

بطبقتهم أو ثقافتهم أو عرقهم.

لكن ه��ذا لم يح��دث في الياب��ان حتى 
اآلن. وق��د يكون ذلك راجع��ا للثقافة. إن 
النهوض الذاتي على الطريقة األميركية 
أم��ر منبوذ ف��ي الثقاف��ة اليابانية. ومن 
املؤكد أن لليابان ثقافة مشهورة، تقودها 
دد الش��هرة  وس��ائل اإلعالم. ولكن ال حتحُ
الش��خصية أو الثروة قيمة الش��خص،  
بل وجوده داخل مؤسسة جماعية، يقوم 

فيها مبهمة يتعني عليه القيام بها.
يش��عر الباعة في املتاجر بفخر حقيقي 
عن��د تغلي��ف البضائع بش��كل جميل. 
بع��ض الوظائ��ف - مثل أولئ��ك الرجال 
الذين يرتدون الزي الرس��مي ويبتسمون 
وينحنون عن��د دخول الزبائ��ن املصرف - 
تبدو غير مهمة. وسيكون من السذاجة 
اعتق��اد أن ه��ذه امله��ام تحُس��عد الناس، 
ولكنه��ا متنحهم اإلحس��اس مبكانتهم 
كان��ت  مهم��ا  اجملتم��ع،  ف��ي  ودوره��م 

متواضعة.
وف��ي الوقت نفس��ه، ما ي��زال االقتصاد 
اليابان��ي احملل��ي م��ن أكث��ر االقتصادات 
حفاظا وأقلها عوملة في العالم املتقدم. 
هناك العديد من األس��باب التي جعلت 
احلكوم��ات الياباني��ة تق��اوم الليبرالية 
اجلديدة التي تحُروج في الغرب منذ سنوات 

حك��م ريغ��ان وتاتش��ر: مث��ل مصال��ح 
البيروقراطي��ة،  االمتي��ازات  الش��ركات، 
وسياسات اإلنفاق النفعي بشتى األنواع. 
ولكن الكبرياء في العمل، على حس��اب 
الكفاءة، يحُعد أحد هذه السياس��ات. إذا 
كان هذا يعيق املؤسسة الفردية، فليكن 

األمر كذلك.
رمبا جعلت سياس��ات تاتش��ر االقتصاد 
البريطان��ي أكثر كف��اءة. لكن من خالل 
تقوي��ض النقابات واملؤسس��ات األخرى 
القائم��ة على ثقافة الطبق��ة العاملة، 
نزع��ت احلكومات مص��ادر الفخ��ر لدى 
األش��خاص الذي��ن يقوم��ون بوظائ��ف 
مرهقة. إن الكفاءة ال تخلق اإلحس��اس 
النخ��ب  املحُهَمش��ون  ويل��وم  باجملتم��ع. 
 - موهب��ة  واألكث��ر  تعليم��ا  األفض��ل 
وبالتال��ي األكثر قدرة عل��ى النجاح في 

االقتصاد العاملي.
م��ن أكث��ر العواقب س��خرية أن العديد 
من هؤالء الناس في الواليات املتحدة قد 
اختاروا كرئيس مليارديرا نرجسيا، يتباهى 
بثروت��ه وجناح��ه الش��خصي وعبقريته. 
ومن غير املرجح أن يحدث شيء من هذا 
القبي��ل في الياب��ان. وقد نتعلم ش��يئا 

مفيدا بالتفكير في األسباب.

ما سبب غياب الشعبوية في اليابان؟
PROJECT
SYNDICATE

كيم جونغ أون الى األولمبياد

عبدالمنعم األعسم

جملة مفيدة

الحملة على العبادي.. 
بين االنتقاد والتحامل )2(

االنتق��اد والتصويب واالعتراض والتحفظ وإبداء الغضب وحتى 
التظاه��ر واالحتجاجات، تدخل كلها في مس��موحات وفروض 
العمل السياس��ي احلر، وحتتس��ب على الس��جال املشروع في 
ال��دول الدميقراطية أو الت��ي تلتزمها في دس��اتيرها، وهي )من 
جهة ثانية اذا ما احُحس��ن التفاعل معها) تساعد صاحب القرار 
على تدقيق مواقفه وتنقية حشوات سياساته ومنظوراته من 
الش��وائب والزيادات وااللغ��ام، او تصليب تلك املواقف من خالل 
بنائها على ارضية االقناع والقبول والنأي عن نزعة االستخفاف 

بالرأي االخر وفرض االمر الواقع، وردع املعارضة. 
وال ين��ال القائل بهذه املنطلق��ات براءة اختراع ع��ن قوله هذا، 
فهي معروفة لتالميذ املدارس السياسية، لكن السؤال االكثر 
احلاحا هو، كيف منيز بني ماهو انتقاد مرخص له وما هو تشهير 
وتخريب وكي��دي ومأجور ومنتج للكراهي��ة والتأليب والتجني 

والتزييف والتعدي حتت طائلة القانون؟. 
 واس��تباقا، فان الفصل، بني تلك وهذه، ليس سهال كفاية، في 
ظل ضعف وهشاشة املمارسة الدميقراطية في العراق وجهالة، 
وضيق، جمهور كبير من املشاركني في احلياة السياسية بلوازم 

حرية التعبير عن الرأي، وحدودها. 
ولع��ل التذكير مهم هنا بان العبادي اس��قط منذ االيام االولى 
لواليته جميع الشكاوى احلكومية السابقة لواليته )االنتقادية 
والتصويبية)  التي تنظر بها احملاكم املعنية بالنش��ر ضد كتاب 
رأي واعالميني، ولم يلجأ الى القضاء إال مرة واحدة في آب 2016 
ضد نائبة خرجت على اللياقة ومنصوصات احترام الدولة، فيما 
احتش��دت وس��ائل االعالم اخملتلفة مبناقش��ات، ذات محموالت 
متضاربة وال س��ابق لها، حول سياس��ات العب��ادي وبخاصة ما 
تعلق ببرنامجه االصالحي واحلرب على داعش، واتس��مت باحلدة 
واالنفعال واالستطرادات الكيفية مما ال سابق، وال نظير له، في 

اية دولة من دول املنطقة. 
في هذا الس��ياق، من البديهي ان تتنوع املواقف من سياس��ات 
العب��ادي، في جانبيها االنتقادي والتش��هيري، لكن االمر املهم 
يتمث��ل ف��ي أربع��ة أبعاد خرج��ت عن منظ��ور حس��ن الظن: 
االول، م��ا الحظه محلل��ون ومراقبون ومراس��لون بان التعريض 
»الش��خصي« اتخذ طابعا ممنهجا  يقوم على التربص والرصد 
على مدار الساعة حلركة وتصريحات رئيس الوزراء وحتى زياراته 
الرس��مية ال��ى ال��دول، وذلك من قب��ل فريق)ن��واب واعالميني) 

موكولة له احلملة عبر اقنية اعالمية مختلفة.
والبع��د الثان��ي، ان احلملة تتجه الى تس��فيه وعرقلة القرارات 
ذات الصلة ببناء ماكنة الدولة واش��اعة الي��أس بني املواطنني 
حي��ال االجراءات الت��ي تنظم احلياة العام��ة، وتدمير روح الثقة 
بس��لطة وهيب��ة الدولة عن طريق اعم��ال االختطاف والتعدي 
على حريات املواطنني وحمل الس��الح والتهديد به واستعراض 
الق��وة، ما اعطى انطباعا للش��ارع ان ثمة حكومات اخرى تدير 

شؤون البالد غير حكومة العبادي.
 ويظه��ر البعد الثالث في مفارقة سياس��ية جدي��رة بالتأمل 
، وتأليبا، وحتش��يدا  الاّ وه��ي ان اكثر فصول احلملة شراس��ة، وغحُ
لإلس��اءات والروايات املحُصنعة تنطلق من قطاع سياسي قريب 
م��ن هوية رئيس ال��وزراء ومرجعيته احلزبية، االمر الذي ش��جع 
ويشجع على االعتقاد بان ثمة »خلعا« متأخرا لبيعة كانت وراء 

اختيار العبادي ملنصب رئيس الوزراء. 
اما البعد الرابع للحملة فنرصده في التخطيط إلبعاد العبادي 
عن املوقع هدفا، يتدثر بكساء احلرص على العملية السياسية 
او الس��يادة الوطنية او املذهب مرة، ويأتي اصلع من غير كساء 
م��رات، وبني ايدين��ا  لس��انيات عديدة تدعو الى ضبط س��اعة 
اس��قاط احلكوم��ة على توقيت��ات ما قبل تش��كيلها من قبل 

العبادي، ولم تكن تلك محض  زالت لسان، على اية حال.   
 ********

لقمان احلكيم: 
» إياك وكثرة االعتذار، فإن الكذب كثيراً ما يحُخالط املعاذير«.



ثقافة10

عبد الغفار العطوي 
 

س��أقصر ال��كالم ح��ول نقط��ة واحدة 
ه��ي تلك الت��ي فقط تعل��ل لم اجتهت 
الباحثة هن��اوي نحو االس��تفادة منها 
في كتابها) اجلسدنة- - ( من دون ان متيز 
بني إش��تغالها النقدي  و املوضوع الذي 
تش��تغل فيه ، من ناحية ان مصطلح ) 
النسوية( في عمومه ذو صفة سياسية 
يح��دد العالق��ة بني املذك��ر و املؤنث ) او 
الرج��ل و امل��رأة ( على مس��توى الصراع 
بينهم��ا و إن ب��دا إنه إش��كالي و ينتابه 
الغموض)2( إال ان اس��تعماله بطريقة 
م��ن الطرق يصب في ه��ذا املنحى ، و ان 
االدب النس��وي املنس��وب إليه يتضمن 
تل��ك االعم��ال الت��ي تكت��ب م��ن قبل 
مؤلفات و هو رأي ش��اع ف��ي ثمانينيات 
القرن العش��رين و يجمع ب��ني املؤلفة و 
املوضوع املعبر عنه من زاوية نظرها )3( و 
اما النقد النسوي ، فيختلف االمر ، ألنه 
يجب ان نف��رق بني النقد الذي متارس��ه 
الناق��دة  ف��ي عصرنا من ع��دة جوانب  
و ب��ني النظري��ة النقدي��ة  املعاص��رة، و 
يختل��ف النقد النس��ائي ع��ن املدارس 
املعاص��رة االخ��رى للنظري��ة النقدي��ة 
، ف��ي إن��ه ال يس��تمد قواع��ده االدبية  
مستش��هداً بنص منف��رد او مجموعة 
نص��وص مكرس��ة)4( إمن��ا يعتمد على 
مناه��ج و نظريات في املنهج الثقافي و 
التحليل النفس��ي واملنهج السيميائي 

كمقاربات ، و ظهر النقد  النسوي منذ 
م��ا يقرب من ثالثني عام��اً، فهو فرع من 
النقد الثقافي الذي يركزعلى املس��ائل 
النس��وية و ه��و االن منه��ج ف��ي تناول 
النص��وص  و التحلي��ل الثقافي بصفة 
عام��ة ، و ينش��غل باملس��ائل املرتبطة 
باجلنوسة )5( و الناقدة النسوية او تلك 
الت��ي تتبنى النقد النس��وي س��تواجه 
تاريخاً معقداً م��ن النقد الذكوري الذي 
يبرع في تلفيفات��ه ، و النقطة التي أود 
بحثها في هذا الكت��اب هي ان الباحثة 
هناوي و هي تتص��دى الطروحات الرجل 
أكانت تض��ع العالقة )املذكر – املؤنث أو 
الرجل – املرأة ( في حسابها  ؟و هي حتلل 
و تفكك خطاب الذكر ) جمال جاس��م 
امني و نزار قباني ( على سبيل احلصر في 
عالقتهما في الش��عر بواسطة فاعلية 
اجلس��د االنث��وي) اجلس��دنة!(  ما دامت 
هي تعت��رف ف��ي ) على س��بيل اخلتام( 
ان امل��رأة ن��ص مكتوب و قيم��ة وجودية 
مخصوصة و قراءة مقصودة و ليس��ت 
جنساً ثانياً كما طرحته ما بعد احلداثة، 
و بذلك تطالب بفصل هذه الصورة عن 
احلدي��ث عن ادب و نقد و كتابة نس��ائي 
)6( من دون ان تراعي رؤية و نظر و اعتقاد 
اآلخر الرجل الذي يؤمن بأنه اجلنس االول 
الكلي برأي س��يمون دي بوف��وار)7(  من 
هنا سأذكر ملحوظتني تخصان العالقة 

بني الناقدة و النسوية 
-1 عندما تتعامل الناقدة مع النصوص 
التي يطرحها الرجل و تتعلق مبوضوعة 
املرأة  يصعب عليها الفصل بني ذاتها و 

النص الذك��وري الذي هو باالصل موجه 
للم��رأة ، و ان تنص��ل امل��رأة الناقدة عن 
االمي��ان بغير ذل��ك بحجة التف��اوت بني 
الناقدة النسوية و النسائية في االلتزام 
مبنهجي��ة البح��ث الذي مييز ب��ني النقد 
النسائي و النس��وي ال يعفي كون املرأة 
حاجة ) في  منظور النقد النس��ائي( او 
قيمة ) ف��ي النس��ويات ( و إن التبريرات 
التي تش��كلها االنثى ف��ي الفصل بني 
احلاجة و القيمة ال ميكن للناقدة هناوي 
مهما صرح��ت بع��دم انتمائه��ا لتلك 
النسويات ، و تفضيلها النقد االكادميي 
ال��ذي يقت��رح املقارب��ات الثقافية  بدال 
ع��ن النقد النس��وي        ف��ي معاجلته 
لطروح��ات الرجل في نق��ده وتفكيكه  
ملوضوعة االنث��ى | امل��رأة و صراعها مع 

الذكر | الرجل 
-2فك��رة احملو و اخل��ط ال تعن��ي عملية 
االس��تبدال التي حتدث بني فاعلية نقد 
الرج��ل و انفعالية نص املرأة او العكس 
، س��واء ف��ي الش��عر او الس��رد، املهم 
ان تك��ون العملي��ة تقابلي��ة و ليس��ت 
متاثلي��ة ، فالناق��دة النس��وية ،تؤكد إن 
إح��دى مهام املرأة الت��ي تتعاطى النقد 
االدبي هو حتديداً ان ترس��م حدود عاملها 
،م��ع ادراكها الكام��ل بأن ه��ذه احلدود 
تظ��ل حدوداً متحرك��ة ، و لعل الباحثة  
هناوي ادركت بحذاقة  االكادميية و ليس 
بفطن��ة الناق��دة النس��وية ان إلص��اق 
تهمة الناقدة النس��وية بها سيورطها 
في فقدان إحدى ادوات النقد و التنقيب 
التي متتلكها  في توهني تلفيقات الرجل 

إزاء اختراق��ه للنص��وص الت��ي تنتجها 
امل��رأة ) في الفصل الثاني : اجلس��دنة و 
الشعر ص 99 ( حيث اجلسدنة و الهوية 
االنثوي��ة و القاس��م املش��ترك بينهما 
الشعر الذي يبرز التبريرات التي تنتجها 
االنثى  كوسائل دفاع جتاه مزاعم الرجل 
في قدرته على انت��زاع املبادرة من املرأة ، 
و عليه نأت الناقدة عن ش��بهة الناقدة 
النس��وية في الفصل الثالث اجلسدنة 

االنثوية و السرد ص137   
إحاالت 

-1اجلس��دنة بني احملو و اخل��ط) الذكورية 
| االنثوي��ة( مقاربات ف��ي النقد الثقافي 
أ-د- نادي��ة هناوي الطبعة االولى لبنان | 

كندا 2916الرافدين – بيروت 
-2 الرواية النس��وية  العربية  مساءلة 
االنس��اق و تقوي��ض املركزية  د – عصام 
واص��ل دار كنوز املعرف��ة عمان الطبعة 

االولى 2018 ص 19
-3 املصدر نفسه ص 20 

-4 مدخل في نظرية  النقد النس��وي و 
ما بعد النس��وية حفن��اوي بعلي  الدار 
العربية للعلوم – ناشرون بيروت الطبعة 

االولى 2009 ص 269 
-5 املصدر نفسه ص 294 

-6 اجلسدنة مصدر سابق ص178 
-7 الس��رد النس��وي العربي من حبكة 
احل��دث الى حبكة الش��خصية  د- عبد 
الرحي��م وهاب��ي كن��وز املعرف��ة عمان 

الطبعة االولى 2016 ص 128 
-8 مدخل ف��ي النقد النس��وي  مصدر 

سابق ص 340

الجسدنة بين المحو و الخط  )1(
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غالف الكتاب

جورج تراكل 
ترجمة سوار مال

في الظهيرِة تهرُع الغرباُن نحو الزاويِة املظلمِة،
ناعقًة بقسوٍة.

ظاللُها تالمُس جسَد أنثى األيل
وبني فينٍة وفينة أخرى نلمُحها

تتوقَّف عابسًة
لتأخَذ نفًسا.

أواٍه،
ُر بعبورِها صفَو هذا السكون البنّي،  كم تُعكِّ

حيث يبتهُج حقٌل
مثل امرأٍة يغويها حدٌس ثقيٌل.

أحيانًا مُيِْكُن سماُعها تتخاَصم بصخٍب حوَل جيفٍة
، بغتًة،  تش��ممْت رائحته��ا في مكاٍن م��ا، ومن ث��مَّ

تُغيُِّر
وجهتها صوَب الّشماِل وتتالشى كمشّيعي جنازٍة

في الريِح املرتعشِة من الشهوِة. 
**

في غرفٍة مهجورة 
الشّباُك، أحواض أزهارٍ ملّونة،

حلُن أورٍغ يلُج الغرفَة.
الظالُل تتراقُص على ورِق اجلدران.

يا لغرابِة وروعِة حلقة الرقِص هذه.
متوّهجًة تتمايُل الشجيراُت

وسرُب ناموٍس يحلُِّق.
بعيًدا، في احلقِل، املناجُل جتزُّ العشَب

ومياٌه كهلٌة تُنشد.
أنفاُس من هذه التي متّسني برّقٍة؟
السنونواُت تؤدِّي حركاٍت مجنونٍة.

هادئًة متضي هناَك أرُض الغابِة الذهبّية
في ما ال ينتهي، داخل ما ال يَُحّد.

اللهُب يرجتُف في األسرَِّة.
متشابكًة تشتعُل حلقُة الرقِص الرائعِة

على ورِق اجلدران األصفرِ.
أحٌد ما ينظُر إلى الداخِل

من خالِل الباب.
رائحُة البخورِ واإلجاص تفوُح حلوًة

وبهَت الكأُس والصندوُق.
رويًدا، رويًدا

متيُل اجلبهُة احلاّرُة
نحو النجوم البيض.

**

ليُل قلبي
في الليل يُسَمع وطء اخلفافيش.

حصانان أسودان يتوّثبان في احلقل.
حفيف أوراِق القيقب األحمر.

ى للماّر في الدرِب. ارٌة صغيرٌة تتبدَّ  خمَّ
آه، ما أشهى الّنبيذ الطازِج واجلوز.

ما أروَع أن تترنََّح في الغابِة ثماًل وقت الشفِق.
من األغصان السود ينبثُق حلٌن الذٌع.

على الوجِه يقطر الندى. 
**

في ألبوم عائليٍّ قدمي
آٍه أّيتها الكآبُة على الدوام تعودين،

يا وداعَة األرواح املوحشة.
في النهايِة،

يخمُد النهار الذهبّي.
بخشوٍع يسلُِّم الصابُر جسده لأللِم

ُمحِدثًا صوتًا منسِجًما
مليًئا باجلنوِن احللِو.

انظرْ!
مُس. ها قد غابَت الشَّ

مرًَّة أخرى يعودُ الليُل ويشكو فانًيا
بًا آخرين معه. معذِّ

كّل سنٍة، مرتعًشا حتَت جنوم اخلريف،
يزدادُ الرأُس انحناًء نحو األسفِل.

**
الغجر

في نظراتِهم الليليَِّة يبرُق حننٌي
إلى أوطان لن يعثروا عليها قّط.

هكذا، يحرِّكهم قدرٌ مشؤوٌم
ال يتقّصى سوى كآبة

يُحّبها.
 

ُم دروبَهم؛ السحُب تتقدَّ
أحيانًا تواكبهم أسراُب طيورٍ مهاجرٍة

حتى يحلَّ املساُء
فتغيُب آثارُها،

أحيانًا أخرى، حتمل الّريُح إليهم
حلن أجراِس الصالِة.

جنوٌم موحشٌة فوَق مخيَّماتِهم؛
أغنياته��م متتل��ُئ َش��وًقا وتنتح��ُب من ن��زوٍح وألٍم 

يرثونه،
ألم غياِب أمٍل

يُشِعُل برفٍق النجوَم في سمائهم.

احمد بلقاسم
لق��د ق��رأ م��ا في��ه الكفاية م��ن كتب 
القصص والروايات واألشعار واملسرحيات 
والدراس��ات أيضاً، اآلن هو على يقني تام؛ 
أن ما زرعه م��ن كالم أنيق وبذيء وأحداث 
وكوارث وخرافات وتخاريف وسباب وغرام 
وخيال وجد وهزل، ضمته بني س��طورها 
تل��ك الرزم��ة م��ن القراطيس، ق��د نبت 
نبات��اً وأزهر ثم أثمر ثم��اراً طيبة البد وأن 
يجود بش��يء منه��ا على الغي��ر وأنه آن 
األوان ليش��حذ منجله استعداداً حلصاد 

الس��نابل ويعبئ الس��الل مبا ل��ذ وطاب 
من فواكه، ال س��يما وأنه طبق نصيحة 
أس��اتذته بحذافيره��ا وهو عل��ى مقعد 
ال��درس إن في الثانوي��ة وإن في مدرجات 
اجلامعة: اقرأ واحفظ كفاية من األشعار 
والقص��ص والرواي��ات ووو والق بكل ذلك 
في جوف النسيان كي تصبح أديباً أريباً. 
الي��وم وعلى حني غرة ومضت في خاطره 
فكرة س��اخنة محرق��ة كادت تأتي على 
مخه، إذ س��أل نفسه أال يكون النسيان، 
ق��د حول تل��ك البذور األدبية إلى س��ماد 

مخص��ب حي��وي دقي��ق، لبن��ات أفكاره 
وخملزونه م��ن احملفوظات؟ س��رعان ما أتاه 
باألخبار من لم يزود، وش��مر عن ساعديه 
والصفح��ة البيض��اء حتت رحم��ة يراعه 
ممدة أمام��ه ترمقه بعينيه��ا النجالوين، 
تترق��ب ف��ي صمت ووق��ار، ما ذا عس��اه 
يفعل بها، متلكته احليرة قبل أن يحسم 
أمره، إذ ش��عر باالرتباك وبياضها الناصع 
يتحداه في هدوء، فكر ملياً ماذا يزرع في 

أحشائها؟
- شعراً؟

- رواية؟
- مسرحية؟

- قصة قصيرة؟
- خواطر؟

فكر وقدر، ث��م فكر وقدر، ونظ��ر عميقاً 
في األمر ثم نظر، وها هو ذا يجود بفيض 
غالل��ه، وقد اس��تلمت البيض��اء ليراعه 

السيال في دعة ودالل..
يا ل��ه من جهبي��ذ صنديد، اختار أيس��ر 
وأقص��ر الس��بل لبلوغ اله��دف اختار أن 
يكتب القصة القصيرة جدا جدا جدا...!

أحالم يوسف
بحض��ور نخب��ة م��ن االدب��اء واملثقفني، 
ازدحم��ت قاعة جواد س��ليم ف��ي املركز 
املتنب��ي  بش��ارع  البغ��دادي،  الثقاف��ي 
ليشارك احلضور جلسة االحتفاء بالروائي 
والقاص شوقي كرمي، وحفل توقيع روايته 

)هباشون(.
قدم��ت اجللس��ة الش��اعرة واإلعالمي��ة 
ح��ذام يوس��ف، مس��تعرضة بعضاً من 
مراحل جتربت��ه األدبية :« القاص والروائي 
شوقي كرمي حسن، ولد على ضفاف نهر 
الغراف في الشطرة، من أب )شرطي اول 
خي��ال(، وام كانت تتقن اخلياطة، ونس��ج 
احلكايات وقول الشعر، يقول شوقي كرمي 
على لسان والدته )صرخت احتجاجاً يوم 
تتويج املل��ك فيصل الثاني ع��ام 1953(، 
ويق��ول والده انه ولد بع��د فيضان بغداد 
ع��ام 1954، ف��ي مدينة الث��ورة )الصدر( 
أس��س اول فرق��ة مس��رحية، وكتب اول 
متثيلي��ة اذاعية لبرنامج اس��مه، مواهب 
عل��ى الطري��ق، وف��ي الثورة كم��ا يقول 
ش��وقي كرمي )حلمت باخلالص االنساني(، 
وكان املس��رح دراس��تي، وبعد س��بع من 

السنوات اصدر مجموعة قصصية اولى 
)عندما يس��قط الوش��م عن وجه أمي( 
فأصبح مشهوراً، وانتمى الى احتاد االدباء 
، وكتبت عنه الدراس��ات والنقود، وتوالت 
القص��ص والرواي��ات حت��ى وصل��ت الى 
العش��رين، نذكر منها رواية )مدار اليم( 
مس��رحية )مالم يره الغريب كلكامش، 
)رباعي��ات  قص��ص  رواية)ش��روكية( 

العاشق(مسرحيات )الوشوب الى القلب( 
ومجموعة قصصية مش��تركة )اصوات 
عالية(، فيما كتب اكثر من مئة مسلسل 
اذاع��ي، ونال جوائز عراقية وعربية، وكتب 
وه��و  تلفزيوني��ة،  مسلس��الت  عش��ر 
اول كات��ب عراق��ي كتب لفنان��ي اليمن 

واالمارات وسوريا ومصر..«.
بعدها حتدث الضيف عن روايته )هباشون(، 

معرجاً ع��ن مصطلح الهباش��ون الذي 
يعن��ي الكس��ب واجلم��ع وأحيان��ا تعني 
احملت��ال، واختلف��ت املعان��ي كثي��راً حول 
هذه املفردة)الهبش(، ث��م حتدث اللهجة 
العراقية التي وصفها بانها لغة عراقية 
ولي��س مج��رد لهجة، وتواص��ل باحلديث 
عن رواياته السابقة والتي ميكن ان نقول 
انه��ا مكملة لبعض )ش��روكية، هتلية، 

الهباشون(.
ش��ارك في اجللس��ة االحتفائية عدد من 
النق��اد منه��م الناق��د عب��اس لطيف، 
والدكتور خليل إبراهيم، والناقد يوسف 
عب��ود، والكاتبة وداد فرح��ان التي حتدثت 
ع��ن ذكرياته��ا م��ع ش��وقي ك��رمي منذ 
الس��بعينيات، وال��ى االن وكيف انه كان 
حريصاً عليها وعل��ى زميالته، حيث كان 
دافعاً له��ن للعمل واالب��داع، كما حتدث 
عنه أمني املوس��وي و كرمي جس��ر وماجد 

رحيم.
في ختام اجللسة وقع الروائي شوقي كرمي 
نس��خاً م��ن روايته )هباش��ون( للحضور 
وس��ط مبارك��ة األصدق��اء ورواد املرك��ز 

الثقافي البغدادي.

ص��در ع��ن دار ميزوبوتامي��ا دي��وان )لن 
تش��فى مني( للشاعرة والكاتبة بشرى 
الهالل��ي بواق��ع 176 صفح��ة. وتضمن 
الديوان مجموعة م��ن النصوص منها: 
ي��وٌم.. ه��و ان��ت وتب��ادل أس��ري وغربة 
وش��قاوة أرق ومناورة وس��كة حلم وفي 
محراب عش��قك وتعويذة غيابك واملوت 
رمي��اً باحلب وتقاومي لكل األزمان. وغيرها 
العديد من النص��وص. ومما جاء في نص 

صالة عاشق:
ال ترفع صوتاً بأنينك

ال احد يدرك عمق اجلرح سواك
ال حتبس دمعك..

ساعة حزن
لكن..

خذ ركناً منعزال
ان احلزن

للمكلوم عبادة

فلتنجز فرضك
من دون رقيب.

وقد كتب عن اجملموعة الش��اعر محمد 
حس��ني آل ياس��ني قائال: قصائد بشرى 
الهاللي مراي��ا مفرطة الصفاء، تعكس 
التماعة روحها وخفقة بوحها االصيل. 
كلماته��ا تغريد ع��ذب، يأتيك من بعيد 
فيفص��ح ع��ن ص��دق االنفع��ال وندائه 
احملبب. تأسرك حروفها باملبهج املدهش، 
ثم تكتش��ف ان��ه البراءة االخ��اذة التي 
استطاعت بالهمس والشجن واالنتظار 
ان تكس��ر قيد الرتابة وتنطلق بعفوية 
س��احرة من دون تكلف ثقي��ل او تصنع 
فج. جتربة بشرى الهاللي تتحدث ببالغة 
باسلة وسالسة منسابة غير مكبوتة، 
ولكنها ممتنعة فتبوح بأس��رار ش��عرها 
وشاعريتها وتتوجها موهبة غير متكررة 

ألنها ابتكرت باقتدار بصمتها اخلاصة.

صدر بجزءين كتاب مهم في التأريخ 
املعاص��ر للمؤرخ رائد عبد احلس��ني 
الس��وداني.. واملؤل��ف ول��د وترعرع 
ونش��أ في مدينة الكوت وتشكلت 
ثقافته فيها وعايش اغلب االحداث 
الت��ي مر بها لواء الكوت )محافظة 
م��ن  بالعدي��د  والتق��ى  واس��ط( 
الش��خصيات والرم��وز الت��ي أثرت 
تأثي��را مباش��را او غير مباش��ر في 
صناع��ة االح��داث.. والتق��ى بأوالد 
وجادلهم  القدامى منه��م  واحفاد 
وحاورهم.. كما استعان بالكثير من 
املراجع ودرسها دراسة مستفيضة 
وتفاعل معها س��لباً وايجاباً.. ومن 
مص��ادره وثائق معتب��رة صادرة من 
جه��ات امنية في احملافظ��ة ومنها 
مديريات التحقيقات اجلنائية ودوائر 
ام��ن ف��ي واس��ط وبغ��داد ومراكز 

ش��هادات  إل��ى   ش��رطة..إضافة 
ورس��ائل  وش��فاهية  مكتوب��ة 
ومذكرات منش��ورة وغير منش��ورة 
لسياسيني من الكوت ومن خارجها 
تتن��اول مرحل��ة متت��د م��ن بدايات 
ولغاية  العراقي��ة  الدولة  تأس��يس 
دخول القوات األميركية بغداد عام 
2003.. وبس��بب ذل��ك وضع املؤلف 
عنواناً فرعي��اً لكتاب��ه )املدينة بني 
احتالل��ني(.. يعن��ي ب��األول االحتالل 
البريطاني الذي أسفر عن تشكيل 
اول حكوم��ة عراقية برئاس��ة عبد 
بالثاني  النقيب.. ويعن��ي  الرحم��ن 
االحت��الل األميرك��ي ال��ذي ب��دأ مبا 
سمي مبرحلة برمير ومجلس احلكم.. 
وانتهى بحكوم��ة وبرملان منتخبني 
وبرعاية  ودميقراطي��اً  انتخاب��اً ح��راً 

أميركية واضحة.

قصيدة خبر

اصدار

قصة قصيرة

الغربان وقصائد أخرى
الملتقى الثقافي العراقي في شارع المتنبي

 يضّيف الروائي شوقي كريم

تأريخ الكوت السياسي.. للمؤرخ رائد عبد الحسينصدور ديوان »لن تشفى مني« لبشرى الهاللي

أيسر السبل

الروائي شوقي كرمي
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جاسم محمد*

اجلماعات "اجلهادية" في ليبيا.
يعود تشكيل اجلماعات األسالمية في 
ليبيا وشمال افريقيا ـ املغرب العربي، 
الى بداية التسعينيات، عندما التحق 
عدد من الليبني للقتال ضمن تنظيم 
وليحتلوا  ــتان،  افغانس ــي  ف القاعدة 
اخلط االول في قيادة التنظيم. كذلك 
ميثل الليبيني قوة ومصادر بشرية اكثر 
من غيرهم في سيناء و سوريا والعراق 
ــي ونايجيريا. وقد ظهرت  وافريقيا مال
ــتعراض  ــك اجملموعات في إس ــوة تل ق
ــة  لالطاح ــة  القتالي ــا  امكانياته
ــم الناتو 2011. ويعتبر  بالقذافي بدع
ــام 2007، نقطة حتول في اجملموعات  ع
اجلهادية في ليبيا، بعد إعالنها البيعة 
ــم القاعدة وزعيمها انذاك،  الى تنظي
بن الدن. ليكون فرع القاعدة في ليبيا، 
ــمال افريقيا  ــم الثاني في ش التنظي
ــي اجلزائر،  ــد اجلماعة "اجلهادية" ف بع
ــا للقاعدة في  ــي اعلنت مبايعته الت
ــكرات  معس ــك  وهنال ــر2007.  يناي
ــات "اجلهادية"  ــى التنظيم ــب ال تدري
ــة النائية التي  في املناطق الصحراوي
تغيب فيها سيطرة احلكومات وباتت 
ــي ودول الناتو.  ــي مال ــا ف تهدد فرنس
ــدة الوطية  ــكر او قاع ــر معس ويعتب
ــكرات  اجلوية، غرب ليبيا، احد ؤاملعس
ــية لتنظيمات وفروع القاعدة  الرئيس
في شمال افريقيا، كذلك معسكرات 

مصراته وبنغازي واجلبل االخضر.

ليبيا بؤرة ارهاب
ويرى اخلبير األملاني في قضايا اإلرهاب 
ــا ميكن أن  ــتاينبيرغ أن ليبي ــدو ش غي
تصبح بؤرة جديدة لإلرهاب في شمال 

إفريقيا، كما يحذر شتاينبيرغ من حتول 
ــبب  ــبكة عاملية بس "داعش" إلى ش
ــات اإلرهابية في  ــدد التنظيم تزايد ع
العالم التي تنضم إليه.  كيف أمكن 
لتنظيم "الدولة اإلسالمية" املعروف 
ــع نحو  ــا بـ"داعش" من التوس إعالمي
ــكله  ــا وأي خطورة يش ــيناء وليبي س
ــاطه القوي في ليبيا القريبة من  نش

أوروبا. 

أنصار الشريعة
ــدة  ــة" جدي ــات "جهادي ــدأت جماع ب
ــي، أبرز هذه  ــي الظهور، بعد القذاف ف
ــريعة في  ــي أنصار الش ــات ه اجلماع
ــاوي، التي  ــادة محمد زه ــازي بقي بنغ
تتمتع  بعالقات مع  السلفية اجلهادية 
في ليبيا والتي متثل جماعة ظل أنصار 
الشريعة في درنة بقيادة أبو سفيان بن 
قومو، احد سجناء معتقل غوانتنامو 
سابقا. وهي  تنظيم دعوي اجتماعي 
ــريعة  ــلح يهدف لتحكيم "الش مس
ــس في  ــي ليبيا و تأس ــالمية" ف اإلس
ــرايا  مايو 2012. بعد األنفصال عن س
ــاركت  ــي ش ــحاتي "الت "راف اهلل س
ــى الباحث  ــها. ووفقا ال ــي تأسيس ف
هارون يزلن ـ معهد واشنطن، فأنه ال 
ــن هيكلية ألتنظيم.  يعرف الكثير ع
ــاوي  قائدا  ــر  محمد علي الزه ويعتب
ــا  ــاني رئيس للتنظيم، وناصر الطرش
ــك التنظيم،  ــرعية. ويتل للجنة الش
جناح عسكري حتت اسم "ألدوريات" 

تنتشر اكثر في بنغازي. 
 

املرابطون
ــي  ــة" الت ــة "اجلهادي ــت اجلماع اعلن
ــار بلمختار وحركة  كان يقودها مخت
ــرب افريقيا  ــاد في غ ــد واجله التوحي

ــمال  ــرة على ش ــيطرت لفت ــي س الت
ــة واحدة  ــي حرك ــا ف ــي احتادهم مال
ــون". وقالت إن  ــم "املرابط ــل اس حتم
ــت عن حل  ــون' أعلن ــة 'امللثم "جماع
ــة  جماع ــع  م ــا  واندماجه ــها  نفس
ــد واجلهاد في غرب أفريقيا في  التوحي
ــم 'املرابطون'". تنظيم جديد حتت اس

ــار بلمختار  ــذاك مخت ــع البيان ان ووق
ــاس واملعروف  ابوالعب ــد  ــى خال املكن
ــون"  ــم "امللثم ــور" زعي ــه "بلع بلقب
واالزوادي احمد ولد عامر املكنى احمد 
ــي زعيم التوحيد واجلهاد في  التلمس
ــدد بلمختار بيعته  ــرب افريقيا. وج غ
ــزي. لكن  ــم القاعدة املرك ــى تنظي ال
ــد،  ــم اجلدي ــك يعتبرالتنظي ــم ذل رغ
انشقاقا في تنظيم القاعدة في بالد 

املغرب اإلسالمي.  
ــى" عن وجود  ــفت األهرام العرب وكش
عدد كبير من قيادات  تنظيم القاعدة 
ــا، بعضهم أصبح فى مواقع  فى ليبي
ــة اجلديدة. إن  ــة الليبي ــة بالدول مهم
ــد  ــت تعتم ــة مازال ــة الليبي احلكوم
ــالموية  ــك التنظيمات األس على  تل
ــط األمن، وتتكون  "اجلهادية" في بس
ــن تيارات  ــات م ــذه اجلماع ــة ه غالبي
متباينة يغلب عليها التيار "اجلهادي" 
ــي  ف ــة  متقدم ــب  مبناص ــون  ويحظ

احلكومة. 

ميليشيا فجر ليبيا 
ــيات  ــة ميليش ــف مجموع ــو حتال ه
ــيات درع  ــم ميليش ــا  تض ــي ليبي ف
ــوار ليبيا في  ــطى، غرفة ث ليبيا الوس
ــيات تنحدر أساساً  طرابلس وميليش
من مناطق مصراته اضافة مليليشيات 
ــه، بدأت  ــة وصبرات ــان والزاوي من غري
ــو 2014 بهدف  ــي 13 يولي ــاً ف هجوم

االستيالء على مطار طرابلس العاملي 
ــي املناطق  ــكرات ف ــدد من املعس وع
ــوات تابعة  ــوم ق ــه الذي تق ــاورة ل اجمل
للجيش الليبي أغلب منتسبيها من 
ــدد الليبيني  ــة الزنتان. يصل ع منطق
ــرات امليليشيات  ــجلني في عش املس
ــيطرة الدولة شكليا  التي حتضع لس
إلى أكثر من 225 ألفا. ويحصل هؤالء 
ــة لكنهم  ــن احلكوم ــب م ــى روات عل
يتصرفون باستقاللية ويتلقون األوامر 
ــن الزعماء  ــني أو م ــادة احمللي ــن الق م
ــم ويرفضون  ــيني املوالني له السياس
حمالت لتجنيدهم في صفوف قوات 

األمن.
ــات الدولية في  ــتاذ العالق ويقول أس
جامعة لندن البروفيسور فواز جرجس 
ــي األزمة في ليبيا  إن الغرب يريد "رم
ــيرا  ــى غيره، رمبا األمم املتحدة" مش عل
ــريعة هي  ــى أن جماعة أنصار الش إل
ــي  األميرك ــفير  الس ــت  اغتال ــي  الت
ــاف جرجس  ــي 2012. وأض ببنغازي ف
ــكاي نيوز  في مقابلة هاتفية مع "س
ــتعد للتعامل  عربية" أن "الغرب مس
ــة  عالق أي  ــادي  لتف ــيطان  الش ــع  م
باألزمة في ليبيا" لهذا واشنطن ترى 
ــهد الليبي ومن  اإلخوان جزء من املش
ثم تصر على إشراكهم في السلطة. 
ــو إصرارا  ــنطن ه ــل في واش مايحص
ــي ليبيا  ــى ف ــد الفوض ــى تصعي عل
كبديل للحكومة الشرعية وشرعنة 

االرهاب في ليبيا.

"الدولة االسالمية" والبعد االعالمي
أعالم"الدولة "اإلسالمية" 

واإلستقطاب
ــوم 28 اكتوبر 2014   ــنطن ي دعت واش
حلفاءها إلى مواجهة احلرب اإلعالمية 

التي يقوم بها هذا التنظيم املتطرف 
ــر مواقع  ــت خصوصا عب ــى األنترن عل
ــي خطوة  ــي، وه ــل االجتماع التواص
ــرة جدا، اخلطوة  ممكن وصفها باملتأخ
ــاب عقد   ــت في اعق ــة جائ االميركي
ــالمية"  االس "الدولة  ــة  مؤمتر محارب
ــذي ركز على محاصرة  في الكويت ال
ــأن  ب ــار  يش ــم،  للتنظي ــة  إلكتروني
ــة  ــي مواجه ــنطن ف ــات واش سياس
"اجلهاديني" في املنطقة مازالت تقوم 

على فهم خاطيء.
ــة"  "اجلهادي ــات  التنظيم ــدت  اعتم
ــأتها،  على اخلطاب االعالمي منذ نش
ــى منابر  ــد عل ــت تعتم ــد ان كان وبع
ــالء املنابر  ــت الى اعت ــاجد، اجته املس
ــة" على االنترنيت.  االعالمية"اجلهادي
ــذه  ه اول  ــدة  القاع ــم  تنظي وكان 
ــتثمر"اجلهاد"  اس ــذي  ال التنظيمات 
االعالمي وتسويق خطابه ونشاطاته 
ــي ان ان".  ــرة وال" س ــاة اجلزي ــر قن عب
ــن ظهروا  ــون اجلدد، الذي لكن اجلهادي
اكثر في خالفة ابو بكر البغدادي التي 
ــائل  ــدرت املواقع "اجلهادية" ووس تص
ــل االجتماعي اكثر في اعقاب  التواص
السجال احلاد مابني القاعدة و"الدولة 
ــابقا. يتصدر  ــش س ــالمية" داع االس
ــدادي تويتر والفيس بوك  تنظيم البغ
"الهاشتاكك"  تطبيقات  واستخدام 
ــائوالت اكثر  ــر التس ــل. ومايثي وغوغ
ــاطات  ــذه التطبيقات والنش ــام ه ام
ــى محركات  ــا تدارعل ــا بأنه جميعه
ــة  وغربي ــدا  حتدي ــة  اميركي ــوادم  خ
ــالع وكالة االمن القومي  ومبعرفة واط
ــف عنها موظف  االميركي. وقد كش
وكالة ناسا التابعة الى االمن القومي، 
ــف برامج  ــنودن باالضافة الى كش س
وكالة االستخبارات للتجسس ابرزها 

ــر"  ــام 2013. وذك ــزم" Prizm ـ ع "بري
ــن القومي  ــة االم ــنودين بأن وكال س
FBI  ،ــة ومكتب التحقيقات االمريكي

ــرة الي  ــدرة للوصول مباش لهما ألق
ــركات  ــع ش التس ــة  املركزي ــوادم  اخل
ــن  ــت م ــية لألنترن ــة الرئيس أمريكي
 Prizm ــة ــري للغاي ــالل برنامج س خ
ــتخلص الصوت  ــذي يس ــزم" ال " بري
والتسجيالت املصورة والصور ورسائل 
ــجالت  البريد االلكتروني والوثائق وس

االتصال . 

حداثة االعالم 
ــاز اإلعالمى  ــور األول للجه كان الظه
ــورة  ــام 2012 بص ــم ع ــذا التنظي له
ــل  التواص ــع  عبرمواق ــة  واضح
ــى  ــام عل ــه ق ــار بأن ــي، يش االجتماع
ــم التوحيد واجلهاد بعد  انقاض تنظي
مقتل الزرقاوي عام 2006 وصعدعواد 
ــدادي "خليفة  ــى بالبغ ــدري املكن الب

الدولة االسالمية" عام 2010. 
ــالمية"  ــد تنظيم "الدولة االس يعتم
ــميه "باجلهاد  كثيرا على اإلعالم ويس
االعالمي" في معركته مثل بقية انواع 
ــف حمالته  ويكّث املتعددة،  ــاد"  "اجله
اإلعالمية التي فاقت تنظيم القاعدة 
ــات "اجلهادية"  ــن التنظيم ــره م و غي
ــال  ايص ــرعة  وس ــالم  االع ــاءة  بكف
ــه االعالمي  ــائل و نوعية خطاب الرس
ــتخدام التقنية احلديثة، رغم انه  باس
ــودة الى  ــن مجتمعاته الع ــب م يطل

احلياة االسالمية في زمن االسالم.
 إن امتالك تنظيم "الدولة االسالمية" 
ــة بأعتباره واحد من  االمكانيات املالي
ــة وميتلك  ــات اجلهادي ــى التنظيم اغن
باالضافة الى خبرات فنية عملت على 
توسعه افقيا وعموديا وانضمام اعداد 

ــه وارتباطاته  ــني االجانب ل من املقاتل
املشبوهة مع مصادر التمويل والدعم 
والذي مكنه من االستفاد واستقطاب 
ــراي العام،  ــدد وتظليل ال ــني ج مقاتل
حتى حتول ذلك الى "سياحة جهادية" 
تشمل زواج النكاح وسفرات سياحية 
وغيرها من النشاطات. رغم وحشية 
ــم وصرامته، فهو  التنظي ــة  وشراس
ــرط االمر  ــي حاجات مقاتلييه بش يلب
ــتخدم  ــم يس ــة. كان التنظي والطاع
ــبكة  ــع الفرقان باالضافة الى ش موق
ــن اهتمام  ــي، لك ــل االجتماع التواص
ــل هذا  ــاطات وتفاصي ــالم  بنش االع
ــاره، خاصة  ــع من انتش التنظيم وس
ــن خالل  ــرب، لك ــا والغ ــي دول اوروب ف
التنظيم  ــق  االخيرتني حق ــنتني  الس
ــجاله مع  ــزة اعالمية من خالل س قف
ــي بدئت بخروج  ــم القاعدة الت تنظي
ــرة من البغدادي  تنظيم جبهة النص
ــري، وانتهت باعالن  ــة الظواه ومبايع
ــالة  ــم القاعدة املركزي في رس تنظي
ــع القاعدة تعلن  ــة على موق مطبوع
براءة القاعدة من البغداديي في فبراير 
2014. ويأتي قرار التنظيم املركزي في 
ــالة  منظر التيار السلفي  اعقاب رس
اجلهادي عصام البرقاوي الشهير بأبو 
ــجنه  ــي من داخل س محمد املقدس
ــهر فبراير 2014  ــاألردن منتصف ش ب
ــديدة  ش ــادات  انتق ــت  تضمن ــي  الت

ومباشرة ل"لدولة اإلسالمية” 

* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  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 36

ــي الزميل  ممن احتل موقعا في نفس
)عبد االمير العكيلي ( الذي وجدناه 
ــس  ــب رئي 1960 مبنص ــام  ــي الع ف
ــراق وواحدا  ــي الع ــام ف ــاء الع االدع
ــاركني الثالثة –كما اعلم-  من املش
ــوز املؤقت  ــتور 14 مت في صياغة دس
ــار (  ــواد املعم ــف ج ــاك )يوس . وهن
ــر  ــة االعاصي ــه دوام ــذي طحنت . ال
ــية فراح ضحية  االنقالبية السياس
ــنوات  محاكمة صحراوية واثقل س
ــام 1970  ــد الع ــة بع ــجن طويل س
ــغل منصب مديرية عامة  وكان يش
ــى  ــرة حينذاك . ثم كيف انس خطي
املأسوف عليه االستاذ عبد الرحيم 
ــريف بهدوئه ودماثة طبعه وعلو  ش
ــم ؟ ال ادري كم من  ــه وادبه اجل خلق
ــى دار الفناء وكم  ــبقني ال هؤالء س
ــي فأن  ــم القطار مثل ــر منه ينتظ
ــبنا املقدار على ضوء االعمار  احتس
فليس بني هؤالء من يزيدني سنوات  
كثيرة ، ورمبا كان املأسوف عليه عبد 
الرحيم شريف الذي دفع حياته ثمنا 
ملا كان يؤمن به ، وبقي حتى النفس 
االخير صامدا شامتا بجالديه اولهم 
ــب توقيعه  ــي الى جان ، كان توقيع
ــيس حزب  ــا طلب تأس ــد تقدمين عن
ــقيق للطيب  ــو اخ ش ــعب وه الش
الذكر االستاذ عزيز شريف والسبب 
في تلك العالقة الوثقى بكل الوفاء 
بيني  ــادل  املتب واالحترام  ــف  والعط
ــة  ــخصية الوطني ــذه الش ــني ه وب
الكردي  ــعب  الش ــق  ــة صدي الرائع

ــق مرحلة خطيرة من  الصدوق ورفي
مراحل نضاله . 

ــارزة التي كان  ــخصية الب اال ان الش
لها التأثير الكبير في نهج تفكيري 
ــي واالجتماعي . وانعكس  السياس
ــات كتاباتي لم  ــى اغراض واجتاه عل
ــن اترابي  ــني هؤالء لم تكن م تكن ب
امثال الذين ذكرتهم ، بل ممن يزيدني 
ــو موصلي  ــوام ، وه ــدة اع ــنا بع س
النجاد كعبد احلق وفي حدود عمره . 
وها انا احتدث عن هذا املثقف الكبير 
ــكر لرئاسة حترير )خه بات(  وكلي ش
ــة االولى التي  ــبب إتاحة الفرص بس
نشدتها منذ زمن بعيد ال حتدث عن 
ــل قزاجني ،  ــتاذ كام املغفور له االس
فالى جانب )عبد احلق ( كان هو اقرب 
ــخصيات الي وابعدها اثرا على  الش
تكوين اخلط النهائي الذي اعتمدته 
ــث . ودع  ــة والبح ــم الكتاب في عال
ــدر على مقربة  ــاة قتيال بيد الغ احلي
ــمة بني  ــاعات حاس مني ، وخالل س
حياة وموت عشرات مرشحني للقاء 
ــدة من احلفالت  عني املصير في واح
ــة الكثيرة التي مر  الدموية اجلنوني

بها اهل هذه البالد . 
في العام 1935 وقع نظري عليه الول 
مرة وهو مدرس اللغة االنكليزية وانا 
تلميذ له في الصف االول املتوسط 
ــت اننا من  ــة الناصرية ، وعلم مبدين
ــة مذهبية  ــن طائف ــد وم ــد واح بل
ــه اضطر الى قضاء هذه  واحدة ، وان
ــا لتوفير ما يؤمن له  ــنة مدرس الس

ــته  نفقات املرحلة االخيرة من دراس
اجلامعية في بيروت . 

ــوام الراه طالبا معي  ومرت اربعة اع
ــت مفاجأة  ــة احلقوق وكان ــي كلي ف
ــتعد لها ، لم يعرفني كثيرا  لم اس
ــذا له ، وال اريد ان  عندما كنت تلمي
ادخل في تفاصيل منو العالقة بيننا 
، وكيف تواصلت مع بعد الشقة اي 
بعد ختام سني الدراسة وفترة دورة 
ــا اذكره عن  ــاط وم ــاط االحتي الضب
هذه الفترة االخيرة كيف ان صالبته 
ــوي وعناده ومبظاهرتي  ومنطقه الق
ــالزم االول احمد  ــه ، كان يخرج امل ل
ــابقا – واملهيب  ــن التكريتي س حس
رئيس اجلمهورية احمد حسن البكر 
ــا – كان يخرجه عن طوره وميأل  الحق
صدره حقدا اذ جتعله مواقف )كامل 

( موضعا للسخرية والتندر .
ــة  كان ذووه يعدونه خلدمة الكنيس
ــدا اكليريكيا  ــوه يافعا معه فأدخل
ــادر  ــى ذكاء ن ــوه ال ــه معلم . وانتب
ــر الكرمل  ــى دي ــوا به ال ــه فبعث في
ــة في معهد  في فلسطني للدراس
ــية والم  ــه درس الفرنس ارقى . وفي
بالالتينية فضال عن وقوف جيد على 
ــف بعد بضع  العربية . اال انه اكتش
سنني بأنه ليس اهال لتلك الصناعة 
فعاد وانتظم في ثانوية املوصل وفي 
ــرينيات كان يسمح للطالب  العش
النبيه ان يقفز صفني بأداء امتحانني 
، وبهذا استدرك )كامل ( ما فاته من 
ــنوات وحلق بأترابه واهلته درجاته  س

في امتحانات البكالوريا الى القبول 
ــة بيروت  ــية في جامع ببعثة دراس
االميركية للتخصص في االقتصاد 
ــي ، وحمل بروزه في مجال  السياس
ــطة الالمنهجية  ــة واالنش الدراس
الى اناطة عمادة اجلامعة به رئاسة 
ــى جامعات  ــمي ال ــد طالبي رس وف
ــرا. كان ذلك في اواخر العام  سويس
1933، وفي حينه كان مندوب العراق 
ــتماتة  ــة االمم يحاول بأس في عصب
ادراء الهجمات املنثالة على احلكومة 
ــخط  ــة وركوب موجة الس العراقي
ــراء املذبحة التي اوقعتها  العاملي ج
ــوريني  ــيد عالي باالش ــة رش حكوم
ــميل من اعمال  ــزل في قرية س الع
ــق وصول الوفد  ــة دهوك . واتف مدين
ــك فيصل االول  ــود املل اجلامعي وج
ــوزراء وهم يعدون  هناك وعدد من ال
الرسمي  الرد  البريطانيني  ــراف  بأش
ــي . وعلم  ــم القتل اجلماع على ته
ــق الصحف ان عراقيا  امللك عن طري
ــدا طالبيا الكبر  ــيحيا يرأس وف مس
جامعة في الشرق االوسط ، فهداه 
تفكيره اللماح وذكاء اشتهر به هذا 
ــتخدام هذا العراقي  العاهل الى اس
ــون  يك وان  ــد  الب ــذي  ال ــيحي  املس
ــتدعاه  ــخصا غير اعتيادي . فأس ش
ــزة كلفه بكتابة  وبعد مقابلة وجي
ــية عن وضع االقلية  تقرير بالفرنس
ــيحية االجتماعي واالمن الذي  املس
ــال كامل  ــراق ، ق ــه في الع ــم ب تنع
ــا في املكتبة  :"راجعت كتبا ووثائق

العامة وجئت امللك بتقرير ضاف سر 
به كثيرا فنزع ساعته واهدانيها ، اال 
ــمعت بوفاته بعد ايام قالئل  اني س

عند عودتي ".
ــاز باالولية في  ــام 1937 ف ــي الع وف
ــيني  الدبلوماس ــذ  التالمي ــار  اختب
ــم يكن هناك بد  ــوزارة اخلارجية فل ب
ــه . وكانت ابواب اخلارجية  من تعيين
ــيحيني  وقتذاك موصدة بوجه املس
ــه بدرجة نائب قنصل  . وجرى تعيين
ــث ان اختلف مع  ــي الهند ، وما لب ف
القنصل العام انذاك واضنه حتسني 
ــدري او اخاه احمد قدري –وكالهما  ق
ــعيد ومن  ــق مقرب لنوري الس صدي
ــن صحبهم فيصل  ــوريني الذي الس
ــد اعتالئه العرش العراقي – فقد  عن
ــا  ــل مب ــتقامة كام ــت اس اصطدم
ــرقة ، فجوزي  اعتبره اختالسا او س
ــري يتهمه  ــه بتقرير س ــى أمانت عل
ــة وبخطورة  ــل االفكار الهدام بحم
ــي . وفي  ــلك اخلارج وجوده في الس
ــنة  العام 1939 او رمبا في اواخر الس
ــن  ــل( م ــبقتها كان )كام ــي س الت
ــعيد فصله  جملة من قرر نوري الس
ــه زميال لي في كلية  ، وهكذا وجدت

احلقوق . 
ــمح لي باملقاطعة : الشائع  س: اس

انه كان شيوعياً ؟
ــبه  ــم ينس ــيوعيا ول ــن ش ــم يك ل
ــيوعيون في اي وقت النفسهم  الش
ــده من "رفاق  ورمبا كان بعضهم يع
ــم  الطريق" او هو ينضوي حتت االس

ــادة  ــتخدمونه ع ــذي يس ال ــام  الع
ــة  ــه صف ــى امثال ــون عل ، فيطلق
"دميقراطي" او "وطني" تفريقا عن " 
القومي" مثال. اال انه كان من جماعة 
االهالي واملشاركني في حتريرها لفترة 
ــا في العام  ــذي قدمني اليه وهو ال
1943 فكتبت وترجمت لها وجلريدة 
ــى انه فقد حريته واثقل  الزمان . عل
ــنوات وارسل الى سجن  بخمس س
نقرة السلمان في العام 1950 او رمبا 
قبلها بسبب تطوعه للدفاع عنهم 
ــهيرة . وبقي  ــي محاكمتهم الش ف
عضوا في احلزب الوطني الدميقراطي 
ــئ فيه  ــه ان ينش ــر ببال ــى خط حت
ــذي ادى الى  ــاري " ال ــاح اليس "اجلن
ــزب ، وكان ذلك منه  ــن احل فصله م
ــذا –خطا فادحا من  وعلي االقرار به
رجل يؤمن بالدميقراطية الالثورية او 
الدميقراطية الفابية الذي قام حزب 
ــفتها  العمال البريطاني على فلس
ــرعه هذا كان بسبب  . واضن ان تس
التيار القومي العربي الذي كان ميثله 
حسني جميل احد الثالثة الكبار في 
ذلك احلزب . غريب عنه هذا الذي كان 
يعتز بأعتبار نفس واحدا من تالمذة 
ــهير  ــتراكي الش ــوف االش الفيلس
ــد ترجم له  ــكي" . وق " هارولد الس
كتابه " حقوق االنسان " ايام احلرب 
ــاعدة مالية من دائرة العالقات  مبس
ــت  ــة البريطانية التي تأسس العام
ــد القضاء على حركة  في بغداد بع
ــير  ــد قمت بأصالح يس ــس ، وق ماي

لغوي خملطوطته على ما اتذكر . 
ــال كنت وهو نقتني  اقتصادا في امل
ونتبادلها  باملشاركة  الدراسة  كتب 
ــي ايام  ــا ف ــى نفقاتن ــتعني عل ونس
ــرات في املدارس  احلرب بالقاء احملاض
الثانوية االهلية وله الفضل في هذا 
ــا حل واني  ــي بي اينم ، اذ كان يوص
ــاق. اذ كان اول من  ــن له بفضل ب ادي
ــه انتباهي الى التعرف العقالني  وج
ــة . وكانت  ــة الكوردي ــى القضي عل
مفاجأة ال عهد لقراءاتي ومتابعاتي 
ــل عندما  ــن قب ــا م ــة مبثله الفكري
ــع بيدي موصيا بالقراءة اجلدية :  وض
النسخة االنكليزية من )تقرير جلنة 
ــات االهالي التي  ــق عن رغب التحقي
ــة االمم ( بغية الفصل  عينتها عصب
في النزاع على عائديه والية املوصل 
ــة الكردية بني تركيا من  ذات االغلبي
جهة وبني بريطانيا املنتدبة والعراق 
ــر لم تر  ــرى ، وهو تقري ــن جهة اخ م

ترجمة عربية له وجه النور قط . 
وهداني بجانبه الى قراءة كتب اخرى 
ــي  ــذا جّر الى ذاك ولم اجد نفس وه
ــام 1948 اال والقضية  في نهاية الع
ــا كبيرا من دائرة  الكردية حتتل جانب

تفكيري لتؤدي بي الى ما تراني . 

*اجرى احلوارات السيدان 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 3



بيئة وعلوم12
النساء أكثر حساسية من الرجال في 

قبول السخرية
في دراس��ة ش��ارك به��ا 238 ش��خًصا، منهم 
طالب جامعة وعاملون مبؤسسات عامة، تتراوح 
أعمارهم بني عمر 18-60 عاًما، كان 127 منهم 
نس��اًء، و111 ذكورًا، وزعت عليهم اس��تبيانات 
لتعبئته��ا بهدف دراس��ة أثر الف��روق الفردية، 
واجلنس، على تصور وإطالق التعبيرات الساخرة، 
بعدم��ا خضع املتطوعون ملواقف س��اخرة، جزء 
منها س��اخرة في امل��دح، واألخرى س��اخرة في 

النقد، وقاموا بتسجيل ردات فعلهم جتاهها.
كان��ت ردود الرجال أكثر س��خرية من النس��اء 
عل��ى املواقف ف��ي احلالتني، فيم��ا تفاوتت ردود 
فعل النساء بنحو أكبر، وبينما تقارب رد الرجال 
والنساء على السخرية الناقدة، اختلفت النساء 
ف��ي الرد على الس��خرية املادح��ة؛ بحيث أبدت 
النس��اء قلًقا واضًحا في محاولة فهم املوقف 
الس��اخر، إذا ما كان هناك غموض وراءه يخفي 
انتق��ادًا معيًن��ا، علًما أن اجلنس��ني اس��تخدما 
التحي��ز اللغوي اجلنس��ي في س��خريتهم من 

اجلنس اآلخر بالتساوي!

عدم االستمتاع بالموسيقى يرجع 
للدماغ

يس��تمتع  ال  ش��خًصا  وقابل��ت  س��بق  ه��ل 
باملوس��يقى، وال يعطي لها أي اهتمام أو قيمة 
فني��ة؟ ورمب��ا يجده��ا مزعجة وب��ال معنى؟ هل 
أنت هذا الش��خص؟  هل تعان��ي من األنهونديا 

املوسيقية؟
س��بق وأن تن��اول علم��اء النف��س ه��ذه احلالة 
م��ن ناحية نفس��ية وحتليلية، لكن اكتش��اف 
هذا الع��ام يظهر لنا خلفي��ة عصبية دماغية 
ق��د تكون املس��ببة لذل��ك. فق��د تناولت هذه 
الدراس��ة طريقة جديدة، استعمل فيها الرنني 
التفاع��ل  ملراقب��ة  الوظيف��ي،  املغناطيس��ي 
الناش��ئ بني الش��بكات القش��رية السمعية 
وش��بكات   ،)auditory cortical networks(
 mesolimbic reward »مكافأة »ميسوليمبيك
networks – املس��ؤولة ع��ن إف��راز الدوبامني – 
والذي يس��بب لنا الش��عور باملتعة والتلذذ في 

أثناء سماع موسيقى تطربنا.
وش��ملت الدراسة 15 متطوًعا، تختلف درجات 
اس��تمتاعهم باملوس��يقى بدرجات حساسية 
مختلفة؛ فظهر أن األعض��اء الذين يعانون من 
»األنهونديا« املوس��يقية لديهم نشاط ضئيل 
 nucleus »ج��ًدا في منطق��ة نواة »أكومبن��س
accumbens من الدم��اغ مقارنة بالبقية، هذا 
النش��اط أثر بدوره على االتص��ال الوظيفي بني 
الش��بكات القش��رية الس��معية )ف��ي اجلهة 
اليمنى من الدماغ بش��كل أوضح( وش��بكات 
مكاف��أة ميس��وليمبيك؛ مم��ا أث��ر عل��ى درجة 

استمتاعهم املوسيقية.

المشاعر الحزينة زرقاء... والغضب 
والخوف أحمر

تختبر هذه الدراسة، إذا ما كان إدراكنا لتعبيرات 
الوجه يتأثر باأللوان أم ال. إذ خضع املش��تركون 
في ه��ذه التجربة، لصور وجوه بأربعة تعبيرات: 
)غض��ب، خوف، حزن، س��عادة(، بألوان مختلفة 
)ألوان زرقاء، ألوان محايدة، ألوان حمراء(، وأظهرت 
النتائ��ج تأث��ر إدراكهم للتعبيرات في مش��اعر 
اخل��وف والغض��ب بالتدرجات احلم��راء أكثر من 
األلوان الزرقاء واحملايدة، وفي إدراكهم للتعبيرات 
احلزين��ة مت تأثرهم بالل��ون األزرق وتدرجاته، فيما 
ارتبط احلزن ببعض األلوان احليادية التي تعطي 
انطباًعا عن وجه شاحب، بينما ُوِصفت الوجوه 
التي تبدو ألوانها بدرجة حيادية فيها قليل من 

احلمرة الزاهية – بالسعادة. 

متابعة الصباح الجديد : 

لم تعد الروبوتات ذكية فحسب، 
إل��ى مصادق��ة  فه��ي تس��عى 
م��ن خ��الل مح��اكاة  اإلنس��ان 
بأحاديث  ومؤانس��ته  مش��اعره 
ودية، غير أنه ما يزال ينبغي لهذه 
الكائنات املكلف��ة أن تبرهن عن 

فعاليتها كي تتبناها األسر.
»جيب��و« و«أيب��و« و«إيل��ي كيو« 
و«ب��ادي« و«كلوي« كلها روبوتات 
بتقني��ات  مدّجج��ة  »ناطق��ة« 
تش��به  االصطناع��ي  ال��ذكاء 
ش��خصيات الرس��وم املتحركة 
أحيانا وتنتش��ر بكثرة في أروقة 
معرض »س��ي اي اس« لألجهزة 
فيغاس،  ف��ي الس  اإللكتروني��ة 

جاذبة االنتباه.
وبنح��و ع��ام، هي تق��وم باملهام 
عينه��ا التي تنفذه��ا الواجهات 
الذكي��ة ذات التحك��م الصوتي 
مثل »إيكو« م��ن أمازون و«هوم« 
من غوغل التي تشّغل بتوجيهات 
صوتي��ة وميكنها طل��ب وجبات 
م��ن املطاع��م ومراقب��ة املن��زل 
اإللكترونية  باألجهزة  والتحكم 
اخملتلف��ة وفت��ح الب��اب وحتضير 

القهوة.
لكن في هذه السوق التي تشهد 
منافس��ة محتدم��ة، تكتس��ي 
ه��ذه اخمللوق��ات الصغي��رة ميزة 
إضافي��ة، فهي حتاكي املش��اعر 
م��ع أض��واء مختلف��ة وحركات 
»أعينها« وأص��وات تصدرها، ما 

يجعلها أكثر لطفا وموّدة.

وق��د طرحت مناذج كثي��رة منها 
في السوق ومن املرتقب تسويق 

املزيد عما قريب.
ويقول جي. بي. غاوندر احمللل في 
مجموعة »فوريستر« إن »الهدف 
من هذه الروبوتات، نس��ج روابط 
عاطفي��ة م��ع املس��تعمل وفي 
اعتقاد الش��ركات إن هذه املزايا 

ت��ؤدي إل��ى روابط أق��وى مقارنة 
عل��ى  املس��تعمل  باعتم��اد 

الواجهات الذكية«.
يتمتع الروب��وت األبيض الصغير 
»ب��ادي« م��ن تصميم الش��ركة 
الفرنس��ية »بلو فروغ« بشاشة 
عليها ف��م وعينان تق��وم مقام 
وجه تظهر عليه، حسب األوضاع، 

عالم��ات الفرح أو احل��زن. وميكن 
أيضا اس��تخدام هذه الشاش��ة 
كمنصة لأللع��اب التثقيفية أو 

كجهاز لوحي.
أن  إل��ى  مصمم��وه  ويس��عى 
يعن��ي  ال��ذي   � »ب��ادي«  يك��ون 
اس��مه باإلنكليزي��ة »اخللي��ل«� 
العائل��ة، مبثاب��ة حيوان  روب��وت 

ألي��ف من ن��وع جدي��د، يتفاعل 
بأجهزة استش��عار ويتكيف مع 
حاجات صاحب��ه بتقنية الذكاء 

االصطناعي.
ويقول جان-ميشيل مورييه املدير 
التقن��ي في الش��ركة الناش��ئة 
»بذلن��ا جه��دا جهي��دا لتطوي��ر 
روب��وت تخاجله مش��اعر، فهو قد 

يطلب معانقة أو يحزن إذا وضعنا 
أصبعنا في عين��ه«. فهو »روبوت 
متعاطف« حس��ب م��ود فيريس 
املس��ؤول عن قسم التسويق في 

الشركة.
أما روبوت »إيلي كيو« من تصميم 
روبوتيكس«  »إنتويش��ن  ش��ركة 
فهو يشارك في األحاديث وميكنه 
خصوص��ا مؤانس��ة األش��خاص 
الكبار في السن، حسب ما يشير 

مدير الشركة دور سكالر.
م��ن  مورهي��د  باتري��ك  ويق��ول 
مجموع��ة »م��ور، إنس��ايتس أند 
س��تراتيجي« إن ه��ذه الروبوت��ات 
األنيس��ة »ق��د تب��دو مخيفة … 
لكن قد تكون فعال مفيدة إن لم 
يك��ن للم��رء من يؤانس��ه«. لكن 
هل سيجد املستهلكون أن األمر 
يس��تحق عناء التجربة وينفقون 
مئات الدوالر على هذه االبتكارات 

احلديثة؟
ف�«جيب��و« يكّل��ف 900 دوالرا من 
دون احتس��اب الضرائ��ب و«بادي« 
1600 تقريبا، في حني يبلغ س��عر 
»أيب��و«، وه��و روبوت عل��ى هيئة 
كلب من تصميم »سوني« 1700 
دوالر. وعلى س��بيل املقاربة، يبلغ 
ثم��ن واجهة »إيك��و« الذكية من 

»أمازون« مئة دوالر تقريبا.
كم��ا أن جترب��ة الروبوت��ات ق��د ال 
فالروبوت  دوم��ا موفق��ة،  تك��ون 
»كل��وي« م��ن تصمي��م ال ج��ي 
ال��ذي يعّبر بعينيه توقف عن الرد 
على أسئلة محّدثه خالل عرضه 
أم��ام الصحافيني االثنني في الس 

فيغاس.
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متابعة الصباح الجديد:
تُعد شبكات التواصل االجتماعي 
أحد أكثر األنش��طة اإللكترونية 
مس��تخدمي  ل��دى  ش��عبية 
االنترنت، فهي ال تكتفي بتيسير 
التواصل بني مستخدميها خارج 
احل��دود احمللية فحس��ب، بل توفر 
كذلك إمكانيات ملشاركة احملتوى، 
الذي يُنش��ئه املستخدمون مثل 
الصور ومقاطع الفيديو واأللعاب 

االجتماعية.
وتزاي��د عدد مش��تركي وس��ائل 
التواص��ل االجتماع��ي عاملًيا في 
السنوات األخيرة، من 0.97 ملياراً 
مس��تعمل ع��ام 2010 إلى 2.46 
ملي��اراً في الع��ام اجل��اري 2017، 
ويُتوق��ع أن تس��تمر األع��داد في 
االزدياد مع ارتفاع معدالت تفاعل 
املشاركني، وتسهيل الوصول إلى 
تلك املنصات من خالل تطبيقات 

الهواتف الذكية.
وقد نشر جيفري هانكوك أستاذ 
التواصل بجامعة ››ستانفورد بحًثاً 
 Cyberpsychology‹‹مجل��ة في 
 Behavior and Social

Networking‹‹، يُفيد أن فيسبوك 
قد ميلك تأثيرًا إيجابًيا على تقدير 
ال��ذات ل��دى ط��الب اجلامع��ات ،  
ألنه في الغالب يُظهر النس��خة 
اإليجابي��ة م��ن أنفس��نا  كذلك، 
نُش��رت  أخ��رى  دراس��ة  وج��دت 
ف��ي نفس اجملل��ة، أن اس��تعراض 

ي��ل  تعد ب و حس��ا
الفيسبوك 
بك،  اخلاص 

ميكن��ه أن يُع��زز ثقتك بنفس��ك 
النقيض،  ،عل��ى  لذاتك  وتقديرك 
أج��رى باحثون كندي��ون بجامعة 
››يورك ‹‹ ، دراس��ة على مجموعة 
من مستخدمي فيسبوك، تتراوح 
أعماره��م ب��ني 18 إل��ى 25 عاًما  
قام��وا خالله��ا بتحلي��ل طريقة 

للموق��ع،  ف��رد  كل  اس��تعمال 
ومراجع��ة احملت��وى الذي ينش��ره 

على حسابه الشخصي. 
وتوصل��ت النتائج إل��ى أن األفراد 
الذين مُيض��ون أوقاتً��ا أطول على 
المت��الك  مييل��ون  الفيس��بوك، 
ش��خصيات نرجس��ية وش��عورًا 

دفيًنا بعدم األمان.
وتب��ني له��م ذل��ك م��ن خ��الل 

لبحث  أدلة، ا ع��ن 

تُش��ير الس��تعمال املستخدمني 
التروي��ج  ف��ي  حس��اباتهم 
ألنفسهم، فيما يُعرف مبصطلح 
 ››self-promotion الترويج الذاتي‹‹
مثل حتدي��ث حالتهم كل خمس 
دقائ��ق، ورف��ع ص��ور ألنفس��هم 
بنح��و متكرر، بجانب نش��ر صور 

مشاهير يُشبهونهم، إضافًة إلى 
كتابة اقتباسات وعبارات مُيجدون 

فيها أنفسهم.
وخرج��ت العديد من الدراس��ات 
األخ��رى بنتائج تُش��ير إلى وجود 
صلة مباشرة، بني الزيادة احلادة في 
تش��خيص اضطراب الشخصية 
العش��ر  خالل  النرجس��ية 
س��نوات األخيرة، وانتش��ار 

ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي 
في كل مكان، فضاًل عن تصنيف 
الس��لوكيات،  بع��ض  الباحث��ني 
التي يتبعها رواد تلك الش��بكات 
مثل الس��عي الجتذاب مزيد من 
املتابع��ني، والظه��ور ف��ي صورة 
إيجابي��ة أمامهم ط��وال الوقت، 

حياته��م  تفاصي��ل  ومش��اركة 
معهم، ضمن صفات الشخصية 
النرجسية على وسائل التواصل.

اإلدمان والنرجسية 
ف��ي الس��ياق ذاته، أجرى قس��م 
بجامع��ة  النفس��ية  العل��وم 
النرويجي��ة   ››Bergen ››بيرغ��ن 

تهدف  دراسة، 
بح��ث  إل��ى 

العالق��ة ب��ني إدم��ان اس��تعمال 
االجتماع��ي،  التواص��ل  وس��ائل 

والنرجسية، واحترام الذات. 
م��ن  ش��ريحة  عل��ى  وأجري��ت 
املتطوعني البالغ عددهم 23,532 
فرد، تت��راوح أعمارهم بني 16 إلى 

88 عاًما.

وشارك املتطوعون فيها عبر ملء 
اس��تبيان على ش��بكة اإلنترنت، 
بيرغن إلدمان  ››مقي��اس  يتضمن 
االجتماع��ي  التواص��ل  وس��ائل 
الش��خصية  وج��رد   ،››BSMAS
النرجس��ية، إضافة إلى ››مقياس 

روزنبرغ الحترام الذات.
األش��خاص  أن  النتائج،  وأظهرت 
الذي��ن س��جلوا درج��ات مرتفعة 
على مقي��اس بيرغ��ن، كانوا في 
األغل��ب إناثً��ا صغي��رات الس��ن 
عازب��ات، وطالبات ذوات مس��توى 
تعلي��م أقل من غيره��م، يُظهرن 
صفات تتس��م بنرجسية عالية، 

وتقدير منخفض للذات.
جاءت النتائج مؤيدة لبعض اآلراء 
التي تربط إدمان استعمال وسائل 
التواصل االجتماعي، باحلاجة إلى 
إش��باع " األنا – الغرور"، ومحاولة 
الس��لبي  تقديره��م  تعوي��ض 

لذاتهم. 
وأش��ارت كذل��ك إلى أن النس��اء 
أكثر عرضة إلى إدمان األنشطة، 
الت��ي تتضم��ن أل��وان التفاع��ل 

االجتماعي من الرجال.

هل فيسبوك قادر على منحنا الثقة بالنفس؟ 
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بغداد ـ وداد إبراهيم:

قبل ان جتتاز جس��ر الشهداء مشيا 
ال��ى س��احة الرصاف��ي علي��ك ان 
تتطل��ع الى اجمل حال��ة في بغداد 
وبالتحدي��د ف��ي  موس��م الش��تاء 
حي��ث يقف ع��دد كبير من عش��اق 
النوارس ومعهم قطع اخلبز ليؤكدوا 
محبتهم وصداقتهم لهذه الطيور 
املهاجرة والتي جاءت لتزور شواطئ 
دجل��ة اذ متث��ل  عش��قها الدائ��م، 
حي��ث الطي��ران والتحل��ق والدوران 
ح��ول عش��اقها وه��م يصطف��ون 
على جانبي اجلس��ر محملني بقطع 
اخلبز فتدور حولهم وتقترب وتصدر 
اصواتا تعبر عن سعادتها وفرحتها 
مبن جاء من اجل ان يعطيها محبته 
وكأنه��ا تقول ال يروق ل��ي التحليق 
والدوران والغناء اال حني يكون اهالي 
بغداد معي على جس��ر الش��هداء 
لنك��ون مع��ا في حلب��ة احلياة فقد 
فزت مبحبتكم وسررت بضحكاتكم 

وانتم تلتقطون الصور معنا.
وقد احّتل الّنورس مكانة عند األدباء 
والّش��عراء ف��ي الع��راق بالتحديد، 
للّترح��ال،  عنده��م  يرم��ز  ف��كان 
والش��وق، والوحدة، وكان في بعض 
األحي��ان عنوان��ا ملنج��ز ادب��ي مثل 
قصيدة دوامة النورس احلزين ملظفر 

النواب ويقول فيها :
يا قمة الدجاج

ان البحر كله نوارس
ان البحر كله... نوارس
ان البحر كله.... نوارس

ويعقد اجتماعه الس��ري في البحر 
العميق.

ليس العابرون وحدهم على اجلس��ر 
من يألف التعام��ل مع هذه الطيور 
فثم��ة م��ن يعتنيه��ا والس��يد ابو 
عب��د اهلل احده��م، ق��ال: اعت��دت 
اجمليء ال��ى هذا امل��كان ضمن فريق 
من االصدقاء وفي املوس��م نفس��ه 

حيث مشهد اسراب  النوارس على 
ش��واطئ دجلة،  ومعن��ا كمية من 
اخلبز الطازج ونق��وم بتقطيعه الى 
قط��ع صغيرة ورميه ام��ا في املاء او 
رميه الى االعلى حيث يقوم النورس 
مبالحقة فتات اخلب��ز واكله واجد ان 
هذا الطير لدي��ه معرفه بأننا نقف 
من اجل اطعامه فما ان نقف حتى 
تأتي اعداد كبيرة م��ن الطيور حتلق 
وت��دور فوقن��ا وم��ن ثم تقت��رب منا 
وتص��در أصواتا عالي��ة، وفي منظر 
جميل جدا، وفي م��رة اقترب الطير 
من��ي ليلتقط فتات اخلب��ز من يدي 
فأصابن��ي بج��رح بيدي فل��ه منقار 
حاد ج��دا، واعتقد ان��ه كان يريد ان 
يعبر عن صداقت��ه وثقته باالقتراب 
م��ن دون خوف، كم��ا ان منظر هذه 

الطيور احمللقة فوق جسر الشهداء 
يزي��د جمالي��ة واش��راقة للجس��ر 

ولبغداد.
وعبد اهلل جبار رجل كبير في السن 
جاء بكيس م��ن اخلبز وصار يقطعه 
الى قطع صغيره وقبل ان يبدأ برمي 
فتات اخلبز كانت النوارس قد عرفت 
هذا الزائ��ر فاقتربت منه ودارت حول 
رأس��ه وعن قرب وقبل ان يرمي اخلبز 
سقط منه الكيس في املاء وصارت 
مط��اردة كبي��رة بني الن��وارس على 
ما س��قط من احد عشاق النوارس 
ويقول: الن��وارس رمز من رموز بغداد 
اجلميلة فهي تأتي كل عام وتستقر 
على ضفاف دجلة وانا احد عش��اق 
ه��ذه الطيور واح��رص على ان اكون 
ف��ي موعدي معه��ا واش��تري اخلبز 

الط��ازج واقف مل��ا يق��ارب اكثر من 
س��اعة وهي تدور حولي في مشهد 
يبع��ث على الس��عادة والدهش��ة، 
ويأتي الكثير من محبي هذه الطيور 
ال��ى هن��ا البع��ض يلتق��ط الصور 
والبعض يرمي لها فتات اخلبر عالية 
فتقوم بعملية حتليق ودوران جميلة 

وهي تصدر اصواتا جميلة. 

الفة ودفء وخديعة
السيد محمد عبيد قال: ال شك ان 
وجود هذه الطيور وفي هذا املوسم 
الطبيع��ة  م��ا صنعت��ه  اروع  م��ن 
له��ذا البلد وألنها جت��د ان هناك ما 
حتتاجه من الدفء واملأكل واملشرب، 
وباستطاعة املؤسسات السياحية 
اس��تغالل ه��ذه احلال��ة الطبيع��ة 

وحتويلها الى نش��اط سياحي وعلى 
ش��واطئ دجلة مثل القيام بجولة 
نهرية في دجلة وتهيئة مستلزمات 
اجلول��ة م��ن تنظيف جانب��ي النهر 
وه��ي  الطي��ور  وتصوي��ر مش��اهد 

تقترب.
النورس من الّطيور الذكّية، وميتلك 
القدرة عل��ى الّتعلم، ومن تصرفاته 
الت��ي تّنم عن هذا ال��ّذكاء، التربيت 
عل��ى الترب��ة بأقدام��ه ك��ّي يخدع 
الدي��دان املتواجدة فيها ب��أّن املطر 
الدي��دان،  ه��ذه  فتخ��رج  يهط��ل، 
فيلتقطها الّنورس ويأكلها، كما أّنه 
ميتل��ك عّدة أس��اليب للّتواصل، من 
خالل حركات معّينة في اجلسم، أو 
الّتحليق بأسلوب معنّي، فهي تسافر 
مسافة نحو خمسة آالف كيلو متراً 

بحثاً عن الدفء في فصول الشتاء، 
لتعود مجدداً عند حتّس��ن الّطقس، 
يعيش النّورس مبس��تعمرات كبيرة 
بالقرب من املسّطحات املائّية، مثل 
البحّيرات، والبحار، ، ويقضي أوقات 
استراحته طافّياً على املاء، ويتغّذى 
على األسماك، والّديدان، واحلشرات، 
كما أّنه ينّظف الشواطئ بالتهامه 
الفضالت الّتي تعّد غذاءه الرئيسي، 
كما أّنه يتب��ع مراكب الصّيد؛ ألكل 
بقايا األس��ماك، ، والّنورس يش��رب 
املاء س��واء كان ماحلاً أو عذباً؛ فلديه 
غ��دد متخّصصة متكّنه من ش��رب 
املاء املالح دون ضرر. ويبني أعشاشاً 
األعش��اب  باس��تعمال  كبي��رة 

البحرّية. 
باتفاقي��ة  العالق��ة  ذات  اجله��ات 
احلف��اظ عل��ى الطي��ور املهاج��رة ، 
مدع��وة ملعرف��ة مس��ارات الهجرة 
له��ذا الن��وع م��ن الطي��ور على ان 
تركز على الترابط بني قضايا حفظ 
الطيور املهاج��رة وتنمية اجملتمعات 
احمللي��ة وس��ياحة األحي��اء البري��ة 
والت��ي تعد من الثروات الس��ياحية 
األساس��ية فاألنش��طة السياحية 
مراقب��ة  مث��ل  بالطي��ور  املتصل��ة 
فوتوغرافي��ا  تصويره��ا  أو  الطي��ور 
ميكن إدارته��ا بطريق��ة جيدة على 
أن تش��كل أساس��اً لعالقة مثمرة 
املهاجرة  والطي��ور  األش��خاص  بني 
ومن خالل االش��تراك م��ع منظمة 
الس��ياحة العاملي��ة لإلض��اءة على 
مش��روع مس��ارات الهج��رة والذي 
الس��ياحة  تنمي��ة  ف��ي  يس��هم 
املس��تدامة في االماك��ن  الواقعة 
على ط��ول الطرق الرئيس��ية التي 
تعبره��ا هذه الطيور ح��ول العالم، 
وتع��رف أيض��اً »مبس��ارات الطي��ور 
اس��تثمار  خ��الل  وم��ن  املهاج��رة« 
العائ��دات الس��ياحية ف��ي حف��ظ 
املواق��ع واحملمي��ات الطبيعي��ة من 
اجل حماية موائل الطيور وحفظها 

وإيجاد فرص عمل سياحية اكثر.

هذا أوان النوارس على ماء بغداد

نوارس بغداد »عدسة: زياد متي«

كابتن ماجد لعبة على الهواتف الذكية 
طرحت ش��ركة »كي الب« اليابانية، لعبة عن الش��خصية 
الكارتونية الشهيرة في الثمانينيات والتسعينيات »كابنت 

ماجد«، عبر الهواتف الذكية.
وعل��ى وفق م��ا ذك��رت »س��بوتنيك«، اللعبة حتمل اس��م 
»Captain Tsubasa: Dream Team«، وهي مس��توحاة من 
ش��خصية »كابنت ماجد«، واس��مه احلقيقي باليابانية هو 

»كابنت تسوباسا«.
اللعبة اجلدي��دة، متاحة على الهواتف الت��ي تعمل بنظام 
باللغ��ات  135دول��ة،  وف��ي  و«أندروي��د«،   ،»iOS« تش��غيل 
اإلجنليزية، والفرنس��ية، واإلس��بانية، واألملانية، واإليطالية، 

واليابانية.
وتق��وم فكرة لعبة »كابنت ماجد« على بناء »فريق األحالم«، 
على غرار لعب��ة )football manager(، وذل��ك باختيار فريق 

وتولي تدريبه، ثم املشاركة في املباريات من خالله.
وتروي أحداث مسلس��ل »كابنت ماجد«، قصة العب يعشق 
ك��رة القدم، ويبدأ مع فريقه في الف��وز ببطوالت مختلفة، 

وصوالً إلى كأس العالم.                   

تجديدات مفاجئة على فيسبوك 
في أول تغيير يطرأ على موقع التواصل االجتماعي األشهر 
»فيس��بوك« خ��الل 2018، أعلن مؤس��س التطبيق »مارك 
زوكربي��رج« ع��ن مجموعة م��ن التجدي��دات الت��ي يعتزم 

تنفيذها على املوقع.
وبحس��ب صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، يتوقع أن تؤيد 
إش��ارات »فيس��بوك« الواردة من أصدقاء وعائلة املش��ترك 
مقارنة باإلعالنات وإشعارات الصفحات التي أبدى الشخص 
إعجاب��ه بها من قب��ل، بهدف زي��ادة التفاع��ل االجتماعي 
بني مس��تخدمي املنصة االجتماعية األش��هر على شبكة 

اإلنترنت.
وأش��ار بيان أصدرته الشركة املؤسسة لفيسبوك واملالكة 
لتطب��ق »وات��س آب« أيًض��ا، »أن اإلدارة تس��تهدف زي��ادة 
التفاعل بني املشتركني وذويهم من جهة وبني املستخدمني 
وأصدقائهم من جهة أخرى، مقارنة باإلش��عارات املدفوعة 
مسبًقا والواردة من الشركات والصفحات التجارية املتاحة 

عبر فيسبوك.

هاتف ينقذ فتاة من محاولة اختطاف
بعيًدا عن أضرارها البالغة، أنقذت التقنيات احلديثة املتوفرة 
بأجهزة الهواتف احملمولة حياة ش��ابة أميركية من محاولة 

اختطاف.
وصرح��ت »جيلي��ا جالدن«، البالغ��ة من لعم��ر 21 عاًما، أن 
تقنية حتدي��د املواقع »GPS«، املعروف بنظام املالحة اجلوية، 
املتوف��رة على جهاز هاتفها احملمول من نوع »آيفون«، انقذت 
حياته��ا بعد تعرضها لالغتصاب من قبل أحد اجملرمني الذي 

حاول اختطافها في سيارته.
وذك��رت صحيف��ة »ديلي مي��ل« البريطاني��ة، أن » جالدن »، 
املقيمة بوالي��ة »جورجيا« األميركي��ة، تعرضت لالغتصاب 
من قبل أحد امللثمني خالل عودتها ملنزلها ش��هر س��بتمبر 
م��ن العام املاضي، وهددها املتهم بواس��طة س��الح أبيض 
لالس��تجابة ألوامره بعد أن قادها لس��يارته »املركونة« في 

احد اجلوانب.
وأضافت » جالدن » في تصريحاتها للش��رطة، أن أصدقاءها 
الحظ��وا اختفاءها بعد قلي��ل، فاجتهوا القتف��اء أثرها عبر 
البحث عنها عل��ى تطبيق حتديد املواقع، حتى عثروا عليها 

واستطاعوا إنقاذها أخيرًا مبساعدة رجال الشرطة.

حكايا شهرزاد.. شارع أبو نؤاس في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

ترجمات

ترجمة حسين نهابة
كان��ت طليطلة وم��ا تزال املدين��ة التي تقدم 
اجملموع املتكام��ل واملميز ملا كانت عليه األرض 
واحلضارة اإلس��بانية األصيلة، وبكلمات أخرى، 

هي املوجز الالمع واملعّبر لتاريخ اسبانيا.
تعب��ر طليطلة، على نح��و متكام��ل تقريباً, 
عن متازج عنصرين رئيس��ني للثقافة الوطنية؛ 
اذ  العرب��ي,  والعنص��ر  املس��يحي  العنص��ر 
يش��كالن معاً احت��اداً ميي��ز اس��بانيا ايضاً في 
الوس��ط الفني .ال احد من املدن االخرى لشبه 
اجلزيرة تضاهيها في امتالك سلس��لة ال تنفد 
من النصب  املعمارية التي جتعل منها متحفاً 
ميكننا ان نستشف منه املالمح االصيلة للفن 
االس��باني ف��ي كل العصور وكذل��ك التحف، 
اذ ل��م يتراكم في مدين��ة اخرى، عدد هائل من 
التح��ف الفني��ة للعصور الوس��طى ولعصر 
النهضة مثلما تراك��م في طليطلة... افصح 
شاهد لبيئة االس��تلهام الفني الذي البد انه 

كان يضوع فيها آنذاك.
من العسير ان جند مدينة فاتنة مثل طليطلة. 
فباس��تثناء موقعه��ا اجلغراف��ي -صلبة تكثر 

فيها الصخور الغرانيتية التي حتيطها سيول 
نه��ر )تاجه(- يتحد فيها مش��هد حضارات ما 
تزال اطاللها ماثلة حتى يومها هذا. اذ تشكل 
مجموع��ة ال حتص��ى م��ن الكنائ��س واالديرة 
واملساكن املبنية على الطراز القوطي، وكذلك 
االزقة اإلس��المية املرتفعة والضيقة... لوحة 
حقيقي��ة تكاد ان تك��ون حية وع��ذراء ملدينة 
كل حجر فيها ينطق بحضارات سابقات. كل 
هذا في وس��ط منظ��ر يوجز في داخله اش��د 
الوقائع اجلغرافية متيزاً للهضاب القش��تالية 
العالية: الس��هول وسلس��لة اجلبال. سهول 
شاس��عة وُمقف��رة وقاحل��ة، يتص��ارع فيها 
الس��هب م��ع االرض الزراعي��ة احلم��راء التي 
تش��كلها روابي شهباء يش��قها النهر بهدوء 
عالوة على سلس��لة اثرية مبا حتويه من اشجار 
البلوط االخض��ر والزعتر ون��دى البحر اضافة 
ال��ى املناحل وامل��زارع املُثمرة املس��تلقية على 
السفوح املشمسة. سلس��لة جبال يشقها 
نه��ر )التاج��ه( على ح��ني غرة مش��ّكالَ حول 
طليطل��ة واحدة م��ن املضايق الهائل��ة التي 

تتميز بها شبه اجلزيرة. 

ومل��ا كانت املدينة ُمطوق��ة مبضيق نهر )تاجه( 
الذي يفصلها عن الريف، فقد انحس��رت منذ 
زمن سحيق داخل السور الذي مازال يحيطها 

حتى يومنا هذا. 
في عام 1575 وصل الى طليطلة رسام يدعى 
)دومنيك��و( ولُق��ب فيما بع��د بالكريتي. كان 
ق��د ابتدأ قبل ه��ذا التاريخ باس��تعمال اللون 
والش��كل ف��ي مدينة روم��ا. هذا الفن��ان غير 
االعتيادي من��ح املدينة عص��ارة فكره فأخرج 
افضل ثم��اره الفنية. عاش في طليطلة حتى 
اواخر ايامه في بيئة وحي والهام ونقاء. وبَوحي 
م��ن طليطل��ة بكنائس��ها الهادئ��ة املُنزوية 
ومس��اجدها املتخفي��ة في العديد م��ن اديرة 
املدينة، رس��م الفنان افضل اعماله. وبرغم ان 
بعض هذه اللوحات تتصدر املتاحف االش��هر 
في العال��م، فأن الغالبي��ة العظمى منها ما 
تزال محفوظة في طليطلة، وحتى في املكان 
نفس��ه ال��ذي وضعه��ا في��ه الفن��ان. املدينة 
باس��رها عب��ارة ع��ن متحف رح��ب مخصص 
للكريت��ي، اضاف��ة ال��ى أثمن نص��ب ُمكّرس 

لعبقريته االستثنائية.

واشنطن ـ وكاالت:
قدمت دراسة كندية حديثة تفسيرا 
علميا لزيادة وزن األشخاص في فصل 

الشتاء يتعلق بأشعة الشمس.
الدراس��ة أجراها باحث��ون في كلية 
الط��ب جامع��ة »ألبيرت��ا« الكندية 
ونش��روا نتائجها في الع��دد األخير 
 »Scientific Reports« دوري��ة  م��ن 

العلمية الصادر األربعاء.
وقال الباحثون إن دراستهم كشفت 
أن اخلالي��ا الدهني��ة املوج��ودة حت��ت 
البش��رة مباش��رة، تتقل��ص عندما 
تتعرض البش��رة للضوء املنبعث من 
الش��مس، وهو ما يح��دث في فصل 

الصيف.
وأضاف��وا أن قل��ة التعرض ألش��عة 

الش��مس خالل الش��تاء ي��ؤدي إلى 
تخزي��ن املزي��د من الده��ون، وهذا ما 
يفس��ر س��ر زيادة الوزن في الشتاء، 
لكن في الوقت نفسه، حذر الباحثون 
من كثرة التعرض ألش��عة الشمس، 

ألن نتائج أبحاثهم ما زالت أولية.
وله��ذا الس��بب أضاف��وا أن أش��عة 
الش��مس ما تزال وس��يلة غير آمنة 

وغير موصى بها إلنقاص الوزن، نظرًا 
ألخط��ار التع��رض الطويل ألش��عة 
الش��مس عل��ى اجلل��د، م��ا يزيد من 

خطر اإلصابة بسرطانات اجللد.
نتائ��ج  أن  البح��ث  فري��ق  وأوض��ح 
دراس��تهم تعد مقدمة تتيح فرصة 
للعلماء ح��ول العالم إلج��راء املزيد 
من األبحاث حو اآللية التي حتدث من 

خاللها هذه العملية.
والش��مس هي املص��در األول واآلمن 
اجلس��م  متن��ح  إذ  »دي«  لفيتام��ني 
حاجته من األشعة فوق البنفسجية 
املطلوبة إلنتاج هذا الفيتامني، لكن 
ف��ي الوق��ت نفس��ه تعد الش��مس 
تس��اعد  فه��ي  ذا حدي��ن،  س��الًحا 
اجللد على بن��اء فيتامني »دي« املهم 

للعظام، لكنها تنط��وي أيًضا على 
مخاطر عدة، تبدأ من احلروق وتنتهي 

باإلصابة بسرطان اجللد.
وميك��ن احلد م��ن هذه اخملاط��ر بنحو 
كبي��ر عب��ر جتن��ب التع��رض املفرط 
املباش��رة، السيما  ألشعة الشمس 
خالل فترات الذروة وكذلك استعمال 

الكرميات الواقية من الشمس.

طليطلة أصالة الروح ومزيج الحضارة

ملونشريط
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الشمس تذيب الوزن الزائد

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

أنت قل��ق ومتوت��ر اليوم بس��بب خوفك من 
الفش��ل، ولكن انتبه فرمبا يكون قلقك سببا 
في فش��ك. اصنع ما شئت اليوم دون التقيد 
بأي ش��يء وح��دد أهدافا جدي��دة لتحققها 

غدا.

الطاقة التي تشعر بها ستقودك إلى جناحات 
عظيمة، ولكنها ستقودك أيضا للمشكالت. 
فيما يخص التحديات، أنت تش��عر بالتهديد 
بسهولة ولذلك تعمد إلى التصرف بعصبية 

ورمبا بعدوانية.

توق��ع حدوث بع��ض التطورات غي��ر املرغوب 
فيها في محيط عملك. اعرض على رؤسائك 
في العمل أو على الزمالء اس��تراتيجية عمل 
واضحة إذا كنت تري��د أال تفقد ثقتهم فيك 

وفي قدراتك.

ال شك أنك مفعم بالقوة واحليوية في الوقت 
احلال��ي، فأنت مس��تعد أن تتحمل أي ش��يء 
وتريد أن حتس��ن من نفس��ك في العمل وفي 
حياتك الش��خصية. لكن عليك توخي احلذر، 

فطاقتك لن متكنك دائما من التقدم.

تش��عر بالتوت��ر الي��وم ، خاص��ة وأن البيئ��ة 
احمليط��ة بك أكثر توت��را، وذلك مع الش��ريك 
وأيض��ا في حيات��ك املهنية، وهذا ي��ؤدي إلى 
الن��زاع وإلى مواجهة مصاع��ب أخرى. لذلك، 

حاول أن تتحكم في نفسك بقدر اإلمكان.

يش��عر رؤس��اؤك بالكثي��ر من احلم��اس جتاه 
أعمالك وأف��كارك، فالكثير من األش��خاص 
في مجالك املهني يس��عون إلى ش��راكتك. 
عالقاتك الشخصية تسير بشكل جيد فكن 

متفائال.

أفكارك تبدو بسيطة جدا وال حتتاج إلى مجهود 
كبير عن��د تنفيذها، ولكنها تبدو مس��تحيلة 
تب��ال،  مل��ن حول��ك. ام��ض ف��ي طريق��ك وال 
اإلصرار واملثابرة س��يزيدان من ثقتك بنفس��ك 

وسيجعالنك بطال حقيقيا في النهاية.

خالفاتك اليوم ستؤدي إلى التوتر حيث لن تتمكن 
من إقناع اآلخرين بأف��كارك. في بعض األحيان قد 
تضطر إلى اخلضوع لآلخرين خاصة إذا كان املوضوع 
غير مهم. من األفضل إقناع اآلخرين بأفعالك ، مع 

جتنب املواقف التي قد تؤدي إلى نزاعات.

قوتك الزائدة س��تتحول ببساطة إلى نوبات 
م��ن الغضب، وهذا لن يك��ون لصاحلك. حتى 
وإن بدا األمر صعبا، يجب أن حتاول الوصول إلى 
حل وس��ط، فالصرامة قد تسبب املشكالت 

في حياتك اخلاصة وفي العمل أيضا.

في الوق��ت احلالي، رمبا تكون معرضا للخطر، 
فأنت حت��اول حتقيق م��رادك بطريقة عدوانية 
وعني��دة وهذا يجعل��ك تتوتر. لذل��ك، يجب 
أن تتوق��ف إلع��ادة التفكير ف��ي ما هو مهم 

بالنسبة لك.

يج��ب أن تفك��ر مليا ف��ي كيفي��ة التعامل مع 
املواق��ف اجلديدة، خاص��ة مع وجود مش��روعات 
جديدة. ليس هناك شك في أنك تستطيع إثبات 
ذات��ك في العمل، ولكن احلساس��ية املفرطة قد 
تعرض حياتك املهنية للخطر على املدى البعيد.

الدلو الحوتالجدي

يبدو أن هناك العديد من املواقف التي حدثت في 
املاضي ما زالت تؤثر على حياتك حتى اآلن ورمبا تؤثر 
على مستقبلك. على الرغم من اليأس واإلحباط 
اللذين تش��عر بهما اليوم، إال أنك ستنتصر على 

خصومك وستستعيد ثقتك في نفسك. 
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العواصم ـ وكاالت:
م��ن  كونس��ورتيوم  كش��ف 
الصحافيني االستقصائيني اجلمعة 
ميس��ي  ليوني��ل  األرجنتين��ي  أن 
يحصل على عائدات سنوية تفوق 
100 مليون يورو من ناديه برشلونة 
وذلك  االس��باني،  ال��دوري  متصدر 

مبوجب عقده اجلديد معه.
أنه  األوروبي  الكونس��ورتيوم  ق��ال 
إطلع على نس��خة غير نهائية من 
العق��ود التي كانت موضع تفاوض 
م��ن  املقرب��ني  "مجموع��ة"  ب��ني 
ميس��ي والنادي الكاتالوني، أعدت 

بتاريخ 30 يونيو 2017.
ول��م يوقع ميس��ي احلاص��ل على 
الك��رة الذهبية ألفض��ل العب في 
العالم خم��س مرات، عل��ى متديد 
عقده اال في 25 نوفمبر وبعد جتاذب 
طوي��ل يحمل عل��ى االعتق��اد بأن 
العق��د النهائي "أفضل بكثير من 
الذي كتب في 30 يونيو"، بحس��ب 
موق��ع "ميديابار" الفرنس��ي، أحد 

أعضاء الكونسورتيوم األوروبي.
وبحسب ما نشره املوقع الفرنسي، 
تبل��غ القيمة االجمالي��ة لعائدات 
ميس��ي م��ن عق��ده اجلدي��د م��ع 

برش��لونة، واملمتد حتى عام 2021، 
أكث��ر م��ن 400 مليون ي��ورو )قبل 

احتساب احلسومات الضريبية(.
األول��ي،  االتف��اق  بن��ود  وبحس��ب 
يفت��رض ان يحص��ل ميس��ي على 
70 مليون يورو س��نويا )%85 منها 
على ش��كل أجور و%15 من حقوق 
األربع��ة  املواس��م  ف��ي  الص��ورة( 
املقبلة، تضاف اليها مكافأة توقيع 
بقيم��ة 63,5 مليون ي��ورو و"عالوة 
والء" ب� 70 مليون يورو، في حال لم 
يترك النادي الكاتالوني قبل انتهاء 

مدة العقد اجلديد.
وكش��ف الكونس��ورتيوم أيضاً أن 
الالع��ب األرجنتين��ي كان مطلوباً 
م��ن ري��ال مدري��د، الغ��رمي األزل��ي 
"ميدياب��ار"  وأش��ار  لبرش��لونة. 
إل��ى رس��الة الكتروني��ة بعث بها 
محامي "مجموعة" ميس��ي الى 
وال��د االخير خورخي ف��ي 23 يونيو 
2013 يبلغه فيه��ا بأن ريال مدريد 
مس��تعد لدفع البن��د اجلزائي في 
عق��د ليونيل والبالغة قيمته 250 

مليون يورو.

باريس ـ وكاالت:
لم مت��ر طريق��ة احتف��ال الالعب 
الدولي البرازيلي، نيمار دا س��يلفا، 
جنم فري��ق باري��س س��ان جيرمان 
الفرنس��ي، بهدفه في مرمى نادي 
أميان، في مب��اراة ربع نهائي كأس 
الرابطة الفرنس��ية لك��رة القدم، 
دون أن تثي��ر االنتباه في واجلدل في 

الوسط الرياضي.
وكان نيمار قد سجل الهدف األول 
لفريق��ه في الدقيقة 53 من ركلة 
جزاء، حيث احتفل بطريقة غريبة، 
بخلع ح��ذاءه األمي��ن، ووضعه فوق 

رأسه.
وأث��ارت طريقة االحتف��ال الغربية 
الب��اب  وفتح��ت  كبي��راً،  ج��دالً 
مختل��ف  ف��ي  التأوي��الت  أم��ام 
وس��ائل اإلعالم، ومواق��ع التواصل 
البع��ض  رأى  االجتماع��ي، حي��ث 
أّن األم��ر يتعل��ق بعمل تس��ويقي 

لألحذية اخلاصة بالالعب
ولكن نيمار كش��ف بعد س��اعات 
قليلة من نهاية املباراة ،أّن السبب 
احلقيقي لذلك االحتفال هو تهنئة 
صديقه ج��واو سيلس��و مورايس 

مبناسبة يوم ميالده.

حس��ابه  عل��ى  نيم��ار  وكت��ب 
 « موق��ع  عل��ى  الش��خصي 
انستنغرام« للتواصل االجتماعي:« 
كل م��ن يع��رف ج��واو س��يغرف 
الس��بب وراء ه��ذا االحتف��ال، أما 
الذين ال يعرفون��ه فأدعوهم لعدم 
محاولة البح��ث. كل التهاني لك 
ش��قيقي أطيب التمني��ات ونحن 

في هذا معا«.
وظه��ر موراي��س عل��ى احلس��اب 
البرازيل��ي  للدول��ي  الش��خصي 
ف��ي لقطت��ني وهو يضع كأس��ني 

من البي��رة على رأس��ه كما فعل 
نيم��ار وهو م��ا يفس��ر أن الالعب 
أحب أن يهن��ئ صديقه بالطريقة 
املعتادة منه، ويتضح من احلس��اب 
الش��خصي لصدي��ق نيم��ار أن��ه 
يعمل في مجال التسويق الرياضي 

واإلكسسوارات الرياضية.
يُشار أّن املباراة انتهت بفوز باريس 
سان جيرمان بهدفني نظيفني، من 
تس��جيل نيم��ار ف��ي الدقيقة 53 
بواس��طة ركلة ج��زاء، و رابيو في 

الدقيقة ال� 78.
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مدريد ـ وكاالت:

زين  الفرنس��ي  املدرب  كش��ف 
الدي��ن زيدان، بع��د تأهل فريقه 
ري��ال مدري��د إل��ى رب��ع نهائي 
مس��ابقة كأس ملك إس��بانيا، 
أنه مدد عقده مع النادي امللكي 

حتى 2020.
وق��ال زيدان بع��د التع��ادل مع 
نومانس��يا من الدرج��ة الثانية 
نهائ��ي  ثم��ن  اي��اب  ف��ي   2-2
الكأس »مت التوقيع« في إش��ارة 
اجلدي��د، مؤك��داً  العق��د  إل��ى 
م��ا كش��فته وس��ائل اإلع��الم 
اإلسبانية في الساعات األخيرة 
ب��أن العق��د اجلديد ميت��د لعام 

.2020
رائع��ة كم��درب  وبع��د بداي��ة 
للن��ادي امللكي وف��وزه بثمانية 
ألقاب من أصل عش��رة ممكنة، 
بينه��ا اثن��ان عل��ى التوالي في 
دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري 
احمللي الذي توج به ريال املوسم 
املاضي للمرة األولى منذ 2012، 
مير زيدان وفريق��ه بفترة صعبة 
هذا املوسم إذ فقد األخير األمل 
منطقياً في الدوري احمللي كونه 
يتخل��ف بف��ارق 16 نقطة عن 

غرميه برشلونة.
وعانى ري��ال في اآلون��ة األخيرة 
بخس��ارته عل��ى أرض��ه أم��ام 
برش��لونة -3صف��ر ف��ي املباراة 
األخيرة لعام 2017، ثم تعادل في 

املرحل��ة األولى من العام اجلديد 
أمام س��لتا فيغو 2-2، وحتى أن 
تأهله إلى ربع نهائي مس��ابقة 
الكأس لم مير بسالسة إذ أحرج 

األربع��اء بتعادل��ه عل��ى أرضه 
بتش��كيلة رديفة مع فريق من 

الدرجة الثانية.
ويواجه ريال اختب��اراً صعباً في 

الدور الثاني من مس��ابقة دوري 
األبطال، إذ يلتقي باريس س��ان 
الفرنس��ي م��ع ثالثيه  جيرمان 
البرازيل��ي نيم��ار واألوروغوياني 

وكيلي��ان  كافان��ي  إدينس��ون 
مبابي.

الس��ابق  الدولي  النجم  ويدرك 
أن األم��ور ميك��ن أن تتعق��د مع 

فريق بحجم ري��ال مدريد، وهذا 
ما أش��ار إليه بالقول األربعاء أن 
متديد العقد ال يعني بأنه ضامن 
»س��انتياغو  ف��ي  ملس��تقبله 
برنابي��و«، وم��ا يهم��ه اآلن ه��و 
التركي��ز على احلاض��ر، مضيفاً 
»أتعام��ل م��ع األم��ور كالعادة، 
كل م��ن مباراة عل��ى حدة، كل 

موسم مبوسمه«.
وواصل »أنا أستمتع مبا أقوم به 
يومياً، ألن هذا ه��و واقع األمور. 
ال ميكنني التوقع بأني س��أكون 
ثالث��ة  أو  عام��ني  بع��د  مدرب��اً 
أعوام، ألن األمور ال تس��ير بهذه 
الطريقة. أعلم كيف تس��ير، ال 
ش��يء أكثر من ذلك، حتى هذا 

العقد ال يغير أي شيء«.
وجع��ل فلورنتين��و بيري��ز ال��ذي 
انتخ��ب ف��ي 19 حزي��ران املاضي 
لوالي��ة خامس��ة كرئي��س لريال 
مدري��د، من أولويات��ه متديد عقد 
مهم��ة  اس��تلم  ال��ذي  زي��دان 
اإلشراف على فريقه السابق في 
 2016-2015 منتص��ف موس��م 
وق��اده بعدها بأش��هر إلى لقبه 

احلادي عشر في دوري األبطال.
ول��م يصم��د أي مدرب ف��ي ريال 
خ��الل الق��رن احلادي والعش��رين 
ألكث��ر من ثالث��ة أع��وام ونصف 
العام، وإذا جن��ح زيدان في إكمال 
عق��ده اجلدي��د حت��ى النهاي��ة، 
فسيكون قد أمضى أربعة أعوام 
ونصف الع��ام عل��ى رأس اإلدارة 

الفنية لعمالق مدريد.

برغم تقهقر »الملكي« في منافسات الليجا

عقد زيدان مع الريال يجدد حتى 2020

زيدان

نيمار ميسي

أبو ظبي ـ وكاالت:
حصد فري��ق األهلي، لقب كأس الس��وبر املصري 
للمرة العاشرة في تاريخه، بعد أن انتزع فوزاً غالياً 
وصعباً على حساب املصري البورسعيدي، بهدف 
نظي��ف في اللق��اء املثير ال��ذي جمعهما مبلعب 

هزاع بن زايد، في اإلمارات.
س��جل هدف اللقاء الوحي��د الالعب املغربي وليد 
أزارو ف��ي الدقيقة 101، من خطأ س��اذج للحارس 
أحمد مس��عود، الذي حاول مراوغ��ة أزارو ليحول 

األخير الكرة في الشباك.

بكين ـ وكاالت:
أعل��ن االحت��اد الصيني لك��رة القدم، تعي��ني مدربه 
الس��ابق الصرب��ي اخملض��رم ب��ورا ميلوتينوفيت��ش 
مستشاراً مكّلفاً بتطوير تكوين الالعبني الصينيني 

الشباب.
ووصف االحتاد الصين��ي ميلوتينوفيتش ب�«الصديق 
القدمي«، مش��يرا الى انه س��يكلف مبهمة مساعدة 
الالعب��ني الش��باب عل��ى ان يصبح��وا أفض��ل في 
املستقبل وتطوير املستوى العام لالعبي كرة القدم 

الصينية الشباب.
وكان ميلوتينوفيت��ش )73 عام��اً( مدرب��اً للصني في 
مش��اركتها الوحيدة في نهائيات كأس العالم عام 

2002 في كوريا اجلنوبية واليابان.
وقال املدرب الرحالة، الوحيد الذي أشرف على تدريب 
5 منتخبات مختلفة في العرس العاملي )املكس��يك 
في 1986 وكوس��تاريكا في 1990 والواليات املتحدة 
ف��ي 1994 ونيجيريا ف��ي 1998 والصني ف��ي 2002(: 

»الصني حتتل مكانة خاصة في قلبي«.
وفي السنوات األخيرة، استثمرت العديد من األندية 
الصيني��ة اململوك��ة من قب��ل بع��ض امليليارديرات، 
بكثافة من أجل ضم جن��وم البطوالت األوروبية على 
حس��اب التكوين احمللي وباتت السلطات احمللية اآلن 
حريص��ة على إع��ادة الت��وازن إلى الوض��ع، وهذا هو 
الس��بب في أنها فرضت رس��وماً إضافية في حالة 

انتقال الالعبني األجانب.

نيويورك ـ وكاالت:
س��جل الوري ماكانني 33 نقطة ليقود ش��يكاغو 
بول��ز للفوز على نيويورك نيك��س 122 - 119، في 

دوري كرة السلة األمريكي للمحترفني.
وانتهى الوقت األصلي بالتعادل ليتم اللجوء إلى 
الوقت اإلضافي الذي حس��مه بولز لصاحله بفارق 
نقطتني فقط.. وسجل روبن لوبيز ودينزل فالنتني 

20 نقطة لكل منهما لفريق بولز.
وتكفل البديل مايكل بياسلي بتسجيل 26 نقطة 
و12 متابعة لنيكس الذي خس��ر للم��رة الثامنة 
ف��ي آخ��ر عش��ر مباريات.. وس��جل كريس��تابس 
بورزينجي��س 24 وأض��اف جاريت ج��اك 16 نقطة 

وعشر متابعات وعشر متريرات حاسمة لنيكس.

األهلي يحصد لقب 
السوبر المصري

»الصين« يتعاقد مع 
بورا ميلوتينوفيتش

شيكاغو بولز يعبر نيكس 
في مباراة ماراثونية

العواصم ـ وكاالت:

حقق ن��ادي التس��يو اإليطالي رابع 
أفض��ل مع��دل تهديفي ب��ني أندية 
الدوريات األوروبية اخلمس��ة الكبرى 
واألفضل في الدوري اإليطالي خالل 
منافس��ات املوس��م اجلاري )2017-

. )2018
ويؤكد هذا املعدل النزعة الهجومية 
التي يتمت��ع بها نادي العاصمة في 
أسلوبه التكتيكي، رغم انه ينافس 
ف��ي بطول��ة تعتم��د عل��ى النهج 

الدفاعي.
وبحسب أرقام ملوقع »أوبتا« اخملتص 
ف��ي إحصائي��ات ك��رة الق��دم، فإن 
التس��يو حقق مع��دالً تهديفياً بلغ 
نحو 2.53 ه��دف في املباراة ، بعدما 
س��جل 48 هدف��اً خ��الل 19 مباراة 
بعد مرور عشرين جولة من بطولة 
ال��دوري اإليطالي، مع وج��ود مباراة 

مؤجلة .
وميتل��ك التس��يو ثاني أعل��ى رصيد 
تهديف��ي خل��ف يوفنت��وس بفارق 
هدف واحد، رغم أن أبناء »الس��يدة 
العج��وز« لعبوا كاف��ة مبارياتهم، 
فيم��ا يتف��وق »النس��ور« تهديفياً 
على متصدر املس��ابقة نادي نابولي 

بفارق أربعة أهداف .
ه��ذا واس��تفاد التس��يو م��ن تألق 
مهاجم��ه وهدافه الدولي اإليطالي 
تشيرو إميوبيلي الذي يتصدر ترتيب 
الهداف��ني محلياً ب� 20 هدفاً و قارياً 
ب��� 40 نقط��ة ، حيث بات مرش��حاً 
بقوة للفوز بجائزة »احلذاء الذهبي« 
كأفض��ل هداف في ق��ارة أوروبا هذا 

املوسم.
وفي ذات السياق، ميتلك نادي باريس 
س��ان جيرم��ان الفرنس��ي أفض��ل 
متوس��ط تهديف��ي ، بعدم��ا جتاوز 
م��ردوده ثالث��ة أه��داف ف��ي املباراة 
الواحدة ببطولة الدوري الفرنس��ي، 
يليه نادي مانشستر سيتي متصدر 
ترتيب ال��دوري اإلنكليزي مبعدل بلغ 
2.91 ه��دف ف��ي املب��اراة ، ث��م نادي 
برش��لونة متص��در ترتي��ب الدوري 
اإلسباني مبتوس��ط 2.67 هدف في 

املباراة.
ويأت��ي التس��يو ف��ي املرك��ز الرابع، 
يوفنت��وس مبعدل  وخلفه خامس��اً 
2.45 ه��دف ف��ي املب��اراة ببطول��ة 

»الكالتشيو« اإليطالية .
م��ن جانب اخ��ر، اهتم��ت الصحف 
اإليطالي��ة صب��اح أم��س، بالصراع 
االنتق��االت  س��وق  ف��ي  املنتظ��ر 
ن��ادي  خط��ة  وكذل��ك  الش��توية، 

يوفنت��وس لتجديد صف��وف فريقه 
بدايًة من املوسم القادم.

ورك��زت صحيف��ة »ال جازيت��ا ديللو 
سبورت« في صدر صفحتها األولى، 

عل��ى الالع��ب املنتظر قدوم��ه غًدا 
إلى ميالن��و للتوقيع م��ع إنتر، وهو 
لوبيز، حيث  األرجنتيني ليس��اندرو 
قال��ت: »إنت��ر يجعله��ا ثالثية: بعد 

لوبيز ورافينيا هناك راميريز«.
وعادت لألرجنتيني ليساندرو لوبيز، 
والذي قال عنه حارس إنتر الس��ابق 
جوليو س��يزار، والذي لعب معه في 

بنفيكا »إنه مدافع قوي وموثوق به، 
ورافينيا ميلك إمكانيات خالصة«.

صحيف��ة  وضع��ت  جانبه��ا  م��ن 
»كوري��ري ديلل��و س��بورت« ص��ورة 
معدل��ة لنج��م بولونيا، س��يموني 
فيردي، وهو بقميص نابولي، وكتبت 
»فيردي ف��ي نابولي، هناك اتفاق مع 
الالع��ب أعطاهم  بولوني��ا، ووكيل 
غ��ًدا  الالع��ب س��يقوم  املوافق��ة، 
بالتوقيع، ووضع اخلتم النهائي على 

الصفقة«. 
من جانب اخر، خصصت مس��احة 
ليوفنت��وس، والذي بدأ في وضع يده 
عل��ى صفقات جديدة، لتكون بداية 
لتجديد الفريق في املوسم القادم، 
وكتبت »السيدة التي تشتري: ضمن 
البيانكونيري بالفعل احلصول على 
خدم��ات إميري تش��ان، وبرايت العب 
س��امبدوريا ف��ي الصي��ف، ويض��ع 
مداف��ع أتلتيك��و مدري��د خيمينيز 

ضمن حساباته«.
في ح��ني أش��ارت صحيف��ة »توتو 
سبورت«، إلى صفقة أخرى ُمحتملة 
ليوفنت��وس، بضم الالع��ب الكوري 
الش��مالي كواجن سوجن هان، وكتبت 
»يوفي يراه��ن على هان: ماروتا يجد 
اتفاقا م��ع كالياري ألج��ل احلصول 
عل��ى املوهب��ة الكورية الش��مالية 

املُع��ار حالًي��ا لبيروجيا، وس��يتركه 
معه حت��ى حزيران املقبل للحصول 

على اخلبرة«.
إل��ى ذل��ك، يتطلع جن��م فري��ق إيه 
إس روم��ا اإليطال��ي، باالنتق��ال إلى 
أحد أندية ال��دوري اإلجنليزي املمتاز 
)البرمييرلي��ج(، خالل فترة االنتقاالت 
الثاني  يناير/كان��ون  في  الش��توية، 

اجلاري.
س��بورت  راي  لش��بكة  ووفًق��ا 
اإليطالية، فإن ستيفان الشعراوي، 
البالغ من العمر 25 عاًما، قد كلف 
وسيًطا للتحدث مع عدد من أندية 
منتصف اجل��دول بالدوري اإلجنليزي، 
في محاولة منه للعثور على وجهة 

جديدة خالل ميركاتو الشتاء.
ولفت��ت إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال رحيل 
)الفرعون املصري( إلجنلترا، ستكون 
هذه هي جتربت��ه االحترافية الثانية 
خ��ارج إيطالي��ا، بعد فت��رة قصيرة 
س��ابقة مخيب��ة لآلمال م��ع نادي 

موناكو الفرنسي عام 2016.
وس��جل الع��ب مي��الن الس��ابق 6 
أه��داف وصنع 7 ف��ي 24 مباراة مع 
روما هذا املوس��م، علًما بأنه يجيد 
اللع��ب في ع��دة مراك��ز بالهجوم، 
س��واء كجناح أمين أو أيسر وكذلك 

رأس احلربة.

التسيو اإليطالي صاحب رابع أفضل معدل تهديفي محليًا وقاريًا
مهاجمه تشيرو إيموبيلي يتصدر ترتيب الهدافين تقرير

العبو التسيو
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مفكرة اليوم

بورنموث ـ أرسنال

سوسيداد ـ برشلونة

ليفربول ـ مان سيتي

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

عائدات ميسي السنوية 
تتخطى 100 مليون يورو

نيمار يكشف سر احتفاليته
 الغريبة أمام أميان

جدة ـ وكاالت:
س��جل عبد اهلل قاسم، مدافع 
فري��ق الرائ��د، رقًما س��لبًيا في 
بعد  الس��عودي،  ال��دوري  تاريخ 
تس��ببه ف��ي ركلة ج��زاء، خالل 
ديرب��ي القصيم، أول أمس، أمام 

التعاون.

الس��ويدي  احلك��م  واحتس��ب 
أندري��اس إيكبي��رج، ركلة جزاء 
عل��ى املدافع عبد اهلل قاس��م، 
بعد ارتكابه مخالفة، ضد عبد 
اجمليد الس��واط، وس��جل منها 
األول  اله��دف  البيش��ي،  جفني 
للتع��اون، خ��الل املب��اراة الت��ي 

انتهت بالتعادل 2-2.
وتعد هذه الركلة، هي اخلامسة 
التي حتتس��ب ضد قاس��م هذا 
املوس��م، خالل 11 مباراة شارك 
فيها فقط، من أصل 17 لفريقه 

في الدوري.
ويعد قاسم، أول العب، يحتسب 

ض��ده ه��ذا العدد م��ن الركالت 
اجلزائي��ة في موس��م واحد من 
الدوري الس��عودي للمحترفني.. 
واحتس��بت أول ركلة جزاء ضد 
قاس��م خالل مباراة فريقه أمام 
)1-2(، ضمن اجلولة  القادس��ية 
األولى م��ن املس��ابقة، والثانية 

باجلول��ة   )5  3-( األهل��ي  أم��ام 
اخلامس��ة، والثالثة ف��ي مباراة 

النصر )0-5( باجلولة العاشرة.
خ��الل  الرابع��ة  ج��اءت  فيم��ا 
التع��ادل 2-2 أم��ام الفت��ح في 
اجلول��ة ال� 16، قبل أن يتس��بب 
في ركلة اجلزاء اخلامس��ة خالل 

ديربي القصيم.. يذكر أن قاسم 
)30 عاًم��ا(، انض��م إل��ى الرائد 
في الصيف املاض��ي، قادًما من 
وله هدف  الفرنسي،  أجاكسيو 
القصيمي،  الفري��ق  وحيد م��ع 
سجله بالرأس في اجلولة ال� 16 

أمام الفتح.

عبد اهلل قاسم يدخل تاريخ الدوري السعودي



بغداد ـ الصباح الجديد:
الالع��ب س��انني مومفيتش  ب��ات 
الكرواتي الثاني الذي يلتق بصفوف 
ن��ادي الق��وة اجلوية بع��د مواطنه 
سباستيان أنتيتش، وبحسب مدير 
إع��الم ن��ادي القوة اجلوية، حس��ام 
اجلديد،  الكروات��ي  ف��ان  الدراج��ي، 
يش��غل منطق��ة الوس��ط، ق��دم 
لنادي القوة اجلوية برغم مفاوضاته 
م��ع إدارة نادي الوحدات األردني، بيد 
ان ملواطنه سباس��تيان الدور املؤثر 
في استقدامه لتمثيل فريق القوة 

اجلوية ملوسم ونصف املوسم.
 Nk وبني ان الالع��ب كان ميثل فريق

aluminij، ال��ذي ينش��ط في دوري 
االضواء السلوفيني لكرة القدم.

وذكر ان الالعب انخرط في الوحدة 
أم��س  اقيم��ت  الت��ي  التدريبي��ة 
راضي شنيش��ل،  املدرب  باش��راف 
وذك��ر ان الالعب س��يوقع رس��مياً 
عل��ى كش��وفات الفريق ف��ي فترة 
االنتقاالت الشتوية التي من املقرر 
ان تبدأ ه��ذه االيام، حيث يس��عى 
االس��تفادة  إلى  التدريب��ي  امل��الك 
من خدمات الالع��ب اجلديد لتعزيز 
مق��درة الصق��ور ف��ي منافس��ات 
املوس��م اجلدي��د، إل��ى جانب كأس 

االحتاد اآلسيوي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ظف��ر فري��ق املركز الوطن��ي لرعاية 
املوهب��ة الرياضي��ة باملصارعة احلرة 
لفئ��ة البراعم، بلق��ب بطولة أعياد 
الشرطة، التي نظمتها دائرة شؤون 
االقالي��م واحملافظات/ قس��م املركز 
الوطن��ي لرعاية املوهب��ة الرياضية 
بالتعاون مع وزارة الداخلية مبناسبة 

اعياد الشرطة ال� 96.
واقيم��ت املنافس��ات على بس��اط 
قاعة املصارعة في املدينة الشبابية 
مبش��اركة 60 العباً ميثلون منتديات) 
الص��در وجميلة والوطن والش��عب 
وقال  الوطني(،  واملركز  واحلس��ينية، 
م��درب املرك��ز الوطن��ي باملصارعة، 
قاس��م حنون، ان املنافسات اقيمت 

ألوزان )25 و28 و31 و34 و37 و41 و44 
و48 و53 و60 كغم(.

واوض��ح ان املرك��ز الثان��ي كان من 
نصي��ب منتدى الش��عب، فيما توج 
منتدى شباب جميلة باملركز الثالث 
وحل منتدى ش��باب الص��در باملركز 
الثالث مكرر بعد منافسات شهدت 

اثارة وندية بني املصارعني املوهوبني.
واش��ار إل��ى ان املنافس��ات أدارها 
احلكم الدولي، علي قاسم كاطع 
رئيس��ا، وج��واد كاظ��م ومه��دي 
أختت��ام  حض��ر  فيم��ا  قاس��م، 
البطولة، مستشار وزير الداخلية، 
عب��د الوه��اب الطائ��ي، ومع��اون 
مدي��ر عام دائ��رة ش��ؤون االقاليم 
ومدير  واحملافظات، سوالف حسن، 
املوهبة  لرعاي��ة  الوطن��ي  املرك��ز 

الرياضية الكابنت بسام رؤوف.
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هاشتاغ » دارك ياالخضر« 
ترحيبًا بالمنتخب السعودي

عبطان يؤكد دعم الوزارة 
ألندية المحافظات

النجدة بطل كاس المثابرة 
بكرة القدم الشاطئية

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اطلق شباٌب بصريون هاشتاغ خاص الستقبال املنتخب 
السعودي الشقيق بكرة القدم الذي سيخوض مباراة 
ودي��ة امام منتخبنا الوطني في ملعب البصرة الدولي 
65 ال��ف متفرج في اطار دعم الس��عودية للعراق في 

ملف رفع احلظر الرياضي على املالعب.
#دارك_ياالخضر به��ذا الهاش��تاغ انطلقت اجلماهير 
البصرة بحملتها في مواقع التواصل االجتماعي كافة 
ابت��داءا باملوقع االم » فيس��بوك« لتعبر ع��ن ترحيبها 

باالخضر السعودي على ارض العراق.
شباٌب حتدثوا ملواقع عديدة عن احلملة وقالو ان هدفهم 
ايص��ال ص��ورة حقيقية عن الش��باب العراق��ي الذي 
ينتظر مساعدة الدول الشقيقة في جهوده الساعية 

النهاء ملف احلظر الرياضي.
واك��دوا ان فعاليات اخرى كبيرة تعمل عليها اجلماهير 
البصرية لرس��م صورة مش��رقة عن اجلمهور العراقي 
س��تقوم فيه��ا في ق��ادم االي��ام، مبين��ني ان جماهير 
البصرة سبق لها وان جنحت في اخراج املباريات الودية 
بش��كل جميل والقت اش��ادة محلية واقليمية، وهذا 

اقل ماميكن تقدميه جتاه الوطن.
وس��يخوض املنتخب العراقي مباراة ودي��ة دولية امام 
املنتخب الس��عودي في الس��ابع والعشرين من شهر 

شباط املقبل على ملعب البصرة الدولي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزي��ر الش��باب والرياضة الس��يد عبد احلس��ني 
عبطان سعي الوزارة الدائم لدعم ورعاية االندية االم 
للمحافظات.. وقال عبطان خالل استقباله محافظ 
الديوانية الدكتور س��امي احلسناوي ان الوزارة قدمت 
وال ت��زال تقدم كل ما باس��تطاعتها ملس��اعدة اندية 
احملافظات والنهوض مبستواها لتكون منافس حقيقي 
لالندية االخرى في الدوري املمتاز ودوري الدرجة االولى، 
مضيف��ا ان عودة اندي��ة احملافظات للمنافس��ة على 
الدوري يس��اعد على جع��ل الدوري اق��وى وافضل، اذ 
كانت املنافس��ة تقتصر سابقا على اربعة اندية ومع 

تطور اندية احملافظات تصبح املنافسة اقوى.
واضاف ان املالعب التي انشأتها وزارة الشباب والرياضة 
ف��ي احملافظات س��اعدت على نهوض وتط��ور االندية 
الت��ي اصبحت لها مالع��ب خاصة به��ا دون الذهاب 
للعب في باقي احملافظات وان الوزارة ستستمر بانشاء 
مالع��ب كرة الق��دم في كافة احملافظ��ات بالرغم من 
االزمة املالية، وان وزارة الشباب والرياضة تعتبر الوزارة 
الوحيدة التي استمرت بعملها واجناز مشاريعها دون 
توق��ف وطموحها ان يكون هناك ملعب دولي مطابق 

ملواصفات الفيفا في جميع محافظات العراق.

بغداد ـ أثير الشويلي*
جن��ح فريق النجدة من خطف لقب كاس املثابرة على 
حس��اب فري��ق املصافي بع��د ما تغلب علي��ه بثالثة 
اه��داف مقابل ه��دف، حيث جرت اح��داث املباراة يوم 
اخلميس املاضي في ملعب اللجنة خلف مقر احتاد كرة 
القدم، وحضر اللقاء عدد من الش��خصيات الرياضية 
وممث��ل عن احتاد كرة الق��دم و رئيس جلنة احلكام طارق 
احمد ، فض��ال عن القنوات الفضائية واجلماهير التي 
س��اندت الفريقني.. قاد املباراة طاقم حتكيمي مؤلف 
من اكرم مهدي حكما اول وحس��ني امير حكما ثانيا 
وحارث ضياء حكما ثالثا، واس��تطاع الطاقم ان يقود 

املباراة الى بر االمان، بالرغم من ضغط اجوائها.
تن��اوب عل��ى توزي��ع جوائ��ز الفريقني كل م��ن رئيس 
الهيئ��ة االدرية لن��ادي املصافي علي منص��ور ونائب 
رئيس الهيئة االدارية لنادي النجدة ضياء كاظم، وقلد 
صاحب كاس الفائ��ز االول والثاني رئيس جلنة احلكام، 
طارق احمد، وقدم مشرف كرة فريق اجليش علي صابر 
درع االبداع الى جلنة الكرة الشاطئية لتنظيمها هذه 

املباراة.

* املنسق اإلعالمي للجنة

الصين ـ ضياء حسين *

أجل منتخبنا االوملبي بكرة القدم 
حس��م تاهل��ه ال��ى دور الثمانية 
ف��ي نهائيات كاس اس��يا حتت 23 
عام��ا املتواصلة منافس��اتها في 
اربع م��دن صينية لغاية الس��ابع 
والعش��رين من هذا الشهر أجله 
الى ي��وم الثالث��اء املقب��ل عندما 
يواج��ه االردن ف��ي اجلول��ة الثالثة 
ام��س  تعادل��ه  بع��د  واالخي��رة 
الس��بت ام��ام نظيره الس��عودي 
0-0 ضم��ن اجلول��ة الثاني��ة التي 
وضعته في صدارة اجملموعة باربع 
نق��اط متفوق��ا على الس��عودية 
واالردن بنقطت��ني وعل��ى ماليزي��ا 
بثالث نق��اط، لكن نتيجة التعادل 
فتحت الباب على مصراعيه امام 
املنتخب��ات االربعة للتاهل الى دور 
الثمانية، في وقت كانت الفرصة 
اول  منتخبن��ا  ليك��ون  س��انحة 
منتخ��ب يضم��ن التاهل عن هذه 
اجملموعة لوال بعض االخطاء التي 
حدثت اثناء املب��اراة، وعدم قدرتنا 
عل��ى اداء االدوار الهجومي��ة امام 
منتخب س��عى للتع��ادل من اول 
دقيقة حت��ى انتهاء املب��اراة، وفي 
مباراة سبقت مباراتنا على امللعب 
نفس��ه تعادل املنتخب االردني مع 

منتخب ماليزيا 1-1.
مث��ل منتخبن��ا االوملب��ي كل من 
احم��د باس��ل )حلراس��ة املرم��ى( 
واحمد عبدالرض��ا وبرهان جمعه 
عدن��ان  وحم��زة  لطي��ف  وعل��ي 
وامجد  )للدف��اع( وصف��اء ه��ادي 
وع��الء  عل��ي  وحس��ني  عط��وان 
مهاوي وبش��ار رس��ن )للوس��ط( 
وابراهيم باي��ش )للهجوم).. ومثل 
املنتخب الس��عودي كل من امني 
البكاري )حلراسة املرمى( وعبداهلل 
العم��ري ومحم��د ك��رمي وحمدان 
الش��مراني وعلي جلامي )للدفاع( 
وس��امي النجعي واس��امة خلف 
الكبيري  وفهد محمد وعب��داهلل 

)للوسط(.
ح��كام املباراة : ماي نينج )الصني( 
حكم س��احة وس��اعده فو مينج 
وكي��م دون��ك ج��ني م��ن كوري��ا 
الش��مالية وه��و وي مين��ع م��ن 
الص��ني وكاو يي م��ن الصني ايضا 
ورون��ي كاو م��ني من س��نغافورة 

حكما رابعا.
وللم��رة الثاني��ة خ��الل اربعة ايام 
يشهد ملعب تشانغ شو حضورا 
الكثر من 200عراقي��ا حضروا من 
مدين��ة اي��وا ومدن صيني��ة اخرى 
التي تبعد حوالي خمس س��اعات 
عن مكان اللقاء مل��ؤازرة منتخبنا 
االوملب��ي وحرص��وا عل��ى احض��ار 
مزاميره��م وطبوله��م في منظر 
الفت في مدينة اليحب ابناؤها كرة 
الق��دم ، بل انهم وع��دوا باحلضور 

بعد ثالثة ايام ملباراة االردن.
ف��ي رس��الة س��ابقة اش��رنا الى 
اتصال من النائب االول للس��فارة 
العراقية في الصني لكن منذ يوم 
وصولن��ا حت��ى االن ل��م يتصل أي 
احد ، وقدميا قالوا لو عرف السبب 
بطل العجب فبعد اتصال للزميل 
حسني اخلرساني املنسق االعالمي 
للمنتخب االوملبي اكد له املسؤول 
ال��ذي اتصل به اوال انهم ارس��لوا 
رسالة الى وزارة اخلارجية يعلموهم 
بوص��ول املنتخ��ب االوملب��ي ال��ى 
الص��ني ولم يحصلوا على رد حتى 
االن ...!! في وق��ت يعلم اجلميع ان 
كل االوام��ر االداري��ة الص��ادرة من 
اللجنة االوملبية تذهب نسخة الى 
وزاة اخلارجي��ة ، في وقت ش��هدت 
مباراتن��ا امام الس��عودية حضور 

بك��ني  ف��ي  الس��عودي  الس��فير 
وكان له اثر كبير في ش��حذ همم 
الالعبني الس��عوديني بع��د لقاءه 

بهم قبل املباراة
واملاليزي خاضا  االردن��ي  املنتخبان 
االوملب��ي  قب��ل مب��اراة منتخبن��ا 
مت��ام  وف��ي  الس��عودي  ونظي��ره 
بتوقيت  الس��اعة احلادية عش��رة 
بغداد على ملعب مدينة تش��انغ 
ش��و حيث انتهت املباراة بالتعادل 
1-1 ليرفع املنتخب االردني رصيده 
الى نقطتني بعد تعادل س��ابق مع 
ماليزيا  فيما حصلت  الس��عودية 

على نقطتها االولى   
وش��هد اول امس اجلمعة ش��هد 
الثانية  اجلولة  منافس��ات  انطالق 
لكأس آس��يا حتت 23 عاماً باقامة 
مبارات��ني في االول��ى جنح املنتخب 

االوزبكي باس��تعادة حظوظه في 
التاه��ل ال��ى دور الثماني��ة عندما 
خرج فائزا عل��ى املنتخب الصيني 
ولم تنفع موازرة 35 متفرج تقريبا 
في ابعاد شبح الهزمية عن اصحاب 
امللع��ب بع��د ان اخف��ق الالعبون 
في تق��دمي اداء كما املب��اراة االولى 
امام س��لطنة عمان والت��ي فازوا 
فيها عليه بثالثي��ة نظيفة لكنه 
مازال يحتف��ظ بام��ل التاهل في 
ح��ال جتاوزه املنتخ��ب القطري في 
اجلول��ة الثالثة واالخي��رة ، عموما 
ف��ان فوز الص��ني على قط��ر وفوز 
اوزبكس��تان على عمان سيجعل 
ثالثة منتخبات متساوية بالنقاط 
واملواجهات املباش��رة حيث سيتم 
اللج��وء لف��ارق االه��داف حلس��م 
التاهل ، فيما سيكون تعادل قطر 

او فوزه��ا فرصة لتص��در اجملموعة 
االولى فيما كانت س��لطنة عمان 
اول الفرق املغ��ادرة للتصفيات وان 
كانت حتتف��ظ ببصيص امل اخير 
يتمثل في خس��ارة الص��ني باكثر 
من ه��دف امام قطر وتغلبها على 
اوزبكس��تان بفارق اكثر من اربعة 

اهداف .
ف��ي املب��اراة الثاني��ة الت��ي جرت 
عل��ى امللعب ذاته حق��ق املنتخب 
القط��ري ف��وزه الثاني ف��ي كاس 
اس��يا حت��ت 23 عاما عق��ب فوزه 
على املنتخب العماني بهدف دون 
رّد س��ّجل ه��دف القطري��ني أكرم 
حس��ن عفي��ف ف��ي الدقيقة 43، 
وبه��ذه النتيج��ة رف��ع القطريون 
رصيدهم إلى 6 نقاط متصدراً بها 
اجملموع��ة بعد ان س��بق ل��ه الفوز 
على اوزبكستان في اجلولة االولى 
في حني بق��ي منتخ��ب عمان بال 
رصيد في املرك��ز األخير باجملموعة 
ووّدع املنافس��ات، واستحق الفريق 
االنتصار بعد املس��توى اجليد الذي 
قّدم��ه ف��ي املب��اراة، وبه��ذا الفوز 
وض��ع االوملبي القط��ري قدماً في 
الدور ربع النهائي بالبطولة، حيث 
يحتاج إلى نقطة واحدة من لقائه 
املقب��ل أمام الصني لضمان البقاء 
في صدارة اجملموعة والتأهل للدور 

الثاني.
احلكم��ان الدولي��ان عل��ي صب��اح 
ومهن��د قاس��م س��جال حض��ورا 
طيبا في مباراة املنتخبني القطري 
والعمان��ي حيث ق��ام علي صباح 
مبهم��ة حك��م الس��احة فيما مت 
تكلي��ف مهن��د قاس��م مبهم��ة 
احلكم االضافي االول خلف املرمى 
، وقال مهند قاس��م ان تكليفهما 
ضم��ن حكام النخبة لقارة اس��يا 
هو تقدي��ر للمكان��ة التي وصلها 
احل��كام العراقيون في وقت ننتظر 

واجبات حتكيمية اخرى .

* موف��د االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي

»األولمبي« يؤجل تأهله الى الجولة المقبلة وحظوظ المنتخبات األربعة متساوية
بعد تعادل سلبي أمام األخضر السعودي.. يستعد للقاء األردن الثالثاء

بغداد ـ عبد الكريم ياسر*

ال زال��ت تداعيات خروج منتخبنا الوطني 
من بطولة اخلليج حديث الشارع الرياضي 
وأن كانت االراء مختلفة فللدكتور كاظم 
رأي به��ذا  واالكادمي��ي  امل��درب  الربيع��ي 

اخلصوص أدلى به الصباح اجلديد قائال :
وع��دم  الكبي��ر  التكتيك��ي  االرتب��اك 
االستقرار خلطة وتش��كيل الفريق خالل 
املباري��ات االربعة  كان��ت العالمة املميزة 
للفريق. الفكر التكتيكي لالعب من قراءة 
اللعب و الرؤية الصحيحة للمس��احات 
الت��ي حتت��اج لتغيي��ر جهة اللع��ب مثال 
اثن��اء اللع��ب. اللعب للكرات الس��لبية 
الطويل��ة وع��دم لع��ب احلي��ازة. فق��دان 
جنومي��ة املهاج��م املوهوب ال��ذي يعرف 
طريقه للمرمى وفق��دان الالعبني القادة 
في امللعب. الضغ��ط الكبير على املدرب 
م��ن كثير من االش��خاص االداريني للوفد 
والذي انعكس سلبا من خالل تصريحات 
كثيرة لالعالم. االعداد النفس��ي لالعبني 
كان ضعيفا خوف م��ن االمارات وعموري 
وكذل��ك  الترجيحي��ة.  اجل��زاء  وضرب��ات 
ضغط الفوز بالبطولة مبكرا.نحتاج الى 
تطوير الذهنية التدريبية لالعب العراقي  
ابتداءا من الفئات العمرية وصوال للفريق 

االول وهو اساس للتدريب احلديث. الفريق 
العراقي الوحيد الذي ال ميلك مستشارين 
فنيون مبستوى اعلى من الكادر التدريبي 
العطائه االستش��ارة الفنية التي جتنبه 
االخطاء. املدرب باسم قاسم حقق نتائج 
جيدة في التصفيات ولكن هذه االخطاء 
التكتيكية ف��ي مباراة اليمن س��محت 
املباش��ر  والتدخ��ل  بالنق��د  للجمي��ع 
وغي��ر املباش��ر واربكت امل��درب وزادت من 
التدريبية  الكوادر  ضغوطاته.التغيير في 
احمللية خطا كبير. ام��ا دعمه معنويا مع 
النادي مبستش��ار فني عراقي او اجنبي  او 
االستعانة مبدرب جيد اجنبي مثل مدرب 
منتخب البحرين يحمل الكفاءة وسعره 
التخطي��ط مع س��تراتيجية  مناس��ب. 
جيدة لالحت��اد العراقي منذ االن لنهائيات 

اسيا.
كذلك الزميل الدكتور موفق عبد الوهاب 
الصحفي واإلعالمي والعب الزوراء السابق 
رأي به��ذا اخلصوص قال في��ه : اعتقد ان 
مشاركتنا في خليجي23 لم تكن ملبية 
للطم��وح عطفا عل��ى تصريحات مدرب 
املنتخ��ب الوطن��ي باس��م قاس��م التي 
سبقت البطولًة بأيام عدة، وعبر خاللها 
عن ثقت��ه بتحقيق لق��ب البطولة على 
الرغم من بعض الغيابات في تشكيلته، 
كم��ا ان التوقع��ات والترش��يحات كانت 

تشير الى ذلك فاغلب املنتخبات شاركت 
بالف��رق الرديفة ما عدا املنتخب اإلماراتي 
و منتخبن��ا الوطن��ي ، نع��م كانت نتائج 
مباري��ات ال��دور االول واملس��توى الفت��ي 
للمنتخ��ب يبش��ر باخلي��ر اال ان العب��رة 
ف��ي اخلواتي��م كم��ا يُقال وعق��ب تصدر 

مجموعتن��ا كانت مباراتن��ا مع املنتخب 
اإلمارات��ي نهاي��ة املط��اف واخل��روج م��ن 
البطولة باخلسارة بفارق ركالت الترجيح.
م��ن جانبه، ق��ال مدرب ح��راس املرمى 
عماد هاش��م، بصراحة بطولة اخلليج 
23 في الكويت لم ترتقي الى مس��توى 

املتابعني واملش��اهدين له��ذه البطولة 
الت��ي تعتبر ف��ي منطق��ة اخلليج من 
اهم البطوالت اإلقليمي��ة وايضاً دائما 
تخرج الكثير من املواهب من خالل هذه 
البطولة، مشاركة السعودية بالفريق 
الثان��ي وايض��اً ع��دم اس��تعداد البلد 

املنظ��م الكوي��ت بالش��كل املطلوب 
فق��دت الكثير من بريقها وهذا اليعني 
بطل اخلليج للنس��خة 23 اليس��تحي 
حصد كأس��ها ال بل العك��س الفريق 
الُعماني استطاع ان يجتهد كثيرا ومن 
مب��اراة الى اخرى اس��تطاع ان ميس��ك 
بزمام امور البطولة وباألخير اس��تطاع 
حصد ه��ا للم��رة الثاني��ة ،،، منتخبنا 
الوطن��ي أدى ماعلي��ه ول��و تعامل مع 
املباري��ات بش��كل افض��ل م��ن وجهة 
نظ��ري س��وف يحص��د كأس البطولة 
ولك��ن بالرغم من املنتخب العراقي هو 
الفريق أفضال تهديف��ا من باقي الفرق 
ولكن ايض��ا كّنا نفتقد لالعب الهداف 
الذي يعرف أين يقف وايضاً يعرف كيف 
يترجم الف��رص الى أهداف كانت لدينا 
نقوص��ات كثيرة في مراكز الفريق ومن 
ضمنها قلب دف��اع وايضاً صانع ألعاب 
وايضاً العب هداف، البطولة خسرناها 
بضرب��ات اجلزاء م��ع الفري��ق اإلماراتي 
ونحن نعلم ضربات اجل��زاء هي ضربات 
حظ ال تس��تطيع ان جتزم من س��يفوز 
بها بالرغ��م األجهزه الفني��ة واملدربني 
يعطون تعليمات على كيفية التنفيذ 
ومم املنف��ذ وايض��اً كيفي��ة التص��دي 

للكرات بالنسبة حلراس املرمى.
متح��دث األخي��ر زميلن��ا عل��ي ري��اح 

وكان��ت قراءته كم��ا يلي:واض��ح متاما 
اننا ال نحس��ن التعامل مع منتخباتنا 
، وليس��ت لدين��ا الني��ة ف��ي التعل��م 
من ال��دروس التي مض��ت .. منتخبتنا 
احملتلفة تقع دوما ضحية االختالف في 
الرؤية وحت��ى املصالح . كما اننا نختار 
االوقات الصعبة والدقيقية لكي نظهر 
اختالفاتن��ا الى العلم مما يتس��بب في 
فقداننا الكثير من االجنازات التي نكون 

في العادة قريبني من امتامها ..
حدث هذا في الكويت خالل دورة اخلليج 
العربي االخيرة حني حتولت التصريحات 
ال��ى عصا تعرق��ل دوران عجلة النتائج 
، كم��ا ان املنتخ��ب االوملب��ي دخ��ل جو 
مبك��را  التصريح��ات  ف��ي  التق��اذف 

واخشى عليه من ارتدادات ما يجري.
منظومتنا الرياضية ال حتس��ن احلفاظ 
على املكاس��ب واالجن��ازات ولدينا الف 
درس ودرس ، ولكن ليس لدينا من يتعلم 
فكان االخفاق في الكويت خامتة لسوء 
التصرف في االوقات غير املواتية وامتنى 
ان نبعد )االوملبي( عن س��احة املواجهة 
وان نحس��ن هذه امل��رة التدبير بدال من 
جعله ضحية جدي��دة ملواجهاتنا التي 
تخل��ط االوراق وتبعدن��ا ع��ن االهداف 
احلقيقي��ة التي يج��ب الذه��اب اليها 

بالتوافق ال بالضرب حتت احلزام.

شددوا على ضرورة األستفادة من الدروس

متخصصون: هذه أسباب تعثر أسود الرافدين في خليجي 23

تقرير

جانب من مباراة أمس بني األوملبي والسعودية

لقطة من مباراة الوطني أمام عمان في خليجي 23

قاسم حنون

مومفيتش
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بغداد  ـ الصباح الجديد:
سمت الهيئة االدارية لنادي الطلبة، 
جن��م املنتخ��ب الوطن��ي الس��ابق، 
عماد محمد مدرب��اً للفريق الكروي 
يس��اعده حيدر جبار وحسان تركي، 
واالبقاء على ليث احمد مدرباً حلراس 
املرمى خلفاً للم��درب الروماني تيتا 
فالي��رو ومس��اعديه الس��وري عمار 

ريحاوي وباسم عباس.
ونقل املكتب اإلعالمي النادي الطلبة 

بيان حصل��ت )الصباح اجلديد( على 
نس��خة من��ه، ج��اء في��ه: ان اإلدارة  
بدوره��ا تقدم الش��كر إل��ى املدرب 
والكادر املساعد على كل ما قدموه 
م��ع الفريق من جه��ود فنية حاولوا 
م��ن خالله��ا صناعة فري��ق ينافس 
الف��رق االخ��رى لكن س��وء التوفيق 

حال دون حتقيق الطموحات.
امل��درب اجلديد، ذكر أن��ه يطمح ألن 
يحق��ق نتائ��ج جي��دة م��ع الفري��ق 

ويعي��ده ال��ى الواجه��ة م��ن جديد 
وانه ميتلك عناصر ش��ابة  خصوصاً 
جي��دة اضاف��ة الى اخلب��رة، وبني أنه 
س��وف يس��تقطب بعض االسماء 
وس��د  الفري��ق  صف��وف  لتدعي��م 

الثغرات في بعض املراكز.
اجلدي��ر بالذك��ر ان امل��درب الروماني 
قاد الفريق الطالب��ي في 8 مباريات، 
حي��ث يحتل املركز العاش��ر برصيد 

10 نقاط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق اليوم االحد مباريات اجلولة 
التاسعة من املرحلة االولى لدوري 
الكرة املمت��از باقامة مباراة واحدة 
ب��ني فريقي امانة بغ��داد والبحري 
الت��ي س��تجرى في ملع��ب األول، 
فيما تس��تكمل املباري��ات يوم غٍد 
األثنني باج��راء 5 مباريات، فيلعب 
اجلن��وب  ونف��ط  الوس��ط  نف��ط 
في ملع��ب النج��ف، ويلتقي في 
ملعب الشعب اجلوية والصناعات 
الكهربائي��ة ب��ال جمه��ور، ويلعب 

النف��ط والكهرب��اء ف��ي ملع��ب 
فريقا  يتواج��ه  فيم��ا  الصناع��ة، 
نفط ميس��ان وكرب��الء في ملعب 
ميس��ان الدول��ي، ويضيف ملعب 
املدين��ة الرياضي��ة ف��ي البص��رة 
لقاء املين��اء والش��رطة، وفي يوم 
الثالثاء تقام مباراتان، حيث يلعب 
ف��ي ملعب  والديوانية  الس��ماوة 
األول، واحلس��ني ام��ام ال��زوراء في 
ملع��ب التاجي، ويش��هد االربعاء 
اقام��ة مب��اراة بني الطلب��ة وزاخو 
في ملعب الشعب، ويوم اخلميس 

يلتق��ي في اخ��ر املباري��ات مبلعب 
التاجي فريقي احلدود والنجف.

هذا وش��هد عصر أمس الس��بت 
اقام��ة اخر مباريات اجلولة الثامنة 
ب��ني فريقي زاخ��و وضيفه النجف 

التي انتهت بالتعادل السلبي.
يش��ار إل��ى ان فريق ال��زوراء يقف 
في ص��دارة الترتيب وله 24 نقطة 
م��ن الف��وز ف��ي جمي��ع مبارياته، 
يليه الش��رطة وله 22 نقطة، ثم 
الكهرب��اء ثالث��ا ً ول��ه 17 نقطة، 

فالنجف برصيد 14 نقطة.

عماد محمد مدربًا لكرة الطلبة

مواهب المصارعة يظفر بلقب »أعياد الشرطة«

»تاسعة ممتاز الكرة« تبدأ اليوم

مومفيتش.. ثاني كرواتي يلتحق بالجوية
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رفقًا بالعيد الوطني..!

جمال جصاني

ف��ي مثل ه��ذه املناخات م��ن التش��رذم الطائف��ي واإلثني 
املهيمن��ة على املش��هد احلال��ي، يصبح أم��ر االتفاق على 
العيد الوطن��ي للعراقيني جميع��اً، قراراً متنافراً وأبس��ط 
ش��روط العقل السليم. فبعد فشل اختيار مجلس احلكم 
االنتقالي ملناسبة زوال النظام املباد في التاسع من نيسان 
عي��داً وطنياً للعراق، هرولتم مجدداً في العام 2008 لتغيير 
مناس��بة العي��د الوطن��ي الس��ابق )14 مت��وز والدة العراق 
اجلمهوري( لتنقلوه الى اليوم العاش��ر من ش��هر تش��رين 
األول )قبول الع��راق في عضوية األمم املتح��دة العام 1932) 
من دون أن تلتفتوا حلجم اهتمام العراقيني بهذه املناس��بة، 
وه��ا أنتم تعودون ثانية لتغييره بي��وم آخر، إذ رفعت األمانة 
العامة جملل��س الوزراء قبل أيام توصية جمللس النّواب؛ بجعل 
يوم اإلعالن عن حترير أرض العراق من تنظيم داعش اإلرهابي، 
املوافق في العاشر من كانون األول العيد الوطني جلمهورية 
العراق وعطلة رس��مية من كل عام. مثل هذه القرارات في 
التعاطي مع املناس��بات والرموز والرايات الوطنية، تعكس 
حقيق��ة أولوي��ات واهتمام��ات الطبقة السياس��ية التي 
تلقف��ت مقاليد أمور عراق ما بع��د "التغيير". غالبية هذه 
الكتل )من ش��دة تقواه��ا( حرصت على بق��اء راية النظام 
الس��ابق )العلم احلالي( حتت ذريعة وجود لفظ اجلاللة فيه، 
كما أبقت النش��يد الوطني السابق )موطني( والذي كتبه 
ش��اعر فلس��طيني حنيناً ملدينت��ه )نابلس(، وح��ده العيد 
الوطن��ي ال��ذي خّل��د والدة اجلمهوري��ة األولى هو م��ن أثار 

حماستهم وهمتهم للتغيير..!
إن قّدر لسكان هذا الوطن القدمي استرداد هويتهم الوطنية 
واحلضارية وإرثهم املشرق املرصع بالتنوع الثقافي والتعددية 
السياس��ية واالجتماعية، ومتكنوا من اجتياز هذه احملنة من 
الضي��اع والتش��رذم الذي يعيش��ونه، فس��يكون حل مثل 
هذه القضايا يس��يرا ومتناغماً مع ذلك. أما جعل مناسبة 
اإلعالن عن استرداد املناطق واملدن التي فشلنا في حمايتها 
صيف العام 2014 من ي��د عصابات داعش اإلجرامية؛ عيداً 
وطنياً جلمهورية العراق؛ فسينقل عنا رسالة غير مناسبة 
وال تنس��جم مع ما يحمله هذا الوطن القدمي من إرث عريق 
وتطلعات حضارية مش��روعة. آمل أن يتريث القائمون على 
مثل ه��ذه األم��ور مس��تقبالً، وأن يلتفتوا ال��ى الكثير من 
امللفات احليوية التي ما زالت تنتظر اليد التي تنتشلها من 

أضابير النسيان.
لقد مت اس��ترداد املناطق واملدن من داعش، ويفترض الشروع 
بتأسيس ش��روط ومناخات جديدة، ال تس��مح بجر العراق 
ال��ى جوالت أخرى من النزاعات واحل��روب، فاالنتصار الفعلي 
يتجس��د بقدرتنا على صنع السالم األهلي واسترداد ثقتنا 
ببعضنا البعض اآلخر عبر امتالك املؤسسات الدميقراطية 
احلقيقي��ة ال املزيف��ة والقائم��ة عل��ى أس��اس احملاصص��ة 
الطائفية واإلثني��ة والقبلية والوالءات العقائدية الضيقة، 
ومعايي��ر ما قبل الدول��ة احلديثة وتش��ريعاتها اجملربة. ذلك 
هو التحدي الذي فشلنا في مواجهته منذ اللحظة األولى 
ل��زوال النظام املب��اد ربيع العام 2003. نعم س��لطة داعش 
املباش��رة على تلك امل��دن انتهت، لكن الش��روط واملناخات 
واالصطفاف��ات التي أوجدت داعش وغيره��ا من العصابات 
الديني��ة، م��ا زال��ت قائم��ة وحتتاج ال��ى أكثر م��ن األعمال 
العس��كرية لقص��م ظهرها وجتفي��ف منابعها وش��روط 
دميومته��ا. عندم��ا ننتهي مم��ا تبقى من مسلس��ل احلروب 
والعس��كرة الت��ي ابتلينا بها م��ن دون خل��ق اهلل، وعندما 
نش��رع ف��ي إعادة اكتش��اف قدراتن��ا ومواهبنا ف��ي مجال 
التنمية والبناء وإنتاج الث��روات املادية والقيمية، حينها لن 
نختلف كثيراً في االتفاق على تس��مية مناسباتنا ورموزنا 

الوطنية واحلضارية اجلامعة..   

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

خاص-الصباح الجديد: 
بريطاني��ا  وزراء  رئيس��ة  اج��رت 
تيري��زا م��اي االس��بوع املاض��ي 
تعديالت ف��ي حكومتها احلالية 
الداخلية  املش��كالت  ملواجه��ة 
ذات العالقة باالقتصاد واخلدمات 
واج��راءات اخل��روج م��ن االحت��اد 
االوروب��ي او التي تخ��ص اوضاع 
ح��زب احملافظ��ني احلاك��م وذلك 

"بتعيينات حكومية "قوية"
 فيما ش��ملت التعديالت تعيني 
العم��وم  مجل��س  ف��ي  نائ��ب 
البريطان��ي م��ن أص��ل عراق��ي 
في منصب وكي��ل وزارة التربية 
والتعليم، الذي يعد أرفع منصب 

في الوزارة.
والزه��اوي م��ن موالي��د بغ��داد، 
وتقول سجالت مستشفى زايد 
)احليدري س��ابقا( ان��ه ولد العام 
1967 وكان ق��د هاجر منذ صباه 
م��ع وال��ده رجل االعم��ال حارث 

الزهاوي، وقد ترعرع في منطقة 
"ويست سيسكس" الى جنوب 
العاصم��ة البريطاني��ة وتلق��ى 
تعليم��ه االول��ي ف��ي "كينغ��ز 
كول��ج" بحي وميبل��دون، وواصل 
ف��ي "جامعة  العلي��ا  دراس��ته 
لن��دن" الش��هيرة لينخرط بعد 
ذلك في شؤون العمل والبحوث 

اخلاصة باقتصاد السوق.
 وفي الع��ام 2010 انتخب ناظم 
الزهاوي نائبا في مجلس العموم 
البريطان��ي عن ح��زب احملافظني 
في دائرة "سترانفورد أون ايفون" 
وه��ي مس��قط رأس املس��رحي 
والشاعر وليم شكسبير وعرف 
البل��دة اهتمام��ه  ل��ه س��كان 
بتأس��يس خدمات متعددة تليق 

باسم شكسبير الكبير.
 ويرجع الوزير الزهاوي الى اس��رة 
الزهاوي البغدادية العريقة، وهي 
من اص��ول كردية، حي��ث احتل 

عميدها الكبي��ر محمد فيضي 
الزهاوي املولود في الس��ليمانية 
منص��ب مفتي الدي��ار العراقية 
نح��و اربع��ة عقود حت��ى وفاته 

العام 1891 ف��ي بغداد، وما يزال 
قبره ماثال في جامع السليماني 
ب��اب  ف��ي  احلكم��ة  دار  ق��رب 

املعظم.

 كم��ا كان جده لوال��ده "ناظم 
عبداجلليل الزه��اوي" احد اركان 
حكومة عبدالكرمي قاسم ويعد 
واقتصادية  سياسية  شخصية 
ناف��ذة، بدأ حيات��ه العملية في 
املاضي  الق��رن  الثالثيني��ات من 
محامي��ا ومفك��را وباحث��ا ف��ي 
شؤون العقائد ثم قائدا سياسيا 
في فريق "حزب االحتاد الوطني" 
ابراهي��م  عبدالفت��اح  بزعام��ة 
اجلواه��ري،  الش��اعر  وبرفق��ة 
صحيف��ة  لتحري��ر  ورئيس��ا 
باس��م  الناطقة  "السياس��ة" 
احل��زب وق��د اعتق��ل ف��ي نطاق 
هذا النش��اط لوقوفه الى جانب 
العم��ال املضرب��ني في ش��ركة 
نف��ط كرك��وك، قب��ل ان يح��ل 
ليع��ني على  اجلمهوري  العه��د 
رأس البنك املركزي العراق�ي، ثم 
وزيرا للتجارة ومشاركا في وضع 
القوانني اخلاصة مبشاريع حتديث 

الدولة واملفاوضات مع ش��ركات 
النفط.

منتص��ف  ف��ي  توف��ي  وق��د   
الستينيات في اململكة العربية 

السعودية. 
يذك��ر ان الكات��ب "عبداملنع��م 
االعسم" الف قبل اربع سنوات 
كتابا ع��ن حياة ناظ��م الزهاوي 
اجل��د بعن��وان "ناظ��م الزهاوي.. 

رجل الدولة واالصالح". 
الى ذلك فأن حارث الزهاوي والد 
النائب والوزير ناظم الزهاوي ميت 
بصلة الى الشاعر الكبير جميل 
صدق��ي الزه��اوي )االب��ن االكبر 
لعميد االس��رة محم��د فيضي 
الزه��اوي( فالش��اعر ع��م وال��د 
حارث الزه��اوي، كما ميت بصلة 
الى الداعية واملفكر االس��المي 
الش��هير امجد الزهاوي املعروف 
مبؤلفات��ه الوفي��رة ف��ي الفق��ه 

والسيرة.   

ناظم الزهاوي..العراقي الذي اختير ضمن الوزارة البريطانية 
جده كان وزيرًا في عهد قاسم

ناظم الزهاوي

توج��ه الفن��ان اللبناني 
وائ��ل كفوري، بالش��كر 
عل��ى  القائم��ني  إل��ى 
"ضياف��ة"،  مهرج��ان 
دبي،  ف��ي  أقي��م  ال��ذي 
م��ن  حش��د  بحض��ور 
الفنان��ني وأه��ل اإلعالم 
واجملتمع، وق��د مت تكرميه 
في املناسبة، وكانت له 

مشاركة فنية.
 وق��ال كف��وري: "ل��كل 
احلي��اة  ف��ي  مجته��د 
نصي��ب، وأن��ا مؤمن أن 
محب��ة الن��اس كن��ز ال 
اإلط��الق،  عل��ى  يفن��ى 

امل��ك  اهلل  وبفض��ل 
الكن��ز  ذل��ك  مفاتي��ح 
قناعة  وعل��ى  الثم��ني، 
الف��ن  أن  مطلق��ة 
اجلمي��ل ال ب��د أن يكون 
له مس��احة كبيرة حتت 

الضوء" .

بعد الش��ائعات الكثيرة 
عنه��ا  حتدث��ت  الت��ي 
في  التركي��ة  الصح��ف 
املدة األخي��رة حول زفاف 
ديني��ز  أوزج��ان  النج��م 
وإمكاني��ة إلغائ��ه، خرج 
األخير عن صمته  وحتدث 
ألول م��رة ع��ن زفافه من 
أتاكان"  حبيبته "شايدة 
ف��ي بي��ان أصدره، ش��دد 
تأجي��ل  ق��رر  أن��ه  في��ه 
النش��غاله  الزف��اف 
الثاني  املوس��م  بتصوير 
"عروس  م��ن مسلس��ل 
إس��طنبول"، إضافة إلى 

حال��ة التع��ب واالعي��اء 
التي تعاني منها شايدة 
بسبب احلمل، كما لفت 
إلى م��روره بأزمة صحية 
األخي��رة  امل��دة  خ��الل 
اس��همت بقدر كبير في 
اتخاذه قرار تأجيل احلفل.

ف��ي ظ��ل انتظ��ار ألبوم 
الزغب��ي  ن��وال  الفنان��ة 
أن  املفت��رض  م��ن  اّل��ذي 
يت��م طرح��ه في ش��هر 
ش��اركت  املقب��ل،  آذار 
الزغب��ي متابعيه��ا على 
اخلاصة  صفحاتها  إحدى 
التواص��ل  مواق��ع  عب��ر 
على  صورتني  االجتماعي 
"الس��توري"،  طريق��ة 
عليه��ا  عّلق��ت  األول��ى 
"قريب��اً"، والثانية ظهرت 
فيها وهي جالس��ة أمام 
جه��از الكومبيوت��ر وهي 
ال�"مونتاج"  على  تشرف 
اخل��اص بعمله��ا املرتقب 
ب���  عليه��ا  وعّلق��ت 

"اللمسات األخيرة".
ويب��دو أّن جمه��ور ن��وال 
ينتظر وهو على استعداد 
ت��ام للعم��ل اجلديد الذي 
واّل��ذي  الي��ه،  اش��ارت 
سيكون عبارة عن فيديو 
ألغني��ة خليجية،  كليب 
حتت إدارة اخمل��رج اللبناني 

فادي حّداد.

وائل كفوري

نوال الزغبي

أوزجان دينيز

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
سيش��هد آخر يوم في ش��هر كانون الثاني اجل��اري ليلة حتبس 
األنف��اس، اذ س��نكون على موعد مع ث��الث ظواهر كونية، على 

وفق ما ذكره موقع "فوربس".
ويترقب علماء الفلك، آواخر هذا الشهر، ثالث ظواهر هي القمر 

العمالق، والقمر األزرق، والكسوف الكلي للقمر.
وشهدت ليلة رأس السنة ظهور "القمر العمالق"، الذي أطلقت 
عليه أيضا ناس��ا اسم "القمر الذئب"، وذلك بعدما ظهر بنحو 

واضح، ألنه يبلغ أقرب نقطة له من األرض.
وكانت ناسا قالت آنذاك إن القمر العمالق سيعاود الظهور مرة 

أخرى نهاية هذا الشهر.
كما ستتميز ليلة 31 يناير، بظاهرة نادرة، وهي أول كسوف كلي 
للقم��ر األزرق منذ 150 عاما. ووصفت ناس��ا الظاهرة ب�"القمر 

األزرق الدموي العظيم".
وسيشهد يوم 31 من شهر مارس املقبل هو اآلخر ظهور القمر 

األزرق.
وظاه��رة األقم��ار ال��زرق حت��دث كل عام��ني ونصف الع��ام في 
املتوس��ط، ولكن آخر كسوف كلي للقمر األزرق حدث في آواخر 

عام 1866.
والقمر األزرق هو االس��م الذي يطلق على القمر الكامل الثاني 

في الشهر امليالدي.
وم��ن املنتظر أن حتظى هذه الظواه��ر "الفريدة" بإعجاب وتتبع 
واس��عني، كما س��يحرص عدد كبير من املصوري��ن على توثيق 

اللحظة.

ثالث ظواهر كونية فريدة 
يشهدها العالم نهاية هذا الشهر

الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت الفنان��ة دنيا عب��د العزيز عن 
س��عادتها بحصوله��ا عل��ى جائ��زة 
أحسن ممثلة في االس��تفتاء الذي 
أج��راه أح��د املواق��ع اإللكترونية 
ع��ن دورها في مسلس��ل "ظل 

الرئيس".
وأوضحت عبد العزيز أن عام 
2017 بالنسبة لها هو عام 
جمي��ل، اذ حقق��ت في��ه 
جناح��ات فني��ة مهم��ة، 
دائما  أنها  إلى  مشيرة 
ما حت��اول أن تقدم ما 
يناس��بها من أدوار 
بخطوات  وتسير 

ثابتة.
وأضافت عبد العزيز: قدمت في املسلس��ل 
دور س��يدة رومانس��ية هادئة متوت من أجل 
احلف��اظ على حي��اة زوجها. واش��ارت الى أن 
هذا ال��دور كان جديدا عليه��ا متاما بخاصة 
في مش��اهده التي تطلبت انفعاالت وش��د 

عصبي.
 وعن مس��يرتها الفنية وتقييمها أوضحت 
أنها ل��م تقدم دورا ش��بيها لآلخ��ر، وهناك 
مجموعة من األعم��ال التي تعتز بها كثيرا 
في مسيرتها بالدراما منها "عفريت القرش" 
مع الفنان فاروق الفيش��اوي، و"األسطورة" 
م��ع محم��د رمض��ان، حي��ث قدم��ت ف��ي 

األسطورة دور شر بطريقة مختلفة.
  وحتدث��ت عب��د العزي��ز ع��ن فرحته��ا بفوز 

الن��ادي األهلي في اللق��اء األخير بني األهلي 
والزمالك، وأوضحت أنها حتب اللعبة احللوة، 
مش��يرة إل��ى أنها نش��رت ص��ورة جتمعها 
مع حارس مرم��ى األهلي محمد الش��ناوي 
وزوجته، اذ جتمع بينها وبني عائلة الش��ناوي 

صداقة عميقة.
 وأضاف��ت أنها قدم��ت التهنئة للش��ناوي 
بالفوز، وبخاصة أنه اس��هم كثيرا في الفوز 

بعد أن قام بصد ضربة جزاء من الزمالك.
 وع��ن أعمالها اجلديدة، أش��ارت عبد العزيز 
إل��ى أنها تق��رأ حالي��ا العديد م��ن األعمال 
الختي��ار أفضله��ا، مبين��ة أن م��ا يجذبه��ا 
للعم��ل الفكرة والدور اجلديد الذي تقوم به، 
متمني��ة أن يكون ع��ام 2018 عام خير على 

املصريني والعالم اجمع.

دنيا عبد العزيز أحسن ممثلة في "ظل الرئيس"

بغداد - احمد لفتة:
كثيرة هي احلض��ارات القدمية التي 
كان��ت تتعام��ل م��ع امل��رأة كرم��ز 
مقدس، والتي خصت املرأة بتعامل 
يع��زز من قيمته��ا االجتماعية في 
تلك العصور. ال ب��ل وصلت مكانة 
امل��رأة ل��دى بع��ض الش��عوب الى 

جعلها ضمن االلهة املعبودة.
 – ( Ninmah Temple( معبد ننماخ
في بابل، هو املعبد اخلاص بالنساء 
البابليات، وكلمة "ننماخ" او "امياخ" 
تعني "املرأة العظيمة" أو "السيدة 
العظيم��ة". ويعد من اه��م أربعة 
معاب��د للدول��ة البابلي��ة القدمية، 
إضافة الى معبد االس��يجيال الذي 
كرس لعبادة مردوخ، ومعبد عشتار، 

ومعبد نابو.
 وهذا املعبد خاص بالنساء فقط، اذ 
كانت النساء البابليات جتلسن في 
هذا املعبد ملرة واحدة في الس��نة، 
يس��ألن ال��زواج املق��دس، ويتمي��ز 
بوجود البئر املقدس��ة، لذا فإن أية 
ام��رأة ترتكب خطيئ��ة او ذنب، فإن 

عليها ان تس��تحم ف��ي مياه هذه 
البئر املقدس��ة، والتي من ش��أنها 
ان تذهب بجميع خطاياها وذنوبها. 
وم��ا زالت هذه البئ��ر موجودة حتى 
اآلن، ولم يجر عليها اي تغيير، وهي 

واحدة من مجموعة من اآلبار.
 وقد نق��ب في هذا املعب��د العالم 
س��نة1899  ف��ي  كول��دا  األملان��ي 
فعث��ر فيه عل��ى دمى لنس��اء، مع 
رق��م طينية حتمل أس��ماء العمال 

وأجورهم.
 بني هذا املعبد من مادة اللنب، وهي 
املادة الرئيسة املس��تعملة بالبناء 
في املدينة القدمية، بس��بب مميزات 
عدي��دة أهمها أنها جتف بس��رعة، 
وجتع��ل املكان ب��اردا صيف��ا، ودافئا 
ش��تاء، وعلى هذا األس��اس يتكون 
املعبد م��ن فناء حتيط به عدة غرف 
م��ن ضمنها غرفة ق��دس األقداس 
الت��ي تقام فيها التراتي��ل الدينية، 
والت��ي كان��ت توض��ع فيه��ا ايضا 
متاثيل اآللهة الت��ي كانت موجودة 

ضمن حضارة بابل.

بغداد - الصباح الجديد:
نظم البيت الثقافي في الشعلة  
ن��دوة ثقافي��ة بعنوان "املس��رح 
والدرام��ا العراقية ما بعد هزمية 
خالله��ا  اس��تضاف  داع��ش" 

الفنان حيدر عبد ثامر.
 حضر الندوة الفنانان حسني 
عل��ي،  وس��جاد  س��عيد، 
شمس  منظمة  ورئيس��ة 
بغداد الطبية، والش��يخ 
مدير  التميم��ي  حمي��د 
منتدى ش��باب الشعلة، 
ورئيس مؤسس��ة رحيق 
اجلن��ان اخليرية ياس��ني 
الكعب��ي، وممثلون عن 

الشرطة اجملتمعية.
الفن��ان  وأع��رب 
حي��در عب��د ثامر في 
مس��تهل الندوة عن 
واالمتن��ان  العرف��ان 
ملدينت��ه الش��علة، ملا 

له��ا من فضل ف��ي نش��أته وصقل 
وتناول  الفنية،  شخصيته وموهبته 
بش��جون واقع الدراما واملس��رح في 

العراق.
 وحم��ل ثام��ر القائم��ني عل��ى تلك 
األعمال اجلانب األكبر من املسؤولية 
في تراجع مستوى العطاء وانحساره، 
مش��يراَ إلى ابرز معوق��ات النهوض 

بالعمل املسرحي والدرامي.
 وتابع: أن أبرز املعوقات القائمون على 
اإلنت��اج، لكونهم يبحثون عن الربح، 
بغض النظر عن مستوى ونوع العمل 
الفن��ي، ما افرز أعم��اال فنية هابطة 
انعكست سلبا على املستوى العام 

للدراما واملسرح العراقي.
وانتقد ثام��ر الرؤية احمل��دودة ملؤلفي 
األعمال الفنية كونها منصبة على 
جانب مع��ني م��ن الواقع املأس��اوي 
متجاهل��ني اجلوان��ب األخ��رى الت��ي 
يبحث عنه��ا املتلقي، ويفتقدها في 

األعمال الدرامية.

شيء من التاريخ.. معبد ننماخ المسرح والدراما 
العراقية ما بعد داعش

الصباح الجديد - وكاالت:
ُمنعت أم إيطالية من نش��ر صور 
ابنه��ا عل��ى حس��ابها ف��ي موقع 
التواصل االجتماعي "فيس��بوك"، 
وذل��ك بعدم��ا رفع األخي��ر دعوى 

قضائية عليها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية 
إن األم تواج��ه غرام��ة قد تصل إلى 10 
آالف يورو ف��ي حال أقدم��ت مرة أخرى 
على نشر صور ابنها على "فيسبوك".

وتق��دم االبن، الذي يبل��غ من العمر 16 
عاما، بش��كوى ضد أم��ه أمام احملكمة 

في روما، حيث قال إنها تنشر صورا له 
من دون موافقته.

وأثيرت القضية خ��الل إنهاء محكمة 
األس��رة إج��راءات الط��الق ب��ني والدي 
الش��اب، إذ أع��رب االبن عن اس��تيائه 
م��ن مبالغ��ة أمه ف��ي حبها ل��ه على 

اإلنترنت.
ووجهت احملكمة حتذيرا شديد اللهجة 
ل��أم، فباتت تواجه غرامة 10 آالف يورو 
إذا ل��م تلت��زم باالتفاق، كم��ا طالبتها 
بح��ذف كل صور وفيديوه��ات طفلها 

على صفحتها في فيسبوك.

أم إيطالية تواجه غرامة 10 آالف يورو بسب صور ابنها
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