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السليمانية ـ عباس كاريزي:
اتف��ق وف��د فن��ي م��ن احلكوم��ة 
االحتادي��ة زار اربيل امس االثنني مع 
حكوم��ة اقلي��م كردس��تان، على 
ادارة مش��تركة للمنافذ  تشكيل 
والتنس��يق  واملط��ارات  احلدودي��ة 

االستخباري واألمني بني اجلانبني.
للصباح  وأكدت مصادر مطلع��ة 
اجلدي��د، ان ه��ذا االتف��اق االول��ي، 
سيفضي تلقائياً الى عودة الرحالت 
الدولية الى مطارات االقليم، فيما 
اش��ارت الى ان املباحثات ال تشمل 
قطاع النفط ف��ي املرحلة احلالية، 
ولكنها رجحت ان احلوارات بش��أن 
آلي��ة تس��ليم نفط اإلقلي��م الى 
ش��ركة س��ومو مقابل ان تتكفل 
احلكوم��ة االحتادية بتام��ني رواتب 
ف��ي  س��تبدأ  اإلقلي��م  موظف��ي 

املستقبل القريب.  
اجلان��ب  ان  املص��ادر  واضاف��ت 
االس��تخباري واالمن��ي ومحارب��ة 
واحل��د م��ن نش��اطات اجلماع��ات 
االرهابي��ة، اخ��ذ حي��زا مهما من 
احلوارات اجلارية ب��ني اربيل وبغداد، 
كاش��فا عن حتقيق جتريه االجهزة 
احلكوم��ة  ف��ي  االس��تخبارية 
االحتادية، بش��أن كيفي��ة حصول 

بع��ض اخلالي��ا االرهابي��ة النائمة 
على اسلحة كامتة للصوت، قالت 
انها ق��د تكون ادخلت ال��ى البالد 

عبر مطارات اإلقليم. 
واش��ارت املصادر ال��ى ان الوفدين 
الفنيني حلكومة االقليم واحلكومة 
االحتادي��ة متكن��ا من حس��م عدد 
م��ن القضايا العالق��ة كاملطارات 
وس��يقدمان  والكمارك،  واملناف��ذ 
الحقاً محض��را لالجتماع يتضمن 
ن��ص االتف��اق، ال��ى رئيس ال��وزراء 
حيدر العب��ادي ليعرضه بدوره في 
االجتم��اع املقب��ل جمللس ال��وزراء، 
ال��ذي ينبغي ان يصدر ب��دوره قرارا 
بش��أن مط��ارات االقلي��م والي��ة 
ادارة املط��ارت واملناف��ذ احلدودي��ة 
وع��ودة الرحالت الدولي��ة احملظورة 
الى مط��ارات االقليم، منذ 29 من 
ايلول املنصرم بق��رار من احلكومة 
االحتادي��ة، عقب اجراء االس��تفتاء 
على استقالل اقليم كردستان في 

املدة نفسها.
وت��رأس وف��د احلكوم��ة االحتادي��ة 
الذي ضم 15 عضوا باختصاصات 
العالق  الدكتور مه��دي  متنوع��ة 

األمني العام جمللس الوزراء.
تفصيالت ص2

في اتفاق اولي بين حكومتي االتحادية وإقليم كردستان.. 

إدارة مشتركة للمطارات والمنافذ الحدودية 
والتنسيق االستخباري

جانب من مطار السليمانية "ارشيف"

تحدّيات االعتناء بذوي
انطالق فعاليات المؤتمر والمعرض 2االحتياجات الخاصة في العراق

3السنوي "صنع في العراق" بدورته الثالثة

بغداد - وعد الشمري:
أك��د حتالف نص��ر الع��راق، أمس 
تش��كيل  ال��ى  س��عيه  االثن��ني، 
حكوم��ة اغلبي��ة سياس��ية اث��ر 
النتائ��ج الت��ي س��تنتهي اليه��ا 
يتجه  املقبلة، فيم��ا  االنتخاب��ات 
إلى تش��كيل جلان فرعي��ة تتولى 
اعداد برنامج��ه للمرحلة املقبلة، 
واورد أن التي��ار الصدري انس��حب 
م��ن مفاوضات االئت��الف معه في 

اللحظات االخيرة.
وقال النائب ناظم الس��اعدي في 

حدي��ث إلى "الصب��اح اجلديد"، إن 
"ائت��الف النصر برئاس��ة العبادي 
وبع��د ي��وم واح��د من تش��كيله، 
تقدم��ت إلي��ه طلب��ات م��ن كتل 
نتيج��ة  وكان  باالنضم��ام،  ع��دة 
التفاهمات حتالفات اخرها مع تيار 

احلكمة بزعامة عمار احلكيم".
واضاف الس��اعدي أن "مش��روعنا 
االغلبي��ة  ه��و  نقدم��ه  ال��ذي 
السياس��ية، ونطم��ح ان نحققه 
بع��د ظهور نتائ��ج االنتخابات في 

آيار املقبل".

ولف��ت إل��ى أن "هدفنا تش��كيل 
ومغ��ادرة  وطني��ة  حكوم��ة 
الطائفي��ة السياس��ية، والتوجه 
الى خدمة املواطنني، ونعمل على 
تأس��يس معارض��ة ف��ي مجلس 
الن��واب تق��ّوم دور احلكوم��ة م��ن 
خ��الل الدور الرقاب��ي الذي افتقده 
العراق للس��نوات املاضية بسبب 

حكومات الشراكة ".
وكشف عن " انضمام شخصيات 
وطنية واخرى من املكون الس��ني 
إلين��ا وه��ذا يجعل ائتالفن��ا عابرا 

للطائفي��ة، وهمن��ا االول احلفاظ 
على النصر العس��كري، والقضاء 
عل��ى الفس��اد الذي كان س��ببه 

طبيعة النظام السياسي".
واوضح الساعدي أن "جناح حتالف 
االنتخاب��ات  ف��ي  الع��راق  نص��ر 
سيؤدي إلى تقدميه رئيس مجلس 
وزراء لكل العراقيني، مطلقة يداه 
الدستورية  في ممارسة صالحياته 
بوصفه املس��ؤول االول ع��ن ادارة 

العراق".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزارة  مفتش��ية  أعلن��ت 
االثنني، ضبط  الداخلية، امس 
كمي��ات كبي��رة من اخمل��درات 
واألدوية التالفة في قضاء طوز 

خورماتو شرقي صالح الدين.
وذك��رت املفتش��ية ف��ي بيان 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
من��ه، ان "املفرزة التفتيش��ية 
في مكتب املفتش العام لوزارة 
الداخلية في محافظة صالح 
الدي��ن وبالتع��اون مع قس��م 
الطوز وبعض أجهزة  ش��رطة 
الداخلي��ة في احملافظة متكنت 

من ضبط كمي��ات كبيرة من 
اخمل��درات واألدوي��ة التالفة في 

قضاء الطوز".
ان "عملي��ة الضبط  واض��اف 
معلوم��ات  ورود  بع��د  مت��ت 
ع��ن طري��ق مص��ادر مكت��ب 
املفتش العام املتواجدة ش��رق 
محافظة صالح الدين بقضاء 
الطوز حول وجود مواد مخدرة 
وأدوية غير مرخصة مخبأة في 
أحد االبنية في حي اجلمهورية 

بالقضاء".
واوضحت "مت تش��كيل مفرزة 
بالتنسيق مع مدير  مشتركة 

الطوز  قس��م ش��رطة قضاء 
الرقابي��ة  االجه��زة  وبع��ض 
واألمني��ة األخرى في احملافظة، 
وقد متكنت املفرزة املش��تركة 
م��ن مداهمة البناي��ة املكونة 
وضبط��ت  طابق��ني،  م��ن 
األرض��ي طن��اً  ف��ي طابقه��ا 
و901 كيل��و غ��رام م��ن م��ادة 
و2060  اخمل��درة،  الكريس��تال 
ش��ريط م��ن حب��وب الترامال 
اخمل��درة أيض��اً، كم��ا ضبطت 
ف��ي البناي��ة )١٢٠( كارتون من 
)أبر( األس��برين، و)١٧٥( كارتون 
األس��برين غي��ر  م��ن حب��وب 

الصالحية  ومنتهية  املرخصة 
وغي��ر الصاحل��ة لالس��تخدام 

البشري".
"املف��رزة نظم��ت  ان  وذك��رت 
اصول��ي،  ضب��ط  محض��ر 
ال��ى  املضبوط��ات  وس��لمت 
املتمثل��ة  اخملتص��ة  اجله��ات 
اخمل��درات  بش��عبة مكافح��ة 
بقض��اء الطوز، بغي��ة التعرف 
أن��واع اخمل��درات ومفاحتة  على 
اجله��ات ذات العالق��ة لفت��ح 
لكش��ف  بالقضي��ة  حتقي��ق 
وتقدميه��م  فيه��ا  املتورط��ني 

للعدالة.

هدف تحالف نصر العراق تشكيل حكومة عابرة للطائفية

متابعة الصباح الجديد :
أعلنت الواليات املتحدة أمس إنها 
تعمل مع فصائ��ل "حليفة" لها 
لتش��كيل "قوة حدودية" جديدة 
قوامه��ا 30 ألف جندي س��تكون 
مهمته��ا االنتش��ار عل��ى احلدود 
السورية مع تركيا شماال والعراق 
باجتاه اجلنوب الشرقي وعلى طول 
وادي نه��ر الف��رات، ف��ي وقت عبر 
وزي��ر اخلارجية الروس��ي س��يرغي 
الف��روف ع��ن قل��ق موس��كو من 
اخلطط األمريكية للمساعدة في 
إنش��اء مناطق حدود آمنة شمال 
سوريا، متهما واش��نطن بأنها ال 
تريد احلفاظ على وح��دة األراضي 

السورية.
وق��ال نائب رئيس ال��وزراء التركي، 
باكي��ر ب��وزداغ، ام��س االثن��ني إن 
الواليات املتحدة "تلعب بالنار" من 
خالل تشكيل قوة أمنية حدودية 

في سوريا تضم قوات كردية.
وتأت��ي التصريح��ات التركي��ة ردا 

على إعالن التحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة عن تشكيل قوة 
تتكون م��ن 30 أل��ف مقاتل على 
احلدود الس��ورية واألكراد عمودها 

الفقري، .
وكان املتح��دث باس��م الرئاس��ة 
التركي��ة، إبراهيم قال��ن، أكد فور 
إعالن التحالف ع��ن هذه اخلطوة، 

أن بالده "حتتفظ بحق التدخل ضد 
املنظم��ات اإلرهابي��ة ف��ي الوقت 

واملكان والشكل الذي حتدده".
وتعتب��ر أنق��رة "وح��دات حماي��ة 

االمت��داد  الكردي��ة"،  الش��عب 
الس��وري ملنظمة )بي كا كا( التي 

تصنفها منظمة إرهابية.
اخلط��وة  ه��ذه  ف��ي  أنق��رة  ورأت 
محاول��ة من "واش��نطن إلضفاء 
الش��رعية عل��ى ه��ذه املنظم��ة 
اإلرهابي��ة، وتثبي��ت أركانه��ا في 
املنطقة بش��كل دائ��م"، بذريعة 

مكافحة تنظيم داعش اإلرهابي.
املقص��ودة  احلليف��ة  والفصائ��ل 
س��وريا  "ق��وات  ه��ي  طبع��ا 
الدميقراطي��ة" أو "وحدات احلماية 
الكردي��ة" وكالهما من الواجهات 
حل��زب  املتع��ددة  األس��ماء  ذات 
العمال الكردس��تاني ف��ي تركيا، 
)وه��و م��ا يعني أن��ه ح��زب يعّبر 
عن سياق سياس��ي ألكراد تركيا 
وليس أكراد سوريا( وهذا ما يفّسر 
الغض��ب الترك��ي الس��ريع م��ن 
اإلعالن واس��تدعاء أنقرة للسفير 

األميركي لديها.
تفصيالت ص6

أنقرة تحذر واشنطن من نشر
قوات كردية على الحدود السورية

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
وجه رئي��س ال��وزراء والقائد العام 
للقوات املس��لحة حي��در العبادي 
األجه��زة األمنية مبالحق��ة اخلاليا 
اخلروق��ات  م��ن  واحل��د  النائم��ة 

األمنية. 

وق��ال املكتب اإلعالم��ي للعبادي ، 
ي��وم أمس االثنني ، ف��ي بيان تلقت 
صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ نسخة 
من��ه إن "رئي��س مجل��س ال��وزراء 
القائ��د الع��ام للقوات املس��لحة 
حي��در العب��ادي اجتمع ي��وم أمس 

االثنني بقيادات العمليات واألجهزة 
االس��تخبارية في قي��ادة عمليات 
بغ��داد للح��د من  اخلروق��ات التي 

طالت بغداد خالل األيام األخيرة "
وأض��اف البي��ان أن "العبادي أصدر 
مجموعة من التوجيهات والقرارات 

واألوام��ر املتعلق��ة مبالحقة اخلاليا 
والقص��اص  النائم��ة  اإلرهابي��ة 
منه��ا واحلفاظ على امن املواطنني 

وأرواحهم"
، أم��س  وأعلن��ت وزارة الداخلي��ة 
االثن��ني ، حص��ول تفجي��ر مزدوج 

بحزام��ني ناس��فني ف��ي س��احة 
الطيران وس��ط بغداد مم��ا ادى الى 
مقت��ل عدد م��ن املواطن��ني وجرح 

اخرين .
وقال املتحدث باس��م الوزارة اللواء 
سعد معن في بيان تلقت صحيفة 

‘‘الصباح اجلديد‘‘ ، نسخة منه، إنه 
“بعد تدقيق املعلومات عن االعتداء 
املزدوج في س��احة الطيران وسط 
بغ��داد تب��ني أن��ه كان بواس��طة 

ارهابيني انتحاريني اثنني".
تتمة ص3

اثر تفجيرين في يومين متتاليين

العبادي يوجه بمالحقة الخاليا النائمة والحد من الخروقات األمنية

القوات الكردية في سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
املرك��زي  للبن��ك  تقري��ر  أك��د 
املص��ارف  بع��ض  ان  العراق��ي، 
االهلية التجارية ليس��ت لديها 
اية استثمارات"، مبينا ان "بعض 
من  تص��در  الضم��ان  خطاب��ات 
قب��ل املصارف مجامل��ة لألقارب 

واالصدقاء".
وقال التقرير وفقا لدراسة أعدها 
ان "نس��بة االستثمارات  البنك، 
ف��ي  املوج��ودات  اجمال��ي  ال��ى 
 ،"8% ه��ي  التجاري��ة  املص��ارف 
ان "بع��ض ه��ذه  ال��ى  مش��يرا 

املصارف االهلية التجارية ليست 
لديها اية استثمارات".

النقدية  ان "املوج��ودات  واضاف، 
للمص��ارف التجارية خ��الل عام 
2017 بلغ��ت 6 ترلي��ون دينار من 
اجمال��ي املوج��ودات البالغة 13 
ترلي��ون دينار اي ما نس��بته 46% 
يتركز اغلبها في ارصدة املصارف 
لدى البنك املركزي، مما يؤشر الى 
تركز نشاطات املصارف في نافذة 

بيع العملة االجنبية".
"االئتم��ان  ان  التقري��ر،  وتاب��ع 
التعهدي الذي تش��كل خطابات 

الضم��ان اجل��زء االعظ��م من��ه، 
تاتي في ح��االت عديدة مجاملة 
لألق��ارب واالصدقاء والش��ركات 
الت��ي يس��هم او يش��ارك فيها 
اعض��اء مجل��س االدارة بص��ورة 
مبين��اً  مخفي��ة"،  او  واضح��ة 
"عندما تتلكأ املصارف في تنفيذ 
البع��ض منها  املش��اريع يلج��أ 
ألسلوب التسويف واملماطلة في 
دف��ع خطابات الضم��ان مخالفا 
بذلك احكام املادة 290 من قانون 

التجارة رقم 30 لعام 1984".
تتمة ص3

البنك المركزي : مصارف أهلية تجارية
ال تسهم في عمليات االستثمار

بغداد ـ الصباح الجديد:
انفاق��ا  األمني��ة  الق��وات  دم��رت 
ومضافات وعجلة مفخخة لداعش 
خالل واجب تفتيش نفذته في وادي 

حوران.
ف��ي  عس��كري  مص��در  واف��اد    
محافظ��ة االنبار، أم��س االثنني في 
تصري��ح صحفي، إن "ق��وة من لواء 
28 التابعة لقيادة الفرقة السابعة 
ومبساندة احلش��د العشائري نفذت 
واجب��ا بتفتيش وادي ح��وران غربي 
األنب��ار للبحث ع��ن إرهابيي داعش 
التابعة لعناصر  وبعض املضاف��ات 

التنظي��م هن��اك"، مش��يرا الى ان 
تنفي��ذ الواجب أم��ن تدمير االنفاق 
املفخخ��ة  والعجل��ة  واملضاف��ات 

املشار اليها". 
يذك��ر ان القوات األمنية من اجليش 
العش��ائر  ومبس��اندة  والش��رطة 
متس��ك املناطق احمل��ررة ف��ي األنبار، 
فيم��ا تواصل تلك الق��وات تطهير 
امل��دن  بتل��ك  احمليط��ة  الصح��راء 

حلمايتها.
يذكر ان وادي ح��وران اعتبر من اهم 
معاقل تنظيم "داعش" في العراق.
تتمة ص3

الصباح الجديد - وكاالت:
جدد الصن��دوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي��ة العربي��ة، دعم جهود 
تعاف��ي الع��راق واس��تعداد دول��ة 
الدولي  املؤمتر  الكويت الستضافة 

إلعادة إعمار العراق .
وق��ال الصن��دوق بحس��ب وثيقة 
اطلعت عليه��ا "الصباح اجلديد" 
، إن "املرحل��ة املقبلة تقتضي من 
احلكومة العراقية واجملتمع الدولي 
التواف��ق بش��أن برنامج مش��ترك 
لضمان األمن واالستقرار في البالد 
على امل��دى الطوي��ل"، موضحا أن 
البرنامج يتمحور ح��ول إعادة بناء 
احلي��اة للمواطن��ني كاف��ة ودع��م 
اللحم��ة الوطني��ة وإع��ادة ثق��ة 

شعب العراق بفاعلية مؤسسات 
الدولة".

وأضاف الصندوق، أن "املؤمتر يهدف 
الى حش��د الدعم الدولي مجددا 
لدعم خطط إعادة وتنمية العراق 
وتعزيز التعاون بني اجلهات املانحة 
التنمي��ة  ومؤسس��ات  الوطني��ة 
الدولية"، مبينا أن "املؤمتر سيعمل 
على حش��د التمويل من مختلف 
املصادر ملساعدة العراق على تلبية 
حاج��ات االعمار والتنمية في فترة 

ما بعد داعش". 
وحدد الصن��دوق فترة املؤمتر بثالثة 
أيام، الفت��ا الى أنه س��يعقد حتت 
األحم��د  الش��يخ صب��اح  رعاي��ة 

الصباح، أمير دولة الكويت.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اس��تقبل رئي��س اجلمهوري��ة فؤاد 
معص��وم، ف��ي قص��ر الس��الم في 
الس��فير  االثن��ني،  ام��س  بغ��داد، 
االس��ترالي لدى العراق كريستوفر 
انته��اء مهام  النغم��ان، مبناس��بة 
عمله، فيما ثّم��ن موقف احلكومة 
االس��ترالية الداع��م للع��راق ف��ي 

مواجهة اإلرهاب. 
وقال بيان لرئاسة اجلمهورية تلقت 
"الصباح اجلديد"، نس��خة منه، ان 
"رئي��س اجلمهورية ف��ؤاد معصوم، 
استقبل في قصر السالم في بغداد، 

العراق  ل��دى  الس��فير االس��ترالي 
كريستوفر النغمان، مبناسبة انتهاء 
مهام عمله". وبحث معصوم "اخر 
املستجدات السياسية والتحديات 
التي تواجه البالد وتطورات العملية 
السياس��ية في املرحل��ة املقبلة"، 
مؤك��دا "ض��رورة ع��ودة النازح��ني 
اجملتمعية،  املصاحلة  واجناح مشروع 
والس��لم االجتماع��ي ب��ني كاف��ة 
املكونات من خ��الل محاربة االفكار 
الفكري��ة  بالوس��ائل  املتطرف��ة 

والثقافية واالقتصادية".
تتمة ص3

القّوات المشتركة تدّمر انفاقًا 
ومضافات لـ"داعش" في وادي حوران

حشد التمويل لمساعدة 
العراق في اإلعمار والتنمية

معصوم يثّمن موقف الحكومة 
االسترالية الداعم للعراق

ضبط طنين من مادة الكرستال المخدرة شرقي صالح الدينمنهجه الحد من هيمنة األحزاب على الوزارات

الصباح الجديد - وكاالت:
قال متحدث باسم رويال داتش 
ش��ل أمس االثنني إن الشركة 
اتفق��ت عل��ى بي��ع حصته��ا 
 1 القرن��ة  غ��رب  حق��ل  ف��ي 
النفطي العراقي إلى إيتوتشو 

اليابانية.

واضاف املتحدث باس��م ش��ل 
”إيتوتشو وشل توصلتا التفاق 
عل��ى بي��ع حص��ة ش��ل ف��ي 
حقل غ��رب القرنة 1 النفطي 
وتعكف��ان حالي��ا عل��ى ني��ل 
جمي��ع املوافق��ات الالزمة من 

حكومة العراق“.

وكان مس��ؤول كبي��ر بقطاع 
العراقي ق��ال لرويترز  النف��ط 
األسبوع املاضي إن العراق وافق 
على بيع شل حصتها البالغة 
20 باملئة في حقل غرب القرنة 

1 النفطي إلى إيتوتشو.
تتمة ص3

شل تبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1 لشركة يابانية



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اتفق وفد فني من احلكومة االحتادية 
زار اربيل ام��س االثنني مع حكومة 
اقلي��م كردس��تان، على تش��كيل 
ادارة مش��تركة للمناف��ذ احلدودية 
واملطارات والتنس��يق االستخباري 

واألمني بني اجلانبني.
وأك��دت مصادر مطلع��ة للصباح 
اجلدي��د، ان ه��ذا االتف��اق االول��ي، 
سيفضي تلقائياً الى عودة الرحالت 
الدولية الى مطارات االقليم، فيما 
اش��ارت الى ان املباحثات ال تشمل 
قطاع النفط ف��ي املرحلة احلالية، 
ولكنها رجحت ان احلوارات بش��أن 
آلية تس��ليم نف��ط اإلقلي��م الى 
ش��ركة س��ومو مقابل ان تتكفل 
احلكوم��ة االحتادي��ة بتام��ني رواتب 
ف��ي  س��تبدأ  اإلقلي��م  موظف��ي 

املستقبل القريب.  
اجلان��ب  ان  املص��ادر  واضاف��ت 
ومحارب��ة  واالمن��ي  االس��تخباري 
واحل��د م��ن نش��اطات اجلماع��ات 
االرهابي��ة، اخ��ذ حي��زا مهم��ا من 
احل��وارات اجلارية ب��ني اربيل وبغداد، 
كاش��فا عن حتقيق جتريه االجهزة 
االستخبارية في احلكومة االحتادية، 
بشأن كيفية حصول بعض اخلاليا 
االرهابي��ة النائم��ة على اس��لحة 
كامتة للصوت، قالت انها قد تكون 
ادخل��ت الى الب��الد عب��ر مطارات 

اإلقليم. 
واش��ارت املص��ادر ال��ى ان الوفدين 
الفنيني حلكومة االقليم واحلكومة 
االحتادي��ة متكن��ا من حس��م عدد 
م��ن القضايا العالق��ة كاملطارات 
واملناف��ذ والكم��ارك، وس��يقدمان 
الحقاً محض��را لالجتماع يتضمن 
ن��ص االتف��اق، ال��ى رئيس ال��وزراء 
حيدر العب��ادي ليعرضه بدوره في 

االجتماع املقبل جمللس الوزراء، الذي 
ينبغي ان يصدر بدوره قرارا بش��أن 
مطارات االقليم والية ادارة املطارت 
واملناف��ذ احلدودية وع��ودة الرحالت 
الدولي��ة احملظ��ورة ال��ى مط��ارات 
االقليم، منذ 29 من ايلول املنصرم 
بقرار م��ن احلكومة االحتادية، عقب 
اج��راء االس��تفتاء على اس��تقالل 

اقليم كردستان في املدة نفسها.
وكان وفد احلكومة العراقية، الذي 
يتألف من 15 مس��ؤوالً، ويترأس��ه 
األمني العام جمللس الوزراء الدكتور 
مه��دي العالق،قد ب��دأ فور وصوله 
الى اربيل اجتماعه مع مس��ؤولي 

اإلقليم في مقر وزارة الداخلية. 

وعلم��ت الصب��اح اجلدي��د، ان وفد 
احلكوم��ة االحتادي��ة ض��م كل من 
هاش��م  وأحم��د  درغ��ام  س��يف 
محم��د وحس��ني غامن عل��وان عن 
جهاز اخملاب��رات العام��ة العراقية، 
وش��اكر عباس عليوي وحميد عيد 
محمد، عن هيئة املنافذ احلدودية، 
وزيدان خلف حس��ن، ع��ن الهيئة 
العامة للسدود واخلزانات، وكاظم 
احلس��يني و حس��ني عل��ي ج��واد، 
من مكتب رئيس ال��وزراء العراقي، 
وحسني س��كر، عن األمانة العامة 
جملل��س ال��وزراء العراق��ي، وعب��اس 
عمران وعلي الشرقي وخلود صالح 
حمود، عن س��لطة الطيران املدني 

العراقية.
وفي وقت الحق نشرت وزارة املالية 
في حكومة اقليم كردس��تان بياناً 
امس االثنني، أوردت فيه ان بريطانيا 
املباحث��ات  ال��ى  باهتم��ام  تنظ��ر 
الفنية اجلارية بني اربيل وبغداد، وان 
الس��فير قال هذا اثن��اء مباحثات 
جرت بينه ووزير املالية في حكومة 

االقليم ريباز حمالن.
وتابع البيان ان الس��فير البريطاني 
ف��ي الع��راق )ج��ون ويلك��س( اكد 
ان ب��الده تس��عى لضم��ان احلقوق 
الدستورية لكافة االطراف، وهو ما 
يسترعي اجراء تعديالت على قانون 
املوازنة العراقي، بينما اعلن حمالن 

استعداد حكومة االقليم للقبول 
بالش��روط التي وضعتها احلكومة 
االحتادية لتدقيق س��جالت مالكات 
حكوم��ة االقليم ومراقب��ة املنافذ 
والكم��ارك،  واملط��ارات  احلدودي��ة 
لقاء منح ميزانية االقليم من قبل 

احلكومة االحتادية. 
وكانت مديرة مطار أربيل قد اشادت 
في تصري��ح س��ابق بالنتائج التي 
متخضت عن املباحثات التي اجراها 
وفد إقليم كردس��تان برئاسة وزير 
الداخلية خالل زيارت��ه االخيرة مع 

املسؤولني في بغداد.
واضافت ت��الر فائق أن وفد حكومة 
إقليم كردستان الذي زار العاصمة 

بغ��داد الس��بت واجتمع م��ع وزير 
الداخلية العراقي قاسم األعرجي 
س��تليها  جي��دة،  لق��اءات  عق��د 
اجتماعات اخرى لبحث التفاصيل 

املشتركة. 
وزارة  باس��م  املتح��دث  أن  يذك��ر 
الداخلي��ة العراقية، س��عد معن، 
أك��د أن االجتم��اع ال��ذي عقد بني 
وف��د حكوم��ة إقلي��م كردس��تان 
واحلكوم��ة االحتادي��ة ف��ي بغ��داد، 
»كان مثم��راً وس��اد في��ه ج��و من 
االنس��جام والتفاه��م«، مؤكداً أن 
وف��د اإلقليم أبدى تفهم��اً واضحاً 
واستجابة طبقاً للدستور العراقي 

وللقوانني.

إدارة مشتركة للمطارات والمنافذ الحدودية
والجمارك والتنسيق االستخباري

في اتفاق أولي بين حكومتي االتحادية وإقليم كردستان..  عبد الزهرة محمد الهنداوي

حقيقة : ال أحد ميتلك احلقيقة املطلقة  ، وإزاء هذه احلقيقة 
وه��ي ع��دم امتالك احلقيق��ة املطلقة ، علين��ا ان نحمل ما 
لدين��ا من اجزاء ونذهب للبحث عن متبقياتها  لدى االخرين 
، به��دف الوصول إلى مناطق مش��تركة واس��عة وعريضة 
نلتق��ي فيه��ا جميعا لنتمك��ن بعد ذلك من ايج��اد احللول 
للكثير من املش��كالت التي تعص��ف بنا في كل حني .. ؛فان 
بقي كل واحد منا متمس��كا برأيه ويعد نفسه هو الوحيد 
الذي ميتلك احلقيقة ، وس��واه ليس س��وى هراء ، فس��نعود 

القهقري !! .. 
إن التمس��ك بالرأي واملوقف من دون النظر إلى اراء ومواقف 
االخري��ن يجعلن��ا كمن يحيط نفس��ه بس��ياج كونكريتي 
ضخم ظاهره امتالك ناصية احلق واحلقيقة ! ، وباطنه ليس 
س��وى اجلهل باحلقيقة ذاتها   ، لذلك تبقى افكارنا حبيسة 
تل��ك اجل��دران ، ومعها تبقى مش��كالتنا تتناس��ل كل يوم 
وتتفاقم ، حتى بات حلها عصيا علينا جميعا  ..اليوم ونحن 
على اعت��اب مرحلة جديدة مطلوب منا البحث عن املناطق 
املشتركة فيما بيننا ، لنجعل منها غرف عمليات للتفكير 
االيجاب��ي والوصول إلى حلول وتذليل جلميع التحديات التي 
تواجهنا في طريق معاجلة املشكالت ، وفي مرحلتنا اجلديدة 
هذه لدينا مش��كالت ورثناها من املراحل السابقة وبعضها 
حدي��ث النش��أة وثالثها يتكرر كل ع��ام ورابعها يحدث كل 
اربعة اعوام .. بعضها يومي وآخر اس��بوعي وغيرها شهري 
.. وهك��ذا دوالي��ك .. فلنأخذ مثال قضي��ة خصخصة جباية 
الكهرباء التي اثير بشأنها جدل  ، وجابت الشوارع تظاهرات 
رافضة بش��دة لهذا التوجه  ، ألن هذا املش��روع يس��تهدف 
الفقراء على وجه التحديد ، يقول املعارضون للخصخصة ، 
..كال ،  امنا هو مشروع يهدف إلى ترشيد االستهالك وضمان 
اس��تمرار جتهيز الكهرباء وان حقوق الفقراء محفوظة؛ الن 
االسعار ستكون مدعومة من احلكومة بنسبة %80  ، يقول 
انصار املش��روع .. ولو حاولنا ان نص��ل إلى منطقة التفكير 
املش��تركة بني الفريقني ملا احتجنا إلى الكثير من البحث ، 
فاملنطقة املش��تركة بينهما هي ان كل فريق منهما يفكر 
مبصلحة الن��اس وحتقيق الفائدة العظمى للش��عب ، وهنا 
ف��ان كال الطرف��ني  غير معن��ي بأصحاب االجن��دات الذين 
يسعون إلى خلط االوراق واالستفادة من القضية في حتقيق 
مكاس��ب مالية او اقتصادية او رمب��ا انتخابية ، وفعال ، جنح 
طرفا املعادلة في الوصول إلى تلك املنطقة وثمة  معلومات  
تشير إلى ان احلكومة استقبلت اراء ومالحظات من عدد من 
احلكومات احمللية  ترقى إلى مستوى اخلطط ملعاجلة الثغرات 
والسلبيات التي تكتنف مشروع خصخصة جباية الكهرباء 
، وهذا ما كان له ان يتحقق لو لم يس��ع اجلانبان إلى البحث 
عن ح��ل واخلروج من االزم��ة ، .. وال تتوقف مش��كالتنا عند 
ملف اخلصخصة ، امنا لدينا مش��كالت اخرى منها مشكلة 
املوازنة الت��ي مازالت غائبة عن جدول اعمال مجلس النواب  
بسبب سيل مايتقاذفها  من تيارات مؤيدة  وأخرى معارضة 
، وم��ع عدم متكن التيارين  من الوص��ول إلى منطقة تفكير 
مش��تركة ، فلن نتوقع اقرار هذا املش��روع احليوي بالنسبة 
حلي��اة العراقي��ني ، .. وهناك قضي��ة  اج��راء االنتخابات من 
عدمه��ا وما هي طبيعة االئتالفات املقبلة ، وأس��ئلة كثيرة 
ج��دا تدور في ه��ذا الفلك الدوار  التي ل��م يتوصل اصحاب 
احل��ل  والعق��د املعنيون  به إلى منطقة تفكير  مش��تركة  
فيم��ا بينهم ،ليقرروا التأجي��ل ام املضي قدما في اجرائها ، 
اذ  مازال اجلميع يقف خلف اسوار شروطه   مراقبا  املشهد 
عبر الشقوق اجلانبية لتلك االسوار ، ومن املؤكد ان مشهدا 
بهذا النحو من الغموض بسبب انعدام الرغبة لدى املعنيني 
في الذهاب إلى منطقة تفكير  انتخابية مشتركة  سيثير 
الكثي��ر من الغبار  والضبابية الت��ي تؤدي إلى التعتيم على  
احلل��ول املتاح��ة   ، غير مدركني خط��ورة الوضع في حال لم 

يتمكنوا من جتاوز جدران العزلة والتمترس خلفها .. 
مطل��وب منا جميعا البحث عن مناط��ق التفكير االيجابي 
املش��تركة وهي االقرب إلى ح��واف عقولنا من تلك املناطق 
الس��لبية  ، لنكون فعال��ني ومؤثرين في تصحي��ح  الكثير 
من املس��ارات التي انحرفت رؤوسها نتيجة البقاء  في دائرة 

التفكير السلبي املغلق . 

الحوار في المناطق المشتركة

تقـرير

أنجيال بوسكوفيتش*

تس��ّببت احل��رب، والعقوب��ات املطوَّلة، 
وعج��ز احلكوم��ة ع��ن تأم��ني اخلدمات 
التدريج��ي  بالتده��ور  األساس��ية، 
للمنظومة الصحية التي كانت بحالة 
جيدة في العراق سابقاً. غالباً ما تعاني 
املستشفيات التي متّكنت من الصمود 
في املع��ارك، من س��وء الصيان��ة، ومن 
نق��ص مزم��ن ف��ي اإلم��دادات واألدوية 
واملعدات والطاق��م الطبي املتخصص. 
يؤّدي ذلك إلى مضاعفة التحديات أمام 
تأمني العناية في احلاالت الطارئة، ويحّد 
م��ن القدرة على توفي��ر العالج الطويل 
األم��د للح��االت املزمنة، ال س��يما في 
اجملتمع��ات احملرومة. يش��رح صدر الدين 
حري��ري، مدي��ر مرك��ز هيلين��ا الصحي 
لألطف��ال املعّوق��ني وذوي االحتياج��ات 
اخلاصة الذي تدي��ره احلكومة في إربيل: 
“ال أتذّكر أننا واجهنا وضعاً بهذا السوء 
م��ن قب��ل”، مضيف��اً: “لم نك��ن قادرين 
فعالً على تلبي��ة االحتياجات قبل هذه 
األزم��ات، واآلن نفتق��ر إل��ى اإلم��دادات، 
ونعان��ي م��ن األعب��اء الش��ديدة الت��ي 
تتخطى اإلمكانات بسبب تدفق املرضى 
النازح��ني من أج��زاء أخرى م��ن العراق، 

فضالً عن الالجئني”.
يتم تنظي��م الدعم للح��االت الطارئة 
ف��ي الع��راق مبوجب خطة االس��تجابة 
اإلنسانية – وهي عبارة عن استراتيجية 
ش��املة للع��راق وضعها مكت��ب األمم 
املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنسانية، 
وشركاؤه في العمل اإلنساني، واحلكومة 
العراقي��ة – وذل��ك ضم��ن مجموع��ات 

واألم��ن  الصح��ة،  متخصص��ة، مث��ل 
الغذائ��ي، والتعلي��م. ف��ي ه��ذا اإلطار، 
يعمل الش��ركاء الدوليون واحملليون في 
القطاع الصحي م��ع منظمة الصحة 
العاملية لتنس��يق اخلدمات الطبية في 
الع��راق وتأمينه��ا. يرّكز ه��ؤالء األفرقاء 
على االس��تجابة للحاالت الطارئة أوالً، 
لي عليهم إنقاذ  ألن الواجب اإلنساني ميمُ
األرواح، أما احتياجات الرعاية الصحية 
يش��رح  الثاني��ة.  املرتب��ة  ف��ي  فتأت��ي 
َف��واد خان، منّس��ق اجملموع��ة الصحية 
التابع��ة ملنظمة الصح��ة العاملية في 
العراق: “ليس هناك وقت كاٍف إلنش��اء 
منظومات صحية كاملة وبناء القدرات 
للتعام��ل مع احلاالت الطارئة”، مضيفاً: 
“الصح��ة للجمي��ع، إمنا ال أح��د ميتلك 
القدرة عل��ى تلبية احتياج��ات اجلميع، 
لذل��ك نس��تهدف 60 إل��ى 70 في املئة 
من االحتياج��ات”، وهذه مهم��ة هائلة 
نظراً إلى أن 11 مليون شخص من أصل 
36 مليون نس��مة في العراق يحتاجون، 
بحس��ب تقدي��رات خطة االس��تجابة 
اإلنس��انية، إل��ى ش��كل م��ن أش��كال 

املساعدة اإلنسانية.
يسعى الش��ركاء في العمل اإلنساني 
خط��ة  طري��ق  ع��ن  الوص��ول،  إل��ى 
االس��تجابة اإلنس��انية، إلى 6.2 ماليني 
شخص ش��ديدي الهشاشة خالل عام 
يؤّم��ن الش��ركاء الصحي��ون  2017. ال 
اس��تجابة في حاالت الطوارئ وحسب، 
إمنا يتولون أيضاً تدريب الطاقم الطبي، 
مبا في ذل��ك التدريب عل��ى الرعاية في 
حاالت الصدمة وعل��ى احلجر الصحي، 
وإدارة التع��ّرض للعناص��ر الكيميائية، 
لي��ز  األوبئ��ة، بحس��ب  تفّش��ي  وإدارة 

غراندي، منّس��قة األمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية في العراق. كذلك يدعم هؤالء 
الش��ركاء، بناًء على طلب وزارة الصحة 
وبحس��ب التموي��ل املتوافر، املنش��آت 
الطبي��ة احمللية التي تتخّب��ط من أجل 
النه��وض مبهامه��ا في ظ��ل الضغوط 
الشديدة املترتبة عن األزمات املترابطة، 
وذلك عبر تأمني الدواء واملعدات الطبية 
والطاقم امل��درَّب. لقد قام��ت منظمة 
الصح��ة العاملية، باعتبارها املس��ؤولة 
ع��ن اجملموع��ة الصحية، بتق��دمي أدوية 
ومعدات طبية تفوق قيمتها 18 مليون 
دوالر للمساعدة على سد الثغرات التي 
تظهر في ش��كل خ��اص ف��ي القطاع 

العام.
تمُعتَب��ر حّص��ة القط��اع الصح��ي في 
املوازن��ة العراقي��ة، وقدره��ا ثالث��ة في 
املئ��ة من إجمالي الن��اجت احمللي، متدّنية 
باملقارن��ة مع بل��دان أخرى في الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا، حي��ث تبلغ 
النس��بة نحو خمس��ة في املئة. يدفع 
عدد كبي��ر من العراقي��ني مبالغ طائلة 
من جيوبهم لتس��ديد نفقات اخلدمات 
الطبي��ة ف��ي املنش��آت اخلاص��ة التي 
يعتبرونه��ا ذات نوعي��ة أفض��ل. لك��ن 
بالنسبة إلى األس��ر غير املقتدرة ماّدياً 
لزيارة العيادات اخلاص��ة املكلفة، تبقى 
املستشفيات واملراكز الصحية العامة 
من اخلي��ارات القليلة املتواف��رة. تواجه 
احلكوم��ة  إلدارة  اخلاضع��ة  املنش��آت 
الت��ي تؤّمن خدمات ملؤازرة االس��تجابة 
الصحية في احلاالت الطارئة، ال س��يما 
تل��ك الت��ي تق��ّدم الع��الج للمصابني 
إذاً  تواج��ه   – األم��د  بإعاق��ات طويل��ة 
صعوبات لتأمني عالجات مجانية. حتاول 

املنظمات اإلنسانية التعويض عن بعض 
النواقص. على سبيل املثال، يقوم مركز 
التأهيل الفيزيائي التابع للجنة الدولية 
للصليب األحمر في إربيل، حيث جميع 
بالتخفيف  أيض��اً،  اخلدم��ات مجاني��ة 
من بع��ض األعباء عن كاه��ل العيادات 
الت��ي تعتني ب��ذوي االحتياجات اخلاصة 
اجلس��دية، مثل مرك��ز هيلينا، الذي هو 
ج��زء من مديري��ة الصح��ة العامة في 

إربيل.
لكن حتى املنظمات الكبرى لها حدودها. 
على سبيل املثال، في إقليم كردستان، 
جتد املنش��آت صعوبة في االس��تجابة 
الحتياج��ات أكث��ر من 1.4 ملي��ون نازح 
البل��دان اجمل��اورة  عراق��ي والج��ئ م��ن 
لني في اإلقليم بحس��ب األرقام  مس��جَّ
الصادرة عن حكومة إقليم كردستان في 
كانون األول/ديس��مبر 2017. إلى جانب 
تق��دمي اخلدم��ات للعائ��الت املقيمة في 
إقليم كردستان، تؤّمن املنشآت الطبية 
ف��ي محافظ��ة إربي��ل أيض��اً اخلدمات 
لألش��خاص الذي��ن نزح��وا إل��ى هناك. 
فضالً عن ذلك، يتس��بب النزاع بارتفاع 
في ح��االت اإلعاقة املرتبطة باحلروب، ما 
يتطلب رعاية في املدى الطويل وتركيب 
أطراف اصطناعية. نحو ستني في املئة 
من حاالت البتر التي مت اس��تقبالها في 
املرك��ز التابع للجن��ة الدولية للصليب 
األحمر ناجمة عن احل��رب، و36 في املئة 
منها س��ببه األلغام، وفق��اً ملدير املركز 
سرود س��عاد نافع الذي ش��رح: “نحاول 
إرس��اء توازن ب��ني احتياج��ات العراقيني 
الذي��ن أصيب��وا ونزح��وا في احل��رب من 
جهة واحتياجات اجملتمع احمللي من جهة 
ثاني��ة”. يمُقّدم املرك��ز اآلن اخلدمات لعدد 

يصل إلى خمسني ش��خصاً في اليوم، 
وينتظر األش��خاص املصاب��ون بإعاقات 
ثالثة أشهر قبل أن يتمّكنوا من اخلضوع 
جللس��ة لتجرب��ة ط��رف اصطناعي أو 

جهاز لتقومي العظام. 
مؤخ��راً، عمدت ه��ذه املراك��ز أيضاً إلى 
توس��يع خدماته��ا لالعتن��اء باحل��االت 
املزمن��ة الطويل��ة األمد التي تس��ّببت 
بإعاق��ات للبالغ��ني واألطف��ال، والت��ي 
يج��د القطاع العام صعوب��ة في تأمني 
اخلدم��ات الالزم��ة له��ا. م��ن الصعب 
الوق��وع على إحص��اءات ع��ن اإلعاقات 
في العراق، لكن غسان األلوسي، رئيس 
فري��ق األط��راف االصطناعي��ة وتق��ومي 
العظ��ام ف��ي مرك��ز الصلي��ب األحمر 
الدولي، يشير إلى أن هناك، على سبيل 
املث��ال، عدداً مرتفعاً من حاالت الش��لل 
الدماغ��ي جلملة أس��باب منه��ا حالة 
املنظومة الصحية في البالد. فاإلصابات 
بالش��لل الدماغي – الناجم عن تعرض 
دماغ اجلنني أو الرضيع أو الطفل للضرر 
بس��بب الصدم��ة أو االلتهابات – ميكن 
أن تسّجل زيادة في فترات احلروب وجراء 
النقص ف��ي األطباء املتخصصني. وفقاً 
لدراس��ة أجراه��ا مستش��فى الطفل 
املركزي في بغداد في العام 2011، والذي 
ال إلي��ه حاالت الش��لل الدماغي من  حتمُ
مختلف أنحاء الع��راق، يتحّدث األطباء 
ع��ن أعداد غير مس��بوقة م��ن األطفال 
الذين يجري سنوياً تشخيص إصابتهم 
باملرض. وتعزو الدراس��ة ه��ذا األمر إلى 
تراجع اخلدمات في مجالَي طب التوليد 
والعناية بحديثي ال��والدة خالل العقود 

القليلة املاضية.
نظ��راً إل��ى النقص ف��ي املع��ّدات وفي 

الطواقم ذات التدريب التخصصي، جتد 
املراكز الصحية العامة صعوبة في عالج 
األعداد املرتفعة من املرضى. على سبيل 
املثال، لم يتمكن مركز هيلينا من صنع 
أط��راف اصطناعية قب��ل حصوله على 
إم��دادات من إحدى املنظم��ات الدولية، 
فمديرية الصح��ة في إربيل عاجزة منذ 
الع��ام 2014 ع��ن تأم��ني اجل��ص واملواد 
الضرورية لتصنيع هذه  البالس��تيكية 
األطراف. يروي يوس��ف طاهر س��لطان، 
وهو املعالِج الفيزيائي األقدم عهداً في 
مركز هيلين��ا، أن الطاق��م الطبي كان 
يزور ف��ي ما مض��ى األطف��ال املعّوقني 
في منازلهم ف��ي املناطق التي يصعب 
الوصول إليها، قبل أن يردف: “أما اآلن فال 
منلك حتى سيارات إلرسال املعاجلني إلى 
خارج املركز”. ومبا أن العاملني في القطاع 
الطب��ي ف��ي العي��ادات ف��ي إربيل هم 
فِّضت رواتبهم  موظف��ون حكوميون، خمُ
من��ذ الع��ام 2015 بنس��بة تص��ل إلى 
خمسني في املئة، وجرى خفض ساعات 
العم��ل بس��بب األزم��ات السياس��ية 
واملتعلقة باملوازنة في العراق. وفي إطار 
االختالط بني املنظومات الصحية، يبادر 
أطباء من العيادات اخلاصة إلى التطوع 
ف��ي العي��ادات العامة الت��ي تعاني من 
النق��ص في عديده��ا، ويجلبون معهم 
خبرتهم في اس��تعمال التكنولوجيات 
الطبي��ة األح��دث عه��داً. ف��ي س��ياق 
املساعي البعيدة املدى، تناشد اللجنة 
الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر، وه��ي من 
أكب��ر املنظم��ات الدولية الت��ي تعمل 
ف��ي القط��اع الصح��ي ف��ي الع��راق، 
والصح��ة  العال��ي  التعلي��م  وزارتَ��ي 
حتس��ني مس��توى التحصي��ل العلمي 

في اختصاص��ات التأهيل الفيزيائي في 
الب��الد من أج��ل تلبية احلاج��ة املتزايدة 
إلى أشخاص يتمتعون باملهارات الالزمة 
لتقدمي اخلدمات الطبية إلى األشخاص 

ذوي اإلعاقات.
تواج��ه  املتقاطع��ة،  األزم��ات  وس��ط 
املترّدية  العام��ة  الصحي��ة  املنظوم��ة 
أص��الً ف��ي الع��راق، صعوب��ات لتأم��ني 
الدع��م املناس��ب لألع��داد املتزايدة من 
األش��خاص الذي��ن يعانون م��ن إعاقات 
وأم��راض مزمنة. تتوّق��ف إعادة هيكلة 
املنظومة الصحية وتطويرها في املدى 
الطوي��ل عل��ى تعبئة حاش��دة للموارد 
في مرحل��ة ما بعد الن��زاع. في غضون 
ذلك، س��وف تس��تمر املنظمات احمللية 
والدولية في ملء الثغرات في املنظومة 
القائم��ة من أج��ل تأمني ح��د أدنى من 
الرعاي��ة لألش��خاص األكثر هشاش��ة. 
تش��ّدد منّس��قة األمم املتحدة للشؤون 
اإلنس��انية لي��ز غران��دي عل��ى أن ذوي 
اإلعاق��ات يقعون مرتَ��ني ضحية احلرب: 
“إنه��م األكثر معاناة خالل األزمات. أوالً، 
ألنه��م يج��دون صعوبة ش��ديدة، على 
املس��توى اجلس��دي، في الهروب. وثانياً، 
ألنهم عندم��ا يصلون إلى م��كان آمن، 
غالباً ما يواجه��ون حتّديات في الوصول 
إلى اخلدمات املتخصصة التي يحتاجون 

إليها”.

باإلتف��اق م��ع  املق��ال  * ينش��ر ه��ذا 
مؤسس��ة كارنيغي للس��ام الدولي 

   ٢٠١٤
لق��راءة النص األصل��ي٬ إتب��ع الرابط 
http://carnegieendowment. التالي: 

org/sada

تحّديات االعتناء بذوي االحتياجات الخاصة في العراق

من إحدى صاالت مطارات اإلقليم

االتفاق األولي، سيفضي 
تلقائيًا الى عودة الرحالت 

الدولية الى مطارات اإلقليم، 
فيما اشارت الى أن المباحثات 

ال تشمل قطاع النفط في 
المرحلة الحالية، ولكن 

الحوارات بشأن آلية تسليم 
نفط اإلقليم الى شركة 
سومو مقابل ان تتكفل 

الحكومة االتحادية بتامين 
رواتب موظفي اإلقليم ستبدأ 

في المستقبل القريب
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ابراهي��م  اخلارجي��ة  وزي��ر  كش��ف 
اجلعف��ري، أم��س االثنني، ع��ن »إقبال 
ش��ديد« على س��مات الدخ��ول الى 
العراق، وارتف��اع طلبات احلصول على 
سمات الدخول الى ثالثة ماليني طلب 

خالل العام املاضي 2017. 
وق��ال اجلعفري ف��ي كلمة ل��ه خالل 
حف��ل افتت��اح مكت��ب التصديقات 
النج��ف،  مدين��ة  ف��ي  القنصلي��ة 
وتابعته »الصباح اجلديد«، إن »املكتب 
س��يعمل على توفير تصديق الوثائق 
ملواطن��ي محافظ��ات وس��ط العراق 
باب��ل وكرب��الء والديواني��ة واملثن��ى«، 
مبينا أن »افتتاح املكتب جاء احتراما 
لطلب��ات املواطنني ولتخفيف العبء 

عنهم بدل الذهاب الى بغداد«. 
»س��مات  أن  ال��ى  اجلعف��ري  واش��ار 
الدخ��ول الى البالد ارتفعت، الى ثالثة 
مالي��ني ف��ي الع��ام املاض��ي 2017«، 

مؤكدا وجود »إقبال شديد على منح 
الفيزا لدخول العراق«. 

وأوضح اجلعفري »نشجع الدول على 
افتت��اح قنصليات«، الفت��ا في الوقت 
نفسه الى »اس��تمرار حملة شعواء 
ض��د الع��راق عموم��ا وضد احلش��د 

الشعبي خاصة«.
وأكد اجلعف��ري »علين��ا ان نبدد هذه 
االتهامات كوزارة خارجية، وننقل لهم 
صورا واضحة عن احلش��د وخصوصا 

في تعاملهم مع النازحني«. 
وش��دد اجلعف��ري »انا أزع��م ان جتربة 
القوات العراقية واحلش��د الش��عبي 
يجب ان ت��درس باعتبارها ضمت كل 
العراقي��ني وه��ي ح��رب عاملي��ة ضد 

داعش«. 
وكان اجلعفري ق��د وصل صباح امس 
االثن��ني، مدين��ة النج��ف وزار املراجع 
الثالثة محمد سعيد احلكيم ومحمد 

إسحاق الفياض وبشير النجفي. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربية عن تس��جيل 
أكثر م��ن 90 أل��ف طال��ب وطالبة 
التمهي��دي/  االمتح��ان  خل��وض 

اخلارجي.
وذك��ر بيان ملكتب وزير التربية تلقت 
» الصب��اح اجلديد« نس��خة منه، أن 
»املديرية العامة للتقومي واالمتحانات 
حددت ي��وم األحد املوافق ال�رابع من 
ش��هر ش��باط املقبل موع��داً لبدء 
االمتحان��ات التمهيدي��ة للطلب��ة 
اخلارجيني في املديري��ات العامة في 

بغداد واحملافظات«.
وأك��د »ح��رص ال��وزارة عل��ى زيادة 
املتعلمني في العراق وحتديد مواعيد 
لتوفي��ر الوقت  االمتحان��ات مبكراً 

املناسب والكافي للتهيؤ له«.
ونوه البيان الى أن »عدد املس��جلني 
خلوض عملية االمتحان بلغ أكثر من 
90 ألف ما بني الذكور واإلناث موزعاً 
عل��ى مختل��ف املديري��ات العام��ة 

للتربية وللمراحل الدراسية كافة«.
وأك��دت وزارة التريي��ة » اس��تعداد 
مؤسساتها التربوية كافة وحرصها 
على مساندة الطلبة وتوفير االجواء 
املالئم��ة لهم حت��ى يتمكن��وا من 

حتقيق افض��ل النتائ��ج« متمنية » 
» املوفقية والنج��اح جلميع الطلبة 
وحثته��م على بذل املزيد من اجلهد، 
م��ن اجل التفوق ورفع أس��م العراق 

عالياً«.

»الخارجية« تكشف عن »إقبال شديد«
على سمات الدخول الى العراق

تسجيل نحو 90 ألف طالب في
االمتحان الخارجي وتحديد موعده

ابراهيم اجلعفري



بغداد – انفجار ناسفة 
ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية 
ام��س االثن��ن، ب��أن ثالث��ة اش��خاص 
اصيبوا بانفجار عبوة ناس��فة جنوبي 

العاصمة بغداد. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
ع��ن اس��مه إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوع��ة عل��ى جان��ب طري��ق ف��ي 
منطقة جس��ر ديال��ى، جنوبي بغداد، 
انفج��رت، صباح يوم امس ، ما اس��فر 
ع��ن اصاب��ة ثالث��ة اش��خاص بجروح 
متفاوت��ة" ، مضيف��ا أن "ق��وة امنية 
فرض��ت طوق��ا على م��كان احل��ادث، 
ونقلت املصابن الى مستشفى قريب 

لتلقي العالج". 

ديالى – اعتقال مطلوب 
كش��ف مصدر امني في قيادة ش��رطة 
محافظة ديالى امس االثنن عن اعتقال 
مطلوب بتهمة "االرهاب" وبحوزته مواد 

متفجرة بعملية جرت غربي ب عقوبة. 
وق��ال املص��در ا ان "مف��ارز م��ن مديرية 
االس��تخبارات ومكافح��ة االرهاب ديالى 
اعتقلت مطلوبا على وفق املادة 4 ارهاب 
وبحوزت��ه اربع رمان��ات يدوية مع صواعق 
تفجير في منطقة الكاطون )5 كم غرب 
بعقوب��ة( ومت اتخاذ االج��راءات القانونية 

بحقه لعرضه على القضاء".

كركوك – عملية امنية 
اعلن مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
كرك��وك ام��س االثنن عن مقت��ل أربعة 
عناصر من تنظي��م "داعش" في مناطق 

جنوب غربي احملافظة. 
وقال املصدر إن "قوة مشتركة من اجليش 
العراقي واحلش��د الشعبي كانتا تقومان 
مبهام أمنية بن ناحية العباس��ي وقضاء 
احلويجة جن��وب غربي كرك��وك ومتكنتا 
م��ن قتل أربع��ة عناصر تابع��ة لتنظيم 

داعش".

بابل – ضبط اعتدة 
اف��اد مص��در امني ف��ي مديرية ش��رطة 
محافظة بابل امس االثنن، بالعثورعلى 
ك��دس لالعت��دة بناحية جبلة ش��مالي 

احملافظة.
وذكر املصدر ان "قوة مشتركة من قسم 
ش��رطة الرافدين وفوج طوارئ بابل االول 
وبالتنس��يق والتعاون مع االس��تخبارات 
واألم��ن الوطن��ي والدفاع املدن��ي معززة 

 K9�مبفارز م��ن مكافحة املتفج��رات وال
وخالل ممارسة امنية بناحية جبلة شمال 
بابل متكنت من العثور على كدس اعتده 
يحوي )180( اطالقة لس��الح احادية عيار 
)14,5( مخب��أة في االرض على ضفة احد 

االنهر في منطقة اخلربانة".

صالح الدين – اعتقال مطلوب 
اعل��ن مصدر امن��ي ف��ي وزارة الداخلية 
ام��س االثنن ع��ن الق��اء القب��ض على 
مته��م مطلوب على وف��ق املادة 4 ارهاب 
في سامراء التابعة حملافظة صالح الدين 

.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اسمه ان "مفارز فوج طوارئ الشرطة 
اخلامس املتقدم متكن م��ن القاء القبض 
على متهم من مرتكبي اجلرائم االرهابية 

مطل��وب وفق امل��ادة 4 اره��اب في قضاء 
س��امراء"، مضيفا انه "مت تسليم املتهم 

الى قيادة عمليات سامراء

الفلوجة – شبكة ارهابية 
اك��د مصدر امني في ش��رطة محافظة 
األنبار امس االثنن، بأن ش��رطة الفلوجة 
اعتقل��ت ش��بكة إرهابي��ة تبت��ز أهالي 

املدينة باسم "داعش".
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه  إن "قوة من مديرية ش��رطة 
الفلوج��ة متكن��ت م��ن اعتقال ش��بكة 
إرهابية مكونة من ثالثة اشخاص ينتمون 
لعناصر داعش اإلرهابي في منطقة حي 
الش��هداء جنوب الفلوجة" ، مضيفا أن 
"اإلرهابي��ن يبتزون أهالي الفلوجة مبئات 
االالف من الدوالرات باسم تنظيم داعش"، 

الفتا ال��ى أن "القوة نقلت اإلرهابين الى 
مركز امني للتحقيق معهم".

االنبار – اعتقال ارهابيني 
افاد مصدر عسكري في محافظة األنبار 
ام��س االثنن، ب��أن قوة عس��كرية القت 
القب��ض عل��ى اثنن من عناص��ر تنظيم 
"داعش" ع��ادوا مع النازح��ن الى قضاء 

عنه غربي احملافظة.
وق��ال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اسمه إن "قوة من اجليش تابعة للواء 
28 بالفرقة الس��ابعة متكن��ت من القاء 
القب��ض على اثن��ن من عناص��ر داعش 
ع��ادوا م��ع النازحن ال��ى مدين��ة عنه، ) 
210 ك��م غ��رب الرم��ادي(" ، مضيف��ا أن 
"االرهابي��ان م��ن أهالي ناحي��ة الريحانة 
التابعة لقضاء عن��ه ومت اعتقالهم وفق 

مذك��رة الق��اء قب��ض على وف��ق املادة 4 
إرهاب".

ذي قار – العثور على جثة 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي ق��ار امس االثن��ن ان األجهزة االمنية 
عثرت على جث��ة رجل مقتول في مدينة 

الناصرية مركز احملافظة.
وذكر املصدر االمني الذي رفض الكشف 
عن اس��مه ان الشرطة "عثرت على جثة 
رجل يبل��غ من العم��ر 58 عام��اً مقتوال 
في منطقة الفج��وة بناحية أور التابعة 
لقض��اء الناصرية بالقرب من س��يارته"، 
مضبفا ان "مركز ش��رطة الس��ديناوية 
وخب��راء االدل��ة اجلنائي��ة قام��وا بعملية 
إجراء الكش��ف على اجلثة ومحل احلادث 

وضبط كل ما له مساس باجلرمية "

انفجار عبوة بمنطقة جسر ديالى جنوبي بغداد * اعتقال إرهابي وبحوزته مواد متفجرة غربي ب عقوبة 
العثور على كدس عتاد بعملية نوعية شمالي بابل * اعتقال شبكة إرهابية تبتز أهالي الفلوجة باسم "داعش"

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
دع��ا نائب رئي��س اجلمهورية اياد ع��الوي، أمس 
االثنن، احلكومة حلماي��ة املواطن وحفظ األمن 
واالس��تقرار في بغداد، محذرا ف��ي ذات الوقت 
من محاوالت تأجيج الش��ارع وبث الفتنة، فيما 
ش��دد على ضرورة وضع اس��تراتيجيات جديدة 
ملواجه��ة خط��ط "اإلرهاب" مع اقت��راب موعد 

االنتخابات .
وق��ال عالوي في بيان تلق��ت "الصباح اجلديد"، 
نس��خة من��ه، إن "زمر اإلره��اب والتطرف التي 
اتخذت من سفك دماء األبرياء وسيلة لتعطيل 
احلي��اة بع��د هزائمها األخي��رة عل��ى أكثر من 
جبهة ومحور، أقدمت اليوم على جرمية جديدة 
في مس��عى حثي��ث لبث الفتن��ة والعودة الى 
مربع العنف وتأجيج الشارع"، الفتا في الوقت 
ذات��ه الى أن "اخلاليا النائمة س��تواصل نهجها 
اإلرهابي باس��تهداف العراقين وهو ما يتطلب 
جهدا اس��تخباريا مرك��زا وتغيير بني��ة البيئة 

السياسية ".
ودع��ا عالوي "احلكومة حلماي��ة املواطن وحفظ 
األمن واالس��تقرار في بغداد و بقية احملافظات"، 
مش��ددا على ض��رورة "البدء مبراجعة ش��املة 
للخطط األمنية ووضع اس��تراتيجيات جديدة 
ملواجه��ة اإلره��اب خصوصا مع اقت��راب موعد 

االنتخابات املقبلة". 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى مجل��س النواب بعد اس��تئناف جلس��ته 
االعتيادية الرابعة من الفصل التشريعي الثاني 
للس��نة التش��ريعية الرابعة برئاس��ة س��ليم 
اجلبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 195 نائبا 
امس االثن��ن ، القراءة االولى لثالثة مش��روعات 

قوانن .
واك��د مص��در نياب��ي مطل��ع ان "اجملل��س أنهى 
القراءة االولى ملشروع قانون تعديل قانون الرعاية 
االجتماعي��ة رقم 126 لس��نة 1980 واملقدم من 
جلن��ة العمل والش��ؤون االجتماعية لغرض قيام 
دائ��رة رعاي��ة ذوي االحتياج��ات اخلاصة بإنش��اء 
وادارة دور الدول��ة لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 
في احملافظات غير املنتظمة في اقليم وش��مول 
حاالت لم يش��ملها قانون الرعاي��ة االجتماعية 

رقم 126 لسنة 1980 بخدمات دور الدولة".
وأضاف "كم��ا امت اجمللس القراءة االولى ملش��روع 
قان��ون العفو م��ن العقوب��ات الضريبية واملقدم 
م��ن اللجنتن املالية واالقتصاد واالس��تثمار من 
أجل إعطاء فرصة للمكلفن حلس��م موقفهم 
اجلرائ��م  حس��م  وبغي��ة  جرائمه��م  وتس��وية 
الضريبية من الس��لطة املالية واستيفاء مبالغ 

الضريبة في ذمة املكلفن".
وأوض��ح املصدر ان "اجملل��س أجنز الق��راءة االولى 
ملش��روع قان��ون الالجئ��ن واملق��دم م��ن جلن��ة 
املرحلن واملهجرين واملغترب��ن والذي يهدف الى 
تنظي��م قواعد اللجوء وأحكام��ه في جمهورية 
العراق لتش��مل جميع حاالت اللجوء االنس��اني 
والسياس��ي واالخرى بس��بب الع��رق أو الدين أو 

اجلنسية أو االنتماء االجتماعي.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أك��دت ش��ركة اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة، 
امس االثنن، ان مطار بغداد الدولي اس��تقبل 
162.14 ألف مس��افر، بواق��ع 806 رحلة خالل 

شهر كانون االول 2017.
وقال مدير عام شركة اخلطوط اجلوية العراقية 
مي��ران فريد، في بيان تلقت "الصباح اجلديد"، 
نسخة منه، ان "مطار بغداد الدولي استقبل 
162.14 ألف مس��افر، بواق��ع 806 رحلة خالل 

شهر كانون االول 2017".
واكد فريد إن "اخلط��وط اجلوية تتوقع منوا في 
أعداد املس��افرين ونش��اط احلرك��ة في املطار 
خ��الل العام احلالي 2018"، مضيفا ان "حركة 
املس��افرين في مطار بغداد الدولي، س��جلت 
خالل الش��هر احلالي نس��ب امت��الء مرتفعة 

للطائرات".

عالوي يحّذر من تأجيج 
الشارع ويدعو لحفظ 

أمن بغداد

مجلس النّواب ينهي 
القراءة األولى لثالثة 

قوانين

مطار بغداد استقبل 
162 الف مسافر في 

كانون االول 2017

الملف األمني

العبادي يوجه مبالحقة اخلاليا 
النائمة واحلد من اخلروقات 

األمنية
وأضاف معن أن " التفجير املزدوج 
أدى الى استش��هاد 16 ش��خصا 
وإصابة 65 آخرين مع وجود أشالء 

قرب مكان احلادث .
م��ن جانبه��ا ح��ذرت جلن��ة األمن 
والدفاع النيابية ، أمس االثنن، من 
تكرار الهجم��ات االنتحارية التي 
تس��تهدف املواطنن ، فيما دعت 
األجه��زة األمنية إلى االبتعاد فوراً 
عن اخلط��ط التقليدي��ة واللجوء 
االس��تخبارية  األس��اليب  إل��ى 

املتطورة لتعقب خاليا اإلرهاب.
وقال عضو اللجنة ماجد الغراوي 
لصحيف��ة  خ��اص  حدي��ث  ف��ي 
‘‘الصب��اح اجلدي��د‘‘ إن "االعت��داء 
اإلجرامي املزدوج الذي اس��تهدف 
املواطن��ن األبري��اء م��ن العم��ال 
واملوظفن والكس��بة في ساحة 
الطي��ران صب��اح يوم أم��س ينذر 
بتصاع��د الهجم��ات االنتحاري��ة 
خالل الفترة املقبلة"، مشيرا إلى 
إنها "ته��دف لزعزعة حالة األمن 
واالس��تقرار التي تشهدها البالد 
عق��ب الهزمية النكراء التي حلقت 

بعصابات داعش اإلرهابية".
االنفج��ارات  ه��ذه   " إن  وأوض��ح 
س��ببها  اإلرهابي��ة  والعملي��ات 
اإلجراءات التقليدية التي تتبعها 
القوات اخملتصة املاسكة لألرض"، 
مطالب��ا "األجه��زة األمني��ة إلى 
التقليدية  االبتعاد ع��ن اخلط��ط 
واللج��وء إلى الطرق واألس��اليب 
ملالحقة  املتط��ورة  االس��تخبارية 
املتخفي��ة بن  اإلرهابي��ة  اخلالي��ا 

األهالي والقصاص منها".

ودع��ا عضو جلن��ة االم��ن والدفاع 
النيابي��ة " السياس��ين الى عدم 
االنتخابية  بالتحالفات  االنشغال 
والتص��ارع فيما بينه��م وبضرورة 
بأم��ن  االهتم��ام  عل��ى  التركي��ز 
املواطن��ن اآلمن��ن"، منوه��ا إلى 
املقصري��ن  الق��ادة  "محاس��بة 

وإحالتهم إلى احملاكم اخملتصة".
اللجن��ة  ح��ذرت  جهته��ا  وم��ن 
األمني��ة ف��ي مجل��س محافظة 
بغداد ، أمس االثنن ، من هجمات 
مش��ابهة  محتمل��ة  إجرامي��ة 
الذي اس��تهدف  املزدوج  للتفجير 
جتمعا للعمال في ساحة الطيران 
وسط العاصمة، فيما أشارت إلى 
أن ، التفجير سيؤثر على عمليات 

إعادة فتح الشوارع املغلقة.
محم��د  اللجن��ة  عض��و  وق��ال 
‘‘الصب��اح  لصحيف��ة  الربيع��ي 
اجلديد‘‘ إن "فرق التحقيق اخملتصة 
باش��رت أعماله��ا للتحقي��ق في 
حيثيات التفجير اإلجرامي املزدوج 
الذي اس��تهدف جتمع العمال في 
س��احة الطيران وأودى بس��قوط 

عشرات الشهداء واجلرحى”.
وأض��اف أن "م��ن الصع��ب حاليا 
إب��داء اي موقف بش��أن التفجير 
اإلجرامي ما لم يكتمل التحقيق"، 
مح��ذرا ، ف��ي الوقت نفس��ه من 
تقوم  إرهابي��ة محتملة  هجمات 

بها العصابات اإلرهابية".
وبن أن "هذه التفجيرات ستعيق 
الش��وارع  فت��ح  إع��ادة  عملي��ة 
والط��رق املغلق��ة ف��ي العاصمة 
التي ش��رعت بها القوات األمنية 

خالل الفترة املاضية".
وكانت ساحة عدن املكتظة عادة 
املتجول��ن  والباع��ة  باملواطن��ن 

والتي تع��د عق��دة مواصالت بن 
احي��اء الكرخ، قد ش��هدت صباح 
ام��س األول تفجي��را اودى بحي��اة 

مواطنن وأربعة جرحى.

معصوم يثّمن موقف احلكومة 
االسترالية الداعم للعراق

احلكومي��ة  "املواق��ف  وثم��ن 
االس��ترالية الداعم��ة للعراق في 
معركت��ه ضد اإلره��اب فضال عن 
اجلهود االنس��انية جتاه النازحن"، 
مشيدا ب�"عمق عالقات الصداقة 
بن البلدين والرغبة بتطويرها في 
ش��تى اجملاالت مبا يخدم مصلحة 

شعبي البلدين الصديقن".
الس��فير االس��ترالي  اكد  وبدوره 
اس��تعداد  النغم��ان  كريس��توفر 
للعراق  ل�"مواصل��ة دعمها  بالده 
املتحقق��ة  االنتص��ارات  بع��د 
عل��ى االره��اب من خ��الل التعاون 
االنس��اني واملس��اهمة في اعادة 
العوائ��ل النازحة واعم��ار املناطق 

احملررة".
وأشار الى ان "العراق حقق الكثير 
من االجن��ازات واالنتصارات وامامه 
حتدي��ات كبي��رة في املس��تقبل"، 
مبين��ة ان "اس��تراليا تق��ف الى 
جان��ب الع��راق ف��ي مواج��ه هذه 

التحديات".

القّوات املشتركة تدّمر انفاقاً 
ومضافات لـ"داعش" في وادي 

حوران
ومتكن��ت الق��وات العراقي��ة م��ن 
حتريره في عمليات اجلزيرة والبادية، 
اال ان عناصر التنظيم تتسلل بن 
آونة وأخرى ال��ى الوادي قادمة من 
األراضي الس��ورية ف��ي محاوالت 

ترمي الى شن هجوم على القوات 
األمني��ة وتهديد املدن القريبة من 

الوادي .

هدف حتالف نصر العراق 
تشكيل حكومة عابرة 

للطائفية
"منهجن��ا  أن  الس��اعدي   وب��ن 
يعتمد على أن نخرج الوزارات من 
همين��ة االحزاب"، منبه��اً إلى أن 
"قيادة حزب الدعوة االسالمية هي 
اعضائها  من ستحدد مش��اركة 
في اي من القائمتن سواء ائتالف 

دولة القانون أم ائتالف النصر".
الع��راق  نص��ر  "حتال��ف  أن  وأورد 
س��يكون برئاس��ة العب��ادي، ، وال 
يوجد وقت النضم��ام املزيد الينا، 
ولكن ذلك ممك��ن بعد االعالن عن 

نتائج االنتخابات".
وق��ال الس��اعدي " نعم��ل عل��ى 
مش��روعن اساس��ين هما تقدمي 
الفس��اد  ومكافح��ة  اخلدم��ات 
وسنتفرغ لهما سيما بعد انتهاء 
املواجهة املس��لحة ض��د تنظيم 
داعش االرهابي، وف��ي الوقت ذاته 
سنعمل على تعزيز حرية التعبير 

وحصول املواطن على حقوقه".
م��ن جانب��ه، ذك��ر عض��و املكتب 
السياس��ي لتي��ار احلكم��ة رع��د 
احليدري في تصريح إلى "الصباح 
اجلدي��د"، أن "العب��ادي واحلكي��م 
وقعا رسمياً على برنامج مشترك 

للعمل".
واضاف احليدري أن "جلانا ستشكل 
لبح��ث البرنامج��ن السياس��ي 
واالنتخاب��ي اخلاص��ن بالتحالف، 
بع��د أن جرى االتف��اق على محور 
مه��م وه��و االص��الح احلكوم��ي 

والسياسي واالبتعاد عن التخندق 
الطائفي".

وأكد أن "برنامجنا سنقدمه خالل 
االيام املقبلة ويتناس��ب مع اجواء 
النص��ر، خصوص��اً عل��ى صعيد 
البناء وتوطيد العالقات الداخلية، 

واخلارجية".
وحت��دث احلي��دري ع��ن "انضم��ام 
عشرات الكيانات السياسية إلى 
التحالف وم��ن مختلف املكونات 
القائم��ة  االن يش��كلون  وانه��م 
ب��ن  انس��جاما  واالكث��ر  االكب��ر 

االئتالفات املعلنة".
وش��دد على أن "التحالف يبحث 
االساس��ية  املب��ادىء  ف��ي  اآلن 
خملتل��ف  باالص��الح  املتعلق��ة 
القطاعات، واتفقنا على االغلبية 
ظه��ور  بع��د  مل��ا  السياس��ية 

النتائج".
واع��رب احلي��دري ع��ن أمل��ه ب��� 
"تش��كيل النواة االولى لالغلبية 
بض��م مختل��ف ممثل��ي مكونات 
الش��عب العراق، على ان ال تكون 
مبشاركة جميع القوى السياسية 

الفائزة في االنتخابات".
التي��ار  موق��ف  بخص��وص  أم��ا 
أن  احلي��دري  أج��اب  الص��دري، 
"التواص��ل معهم كان مس��تمراً 
حتى أمس االول، لكنهم انسحبوا 
ف��ي اللحظ��ات االخي��رة الع��الن 
التحالف، وال نعرف االسباب، فهم 

االعرف مبصالح جمهورهم".
يذك��ر ان وس��ائل اع��الم ووكاالت 
اخب��ار محلية وعربي��ة كانت قد 
تناولت حتى وقت متأخر من نهار 
ام��س ان تس��مية ائت��الف النصر 
الذي ش��كله رئيس ال��وزراء حيدر 
العب��ادي، ق��د تغيرت ال��ى ائتالف 

نصر العراق بع��د انضمام ائتالف 
فتح الذي يرأس��ه ه��ادي العامري 
االع��الم  وس��ائل  ان  غي��ر  الي��ه، 
ووكاالت االخب��ار ذاته��ا أوردت عن 
الش��روط  ان  مطلع��ة،  مص��ادر 
الت��ي وضعها رئيس قائمة النصر 
حيدر العبادي ادت الى انس��حاب 
عدد من الكتل السياس��ية التي 
لم تس��تطع ان تلتزم بها، ومنها 
منظمة بدر وحركة عصائب اهل 

احلق.

شل تبيع حصتها في حقل 
غرب القرنة 1 لشركة يابانية

وتأت��ي الصفقة ف��ي الوقت الذي 
اتفقت فيه الش��ركة البريطانية 
الهولندي��ة عل��ى التخ��ارج م��ن 
مش��روع مجن��ون النفط��ي، أحد 
أكبر احلقول في العراق عضو أوبك، 
وتس��ليم عمليات��ه إلى ش��ركة 
نفط البص��رة التي تديرها الدولة 

بحلول نهاية حزيران 2018.
وينتج حقل غ��رب القرنة 1، الذي 
تديره إكس��ون موبي��ل، نحو 405 
آالف برمي��ل يومي��ا ف��ي الوق��ت 

احلالي.

البنك املركزي : مصارف أهلية 
جتارية ال تسهم في عمليات 

االستثمار
وكان البن��ك املرك��زي العراقي قد 
أصدر في 19 من آذار 2017 تعميما 
لكافة املص��ارف االهلية بااللتزام 
باملعايي��ر لتلبي��ة بي��ع العم��الت 
االجنبية، مبينا ان مهمة شركات 
التدقيق الدولي��ة التي مت التعاقد 
معه��ا هي تقيي��م املرك��ز املالي 

وجودة املوجودات للمصارف".

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت الشركة العامة للمعارض 
واخلدمات التجارية العراقية بوزارة 
التج��ارة انطالق فعالي��ات املؤمتر 
واملعرض الس��نوي بدورته الثالثة 
صن��ع ف��ي الع��راق حت��ت ش��عار 
)أس��بوع الصناعة( والذي تنظمه 
ش��ركة أرض االعم��ال للمعارض 
الدولي��ة وبرعاي��ة وزارة الصناعة 
واملعادن عل��ى أرض معرض بغداد 
ش��ركة   35 مبش��اركة  الدول��ي  

محلية  .
وقال وزير الصناعة واملعادن وكالة 
املهندس محمد شياع السوداني 
خ��الل كلمته في حف��ل االفتتاح 
ان املع��رض وف��ر فرص��ة مهم��ة 
لع��رض  املش��اركة  للش��ركات 
املنتجات املصنع��ة محليا والتي 
يفت��رض ان تكون جاه��زة لتلبية 
احتياجات السوق واملواطن اضافة 
الى عرض امكانيتها في مشاريع 
اعمار وبناء املناطق احملررة كما انه 
فرصة حقيقية للتوس��ع القامة 
العالق��ات التجاري��ة م��ن خ��الل 
التروي��ج على الق��درات املصنعة 
محلي��ا وجلب االس��تثمار وعقد 

الشراكات مع القطاع اخلاص.
واك��د الوزير ان احلكومة تس��عى 
ف��ي ظ��ل الظ��روف االقتصادي��ة 
التي تعيش��ها الب��الد وانخفاض 
اسعار النفط الى النهوض بواقع 
الصناعة الوطنية ودعم القطاع 
اخلاص املساند للقطاع احلكومي 
فض��ال عن حتوي��ل اقتص��اد البالد 
من مس��تهلك ال��ى منتج وخلق 
الفرص وتطوير املنتج والسيرعلى 
املسار الصحيح مبا يضمن حتقيق 
الرؤية الواضح��ة للنهوض بواقع 

الصناعة احمللية.
من جانبه أكد مدير عام الشركة 
واخلدم��ات  للمع��اض  العام��ة 
التجاري��ة إن إقامة ه��ذا املعرض 
يأت��ي تزامنا مع االنتص��ارات التي 
حققته��ا الق��وات االمني��ة على 
العصاب��ات االرهابي��ة كم��ا ان��ه 
ومناسبة  نقطة مهمة  يش��كل 
اللتق��اء جميع ش��ركات القطاع 
اخل��اص واخملتلط والقط��اع العام 
وشركات الصناعات الوطنية في 
إطار اله��دف العام لبن��اء العراق 

االس��تثمار  وتش��جيع  اجلدي��د 
واالقتصادي  التج��اري  والنش��اط 

الوطني العراقي وزيادة التصدير.
ان  ال��ى  الع��ام  املدي��ر  واش��ار 
مع��رض )صنع في الع��راق( يضم 
الش��ركات وال��وكاالت العراقي��ة 
املعني��ة بالصناع��ات واملق��اوالت 
التجاري��ة  والغ��رف  واالحت��ادات 
والصناعي��ة إضافة ال��ى الوزارات 
واجلهات الرسمية اخملتصة ويضم 
املعرض جميع السلع واملنتوجات 
ذات  واالنتاجي��ة  االس��تهالكية 

العالقة في بناء واعمار العراق. 
يذك��ر ان وزارة الصناع��ة واملعادن 
اس��تنفرت جهودها لغرض اجناح 
مؤمتر ومعرض "صنع في العراق" 
الذي سيقام لغاية 18 من الشهر 
اجل��اري في اط��ار تنمي��ة القطاع 
الصناع��ي العراق��ي عب��ر تهيئة 
املعوقات  وتذليل  املناس��ب  املناخ 
في ظ��ل دعم حكوم��ي ملموس 
وذلك باقرار التشريعات والقوانن 
الداعمة للمنتج احمللي والصناعة 

الوطنية.

م��ن جهتها دعت وزارة الصناعة ، 
اخملتصن ورجال االعمال واملواطنن 
كافة لزيارة املعرض واالطالع على 
املعروض��ة  الوطني��ة  املنتج��ات 
ف��ي اجنح��ة الش��ركات العامة 
التابعة للوزارة لدعم املنتج احمللي 

وتشجيع الصناعة الوطنية.
واكد وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
للتخطي��ط محمد هاش��م عبد 
اجمليد "ضرورة املش��اركة الفاعلة 
من قبل اجنحة ش��ركات الوزارة، 
للتروي��ج  الفرص��ة  واس��تغالل 

للصناعة احمللية وعرض املنتجات 
اجلديدة لل��وزارة" ، فيما تس��عى 
اجله��ات املعنية الن يك��ون بارقة 
ام��ل لالنتقال باالنتاج الش��كلي 
غير املنظم الى مس��توى االنتاج 
املعي��اري املؤهل للمنافس��ة في 
الس��وق احمللية الس��يما في ظل 
بيئة داعمة من النواحي القانونية 
والتنظيمي��ة واملعنوية بعد اقرار 
العراقي  املنت��ج  قوان��ن حماي��ة 
وحماي��ة  الكمركي��ة  والتعرف��ة 

املستهلك.

تسعى الحكومة 
في ظل الظروف 
االقتصادية التي 
تعيشها البالد 
وانخفاض أسعار النفط 
الى النهوض بواقع 
الصناعة الوطنية ودعم 
القطاع الخاص المساند 
للقطاع الحكومي

جانب من فعاليات افتتاح املعرض

يعّد فرصة مهمة للشركات لعرض المنتجات المصنعة محليًا

انطالق فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي
"صنع في العراق" بدورته الثالثة
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ذات قدرة استيعابية 270 ميكاواطا 

محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

افتت��ح وزي��ر الكهرب��اء املهندس 
قاس��م محمد الفهداوي محطة 
حتوي��ل كهرب��اء الكاظمي��ة 132 
ك.ف بطاقة )270( ميكا واطا التي 
اجنزت من قبل املالكات الهندسية 
والفنية التابعة للمديرية العامة 
ملش��اريع نقل الطاقة الكهربائية 
املديري��ة  ع��ام  مدي��ر  وباش��راف 
العامة املذك��ورة املهندس صباح 

كاظم عكرب.
وعبر الوزير الفهداوي خالل افتتاح 
احملطة السبت عن سعادته بهذه 
االضاف��ة النوعية ال��ى منظومة 
الكهرب��اء الوطنية في محافظة 
بغداد ألن مركات الوزارة الوطنية 
ه��ي الت��ي أكمل��ت ه��ذه احملطة 
ونصب��ت معداتها بع��د ان كانت 
متوقف��ة عل��ى مبال��غ مالية لم 
تكن متوفرة في املوازنة احلكومية 

.
واضاف الوزير:« باش��ر املهندسون 
والفني��ون تنفيذ عمليات النصب 
مببلغ ل��م يتجاوز 100 مليون دينار 
بعد ان كان املطلوب ملياري دينار, 
ولقد روعي��ت في تنفي��ذ العمل 
جميع االستحقاقات من عمليات 
وعملي��ات  النوع��ي  الفح��ص 
التوكي��د النوع��ي ، اي عملي��ات 
فحص الفعاليات وعمليات فحص 
االج��راءات التي ت��ؤدي الى تنفيذ 
الفعالي��ات مب��ا حقق ه��ذا االجناز 
وال��ذي س��يكون له االث��ر الكبير 
الكهربائية  على حتس��ن اخلدمة 
في جانب الك��رخ عموماً ومدينة 
الكاظمي��ة خصوصاً ، ومبا يحيط 
به��ا م��ن ق��رى ون��واح ، وان هذه 
احملط��ة س��تريح عملي��ة التوزيع 
للمنظوم��ة الكهربائية ، بعد ان 
كانت هناك مشكلة وماتزال هي 

مشكلة التوزيع في جانب الكرخ 
احيان��اً ، اذ تتوفر الطاقة وال تتوفر 
املوطنن  ال��ى  توزيعه��ا  وس��ائل 
ولهذا ستس��هم احملطة بعملية 

حتسن التوزيع ».
وق��ال الوزي��ر أيض��ا:« افرحني ان 
احملط��ة مت��ت ف��ي وق��ت الش��ح 
املالي ومبا جعلنا نكس��ب طاقما 
هندس��يا منظما س��وف يسهم 
الع��راق  ف��ي  االعم��ار  بعملي��ة 
بش��كل عام وفي احملافظات احملررة 
من عصابات داعش بشكل خاص 
, الن هن��اك الكثي��ر م��ن احملطات 

املماثلة الت��ي مت تدميرها من قبل 
تلك العصابات ».

وتعد هذه احملطة من اهم احملطات 
التي مت اجنازها في محافظة بغداد 
بس��بب قدرته��ا على اس��تيعاب 
طاقة مقدارها ) ٢٧٠ ( ميكا واطا 
للمحطة  بدي��الً  والتي س��تكون 
القدمية التي ل��م تتجاوز طاقتها 
االس��تيعابية )١٢٠ ( ميكا واطا ، 
وكذلك ع��دم قدرتها على تغذية 
املنطق��ة بالطاق��ة املطلوب��ة مبا 
يتناس��ب مع حجم التوس��يعات 
السكانية والعمرانية, الى جانب 

املناس��بات  املواطنن خالل  توافد 
الديني��ة, حي��ث ان انش��اء ه��ذا 
املش��روع من ضمن مشاريع حزام 
بغداد واملتضمنة كل من مشروع 
محط��ة حتويل كهرب��اء الغزالية 
ومحط��ة حتوي��ل كهرب��اء بغداد 
اجلدي��دة ومحطة اليرم��وك ١٣٢ 
ك.ف, وق��د مت توري��د معداتها من 
العاملية   SIEMENS قبل ش��ركة 
على وفق اخملطط��ات واملواصفات 
احملددة من قبل الوزارة, ومت تش��يد 
احملطة على مس��احة دومنن وهي 
م��ن ن��وع ) G.I.S ( اي بواق��ع ) 3 ( 

محوالت رئيس��ة س��عة الواحدة 
.)M .V .A 90( منها

متكن��ت  متص��ل  صعي��د  عل��ى 
والفني��ة  الهندس��ية  امل��الكات 
في مديرية توزي��ع كهرباء الصدر 
صنادي��ق  رف��ع  م��ن  الش��مالي 

األنترنيت من أعمدة الكهرباء.
واوضح املتحدث الرس��مي باسم 
الدكتور مصعب  الكهرب��اء  وزارة 
سري املدرس ان االعمال تضمنت 
رفع م��ا يقرب م��ن )200( صندوق 
انترن��ت ومصادرته��ا وأتالفها في 
محل��ة )319( بعد إن��ذار اصحاب 

أب��راج األنترني��ت وأخ��ذ تعهدات 
برفعها من قبل الشعبة القانونية 
وتع��د ه��ذه املنطق��ة م��ن أكبر 
أعمدة  التي تس��تعمل  املناط��ق 

الكهرباء لصناديق األنترنيت .
كما تواصل املالكات الهندس��ية 
والفنية في مديرية توزيع كهرباء 
الص��در اجلنوب��ي حمالته��ا برفع 
التجاوزات احلاصلة على الشبكة 
الكهربائية اذ مت رفع )49( منظومة 
انترنيت ومصادرته��ا وازالة )220( 
مصباحا سعة )1000( واط ضمن 

الرقعة اجلغرافية للمنطقة .

وزير الكهرباء يفتتح محطة تحويل كهرباء الكاظمية 132 ك.ف 

تؤدي عمليات فحص 
الفعاليات الى ما 

حقق هذا اإلنجاز 
الذي سيكون له األثر 

الكبير على تحسين 
الخدمة الكهربائية 

في جانب الكرخ

محطة حتويل كهرباء

االرتقاء بالخدمات 
العالجية في كربالء 

إجازات تأسيس لمشاريع 
صناعية جديدة

بغداد - الصباح الجديد: 
أك��دت وزي��رة الصحة والبيئ��ة الدكت��ورة عديلة 
حمود حس��ن حرص الوزارة وسعيها الدؤوب على 
االرتق��اء بأداء املؤسس��ات الصحية في محافظة 
كربالء املقدسة من خالل رفدها باملالكات الطبية 
والصحية الكفوءة واالدوية واالجهزة واملستلزمات 
الطبية احلديثة ومبا يس��هم ف��ي تلقي املواطنن 

خدمات وقائية وطبية وعالجية كفوءة .
وقال��ت خالل لقائها وفد مجلس محافظة كربالء 
برئاس��ة الدكتور عالء الغامني رئيس جلنة الصحة 
والبيئة في اجمللس والنائب الس��ابق منال املوسوي 
امس االحد بحضور مدي��ر عام دائرة صحة كربالء 
وقائممق��ام قض��اء  املوس��وي  الدكت��ور صب��اح 
الهندي��ة املهن��دس منتظر الش��افعي ان مدينة 
البطوالت والفداء ومثوى االمام احلس��ن تستحق 
كل العناية والرعاية واالهتمام ومبا يليق مبكانتها 
املقدس��ة والسامية . وجرى خالل اللقاء مناقشة 
عدد م��ن احملاور املهمة يتصدرها اجراء التوس��عة 
في مستشفى الهندية من خالل استمالك قطع 
االراض��ي اجملاورة للمستش��فى بعد اس��تحصال 
املوافق��ات االصولي��ة والتخصيص��ات املالية من 
مجلس احملافظة والتي تقدر ب� ) 600 ( مليون دينار 

وهو اجناز يحسب للوزارة واحلكومة احمللية .

بغداد - الصباح الجديد:
تواصل املديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة 
ل��وزارة الصناعة واملعادن منح  اصحاب املش��اريع 

اجازات لتأسيس مشاريع صناعية جديدة .
وق��ال املهندس س��الم س��عيد احمد مدي��ر عام 
املديرية في تصريح ملركز االعالم والعالقات العامة 
في الوزارة ان املديرية منحت)22( اجازة لتأس��يس 
مشاريع صناعية جديدة ، فيما خصصت)7( قطع 

اراض لتأسيس مشاريع صناعية اخرى .
واضاف املهندس احم��د ان املديرية تولي االهتمام 
واحلرص على اجراءات وسير العمل داخل املشاريع 
الصناعية ملعرفة احتياجات كل مشروع من خالل 
الكشوفات الدورية التي تقوم بها اللجان الفنية 
اخملتصة وبش��كل مكث��ف وجلميع املش��اريع في 

جميع احملافظات.

»الهيدروليكية«تجّهز 
صحة المثنى ونفط البصرة 

بمنتجاتها المتنوعة 

الثالثاء 16 كانون الثاني 2018 العدد )3859(

بغداد – الصباح الجديد:

هاتفك��م الذك��ي ه��و نافذتك��م عل��ى 
العال��م، فه��و يس��اعدكم عل��ى اجن��از 
أم��ور عديدة مثل التواص��ل مع زبائنكم، 
القي��ام  تصف��ح بريدك��م االلكترون��ي، 
باملهمات واألعمال وزيارة مواقع التواصل 
االجتماع��ي، وغيره��ا من األم��ور. وفيما 
تب��دأون الع��ام 2018، كل م��ا حتتاج��ون 
الي��ه هو قوة العزمية وأداء هاتفكم اجلبار 
كي حتقق��وا أهدافكم م��ن دون أن يقف 
أي ش��يء في طريقك��م! اليكم 10 أمور 
جتعل م��ن هواتف مجموعة هواوي مايت 

10 األجهزة األفضل لألعمال!

1. هواتف تفكر كالبشر!
ال حاجة ملس��اعد ش��خصي بعد اآلن ألن 
هواتف مجموعة هواوي مايت 10 تعمل 
مبعال��ج كيري��ن 970 األول م��ن نوعه في 
العال��م املدع��وم بال��ذكاء االصطناعي. 
ويض��م معالج كيري��ن 970 القوي وحدة 
 ،)NPU( مس��تقلة  عصبي��ة  معاجل��ة 
التي تش��كل دماغ الهوات��ف وتتيح لها 
التفكي��ر كالبش��ر. كذل��ك، تتيح وحدة 
 )NPU( مس��تقلة  عصبي��ة  معاجل��ة 
للهوات��ف أن تعمل  أس��رع ب�25 مرة من 
وحدة املعاجل��ة املركزي��ة )CPU( العادية. 
عالوة على اماكانات الذكاء االصطناعي 
الرائع��ة، تعم��ل وحدة معاجل��ة عصبية 
مس��تقلة )NPU( م��ن اخللف لتس��اعد 

هواتف مجموعة ماي��ت 10 على العمل 
بسالس��ة، لتمنحكم أداًء فع��االً وفائق 
السرعة، مرتقية بتوقعات رجال األعمال 

الى مستوى جديد كلياً.

2. جتربة مشاهدة فريدة من نوعها
تأت��ي هواتف مجموعة ماي��ت 10 مزودة 
بشاش��ة كبيرة وح��واف ضيقة لتجعل 
شاش��ة  ان  ممّي��زة!  املش��اهدة  جترب��ة 
الهوات��ف مريحة للعي��ون اذ تتيح لكم 
التحق��ق م��ن امللف��ات وقراءة الرس��ائل 
الطويلة ومش��اهدة الفيديوهات كونها 
تقدم جتربة مشاهدة عالية اجلودة. تقدم 
هواتف مجموعة هواوي مايت 10 هيكالً 
زجاجي��اً صلب��اً وآمن��اً للحم��ل، ال ينزلق 
م��ن اليدي��ن كالهواتف األخ��رى ويقاوم 
املطر واملياه كون��ه حقق معيار IP67 في 

مقاومة املاء والغبار.

3. بطارية الهواتف ال تنفد بسرعة
عن��د تلق��ي مكاملة عم��ل مهم��ة، من 
املزع��ج ج��داً أن تعت��ذروا بس��بب نف��اد 
بطاري��ة هاتفكم. عندم��ا تتنقلوا كثيراً 
وهاتفك��م الذكي بن يديك��م، البطارية 
الضعيفة قد تشكل ازعاجاً كبيراُ. تأتي 
هوات��ف مجموعة هواوي مايت 10 مزودة 
ببطاري��ة قوي��ة ذات حج��م 4000 ميلي 
أمبير/ الس��اعة، اضافة ال��ى تكنولوجيا 
الش��حن فائق السرعة »س��وبر تشارج« 
الت��ي تقدمها هواتف هواوي فقط والتي 
مت تصميمه��ا م��ن قبل الش��ركة جلعل 

عملية الش��حن أس��رع وأس��هل ودعم 
االس��تعماالت الثقيل��ة: فف��ي غض��ون 
30 دقيق��ة، ميكنك��م ش��حن هاتفك��م 

واستعماله على مدى يومن.

4. الهواتف تكسب معرفتكم مع 
الوقت

تأت��ي هواتف مجموعة ه��واوي مايت 10 
 EMUI 8.0 م��زودة بواجه��ة املس��تعمل
التي تخولها أن تبقي على أدائها السريع 
حتى بعد سنة أو سنتن من االستعمال 
، ان واجهة املس��تعمل EMUI 8.0 بديهة 
االس��تجابة كما أنها تس��اعد الهواتف 
عل��ى احلفاظ على أدائها الس��ريع وفهم 
طريقة تفاعلكم بس��رعة، م��ا يجعلها 
ق��ادرة عل��ى تنب��ؤ اس��تعمالكم وادراك 
التطبيق��ات الت��ي تريدون اس��تعمالها 
املعلوم��ات  كل  تكتس��ب  أن  وبع��د   .
وتفهمه��ا، تخصص واجهة املس��تعمل 
EMUI 8.0 امل��وارد وفق��اً لتفاعلك��م، ما 
يكس��بكم الوق��ت ويتي��ح لك��م فت��ح 
تطبيقاتك��م املفضل��ة بطريقة أس��رع 

وأكثر فعالية. 
 

5. الهواتف تغنيكم عن الكوميوتر 
اللوحي

عندم��ا تنتقل��ون م��ن بلد الى بل��د آخر، 
ميك��ن لهوات��ف مجموعة ه��واوي مايت 
10 أن تعم��ل كلوح��ة مفاتيح محمولة 
متكاملة. كل ما عليكم فعله هو وصلها 
الى موائم HDMI ووضع الشاش��ة بوضع 

أفق��ي )ه��ذه املي��زة متوفرة ف��ي هواتف 
هواوي مايت 10 برو فقط(، وميكنكم البدء 
بالعمل؛ تتخذ التطبيقات منط املشاهدة 
متعددة األعم��دة تلقائياً. وأثناء عملكم 
على الهاتف، ميكنك��م تلقي االتصاالت 
أو تصفح مواقع التواصل االجتماعي من 

دون جتمد الشاشة أو نفاذ البطارية.

6. هواتف تعمل بخطني
عندم��ا تقوم��ون برحلة عم��ل، ال بد من 
اس��تعمال خط هات��ف محل��ي للقيام 
باملكامل��ات الهاتفية وارس��ال الرس��ائل 

النصي��ة. تخولك��م هوات��ف مجموعة 
10 مزدوج��ة الش��ريحة  ه��واوي ماي��ت 
اس��تعمال ش��ريحتن في الوقت نفسه 
، األول��ى أساس��ية والثاني��ة مخصصة 
للمكامل��ات احمللي��ة واالنترن��ت، م��ن دون 

احلاجة ٳلى اقتناء هاتف ثان. 
 

7. اتصال قوي أينما ذهبتم!
تق��دم لك��م هوات��ف مجموع��ة هواوي 
ماي��ت 10 اتص��االً س��ريعاً وثابت��اً أينما 
ذهبت��م. واذا كنت��م حتض��رون اجتم��اع 
عم��ل، ميكنكم تلقي االتص��االت وميكن 
للمتحدث أن يسمعكم بوضوح حتى لو 
كنتم تهمسون، كون الهواتف مدعومة 
بال��ذكاء االصطناع��ي لتعزي��ز الص��وت 

والغاء الضوضاء من محيطكم.  

8. اللغة ال تشكل حاجزاً لألعمال 
بعد اآلن!

ميكنك��م اقامة االجتماعات مع ش��ركاء 
العمل من ح��ول العالم م��ن دون القلق 
حيال التواصل واللغة التي س��تتحدثون 
بها، فهوات��ف مجموعة هواوي مايت 10 
تقدم مي��زة الترجمة الفوري��ة املدعومة 
بالذكاء االصطناعي. أياً كان الش��خص 
الذي تتعاملون معه، ستساعدكم هذه 
امليزة على فه��م األحايث والنصوص في 
أكثر من 50 لغة، فهي مدعومة بالذكاء 
االصطناعي، ما يجعلها أس��رع بنس��بة 
300 % وقادرة على الترجمة الفورية لكي 
تفهموا ما يقوله شركاؤكم في العمل. 

9. احلّيز اخلاص والشخصي وميزة 
Huawei Share ملشاركة امللفات 

والصور والفيديوهات
الش��خصية  اموركم  ميكنك��م حف��ظ 
حت��ى عندما تنج��زون األعم��ال! بفضل 
هذه امليزة، ميكنكم تشكيل قسًم خاًص 
بكم م��ع كلمة م��رور مختلف��ة حلفظ 
ملفاتكم ومستنداتكم الشخصية في 
 Huawei حّيز خاص وش��خصي. أما ميزة
Share الفري��دة ف��ي هوات��ف مجموعة 
ه��واوي ماي��ت 10 فتخولكم مش��اركة 
والفيديوه��ات  واملس��تندات  امللف��ات 
بطريق��ة أس��رع وأس��هل؛ فهي أس��رع 
ب�100 مرة من بلوت��وث وميكنها االتصال 
تلقائياً باألجهزة األخ��رى من دون احلاجة 

الى االتصال باالنترنت. 

10. تأييد عاملي
تأكيداً على أداء هواتف مجموعة هواوي 
ماي��ت 10 الرائ��ع، حص��د هات��ف هواوي 
مايت 10 برو جوائ��ز عديدة أهمها جائزة 
»هاتف العام« من قبل مؤسسة »أندرويد 
أتوريثي«  املتخصصة ف��ي االلكترونيات 
والتكنولوجي��ا، ما يثب��ت أن املثالية في 
األداء ال تكم��ن في املمي��زات املتفردة بل 

أيضاً في اجلودة املتماسكة والشاملة.
اس��تعدوا النطالقة جديدة ف��ي العالم 
2018 واعلموا أن بن أيديكم هاتفا جبارا 
سيس��اعدكم عل��ى تعزي��ز انتاجيتكم 

والتمّيز! 

تقرير

10 أمور تجعل من هواتف مجموعة مايت 10 األجهزة األفضل لألعمال!
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اعالم المحافظة  
بح��ث محاف��ظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عبدالرض��ا م��ال طالل مع 
عدد من االقيادات األمنية في ديوان 
احملافظ��ة اب��رز اخلط��ط واإلجراءات 
األمني��ة اجلدي��دة واولي��ات العمل 
االمني وس��بل االرتق��اء به في هذه 
املرحل��ة مب��ا يس��هم ف��ي دميوم��ة 
االس��تقراراالمني ال��ذي تنع��م به 
احملافظة ، فضال عن بحث امكانية 
االمنية  التعزيزات لالجه��زة  زي��ادة 
ورفدها مبا ميكنه��ا من تادية افضل 

املهام املناطة بها .  

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت أمانة بغداد عن فتح اربعة 
شوارع فرعية على شارع الوزارات 
متهيدا لفتح ش��ارعن رئيس��ين 

باجتاه طريق محمد القاسم .  
واالعالم  العالقات  وذكرت مديرية 
ان » مالكات دائرة بلدية الرصافة 
قامت بفتح اربعة ش��وارع فرعية 
باجتاه ش��ارع ال��وزارات الى جانب 
الكونكريتية في  ازال��ة احلواج��ز 
ش��ارعي الوزارات و اخلدمي احملاذي 
لطري��ق محمد القاس��م متهيدا 
الفتتاحهم��ا امام حركة الس��ير 
واملرور وتخفيف الزخم املروري ».    
 واضافت ان«الدائ��رة قامت ايضاً 
باعم��ال رفع النفاي��ات واالنقاض 

وصيان��ة احلفر واملطب��ات واصالح 
القالب اجلانب��ي املتضرر وتعويض 
احجار الرص��ف املتضررة في تلك 
الش��وارع وازال��ة النبات��ات امليتة 
وتعويضه��ا بنبات��ات جدي��دة » ، 
مبين��ة ان » الدائ��رة نفذت حملة 
كبرى في منطقة بارك السعدون 
تضمنت رف��ع النفايات واالنقاض 
واملباش��رة  التج��اوزات  وازال��ة 
بتسييج البارك استعداداً الحالته 

لالستثمار«.
على صعيد متصل باشرت أمانة 
بغداد تأهيل وتطوير ثالثة شوارع 
رئيس��ة في منطقتي الس��يدية 
وحي اجله��اد ضمن قاط��ع بلدية 

الرشيد .         

وبينت مديري��ة العالقات واإلعالم 
ان« دائرة بلدية الرش��يد باش��رت 
تأهيل ثالثة ش��وارع رئيس��ة هي 
واملرك��ز( ضمن  )الف��او والضغط 
منطقت��ي اجلهاد والس��يدية عبر 
إص��الح القال��ب اجلانب��ي املتضرر 
وإنش��اء مواقع للحاوي��ات وترقيع 
عدد من املقاطع املتضررة فيها ».        
الزراع��ة  قس��م   « ان  واضاف��ت 
بالتعاون مع قس��م النظافة نفذ 
حمل��ة لرفع النفاي��ات واالنقاض 
الوس��طية  اجل��زرة  وتس��وية 
زراعته��ا  لغ��رض  وتهيئته��ا 
زراع��ة  و  املوس��مية  بالش��تالت 
محيط ع��دد من املدارس مبنطقة 

السيدية ».       

محافظ واسط يبحث الخطط األمنية 
وديمومة االستقرار بالمحافظة  

بغداد - الصباح الجديد:
أعل��ن اجله��از املرك��زي لالحص��اء، 
السبت، ع ارتفاع انتاج التمور خالل 
عام 2017 بنس��بة %0.6، مش��يراً 
إلى أن التم��ر الزهدي يعد الصنف 
الرئيس الذي يش��كل مركز الثقل 

النتاج التمور.
وقال اجلهاز التابع لوزارة التخطيط 
ف��ي تقرير ل��ه اطلع��ت »الصباح 
اجلديد« على نسخة منه، إن »انتاج 
التمور للع��ام املاضي 2017 جلميع 
األصناف للمحافظات املش��مولة 

بل��غ 618.8 ألف طن بزي��ادة ُقدرت 
نس��بتها %0.6 ع��ن انت��اج الع��ام 
املاضي وال��ذي قدر 615.2 ألف طن 

للمحافظات املشمولة«.
وأض��اف التقري��ر أن »انتاج الزهدي 
ف��ي الع��راق ال��ذي يع��د الصنف 

الرئيس والذي يشكل مركز الثقل 
النتاج التم��ور قدر 338.3 ألف طن 
بزي��ادة ُق��درت نس��بتها 1.5 % عن 
انت��اج الع��ام املاض��ي وال��ذي قدر 
333.2 ألف طن وبنسبة %54.7من 
مجموع انتاج التمور« ، مشيرا إلى 

أن »مع��دل انت��اج النخلة الواحدة 
ق��در 64.6 كغ��م، وأن أعلى معدل 
النتاج النخلة حتقق في محافظة 
واس��ط حيث ق��در ب��� 80.4 كغم 
وأق��ل انتاجي��ة للنخل��ة كان في 
محافظ��ة البص��رة حيث ق��در ب� 

46.5 كغم«.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في 
عام 2010 عن خطة اس��تراتيجية 
متتد لعش��رة أع��وام للوصول إلى 
زراع��ة 30 ملي��ون نخلة في جميع 

احملافظات.

ارتفاع إنتاج التمور بنسبة 0.6 % العام الماضي 

فتح شوارع فرعية في عدد من مناطق العاصمة 

بغداد - الصباح الجديد: 
للصناع��ات  العام��ة  الش��ركة  وقع��ت 
الهيدروليكي��ة احدى ش��ركات وزارة الصناعة 
واملعادن عقدين مع دائرة صحة املثنى وش��ركة 

نفط البصرة لتجهيزهما مبعدات متنوعة.
وقال مدير عام الش��ركة املهن��دس حيدر ناصر 
ظاه��ر ف��ي تصري��ح ملرك��ز االع��الم والعالقات 
العامة في الوزارة ان الش��ركة وقعت عقدا مع 
دائ��رة صحة املثنى بقيم��ة تزيد على 47 مليون 
دين��ار لتجهيز ونصب وفحص وتش��غيل وربط 
مولدت��ن بس��عة 100 كي ف��ي أي ومبواصفات 
عالية اجلودة فيما وقعت عقدا اخر مع ش��ركة 
نف��ط البص��رة لتجهيز ش��ركة نف��ط اجلنوب 
بعرب��ة ل��ودر بقيمة تتج��اوز ) 116( مليون دينار 
ومبواصف��ات فنية عالية وحمولة ال تقل عن 70 
طنا وبط��ول 14 مترا وع��رض 3.2 مترا ومنصة 
حتمي��ل ال تقل ع��ن 10 مترات ذات ج��كات رفع 
ع��دد2 ومنظوم��ة بري��ك ثنائية ال��دورة تعمل 
باله��واء املضغوط ومصابيح خلفية ) بك اليت 
( وم��زودة بكيبل كهربائ��ي لنقل التيار من رأس 
التريل��ة الى العربة اضاف��ة الى ملحقات اخرى 
متمثلة باالطار االحتياطي مع حاملة وصندوق 

العدد اليدوية وواقيات لالطارات اخللفية .
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متابعة الصباح الجديد:

ت��رأس الوكي��ل االق��دم ل��وزارة العمل 
والش��ؤون االجتماعي��ة املهندس فالح 
العام��ري اجتماع��ا االح��د للمديري��ن 
العام��ن في الوزارة ودوائرها ملناقش��ة 
املش��كالت والتحدي��ات الت��ي تواج��ه 

الوزارة في املرحلة املقبلة. 
وأك��د الوكي��ل االقدم خ��الل االجتماع 
على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد 
والتع��اون بن جميع الدوائر واالقس��ام 
ملعاجلة املش��كالت الت��ي ترافق العمل 
خصوص��ا ان هن��اك حمل��ة انتخابية 
قد ترافقها حتديات كبي��رة، داعيا دوائر 
الوزارة الى مراجعة خططها السنوية 

للوقوف على املعوقات. 
واضاف الوكيل االق��دم ان الوزارة بادرت 
باعداد صف بناء الق��درات لتطوير اداء 
مالكاته��ا الوظيفي��ة كونه��ا تعان��ي 
م��ن قل��ة امل��الكات البديلة ، مش��ددا 
عل��ى ض��رورة االهتمام به��ذا املوضوع 
وترشيح موظفن اكفاء من املمكن ان 
يكونوا قيادين مستقبال، فيما دعا الى 
التعام��ل باملقاييس املهني��ة املطلوبة 
مع املوظف��ن واعطائهم حيزا لتطوير 

مهاراتهم وقدراتهم. 
واوضح الوكي��ل االقدم ان هناك تقارير 
اسبوعية عن نشاطات الوزارة ودوائرها 
يقوم باعدادها قسم االعالم واالتصال 
احلكوم��ي ف��ي ال��وزارة الرس��الها الى 
االمان��ة العام��ة جمللس ال��وزراء لوجود 
تقييم اس��بوعي للوزارات ونشاطاتها، 
مؤك��دا ض��رورة التواص��ل مع قس��م 
االعالم وتزويده بالنشاطات املستقبلية 
املتوقعة الدراجها ضمن جدول التقييم 
مع االهتمام بنوعية النش��اط وقيمته 

املعنوية. 
من جانب��ه دعا الوكيل الفن��ي للوزارة 
عبد الكرمي عبداهلل الى اعداد بريد دوار 
ومراس��الت بن الوزارة ودوائرها ملعرفة 
م��ا يدور في مجال اصالح العمل لكون 
املرحلة املقبلة تتطل��ب جهودا كبيرة 
والعمل بش��كل متواصل للوصول الى 

حلول للمشكالت التي تواجهنا. 
واك��د الوكي��ل الفني عل��ى االهتمام 
مبوض��وع امل��وارد البش��رية وتوزيعه��ا 
حس��ب ما يخدم املصلحة العامة مع 
اج��راء تقييم ملديري االقس��ام وتفعيل 
قان��ون انضب��اط موظف��ي الدولة مع 
اجراء زي��ارات مفاجئ��ة ملتابعة العمل 
لك��ون املرحل��ة املقبل��ة مرحل��ة بناء 
واعم��ار وف��ي الوق��ت نفس��ه مرحلة 

حتديات سياسية.
على صعيد متصل نظم املركز الوطني 
للصحة والس��المة واملهنية في وزارة 

العمل والش��ؤون االجتماعية ندوة عن 
مخاطر االهتزاز مبش��اركة )17( موظفا 

من املركز. 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار 
منع��م ان الن��دوة حاضر فيه��ا معاون 
رئي��س فيزياوين من قس��م الس��المة 
املهني��ة باملرك��ز علي حس��ن محمد 
الذي قدم تعريفاً ع��ن مخاطر االهتزاز 
وكيفية الوقاية من��ه واالجراءات التي 
يجب القيام بها للحد من تأثيرها على 
صح��ة العاملن، فضال ع��ن مفاهيم 
اخ��رى مرتبطة باحلركة االهتزازية التي 

ميكن االس��تفادة منها ف��ي تطبيقاتنا 
احلياتية. 

من جانب اخر اش��ار منعم الى تنظيم 
املتدربن املشاركن في الدورة التدريبية 
السادس��ة التي اقيمت في العاصمة 
طوكيو ندوة تعريفية عن )بناء القدرات 
للعاملن في ادارة الصحة والس��المة 
املهنية( بالتنس��يق مع قسم التوعية 
والتدريب ش��ارك فيها )33( موظفا من 

املركز. 
واوض��ح ان الندوة حضرها معاون مدير 
ع��ام املرك��ز املهندس��ة ازه��ار فاضل 

ماج��د التي اكدت بدوره��ا على ضرورة 
االس��تفادة م��ن املعلوم��ات واخلب��رات 
التي تضمنتها الدورة التي اقيمت في 
اليابان بغي��ة العمل بها واالس��تفادة 
منها في تطوير العمل مبجال الصحة 
والس��المة املهنية في العراق، وخاصة 
انه��م حصل��وا عل��ى ه��ذه الفرص��ة 
اختب��ار  اجتيازه��م  بع��د  التدريبي��ة 
املنافس��ة )التحريري والش��فهي( في 
ايلول املاض��ي مبوجب االتفاقية املبرمة 
ب��ن املركز والوكال��ة اليابانية للتعاون 

الدولي )جايكا(. 

من جانبها دعت املدير العام املهندسة 
ازه��ار فاضل ماج��د الى اش��راك اكبر 
ع��دد من موظفي املرك��ز في مثل هذه 
الندوات وال��دورات للوصول الى الهدف 
املنش��ود الذي تس��عى له وزارة العمل 
اهدافها  االجتماعية ضمن  والش��ؤون 
املرس��ومة بتقدمي افضل اخلدمات الى 
العاملن في ش��تى االنشطة التابعة 
لقطاع��ات العمل كاف��ة لتوفير بيئة 
عمل سليمة وآمنة حفاظا على صحة 
العاملن وسالمتهم للحد من حوادث 

واصابات العمل واالمراض املهنية.    

دعت الى ترشيح موظفين أكفاء 

صف لبناء القدرات في وزارة العمل هدفه تطوير مالكاتها  

بادرت وزارة العمل 
بإعداد صف بناء 
القدرات لتطوير أداء 
مالكاتها الوظيفية 
كونها تعاني من 
قلة المالكات 
البديلة، فضاًل عن 
ترشيح موظفين 
اكفاء من الممكن 
أن يكونوا قياديين 
في المستقبل

جانب من االجتماع

العمل تطرح بديال عن الشمول 
براتب الرعاية االجتماعية

بغداد - الصباح الجديد:
دع��ا وزير العم��ل والش��ؤون االجتماعية محمد 
ش��ياع الس��وداني ام��س االثن��ن وزارة االعم��ار 
واالس��كان والبلدي��ات احلكوم��ات احمللي��ة ف��ي 
بغ��داد واحملافظات الى تفعي��ل فرز قطع االراضي 
الصناعي��ة مبا يغطي املش��مولن بأحكام قانون 
اخلدم��ات الصناعية رق��م ٣٠ لس��نة ٢٠٠٠ من 
حرفي��ن واصحاب مه��ن صناعية مبا ي��ؤدي الى 
خلق فرص عمل واس��تيعاب املزي��د من الباحثن 
عن العمل ف��ي ظل الظروف االقتصادية التي مير 

بها البلد. 
وذكر املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان” 
دعوة الوزي��ر تهدف الى التخفي��ف من املطالبة 
بالش��مول برات��ب االعانة االجتماعي��ة املتوقف 
حاليا بس��بب ع��دم وج��ود تخصيص��ات مالية 
اضافي��ة ، فض��ال عن تنش��يط القط��اع اخلاص 
واقامة املشاريع الفردية واجلماعية املدرة للدخل 
التي ستستوعب اعدادا كبيرة من االيادي القادرة 

والباحثة عن العمل”. 
وب��ن املتح��دث ان” قان��ون اخلدم��ات الصناعي��ة 
يتضم��ن تس��هيالت ومحفزات إذ يس��مح للدوائر 
واملؤسس��ات ذات العالقة بفرز قط��ع من االراضي 
العائ��دة لها وتخصيصها لالس��تعمال الصناعي 
والعمل على توفير اخلدمات الضرورية لها، مشيرا 
الى ان” القانون يسمح ببدل ايجارال يتجاوز %3 من 
قيمة االرض املفرزة ومن دون مزايدة علنية ويعطي 
امتياز االعفاء من ضريبة الدخل ملدة ثالث س��نوات 

وخاصة اخلريجن من اجلامعات واملعاهد”. 
واوض��ح منعم ان” املؤجر صاحب املش��روع هو من 
يتولى تش��ييد املنش��أة الصناعية التي يرغب بها 
وان القان��ون يركز على امله��ن ذات الطابع االنتاجي 
ومه��ن التصلي��ح والصيان��ة اخلاص��ة باملع��دات 
وم��ا يرتبط بها من اعمال ، مش��يرا ال��ى ان ” املدة 
املقبل��ة وبعد االنته��اء من صفح��ة ارهاب داعش 
تتطل��ب التوجه نحو توفير ف��رص عمل للعاطلن 
والباحثن عنه من اجل اعادة االس��تقرار اجملتمعي 
وتوفير لقمة العيش الكرمية وخاصة ألبناء املناطق 
التي حتررت بفضل س��واعد ابطال القوات االمنية 

ومتطوعي احلشد “. 
يذكر ان دائرة التش��غيل والقروض في وزارة العمل 
اطلق��ت )3000( قرض الى نينوى منها )500( قرض 
خاص باملش��مولن بقانون اخلدمات الصناعية رقم 
٣٠ لس��نة ٢٠٠٠ ومددت التق��دمي عليها لغاية 21 

من شهر كانون الثاني اجلاري. 
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لندن - وكاالت:

تنتش��ر األقاويل بأن رئيس��ة الوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، تقاوم إلنقاذ 
دافع��ي الضرائ��ب بس��بب إضراب 
ش��ركة البناء العمالقة »كاريلون«، 
باالنهي��ار  تهدي��ًدا  تواج��ه  والت��ي 
بس��بب دين يبل��غ ق��دره 1.5 مليار 
جني��ه إس��ترليني، وس��ط مخاوف 
م��ن العواقب الوخيمة ملؤسس��ات 

اخلدمات العامة.
ومتتل��ك الش��ركة عددًا كبي��رًا من 
باحلكومة،  اخلاص��ة  املهمة  العقود 
من بينها بناء املدارس واملستشفيات 
والسجون، والبنية التحتية لوسائل 
النق��ل، وفي ه��ذا الس��ياق، يعمل 
مس��ؤولون من احلكومة في عطلة 
هذا األس��بوع في عروض منفصلة 
للحصول على موافق��ة إنقاذ هذه 
املش��اريع قبل فتح األسواق املالية، 
ام��س اإلثنني، ولكن يب��دو أن الوزراء 
ال ينتوون التح��رك واكتتاب الديون 
م��ع  اتص��االت  وس��ط  الضخ��م، 

املساهمني والبنوك لتلقي الضربة 
بداًل من القطاع العام.

وم��ن جانب��ه، ق��ال بران��دون لويس، 
رئي��س ح��زب احملافظ��ني »احلكومة 
تراق��ب الوض��ع ع��ن كث��ب، بينما 
تضغ��ط للتأك��د من أن الش��ركة 
ملتزمة باس��تمرار بناء املش��اريع«، 
وانتقد وزير النق��ل كريس غرايلنغ، 
طريق��ة تعامل ش��ركة »كاريلون« 
على مش��روع »HS2 »، القطار فائق 
الس��رعة، وذل��ك بعد أس��بوع من 
صدم��ة مش��كلة األرباح ف��ي متوز 
املاض��ي، وأك��د عل��ى أنه ف��ي ذلك 
الوقت حصل على تأمني للتعهدات 

اخلاصة بصحة الشركة.
فيما يوضح أن��درو أدونيس، الرئيس 
الس��ابق للجن��ة الوطني��ة للبنية 
التحتي��ة، أن الوزي��ر ل��م يتص��رف 
بحكمة مع املشكلة، فقد حصلت 
الش��ركة عل��ى العق��د من��ه بعد 
املش��اكل القائم��ة ف��ي الصي��ف، 
مما أثار التس��اؤالت ح��ول اهتمامه 

باملشكلة.
وأص��در جون تريك��ت، رئي��س وزراء 

حكومة الظل التابعة حلزب العمل، 
االنتقادات ذاتها لوزي��ر النقل، قائاًل 
هن��اك  أن  ألش��هر  واضًح��ا  »كان 
الش��ركة  صعوبات س��تقابلنا مع 
ومل��ن احلكوم��ة واصلت تس��ليمها 
العقود حتى بعد مشكلة الفوائد«، 
الوظائ��ف  »تتع��رض  مضيًف��ا 
بس��بب  للخط��ر  اآلن  واخلدم��ات 
والذي��ن  احملافظ��ني  أعض��اء ح��زب 
لم ي��روا من خالل جلانهم الفش��ل 
القائم أليدولوجية املش��روع، حيث 
مقدم��ة حاف��ز األرب��اح جت��اه متويل 
دافع��ي الضرائب للخدمات، ولذلك 
يدعو حزب العمل احلكومة للوقوف 
والتدخل إلعادة عقود القطاع العام 
املهمة، م��ن أجل حماي��ة موظفي 
ودافع��ي  واملتقاعدي��ن،  كاريلي��ون، 

الضراب البريطانيني«.
وأي انهيار لشركة »كاريليون« التي 
تقدم خدمته��ا إلدارات احلكومة مبا 
فيه��ا العدالة والصح��ة والتعليم 
وبناء املستشفيات والطرق وخطوط 
الس��كك احلديدي��ة، س��يكون لها 
صدى عبر اململكة املتحدة وكذلك 

في كندا والش��رق األوس��ط، حيث 
تعم��ل الش��ركة هناك من��ذ 200 
عام، وش��يدت العديد من املشاريع 

املرموقة.
الليبرال��ي  احل��زب  زعي��م  وأص��ر 
الدميقراطي، السير فينس كابل، على 
ض��رورة تلق��ي املس��اهمني والدائنني 
الضرب��ة بداًل م��ن دافع��ي الضرائب، 
حيث محاولة إنقاذ املشاريع العمالقة 
والت��ي على وش��ك االنهي��ار، ورفض 
االقتراحات بأن تستفيد الشركة من 
برنام��ج إنفاذ حكوم��ي لتفادي وقوع 
مش��اريع كبرى في القطاع العام في 

حالة من الفوضى.
وتركت »كاريليون« ديونً��ا تقدر مبليار 
فضيح��ة  بع��د  إس��ترليني  جني��ه 
احملاس��بة، كما أن لديها دي��ون أخرى 
جني��ه  ملي��ون   587 بنح��و  تق��در 
إس��ترليني تضع 28.500 من أصحاب 
معاش��ات التقاعد في خطر، وكانت 
قد دعت النقابات في وقت سابق من 
هذا األس��بوع احلكوم��ة إلى بذل كل 
م��ا في وس��عها حلماي��ة العمال في 

الشركة.

شؤون عربية ودولية6

باريس - وكاالت:
أم��ل مس��ؤول فرنس��ي ف��ي أن تقب��ل بريطاني��ا 
اس��تقبال مزيد من طالبي اللجوء، وأن تدفع أكثر 
م��ن أجل األم��ن احل��دودي وتواجدها عل��ى اجلانب 
الفرنسي من القنال االجنليزي، لضمان عدم تدفق 

املهاجرين.
وكانت بريطانيا قد مّدت صالحياتها احلدودية إلى 
داخل فرنس��ا مبقتضى معاه��دة ثنائية عام 2003 
تعرف باسم اتفاقية لو توكيه، غير أن أزمة الهجرة 
واالس��تفتاء على االنفص��ال عن االحت��اد األوروبي، 

جعال هذا الترتيب مصدر جدل بني الطرفني.
وس��تطرح ه��ذه القضية للتفاوض ي��وم اخلميس 
املقب��ل، عندما يج��ري الرئيس الفرنس��ي إميانويل 
ماكرون محادثات مع رئيس��ة ال��وزراء البريطانية 

تيريزا ماي في قمة تعقد في جنوب بريطانيا.
وسئل املس��ؤول عما إذا كان يتوقع صدور إعالنات 
ملموس��ة عن احملادثات؟ فق��ال : »نعم. لكن هل مت 

استكمال كل شيء؟ بالتأكيد ال«.
وي��وم األحد نقلت صحيفة »ل��و باريزيان« عن وزير 
الداخلي��ة الفرنس��ي، جي��رار كولوم��ب، الذي قاد 
احملادث��ات قوله إنه يأمل باالتف��اق على »بروتوكول 

إضافي« يكمل اتفاقية لو توكيه.
وأش��ارت تصريحات��ه إلى تخلي ماك��رون عن وعد 
قطعه على نفس��ه في احلمل��ة االنتخابية بإعادة 

التفاوض على اتفاقية لو توكيه بالكامل.
وقال املس��ؤول املطلع عل��ى آراء وزير الداخلية »ما 
زلن��ا نتفاوض. ثم��ة أخ��ذ ورد. ولم يتحدد ش��يء 

بعد«.
وأض��اف أنه إذا لم يت��م التوصل إل��ى اتفاق، فمن 
املمك��ن أن تتخلى فرنس��ا عن اتفاقي��ة لو توكيه 
وس��يضطر البلدان إلى إعادة العم��ل بحدودهما 
عل��ى جانبي القن��ال االجنليزي وهو أم��ر ليس في 

صالح الطرفني.
م��ن جانبه، ق��ال متح��دث باس��م وزارة الداخلية 
البريطانية : »نحن نعمل عن كثب مع الس��لطات 
الفرنس��ية على كل املس��تويات لتقليل ضغوط 
اإلجرامي��ة  العصاب��ات  واس��تهداف  املهاجري��ن 
الضالع��ة في تهريب البش��ر س��واء في ش��مال 

فرنسا أو فيما هو أبعد من ذلك«.
وق��ال املس��ؤول الفرنس��ي إن ب��الده تطالب أيضا 
ببن��ود قانونية تضمن قب��ول بريطانيا، أعدادا أكبر 
م��ن الالجئني مضيف��ا أنها ق��د تقب��ل املزيد من 
القاصرين دون مرافقني مبقتضى القواعد املعمول 

بها في االحتاد األوروبي.

طوكيو - رويترز:
انتق��د وزير الدف��اع الياباني الص��ني أمس االثنني 
بس��بب إبحار غواصة ش��بح نووية متطورة قرب 
ج��زر متن��ازع عليها تطال��ب بها كل م��ن اليابان 

والصني قائال إن الواقعة تؤجج التوترات.
وقال��ت وزارة الدف��اع الياباني��ة إن الغواصة التي 
رصدتها اليابان في بحر الصني الش��رقي من نوع 
ش��انغ يبلغ طولها 110 أمتار وقادرة على الغوص 
مس��افات أعمق ولفت��رات أطول م��ن الغواصات 
األقدم ومس��لحة بطوربي��دات وصواريخ مضادة 

للسفن.
أونودي��را  إيتس��ونوري  الدف��اع  وزي��ر  وق��ال 
للصحفيني«تسيير غواصة غاطسة قرب أراضي 

دولة أخرى يتعارض مع أعراف القواعد الدولية«.
ورغ��م أن الس��فن الصيني��ة عادة م��ا تبحر قرب 
اجل��زر الياباني��ة على حافة بحر الصني الش��رقي، 
ميث��ل وجود غواصة حتت املاء تهدي��دا أكبر لليابان 
التي تخشى أن تكون الصني تستعرض عضالتها 
العس��كرية ف��ي املي��اه املمتدة إلى غ��رب احمليط 
الهادي في الوقت الذي حتكم فيه سيطرتها على 

بحر الصني اجلنوبي اجملاور.
واجلزر غير املأهول��ة املتنازع عليها في بحر الصني 
الش��رقي تعرف ف��ي اليابان التي تس��يطر عليها 

باسم سينكاكو وفي الصني باسم دياويو.
ووصف يوش��يهيدي س��وجا كبي��ر أمناء مجلس 
ال��وزراء اليابان��ي وجود ث��الث س��فن تابعة حلرس 
الس��واحل الصيني ف��ي املياه ام��س االثنني بأنه 
»مؤسف«، وكان سوجا قد احتج األسبوع املاضي 
على وجود الغواصة وس��فن أخرى تابعة للبحرية 

الصينية.

باريس ولندن ما بين 
سندان الالجئين 
ومطرقة المال 

وزير الدفاع الياباني ينتقد 
الصين بسبب غواصة

متابعة - الصباح الجديد:

املتح��دة  الوالي��ات  أعلن��ت 
أم��س إنه��ا تعمل م��ع فصائل 
»حليف��ة« لها لتش��كيل »قوة 
حدودي��ة« جدي��دة قوامه��ا 30 
أل��ف جندي س��تكون مهمتها 
االنتش��ار على احلدود السورية 
مع تركيا ش��ماال والعراق باجتاه 
اجلن��وب الش��رقي وعل��ى طول 
وادي نهر الف��رات، في وقت عبر 
وزير اخلارجية الروس��ي سيرغي 
الف��روف عن قلق موس��كو من 
اخلطط األمريكية للمس��اعدة 
في إنش��اء مناطق ح��دود آمنة 
شمال سوريا، متهما واشنطن 
بأنها ال تريد احلفاظ على وحدة 

األراضي السورية.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، 
باكير ب��وزداغ، ام��س االثنني إن 
بالنار«  املتحدة »تلعب  الواليات 
من خالل تش��كيل ق��وة أمنية 
حدودية في س��وريا تضم قوات 

كردية.
وتأتي التصريح��ات التركية ردا 
عل��ى إع��الن التحال��ف الدولي 
بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة عن 
تشكيل قوة تتكون من 30 ألف 
مقات��ل عل��ى احلدود الس��ورية 

واألكراد عمودها الفقري، .
وكان املتحدث باس��م الرئاسة 
التركية، إبراهيم قالن، أكد فور 
إعالن التحالف عن هذه اخلطوة، 
أن بالده »حتتف��ظ بحق التدخل 
ض��د املنظم��ات اإلرهابي��ة في 
الوق��ت واملكان والش��كل الذي 

حتدده«.
وتعتب��ر أنقرة »وح��دات حماية 
االمت��داد  الكردي��ة«،  الش��عب 
الس��وري ملنظم��ة )ب��ي كا كا( 
التي تصنفها منظمة إرهابية.

ورأت أنق��رة ف��ي ه��ذه اخلطوة 
محاولة من »واشنطن إلضفاء 
الش��رعية على ه��ذه املنظمة 
أركانه��ا  وتثبي��ت  اإلرهابي��ة، 
ف��ي املنطق��ة بش��كل دائم«، 
بذريعة مكافحة تنظيم داعش 

اإلرهابي
والفصائ��ل احلليف��ة املقصودة 

س��وريا  »ق��وات  ه��ي  طبع��ا 
»وح��دات  أو  الدميقراطي��ة« 
احلماية الكردي��ة« وكالهما من 
الواجهات ذات األسماء املتعددة 
حلزب العمال الكردس��تاني في 
تركيا، )وهو م��ا يعني أنه حزب 
يعّبر عن سياق سياسي ألكراد 
تركيا وليس أكراد س��وريا( وهذا 
م��ا يفّس��ر الغض��ب الترك��ي 
الس��ريع من اإلعالن واستدعاء 
أنقرة للسفير األميركي لديها.
*هددت مبهاجمة مدينة عفرين

بدوره هدد للرئيس التركي رجب 
طيب إردوغ��ان مبهاجمة مدينة 
عفري��ن، وه��ي مركز أساس��ي 
العم��ال  »ح��زب  لس��يطرة 
قري��ب  لكن��ه  الكردس��تاني« 
جدا من تركي��ا )حوالى 70 كم( 
وبعيد ع��ن حدود نه��ر الفرات، 
وهي تصريحات سبق أن كررها 
املس��ؤولون األت��راك على مدى 

سنوات، ولكن رافقها هذه املرة 
توس��يع القصف املدفعي منذ 
الس��بت املاض��ي عل��ى مواقع 
حزب العمال في املدينة وإرسال 
للح��دود  عس��كرية  تعزي��زات 
واحلديث عن قرب ظهور تشكيل 
من خمس��ة آالف مس��ّلح مع 
حتركات تش��ير إلى هجوم بّري، 
وكّل ه��ذه إش��ارات ت��دّل على 
تصاع��د غير مس��بوق لغضب 

األتراك جتاه األمريكيني.
فيما ال يخف��ي »حزب العمال« 
أب��داً خطط��ه لتش��كيل دولة 
»احتادي��ة« كردية داخل س��وريا 
إل��ى  توّس��عها  إم��كان  )م��ع 
الع��راق  ف��ي  نف��وذه  مناط��ق 
ه��ذا  أن  والواض��ح  وتركي��ا(، 
يج��د دعم��اً أميركي��اً متزاي��داً 
ف��ي  احل��زب كان مطواع��اً  ألن 
العس��كرية  األه��داف  تنفي��ذ 
ف��ي  األمريكي��ة  والسياس��ية 

س��وريا والع��راق، ولكونه )على 
عكس التجرب��ة األمريكية مع 
الفصائل العس��كرية السورية 
الهوى  املعارضة( معصوما عن 
»يزع��ج«  ال��ذي  »اإلس��المي« 
والسياس��ية  األمني��ة  اإلدارات 
األمريكي��ة، وعل��ى عكس تلك 
عل��ى  ق��ادراً  كان  الفصائ��ل، 
السوري  النظام  مع  التنس��يق 
و«توحي��د الق��وى« مع��ه ض��د 
»اإلسالميني« بكافة أشكالهم 

حني يحتاج األمر.
وميك��ن ربط النقل��ة األميركية 
واش��نطن  بتجرب��ة  احلالي��ة 
التاريخي��ة الطويلة مع األكراد، 
لك��ن إذا وضعنا في حس��باننا 
املتح��دة  الوالي��ات  تخّل��ي 
اس��تفتاء  ع��ن  األمريكي��ة 
االستقالل األخير في كردستان 
العراق ميكننا اعتبار ما يحصل 
في س��وريا حالّي��اً تط��ّورا غير 

مسبوق.
التجرب��ة  س��حب  ويكش��ف 
الكردي��ة العراقية عل��ى تركيا 
ف��ي  مهم��ة  تغّي��رات  ب��دوره 
األميركي��ة  االس��تراتيجية 
للمنطق��ة، فف��ي ح��ني تدافع 
واش��نطن ع��ن وح��دة الدول��ة 
بطاقة حمراء  وترف��ع  العراقية 
األك��راد  اس��تقالل  الس��تفتاء 
هن��اك، فإنها، ف��ي املقابل حتّول 
حزب العمال الكردس��تاني إلى 
جيش وحتدد له ح��دود دولة في 

سوريا )مع قابلية للتمدد(. 
هذا وعبر وزير اخلارجية الروسي 
قل��ق  ع��ن  الف��روف  س��يرغي 
موسكو من اخلطط األمريكية 
للمس��اعدة في إنشاء مناطق 
آمن��ة ش��مال س��وريا،  ح��دود 
متهما واش��نطن بأنها ال تريد 
احلف��اظ عل��ى وح��دة األراضي 

السورية.

وقال ف��ي املؤمت��ر الصحفي حول 
الدبلوماس��ي  العم��ل  نتائ��ج 
الروس��ي عام 2017، امس االثنني: 
»يثي��ر ذل��ك تس��اؤالت لدينا من 
وجهة نظر احترام وحدة األراضي 
السورية. ولكن توجد هناك أيضا 
القضية في العالقات بني األكراد 
وتركي��ا. وه��ذه اخلط��وة األحادية 
اجلان��ب ال تس��اعد ف��ي تهدئ��ة 

الوضع حول عفرين«.
وأشار الوزير إلى أنه »ذكر املشروع 
األمريك��ي اجلدي��د ح��ول إنش��اء 
اعتم��ادا  آمن��ة  ح��دود  مناط��ق 
على ق��وات س��وريا الدميقراطية 
الكردية«،  الوح��دات  وأساس��ها 
مضيف��ا أن ه��ذا قد أث��ار رد فعل 

سلبي من جانب تركيا.
هذا وش��دد الفروف عل��ى ضرورة 
أخ��ذ مصال��ح األك��راد باالعتبار 
في عملي��ة التحضير ملؤمتر احلوار 

السوري.

أميركا تعلن حدود الدولة الكردية في دمشق

أنقرة تحّذر واشنطن من »اللعب بالنار« على الحدود السورية

سيرغي الفروف 
يعبر عن قلق 
موسكو من 

الخطط األميركية 
للمساعدة في 
إنشاء مناطق 

حدود آمنة شمال 
سوريا

احلدود السورية

تقـرير
وسط مخاوف من العواقب الوخيمة لمؤسسات الخدمات العامة

فضيحة شركة »كاريلون« ُتعّرض البنية التحتية البريطانية للخطر
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القدس - وكاالت:
رفض الرئيس الفلسطيني محمود 
عب��اس في وق��ت متأخر م��ن امس 
االول خطة الرئيس االميركي دونالد 
ترامب اجلديدة للسالم مع اسرائيل، 
واصفا اياها بأنها "صفعة العصر"، 
وذلك بعد اعترافه بالقدس عاصمة 

للدولة العبرية.
وفي خطاب اس��تمر نحو س��اعتني 
في افتتاح اجتماع للمجلس املركزي 
ملنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية، 
لبحث تداعي��ات قرار ترام��ب املثير 
للجدل، كرر عباس ان الفلسطينيني 
لن يقبلوا بالواليات املتحدة وسيطا 

في محادثات السالم مع اسرائيل.
واضاف "أننا سلطة من دون سلطة 
وحت��ت احتالل م��ن دون كلف��ة، ولن 

نقبل أن نبقى كذلك".
ووقعت اس��رائيل ومنظمة التحرير 
اوس��لو  اتفاق��ات  الفلس��طينية 
للحكم الذاتي الفلسطيني العام 

.1993
وق��ال عب��اس ف��ي خطاب��ه "قلن��ا 

ال لترام��ب ول��ن نقب��ل مش��روعه، 
وصفقة العصر هي صفعة العصر 
ولن نقبلها"، في اش��ارة الى تعهد 
ترامب التوصل ال��ى "صفقة" حلل 

الصراع االسرائيلي الفلسطيني.
وتابع "أننا ال نقبل أن تكون أميركا 
وسيطا بيننا وبني إسرائيل" مؤكدا 
ان الفلس��طينيني يرغبون بعملية 

سالم تقودها جلنة دولية.
الس��فير  عب��اس  انتق��د  كم��ا 
االميرك��ي ف��ي اس��رائيل ديفي��د 
االميركي��ة  والس��فيرة  فريدم��ان 
ف��ي االمم املتح��دة نيك��ي هايل��ي 
للموقف  متاما  الداعمة  ملواقفهما 

االسرائيلي.
ويجتم��ع اجملل��س املرك��زي لبحث 
الردود املناس��بة على ق��رار ترامب 
في كان��ون االول الفائ��ت االعتراف 

بالقدس عاصمة السرائيل.
وق��د وضع قرار ترام��ب حدا لعقود 
من الدبلوماس��ية االميركية التي 
كانت تتريث في جعل قرار االعتراف 

بالقدس واقعا.

وأك��د عباس انه لم يعد في إمكان 
دور  تلع��ب  ان  املتح��دة  الوالي��ات 
الوس��يط ف��ي محادثات الس��الم. 
وجم��دت القي��ادة الفلس��طينية 
االميركية،  االدارة  م��ع  اتصاالته��ا 
وق��ررت ع��دم لق��اء نائ��ب الرئيس 
االميرك��ي ماي��ك بنس ف��ي زيارته 
املقبل��ة في 22 و23 كان��ون الثاني 

اجلاري.
ولم يتط��رق عباس ال��ى االعتراف 
اجملل��س  دع��ا  ولكن��ه  بإس��رائيل، 
املرك��زي ال��ى اع��ادة النظ��ر ف��ي 
االتفاق��ات املوقع��ة ب��ني منظمة 
واحلكومة  الفلس��طينية  التحرير 

اإلسرائيلية.
الفلسطينيني  السالم بني  وجهود 
بالكامل  واالس��رائيليني متوقف��ة 
منذ فش��ل املبادرة االميركية حول 

هذا املوضوع في نيسان 2014.
وتع��د احلكوم��ة الت��ي يترأس��ها 
بنيام��ني نتانياهو األكثر ميينية في 
تاري��خ إس��رائيل، وتض��م مؤيدين 
لالس��تيطان دعوا منذ تولي دونالد 

ترامب الرئاسة في الواليات املتحدة 
إلى إلغاء فكرة حل الدولتني وضم 

الضفة الغربية احملتلة.
م��ن جانبه، رأى منس��ق مش��روع 
إس��رائيل فلس��طني ف��ي اجملل��س 
األوروب��ي للعالق��ات اخلارجية هيو 
لوف��ات ان اخلط��اب ل��م يش��كل 

خطوة جديدة.
وق��ال لوكال��ة فرانس ب��رس امس 
االول االحد "من األس��لم القول ان 
الرئي��س عباس لم يقم بأي ش��يء 
يذكر لتحسني العالقات االميركية 
الفلسطينية التي وصلت اآلن الى 

ادنى مستوياتها".
ورأى لوفات ان خطاب عباس اش��ار 
الى "ان ليس هن��اك رؤية حقيقية 
لتجاوز منوذج اوس��لو ال��ذي كانت 

تقوده الواليات املتحدة".
كانوا  الذي��ن  واض��اف "سيش��عر 
اس��تراتيجية  مبالم��ح  يأمل��ون 
فلسطينية جديدة النهاء االحتالل 
او التح��ول باجتاه الدول��ة الواحدة، 

بخيبة امل".

عباس يرفض خطة ترامب للسالم 
تونس - رويترز:

قال��ت وزارة الداخلي��ة التونس��ية 
 40 أوقف��ت  انه��ا  االثن��ني  ام��س 
ش��خصا تورطوا في أعمال شغب 
وذلك بعد جتدد احتجاجات عنيفة 
في خم��س مناطق في تونس على 
خلفية إجراءات التقشف في وقت 

متأخر من امس االول.
وأطلق��ت  االحتجاج��ات  وجت��ددت 
لتفري��ق  الغ��از  قناب��ل  الش��رطة 
احملتجني بعد هدوء اس��تمر يومني 
إثر أسبوع من الصدامات عقب رفع 

األسعار وفرض ضرائب جديدة.
العنيف��ة  االحتجاج��ات  وب��دأت 
األس��بوع املاضي وتخللها ش��غب 
وعملي��ات نه��ب وحرق. وس��رعان 
ما انتش��رت في العدي��د من املدن 
التونس��ية رفضا لق��رار احلكومة 
فرض ضرائب جديدة ورفع أس��عار 
بعض الس��لع اعتبارا م��ن مطلع 
العام احلالي لكنها هدأت نس��بيا 

يومي اجلمعة والسبت.
بح��ي  الش��بان  وجتم��ع عش��رات 

بالعاصم��ة تونس امس  التضامن 
االول االح��د وأش��علوا الن��ار ف��ي 
بإط��الق  الش��رطة  وردت  إط��ارات 

قنابل الغاز.
وق��ال خليفة الش��يباني املتحدث 
باس��م وزارة الداخلية »التحركات 
ح��ي  وش��ملت  مح��دودة  كان��ت 
هيش��ر  ودوار  والك��رم  التضام��ن 
بوزيد  بالعاصم��ة تونس وس��يدي 

وفريانة«.
وأض��اف أن احملتجني حاولوا اقتحام 
مقر تاب��ع للجم��ارك ف��ي فريانة. 
ش��خصا   41 الش��رطة  وأوقف��ت 

متورطني في الشغب.
لكن رغ��م ق��رارات احلكوم��ة رفع 
للعائ��الت  املالي��ة  مس��اعداتها 
الفقي��رة ومح��دودي الدخل، خرج 
متظاه��رون ي��وم األح��د للش��ارع 
الرئيس��ي بالعاصمة في احتجاج 
االقتصادية  سلمي على املصاعب 
الس��نوية  الذك��رى  م��ع  تزامن��ا 
بالرئي��س  لإلطاح��ة  الس��ابعة 

السابق زين العابدين بن علي.

تونس تعتقل 41 شخصا 
مع تجدد االحتجاجات العنيفة

وصفها بصفعة العصر



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواجه االتفاق اخلاص بإمداد الكويت 
بالغ��از العراق��ي صعوب��ات، بعدما 
رف��ض العراق الس��عر الذي قدمته 
الكويت للحصول على غازه، كجزء 

من التعويضات املستحقة عليه.
وعل��م من مصادر نفطي��ة عراقية 
إن »اخلالف يدور حول تسعير األلف 
قدم مكعب��ة، إذ يطالب العراق ب�5 
دوالرات، ف��ي حني تريده الكويت ب�3 

دوالرات«.
وقال��ت املص��ادر: »م��ا زال��ت هناك 
مذكرات تفاهم س��تبحث اجلهات 
اخملول��ة م��ن اجلانب��ني م��ن خاللها 

حتقيق مزيد من التقارب بينهما«.
وذكرت املصادر ان »احملادثات بش��ان 
هذا االتفاق سبق ان تعثرت وبسبب 

اخلالف على السعر أيضا«.
ويبدو ان إصرار الكويت على س��عر 
أقل من ثالثة دوالرات للمليون وحدة 
حراري��ة بريطانية ليك��ون متوافقا 
مع أس��عار هنري هاب في الواليات 
املتح��دة لكن��ه أقل م��ن نصف ما 
يدفعه العراق عندما يستورد الغاز 

من إيران.
ويرغ��ب كل م��ن البلدي��ن بإقام��ة 
مصنع للبتروكيماويات على أرضه 
االستفادة من تسليمات  لتعظيم 
الغ��از. ورجحت املصادر ان يحس��م 
اخل��الف خ��الل مؤمت��ر املانح��ني في 

الكويت.
وكان االتفاق، الذي يبدو أنه يتعرض 
لعرقلة، ينص عل��ى إمداد الكويت 
بنح��و 350 ملي��ون ق��دم مكعب��ة 
يومياً، على أن تصل إلى 500 مليون 
تدريجياً، وذلك بعد وضع اللمسات 

األخيرة عليه.
وكان الع��راق ع��ني توي��و لألعم��ال 
الياباني��ة ملس��اعدته  الهندس��ية 
في بناء خ��ط أنابيب للغاز ميتد إلى 
للبتروكيماويات  ومصن��ع  الكويت 
بغ��داد  س��عي  م��ع  ب��ه  مرتب��ط 
خلفض حرق الغاز واس��تكمال دفع 

التعويضات املستحقة عليها.

وس��يتيح املش��روع، الذي لم تُعلن 
تفاصيل��ه بع��د، للكوي��ت تنوي��ع 
مصادر اس��تيراد الغاز ف��ي أعقاب 
أزمة سياس��ية ب��ني دول خليجية.. 

وقطر املورد الرئيس للغاز.
وسيشكل أيضا ضربة لرويال داتش 
شل التي كانت تس��عى للهيمنة 
على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر 
عالقاته��ا م��ع بغ��داد ف��ي أعقاب 
انسحابها من مش��روعات نفطية 

كبيرة.
بريتي��ش  ش��ركة  اك��دت  عاملي��اً، 
 ،»B.P« بترولي��وم العاملي��ة للطاقة
أن » منو الطلب العاملي على النفط 
يتزاي��د، متوقعة وصول��ه إلى 100 

ملي��ون برميل يومي��ا والول مرة في 
عام 2018.

وقالت الش��ركة الدولية في تقرير 
حدي��ث لها، انه »عل��ى مدى حاجة 
العال��م إلى النف��ط لعقود مقبلة 
للمساعدة على تلبية االحتياجات 
املتزايدة م��ن الطاق��ة العاملية مع 
ازدياد عدد س��كان العالم مبعدالت 
س��ريعة النمو خاصة ف��ي الصني 
والهن��د وإفريقيا ف��أن النفط اخلام 
س��يظل يلعب دورا مهما في مزيج 
الطاق��ة العاملي إل��ى جانب احلاجة 
إلى املزيد من إنت��اج الغاز والطاقة 
املتج��ددة«، مش��يرة إل��ى أن، أب��رز 
التحديات التي تواجه السوق حاليا 

تتمث��ل في أهمي��ة اإلنت��اج بنحو 
تنافس��ي ف��ي ظ��ل عالم يتس��م 
والتكنولوجي��ا  الوفي��رة  بامل��وارد 

سريعة التقدم«. 
وي��رى التقرير أن »منتج��ي النفط 
يعملون حاليا على تطوير أساليب 
اإلنت��اج بحيث يتمكنون من حتقيق 
هامش أعلى للربح وتكلفة أقل في 
اإلنتاج وبالتالي يستطيع املنتجون 
أن يصبحوا أكثر مرونة جتاه أي بيئة 

سعرية يجتازها السوق«. 
وذكر التقرير الدولي أن »مشروعات 
إنتاج النفط ف��ي املياه العميقة ال 
ت��زال قادرة على املنافس��ة في ظل 
أوضاع الس��وق احلالية، مشيرا إلى 

ضرورة ،عدم التخوف من مش��اريع 
أو  العميق��ة  املي��اه  ف��ي  النف��ط 
جتميده��ا، عاداً أن هذه املش��روعات 
تع��ّد تنافس��ية للغاية م��ن حيث 
التكلف��ة خاص��ة أنها انتعش��ت 
س��ابقا في ظل مستويات سعرية 

منخفضة للنفط«.
وكانت أس��عار النفط قد ارتفعت 
لس��ادس جلس��ة على التوالي في 
خت��ام تعام��الت األس��بوع املاضي، 
بعد أن ق��ال ألكس��ندر نوفاك وزير 
الطاقة الروس��ي إن »إمدادات اخلام 
العاملية لم تص��ل بعد إلى مرحلة 
الت��وازن الكام��ل، وه��و م��ا خفف 
قل��ق األس��واق م��ن إنه��اء مبك��ر 

التف��اق تقوده منظمة أوبك خلفض 
االنتاج«.

 وذكر مصدر ع��ن مندوب في أوبك 
أن من املؤمل وصول أس��عار النفط 
الى 100 دوالر للبرميل بحلول العام 

.2019
وقال املصدر أن »مس��اعي املنظمة 
متضي الى اعادة أس��عار النفط الى 

ما كانت عليه قبل العام 2014«.
وب��ني أن م��ن املمكن ارتفاع س��عر 
برمي��ل النف��ط ال��ى 100 دوالر في 
حال��ة تثبي��ت ال��دول االعضاء في 
املنظم��ة واملنتج��ني خارجها على 
جتميد االنتاج في الس��قوف املتفق 

عليها. 

الطلب العالمي على النفط مرشح لالرتفاع إلى 100 مليون برميل

»السعر« يعرقل اتفاق تزويد الكويت بالغاز العراقي

يرغب كل من 
البلدين بإقامة مصنع 
للبتروكيماويات 
على أرضه لتعظيم 
االستفادة من 
تسليمات الغاز. 
ورجحت المصادر ان 
يحسم الخالف خالل 
مؤتمر المانحين في 
الكويت

الغاز العراقي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أف��ادت بيانات من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية 
أم��س االثنني أن معدل التضخم ف��ي األردن ارتفع 
إل��ى 0.34 باملئة في كانون األول املاضي مقارنة مع 

0.15 باملئة في الشهر السابق.
وتتوق��ع احلكوم��ة أن تبل��غ نس��بة التضخم في 

اململكة للعام احلالي نحو 1.5 باملئة.
على صعيد متصل، بدأ مجلس االعيان األردني في 
جلسته أمس االثنني مبناقش��ة مشروعي قانوني 
املوازن��ة العام��ة، وموازن��ات الوح��دات احلكومية 

للعام 2018.
وأوص��ى تقري��ر اللجن��ة املالي��ة واالقتصادية في 
اجمللس، بوض��ع منظومة متكامل��ة ملفهوم مبدأ 
اإلعتم��اد على الذات بالتش��ارك مع مؤسس��ات 
القط��اع اخلاص واجملتمع املدني، وأن تلتزم احلكومة 
بع��دم جت��اوز اإلنفاق م��ن أي بند من بن��ود املوازنة 
للمخصص املرصود له، ودراسة اعادة هيكلة دائرة 
املوازنة العامة، فضالً عن وضع خطة شاملة لوقف 
الهدر في املال الع��ام وتخصيص الدعم الصحاب 
الدخول التي تقل عن الف دينار، ودراس��ة التعرفة 
الكهربائية مبا يراعي مبدأ التكافل االجتماعي، وال 

يعاقب املنتج على حساب املستهلك.

لندن ـ رويترز:
س��جلت أس��عار الذهب أعلى مس��توى فيما يزيد 
على أربعة أشهر أمس االثنني بفعل ضعف الدوالر 
الذي نزل ألقل مستوى في ثالثة أعوام مقابل سلة 

من العمالت.
وصع��د الس��عر الف��وري للذه��ب 0.3 باملئ��ة إلى 
1342.50 دوالر لألوقية )األونصة( بعد أن المس أقوى 

مستوى منذ الثامن من أيلول عند 1344.44 دوالر.
وزاد الذهب في املعامالت الفورية لألسبوع اخلامس 

على التوالي األسبوع املاضي وارتفع 1.3 باملئة.
وارتفع��ت عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.5 باملئة 

إلى 1341.90 دوالر لألوقية.
ونزل مؤشر الدوالر 0.2 باملئة إلى 90.810. وفي وقت 
س��ابق من اجللس��ة س��جل مس��توى متدنيا عند 

90.622 دوالر هو األقل منذ كانون الثاني 2015.
وزادت الفض��ة 0.7 باملئ��ة إل��ى 17.26 دوالر لألوقية 
بع��د أن المس��ت أعلى مس��توى في ثالثة أش��هر 

تقريبا عند 17.42 دوالر.
وصع��د البالتني 0.3 باملئة إل��ى 996.95 دوالر بعدما 
المس أعلى مس��توى منذ 11 أيل��ول عند 1001.40 

دوالر أمس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقر اليورو عند أعلى مستوى في مقابل الدوالر 
في ثالثة أعوام أمس االثنني بعد أن صعد األسبوع 
املاض��ي وأجج صعوده توقعات متنامية بأن البنك 
املركزي األوروبي سيشدد السياسة النقدية بينما 

ضعف الدوالر أكثر.
وتراج��ع ال��دوالر م��ع تنام��ي ثقة األس��واق في أن 
البن��وك املركزي��ة س��تقلص سياس��ية التحفيز 
النقدي. ومقابل سلة من العمالت نزل الدوالر 0.2 

باملئة أمس إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2015.
وارتف��ع الي��ورو 0.1 باملئة إل��ى 1.2218 دوالر ليعزز 
املكاسب التي حققها األسبوع املاضي بعدما ذكر 
البنك املركزي األوروبي أنه قد يعدل موقفه املعلن 
ف��ي أوائ��ل العام احلالي مم��ا غذى توقع��ات بتأهب 

واضعي السياسات خلفض برنامج التحفيز.
ومع اس��تمرار اليورو عند أعلى مس��توى في ثالثة 
أع��وام يحذر محللون م��ن أن قوته قد تقلق البنك 
املرك��زي األوروب��ي قريبا مما يش��جعه على طمأنة 

السوق بشأن العملة.
وف��ي مقابل الني نزل الدوالر ألقل مس��توياته منذ 
منتص��ف أيل��ول إذ أب��رزت تصريح��ات رئيس بنك 

اليابان التعافي االقتصادي في البالد.
وهبط ال��دوالر 0.2 باملئ��ة إل��ى 110.74 ين بعدما 

تراجع في وقت سابق إلى 110.6 ين.

ارتفاع معدل
التضخم األردني

أعلى مستوى للذهب 
في 4 أشهر

استقرار اليورو
وتراجع الدوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقع العراق واألردن والسودان وُعمان 
وفلس��طني والكوي��ت وموريتاني��ا، 
األم��وال  رؤوس  الس��تثمار  اتفاق��ا 
العربية في الدول العربية، من خالل 
مشاركة العراق وخبراء من 12 بلدا 
عربيا، في أعمال اجتماع جلنة خبراء 
االس��تثمار ف��ي ال��دول العربية في 
القاهرة إلعداد املذكرة التفس��يرية 

النهائية املعدلة لالتفاق.
وناقش املشاركون خالل 3 أيام عددا 
من م��واد املذكرة التفس��يرية التي 
مت التوص��ل إليها، مبش��اركة خبراء 
استثمار عرب من السعودية واألردن 
وتون��س واجلزائر والس��ودان، والعراق 
والكويت  وقطر  وفلس��طني  وُعمان 
ومصر واملغرب واليمن، وعدوها جزءا 

ال يتجزأ من االتفاق.
وأقر االجتم��اع 5 توصيات س��ُترفع 
إلى اجملل��س االقتصادي واالجتماعي 
ف��ي دورت��ه املقبلة، مبا يس��هم في 
إقرار االتف��اق واملذكرة التفس��يرية 
والتوقيع والتصديق عليها من قبل 
ال��دول التي لم تتخذ ه��ذه اخلطوة 
بعد. ووقع االتف��اق 7 دول، هي األردن 
والسودان وُعمان وفلسطني والكويت 

والع��راق وموريتانيا، وصدقت عليها 
6 دول هي األردن والس��عودية وُعمان 

وفلسطني والكويت واليمن.
وقالت نائ��ب رئيس جلن��ة االقتصاد 
واالس��تثمار املس��ؤولة ع��ن قطاع 
االستثمار في اللجنة نورة البجاري، 
إن الع��راق اجته خالل الس��بعينيات 
املاضي،  الق��رن  والثمانيني��ات م��ن 
نحو االستثمار اخلارجي، وحتديدا مع 
ال��دول العربية، ومتكن من تأس��يس 
ش��راكات متع��ددة لالس��تثمار في 
القطاعني الزراعي والصناعي. وفقا 

ل� »احلياة« الدولية.
وأضافت، ان »تبلغ هذه االستثمارات 
دوالر،  ملي��ار   1.5 قيم��ة  اخلارجي��ة 
وه��ذا الرقم يجب أن تقابله عائدات 
س��نوية جي��دة باعتب��ار أن معظم 
املشاريع تعمل، لكن بعد عام 2003 
لم تس��جل أي إيرادات ضمن موازنة 

البلد«. 
»اللجن��ة  أن  البج��اري،  وأك��دت 
االس��تثمارات  تفصي��الت  تتبع��ت 
ولكن ال��وزارات متتنع عن تزويدنا بأي 

تفصيالت«. 
وأوضحت أن »آخ��ر املعلومات يفيد 
ب��أن بعض الدول العربي��ة بدأ يهدد 
بتأمي��م ه��ذه املش��اريع بحجة أن 

لديها ديون على العراق«.
ه��ذه  مث��ل  أن  عل��ى  وش��ددت 
االس��تثمارات، ف��ي ح��ال تنظيمها 

بنح��و م��دروس وإبعادها ع��ن دائرة 
الفساد، ستكون مفيدة جداً للعراق 

سواء أقيمت املشاريع في دول عربية 
أو نفذتها الدول العربية في العراق، 

وبذل��ك س��نضمن أن لدين��ا أموال 
مستثمرة من قبل جهات قادرة على 
تنظي��م رؤوس األموال وإدارتها، وتدّر 

على اخلزينة أرباحاً سنوية.
العراق��ي  الصن��دوق  رئي��س  وكان 
للتنمية اخلارجية، حسني جبار، قّدر 
حجم األموال التي يديرها الصندوق 
في دول عربية وأجنبية بأكثر من 1.5 
مليار دوالر، مشيراً إلى وجود جهات 
محلي��ة تس��عى إل��ى إنه��اء عمل 
الصندوق برغم أن��ه يعتبر التجربة 
اخلارجية الوحيدة التي حرص العراق 
على إجناحها خ��الل العقود األربعة 

املاضية.
وقال جبار إن »الصندوق أّسس بهدف 
اإلق��راض التنم��وي اخلارجي، وكانت 
الفك��رة أن الفائض النفطي يذهب 
إل��ى الصن��دوق ويس��تثمر بفوائ��د 
بس��يطة ومدد طويلة تصل إلى 25 
سنة، مع فترة سماح تراوح بني 5 و7 

سنوات قبل التسديد األولي«.
وأض��اف: أعطي أول قرض عام 1974 
وآخ��ر قرض ع��ام 1982، وتطور رأس 
املال إلى 200 مليون دينار في حينها 
)700 ملي��ون دوالر(، ومت��ت زيادته من 
خالل مس��اهمات وزارة امل��ال في 5 
صنادي��ق دولي��ة أخرى، حتول��ت إلى 
الصندوق العراقي وبلغت بنحو 750 

مليون دوالر عام 1984.
ق��رار  ف��ي  تعدي��ل  ص��در  وتاب��ع: 
الصندوق أضاف إليه مهمة متابعة 
االس��تثمارات العراقية ف��ي اخلارج، 
وه��ي عبارة عن ش��ركات تش��ترك 
بها احلكومة العراقي��ة ممثلة بوزارة 
املالية وتسهم في شركات صناعية 
وزراعية في عدد م��ن الدول العربية 

واألجنبية. 
وأوضح أن »املس��اهمة مدفوعة من 
اخلزين��ة والعائ��د يعود إل��ى اخلزينة 
مباشرة، وأوكلت هذه العملية إلى 
صندوق التنمية اخلارجية واستمرت 

حتى عام 1997«.
الصن��دوق  أن موج��ودات  وكش��ف 
احلالي��ة تبل��غ نحو 1.5 ملي��ار دوالر، 
ولك��ن األرق��ام ل��م توّح��د بس��بب 
تثبي��ت رأس مال الصندوق عند 200 
مليون دينار، لذلك نسعى إلى إعادة 
تقومي املوجودات وليس لدينا س��وى 
العائدات التي تأتينا من مساهماتنا 

اخلارجية.
وأش��ار إلى أن »رأس مال الصندوق ال 
يزال مش��تتاً، ونحن بص��دد حصره، 
كم��ا أن مع��دل األرب��اح الس��نوية 
تراوح ب��ني 18 و20 ملي��ون دوالر، في 
حني تتجاوز تكالي��ف الصندوق مع 

املوظفني 1.8 مليون دوالر«.

تقـرير

العراق وست دول عربية توقع اتفاقًا الستثمار رؤوس أموال في المنطقة
أعمال اجتماع لجنة خبراء االستثمار المنعقد في القاهرة

مبنى اجلامعة العربية في القاهرة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجعت مبيع��ات البنك املركزي من 
العمل��ة األجنبية خالل م��زاد، أمس 
االثن��ني، إل��ى 138.77 ملي��ون دوالر، 
بانخف��اض 10.52 مليون دوالر بعدما 
ب��اع ب��� 149.29 ملي��ون دوالر مب��زاد 

األحد.
وقال بيان للبنك، أن »س��عر الصرف 
بلغ 1190 ديناراً ل��كل دوالر، في املزاد 
املنعقد مبشاركة 36 مصرفاً، وثماني 

شركات للتحويل املالي«.
وأض��اف البيان ان تل��ك املبيعات هي 
نتائ��ج امل��زاد املق��رر الي��وم الثالثاء، 
موضحاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 

نحو 182.17 مليون دوالر.
وتابع ان »حجم املبالغ املبيعة لتعزيز 
أرصدة املصارف في اخل��ارج بلغ نحو 
137.15 ملي��ون دوالر، في حني ُقدرت 
كميات البيع النقدي ب� 1.62 مليون 

دوالر«.

واضاف أن “بيع املبالغ احملولة حلسابات 
املصارف في اخلارج يكون بسعر 1190 
ديناراً ل��كل دوالر، أم��ا البيع النقدي 

فسيكون بالسعر نفسه”.
على صعيد آخر، ارتفع مؤش��ر سوق 
الع��راق لالوراق املالي��ة، أمس االثنني، 
في نهاية تداوالته بنسبة 0.14 باملئة 

عند النقطة )563.61(.
وق��ال س��وق االوراق املالية ف��ي بيان 
له، ان »مؤش��ر س��وق االوراق املالية 

ارتق��ع ف��ي نهاي��ة تداوالت��ه الي��وم 
)أمس( بنس��بة %0.14 عند النقطة 
)563.61(«، مش��يرا الى ان »الس��وق 
تداول اسهم )29( ش��ركة من اصل 
)101( ش��ركة مدرج��ة في الس��وق، 
وبلغ ع��دد االس��هم املتداولة )375( 
ملي��ار س��هم، بقيم��ة )409( مليار 

دينار«.
واض��اف البي��ان ان »أس��هم انت��اج 
وتس��ويق اللح��وم ارتفعت بنس��بة 

%9.81 و الكن��دي إلنت��اج اللقاحات 
املنص��ور  وفن��ادق   ،9.64% بنس��بة 
بنس��بة %7.18، وتصني��ع وتس��ويق 
واخلياط��ة   ،5.81% بنس��بة  التم��ور 
احلديث��ة بنس��بة %5.71، ف��ي ح��ني 
انخفضت اس��هم مص��رف املنصور 
بنس��بة %1.28 واملعم��ورة العقارية 
بنس��بة ٪1.08 وفندق بابل بنس��بة 

.»0.83٪
االس��هم  »ع��دد  ان  البي��ان  وتاب��ع 

غي��ر  املس��تثمرين  م��ن  املش��ترات 
العراقي��ني بل��غ )59( مليون س��هم، 
بقيم��ة بلغ��ت )105( ملي��ون دين��ار 
من خ��الل تنفي��ذ )22( صفقة على 
اس��هم ث��الث ش��ركات، وبل��غ عدد 
االسهم املباعة من املستثمرين غير 
العراقي��ني )75,400( مليون س��هم، 
بقيمة بلغ��ت )46,166( مليون دينار 
من خ��الل تنفي��ذ )27( صفقة على 

اسهم شركتني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ع��ن  »بلومب��رغ«  وكال��ة  نقل��ت 
مصادر مطلعة، أن صندوق الثروة 
)االستثمارات  السعودي  السيادي 
العامة(، يس��عى القتراض نحو 5 
ملي��ارات دوالر من بن��وك محلية 

ودولية ألول مرة في تاريخه.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف 
ع��ن هويت��ه لس��رية املعلوم��ات 

وأهميتها، إن دراسة هذه املسألة 
ما زالت جارية على قدم وساق.

طموح��ات  أن  املص��در  وأك��دت 
الصن��دوق تتجل��ى ب��أن يصب��ح 
إل��ى  يص��ل  باس��تثمار  عمالق��ا 
2 تريلي��ون دوالر داخ��ل اململك��ة 

وخارجها.
وخ��الل مقابل��ة م��ع »بلومبيرغ« 
قال املدير العام للصندوق، ياس��ر 

الرميان، في تش��رين الثاني 2017: 
إن »الصن��دوق يتطل��ع لالقتراض 
توافقا م��ع رؤية اململك��ة لتنويع 
االقتص��اد وحتري��ره م��ن االعتماد 
عل��ى النف��ط، إضافة إل��ى تعزيز 
عائداته��ا،  وزي��ادة  االس��تثمارات 
وكذلك مضاعفة اجلهود لتحويل 
الصندوق إلى صندوق عاملي عمالق 
من خ��الل منحه ملكية ش��ركة 

النف��ط اململوكة للدولة )أرامكو( 
الس��عودية للطرح الع��ام، والذي 
م��ن املتوق��ع أن يك��ون أكبر طرح 

اكتتاب عام في العالم«.
وكان الصندوق قد أعلن عن بعض 
الصفقات الدولية الكبيرة، مبا في 
ذلك اس��تثمار 20 ملي��ار دوالر في 
صندوق البنية التحتية األمريكي 
الذي تديره ش��ركة »بالكس��تون 

غ��روب ل��ب«، و45 ملي��ار دوالر في 
التكنولوجي  االس��تثمار  صندوق 
الذي تديره ش��ركة »سوفت بنك 
غ��روب«، فضال ع��ن حصة بقيمة 
3.5 ملي��ار دوالر في ش��ركة »أوبر 

تكنولوجيز«.
إضاف��ة إل��ى ذلك، ف��إن الصندوق 
يدير مش��اريع عقارية ضخمة في 
السعودية، مبا فيها مدينة »نيوم« 

الذكية على ساحل البحر األحمر، 
وكذل��ك مدين��ة ترفيهي��ة أخرى 
الرياض،  العاصم��ة  أط��راف  على 
اللمس��ات  الصندوق  أنه��ى  كما 
األخي��رة عل��ى اتفاق لتول��ي إدارة 
مرك��ز مال��ي غي��ر مكتم��ل بعد 
والبالغ��ة قيمته حوالي  بالرياض 
حت��اول  فيم��ا  دوالر،  ملي��ارات   10

احلكومة إحياء املشروع.

138 مليون دوالرًا مبيعات البنك المركزي

صندوق الثروة السيادي السعودي يتطلع لالقتراض

ارتفاع مؤشر سوق األوراق المالية بنسبة 0.14 %



د. جاسم يونس الحريري* 

ال يوجد شيء مس��تحيل في العالقات 
الدولي��ة، فال توجد صداق��ات دائمة، وال 
توجد ع��داوات دائمة، بل توجد مصالح 
دائم��ة، وعل��ى ه��ذا األس��اس يط��رح 

التساؤل التالي:
ماهو س��ر التقارب السعودي - العراقي 
بعد إندحار عصابات داعش اإلجرامية؟، 
وهل املستقبل بني البلدين يحمل بوادر 
تطور ملحوظ نح��و إنتقال العالقة من 
التأزم والش��ك والريبة نحو بناء أس��س 
عالقات مش��تركة حتت��رم مصالح كل 

واحد منهما جتاه اآلخر؟.
األم��ر األول ال��ذي يج��ب اإلنتب��اه إليه 
ه��و، إن تفس��ير التق��ارب الس��عودي - 
العراق��ي ناجت عن وجود إرادة سياس��ية 
مشتركة، إلعادة ترميم العالقات فيما 
بينهم��ا، فالعراق يحتاج إل��ى أن تكون 
الس��عودية عامل إس��تقرار له للتفرغ 
لعملي��ات بناء املناطق احملررة، وإش��راك 
دول مجلس التع��اون اخلليجي في ذلك 
بسبب مواردها املالية الهائلة، وكذلك 
يسعى العراق إلبدال الشك والريبة مع 
اجلانب الس��عودي إلى تبادل ثقة، مبعنى 
آخر إس��تبدال خي��ار الص��راع بالتعاون 
مادام يوج��د تأريخ مش��ترك، ومصالح 

مشتركة بني األثنني.
  أما الس��عودية فهي تبغي من تقربها 
م��ن الع��راق تغيي��ر النظ��رة حوله��ا، 
وخاصة من اجلانب األميركي الذي دائما 
ما يردد عبر مسؤوليه إتهام السعودية 
بتسهيل مرور اإلرهابيني الذين يدخلون 
إلى العراق عبر س��وريا للقيام بعمليات 
إرهابي��ة لدوافع طائفية بغيضة، فضال 
ع��ن أن اجلانب العراق��ي وخاصة اجلانب 
األمن��ي والعس��كري، كش��ف عن عدة 
دالئ��ل لت��ورط مقاتلني س��عوديني في 

تراجع امللف األمني في العراق.
امله��م أن أط��ر العالقات ب��ني الطرفني 
بدأت تأخذ طابعا وديا جديدا، ومشجعا 
لبناء عالق��ات إيجابية ومتين��ة، فزيارة 
وقاس��م  الص��در،  مقت��دى  الس��يد 
االعرجي وزير الداخلية إلى الس��عودية 
ف��ي مت��وز 2017، أعط��ت زخم��ا جديدا 
للعالق��ات فيما بني الطرفني، ناهيك، أن 
الس��عودية طلبت من العراق بناء أكبر 
قنصلية س��عودية في الشرق األوسط 
في مدينة النجف األشرف! يوحي ذلك 
بوجود تغير في السلوك السعودي جتاه 
العراق عبر التقرب م��ن مراجع النجف 
األشرف، وفهم الواقع العراقي عن قرب، 

وليس البن��اء القائم عل��ى التحليالت، 
واإلفتراضات غير الواقعية، يعني مبعنى 
آخر أن اجلانب الس��عودي يريد أن يفهم 
مرتكزات املشهد العراقي وعلى رأسها 
التقرب من املؤسسة الدينية الشيعية 
لكون لها إحت��رام وتقدير وصدى وتأثير 
ف��ي اجملتم��ع العراق��ي، وإحت��رام كبير 
م��ن قبل الق��ادة السياس��يني، والكتل 
السياس��ية العراقية بجميع طوائفها 
ومشاربها، وهذا تطور مهم في فعالية 

السياسة السعودية جتاه العراق.
  من جانب آخر، نزول اجلانب الس��عودي 
إلى الس��وق العراقية من أوس��ع أبوابه 
من خالل املشاركة في فعاليات معرض 
بغداد الدولي بجن��اح ضخم جدا وذلك 
بتمثيل ل�60 ش��ركة سعودية، ونتيجة 
لذل��ك حصد اجلن��اح الس��عودي جائزة 
أفضل جناح مشارك بفعاليات املعرض 
س��الف الذك��ر، وزي��ارة وزي��ر الطاق��ة 
الس��عودي إلى بغداد، ث��م التوجه إلى 
البصرة، وتش��كيل اجمللس التنس��يقي 
اإلقتص��ادي الس��عودي- العراق��ي، كل 
ه��ذه املؤش��رات تعط��ي للمراقب عدة 
دالئل على وجود تغير حاسم في مجرى 

العالقات السعودية - العراقية.
  وم��ن جان��ب آخ��ر، أب��دت الس��عودية 
س��لوكا ملفت��ا للنظ��ر وخاص��ة جتاه 
مل��ف احل��ج لع��ام 2017، حيث منحت 
فرص��ة   )5000( الع��راق  الس��عودية 
للحجاج العراقيني فوق نس��بة العراق، 
وأصب��ح الع��دد الكل��ي )33,500( حاج 
بعد أن كان )25,000( حاج، وأس��تقبلت 
الس��عودية قواف��ل احلج��اج العراقيني 
عب��ر منفذ عرع��ر احل��دودي بحفاوة لم 
يسبق لها مثيل، ومت إستئناف الرحالت 
اجلوية بينهما، وهبطت أول طائرة ركاب 
سعودية في مطار بغداد الدولي في 18 
تش��رين األول 2017 وهي األولى منذ 27 

عاما.
ورصد املراقبون عدة مؤشرات من داخل 
الس��عودية وخارجها عل��ى وجود تغير 
في التوجه السعودي جتاه العراق، حيث 
قال فايز الش��هري في صحيفة الرياض 
السعودية: »يشكل الدعم السياسي، 
اإلره��اب،  ومواجه��ة  واإلقتص��ادي، 
وح��ق اجل��وار، واألخوة أس��س العالقات 
الس��عودية مع أش��قائها الع��رب، وهو 
احل��ال ذاته مع العراق الدولة والش��عب 
اجل��ار الش��مالي لبالدن��ا، وعل��ى ه��ذا 
املس��توى تتحرك السياسة السعودية 
على الرغم م��ن تأريخية تأثير عواصف 
السياس��ة، والبعد األجنبي في عالقات 

العراق بجيرانها العرب«.

وقال محمد احلمادي في صحيفة البيان 
اإلماراتية: »إن السعودية ذهبت للعراق 
لتحديده��ا للتعاون، والعم��ل معا من 
أجل ع��راق أفضل، والعراقي��ون يعرفون 

متاما ليس للسعودية أطماع في العراق، 
وكل م��ا تريده ه��و اإلس��تقرار للعراق، 
وعودته للحضن العرب��ي، والتعاون من 

أجل محاربة اإلرهاب والقضاء عليه«.

  ومن جانب آخر، يبدو أن التحرك العراقي 
جتاه الس��عودية بدأ يأخذ إط��ارا جديدا 
من التعاون، وهناك عدة مؤش��رات حول 
ذلك، منها ما صرح به فيصل الهيمص 

رئيس مجل��س اإلدارة والقائ��م بأعمال 
الرئي��س التنفيذي للمص��رف العراقي 
للتجارة: »إن البنك حصل على موافقة 
شفهية لفتح فرع له في السعودية«، 
وذكر الهيمص، »إن البنك تقدم بطلب 
للحص��ول عل��ى رخصة فت��ح فرع في 
الس��عودية، وقد نال موافقة ش��فهية 
من مؤسس��ة النقد العربي السعودي 

)ساما(«.
العراقي��ة   - الس��عودية  العالق��ات    
تنتظرها الكثير م��ن القفزات، وخاصة 
بع��د  س��يما  اإلقتص��ادي  اجمل��ال  ف��ي 
إعادة أفتتاح مكتب ش��ركة )س��ابك(، 
والسماح لشركة )س��الك( السعودية 
الع��راق،  ف��ي  باإلس��تثمار  الزراعي��ة 
وإستفادة اململكة من املدن اإلقتصادية 
هن��اك لتعزي��ز اإلس��تثمار الزراعي في 
العراق، وحتقيق األمن الغذائي للبلدين، 
وإتف��اق اجلانبني على تنمية الش��راكة 
بني القطاع اخلاص ف��ي البلدين، وتبادل 
اخلب��رات الفني��ة، والتقني��ة، ودراس��ة 
اجل��دوى الفني��ة، واإلقتصادية ملش��روع 
املوان��ئ،  الكهربائ��ي، وتطوي��ر  الرب��ط 
والط��رق، واملناطق احلدودي��ة، ومراجعة 
إتفاقية التعاون الكمركي بني البلدين، 
وب��دأ عمليات اإلص��الح والصيانة تأخذ 
مجراه��ا لتأهيل الطريق الدولي الرابط 
بني العراق والس��عودية املعروف بأس��م 
)طري��ق بغ��داد - مك��ة( البال��غ طوله 
نحو7000 كيلو متر، ومير عبر محافظة 

األنبار غربي العراق.
 - الس��عودية  العالق��ات  وأتخ��ذت    
العراقي��ة طابعا مهما في اجملال األمني 
خاص��ة بعد زي��ارة الفري��ق األول الركن 
عب��د الرحم��ن ب��ن صالح رئي��س هيئة 
أركان اجليش الس��عودي إلى العراق في 
ش��هر متوز 2017، وعقد فيها مشاورات 
م��ع نظي��ره العراق��ي، ومت اإلتف��اق مع 
اجلانب العراقي على أنش��اء مركز أمني 
مشترك لتبادل املعلومات، والتعاون في 
اجملال األمني، وتأمني احلدود بني البلدين، 
و رد نظيره العراقي الفريق الركن عثمان 
الغامني الزي��ارة، حيث مت تعزيز العالقات 
بني البلدين في مجال مكافحة اإلرهاب، 
وتبادل املعلومات اإلس��تخبارية، إضافة 
إلى مناقشة التحديات، والظروف التي 

تواجه أمن املنطقة وسالمتها.
  البد من القول أن التقارب في العالقات 
الس��عودية - العراقية ال ميكن أن يبتعد 
ع��ن إنعكاس��اتها، وتداعياته��ا عل��ى 
العالقات العراقية - اإليرانية، والعالقات 
اإليرانية الس��عودية معا، حيث أن إيران 
والس��عودية هم��ا طرف��ان يح��اوالن أن 

يضبطا حتركاتهما في الساحة العراقية 
حتت إطار التعاون، والصراع، إال أن شكل 
التنافس اإليراني-الس��عودي في العراق 
ميك��ن أن يتطور إلى الص��راع خاصة أن 
إي��ران لها نف��وذ وتأثير وعالق��ات جيدة 
مع العراق سيما في اجلانب اإلقتصادي 
والعس��كري وبعد أن وقع العراق وإيران 
ف��ي 23 مت��وز 2017 إتفاقي��ة التع��اون 
العس��كري ملكافحة اإلرهاب والتطرف، 
وهو يدخل في إطار ش��غل نفوذ إيراني 
محل اجلانب الس��عودي في العراق وهو 
مؤش��ر قرأته بقية دول مجلس التعاون 

اخلليجي وليس السعودية فحسب.
  إن أي خط��وة س��عودية ف��ي الع��راق 
مهما كانت طبيعتها حتما س��تواجه 
بخط��وة إيراني��ة س��واء كان��ت متثل رد 
فع��ل على اخلطوة الس��عودية أو تكون 
خط��وة إيراني��ة إس��تباقية للخط��وة 
الس��عودية أما ملنافس��تها أو إلزاحتها 
من املشهد العراقي، سيما أن التقاطع 
اإليراني - الس��عودي ماثل في أكثر من 
س��احة عربية )س��وريا، اليم��ن(، بل أن 
بينهما  واملذهب��ي  الفك��ري  التقاط��ع 
واض��ح إال أن كل املؤش��رات تش��ير إلى 
أن إي��ران والس��عودية ال تري��د إظه��ار 
كل تقاطعاتهم��ا ف��ي الفت��رة احلالية 
ألنهما مش��غوالن بترتي��ب أوضاعهما، 
ونفوذهم��ا داخ��ل الس��احة العراقي��ة 
خاصة مع إقت��راب اإلنتخابات البرملانية 
العراقية في مايس 2018، حيث يتصارع 
الطرف��ان اإليران��ي والس��عودي جلع��ل 
مجساتهما في العراق ذوات تأثير ونفوذ 
لترتيب األوضاع فيه وخاصة بني الكتل 
السياسية اخملتلفة السنية والشيعية 
وحت��ى الكردي��ة وغيرها م��ن الطوائف 
واألع��راق خل��وض اإلنتخاب��ات البرملانية 
التي يتف��ق أغلب املراقبني واحملللني أنها 
س��تكون مختلف��ة عن س��ابقاتها في 
2010 و 2014 بعد تزايد احلراك الشعبي 
العراق��ي داخ��ل احملافظ��ات الوس��طى 
واجلنوبية، إلزاحة العناصر التي لم تثبت 
جدارتها في الدورات النيابية السابقة، 
الكف��اءات، وخاص��ة غي��ر  ودع��م كل 
احلزبية خلوض احلياة السياس��ية لرسم 
حركة إصالحية شاملة في ضوء إمتالء 
املش��هد العراق��ي باملزيد م��ن األزمات 
واألمني��ة  واإلقتصادي��ة،  السياس��ية، 
التي حتت��اج إلى حل��ول وعناصر فاعلة 
لبدء مرحلة جديدة من البناء النفسي 
واإلجتماع��ي والفك��ري والعمراني بعد 

إنتهاء تنظيم داعش اإلرهابي.
للدراس��ات  املس��تقبل  مرك��ز   *

Ⓒ 2017 – 2001 / الستراتيجية

مايكل بوسكين*

تشير كل مؤش��رات االقتصاد الكلي الرئيسة 
���� النم��و، وتش��غيل العمال��ة، والتضخم �� 
إل��ى أن 2017 س��يكون أفضل ع��ام لالقتصاد 
األميركي في عقد كامل من الزمن. واآلن يتمتع 
االقتصاد العاملي بنمو عريض ومتزامن ويتجاوز 
كل التوقعات. والسؤال هو ما إذا كان هذا األداء 

القوي ليستمر في عام 2018. 
تتوقف اإلجابة بطبيعة احلال على السياسات 
النقدي��ة واملالية والتجاري��ة وما يتصل بها من 
سياس��ات ف��ي الواليات املتحدة وش��تى أنحاء 
العالَم. وم��ع هذا، يظل من الصعب أن نتكهن 
باملقترحات التي قد تنشأ في عام 2018 في ما 
يتصل بالسياس��ات. فهناك عدد من الرؤس��اء 
اجل��دد نس��بيا في الوالي��ات املتحدة، وفرنس��ا، 
واململكة املتحدة؛ ولم يتوصل القادة األملان حتى 
اآلن إلى تش��كل ائتالف حاكم منذ االنتخابات 
العام��ة ف��ي س��بتمبر/أيلول؛ وينتظر مجلس 
االحتياطي الفيدرالي األميركي التصديق على 
رئيس��ه اجلديد. وعالوة على ذلك، شهد العالَم 
تغي��رات كبرى في اقتصادات نامية مهمة مثل 
األرجنتني واململكة العربية السعودية والبرازيل، 
وهي التغيرات التي جعلت آفاق املستقبل تبدو 

أكثر ضبابية.
وم��ع ذلك، ينبغي لنا أن نأمل في األفضل. فأوال 
وقبل أي ش��يء، ينبغي لنا أن نأمل أن يس��تمر 
النمو العاملي املتزامن بنسبة تقل قليال عن 4 % 
في عام 2018، كما توقع صندوق النقد الدولي 
في أكتوبر/تش��رين األول. والنمو ال يرفع الدخل 
فحسب، بل ويس��اعد أيضا في جعل التعامل 
مع املش��كالت املزعجة مثل القروض املصرفية 
الرديئة وعجز املوازنة أكثر س��هولة. وكما قال 
الرئيس األميركي األسبق جون ف. كينيدي في 
خط��اب ألقاه ف��ي أكتوبر/تش��رين األول 1963، 
وال��ذي روج في��ه للتخفيضات الت��ي اقترحها 
على ضرائب الش��ركات والضريبة الشخصية، 

فإن »املد املرتفع يرفع كل القوارب«.
م��ن جانبي، أتوقع أن يس��تمر التعافي العاملي، 
ولكن مبعدل منو أبطأ قليال يبلغ نحو %3.5. وتَُعد 
أوروبا بني أكثر اخملاطر وضوحا التي ينبغي لنا أن 
نراعيها، حيث م��ن املمكن أن يتوقف االنتعاش 
الدوري، هذا فضال عن الش��رق األوس��ط الغني 

بالنفط، حيث قد تشتعل التوترات مرة أخرى.
ثاني��ا، دعونا نأمل أن يس��تمر بن��ك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي، مسترش��دا باليد الثابتة 
لرئيس��ه اجلديد جي��روم جاي ب��اول، في تطبيع 
سياس��ته النقدي��ة أو حتى تس��ريع وتيرة هذا 
التطبيع، س��واء من خالل زيادة س��عر الفائدة 
على األم��وال الفيدرالية أو ع��ن طريق تقليص 

ميزانيت��ه العمومية املتضخم��ة. كما ينبغي 
لن��ا أن نأم��ل أن تس��مح الظ��روف االقتصادية 
للبنوك املركزية الكبرى األخرى، وخاصة البنك 
املرك��زي األوروبي، بأن حتذو حذو بنك االحتياطي 

الفيدرالي األميركي.
على ه��ذه اجلبه��ة، أتوق��ع أن تواص��ل البنوك 
املركزية الكب��رى تطبيع سياس��اتها النقدية 
بوتي��رة أكث��ر تدريجية م��ن الض��روري. واخلطر 
األكبر هن��ا هو أن حت��اول األس��واق اختبار بنك 
االحتياط��ي الفيدرال��ي األميركي حت��ت قيادته 
اجلديدة، على س��بيل املثال، إذا ارتفع التضخم 

بوتيرة أسرع من املتوقع. 
ثالث��ا، ينبغ��ي لن��ا أن نأم��ل أن تنج��ح احلزمة 
الضريبية التي يقترحه��ا اجلمهوريون، إذ أقرت، 
ف��ي حتقي��ق وعدها بزي��ادة االس��تثمار، والناجت، 
واإلنتاجي��ة، واألج��ور على مدار العق��د املقبل. 
وهنا أتوقع إقرار التش��ريع وأن يكون االستثمار 

ف��ي الوالي��ات املتح��دة على م��دار الس��نوات 
القليل��ة املقبلة أعلى نس��بيا م��ن احلال لو لم 

يتخذ أي إجراء.
م��ن املؤكد أن ارتفاع االس��تثمار عن مس��تواه 
املتواضع احلالي يعتمد على عوامل أخرى عديدة 
غير معدل الضريبة على الشركات. ولكن يظل 
بوس��عنا أن نتوقع أن تعمل احلزم��ة الضريبية 
عل��ى تعزيز الناجت واإلنتاجية واألجور. والس��ؤال 

ليس ما إذا كانت لتفعل ذلك، بل متى.
وإذا لم تصبح تأثيرات التشريع محسوسة قبل 
انتخاب��ات 2018 أو 2020، فإن ه��ذا التأخير قد 
يخلف تبعات سياس��ية. ومكمن اخلطر األكبر 
ه��و أن تتأخر الفوائ��د املترتبة إقرار التش��ريع، 
وأن يس��عى الدميقراطي��ون إل��ى عك��س بنوده 

األساسية عندما يعودون إلى السلطة.
رابع��ا، لنأمل أن تبدأ احلكوم��ات في كل مكان 
في التعام��ل مع األزمة الوش��يكة التي حتيط 

بتكاليف معاش��ات التقاع��د العامة والرعاية 
الصحية، وهي التكاليف التي كانت في ارتفاع 
لعقود من الزمن. ذلك أن تزايد تكاليف البرامج 
االجتماعي��ة يجعلها تزاح��م اإلنفاق احلكومي 
عل��ى الضروري��ات مثل الدفاع، ف��ي حني تعمل 
عل��ى تولي��د ضغ��وط متزايدة لف��رض ضرائب 

أعلى رمبا تفضي إلى قمع النمو.
وال ينبغ��ي ألوروب��ا بنح��و خ��اص أن تس��مح 
النتعاش��ها ال��دوري بدفعه��ا إل��ى حال��ة من 
الشعور بالرضا عن الذات. فما تزال دول أعضاء 
عديدة في االحتاد األوروبي في احتياج إلى خفض 
ديونها احلكومية، كما حتتاج منطقة اليورو إلى 
حل أزمة »البنوك احلية امليتة«. وفضال عن ذلك، 
يجب أن تكون إصالحات س��وق العمل البنيوية 
من ذلك النوع الذي يالحقه الرئيس الفرنس��ي 

إميانويل ماكرون موضع ترحيب شديد.
لألس��ف، أخش��ى أن يكون التق��دم احملرز على 

مسار اإلصالحات البنيوية متقطعا، في أفضل 
األحوال. ومكم��ن اخلطر هنا هو أن يعجز النمو 
البطيء عن توليد القدر الكافي من مكاس��ب 
األج��ور وف��رص العم��ل لن��زع فتي��ل القنبلة 
الزمني��ة املتمثلة في ارتف��اع معدالت البطالة 
بني الش��باب ف��ي العدي��د من ال��دول. ويتمثل 
خطر آخ��ر في أن تتس��بب مح��اوالت اإلصالح 
في اس��تفزاز ردة فعل سياس��ية سلبية والتي 
من ش��أنها أن تلحق الضرر باالستثمار الطويل 

األجل.
خامس��ا، ينبغي لنا أن نأمل أن تتمكن منطقة 
الي��ورو من جتنب أزمة العملة. وس��وف يتوقف 
هذا إلى حد كبير على ما إذا كانت املستش��ارة 
األملاني��ة أجني��ال مي��ركل ق��ادرة على تش��كل 
حكومة ائتالفية وإعادة االس��تقرار السياسي 

إلى اقتصاد أوروبا في عموم األمر.
سادسا، يجب أن نأمل أن يتمكن االحتاد األوروبي 

واململكة املتحدة من التوصل إلى اتفاق بش��أن 
صفقة معقولة للخ��روج من االحتاد، والذي من 
ش��أنه أن يحافظ على عالقات جتارية قوية إلى 
حد ما. ويتمثل اخلطر الرئيس��ي هنا في انتشار 
االنحدار احمللي في التجارة على النحو الذي قد 

يتسبب في إحداث ضرر أوسع.
وبعي��دا عن أوروبا، ينبغي لنا أن نأمل أن تُس��ِفر 
املفاوض��ات الدائرة بني الوالي��ات املتحدة وكندا 
واملكسيك بشأن اتفاقية التجارة احلرة ألميركا 
الش��مالية عن التوصل إلى ترتي��ب يظل قادرا 
على تس��هيل التجارة القارية. أما عن التجارة 
عموم��ا، فيتمثل اخلطر األكب��ر في أن تبدأ إدارة 
ترم��ب نزاعا جتاريا يخرج منه اجلميع خاس��رين، 
بس��بب حرصها املفهوم على مس��اعدة عمال 

التصنيع األميركيني.
س��ابعا، دعون��ا نأم��ل أن تنج��ح السياس��ات 
اجلديدة التي تس��تهدف تكنولوجيا املعلومات 
واالتص��االت ف��ي إيج��اد الت��وازن الصحيح بني 
الشواغل املتنافس��ة واملشروعة لكل أصحاب 
املصلح��ة. فمن ناحية، هناك من األس��باب ما 
يدعو إلى القلق بش��أن سعي شركات بعينها 
تعمل في مجال اإلنترنت إلى تركيز قوى السوق، 
وخاصة في مجال احملتوى والتوزيع على اإلنترنت، 
وح��ول التأثيرات التي تخلفه��ا التكنولوجيات 
اجلديدة عل��ى اخلصوصية الش��خصية، وإنفاذ 
القانون، واألم��ن القومي. ومن ناحية أخرى، من 
املمك��ن أن يعم��ل التق��دم التكنولوجي على 

حتقيق مكاسب اقتصادية هائلة.
من الس��هل أن نتصور س��يناريو يتس��م بقدر 
أكب��ر مما ينبغي، أو أقل مما ينبغي، من التنظيم. 
فع��ل  ردة  نتص��ور  أن  أيض��ا  الس��هل  وم��ن 
ش��عبية سلبية واس��عة النطاق ضد شركات 
التكنولوجيا الكبرى، وخاصة إذا أفضت الرقابة 
الذاتية الرديئة أو رفض التعاون مع هيئات إنفاذ 

القانون إلى بعض األحداث الرهيبة.
وهنا أتوقع أن يس��تغرق إيجاد التوازن املناسب 
بني السياسات أعواما. وإذا ملست بعض أحداث 
املستقبل وترا عاطفيا، فرمبا ينقلب مزاج عامة 
الناس بش��كل درامي. ولكن في نهاية املطاف، 
أظ��ن أن الَغلَبة س��تكون للمنافس��ة واإلبداع 

على القواعد التنظيمية املقبلة.
أخيرا، وف��ي املق��ام األول من األهمي��ة، ينبغي 
لن��ا أن نأمل في إحباط اإلره��اب في كل مكان، 
الدميقراطي��ة  ومتك��ن  الصراع��ات،  وانحس��ار 
والرأسمالية من استعادة بعض الزخم، وعودة 
قدر أكبر م��ن التمدين واحلوار الصادق إلى اجملال 
العام. وإذا حدث كل هذا في عام 2018، فسوف 

يكون عاما جيدا للغاية حقا.

*أس��تاذ االقتصاد في جامعة ستانفورد وزميل 
أقدم في مؤسسة هوفر.

آفاق8

اقتصـاد العاَلـم فـي 2018

قراءة في عوامل التقارب السعودي - العراقي

الثالثاء 16 كانون الثاني 2018 العدد )3859(

Tue .16 Jan. 2018 issue )3859(

ورصد المراقبون عدة مؤشرات من داخل السعودية وخارجها 
على وجود تغير في التوجه السعودي تجاه العراق، حيث قال فايز 

الشهري في صحيفة الرياض السعودية: »يشكل الدعم السياسي، 
واإلقتصادي، ومواجهة اإلرهاب، وحق الجوار، واألخوة أسس 

العالقات السعودية مع أشقائها العرب، وهو الحال ذاته مع العراق 
الدولة والشعب الجار الشمالي لبالدنا

زيارة وزير الداخلية قاسم االعرجي إلى السعودية 2017
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ثقافة10

ابتسام يوسف الطاهر
ف��ي كتابه��ا )ب��ا رحمة- بي��ت عراقي 
تنقلن��ا  االحم��ر(  بالش��مع  مخت��وم 
د. هن��اء س��لمان م��ن خ��ال مذكرات 
جمعتها ع��ام 1980، موس��م الهجرة 
والتهجي��ر. وبخط��وات وجل��ة معبرة 
وصادق��ة نخطو م��ع قلمه��ا لنتجول 
ف��ي متاه��ات تل��ك اللطخ��ة املعتمة 
التي وشمت جبني التاريخ واالنسانية. 
امام صم��ت العالم املري��ب وقتها ازاء 
جرمي��ة بحق االنس��ان وبح��ق وطن لم 
يعرف التفرقة وفتح ذراعيه منذ القدم 
ألق��وام وطوائف متع��ددة. فكل طفل 
مش��رد وكل ضحية بريئة حلرب اهلية 
او حرب عدوانية خطط لها الطامعون 
اجلش��عون، وكل الجيء بسبب جوع او 
حرمان م��ن حرية او هرب من تعس��ف 
وظل��م ح��كام بلدانهم، هو ع��ار على 

االنسانية جمعاء.
مذك��رات د.هن��اء هي ش��هادة للتاريخ 
ع��ن تلك اجلرمي��ة، يومي��ات واقعية عن 
حياة الكاتبة وعائلتها ومعاناتهم بعد 
انتزاعهم عنوة من بيتهم الدافيء في 
حي احلرية في بغداد. وحرمانها واخوتها 
من اكمال دراس��تهم وانتزاع احامهم 
البسيطة واالحساس باالمان، في عام 
1980 في الشهر اخلامس، وهي السنة 
نفس��ها والش��هر الذي خرجُت به من 
الع��راق عل��ى امل العودة بعد ش��هور، 

لكن الشهور صارت اعواماً وعقوداً. 
تلك املذكرات كانت محاكمة ايضا ملن 
صمتوا على تلك اجلرمية، كذلك اسئلة 
با اجوبة واجوبة متأخرة موجعة. نعم 
هناك من صمت، والبعض االخر شمت 
وهو ي��رى العراق يتحول على يد )حامي 
العروب��ة( الى س��جن ميتل��يء باحبتنا. 
واملنافي تتقاذف احامن��ا وابناءنا..نعم 
صم��ت الكثي��رون خوفا م��رة والمباالة 
ف��ي  انه��م  ايضا،معتقدي��ن  وأناني��ة 
منج��ى، لكن ي��د العصاب��ة طالتهم 
جميعاً. فصدام لم يستثِن حتى رفاقه 
البعثي��ني، ب��ل طال��ت مطامعه حتى 
حلف��اءه الع��رب ليغزوه��م بن��اء على 
مخططات اميريكا. فتشرد االالف ودمر 

اقتصاد البلد وقتل خيرة شبابه. 

الوزي��ر البعثي جواد هاش��م في كتابه 
)مذك��رات وزير عراق��ي( يحكي عن كم 
البعثيني الذين قتل��وا على يد رفاقهم 
في احلزب واهوال املؤامرات واالغتياالت، 
عل��ى غ��رار عصابات املافي��ا، قد طالت 

وزراء وقيادات بعثية قطرية لها وزنها!
مش��اعر الكاتبة الوطنية تقودها الى 
تبرئ��ة الوط��ن مم��ا تفعل��ه احلكومات، 
وامنيته��ا ان يصح��ى البع��ض ويعود 
الشعب متآخياً مثل قبل »لو رجعنا الى 
التضحيات الت��ي قدمتها كل طوائف 
الش��عب،بوجود النظ��ام الدكتات��وري 
قدموا  متس��اوية..فكلهم  س��نجدها 
تضحيات واضطهدوا من قبل النظام..
وك��م متنيت ان يكون وع��ي ابناء وطني 
عالي��اً وان يض��ع الل��وم عل��ى حكومة 
البعث ..وان النه��در دماءنا في التفرقة 
واخ��ذ ثارات....متمنية ان نرجع ش��عباً 
نعيش بسام ومحبة واخاء وان نتوحد 
لنعطي االجيال املقبلة كل ماتعلمناه 
من اصول انسانية بعيدة عن التعصب 

والظلم«ص210
ثقافة الكاتبة ووعيها جعلها تس��لط 
الض��وء على معن��ى الوط��ن واالعتزاز 
به على عكس الكثيرين ممن يتناس��ون 
الع��دو االول ويتهم��ون الوطن بكل ما 
اصابه��م »كان الوطن لن��ا هو االنتماء 
الروح��ي والهوية، هو طيبة امنا احلنون 
التي جتمع ابناءها حتت سقف واحد..هو 
الطفول��ة واحلب، وها نح��ن في املنفى 
ومازلن��ا نفكر مب��ا يحدث وش��عورنا ان 
بلدنا جريح ونحن مثله حتى لو تشردنا 
باسمه، كانا كالغريق يبحث عن قشة 

النجاة« ص128
تقودن��ا الكاتبة من خال عمل س��ردي 
واالحداث  الصادق��ة  باملش��اعر  مفعم 
الصادم��ة بلغة سلس��ة ب��ا تزويق وال 
انش��اء وال بحث عن مف��ردات غرائبية 
مفتعلة. فنم��ر بازقة اخل��وف البعثية 
املعتمة فنش��عر باخلوف، ونبكي معها 
وهي تصف بكاء امها..ونبرد وهي تصف 
معاناة املهجرين في اخليام في مواسم 
الب��رد الق��ارس. لكنه��ا وس��ط تل��ك 
العتمة، متدن��ا ببصيص من الضوء بني 
احلني واحلني االخر لتنق��ل لنا املضحك 
املبك��ي م��ن طرائف تخلقه��ا املواقف 
ألناس حت��دوا الظام وامل��وت ليواصلوا 

احلي��اة باص��رار، لتنتص��ر االبتس��امة 
بالرغ��م م��ن كل احملاوالت املس��تميتة 
لسرقة االبتس��امة واالمل مع سرقات 
حقوق املواطن وحريته ..وحلد االن مازالت 
تلك احملاوالت يقودها وزير الكهرباء مرة 

واعضاء البرملان مرات..
وم��ن تل��ك املواق��ف انه��م ف��ي اولى 
محط��ات التهجير، كانوا يس��تمعون 
ألغني��ة فريد االطرش، فتعالى بكاؤهم 
وهم يتس��اءلون معه )ليه الظلم ليه، 
ليه القس��وة ليه..( وفوجئ��وا باحلارس 
االيراني يبكي بحرقة مثلهم، عرفوا انه 

كان يعتقد انهم يستمعون للمقتل!
وف��ي ص114 تروي لها ابن��ة عمها عن 
تهجيرهم وزجهم في الش��احنات من 
دون الس��ماح لهم بجم��ع اغراضهم. 
فمده��م اجليران باكي��اس ثقيلة بعيداً 
عن اعني رجال االمن البعثيني. اعتقدوا 
ان فيه��ا بعض مابس��هم الش��توية، 
ليكتشفوا بعد نزولهم من الشاحنات 
وحم��ل تل��ك االكي��اس الثقيل��ة انها 
كانت مس��امير صدئة وقطعاً حديدية 
جمعها اخوتها من ورش��تهم لرميها 

الحقا!
ومن خ��ال حديثها عن بعض التقاليد 
والعادات العراقي��ة والطقوس الدينية 
واالجتماعي��ة مقارن��ة مب��ا ف��ي ايران، 
الغرب��ة  غربلته��ا  بذكري��ات  مأخ��وذة 
والبع��د عن الوط��ن، منها امله��ر الذي 
يطلب��ه اهل الع��روس وع��ادة مايكون 
تعجيزي��اً، ان جدها ح��ني تقدم خلطبة 
جدتها اش��ترط ابوها ان يأتيه بكيلوين 
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وعن التش��ابيه التي تقام عروضها في 
آخر يوم م��ن عاش��وراء، ان زوج عمتها 
لوس��امته وقوته اجلسدية كان يطلب 
منه جتس��يد ش��خصية اب��ي الفضل 
العب��اس، فكانت النس��وة يتباركن به 
ويرش��نه مب��اء الورد..لكنه حني جس��د 
دور الش��مر قاتل االمام احلس��ني عليه 
الس��ام، صار ال��كل يضرب��ه باحلجارة 
ويش��تمه! متناس��ني انه ابن حارتهم 

ومايقوم به هو متثيل!
ُكتب الكثيرعن مأساة تهجير شريحة 
كبيرة من العراقي��ني بحجة تبعيتهم 
إلي��ران، وع��ن الذي��ن ُهّج��روا بطريقة 
قسرية ولكن غير مباشرة، حفاظاً على 

الكرامة، ومن اجل ايصال صوت الوطن 
للعال��م، لكنه��م فجعوا ب��أن العالم 
اغل��ق اذنيه ووض��ع على ه��ذه براميل 

بترول وعلى االخرى رزم الدوالرات!
فالروائ��ي الرائع نصيف فلك في روايته 
)ع��ني ال��دود( الت��ي كان��ت عين��اً على 
مأس��اة العراقي��ني ومنه��م املهجرين 
في اي��ران. فاح��د ابط��ال الرواية اتخذ 
م��ن غرف��ة صغي��رة ف��ي قب��و معتم 
مح��ا لتزوي��ر وثائ��ق للمهجري��ن بعد 
ان انت��زع البع��ث الصدام��ي هوياتهم 
وكل ممتلكاته��م ورماه��م على احلدود 
في العراء، لتس��هيل س��فرهم الوروبا 
والنقاذه��م م��ن غائلة اجلوع والتش��رد 
واالحباط النفسي الذي ادى ببعضهم 
لانتح��ار، برغ��م مط��اردات الش��رطة 
االيراني��ة التي لم متنح وثائق وال هويات 
لهم. »)كوج��ة مروي( محلة تعج بكل 
انواع الس��حر واالغ��واء وعقاقير عاج 
الغربة وادوية سد النقص الروحي ..في 
كل صباح تفتح كوج��ة مروي عيونها 
عل��ى وج��وه املس��فرين او املهجرين او 
املرحل��ني او التبعي��ة كما يس��ميهم 
ص��دام والبعثيون الذي��ن رموهم على 
احلدود االيرانية مع ان جذورهم عميقة 
ف��ي ارض الرافدي��ن ..وجوههم جتعدت 
وشاب ش��عرهم من شدة االدمان على 
حل��م الرجوع الى الع��راق«.ص70 )عني 

الدود(
حت��ى الكت��اب الذي��ن ل��م ي��روا ايران 
بعضه��م ضّم��ن كتاباته فص��وال من 
خيالهم عن تلك احملنة مس��تندين الى 
قصص س��معوها م��ن زم��اء الغربة 
املهجري��ن او م��ا تتناقل��ه االخب��ار عن 
ح��ال الاجئ��ني هن��اك، مم��ن س��نحت 
لهم فرص��ة الهرب من ذل��ك القمقم 
واللج��وء الى اوروبا. مث��ل رواية )صمت 
الذكريات(. وغيرها  الش��وارع وضجيج 
م��ن الروايات واملذك��رات. لكنها بقيت 
بس��بب  العراقي��ني  ب��ني  محص��ورة 
تقصير االعام العراقي بكل اش��كاله 
وتنوعاته، فلم تص��ل للعرب املناصرين 
حلام��ي البوابة الش��رقية وقد اغرقهم 
الش��عب  م��ن  املس��روقة  بال��دوالرات 
العراقي، واليس��ير منه��ا وصل الغرب 
ال��ذي يومه��ا ل��م يحف��ل اال بكميات 

مايصله من براميل النفط!

علي السباعي
خطفت مني قلبي
سلبت مني نفسي
أخذت مني العالم

فرت مني
لم تت��رك لي غي��ر الش��وق ال��واري وفؤادي 

الظمآن

))عبد الوهاب البياتي((

س��قط نيزك على األرض، تناثرت أحجار فوق 
أم��واج النه��ر كأنها النذور تلق��ى فوق رأس 
الع��روس، مويج��ات النهر امتط��ت إحداها 
األخ��رى آنئذ –انطلقت زغاريد الفرح، حينها 
طب��ع النيزك فوق خ��د األرض قبلة من: ألم، 
ش��وق، حلظة ابتس��امة امرأة ح��ال والدتها 
طفاً جمي��ًا، بصرخات الطف��ل وبكاء األم 
تولد النجوم من رحم الس��ماء... بس��قوط 

النيزك ولدت: شهرزاد.
مويجات النهر، نس��اء احلي، نيازك السماء، 

كلها زغردت فرحاً مبولد: شهرزاد!
**

جتلس ش��هرزاد على ضفة النه��ر، يتراقص 
أش��جار  مبغازلت��ه  س��عيداً  القص��ب 
الصفص��اف الفتية، يحض��ر ))طائر الهزار(( 
إلى ضفاف املواويل اجلنوبية، يحيِّيها بصوته 

املوسيقي:
-مرحباً شهرزاد!

تبتسم شهرزاد لتبتسم معها الدنيا، كأن 
في ابتس��امتها عناق الشمس وهي حتتضن 

األرض بضفائرها الذهبية، وتقول له:
-مرحباً بك يا طائري اجلميل!

ش��يء أكبر من النهر، أروع من كل حورياته، 
جع��ل املاض��ي كله يلح��ق باحلاض��ر، يدفع 
الطائر اجلميل على أعتاب اجلمال، أمام قيس 

احلب، ليقول لها مبودة:
-إنك رائعة في عيوني... و

ترمقه بنظرات عجب، ليستطرد قائاً:
- ب��ني أض��اع ص��دري جي��اد قوية، تس��ابق 
بعضه��ا بعضاً للف��وز بنظرة م��ن عينيك 

الساحرتني.
 تغضب لتقول محذرة:

-حذارِ! أتغازلني يا طائري الصغير؟!
ارتبك ))طائر الهزار(( أصبح كفرخ بط دفعته 
أمه إلى املياه، لتجبره على السباحة، يرتبك، 
يصيح، يضرب بجناحي��ه الصغيرين أمواج 
النهر العماقة، فيق��ول بارتباك طيور احلب 

ساعة السحر:
-نعم أغازلك..

تشيح بوجهها بعيداً إلى أفق النهر، الغارق 
تعب��داً في معبد الش��مس الغارب��ة، يقول 

بثقة:
-إنهما عيناك يا غالية، وقوامك املمش��وق، 

وخالك البديع…
تقاطعه بحدة:

-ما هذا الكام يا طائري الصغير؟
اخترقته س��هام عينيها السوداوين، حتطم 
كقدح من الكرس��تال ف��وق صخور كامها 
القاسي، زرع قلبه بجانب صفصافة شابة، 
حت��دى كل طقوس معبد الش��مس، ليقول 
كأنه ينتزع جنوم السماء ليصنع عقداً بديعاً 

من الكلمات:
-إنك حلم��ي الدائم، فأنا أتنفس أنفاس��ك 
وأص��وم بعدها عن التنفس، ألتقط فتافيت 
اخلبز من يديك فأصب��ح عنقاء ال تعرف غير 
اس��تغراق النظرات لإللهة التي تتعبد فوق 

جنات خدك األيسر.
تقول له:

-أراك تبالغ كثيراً، وفي عينيك انهزام الذكر 
أم أنثاه!!

يحلق عالياً، بتحليقه الرش��يق كأنه يرسم 
حروفاً تقول لها، باحلرف الواحد:
-أنا أملك ثمن عينيك يا غالية.

تضح��ك ش��هرزاد بضحكته��ا الطفولية، 
يت��أأل ضياء وه��اج تبعثه روحه��ا الصافية 
كأنه��ا  ذاك  ح��ني  جتده��ا  الكرس��تالية، 
ريحان��ة صغيرة تداعبها قط��رات الندى في 
صب��اح ربيعي دائم، تق��ول بعدما فرغت من 

ضحكتها:
-كلماتك دافئة... دافئة يا طائري اجلسور.

يقول له��ا كأنه يقلدها ق��ادة صنعها من 
ريشه الساحر:

-كم أنا س��عيد! كلماتك الرقيقة جعلتني 
كزورق من دون ش��راع، أبحر في مياه عينيك، 

مطمئناً إلى شواطئك الدافئة.
تص��در ش��فتاها الناريت��ان كلم��ات كأنها 

اللؤلؤ:
-إنك مغازل من الطراز األول.

يقف طائر الهزار على كفي شهرزاد ليقول 
منتشياً:

-أش��عر ب��ك دائم��اً كدموع��ي الت��ي تأبى 
السقوط عزة.

وغرب��ه,  وصفصاف��ه،  النه��ر،  قص��ب  كل 
وشمس��ه املتوهج��ة ترق��ص معهما على 
أجنحة احللم الوردي��ة، تنحني لتطبع قبلة 

حانية فوق ريشه الزاهي وتقول له بهدوء:
-إنها احلياة يا طائري، قدرنا هكذا!

عنده��ا تأل��ق ش��وقه محموالً عل��ى نقاط 
املطر، ليصرخ بها مودعاً:

-لن أيأس أبداً... أبداً.
حرك جناحيه مودعاً أن:

-إلى اللقاء!
**

تنظر إل��ى أمواج النهر الذاهب��ة إلى معبد 
الشمس عند عتبات األفق الشمسية، وفي 
عينيها سحر كل نساء هذا العالم، وجمال 

كل نساء األرض في خالها األسود.

بال رحمة - شهادة أخرى للتاريخ
دراسة
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ع��ن مؤسس��ة ش��مس للنش��ر 
واإلعام بالقاهرة؛ صدرت اجملموعة 
الش��عرية » ام��رأة م��ن زعفران « 
للش��اعر الدامنارك��ي م��ن أص��ل 

فلسطيني »حسن العاصي«.
» امرأة من زعفران « هي اجملموعة 
الش��اعر  ف��ي مس��يرة  الرابع��ة 
188 صفح��ة م��ن  ، وتق��ع ف��ي 
القطع املتوسط، متضمنة أربعاً 
وأربع��ني قصي��دة متنوع��ة ب��ني 
شعر التفعيلة والشعر احلُّر. قدم 
للكت��اب الش��اعر والناقد جوتيار 

متر.
اجلدير بالذكر ان حس��ن العاصي 
م��ن  دامنرك��ي  وش��اعر  كات��ب 
أص��ل فلس��طيني، حاص��ل على 

ماجستير في اإلعام، عضو احتاد 
عضو  الدامنركي��ني،  الصحفي��ني 
اإلحتاد العام للكتاب والصحفيني 
الفلس��طينيني، عضو إحتاد كتاب 
اإلنترنت العرب، عمل س��ابًقا ِفي 
تلفزي��ون كوبنهاج��ن وف��ي راديو 
منظم��ة إدفاد الدولي��ة ملكافحة 
له  العنص��ري، ص��درت  التميي��ز 
العديد من املطبوعات منها )ثرثرة 
في كان��ون: قصائد. الدار البيضاء 
2008، خل��ف البي��اض : قصائ��د. 
القاهرة 2013، أطياف تراوغ الظمأ 
: قصائد. شمس للنشر واإلعام، 
القاهرة 2016، ام��رأة من زعفران: 
قصائد. شمس للنش��ر واإلعام، 

القاهرة 2017.

عادل الصفار
على وف��ق منهاجه الثقافي ليوم 
ضي��ف   2018  /  1  /13 الس��بت 
ن��ادي الش��عر ف��ي احت��اد األدب��اء 
والكتاب العراقيني الشاعر ميثم 
احلربي، في ندوة بعنوان )ش��عرية 
األماك��ن( متحدث��اً ع��ن »تاري��خ 
الش��رفات« بحس��ب م��ا تناوله 
وجمالياً  العالم معرفياً  ش��عراء 
أوض��ح مق��دم  وق��د  وانس��انياً، 
اجللسة الش��اعر قاسم سعودي 
 1981 باب��ل  موالي��د  احلرب��ي  ان 
حائز عل��ى درجة املاجس��تير في 
األدب العرب��ي احلديث في جامعة 
بغ��داد كلية اآلداب، عن رس��الته 
املوس��ومة » املوق��ف النقدي من 
األش��كال الش��عرية ف��ي العراق 
من عام 1948 إلى عام 1991« وله 
كتابان ش��عريان هما: براءة املطر 
2009 واق��ول آه فتك��رر ال��كاب 

نباحي 2010. إضافة الى دراسات 
نقدية عديدة في الصحف. وقال: 
تتسم نصوصه الشعرية بالتنوع 
الش��عري  فكتاب��ه  الش��كلي؛ 
األول )ب��راءة املط��ر( ضّم نصوص 
والنث��ر.  والتفعيل��ة،  الش��طرين 
وفي كتابه الشعري الثاني )أقول 
آه، فتكرر الكاب نباحي( اس��تقر 
على ش��كل النث��ر، وُكتَبت عنه 
دراسات نقدية عديدة نظرت إلى 
منط كتابته وأجوائه الشعرية من 

زوايا عدة.
بعدها حت��دث الضيف احلربي عن 
جتربته في الكتابة مشيراً الى ان 
)شعرية األماكن( عملية تخصيب 
للمعان��ي الباغي��ة وتوس��يعها 
لتكون ش��عرية مفتوحة، فتمت 
املباش��رة لفهم ش��عرية للوحة 
وشعرية  املوسيقية،  واملقطوعة 
لأنقاض كما جرى في اوروبا بعد 

احلرب العاملية الثانية:« اذ ظهرت 
حركة تس��مي نفس��ها جماعة 
األنق��اض تق��وم بعملي��ة ترميم 

جمال��ي ملا خربته احل��رب«. مبيناً 
ان املكان يقسم الى ثاثة اقسام 
املادي واالليف واحملايد، وقال: الناقد 

املوسيقي باختني يؤكد ان العمل 
الفني على ال��دوام مخترق بقيم 
زماني��ة ومكانية، منوه��ا ًالى ان 
العمل الفني يشمل االدب وبقية 
الفنون األخرى م��ن خال البحث 
في الش��كل واملضمون، ومن بني 
جميع هذه األماكن الش��رفة وما 
تعنيه ومتثله للش��اعر بحس��ب 
املكان والظرف الذي تتحدث عنه 
القصي��دة، فقد تكون الش��رفة 
نافذة يطل منها سجني او مريض، 
موضحاً ان اللجوء للش��رفة هنا 
بوصفها مكاناً نط��ل من خاله 

على االمل والهرب من اليأس.
 أم��ا ش��رفة املطب��خ إذا كان��ت 
موج��ودة فهي تعكس املس��توى 
االجتماعي ألهل البيت، فالطبقة 
دون املتوس��طة تعلق بالش��رفة 
خزي��ن الث��وم والبص��ل وبجانبه 

تعلق عناقيد البامية اجملففة. 

اصدار خبر

قصة قصيرة

امرأة من زعفران آخر ديوان 
للشاعر حسن العاصي

ميثم الحربي يستعرض تاريخ الشرفات في اتحاد االدباء 

طائر الهزار

غالف الكتاب

غالف الرواية

من اعمال كاظم حيدر

ميثم احلربي في احتاد األدباء والكتاب العراقيني



س: أكانت هناك حركة حتررية كردية 
في األوساط اجلامعية وقتذاك؟

هن��اك  كان  ان  و1940؟   1939 ف��ي 
مخ��اض وطني كوردي فأنا لم اش��عر 
به خ��ال هاتني الس��نتني وكاد يكون 
دوام��ي ف��ي الكلية منتظم��ا اما في 
الس��نتني االخيرت��ني فقد ق��ل دوامي 
ان   . بالتدري��س  النش��غالي  كثي��را 
الش��باب الكوردي الواع��ي انذاك كان 
يتج��ه بص��ورة عام��ة ال��ى اليس��ار . 
كن��ت اعرف مث��ا ان الس��يدين علي 
حيدر سليمان وحسن الطالباني كانا 
ف��ي وقت ما من عصب��ة االهالي ، وما 
كنت اعرف االس��تاذ رفي��ق حلمي اال 
وهو مدرس للرياضي��ات في الناصرية 
نقل اليها ش��به منفي واذكر انه كان 
يتندر عندما يس��أل عن س��بب ابعاده 
الى الناصرية فيقول :"النني س��رقت 
بطيخ��ا من بس��تان ف��ان"  وبصورة 
عام��ة كانت هن��اك بلبل��ة عامة في 
االجتاهات السياس��ية اثناء احلرب وقد 
البشع  استقطبت وظهرت بشكلها 
املق��رف واثاره��ا املدمرة عل��ى احلركة 
الوطني��ة واملس��ار الدميقراط��ي ف��ي 
الع��راق نتيجة ملواق��ف الدميقراطيات 
الغربية السياسية اخملجلة قبل احلرب 
. واملتغيرات الفجائية اثناء تلك احلرب 
. وكان ق��د قاس��ى منه��ا : القوميون 

العرب والدميقراطيون واليسار معا .
ف��ي االع��وام الثاث��ة الت��ي س��بقت 
النازي��ة  الدعاي��ة  نش��طت  احل��رب 

احلري��ة  بفض��ل  محموم��ا  نش��اطا 
التي س��مح النف��وذ البريطاني ملمثل 
املانيا الدبلوماس��ي في النش��اط . بل 
ش��جع البريطاني��ون تغلغ��ل االفكار 
النازية الش��وفينية كوس��يلة حملاربة 
غ��زوة  العقيدة املاركس��ية واحليلولة 
دون انتش��ارها . كان��ت الدميقراطيات 
الغربي��ة )بريطاني��ا وفرنس��ا( ترى في 
العقيدة املاركس��ية ومصدرها االحتاد 
الس��وفياتي اخلط��ر االكب��ر فأبتن��ت 
سياس��اتها اخلارجية على الوعد الذي 
قطعه هتلر على نفسه بالقضاء على 
االحتاد السوفياتي في كتاب "كفاحي" 
وتداول��ت االيدي في العام 1938 ان لم 
تخ��ِن الذاكرة الترجم��ة العربية لهذا 
الكتاب التي عمله��ا القومي العربي 
بحري��ة  الس��بعاوي  يون��س  محم��د 
وبب��ركات البريطانيني ف��ي العراق في 
الوقت ال��ذي صدر مرس��وم مكافحة 
الش��يوعية واالراء الهدامة املعروفة . 
كانت النازية في ذلك احلني اشبه بدرع 

وقاية . 
اال ان هتلر خيب ظن هؤالء الساس��ة 
الغربيني اذ فوجئوا قب��ل اندالع احلرب 
بأتفاق مولتوف –ريبنتروب ، وفي الثالث 
من ايلول 1939 اعلنت بريطانيا وفرنسا 
احل��رب على املاني��ا اثر اجتي��اح بولندا 
واقتس��امها بني الطرف��ني ، وتوجهت 
اجلي��وش االملانية الى الغ��رب بدال من 
الش��رق ، ثم بدأت االنتصارات املذهلة 
وخرت فرنسا صريعة حتت اقدام الفاحت 
بسرعة مذهلة . كل هذا انعكس على 

موقف اليسار العراقي والقومي بحدة 
، ولم يس��مع للدميقراطيني صوت بل 
كان هن��اك تش��ف وارتياح مل��ا اصاب 
املس��تعمر البريطان��ي م��ن ذلة وكان 
هناك ترقب بأنهيار اإلمبراطورية التي 
ال تغيب عنها الشمس . ونسى اليسار 
العراقي حرية الضارية للنازية واختها 
الفاش��ية ، فق��د اص��در "الكومنترن 
". وه��و املعه��د السياس��ي املش��رف 
عل��ى احل��ركات الش��يوعية العاملية ، 
ويوحي من الكرملني تفسيره الواجب 
االتب��اع وهو ان احل��رب الدائرة هي نزاع 
امبريال��ي ب��ني خصم��ني امبريالي��ني 
رأس��ماليني معاديني للبروليتاريا وضد 
مصاحله��ا . ووج��د اليس��ار العراق��ي 
نفس��ه في موقف متذبذب يدعو الى 
الرث��اء ايام حركة مايس . قس��م كان 
امينا عل��ى تعليمات موس��كو هتف 
للحركة ونش��ط فيها م��ع القوميني 
الع��رب الذين وج��دوا فيها اعظم حتد 
للنفوذ البريطان��ي في الباد الناطقة 
بالعربي��ة . وقس��م اذهلت��ه الصدمة 
فبقي هاجعه��ا دون حراك . ولم يطل 
الزم��ن باجلهت��ني لتنقش��ع الغي��وم 
فبعد اس��ابيع ثاث��ة فوج��ئ العالم 
بالهجوم االملاني الكاسح على االحتاد 
الس��وفياتي . وعلى اثره دار التفس��ير 
دورة  القائم��ة  للح��رب  املاركس��ي 
كامل��ة )360درجة( لتغ��دو تلك احلرب 
)الرأس��مالية ( حرب��ا حترري��ة هدفه��ا 
القض��اء على نظ��ام يهدد البش��رية 
جمعاء مبدينتها وقيمها الدميقراطية.

ل��م اك��ن ف��ي بغ��داد ايام��ذاك فقد 
ع��دت الى بل��دي بع��د اس��بوع واحد 
م��ن قي��ام حكوم��ة الدف��اع الوطني 
وبقي��ت حتى بداي��ة العام الدراس��ي 
التال��ي. الج��ل مقاعد ع��دد كبير من 
الط��اب القوميني واليس��اريني خاليا 
في مختلف الصفوف ممن نش��ط في 
حركة الكيان��ي املوالية للمحور وقد 
جمعوا ووضعوا في معسكر االعتقال 
. اما اولئك املترددون احلذرون فقد جنوا.

ووضع��ت احلكومات الت��ي جاءت بعد 
حركة مايس بأغضاء وسماح متعمد 
م��ن الس��لطة البريطان��ي صاحب��ة 
الكلم��ة االولى ، اقول وضعت القانون 
رقم 51 للس��نة 1938 على الرف وراح 
الشيوعيون يعملون بحرية ويشاركون 
واخ��رج  احلرب��ي  اجمله��ود  ف��ي  علن��ا 
الدميقراطيون رؤوسهم من غرارة التنب 
، فص��رت ارى طاقما جدي��دا يتردد الى 
مكتب حترير مجلة "اجمللة". كان هناك 
من الشيوعيني املعروفني داود الصائغ ( 
احملامي و)عبد اهلل مسعود القريني ( بل 
و)يوسف سلمان يوسف /فهد( بعينه 
" في مبدأ االمر لم يتبني في يوس��ف 
ذلك الفتى الذي كان برفقة شقيقته 
في الناصرية حي��ث كنا نزالء في بيت 
اخيه . ثم عرفني فهش وبش ومنحني 
واح��دة من ابتس��اماته الن��ادرة جدا . 
وبعده��ا اهمل االحتفاء بي رمبا بعد ان 
علم اني لست شيوعيا "، وكان هناك 
)قاسم حسن ( وهو من طلبة الصف 
املنتهي في الكلية وقد اصبح سفيرا 

للمجر او جيكو س��لوفاكيا في عهد 
قاس��م . الى جانب هؤالء كان )حسن 
زكري��ا ( احد االيادي القدمية في اجمللة . 
وسليم طه التكريتي )وهو من زمائي 
في الكلية ( وخ��دوري خدوري وهو من 
اقط��اب احل��زب الوطن��ي الدميقراطي 
وزميله )يحي��ى قاس��م( النائب فيما 
بع��د . وكاهم��ا موظ��ف كبي��ر ف��ي 
مديرية السكك احلديد. "اجمللة ". باتت 
تعمل لقضية احللفاء وكانت لها صلة 
بدائ��رة العاقات البريطاني��ة وال ادري 
اكثر من انها كانت تنشر احيانا صورا 
واخبارا تردها من تلك الدار . واستبعد 
ان تلق��ى )ذو الن��ون ( منها مس��اعدة 
مالي��ة . كان فريق��ا من الش��يوعيني 
املرتادي��ن يختف��ي احيانا ف��ا يختلف 
الى اجمللة اال ليعود ثم يظهر فريق اخر 
ويشق على املرء ان يعرف من هو منتم 
الى ه��ذه اجلهة او تل��ك اذ كانوا كتا 
متخاصمة و م��ع كل هذا فقد غلبت 
على اجملل��ة اال ليعود ث��م يظهر فريق 
اخر ويش��ق على املرء ان يعرف من هو 
منت��م الى هذه اجله��ة او تلك اذ كانوا 
كت��ا متخاصم��ا ، مع كل ه��ذا فقد 
غلبت على اجمللة املواضيع املاركس��ية 
الصميمة ومقاالت س��داها وحلمتها 
االش��ادة مبنجزات االحتاد الس��وفياتي 
في س��احات املعارك ومجاالت التقدم 
وقل��ت  واالجتماع��ي  التكنولوج��ي 
مساهمتي فيها . اال ان )ذو النون ايوب( 
س��لمني ذات يوم ملزمت��ني منتزعتني 
م��ن كت��اب وطل��ب من��ي ترجمتها . 

كانت ج��زءا من الترجم��ة االنكليزية 
لرواي��ة "االم" بقلم الكاتب الروس��ي 

"ماكسيم غوركي" .
واذكر ان –س��ائر الكت��اب وقد طبعت 
ترجمت��ه العربي��ة في جزأي��ن – قد مت 
تفري��ق أجزائه على كل م��ن له وقوف 
عل��ى اللغتني وعلمت من املش��اركني 
مع��ي وفي الترجمة حس��ن زكريا وذو 
الن��ون نفس��ه وقاس��م حس��ن وداود 
الصائ��غ  وس��ليم ط��ه وغيرهم وقد 
مت��ت ترجمته في ظرف ثاثة اس��ابيع 
وهو رقم قياسي . ثم قمت انا وحسن 
لغوي��ا الس��تدراك  مبراجعت��ه  زكري��ا 
اخط��اء املترجمني االخري��ن  . كان هذا 

اول عهدي بالترجمة . 
الذي كان يدهش��ني ان االستاذ كامل 
قزاجن��ي بقي ين��أى بنفس��ه عن هذه 
التكتات الستقالية وفردية متأصلة 
في��ه . وافترقنا بع��د تخرجنا وامتهن 
احملاماة كم��ا امتهنتها ثم التقينا في 
دورة ضباط االحتياط . ثم افترقنا ولم 
نتراس��ل ق��ط ، وكان احدنا يس��تقي 
اخبار االخر من الصحف . واكثرها عنه 
، لم يكن ش��يوعيا وال ماركسيا . واني 
الذكر قوله مشتكيا دائما من "كتابات 
لين��ني " . يقول انه ضي��ق االفق بذيء 
في مقارعة اخلص��وم بعيد عن النهج 
العلمي الذي يتمس��ك باخللق العالي 
ال س��يما في اثناء رده عل��ى اخلصوم . 
وعن الدميقراطية انها عملية معقدة 
يجب ان يتعاون عليها احلاكم واحملكوم 
بتفاهم كامل . وال ميكن لثورة عنيفة 

ان حتققها ، ورمبا تبني بعض اسس لها 
ومبادئ ، كان مع هذا ينبري للدفاع عن 
-1946 في محاكمتهم  الش��يوعيني 
1948 كذل��ك عن رؤس��اء االحزاب في 
احملاكم��ات الصحفية الش��هيرة التي 
عقدته��ا وزارة ارش��د العم��ري ، ووقع 
ضحيتها فقد اثقل كما مر بالسجن 
واودع س��جن نق��رة الس��لمان فعزله 
السجناء الش��يوعيون عنهم وأذاقوه 
ن��كاال . وقب��ل خت��ام فت��رة س��جنه 
أس��قطت عن��ه اجلنس��ية العراقي��ة 
ال��ى جانب عزيز ش��ريف وتوفيق منير 
، وس��يق ال��ى املوص��ل ثم ال��ى زاخو 
م��ع توفي��ق وس��لما الى رج��ال االمن 
التركي حيث احتج��زا معا في مدينة 
)ي��وزكات ( ف��ي قلب ارض��وم . ذكر لي 
معاون  الشرطة الذي صحبهما حتى 
احل��دود ان )كامل(انحنى قبل اجتيازها 
فأحتف��ن قبضة من الت��راب ووضعها 
في مندي��ل ، كما روى لي هو نفس��ه 
وقبل 24 ساعة فقط من مصرعه انه 
بقي طوال اربع سنوات النفي ال يكلم 
زميل��ه )توفي��ق منير( الن��ه كان يؤكد 
له عبثا بأن س��تالني ليس اال دكتاتورا 
طاغي��ة ال يقل عن هتل��ر اجراما ، وانه 
هو الذي قتل االشتراكية ومرغ وجهها 

في اوحال استبداد والفردية . 

*اجرى احلوارات السيدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012
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جاسم محمد*

تطبيقات جديدة على االنترنيت
ميتلك التنظيم حسابات تويتر مركزية 
لنشر الرسائل باإلضافة إلى حسابات 
محلية ف��ى كل منطق��ة يوجد فيها 
عناص��ر التنظيم وتق��وم كل منطقة 
من خالها بنشر أخبارها احمللية. وهذا 
ماميك��ن التنظي��م م��ن تنفي��ذ عوملة 
"اجلهاد" عن بع��د وايصال خطابه الى 
اوروب��ا والغ��رب، الذي اصبح ش��بابها 
يحتل نسبة البأس بها داخل التنظيم. 
هذا النوع م��ن  اخلطاب مكنه من رفع 
راياته الس��وداء ومنشوراته في شوارع 
اوروب��ا علنا. كش��فت التحقيقات عن 
قي��ام مجموع��ات دعوي��ة  م��ن انصار 
التنظي��م تنش��ط على ش��كل خايا 
وجماع��ات منظمة م��ن داخ��ل اوروبا 
وه��ي تس��تخدم التقني��ة والدعاي��ة 
االوربي��ة لكس��ب الش��باب واحلصول 

على االهتمام االعامي.
فإن إس��تخدامه ال يقتصر على نش��ر 
الصور ف��ي إجتاه واحد ب��ل يعمل على 
فهم حاج��ات جمه��وره ومعرفة ردود 
فعله��م على ش��كل اس��تبيان، اي ان 
خطابه االعامي يعتمد على التفاعل. 
رغ��م ان التنظي��م يقوم على اس��اس 
واالس��تخبارية  العس��كرية  الق��وة 
امليداني��ة، فأنه ايضا يقوم على العمل 
الدع��وي الت��ي عرف��ت بانه��ا اخلطوة 
االولى نحو "اجلهاد" امليداني ومن يجد 
اس��لوب العمل الدعوي يفهم كيفية 
التفاعل واملش��اركة وحتريك مش��اعر 
االخرين كون جماعات الدعوة معروفة 
بقدرته��ا اخلطابية من��ذ الزمن قبل ان 
تظهر وس��ائل االعام احلديث��ة. ويعد 
أحمد أبو س��مرة احد املس��ئولني عن 
إع��ام التنظيم عبر وس��ائل التواصل 

االوروب��ي  االحت��اد  دول  االجتماع��ى. 
استضافت مسؤوليي غوغل وشبكة 
بروكس��ل  االجتماع��ي في  التواص��ل 
منتصف ش��هر اكتوبر 2014 ملواجهة 
اخلطر االعامي عبر االنترنيت الى هذه 
اجلماع��ات، ويب��دو ان الغرب يتخذ هذه 
اخلطوة بنحو متأخ��ر بعد ان ترك هذه 
اجلماعات تنش��ط، ضمن تفسير فكر 
إس��تخباري رمبا يضرب بتداعياته على 

عامة الشباب واجملتمعلت.

البعد األعالمي
إن البعد االعامي الى التنظيم يتمثل 
بهدفه واغراضه بأستقطاب مقاتليني 
جدد الى التنظيم من خال استخدام 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي عل��ى 
االنترنيت والعاقات االجتماعية داخل 
اجملتمع��ات. ماي��زال خط��اب التنظيم  
موجه��ا ال��ى اجلي��ل الراب��ع اواخلامس 
ويتمت��ع  الش��باب  "اجلهادي��ني"  م��ن 
باس��هولة ومرونة احلركة مع التقنية  
واملعلومات والتطبيق��ات الفنية على 
الذكية،  والتلفونات  الكمبيوتر  اجهزة 
بأستغال املقاتلني االجانب املوجوديني 
داخل التنظيم اكثر من املقاتلني احملليني 
وهذا ما كشفته اعترافات املنشقيني 
واملعتقلني من التنظيم بان التنظيم ال 
يدخل االجانب بالقتال امليداني بقدر ما 
يس��تفيد منهم في اخلطوط اخللفية 
والدع��م اللوجس��تي ابرزه��ا االع��ام 

والدعاية ومبا املستشفيات امليدانية.

كيفية صناعة اعالم "الدولة 
االسالمية"

كشفت استخبارات دول االحتاد االوربي 
خاصة ف��ي فرنس��ا واملانيا ع��ن وجود 
شبكات تواصل احتماعي متخصصة 
او موجهة الستهداف شريحة معينة 

قد تكون فئة النس��اء، تك��ون معنية 
باس��تهداف جتني��د النس��اء م��ن اوربا 
مايه��دف  س��وريا.  ف��ي  والتحاقه��ن 
الي��ه اعام داعش هو االس��تقطاب اي 
اس��تقطاب الش��باب لغرض االلتحاق 
ان يكون��و م��ن انص��ار  او  بالتنظي��م 
التنظي��م ف��ي دوله��م، خصوصا في 
الغرب وه��م غالبيتهم  من الش��باب 
ماب��ني فئة ال 18 � 26 س��نة. واظهرت 
التحقيقات االستخبارية، بأن التنظيم 
يعتمد على أوروبيني ش��باب من اصول 
اسيوية، اكثرهم من اصول باكستانية 
في بريطانيا بأدارة نشاطاته االعامية 
ذات  بانت��اج  لتظه��ر  االلكتروني��ة 

مواصفات وتقنية جيدة.
يركزالتنظي��م عل��ى اظهار وحش��ية 
التنظي��م والتم��رد والس��طوة الت��ي 
تع��د في بع��ض االحيان حاج��ات عند 
بع��ض الش��باب الذي��ن يعان��ون م��ن 
ش��عور التهميش س��واء كان حقيقيا 
او وهمي��ا ، والت��ي جن��د ف��ي التنظيم 
وس��يلة لانتقام والثأر. الوحشية، هي 
ابرز س��مات هذه اجلماع��ة  التي فاقت 
القاعدة وتنظيمات اخ��رى  والتي نتج 
عنه��ا اس��تقطاب مزيد م��ن املقاتلني 
رغم انتقادات ش��يوخ الفكر السلفي 
"اجله��ادي" لهذه اجلماع��ة ابرزهم ابو 
محمد املقدس��ي، الذي سبق ان انتقد 
الزرق��اوي وطال��ب البغ��دادي ايضا ان 
يتقي اهلل في حرمة دماء املس��لميني. 
يس��تثمر التنظي��م  حال��ة الوهج او 
انتصارات��ه امليداني��ة للحص��ول على 
مكاس��ب اكثر منها، تدف��ق مقاتليني 
جدد وبيعات  من بقية اجلماعات، وهذا 
ما ظهر متاما في اجتياحه مدن عراقية 
في يونيو 2014 بنحو سريع فاق جميع 
التوقع��ات والت��ي كانت متث��ل قفزات 
ميدانية، فه��و يعزز النصر على االرض 

مبزيد من االجن��ازات على االرض ليكمل 
على خصوم��ه، ضمن مبدء "الصدمة 
والرع��ب" الت��ي تق��وم عل��ى عنص��ر 
املفاج��أة وه��ذا ما عم��ل على حصول 
التنظيم بيعات جديدة وسحب بساط 
عوملة اجله��اد من الظواهري والتنظيم 

املركزي.

االعالم يصنع "الدولة االسالمية"
ان نوعي��ة ومصداقية وس��ائل االعام 
الناقلة الى اخبار ونش��اطات التنظيم 
ايض��ا لعب��ت دورا هاما مثل ال" س��ي 
ان ان" ورويت��رو و"الف بي" الفرنس��ية 
والعربية وموقع س��ايت باالضافة الى 
تويت��ر وش��بكات خ��وادم انترنيت مثل 
الفيس بوك عملت على نشر نشاطات 
التنظي��م بنح��و اس��رع. مث��ال على 
ذلك اهتم��ام االعام العرب��ي والدولي 
بامت��اك طائ��رات مقاتلة في س��وريا 
حص��ل عليها م��ن قاعدة اجل��راح في 
حلب والطبقة في الرقة، عندما بالغت 
وسائل االعام بطريقة استخدام هذه 
الطائرات من قبل داعش واظهرتها في 
لقطات مص��ورة حتلق داخ��ل القاعدة 
او اجرائ��ات صيانة. رغ��م ان خبراء في 
الطيران والدفاع والتس��لح، ذكروا بان 
ه��ذه الطائ��رات ال متث��ل اال خ��ردة في 
س��وق س��اح اجلو، كون هذه الطائرات 
م��ن الن��وع الق��دمي وه��ي اف 21 و 32 
والسباب فنية تقنية ابرزها: عدم وجود 
قط��ع غيار، وانها طائ��رات تدريب اكثر 
من ان تك��ون مقاتلة، وااله��م ان هذه 
الطائ��رات حتت��اج ال��ى رادارات وفري��ق 
فن��ي على االرض  وهو غير متوفر، لكن 
اخلبر اخذ مس��احة اعانية اكبر، وهذا 
يعم��ل على رف��ع معنوي��ات التنظيم 
واستقطاب مقاتليني جدد في املقابل 
يعكس س��لبيا على معنويات خصوم 

الغرب��ي  االع��ام  ويظه��ر  التنظي��م. 
احيان��ا اخملاطر احلقيقي��ة للتنظيمات 
"اجلهادي��ة" بنح��و متأخ��ر او يقص��د 
الترويج التخاذ خطوة سياسية، مثلما 
ركزت التقارير االس��تخبارية على قلق 
وكاالت االس��تخبارات منه��ا االملاني��ة 
بامتاك "الدولة االسامية" وجماعات 
اخرى س��اح قاذفات "مانبادس" او ال) 
أس إي7-  و أس اي 14( والتي تستهدف 

الطيران على بعد ميلني .

كيف وظفت"الدولة االسالمية" 
االعالم

تس��تهدف "الدول��ة االس��امية" في 
اعامه��ا فئ��ة الش��باب وف��ي اعم��ار 
مبك��رة، وه��ذا يعن��ي انها تس��تخدم 
التقنية احلديثة في االعام ابرزها تويتر 
والفيس ب��وك بعد ان كان��ت القاعدة 
تعتمد على وسائل االعام املسموعة 
واالق��راص املدمج��ة. العب��ارات الت��ي 
يس��تخدمها التنظيم في تويتر بنحو 
مختصر كانت تثير اعجاب املشتركني 
وحتصل على جمهور اوس��ع وكثيرا ما 

تناقلتها وسائل االعام االخرى.
اظه��ر التنظي��م الرومانس��ية عل��ى 
ش��بكته، رغ��م وحش��يته وذل��ك من 
خال التح��اق بعض الفتي��ات ومنهن 
القاص��رات للقتال مع داع��ش بعد ان 
تورطن في عاقات حب على الشبكة، 
البعض منهن ذك��رن قصة التحاقهن 
بالتنظي��م وكيف عاش��ت قصة حب 
رومانس��ية م��ع مقاتل��ي داع��ش، مم��ا 
اس��تقطبت اعداد جددة على ش��بكة 

التواصل االجتماعي.
ام��ا طريقة ع��رض الرهائ��ن وذبحهم، 
فقد كان��ت موض��ع تهتم��ام وكاالت 
م��ن  اكث��ر  الدولي��ة  االس��تخبارات 
االهتم��ام االعامي، ابرزه��ا هو ظهور 

الرهينة قب��ل ذبحه، بانه مستس��لم 
وه��اديء وراب��ط اجل��أش وه��ذا م��ا اثار 
الكثير من التس��ائوالت، اله��دؤ الذي 
يتمت��ع ب��ه الضحي��ة قب��ل ان يواجه 
مصيره اث��ارة الكثير من التس��ائوالت 
والطريق��ة الت��ي يبعث بها رس��الته 
الى حكومت��ه او عائلته وال��راي العام 
كان��ت قوية وش��ديدة ب��دون ان يكون 
هن��اك ت��ردد، وهذا ما يدع��م التنظيم  
ويص��ور  ايدلوجي��ة  م��ن  ومايدعي��ه 
للرأي العام ب��ان مايعمله هو الصواب 
والعالم اجمع على خطأ وهذا ما عمل 
على استقطاب اكثر للتنظيم. بعض 
اخلبراء املعنيني في التنظيم ذكروا بان 
القاتل ميارس القت��ل الوهمي الصوري 
اكثر من مرة مع الضحية، ورمبا يخضع 
الى عقاقي��ر كيميائية او نظام غذائي 

يجعله غير مباليا مبصيره.
الطريق��ة التي يتم بها ذب��ح الرهينة 
ايض��ا اث��ارت االهتمام، االس��تخبارات 
واملعني��ني ف��ي وس��ائل االع��ام ذكروا 
ان الطريق��ة الت��ي يق��دم به��ا ه��ذا 
التنظي��م مواده ه��ي طريقة متقدمة 
ج��دا وباس��تخدام نوعي��ة كامي��رات 
واستوديهات متقدمة حتلى وصفوها 
التقاري��ر  هوليودي��ة،  طريق��ة  بانه��ا 
ذكرت ب��ان التنظيم اس��تعان بخبراء 
معنيني بالتصوير واملؤثرات الس��معية 
والصورية في التصوير من خال اعداد 

املقاتلني االجانب.
 وذك��ر خبراء ف��ي تقني��ة التصوير بان 
التصوير لم يكن في الصحراء بل كان 
داخل استوديو ليظهر  تاثيرات الصوت 
واللون بطريق��ة هوليودية مؤثرة اكثر.  
يش��ار بان ه��ذا التنظي��م يختلف عن 
بانه  والتنظيم��ات االخ��رى،  القاع��دة 
ال ينتظ��ر ان يأتي املقاتل��ني له بقد ما 
يتحرك التنظيم باجن��اه احلصول على 

مقاتلي��ني ذي خبرات معين��ة وخاصة 
منها مهندس��ي املتفج��رات واالعام 
مثلم��ا يس��تعني بضب��اط اركان ف��ي 

عملياته العسكرية امليدانية.

"دابق"  و "صليل الصوارم "
التنظيم يس��تخدم وس��ائل االتصال 
احلديث��ة الث��ارة زوبع��ة اعامي��ة ب��ني 
الش��باب واجلمه��ور ام��ا م��ن خ��ال 
تعليقات تويتر او الشبكة العنقودية، 
فأص��در التنظيم مجلة عالية احلرفية 
من حي��ث التقنيات احلديث��ة واإلخراج 
وتوظيف الصور وجودتها، أطلق عليها 
اسم "دابق"  وصدرت باللغتني العربية 
واإلنكليزية، وتوزع نس��خها املطبوعة، 
التي صدرت مؤخرا نس��ختها الرابعة، 
في املناطق التي يسيطر عليها تنظيم 
داعش، في سوريا والعراق، فيما أرسلت 
نسخا منها عبر اإلمييات، وأعاد نشرها 
عدد من املواقع الداعم للتنظيم. أصدر 
سلس��لة من األفام أشبه بالوثائقية، 
تصور عمليات التنظيم أطلقت عليها 
سلس��لة "صلي��ل الس��يوف " آخرها 
اجلزء الراب��ع الذي بلغت مدته س��اعة 
كاملة، يصور عمليات التنظيم بجودة 
عالي��ة تعك��س حرفية ف��ي التصوير، 
واس��تخدام أحدث أجي��ال الكاميرات. 
أيض��ا أنت��ج داع��ش لعب��ة إلكترونية 
قتالي��ة حتاكي اس��تراتيجية التنظيم 
في عمليات القتال، ومشاهد كرتونية 
حتاكي عملياته التي صّدرها في فيلمه 

“صليل الصوارم.

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

واالستخبارات
و الكت��اب 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 37

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 4
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متابعة الصباح الجديد: 

 أفادت دراسة أميركية حديثة بأن 
تزايد مشاعر القلق واالكتئاب لدى 
األش��خاص ميك��ن أن يكون عالمة 
مبكرة عل��ى ق��رب اإلصابة مبرض 

الزهامير الذي يداهم كبار السن.
ف��ي  باحث��ون  أجراه��ا  الدراس��ة 
والشيخوخة  النفس��ية  األمراض 
مبستش��فى »بريجهام« للنس��اء 

في الواليات املتحدة. 
الدراس��ة،  تل��ك  نتائ��ج  وتأت��ي 
لدراس��ات ف��ي ه��ذا  اس��تكماالً 
الش��أن، كان آخرها دراسة كندية 
أجري��ت ف��ي يناير/كان��ون الثان��ي 
2016 أثبتت أن حتول مشاعر التوتر 
والقلق عند بعض األش��خاص إلى 
حال��ة مرضي��ة مزمنة ي��ؤدي إلى 
تفاقم اإلصابة باألمراض العقلية، 

التي من أبرزها الزهامير.
وتش��مل العالم��ات البيولوجي��ة 
ملرض الزهامير تراكم لويحات لزجة 
في الدماغ، تسمى بروتني »أميلويد 
بيت��ا«، يظه��ر أثره��ا في س��وائل 
تلك  وتتراك��م  الفق��ري،  العم��ود 
السوائل في الدماغ قبل عقود من 
ظهور أعراض املرض، الذي يس��بب 
فق��دان الذاك��رة، ومش��كالت في 

اإلدراك.
رص��د  اجلدي��دة،  الدراس��ة  وف��ي 
تل��ك  تش��كل  تأثي��ر  الباحث��ون 
اللويح��ات عل��ى اجلس��م، وم��دى 
تس��ببها في زيادة مش��اعر القلق 

واالكتئاب لدى األشخاص.
وراق��ب الباحثون 270 م��ن الرجال 

والنساء الذين تتراوح أعمارهم بني 
)62 و90 عاًما(، ولم يكونوا مصابني 

باضطرابات نفسية نشطة.
لتصوي��ر  املش��اركون  وخض��ع 
الدماغ باألش��عة وأج��روا عليهم 
مجموعة م��ن التقييمات لقياس 
القلق  إصابته��م مبش��اعر  م��دى 
واالكتئ��اب، واس��تمرت الدراس��ة 

على مدار 5 سنوات.
ووجد الباحثون، أن زيادة مستويات 

بروتني »أميلويد بيتا« مرتبط بزيادة 
أعراض القلب واالكتئاب لدى كبار 

السن.
وقالت قائدة فريق البحث الدكتورة 
نانسي دونوفان، إن »نتائج الدراسة 
تشير إلى أن أعراض القلق ميكن أن 
تك��ون مظهرًا من مظاهر اإلصابة 
املبكرة مبرض الزهامير، وهي تسبق 

ظهور الضعف اإلدراكي«.
وأضاف��ت دونوفان، أن »أخ��ذ زيادة 

مش��اعر القلق كمؤش��ر ميكن أن 
يس��اعد في الكش��ف املبكر عن 
اإلصاب��ة بالزهامير، ما قد يس��اعد 
ف��ي احل��د م��ن أعراضه ف��ي وقت 

مبكر«.
وع��ادة ما يتناقص نش��اط الدماغ 
مع تقدم الس��ن، م��ا يصّعب على 
أش��ياء جديدة  تعلم  األش��خاص 
أو تذك��ر أحداث رئيس��ة مروا بها، 
حتى وإن كانت في املاضي القريب، 

وبالنس��بة لبعض الناس، ميكن أن 
يكون هذا الشعور نتيجة التدهور 
املعرف��ي، وق��د تتطور األم��ور في 
بعض احلاالت الن��ادرة إلى اإلصابة 

مبرض الزهامير.
معه��د  أص��دره  تقري��ر  وخل��ص 
النفسي بجامعة »كينجز  الطب 
كولي��دج« في لن��دن، بالتعاون مع 
»االحت��اد الدول��ي للزهامي��ر«، ف��ي 
س��بتمبر/ أيلول من الع��ام 2014، 

إلى أن عدد األشخاص الذين يعانون 
م��ن »الزهامي��ر« ارتفع بنس��بة 22 
باملئة على مس��توى العالم خالل 
األع��وام الثالثة األخيرة ليصل إلى 

44 مليونًا.
وأف��اد التقرير، أن العدد س��يزداد 3 
أضعاف بحلول عام 2050، ليصبح 
عدد املصابني بامل��رض 135 مليونًا 
تقريًب��ا ف��ي العال��م، بينه��م 16 

مليونًا في أوروبا الغربية.

القلق واالكتئاب يفضيان الى اإلصابة بالزهايمر

متابعة الصباح الجديد: 

التغيرات املناخية والطبيعية التي 
يش��هدها كوك��ب األرض بش��تى 
مس��بباتها صارت واح��دة من أهم 
املوضوعات التي تشغل الكثير من 
االعتياديني  واألش��خاص  الباحثني، 
أيًضا مؤخ��رًا، وحتديًدا في آخر ثالثة 
عقود عندما شهد العالم العديد 
واملناخية  الطبيعي��ة  الكوارث  من 
العنيفة التي تس��ببت في خسائر 

كبرى في األرواح واملمتلكات.
نُش��ر مؤخ��رًا بحث علم��ي ضمن 
فاعليات املؤمتر السنوي للمجتمع 
اجليولوج��ي األميرك��ي يرب��ط بني 
ب��طء دوران األرض، وح��دوث الزالزل 
العنيفة، وتوقع حدوث زالزل عنيفة 
ف��ي ع��ام 2018، أث��ار البحث جداًل 
والصحف،  العلمية  اجملتمعات  في 
واختلف��ت اآلراء حول��ه بني مؤيدي 
صحة االس��تنتاج، وآخرين يصرون 
على أن األمر مج��رد أطروحة، وأنه 
برغ��م كل التق��دم العلم��ي الذي 
نش��هده ما تزال التنبؤات العلمية 
بحدوث الزالزل غير دقيقة، وال تقف 

على برهان ثابت.

دوران األرض 
ل��م يكن في اس��تطاعة اإلنس��ان 
قدميً��ا قي��اس الزمن بدق��ة عالية، 
مراقب��ة  عب��ر  يت��م  ع��ادة  وكان 
امليكانيكي��ة  الس��اعات  وق��راءة 
والشمس��ية، لكن ف��ي عام 1949 
حتديًدا، اخترعت »الساعات الذرية« 
بواسطة املعهد الوطني للمعايير 
والتكنولوجيا في الواليات املتحدة، 
والتي تعد أكثر الس��اعات دقة في 
وقتن��ا احلدي��ث، وتعمل ع��ن طريق 

قياس س��رعة ت��ردد ال��ذرات، وهي 
العملي��ة األكث��ر ثباتً��ا حت��ى اآلن 
بداخل العناص��ر الكيميائية، وهنا 

يكون عنصر »السيزيوم«.
ومن خ��الل هذا اس��تطاع العلماء 
إج��راء أبحاث أكثر دقة، وقياس��ات 
علمية أكثر متاس��ًكا مما سبق، كان 
من أهم األبحاث تلك التابعة لعلم 
 ،»geophysics« األرض  فيزي��اء 
والذي يختص بدراسة باطن األرض، 
ودراس��ة التباي��ن ف��ي اخلصائ��ص 
الفيزيائية لها مثل املغناطيس��ية 
احل��راري،  والتوصي��ل  األرضي��ة، 

واجلاذبية، وغيرها. 
وبعد اختراع تلك الس��اعات عالية 
ع��ن  مراقبته��ا  أس��فرت  الدق��ة 
مالحظ��ة وجود ب��طء دقيق وقليل 
للغاية يحدث في زمن دوران األرض 
حول نفسها مبعدل 1.7 ملي ثانية 
هو جزء من األلف ف��ي الثانية كل 
100 ع��ام، مم��ا يعني أن ب��طء دوران 

األرض هو أمر مثبت علميًّا.

استنتاج 
يط��رح البحث العلمي بواس��طة 
ُكل من الباح��ث اجليولوجي »روجر 
بيله��ام« من جامع��ة »كولورادو«، 
والباحثة اجليولوجية »ربيكا بنديك« 
من جامع��ة »مونتانا« اس��تنتاًجا 
قائًما على مراقبة البيانات املتاحة 
عن األنش��طة الزلزالي��ة منذ عام 
1900 وحتى 2013، وخاصة الزالزل 
العنيف��ة الت��ي يتج��اوز قياس��ها 
س��بع درجات مبقياس ريختر، ووجد 
أن هناك خمس فترات حدثت فيها 
تلك الزالزل مبعدل 25 إلى 30 زلزااًل 
سنويًّا، وهي الفترات نفسها التي 
تتبع بدء بطء دوران األرض بنحو من 

خمسة إلى ستة أعوام.

وفي تصريح من بيلهام لصحيفة 
»اجلارديان« البريطانية قال: »الرابط 
املتداخ��ل ب��ني ب��طء دوران األرض، 
وحدوث األنشطة الزلزالية القوية، 
يرجح حدوث أنشطة زلزالية كبيرة 
في العام املقبل، األنشطة الزلزالية 
خالل 100 ع��ام مت رصدها بدقة، مما 
يتي��ح لنا س��جاًل جيًدا للدراس��ة، 
األم��ر واضح ومباش��ر، األرض توفر 
لنا تنبيًها مدته خمسة أعوام كي 

نستعد للزالزل املستقبلية«.
وأوضح بيلهام املزيد عن األطروحة 
العلمية بخالف دراسة األرقام  في 
رد إلكترون��ي مباش��ر عل��ى موقع 
»اليف س��اينس«: »كل م��ا فعلناه 
هو مقارنة تلك القوائم من األرقام 

والبيان��ات العلمية لنخ��رج بتلك 
النتيجة ، لكن الفكرة األساس��ية 
األرض  دوران  ب��طء  أن��ه م��ع  ه��ي 
الطفيف ينكمش القطبان، ولكن 
األلواح التكونية الطبقة الصخرية 
الصلبة التي حتيط بالكرة األرضية 
ال تنكمش بس��هولة مم��ا يعني أن 
حواف األلواح تنضغط ،  وبرغم من 
كون هذا الضغ��ط طفيًفا ، إال أنه 
يض��ع املزيد من اجله��د على حدود 
األل��واح الت��ي حتتم��ل ف��ي األصل 

الكثير من الضغط واجلهد«.

ملاذا 2018 حتديًدا؟
ف��ي تدوين��ة ل��� »إري��ك كلميتي« 
الباح��ث ف��ي الدراس��ات البيئي��ة 

والبراكني، واحلاصل على الدكتوراه 
»أوريج��ون«،  والي��ة  جامع��ة  م��ن 
يتن��اول بحث »بيله��ام« و»بنديك« 
اجليولوجي، في ضوء أطروحة تغير 
س��رعة دوران األرض، والذي يحدث 
بس��بب حت��رك الصه��ارة احلدي��د 
الطبقات  ف��ي  املنصهر  والني��كل 
الداخلي��ة من ج��وف األرض، وثبات 
وصالبته��ا  اخلارجي��ة  الطبق��ات 
يصنع ما يعرف باجملال املغناطيسي 
ل��أرض، والتغي��رات الطفيفة في 
تلك احلركة هي التي تكون املسبب 
األساس��ي ف��ي تغير مع��دل دوران 
األرض من البطء للسرعة والعكس 

مما ينتج منه الزالزل.
ويجيب »كلميتي« عن س��ؤال: ملاذا 

2018 حتدي��ًدا؟ بأنه بناًء على بحث 
»بيله��ام« و»بنديك« فإن 2017 من 
املفترض أن يكون هو العام اخلامس 
منذ تس��جيل آخ��ر إبط��اء لدوران 
األرض ع��ام 2012، ومبا أن عام 2017 
انته��ى مبجمل س��بعة زالزل فقط 
م��ن النوع العنيف، س��بع مبقياس 
ريخت��ر، وليس م��ن 25 إلى 30 كما 
اس��تنتج الباحث��ون، لذلك توقعوا 
حدوثه في نهاية الفترة التقريبية 
التي هي مبنزلة زم��ن األثر الرجعي 
لبطء األرض أي العام احلالي 2018.

ويش��رح »كليمت��ي« أن الباحث��ني 
خ��الل  م��ن  وج��دوا  اجليولوجي��ني 
ذات  الفت��رات  بع��ض  البيان��ات 
العالي املتكررة  الزلزالي  النش��اط 
بنحو شبه عش��وائي، واستنتجوا 
م��ن خالله��ا آليتهم، وه��و ما قد 
يكون مرتبًطا ببطء دوران األرض أو 
ال، على س��بيل املثال كان آخر عام 
قري��ب وليس متطابق ُس��جلت به 
األنش��طة الزلزالي��ة العالية فوق 
س��بع درجات ريختر ه��و عام 2010 
مبعدل 23 زلزااًل عنيًفا، ولم ينطبق 

عليه أطروحة البحث.
 وأضاف أن األطروحة »حتمل نقاًطا 
طموح��ة«، ولكن علين��ا أن ننتظر 
حتى الع��ام القادم لن��رى النظرية 
في ضوء جديد، ولو صّحت فإن ذلك 
س��يغير رؤيتنا للحقائ��ق العلمية 

بنحو كبير.

التشكك مشروع 
في تدوينة للكاتب وعالم الفيزياء 
الفلكي��ة »إيث��ان س��يجيل« على 
موق��ع »فورب��س« ي��رى أن نتائ��ج 
البحث ليس��ت بالصالبة الكافية، 
وأن لدينا أكثر من سبب للتشكيك 

في صحتها، من أهمها أن البيانات 
ليس��ت  البح��ث  عليه��ا  املبن��ي 
واضحة، وثابتة متاًما، وأن ربط معدل 
دوران األرض باألنشطة الزلزالية ما 
ي��زال م��ن دون رابط اعتي��ادي ثابت 
ميكن اإلمس��اك به، ألننا ببساطة 
لدين��ا أربع فت��رات فقط على مدى 
117 س��نة، بداية م��ن 1900 حتى 
2017، ومن املفترض أن نكون بصدد 

اخلامسة هذا العام.
وي��رى »س��يجيل« أن��ه برغ��م كل 
ش��يء ما يزال هن��اك أعوام كارثية 
العنيفة،  للزالزل  بالنس��بة  كثيرة 
تنتش��ر بنحو عش��وائي عبر القرن 
املاض��ي، وتخرج ع��ن إط��ار اآللية 
التي ق��ام عليها البح��ث، من دون 
معرفة سبب حدوثها أو ربطه بأي 
شيء يس��اعد في التنبؤ مبثله في 
املس��تقبل، ولكن ل��و صحت تلك 
التوقع��ات فإننا بصدد 12 ش��هرًا 
فقط إلثبات نظرية علمية جديدة 
تساهم بشكل هائل في تقدم هذا 

العلم.
ومع تل��ك اآلراء الت��ي تباينت حول 
ورمب��ا  صحت��ه،  وم��دى  البح��ث، 
ثغرات��ه، صار األمر يتوقف اآلن على 
مراص��د ال��زالزل، وبيان��ات مراقبة 
الس��اعات الذرية للخروج بنتيجة 
تل��ك النظرية إم��ا بالثب��وت، وإما 
بالرف��ض، ولك��ن في حال��ة إثبات 
صح��ة األطروحة فإن ذلك س��وف 
يؤس��س أرضية جديدة متاًما لعلم 
الزالزل  التنبؤ بح��دوث  يس��تطيع 
العنيفة الت��ي هي واحدة من أكثر 
الكوارث الطبيعية فتًكا باإلنسان 

وحضارته.

هل تشهد األرض زالزل عنيفة في 2018؟

تأتي نتائج تلك الدراسة، 
استكمااًل لدراسات في 
هذا الشأن، كان آخرها 
دراسة كندية أجريت 
في يناير/كانون الثاني 
2016 أثبتت أن تحول 
مشاعر التوتر والقلق عند 
بعض األشخاص إلى حالة 
مرضية مزمنة يؤدي إلى 
تفاقم اإلصابة باألمراض 
العقلية

القلق واالكتئاب

زيارة ملحوظة بظاهرة الزالزل
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النساء أكثر ميال لصور األطفال 
في دراستني ركزتا على حتليل املواقف االجتماعية 
والشخصيات، واحدة أجريت على طالب جامعيني 
وأخرى على عينة أكبر وأكثر تنوًعا؛ تبنينَّ أن النساء 
فقط، وليس الرجال، أردن أن يتزوجن بنحو أس��رع، 
عندما ش��اهدن صورًا ألطفال مبتسمني، مقارنة 
م��ع النس��اء اللواتي لم يش��اهدن ه��ذه الصور، 
وأبدت اجملموعة األولى آراء أكثر إيجابية جتاه الزواج 

مقارنة بالفئة األخرى التي لم تشاهد الصور!

»التستوستيرون« وراء
سلوك الرجال االستهالكي

ف��ي دراس��ة أجري��ت عل��ى 166 رج��اًل، مت اختب��ار 
بنس��بة  املرتب��ط   – االجتماع��ي  التناف��س  أث��ر 
التستوس��تيرون عن��د الرج��ال – عل��ى س��لوك 
الرج��ل االس��تهالكي، وبالرغم من أن الدراس��ة 
أظه��رت س��لوًكا أكثر تفاوًضا م��ع البائع ورفًضا 
لالس��تغالل بصفقات غير عادلة، بعد فوز الرجل 
في منافس��ة م��ا، لكن ل��م ياُلح��ظ أي تغّير في 
مستوى التستوستيرون عند فحصه؛ األمر الذي 
قاد لتفس��ير أنه رمبا يكون االستحقاق هو الدافع 
النفسي الذي يدفع الرجل ليكون أكثر»عدوانية« 
في احلصول على سعر مناسب مقارنة برجل أراد 

الشراء بعد خسارته في منافسة ما.

الكذب يقلل من الكفاءة
الدماغية عند األطفال

اختب��رت دراس��ة تفاع��ل مناط��ق مختلف��ة من 
الدماغ في أثناء التواصل البشري الصادق مقابل 

الكاذب. 
وحتدي��ًدا قام العلماء باتخ��اذ منهج حتليل بيانات 
االس��تجابات العصبي��ة القائم��ة على الرس��م 
البيان��ي بإش��راك 59 طف��اًل تت��راوح أعماره��م 
ب��ني الس��ابعة والثاني��ة عش��ر، قام��وا باإلجابة 
ع��ن مجموعة أس��ئلة بنحو متنوع ف��ي الكذب 
والص��دق مبح��ض إرادته��م، بعد انتهاء اجللس��ة 
وحتلي��ل البيانات؛ تب��ني أنه في امل��رات التي كذب 
فيها األطفال، كانت الشبكة القشرية العصبية 
في أدمغته��م أقل تفاعاًل، فخلُص��ت نتائج هذه 
الدراس��ة إل��ى أن الك��ذب قد يعطل م��ن كفاءة 

الشبكة القشرية عند األطفال.

عالقة عصبية بين الكرم والسعادة
لطاملا كان الُع��رف العام أن الك��رم يجلب الرضا 
والس��عادة لصاحبه بإس��عاد اآلخري��ن، لكن هل 
هن��اك أثر عصبّي عل��ى الدماغ يرب��ط بني الكرم 
والسعادة؟ في دراس��ة خاصة بهذا الشأن تعهد 
متطوع��ون مقس��مون إلى مجموعت��ني مبا يلي: 
مجموع��ة تعه��دت باتخاذ ق��رارات إلنف��اق املال 
عل��ى اآلخرين، واألخرى باتخاذ ق��رارات إلنفاق املال 
على أنفس��هم فقط ملدة ثالثة أسابيع، ثم جرى 
استعمال التصوير بالرنني املغناطيسي الوظيفي 
قب��ل امل��دة املتفق عليه��ا وبعده��ا، للتحقق من 
آليات الدماغ التي تربط الس��لوك السخي بزيادة 
الس��عادة، إضافة إل��ى ضبط العوام��ل املتغيرة 
األخرى م��ن عمر وجنس وم�ا إل���ى ذلك، بحي�ث 

تصب�ح اجملموعت�ان متكافئتي�ن.
وتب��ني أن اجملموع��ة التي اخت��ارت الك��رم لم متأ 
اس��تمارات تعبر عن س��عادة أكثر إيجابية فقط، 
بل أظهرت الصور تفاعاًل أكثر في مناطق املفصل 
الصدغي احلراري، واألهم من ذلك كلما زادت تغيرات 
الشعور بالسعادة ألجل الكرم أكثر، كلما أشارت 
أنش��طة الدماغ لزيادة أكبر في نس��بة التواصل 
العصبي بني منطقة املفص��ل الصدغي اجلداري 

 .)ventral striatum( ومنطقة اخملطط األمامي

منوعةأخبـــــار

موسكو ـ وكاالت:
ق��ال علم��اء روس إنه��م طوروا 
قناف��ذ  م��ن  مس��تخلًصا  دواًء 
البحر ق��ادر على محاربة العديد 
م��ن أمراض الش��يخوخة، وعلى 

رأسها السكري والقلب.
"نوفوس��تي"  وكال��ة  وذك��رت 

الروس��ية لأنب��اء أن ال��دواء 
باملعه��د  باحث��ون  ط��وره 
للعل��وم  الروس��ي 

البيولوجية والبحرية.
أن  الباحث��ون  وأوض��ح 
العدي��د من الدراس��ات 
العلمية أثبتت أن الكثير 
م��ن الكائن��ات البحرية 
حتوي موادا مهمة لصحة 

كالبروتين��ات  اإلنس��ان 
أن��واع  ومختل��ف  والي��ود 

األمالح املعدنية.
وأضاف��وا أنهم خ��الل أبحاثهم 
اجلديدة في هذا اجملال اكتش��فوا 
أن قنافذ البحر حتديدا حتوي على 
م��واد مهم��ة ميكنه��ا محارب��ة 

الكثير من أعراض الشيخوخة.
وأش��ار الباحث��ون إلى أن��ه بعد 

العمل املطول مع مختلف املواد 
املس��تخرجة من قناف��ذ البحر، 
استطاعوا االعتماد على مركبات 

"اإليكينوكرومات" وهي عبارة عن 
أصباغ موجودة في أجس��ام تلك 
الكائنات، لتطوير عقار فريد قادر 

عل��ى محاربة أعراض مرض املياه 
الزرقاء أو "الغلوكوما"، فضال عن 
قدرته على محارب��ة العديد من 
القلب  أعراض السكري وأمراض 
التاجي��ة والتهابات الرئة املزمنة 
التي غالب��ا ما تصيب املس��نني 

والفئات العمرية الكبيرة.
أن  البح��ث  فري��ق  وأوض��ح 
الدواء اجلديد، الذي يخضع 
النهائي��ة  لالختب��ارات 
بإشراف عدد من العلماء 
وكوري��ا  روس��يا  م��ن 
اجلنوبية، يتوفر حالًيا على 
ش��ك�ل محل��ول يحقن 
مباش��رة،  اجلس��م  ف��ي 
ذات  الفعال��ة  م��واده  ألن 
حساس��ية عالية لعوامل 
األكس��دة واله��واء، لذا من 
للتوف��ر  تطويره��ا  الصع��ب 
على ش��كل أدوية كبس��والت أو 

أقراص.
وشددوا على أنه في حال اجتياز 
الدواء جميع االختبارات املطلوبة 
س��يطرح ف��ي األس��واق ليكون 

مبتناول اجلميع.

متابعة الصباح الجديد: 
العالم  األهرامات من معج��زات 
الس��ابعة، وما زال��ت متثل عالمة 
اس��تفهام كبيرة بش��أن كيفية 
بنائه��ا، وكش��ف العلماء س��را 
جديدا؛ حيث أوضح��وا أن الفراغ 
الغامض الذي يبلغ طوله 30 متراً 
داخ��ل الهرم األكبر في اجليزة أنه 
عرش حديد مصنوع من النيازك.

ويعتق��د علماء اآلثار، أن الفرعون 
قام بعمل العرش ملساعدته على 
املرور ال��ى احلي��اة القادمة، وذلك 
بحس��ب صحيفة »ديل��ي ميل« 
البريطاني��ة، وفًقا ألحد الباحثني 
الفرع��ون  إن  يق��ال،  القدام��ى 
قبل الوصول الى جنوم الش��مال 
والعب��ور ال��ى »بوابات الس��ماء« 
عرش��ه  عل��ى  اجلل��وس  يج��ب 

احلديدي.
وذكرت الصحيفة أن��ه مت العثور 
على الف��راغ الضخم ف��ي أوائل 
نوفمبر 2017 كجزء من مش��روع 
مس��ح األهرامات، بقيادة مهدي 
مبعه��د  بروفس��ير  الطيوب��ي 
هيب، باري��س والعالم كونيهيرو 
ناجوي��ا  بجامع��ة  موريش��يما 

اليابانية.

دواء مستخلص من قنافذ البحر
للحد من أمراض الشيخوخة

العلماء يكشفون سرًا جديدًا
في بناء األهرامات
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متابعة الصباح الجديد:

وفًق��ا لدراس��ة طويل��ة قامت بها 
جامعة أكس��فورد، ف��إن املراهقني 
الذين كانوا يقضون أوقات فراغهم 
في القراءة، حصلوا في الكبر على 
وظائ��ف أفض��ل، وه��ذه الدراس��ة 
قد اُجري��ت على 17 ألف ش��خص 
ول��دوا ف��ي األس��بوع نفس��ه عام 
الدراس��ة عاداتهم  1970، وتتبعت 
وميولهم والتقدم الذي أحرزوه مع 
تقدمهم ف��ي العم��ر. نتائج كثير 
من الدراس��ات جعل��ت أغلب اآلباء 
يحرصون على أن يتعلم أطفالهم 
لتحقي��ق  مبك��رًا  الق��راءة  ع��ادة 
فوائ��د أكث��ر، فكي��ف ميك��ن البدء 
في مس��اعدة الطفل ليكون قارئًا 

نهًما؟
تب��دأ تنمية هذه الع��ادة منذ والدة 
الطفل، اق��رأ له أي كت��اب بصوت 
مرتف��ع، رواي��ة أو دليل ف��ي التربية 
أو كت��اب في الطبخ، م��ا يهم هنا 
هو الكلم��ات وإيق��اع النص، وهذا 
يختلف عن ص��وت التلفاز، فاملهم 
هو أن يكون الص��وت حًيا وموجًها 
إل��ى الطفل نفس��ه، وق��د أوصت 
األكادميية األميركية لطب األطفال 
ب��أن يق��رأ اآلب��اء لألطف��ال بصوت 
املعرف��ي  النم��و  لتعزي��ز  مرتف��ع، 
لديهم، وب��أن يتركوهم منذ س��ن 
مبك��رة جًدا يعبثون ببعض الكتب 
مل��ا لذل��ك م��ن تأثير عل��ى ميلهم 

للقراءة في املستقبل.
علين��ا أن نهت��م في ه��ذه املرحلة 
بالتواص��ل البص��ري م��ع الطفل، 
بعد قليل سيبدأ في إصدار أصوات 
جتاوبً��ا م��ع صوت��ك، واالس��تجابة 
ل��ه، هنا وإن ل��م تعِن لآلباء ش��يًئا 
لكنها تؤس��س ل��دى الطفل عادة 

ستس��تمر مدى احلياة، فإلى جانب 
املفردات واألرقام ورمب��ا األلوان التي 
يتعرف الطفل عليه��ا، يكون ربط 
صوتك احملبوب لدي��ه بعادة القراءة 
مفيًدا له في إقامة عالقة إيجابية 

مع الكتب.
في مرحلة أكبر أيًض��ا تكون أمثل 
الطرق لترسيخ عادة القراءة هي أن 
نقرأ للطفل، دعه يقّلب الصفحات 
بنفس��ه فهي قصت��ه، وفضاًل عن 
اختي��ار كتاب ش��يق، عل��ى القارئ 
أن يب��دأ القراءة بص��وت مثير ميأله 
احلماس، وأن تتغير نبرة صوته وفًقا 

للش��خصيات، وأن يتحدث بسرعة 
أحيانًا وببطء أحيانًا وفًقا لألحداث.

وم��ن امله��م أيًضا أن تس��تمع في 
ه��ذه املرحلة إل��ى ص��وت الطفل 
وتعليقات��ه، ال تطلب منه االنتظار 
حلني االنته��اء من الصفح��ة مثاًل، 
وش��اركه انطباعاتك مباش��رة في 

أثناء القراءة.
علينا أن نختار أوقاتَا مختلفة خالل 
اليوم للقراءة وأن نختار الكتب التي 
نقرأه��ا للطفل قبل الن��وم بعناية 
لنرسم له مش��هًدا جمياًل قبل أن 

يخلد للنوم.

حني يب��دأ الطفل في تعلم القراءة 
ميك��ن أن نتبادل األدوار معه، فندعه 
يقرأ الكلمات التي نعرف أنه ميكنه 
قراءته��ا، دون أن يب��دو األم��ر وكأنه 
اختب��ار، وهكذا ينتق��ل دور القراءة 
إليه بالتدري��ج. القراءة بصوت عاٍل 
إحدى الطرائق لكي جنذب األطفال 
وحينه��ا  بالق��راءة،  لالس��تمتاع 
يس��عى الطفل ألن يختبر بنفسه 
تل��ك التجرب��ة، ليت��وج محاوالتنا 
أخيرًا مبش��هد رائع ل��ه وهو يتخير 
كتابً��ا م��ن املكتب��ة ويش��رع ف��ي 

القراءة.

وفًق��ا لصن��دوق مح��و األمية في 
لندن تؤكد األبحاث أن حب القراءة 
يب��دأ في عمر الطفول��ة، وغالًبا ما 
ال يتمكن األش��خاص من بناء عادة 
الق��راءة ما لم تبدأ لديهم في ذلك 
العم��ر، وقد جنحت إح��دى املدارس 
في لندن في ترس��يخ عادة القراءة 
ل��دى طالبها حني رّس��خت لديهم 
ص��ورة ع��ن املكتب��ة بأنه��ا مكان 
لله��رب والراح��ة م��ن الضغ��وط، 
واالس��ترخاء بعيًدا عن املش��كالت 
أيًضا، فكانت املدرسة  االجتماعية 
حترص على أن تخبرهم قبل الذهاب 

إل��ى املكتبة أنهم عل��ى موعد مع 
»ساعة الهرب إلى الراحة«.

هناك أفكار ميكن م��ن خاللها دفع 
الطف��ل لالس��تمتاع والتفاعل مع 
الكت��اب، منه��ا أن يجم��ع الطفل 
ف��ي صندوق عناصر أو ش��خصيات 
القص��ة الت��ي يقرأه��ا مع��ك، وأن 
يق��وم بتزيني الصن��دوق بنحو يدّل 

على موضوع القصة.
وإحدى الوس��ائل الفعالة أيًضا إذا 
كان لدي��ك طف��الن، أن يقرأ الكبير 
للصغي��ر بحي��ث ننم��ي مه��ارات 

القراءة واالستماع لدى كليهما.
كما ميكن أن تك��ون رحالت العائلة 
موضوًع��ا لدف��ع الطف��ل للكتابة 
عنه��ا ثم مش��اركتها مع األس��رة 
بص��وت مرتفع. ميكن أن جترب لعبة 
مع العائل��ة، تتبادالن ق��راءة بعض 
الكتب، وتلعبان لعبة األسئلة: من 
هي الشخصية التي قالت كذا؟ أو 
ف��ي أي كتاب حدث ك��ذا؟ وتكافئ 
في النهاية األكثر انتباًها، وإذا اعتاد 
الطف��ل ف��ي مناس��بات مبهج��ة 
على أن تكون هديت��ه أحد الكتب، 
س��يتحّول الكتاب ف��ي تصوره إلى 

شيء لطيف ومثير للدهشة.
يتف��ق العدي��د من اخلب��راء على أن 
املدرس��ة مهم��ا بلغ دوره��ا فاملؤثر 
الرئيسي يبقى األسرة، لذلك على 
الوالدين االهتم��ام بأن يكون هناك 
كتب في متن��اول الطفل دائًما في 
املنزل، الس��يما في غرفة املعيشة 
وأماكن جلوسه، بحيث يخلق هذا 
مج��ااًل ألن يلتقط الطف��ل أحدها 
ويتصّفح��ه، اس��مح ل��ه بلم��س 
الكتاب وش��ّمه وحمله والش��عور 
بوزن��ه وحجم��ه ودع��ه يتنقل بني 
الكت��ب مهم��ا كثرت حت��ى يجد 
كتابه، وسيكون سعيًدا باكتشافه. 
وح��ني يبدأ في اختيار الكتب ليكن 

سؤالك له دائًما: »ماذا تقرأ؟ «.

ساعد طفلك ليصبح قارًئا نهًما؟

النوارس في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

امثال

متابعة الصباح اجلديد:
الكثير من األمثال تتناقلها ألسن 
الع��رب م��ن دون معرف��ة قص��ة 
ظهورها، أو املناس��بة التي قيلت 
فيها، وصار تداوله��ا وتوارثها بني 
األجيال املتعاقبة مرتبًطا بأحداث 
منهم مقولة »مت يا حمار« التي 
يس��تعملها البع��ض وال يع��رف 

قصتها احلقيقية.
ويع��ود أص��ل املث��ل إل��ى أن أحد 
احل��كام ش��اهد حمارًا دخ��ل إلى 
بس��تانه، فأمر بإحضاره وإعدامه، 
فهم��س الوزير في أذنه »إنه حمار 

يا موالي«.

فأم��ر احلاك��م بض��رورة أن يتب��ع 
احلم��ار األوام��ر امللكي��ة، وبح��ث 
رج��ال احلاكم في املدينة على من 
ميلك الق��درة لتعلي��م احلمار وله 
م��ن املال ما يش��اء. فتق��دم رجل 
وقرر أنه س��يعلم احلمار بش��رط 
أن مينحه الس��لطان قصرًا يعيش 
فيه وم��ااًل وفيرًا، وبس��تانًا كبيرًا، 
وم��دة للتعلي��م عش��ر س��نوات 
فواف��ق احلاكم وأخب��ر الرجل أنه 
س��يقطع رقبته إن ل��م يفلح في 

تعليم احلمار.
وانطلق الرجل إلى زوجته يخبرها 
باخلب��ر الس��عيد وبالقصر واحلياة 

الرغ��دة الت��ي تنتظره��ا، ولك��ن 
زوجت��ه ش��غلها األمر فس��ألته 
ع��ن مصي��ره احملتوم، بع��د انتهاء 
املدة احمل��ددة، فهي تعلم أن احلمار 
لن يتعلم واحلاكم س��وف يقطع 
رقبت��ه، إن لم يفلح ف��رد الرجل:« 
بعد عش��ر س��نني إما س��يموت 
الس��لطان أو أموت أن��ا«، أو ميوت 

احلمار«.
ومن هن��ا ص��ار اس��تعمال املثل 
للتعبي��ر ع��ن األش��خاص الذين 
يعتم��دون على عنص��ر الزمن في 
أو  مس��ؤوليتهم  م��ن  التنص��ل 

الهرب منها.

متابعة الصباح الجديد:
تَُعانِي َمِديَنة صغيرة في النرويج 
من عدم وصول أش��عة الشمس 
إليها لعدة أشهر في السنة؛ نََظرَاً 
لوقوعها بني جبلني مرتفعني، ِمَا 
دََفَع املس��ؤولني إلى تبني طريقة 
فريدة م��ن نوعها للحصول على 
أستشعار الش��مس باستعمال 

مرايا عمالقة.

وتب��دو َمِديَن��ة روكان التي تبعد 
بض��ع س��اعات إل��ى الغ��رب من 
العاصم��ة أوس��لو م��ن األعل��ى 
حي��ث  س��احرة،  جن��ة  وكأنه��ا 
تتس��اقط الثل��وج بب��طء عل��ى 
القم��م اجلبلي��ة احمليط��ة به��ا، 
وتت��ألأل الش��الالت املتجمدة في 
ض��وء الش��فق في فت��رة َما بعد 
الظهر. لكن ه��ذه املَِديَنة تَُعانِي 

من مشكلة مزمنة، حيث تغيب 
الش��مس عنها، على مدى ستة 

أشهر في العام.
الفن��ان احملل��ي ماي��كل  ويق��ول 
روكان،  “املش��كلة في  أندرسون: 
أن أشعة الشمس ال تصل إليها 
خ��الل أش��هر الش��تاء، اذ تكون 
الش��مس منخفض��ة، وحتج��ب 
القم��م اجلبلي��ة أش��عتها ع��ن 

الوصول إلينا”.
وَنََظ��رَاً حلرمانه��م م��ن أش��عة 
الش��مس أكثر من نصف العام، 
يَُعانِ��ي س��كان املَِديَنة من نقص 
في الفيتام��ني د، ِمَّا حدا البعض 
إلى التفكير بإِيَْصال هذه األشعة 
بطريق��ة مبتك��رة، ع��ن طري��ق 
استعمال مرايا عمالقة، تعكس 
أش��عة الش��مس من ف��وق أحد 

اجلبال القريبة، بَِحَسِب موقع أَي 
بي سي األسترالي.

ويَُقول أندرسون: “أفضل احلصول 
م��ن  الش��مس  أش��عة  عل��ى 
مصدره��ا الطبيع��ي، لكن هذه 
الطريق��ة تش��كل بدي��الً ال بأس 
ة مع عدم وجود خيارات  به، َخاصَّ

أُْخرَى”.
يُْذَك��ُر أَنَّ ه��ذه الفكرة ليس��ت 

جديدة، اذ روج له��ا للمرة األولى 
قبل نحو 100 عام، قبل صامويل 
إي��د، ال��ذي لع��ب دوراً مهماً في 
تطوي��ر البلدة، عن طريق إِنَْش��اء 
محط��ة كهرومائية ضخمة في 
مكان قريب، وكان يخش��ى على 
رفاه الق��وى العامل��ة في فصل 
نَِتيَج��ة نق��ص وصول  الش��تاء؛ 

أشعة الشمس.

القصة الحقيقية وراء مثل »مت يا حمار«

تأثير الموسيقى الكالسيكية
 على حديثي الوالدة

ذكرت دراسة أجراها فريق من الباحثني بجامعة 
باريس الفرنسية، أن املواليد اجلدد ينامون بنحو 
أفضل عن غيرهم عند س��ماعهم املوس��يقى 

الهادئة والكالسيكية.
وقال��ت الدراس��ة وفًق��ا لوكال��ة أنباء الش��رق 
األوس��ط املصري��ة، أن النتيج��ة تك��ون أفضل 
عندما يصاحب املوس��يقى صوت األم التي تردد 

بعض األغاني.
وأوضحت ، أن صوت املوسيقى يؤثر على وظائف 
املخ واألذن؛ وش��ملت الدراس��ة أيًضا مجموعة 

من القردة الصغار.
وأك��د الباحث��ون أن املوس��يقى الت��ي صاحبت 
اإلنسان منذ قدمي األزل لها تأثير فعال على املخ 
واالنفع��االت بوصفها أحد املواهب اإلنس��انية 
الغامض��ة التي ترتبط ب��األذن والكلم��ات، لذا 
كان��ت مح��ل اهتمام املتخصص��ني حول تطور 

عالقة اإلنسان باملوسيقى.

للكلمات أشكال نستطيع
 أن نرسمها عند سماعها

ه��ل س��بق وأن تخيلت ش��كاًل لكلم��ة؟ عرف 
علماء النفس ظاهرة »بوب��ا كيكي« عام 1٩٢٩ 
على يد العالم األملاني الذي اقترح فيها أن لكل 
كلمة ش��كاًل معيًنا، وأن ما يدفع الناس لرسم 
شكل معني للكلمات هو شكل حروفها، ولكن 
ما األمر الذي س��يدفعك لرس��م شكل يشبه 

الكلمة: صوتها أم شكل حروفها؟
اكدت دراس��ة، أن عملية رس��م شكل الكلمة 
ليست متعلقة بش��كل حرفها، بل أظهرت أن 
وعي اإلنس��ان قادر على رس��م ش��كل مشابه 
للكلم��ة م��ن س��ماعه له��ا فقط، فم��ا يدفع 
البعض لرسم شكل للكلمة هنا، ليس املالمح 
البصري��ة للح��روف، بل علم األص��وات. وأثبتت 
الدراسة أيًضا أن شكل الصوت ميكن أن يحدث 
تلقائًيا في الوعي فور س��ماعنا للكلمة، وقبل 

رؤيتنا لها.

ال تحكم على أحٍد إذا انت لم تنم

قب��ل أن تصدر أي حكم جت��اه اآلخرين، تأكد من 
أن��ك قد أخذت قس��طا كافًيا م��ن النوم؛ فقلة 
النوم ال تؤثر على الصغار فقط بل جتعل الكبار 

أكثر قسوة.
تتب��ع علم��اء النفس في دراس��ة، ق��رارات عدد 
م��ن القضاة ف��ي أوق��ات مختلفة، م��ع تثبيت 
نوعي��ة احملاكمات وطبيعته��ا، وأظهرت النتائج 
أن احلرم��ان من النوم يقود القضاة الى تش��ديد 
عقوباته��م؛ إذ أصدر القضاة الذين لم يحصلوا 
على قسط كاٍف من النوم عقوبات أشد، مقارنة 
بالعقوبات الت��ي أصدروها في أوقات أخرى نالوا 

فيها كفايتهم من النوم.

ملونشريط
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القوسالعقربالعذراء

مهنياً: يوم جيد يحمل إليك الكثير من احليوية 
الت��ي حت��اول توزيعها على م��ن حولك بحيث 
تلطف أجواء العمل عاطفي��اً: بعض التغيير 
في روتني العالقة يزيد من إعجاب الشريك بك 

فيعرض عليك جتديد شهر العسل.

مهني��اً: رغب��ة صادقة من قبل��ك جتاه بعض 
املتضّرري��ن م��ن تصرفاتك، وهذا س��يتطلب 
من��ك جرأة الفتة عاطفياً: إذا ش��عرت برغبة 
في تطوير عالقتك بالشريك، بادر الى التكلم 

معه في املوضوع.

مهنياً: عليك ان تدافع بشراسة عن إجنازاتك، 
حت��ى تتمّكن من تس��جيل خط��وة إضافية 
نحو املس��تقبل عاطفياً: ق��رار املواجهة مع 
الش��ريك ليس س��هالً، وقد تكون له تبعات 

وذيول تترك مزيداً من االنشقاق بينكم.

مهنياً: إنتبه من مواجهات وحروب وال تتوّرط في 
قضية ش��ائكة، بل راِجع أوراقك ومستنداتك، 
وانتظ��ر بع��ض ردود الفع��ل املتعّلقة بقضية 
مالي��ة عاطفياً: أوضاعك العاطفية تتحس��ن 
تدريجياً ما يشعرك بالراحة وأنت قرب احلبيب.

مهني��اً: قد جتد املس��اعدة التي كنت تبحث 
عنها عند بعض األصدقاء، لذا يستحسن أن 
تستفيد قدر املستطاع عاطفياً: عالقة متازة 
وإشراق وانفتاح، فّكر في أمنية ما واعلم اّنها 

ستتحقق خالل األيام املقبلة.

مهني��اً: حيويتك م��ا تزال ف��ي أوجها وتنجز 
الكثي��ر م��ن األعم��ال وحتق��ق نتائ��ج غي��ر 
مسبوقة عاطفياً: تدور في ذهنك الكثير من 
التساؤالت للحبيب وحتاول أن جتد لها إجابات 
صحياً: تشعر اليوم بأنك منهك من العمل.

مهني��اً: ال تخض��ع للضغوط والت��زم تنفيذ 
التعليمات املوجهة اليك فقط، وال تبتكر ما 
قد يس��يء الى جهودك ف��ي العمل عاطفياً: 
احلوار الهادئ هو السبيل األفضل لتنعم مع 

الشريك بحياة هادئة، فتجد أن األمور أكثر.

مهنياً: حضورك القوي مهم جداً في الفترة 
املقبل��ة، واحلذر واجب أحيانا، عاطفياً: الغيرة 
ته��دد العالقة مع الش��ريك، صحي��اً: الغذاء 
الصح��ي مه��م ج��داً، لكن ذلك يس��توجب 

متابعة دائمة وغير مرحلية.

مهنياً: إذا أردت إطالق فكرة أو مشروع، فافعل 
ذلك، الق��رار النهائي مطلوب منك للحد من 
اخلسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك 
الكثير عاطفي��اً: تفهم الش��ريك لك مهم 

لالثنني معاً، لكّن التساهل أحياناً .

مهني��اً: ارتب��اك األج��واء في العمل وس��وء 
تفاهم وعدائية، املصارح��ة ال تعطي ثمارها 
ب��ل تنقلب عليك عاطفياً: الغوص في بعض 
التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف 

احملّدد لعالقتك املقبلة للوصول للحبيب.

مهني��اً: يزول بعض االلتباس ابتداًء من اليوم، 
لك��ن ُكن ح��ذراً ج��ّداً وال تُقدم عل��ى جديد 
عاطفي��اً: قد تضطّر إلى الدفاع عن نفس��ك 
أو متّر بعالقة شخصية مهّددة وتواجه بعض 

النزاعات.

الدلو الحوتالجدي

مهني��اً: معنويات��ك مرتفع��ة وقدرت��ك على 
ا، األم��ر الذي  االنفت��اح مهّم��ة وواس��عة جدًّ
ينعكس إيجابًا على مختلف الصعد عاطفياً: 
ش��خص ما في العمل يلفت انتباهك وحتاول 

التقرب منه لتتعرف إليه أكثر على أمل.
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لندن ـ وكاالت:
أحرز املصري محم��د صالح، جنم 
أول  اإلجنلي��زي،  ليفرب��ول  فري��ق 
أهدافه ف��ي عام 2018 بعد أن هز 
شباك مانشستر سيتي بالهدف 
الفريق��ن،  لق��اء  خ��الل  الراب��ع 
مس��اء على ملعب "آنفيلد" في 
اجلول��ة الثالث��ة والعش��رين من 

البرميييرليج.
وم��رر صالح كرة بينية أفس��دها 
إيدرس��ون  البرازيل��ي  احل��ارس 
مورايس، ولكنه مرر باخلطأ لتصل 
إلى صالح بع��د منتصف امللعب 
بقلي��ل ليوج��ه النج��م املصري 
تس��ديدة قوية داخل الشباك في 

الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وأحرز صالح هدفه الثامن عش��ر 
ف��ي ال��دوري ه��ذا املوس��م كما 
أن��ه أحرز أول هدف ل��ه في العام 
اجل��اري.. وحص��د محم��د صالح 
جائ��زة أفض��ل الع��ب ف��ي ق��ارة 
أفريقي��ا ع��ام 2017 بع��د تألقه 
الالف��ت مع فريقي ليفربول وروما 

اإليطالي.

وحق��ق األملان��ي يورج��ن كل��وب 
املدير الفني لنادي ليفربول، رقًما 
قياسًيا أمام املدرب اإلسباني بيب 
جوارديوال املدير الفني ملانشستر 
س��يتي، في املب��اراة التي جمعت 
الفريق��ن في منافس��ات اجلولة 
ال�23 من الدوري اإلجنليزي املمتاز.

ومتكن ليفربول م��ن حتقيق الفوز 

)4-3( على مانشس��تر  بنتيج��ة 
س��يتي، في مباراة مثيرة، لينجح 
الري��دز بذلك في إحل��اق أول هزمية 
بالس��يتزينز في البرميييرليج هذا 

املوسم.
وقالت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات 
إن يورجن كلوب حقق فوزه اخلامس 
على بي��ب جوارديوال، ليصبح أكثر 

مدرب يحقق انتصارات على املدرب 
اإلسباني على مدار مسيرته.

وكان كل��وب ق��د واج��ه جوارديوال 
األخي��ر  كان  عندم��ا  أملاني��ا  ف��ي 
مدربً��ا لبايرن ميونخ، في حن كان 
األملان��ي مدربً��ا لدورمتون��د قبل أن 
ينتقل الثنائ��ي للعمل في الدوري 

اإلجنليزي املمتاز.

نيويورك ـ وكاالت:
أحرز كيفن دوران��ت نقطتن قبل 
21.3 ثانية على النهاية، ليساعد 
عل��ى  واري��ورز  س��تيت  جول��دن 
إجه��اض انتفاضة تورونتو رابتورز، 
بعدم��ا كاد أن يهدر تقدمه بفارق 
27 نقط��ة لينتص��ر ف��ي النهاية 
127-125 ف��ي دوري ك��رة الس��لة 
الليل��ة  للمحترف��ن  األمريك��ي 

املاضية.

وأنهى دورانت املباراة مس��جال 25 
نقطة وأضاف كالي طومسون 26 
نقطة وس��تيفن كوري 24 نقطة 
لصالح واريورز الذي حقق فوزه 12 
عل��ى التوالي خ��ارج ملعبه، قبل 
ثان��ي إعادة لنهائ��ي العام املاضي 
ضد كليفالن��د كافاليرز في وقت 

الحق أمس االثنن.
واحتاج واشنطن ويزاردز إلى وقت 
عل��ى   113-119 ليف��وز  إضاف��ي 

بروكل��ن نيتس بعدما س��جل له 
جون وول 23 نقط��ة ومرر 16 كرة 

حاسمة.
وأح��رز كواهي ليون��ارد 19 نقطة 
واستحوذ على ثماني كرات مرتدة 
ليقود سان أنطونيو سبيرز للفوز 
112-80 على دنف��ر ناجتس.. وفاز 
لوس أجنليس ليكرز 107-101 على 
داالس مافريكس ليحقق انتصاره 
الراب��ع عل��ى التوال��ي بفضل 23 

نقطة من جوليوس راندل.
وتغلب ش��يكاجو بول��ز 105-107 
عل��ى ديتروي��ت بيس��تونز بعدما 
س��جل ل��وري ماركان��ن نقطتن 
حاس��متن قب��ل 68 ثاني��ة على 

النهاية.
وواصل ل��و وليامز تألقه وس��جل 
26 نقط��ة في فوز ل��وس أجنليس 
كليبرز 126-105 على سكرامنتو 

كينجز.

العواصم ـ وكاالت:
بدأت بطولة أس��تراليا املفتوحة، 
أولى بطوالت اجلراند س��الم األربع 
الكب��رى باملوس��م، أم��س االثنن، 
اإلس��باني،  م��ن  كل  مبش��اركة 
رافائيل نادال املصنف األول عامليا، 
روجر  السويس��ري  اللقب  وحامل 
فيدري��ر، املصن��ف الثان��ي عامليا، 
فيما تش��هد غي��اب حاملة لقب 
األمريكية  النس��ائية،  املنافسات 

سيرينا ويليامز.
ويعود فيدري��ر ونادال للظهور معا 
في بطولة جديدة، هما األوفر حظا 
للف��وز به��ا، بعد مرور 12 ش��هرا 
على خوضهم��ا واحدة من أفضل 
املباري��ات النهائية، في أس��تراليا 

املفتوحة باملواسم األخيرة.
وعل��ى ن��ادال أن يبلغ رب��ع نهائي 
االحتف��اظ  أراد  إذا  البطول��ة، 
بص��دارة التصني��ف، ام��ا فيدرير 
الس��تعادة  الوحي��دة  ففرصت��ه 
القمة، مرتبطة بتتويجه باللقب، 
وخسارة الالعب اإلسباني قبل دور 

الثمانية.
ولم يلعب نادال أي مباراة رسمية، 
منذ خس��ارته مبارات��ه األولى في 
البطول��ة اخلتامي��ة بلن��دن، أمام 
البلجيك��ي ديفيد جوف��ن، بينما 
حص��د فيدري��ر لقب��ه األول ف��ي 
2018، بف��وز الفريق السويس��ري 

بكأس هومبان.
واعت��ذر ن��ادال عن املش��اركة في 
وبريزبن، حرصا  أبوظب��ي  بطولتي 
اليمن��ى،  ركبت��ه  عل��ى س��المة 
ويخ��وض البطولة بعدما خس��ر 
أمام الفرنس��ي ريشار جاكسيه، 
في بطولة كويوجن االستعراضية، 
وأمام التشيكي توماس بيرديتش، 
في نهائي بطولة "تاي بريك تينز" 
االس��تعراضية أيضا، بينما تغلب 
على النمساوي دومينيك تيم، في 

مب��اراة تدريبية مبلعب "مارجاريت 
كورت".

وكان فيدري��ر، الع��ام املاضي، في 
نفس وض��ع نادال، إذ بدأ املوس��م 
في أس��تراليا املفتوح��ة، وانتهى 
ب��ه املطاف وه��و يحم��ل الكأس 
للمرة السادسة في مشواره، في 
موسم شهد حصد لقبه الثامن 
في وميبل��دون، ليرفع ع��دد ألقاب 
اجلراند س��الم الت��ي حصدها إلى 
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ويشهد هذا املوسم غياب العبن، 
وع��ودة آخري��ن بس��بب اإلصابات، 
فيغي��ب البريطان��ي آن��دي موراي 
بس��بب جراحة في الفخ��ذ، ولن 
يع��ود للمالع��ب قب��ل بط��والت 
املالع��ب العش��بية، كم��ا يغيب 
أيض��ا اليابان��ي كي نيش��يكوري، 

بسبب إصابة في املعصم األمين.
للمالع��ب  يع��ود  املقاب��ل  وف��ي 
بعد فت��رة غي��اب، الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، الذي غاب 6 أش��هر 
بس��بب إصاب��ة في املرف��ق األمين، 
ويس��عى حلصد لقبه السابع في 

أستراليا املفتوحة.
السويس��ري  أيض��ا  ويع��ود 

ستانيس��الس فافرين��كا، حام��ل 
لق��ب نس��خة 2014، بعدما غاب 
ستة أش��هر بس��بب جراحة في 
الركب��ة، وأيضا الكن��دي ميلوس 
يعان��ي  كان  ال��ذي  راونيت��ش، 
مش��كالت في املعصم، علما بأن 

مشاركته ما زالت محل شك.
املاضية،  ال�12  األش��هر  وشهدت 
تغييرات في املراكز العشرة األولى 
عنها  فغاب  العامل��ي،  بالتصنيف 
م��وراي الذي تراجع من املركز األول 
إلى ال�19 حاليا، وديوكوفيتش )من 
الثاني إلى ال���14(، وراونيتش )من 
)من  لل�23(، ونيش��يكوري  الثالث 
اخلامس لل�24(، والفرنس��ي جايل 
مونفي��س )من الس��ابع لل���39(، 

وبيرديتش )من العاشر لل�20(.
يس��تمر  ان  فق��ط  واس��تطاع 
ب��ن العش��رة األوائ��ل كل م��ن، 
ن��ادال )كان باملركز التاس��ع واآلن 
الثام��ن  )م��ن  وتي��م  املتص��در(، 
ماري��ن  والكروات��ي  للخام��س(، 
س��يليتش )يحافظ عل��ى املركز 
الس��ادس(، وفافرينكا )كان رابعا 
واآلن تاس��عا(، أم��ا فيدرير فكان 
باملرك��ز ال���17، وصع��د ليصبح 

حاليا وصيف التصنيف.
ويش��ارك ه��ؤالء ف��ي املنافس��ة 
على اللق��ب، البلغ��اري جريجور 
دمييت��روف، املصنف الثالث عامليا، 
زفيري��ف  ألكس��ندر  واألملان��ي 
والبلجيك��ي  الراب��ع،  املصن��ف 
ديفيد جوفن، املصنف الس��ابع، 
املصنف  واألمريكي جاك س��وك 
الثامن، واإلس��باني بابلو كارينيو 

املصنف العاشر.
فأبرز  الس��يدات،  أما منافس��ات 
ما فيها غي��اب س��يرينا، حاملة 
اللق��ب، واملصنفة األول��ى عامليا 
سابقا، وال�23 حاليا، والتي قررت 
عدم املش��اركة لعدم استعادتها 
مستواها املعهود، بعدما خسرت 
أمام الالتفية يلينا أوس��تابينكو، 
في بطولة مبادلة االستعراضية، 

بأبوظبي، نهاية العام املنصرم.
وكانت هذه أول مباراة تخوضها، 
بعد عام من االبتعاد عن املالعب، 
األول��ى،  ابنته��ا  خالل��ه  أجنب��ت 
أليكسيس أوليمبيا، في األول من 

أيلول املاضي.
وتعد الرومانية س��يمونا هاليب، 
املصنفة األولى عامليا، املرش��حة 
األولى للقب، علما بأنها لم تتوج 

حتى اآلن بلقب بطولة كبرى.
وفي هذه البطولة تواجه هاليب 
التصنيف،  قم��ة  خطر خس��ارة 
الذي قد تنتزعه منها اإلسبانية، 
جاربيني موج��وروزا، أو الدمناركية 
كارولن فوزنياك��ي، أو األوكرانية 
التشيكية  أو  إلينا س��فيتولينا، 
كارولينا بليس��كوفا، أو الالتفية 

يلينا أوستابينكو.
وس��فيتولينا  فوزنياكي  وحتت��اج 
لبل��وغ نص��ف النهائ��ي، لتصدر 
التصنيف، ويجب على موجوروزا 
بل��وغ النهائي، في ح��ن يتحتم 

على بليسكوفا وأوستابينكو. 
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مدريد ـ وكاالت:

متكن فريق برش��لونة من كس��ر 
عق��دة ملعب أنويتا ف��ي الليجا، 
بع��د تغلب��ه على مضيف��ه ريال 
أه��داف  بأربع��ة   سوس��ييداد، 
مقابل هدفن، ضمن اجلولة ال�19 

من الدوري اإلسباني.
وفش��ل البلوجران��ا ف��ي حتقي��ق 
الف��وز عل��ى ري��ال سوس��ييداد، 
مبلع��ب »أنويتا« ف��ي الليجا منذ 
مباراة ال��دور الثاني من موس��م 
االنتصار  2006-2007، حن حقق 

بثنائية من دون رد.
أوال  بالتسجيل  بدأ سوس��ييداد 
عن طريق ويليان في الدقيقة 11، 
وخوامني في الدقيقة 34، في حن 
سجل لبرشلونة كل من باولينيو 
في الدقيقة 39، ولويس س��واريز 
هدفن ف��ي الدقيقت��ن 51 و71، 
وليونيل ميسي في الدقيقة 85.

الفري��ق  ع��زز  االنتص��ار،  وبه��ذا 
الكتالون��ي مركزه ف��ي الصدارة 
ب��� 51 نقطة، على بع��د 9 نقاط 
من صاحب املركز الثاني أتلتيكو 
رصي��د  جتم��د  بينم��ا  مدري��د، 
سوس��ييداد عن��د 23 نقطة في 

املركز ال�15.
واصل األرجنتيني ليونيل ميسي، 
تألقه مع برش��لونة هذا املوسم 
اإلسبانية،  الليجا  منافسات  في 
بعد أن س��جل الهدف رقم 17 له 

في املسابقة هذا املوسم.
وقال حس��اب »ميس��تر ش��يب« 
إن  لإلحصائي��ات،  اإلس��باني 
ليونيل ميسي عادل رقم الالعب 
البرتغال��ي كريس��تيانو رونال��دو 

في ع��دد األهداف املس��جلة من 
الضربات الثابتة.

ميس��ي  أن  احلس��اب  وأوض��ح 
وكريس��تيانو رونالدو ميلكان اآلن 
19 هدف��ا في رصي��د كل منهما 
من الضرب��ات الثابتة، وهما أكثر 
من سجال بهذه الطريقة في آخر 

25 عاما في الليجا.

ويأت��ي خلفهما روبرت��و كارلوس  
ب� 16 هدف��ا، رونالدينيو )15(، دودا 
)13(، أسونساو )12(، ريفالدو )11( 

وبينات ونهاد قهوجي )10(.
األوروجوايان��ي،  الدول��ي  س��جل 
ممي��زًا،  رقًم��ا  س��واريز،  لوي��س 
بإح��رازه هدفي برش��لونة الثاني 
والثال��ث، في مرمى مضيفه ريال 

سوس��يداد، على ملع��ب أنويتا، 
حلساب اجلولة ال�19 من الليجا.

وقال حس��اب »مس��تر ش��يب« 
اإلسباني لإلحصائيات، إن سواريز 
هز الش��باك للمباراة السادس��ة 
عل��ى التوال��ي، في الليج��ا، هذا 
املوس��م، وهو نفس ما فعله من 
قب��ل، ف��ي عام��ي 2015 و2016.. 

وأبرز أن سواريز انضم لقائمة من 
األهداف،  أحرزوا  الذين  األساطير، 
ف��ي 6 مباري��ات بالليج��ا عل��ى 
التوال��ي، ف��ي 3 م��رات مختلفة، 

على األقل.
وتض��م القائم��ة أيًض��ا كاًل من، 
»الجن��ارا، ب��رودن، زارا، بوش��كاش، 

ميسي، كريستيانو رونالدو«.

من جانبه، أك��د البرازيلي ويليان 
جوزيه، مهاجم ريال سوسييداد، 
أن��ه رغم اخلس��ارة عل��ى ملعب 
أم��ام   )2-4( بنتيج��ة  »أنويت��ا« 
برشلونة في اجلولة ال�19 لليجا، 
إال أن��ه طال��ب زم��الءه بض��رورة 
مواصلة املس��يرة ورفع رؤوسهم 

والتفكير في املباراة املقبلة.
وق��ال صاح��ب اله��دف األول في 
اللقاء في تصريحات للصحفين 
من املنقطة اخملتلطة: »برشلونة 
أح��د أفضل الف��رق ف��ي العالم 
واللعب ضده��م صعب للغاية«، 
عل��ى الرغم م��ن تق��دم الفريق 
الباس��كي في النتيج��ة بثنائية 
نظيفة خالل ال�30 دقيقة األولى 

من الشوط األول.
وتابع: »اخلسارة قاسية بالنسبة 
أهدافا  يس��تقبل  الفري��ق  لن��ا.. 
واألم��ور هك��ذا صعبة،   كثي��رة، 
يج��ب مواصل��ة املس��يرة ورف��ع 
رؤوس��نا والتفكير ف��ي املواجهة 
»التق��دم  وأض��اف:  املقبل��ة«.. 
بهدفن ف��ي الش��وط األول كان 
أمرا جيدا لنا، ولكننا اس��تقبلنا 
هدف��ا في نهايته، ث��م هدف آخر 
في بداية الش��وط الثاني، واألمور 

بدأت في التعقد«.
ويرى صاحب ال�26 عاما أن فريقه 
قدم أش��ياء كثي��رة إيجابية في 
األول، مضيًفا: »تغيرت  الش��وط 
الص��ورة ف��ي الش��وط الثان��ي.. 
برش��لونة ضغ��ط أكث��ر وصعب 
األم��ور علين��ا«.. وجت��رع الفري��ق 
الباسكي خس��ارته الثانية على 
التوال��ي، والثامنة هذا املوس��م، 
ليتجمد رصيده عن��د 23 نقطة 

في املركز ال�15.

رقم جديد لميسي وسواريز ضمن اساطير الليجا

برشلونة يكسر عقدة أنويتا ويضرب سوسييداد برباعية

ميسي وسواريز

ونادال

مدريد ـ وكاالت:
أعل��ن نادي ملقا الذي يحت��ل املركز ما قبل األخير 
ف��ي ترتيب الدوري اإلس��باني لك��رة القدم، تعين 
العبه الس��ابق خوس��يه مانويل غونزاليس مدرباً 
ل��ه، بع��د س��اعات م��ن إقال��ة خوس��يه ميغيل 

غونزاليس »ميتشل«.
أعلن النادي األندلس��ي تعي��ن مانويل غونزاليس 
)51 عاماً( الذي دافع عن ألوانه في موس��م 1995-

1996، عل��ى أن توكل إليه مهم��ة »منح دينامية 
جديدة للفريق خالل النصف الثاني من املوسم«.

وذكر الن��ادي في بيانه أّن مدربه اجلديد قام مبهمة 
مماثلة مع غرناطة في موسم 2015-2016، إذ عّن 
في ش��باط 2016 بدالً من املدرب السابق خوسيه 
س��اندوفال، ومّكن النادي من تف��ادي الهبوط إلى 
الدرجة الثانية في نهاية املوس��م، إالّ أّن عقده لم 
يت��م متديده بعد ذل��ك.. وقاد خوس��يه غونزاليس 

نادي بكن سينوبو غوا الصيني املوسم املاضي.
وكان النادي اإلسباني أعلن في وقت سابق السبت 
إقالة ميتش��ل، غداة خس��ارته أمام خيتافي في 

املرحلة 19.

لندن ـ وكاالت:
ع��ادل األملان��ي الدول��ي، لي��روي س��اني، رقم جنم 
ليس��تر س��يتي، اجلزائري رياض محرز، بتسجيله 
هدف التعادل لفريقه، مانشس��تر س��يتي، أمام 
ليفرب��ول )1-1(، خ��الل املباراة اجلاري��ة حالًيا، على 
ملعب أنفيلد، معقل الريدز، حلساب اجلولة ال�23 

من البرمييرليج.
وقالت شبكة »سكاي سبورتس« إن ساني سجل 
بذلك هدف الس��ابع في البرمييرليج، هذا املوسم، 
ليصبح ثاني العب في املسابقة، ميتلك 7 أهداف، 

و7 - أو أكثر - من التمريرات حاسمة.
ويحظ��ى رياض مح��رز، حتى اآلن، ب���7 أهداف، و7 

متريرات حاسمة، في حن أرسل ساني 9 متريرات.

خوسيه غونزاليس 
مدرب لملقا

ساني يعادل رقم 
محرز االستثنائي
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مفكرة اليوم

العراق ـ األردن 
السعودية ـ ماليزيا

كأس آسيا تحت 23 عاما

عرش التنس بين فيدرير ونادال في أستراليا المفتوحة

ثنائية دورانت القاتلة تمنح 
واريورز الفوز على رابتورز

أولى بطوالت الجراند سالم األربع الكبرى لهذا الموسم

البصمة األولى لمحمد صالح في 2018



بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية عميد كلي��ة االمام الكاظم 
)ع(، الدكتور غني اخلاقاني، اختتمت 
ف��ي ملعب خماس��ي الك��رة بنادي 
النفط الرياضي منافس��ات بطولة 
)لبي��ك ي��ا ع��راق( الت��ي نظمته��ا 
شعبة النش��اط الرياضي مبشاركة 
12 فريق��اً ميثل��ون أقس��ام الكلية، 
واقيم��ت املباراة النهائية بني فريقي 
العلوم السياسية واملوظفني والتي 
فاز فيه��ا فريق العلوم السياس��ية 
بأربع��ة أه��داف مقابل ه��دف واحد 

للموظفني.
وق��ال اخلاقان��ي: ان اقام��ة البطولة 
يأتي لتعزيز الروح الرياضية واشاعة 
االج��واء التنافس��ية ب��ني الطلب��ة 
احتف��االً بإنتصار الع��راق على قوى 
االره��اب. مقدماً ش��كره إل��ى إدارة 
ن��ادي النف��ط وتهيئته��ا للملع��ب 
وتضيي��ف مباري��ات البطولة. فيما 
اش��ارت مع��اون العمي��د للش��ؤون 
الدكتور خنس��اء حس��ن  العلمية، 

البهادلي، الى: ان املنافسات تسهم 
ف��ي تخفيف الضغط ع��ن الطلبة، 
وتهيئ��ة مناخ��ات مالئم��ة لتأكيد 

قدراتهم في كرة القدم.
النش��اط  ش��عبة  مس��ؤول  أم��ا 
الرياض��ي، علي ناظم كوي��ر، فقال: 
ان الهدف م��ن اقامة البطولة ايضاً 
تشكيل فريق يش��ترك في بطوالت 
والبح��ث  العال��ي  التعلي��م  وزارة 
العلم��ي. وذك��ر منس��ق البطولة، 

عدنان منهل: ان الالعبني كانوا على 
ق��در عال من املس��ؤولية في احترام 
واحل��رص  التحكيمي��ة،  الطواق��م 
على اجن��اح املنافس��ات التي حضر 
مباراتها النهائي��ة العديد من جنوم 
الدوليون،  بينهم  الس��ابقني،  الكرة 
ك��رمي ونعيم صدام وحس��ني لعيبي 
ومه��دي كاظ��م، إلى جان��ب عضو 
إدارة ن��ادي النف��ط الرياض��ي، جليل 

فرحان املوسوي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ب��دأت أم��س ف��ي املدينة الش��بابية، 
ال��دورة التدريبية الدولية ل� 35 مدرباً 
باملالكم��ة باش��راف احملاض��ر اخلبي��ر 

الدولي، التونس��ي، مك��رم بن محمد 
القرام��ي، اعلن ذلك امني س��ر االحتاد 
املركزي للمالكمة، عب��د الرضا علي، 
واش��ار إل��ى ان اتصاالت ع��دة اجراها 

احت��اده م��ع االحت��اد الدولي م��ن أجل 
استقدام خبراء أجانب لتطوير قدرات 
املدربني العراقيني، فتم أوالً اقامة دورة 

في أربيل شهر آيار من العام املاضي.

35 مدربًا في دورة دولية بالمالكمة

بغداد ـ قسم اإلعالم:
اقام��ت وزارة الش��باب والرياض��ة، 
أول أم��س، حفال لتك��رمي منتخب 
الناش��ئني املتأه��ل ال��ى نهائيات 
اس��يا 2018 بك��رة الق��دم، وذلك 
على قاعة االحتفاالت املركزية في 
الدولي  والتع��اون  دائرة العالق��ات 
وبحض��ور وزير الش��باب والرياضة 
وال��كادر  احلس��ني عبط��ان  عب��د 
املتق��دم في ال��وزارة وممث��ل االحتاد 
العراق��ي لكرة الق��دم يحيى كرمي 
التدريب��ي واالداري والعبي  والكادر 

منتخب الناشئني
واكد وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ني عبطان في كلمته خالل 
حف��ل التكرمي اننا على اس��تعداد 
املنتخب��ات  تدريب��ات  الحتض��ان 
منتخ��ب  الس��يما  الوطني��ة 
الناش��ئني املتأه��ل ال��ى نهائيات 
اس��يا والذي يحتاج الى املزيد من 
لالستحقاقات  والتحضير  االعداد 

املقبلة.
واضاف عبط��ان ان مالعب املدينة 
الرياضي��ة ف��ي البص��رة وبغ��داد 
وكربالء جاهزة الستقبال تدريبات 
بأفضل صورة  الناش��ئني  منتخب 
فضال عن ان عام 2018 سيش��هد 
افتت��اح املزيد من املالع��ب ومنها 
النجف وواسط والزوراء، وان الوزارة 
اخ��ذت عل��ى عاتقه��ا توفي��ر كل 
الس��بل املمكنة من اجل االرتقاء 

ان  مبين��ا  العراقي��ة،  بالرياض��ة 
االجناز الذي حقق��ه هؤالء االبطال 
تزامن مع انتصارات قواتنا االمنية 
البطلة في القضاء على عصابات 
داعش، وان الوزارة ستكون الداعم 
املنتخب��ات  لكاف��ة  والس��اند 
الوطني��ة وجلميع االلعاب من اجل 
الس��ير نحو االجن��ازات التي حتتاج 
ال��ى تضاف��ر جه��ود اجلمي��ع من 
العبني ومؤسس��ات واعالم رياضي 
ال��ذي كان وم��ا زال الواجهة االبرز 

في نقل احلقيقة.
واوضح وزير الشباب روالرياضة ان 
عام 2018 سيشهد اقامة العديد 
من البطوالت والفعاليات وسيكون 
ان شاء اهلل عام رفع احلظر الكلي 
عن مالعبنا والسيما نحن مقبلني 

عل��ى اقام��ة مب��اراة مهم��ة بني 
والسعودي في  العراقي  املنتخبني 
السابع والعشرين من شهر شباط 
القادم على ملعب البصرة الدولي، 
كما ان شهر آذار املقبل سيشهد 
اقامة بطول��ة رباعية لكرة القدم 
في مدينة كربالء املقدس��ة فضال 
عن افتتاح ملع��ب النجف، ونحن 
مس��تمرين في اقام��ة العديد من 

البطوالت واملباريات.
وف��ي خت��ام االحتفالية ك��رم وزير 
والرياضة عبد احلس��ني  الش��باب 
عبط��ان يرافقه ممثل احت��اد الكرة 
يحي��ى ك��رمي وال��كادر املتقدم في 
ال��وزارة ال��كادر التدريب��ي واالداري 
والالعب��ني املتأهلني ال��ى نهائيات 

اسيا 2018.
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اتحاد بغداد للقوة 
البدنية يطلق منافسات 

الناشئين والشباب

حمد يتطلع الستعادة 
األناقة الطالبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قاد املدرب اجلديد للطلبة، عصام حمد، أول مران له مع 
الفريق، مس��اء أول أمس، بعد تسلمه املهمة بشكل 

رسمي، خلًفا للمدرب الروماني السابق، تيتا فاليريو.
وق��ال حمد ع��ن ذل��ك، ف��ي تصريح��ات صحفية »ال 
توج��د مهمة تدريبية خالية م��ن اجملازفة، والطلبة مر 
ومير بظ��روف صعبة، نتيجة األوض��اع املالية.. مهمتي 
هي إع��ادة الصورة البراقة لهذا الفريق، وهي ليس��ت 
سهلة، حيث حتتاج تضافر جهود اإلدارة، واجلهاز الفني، 
والالعبني«.وتاب��ع: »أملك تص��ورًا كامالاَ ع��ن الطلبة، 
والوح��دة التدريبية، أوضحت لنا الصورة بش��كل أدق، 
وق��د اتفقت مع اإلدارة، على ترمي��م الفريق، أثناء فترة 

االنتقاالت الشتوية، بإضافة عدد من الالعبني«.
وأضاف امل��درب: »أطمح لقيادة الفريق إلى املنافس��ة، 
نعم الفارق وصل ل�12 نقطة مع املتصدر، لكن الدوري 
ما زال في بدايته، وإذا تسلحنا بالثقة الكبيرة، والرغبة 
احلقيقية في العودة، وأضفنا بعض الالعبني، حس��ب 

حاجتنا، أعتقد ستكون لدينا فرصة«.
وأردف حم��د: »التعاق��د م��ع العبني محترف��ني، فكرة 
مطروح��ة، في حال عجزنا عن إيجاد العب محلي، قادر 
على ارتداء قميص الفري��ق.. لكن تركيزنا ينصب على 
4 العبني س��وبر، س��يمثلون إضافة نوعية«.وقاد حمد، 
الزوراء، املوس��م املاضي، إلى لقب كأس العراق، بالفوز 
في املباراة النهائية على نفط الوسط، بهدف من دون 

رد، جاء بالثواني األخيرة.

اليوم.. مباراتان في 
»تاسعة ممتاز الكرة«

بغداد ـ الصباح الجديد:
أس��فرت مباريات امس حلس��اب اجلولة التاس��عة من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز عن تعادل الش��رطة 
وامليناء سلبا في ملعب املدينة الرياضية ، فيما سجل 
نفط ميسان في ملعبه فوزاً مهما على كربالء بثالثة 
أهداف مقابل هدف واحد، سجل لنفط ميسان وسام 
سعدون هدفني في الدقيقتني 20 و63 ولكربالء محمد 
قابل ف��ي الدقيق��ة 22.. وفي ملع��ب الصناعة حقق 
النف��ط فوزاً مهما على الكهرباء بهدف علي قاس��م 
في الدقيقة 62، فيما تعادل نفط الوسط امام ضيفه 
نفط اجلنوب بهدف ملثله، سجل ألهل الدار عالء عباس 
في الدقيقة 20 وللضيوف حس��ني جواد في الدقيقة 

.78
وجت��رى اليوم، مبارات��ان، االولى في ملع��ب التاجي بني 
فريقي احلس��ني والزوراء، ويضيف السماوة في ملعبه 
فري��ق الديواني��ة، فيم��ا تقام ي��وم غٍد االربع��اء مباراة 
الطلب��ة وازاخ��و ف��ي ملعب الش��عب الدول��ي، فيما 
تختت��م مباريات اجملموع��ة بلقاء احل��دود والنجف في 

ملعب التاجي يوم اخلميس املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن احت��اد بغداد للق��وة البدنية ع��ن تنظيم بطولة 
األندية لفئتي الناش��ئني والشباب، صباح يوم اجلمعة 
املواف��ق 19 كان��ون الثان��ي اجل��اري في قاع��ة التأميم 
ببغ��داد، وتس��تمر يوماً واح��دا، اعلن ذل��ك رئيس احتاد 
بغ��داد للقوة البدني��ة، ربيع محمد عل��ي، مضيفاً ان 
املؤمت��ر الفن��ي للبطولة س��يعقد في الس��اعة 8 من 
مس��اء يوم اخلميس 18 الش��هر اجلاري ف��ي قاعة نادي 

الشباب الرياضي مع اجراء عملية الوزن لالعبني.
وبني ان مش��اركة كل فريق ال تقل ع��ن 3 وال تتعدى 5 
العبني، مع األلتزام بدقة املواليد اخلاصة بفئة الناشئني 
الذين سيتنافس��ون في أول بطول��ة لهذه الفئة تقام 
على صعيد نشاطات احتاد بغداد للقوة البدنية ملواليد 
2002/2000، فيم��ا اش��ار إلى ان منافس��ات الش��باب 

ستقام لالعبني مواليد 1999/1996.
وق��ال ان األندية التي ستش��ارك في املنافس��ات هي ) 
اجلي��ش والش��باب والعرب��ي والكاظمي��ة واألعظمية 
وب��الدي والكهرباء واالتصاالت(، مش��يراً إلى ان هنالك 
أندي��ة اخ��رى تس��عى إلى املش��اركة في املنافس��ات 
بحس��ب طلبات األندي��ة التي وصلت إل��ى احتاد بغداد 

للقوة البدنية.

الصين  ـ ضياء حسين*

 يواج��ه منتخبن��ا االوملب��ي لك��رة 
القدم اليوم الثالثاء في متام الساعة 
الثاني��ة والنصف من بع��د الظهر 
بتوقيت العاصم��ة احلبيبة )بغداد( 
نظي��ره االردن��ي ضمن منافس��ات 
اجلولة الثالثة واالخيرة للمجموعة 
الثالثة في بطولة كاس اس��يا حتت 
23 عاما املتواصلة منافس��اتها في 
الصني حاليا وتستمر لغاية السابع 
والعشرين من هذا الشهر فيما جتري 
في الوقت نفسه وفي مدينة كوان 
الس��عودية  ش��ان مباراة منتخبي 
وماليزيا وجتري ف��ي هذا اليوم ايضا 
ضم��ن اجلولة ذاته��ا مباراتان ضمن 
اجملموعة الرابعة حيث تواجه كوريا 
اجلنوبية نظيرتها اس��تراليا وتالقي 
س��وريا فيتنام في الساعة احلادية 

عشرة صباحا بتوقيت بغداد.
منتخبنا االوملبي اجرى امس االثنني 
تدريب��ا مغلق��ا ملدة س��اعة كاملة 
مبش��اركة جميع العبيه حيث اكد 
مدرب منتخبنا عبد الغني ش��هد 
خالل��ه عل��ى ع��دد م��ن الواجبات 
التكتيكية التي تالئم اداء املنتخب 
االردني ف��ي الدفاع والهجوم ، فيما 
كانت هنالك في الس��اعة الثامنة 
محاض��رة مغلقة للمالك التدريبي 
والالعب��ني عق��ب وجب��ة العش��اء 
ف��ي احدى قاع��ات فن��دق ميريالند 
، ومع ع��دم رغبتنا ف��ي االعالن عن 
التش��كيلة السباب تهم مصلحة 
املنتخ��ب والعبي��ه فانن��ا نؤكد ان 
امل��درب س��يلعب م��ن اج��ل الفوز 
لضمان التاه��ل كاول عن اجملموعة 
م��ن دون انتظارماميك��ن ان تقدمه 
ماليزي��ا ف��ي املب��اراة االخ��رى امام 
الفريق الس��عودي لك��ن املؤكد ان 
مهاجمنا امين حس��ني سيقود خط 
هجومن��ا في مباراة الي��وم  بعد ان 
غاب عن مباراتي ماليزيا والسعودية 
بسبب حرمانه ملباراتني على خلفية 
طرده م��ن مب��اراة الس��عودية في 

التصفي��ات التي ج��رت في الرياض 
وهو ام��ر بعث الكثير م��ن االرتياح 
ل��دى زمالئ��ه م��ن الالعب��ني وحتى 
ل��دى امل��الك التدريب��ي واجلمه��ور 
كونه كان هدافا للتصفيات بستة 
اه��داف فض��ال على خبرت��ه اجليدة 
الت��ي اكتس��بها ف��ي امل��دة الت��ي 
اعقبت التصفي��ات التمهيدية في 
السعودية حيث ش��غل مركز راس 
احلربة في منتخبنا الوطني س��واء 
في تصفي��ات كاس العال��م او في 
باالضافة   23 منافس��ات خليج��ي 
طبع��ا ال��ى  رغبت��ه الكبي��رة في 
تعوي��ض االداء الباه��ت الذي ظهر 

عليه في الكويت .
يوم امس ش��هد اتص��االن برئيس 
وفدنا في البطولة االسيوية عضو 
احتاد الكرة يحي��ى زغير االول كان 

من بغداد ح��ث فيه رئيس اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية الكابنت 
التدريب��ي  امل��الك  حم��ودي  رع��د 
والالعبني على حتقيق الفوز ونسيان 
مب��اراة الس��عودية والتفكير في 
مب��اراة الي��وم ، معرب��ا ع��ن ثقته 
عن��د  يكون��وا  ان  ف��ي  الكامل��ة 
حس��ن الظن وينجحوا في حتقيق 
ماتتطلع الي��ه اجلماهير  من اجناز 
يعيد الثقة بكرتن��ا العراقية بعد 
ماحص��ل من اخف��اق في خليجي 
23 ، وطال��ب حمودي باس��تحضار 
اجن��ازات منتخباتن��ا االوملبي��ة في 
الدورات والتصفيات على حد سواء 
الس��يما واننا تاهلنا لس��ت مرات 
س��ابقة كان اخرها على يد املدرب 
عبد الغني شهد مطلع عام 2016 
عندما حصلنا عل��ى املركز الثالث 

املؤهل ال��ى اوملبياد ري��ودي جانيرو 
، واوض��ح حم��ودي ان الف��وز باحد 
املراكز الثالثة في ه��ذه النهائيات 
اح��دى  ص��دارة  ف��ي  س��يجعلنا 
اجملموع��ات االربعة ف��ي النهائيات 
املقبل��ة في كان��ون الثاني من عام 
2020 والت��ي س��تكون مؤهلة الى 
نهائيات الدورة االوملبية في  طوكيو 
في العام ذاته كونه امر سيمنحنا 
وضع��ا افضل من االخري��ن ، ووعد 
حم��ودي ان اللجن��ة االوملبية ومن 
خالل مكتبه��ا التنفيذي لن تتاخر 
في تقدمي مكاف��ات جيدة في حال 
احلصول على اللقب او ضمان احد 
املراك��ز الث��الث األولى متام��ا كما 
وعدنا االخوة في املنتخب الوطني 
قبل بطولة اخللي��ج االخيرة ، وفي 
االتص��ال الثان��ي ال��ذي ج��اء م��ن 

العاصم��ة القطري��ة الدوحة فقد 
عب��ر رئيس االحت��اد العراق��ي لكرة 
الق��دم عب��د اخلالق مس��عود عن 
ش��كره وتقديره ملابذل��ه الالعبون 
م��ن جه��ود كبي��رة لكنه��م م��ع 
ذلك مطالب��ون اليوم بتق��دمي اداء 
اكب��ر ومواصلة الطري��ق في هذه 
البطولة املهمة م��ن خالل حتقيق 
الفوز ف��ي مباراة الي��وم  واملباريات 
املقبل��ة وحتقيق اجن��از طيب يكون 
مبثابة مصاحل��ة مع جماهير الكرة 
العراقية الت��ي كانت متني النفس 
بالع��ودة ب��كاس خليج��ي 23 الى 
الع��راق ، ونقل مس��عود من خالل 
رئي��س الوف��د حتيات اعض��اء احتاد 
الكرة لالعبني موجها بتوفير كافة 
الوطنية  مستلزمات اجناح املهمة 

الكبيرة .

يب��دو ان احل��ال لي��س معق��دا في 
املباري��ات االربع التي س��تجري هذا 
اليوم حيث حتتاج س��تة منتخبات 
لتحقيق الفوز ف��ي مبارياتها وهي 
ف��ي  واالردن  وماليزي��ا  الس��عودية 
الثالثة وس��وريا وفيتنام واستراليا 
فيما هنال��ك منتخبان س��يلعبان 
عل��ى خياري الف��وز والتع��ادل هما 
الع��راق عن الثالثة  وكوريا اجلنوبية 
ع��ن الرابع��ة ،  منتخبن��ا بنقاطه 
االرب��ع في حال��ة فوزه عل��ى  االردن 
مجموعت��ه  متص��درا  س��يجعله 
بغ��ض النظ��ر ع��ن نتيج��ة مباراة 
الس��عودية مع ماليزي��ا  وفي حالة 
تعادل��ه  فان��ه س��ينتظر نتيج��ة 
املباراة االخرى ليعرف مصيره كاول 
او ثاني ف��ي اجملموعة  فيما المجال 
امام االردن س��وى الفوز للتاهل الى 
دور الثمانية وفي املباراة االخرى فان 
التع��ادل ب��ني الس��عودية وماليزيا 
س��يجعل املنتخب العراقي متاهال 
باملركز الثاني حتى لوخس��ر املباراة 
س��يؤهل  فيم��ا  اهلل(  )الس��مح 
الفوز الس��عوديني برصيد نقطتني  
ذات��ه للماليزيني  لالنتق��ال واالم��ر 
بنقط��ة واحدة لالنتق��ال الى الدور 
املقب��ل كثان��ي للمجموع��ة بع��د 

منتخبنا االوملبي.
وفي اجملموعة الرابعة فان املنتخبات 
االربعة جميعها مرش��حة للتاهل 
مع افضلية كوريا اجلنوبية في حال 
تعادلها مع اس��تراليا ، ففوز كوريا 
اجلنوبية صاحبة النقاط االربع على 
استراليا بنقاطها الثالث سيؤهلها 
كاول ع��ن اجملموعة االول��ى ويخرج 
استراليا بصورة نهاية فيما التعادل 
تعادل  تنتظر  اس��تراليا  س��يجعل 
او فوز س��وريا لضمان التاهل النها 
سبق ان غلبت سوريا في املواجهات 
املباشرة فيما فوز فيتنام او تعادلها 
مع سوريا س��يجعلها ترافق كوريا 

اجلنوبية كثاني اجملموعة.

* موف��د االحت��اد العراق��ي لإلعالم 
الرياضي

منتخبنا االولمبي يكمل تحضيراته لمواجهة النشامى اليوم
شهد يعتمد األسلوب الهجومي الفعال وأيمن يعود للمقدمة

بغداد  ـ عبد الكريم ياسر*

تداعيات وداع بطول��ة خليجي 23 بكرة 
القدم ما زالت حديث الش��ارع الرياضي، 
وبتصريح خاص للصباح اجلديد قال جنم 
حراس��ة املرمى الدولي السابق واملدرب 
احلالي عماد هاش��م، بصراح��ة بطولة 
اخللي��ج 23 في الكويت ل��م ترتقي الى 
مس��توى املتابع��ني واملش��اهدين لهذه 
البطولة التي تعتبر في منطقة اخلليج 
من اه��م البط��والت اإلقليمي��ة وايضاً 
دائما تخرج الكثير من املواهب من خالل 

هذه البطولة.
 مش��اركة الس��عودية بالفري��ق الثاني 
وايض��اً ع��دم اس��تعداد البل��د املنظم 
فق��دت  املطل��وب  بالش��كل  الكوي��ت 
الكثير م��ن بريقها وه��ذا اليعني بطل 
اخلليج للنس��خة 23 اليس��تحي حصد 
كأس��ها ال بل العكس الفريق الُعماني 
اس��تطاع ان يجتهد كثي��را ومن مباراة 
الى اخرى استطاع ان ميسك بزمام امور 
البطول��ة وباألخير اس��تطاع حصد ها 

للمرة الثانية.
واض��اف: منتخبنا الوطن��ي أدى ماعليه 
ول��و تعامل مع املباريات بش��كل افضل 
من وجه��ة نظري س��وف يحصد كأس 
البطول��ة ولك��ن بالرغم م��ن املنتخب 
العراق��ي هو الفري��ق أفضال تهديفا من 
باق��ي الف��رق ولك��ن ايضا كّن��ا نفتقد 
لالع��ب اله��داف الذي يع��رف أين يقف 
وايض��اً يعرف كيف يترج��م الفرص الى 
أهداف كان��ت لدينا نقوصات كثيرة في 
مراك��ز الفريق ومن ضمنه��ا قلب دفاع 
وايضاً صانع ألع��اب وايضاً العب هداف 
،،، البطولة خسرناها بضربات اجلزاء مع 
الفري��ق اإلمارات��ي ونحن نعل��م ضربات 
اجل��زاء هي ضربات حظ ال تس��تطيع ان 
جت��زم من س��يفوز بها بالرغ��م األجهزه 
الفني��ة واملدربني يعطون تعليمات على 
كيفية التنفيذ ومم املنفذ وايضاً كيفية 
التصدي للكرات بالنسبة حلراس املرمى 
وكل ه��ذا يجب ان يكون عندك نس��بة 
م��ن احلظ وهذا الصفة لم تكم حاضرة 

مع منتخبنا ضد االمارات.
 نتأمل االحتفاظ بالالعبني الذين أعطوا 

إمكاني��ات جيدة من الالعبني الش��باب 
وحتظيره��م للبط��والت القادمة نتمنى 
التوفي��ق ملنتخبن��ا الوطن��ي ف��ي قادم 

األيام.
وكان للزميل الدكتور موفق عبد الوهاب 
الصحف��ي واإلعالم��ي والع��ب ال��زوراء 

السابق رأي بهذا اخلصوص قال فيه : 
اعتق��د ان مش��اركتنا ف��ي خليجي23 
لم تك��ن ملبية للطم��وح عطفا على 
تصريح��ات م��درب املنتخ��ب الوطن��ي 
باس��م قاس��م التي س��بقت البطولًة 
بأي��ام ع��دة، وعب��ر خالله��ا ع��ن ثقته 
بتحقي��ق لقب البطولة على الرغم من 
بعض الغيابات في تش��كيلته، كما ان 
التوقعات والترشيحات كانت تشير الى 
ذلك فاغلب املنتخبات ش��اركت بالفرق 
الرديف��ة م��ا ع��دا املنتخ��ب اإلماراتي و 
منتخبن��ا الوطن��ي ، نعم كان��ت نتائج 
مباري��ات ال��دور االول واملس��توى الفتي 
للمنتخ��ب يبش��ر باخلي��ر اال ان العبرة 
ف��ي اخلواتيم كم��ا يُق��ال وعقب تصدر 
مجموعتنا كان��ت مباراتنا مع املنتخب 
اإلمارات��ي نهاي��ة املط��اف واخل��روج من 

ركالت  بف��ارق  باخلس��ارة  البطول��ة 
الترجيح.

ويتاب��ع: لذا علين��ا ان نكون واقعيني في 
طموحاتنا وما نتامل حصوله مستقبالً، 
فإذا لم نس��تطع بلقب بطولة إقليمية 
ان كي��ف نُطالاَب بالتأهل لكأس العالم 
او حتقي��ق بطوالت على مس��توى اعلى 
م��ن بطول��ة اخلليج، نعم نؤش��ر تطوراً 
فني��اً لكنه ال يتوازى مع ما نطمح اليه، 
اي انن��ا نحت��اج للعمل باس��تقرار فني 
ملدة أطول حتى نس��تطيع عمل ش��يء 
يُش��ار اليه، وهن��ا ال بد م��ن التذكير ان 
اي م��درب يعمل وس��ط عدم اس��تقرار 
اداري و فوضى فانه لن ينجح على املدى 
الطويل مهم��ا كان��ت مكانته وحجم 
إجنازاته ف��االرض ال� بور مهما نزرع فيها 
ف��إن الثمار لن تُزهر فيها وهذا باختصار 
واقع احل��ال الغلب مفاص��ل العمل في 
الوسط الرياضي ، فإذا لم تكن الظروف 
مواتية و االرضّية غير صاحلة للعمل فإن 
الفشل هو النتيجة احلتمية  مستقبالً 
حت��ى وإن حتق��ق جن��اح ما هن��ا او هناك 

فهذا النجاح وقتي ولن يستمر.

تعثر األسود ما يزال حديث الشارع الرياضي

هاشم وعبد الوهاب يشخصان وداع منتخبنا الوطني  لخليجي 23 

تقرير

جانب من تدريبات األوملبي أمس

عبطان مع وفد الناشئني

تتويج الفائز بكأس البطولة
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عالء مهاوي في صراع مع العب عماني

»الشباب والرياضة« تكرم منتخب 
الناشئين المتأهل الى نهائيات اسيا

كلية »األمام الكاظم« تنظم بطولة 
)لبيك يا عراق( بخماسي الكرة



الصباح الجديد - وكاالت:
كش��فت ش��ركة "جن��رال 
السيارات  لصناعة  موتورز" 
عن خططها لطرح س��يارة 
جدي��دة ذاتية القي��ادة، من 
دون عجلة قيادة - ستيرنغ، 
أو دواسات للوقود، ومكابح.

وقالت الشركة إن سيارتها 
اجلدي��دة "األولى م��ن نوعها 
الت��ي تصن��ع وتعم��ل ذاتي��ا 
بأمان، من دون سائق، أو عجلة 

قيادة، أو بداالت، أو أي شيء يتم 
التحكم به يدويا".

وأوضحت الش��ركة التي تتخذ 
أن  ديتروي��ت مق��را له��ا،  م��ن 
س��يارتها اجلديدة التي أطلقت 
عليه��ا اس��م "ك��روز إي في" 
س��تكون متاحة في األس��واق 

العام املقبل.
وق��ال رئيس الش��ركة دان أمان 
أن  "أظ��ن  ب��رس":  ل�"فران��س 
الناس يرغبون في التعرف على 

هذه التقنية وجتربتها"، مشيرا 
إل��ى أن "أه��م م��ا ق��د تقّدمه 
هذه التكنولوجيا هو أنها تعزز 

سالمة الطرقات".
من جهة أخرى، قالت السلطات 
س��تدرس  إنه��ا  األميركي��ة 
"بعناية ووع��ي كبيرين" طلب 
"جنرال موتورز" جتربة السيارات 
اجلديدة على الطرقات، حسبما 
صرح��ت وزي��رة النق��ل إيل��ن 

تشاو.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الكهربة والفرهدة

جمال جصاني

في بداية القرن املنصرم خرجت روس��يا محطمة ومنهكة 
بعد أن وضعت احلرب العاملية األولى أوزارها، عندها وضعت 
احلكوم��ة الثوري��ة اجلديدة عل��ى رأس أولوياته��ا خطة ل� 
)كهربة روس��يا( ولم مير وقت طويل حتى وصلت الكهرباء 
الى أقاصي س��يبيريا )علماً أن مس��احة ذلك الوطن تعادل 
س��دس األراض��ي اليابس��ة لكوكبنا( حصل ذلك وس��ط 
حرب أهلي��ة طاحن��ة وإمكانيات علمية وث��روات محدودة 
قب��ل قرن م��ن الزمان. أما ف��ي هذا الوط��ن املنكوب بقيم 
الفره��دة والش��عوذة، فما زالت قضي��ة الكهرباء تتمرغل 
في وحل احلس��ابات الضيقة لطبقة سياسية ال جتيد غير 
ف��ن إعاق��ة بعضها للبعض اآلخر. ها ق��د مر عقد ونصف 
على زوال النظام املباد، ب��ددت فيها مئات املليارات من دون 
التمك��ن من حل ه��ذا امللف )الكهرباء( ال��ذي يعد العمود 
الفقري للتنمية الشاملة. ما يجري اليوم من اصطفافات 
ونزاع��ات حول ما عرف مبش��روع )خدمة وجباية( ال س��يما 
في محافظات اجلنوب والفرات األوس��ط، يعكس جانباً من 
"احلس��ابات الضيقة" لهذه الطبقة السياسية املسؤولة 
ع��ن غير القليل م��ن حالة التش��رذم وانعدام املس��ؤولية 
الذي تعيش��ه قطاعات واس��عة من العراقين. لقد أشرنا 
في مقال س��ابق الى أن ما يجري في هذا املشروع ال عالقة 
ل��ه مبفردة )اخلصخصة( والتي أث��ارت حفيظة ما تبقى من 
ديناصورات اآليديولوجيات الثوروية وسدنة كركدن القطاع 
الع��ام واملنتفعن من فره��دة املال الع��ام بوصفه "أموال 
مجهول��ة املال��ك"، بل ه��ي محاولة اخ��رى ال تختلف عن 
العطاب��ات التي س��بقتها في إيجاد حل��ول للحد من هدر 
امل��ال العام، عبر منح مهمة اجلباية الى مس��تثمرين، وهو 

إقرار من قبل الدولة بعجزها عن أداء وظائفها.
كم��ا أن التظاهرات واالعتداءات على احمل��والت الكهربائية 
والعاملن في هذا املشروع )خدمة وجباية( ال تعكس وعياً 
وموقف��اً حضاري��اً، بل يتضم��ن كما الكثير م��ن الظواهر 
الغرائبي��ة حلقب��ة الفت��ح الدميقراطي املب��ن، الكثير من 
الدمياغوجي��ة واملصال��ح الفئوي��ة الضيق��ة البعيدة عن 
احلكمة والش��جاعة والوضوح ف��ي التعاطي مع مثل هذه 
امللف��ات احليوية، وهي بالتاكيد لم ت��أت دفاعاً عن الفقراء 
والكادح��ن كما يدع��ون، ألن االنتصار ملثل ه��ذه القضايا 
العادلة لها سبلها املعروفة واجملربة البعيدة كل البعد عن 
فزعات اللصوص ومافيات اإلجرام والفساد. إن اخلصخصة 
نفسها كخيار اقتصادي حمل الكثير من احليوية واالزدهار 
لدول ومجتمعات نعرفها جميعاً، ولم تتحول الى ش��ر إال 
في البلدان املسكونة بشرعة الفرهدة واملدونات التي حتتقر 
ورش اإلنتاج واإلبداع والتراكم الطبيعي للثروة واإلجناز، وفي 
بل��د وضعته التقارير الدولية ضمن الدول العش��رة األكثر 
فساداً، س��تجد مثل هذه املشاريع )اخلصخصة( مصيراً ال 

حتسد عليه بكل تأكيد.
م��ا يجري م��ن تعاطي م��ع مل��ف الكهرباء يكش��ف عن 
هشاش��ة مؤسس��ات الدولة وفقدان أغلبها للمصداقية 
ومنها وزارة الكهرباء وجيشها اجلرار، العاجز عن أداء أبسط 
الواجبات املوكولة اليه من جانب، وعن املوقف الالمسؤولة 
من الثروات الوطنية واملال العام من قبل قطاعات واس��عة 
من العراقين من جانب آخر. يقول الناطق الرس��مي لوزارة 
الكهرباء الس��يد مصع��ب امل��درس: )إن التج��اوزات على 
الكهرب��اء أدت الى ضياع 65 من املئة من الطاقة املنتجة..( 
أي تع��رض ثلث��ي الطاقة املنتجة للس��رقة، وه��ذا ما لم 
يحصل مع أي بلد آخر منذ توهج أول فانوس كهربائي على 
يد أديس��ون حتى يومنا هذا. لذلك س��نبقى ننتظر طويالً 
قطار الكهربة مع هذه القوافل التي أدمنت على الفرهدة 

وقضم املال العام.. 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - عبد العليم البناء: 
ازي��ح الس��تار عن نصب الس��الم في 
الواقع��ة  القاض��ي  س��احة حاف��ظ 
بشارع الرشيد للنحات خالد املبارك، 

برعاية مصرف اجلنوب اإلسالمي.
ش��ارك ف��ي إزاح��ة الس��تار الراع��ي 
الرس��مي علي الزيدي رئيس مجلس 
ادارة املص��رف، محافظ البنك املركزي 
العراقي علي العالق ، والدكتورة ذكرى 

علوش أمينة بغداد. 
النص��ب، هدي��ة من مص��رف اجلنوب 
االس��المي الى أهالي بغداد، إلضافة 
بعض اللمسات اجلمالية على شوارع 

وساحات العاصمة.
وفي لقاء س��ريع ق��ال خال��د املبارك 
للصب��اح اجلدي��د:" الش��كل الع��ام 
للنص��ب يح��وي رمزي��ات م��ن تاريخ 
وفك��رة  واملعاص��ر،  الق��دمي  الع��راق 
العمل مس��توحاة من العجلة، وهي 
رم��ز حلرك��ة الزم��ن، وكلن��ا نعلم ان 
العجلة هي اح��د ابتكارات العراقين 
األوائ��ل، اذ يع��د الس��ومريون اول من 
ابتكره��ا ومنهم وصل��ت الى البلدان 

األخرى، ويعلو النصب سبع سنبالت، 
تتوس��طها حمامة وهي رمز للسالم 

والوئام، عنوان بغداد".
وأض��اف املب��ارك: " اخت��رت ان يك��ون 
الشكل الرمزي لنهري دجلة والفرات 
عل��ى ش��كل ام��رأة ورج��ل وهما في 
يش��كل  وأيض��ا  االب��دي،  عناقهم��ا 
النصب ص��ورة العملة ذات الوجهن، 

الوج��ه االول ميثل تاري��خ العراق وإرثه 
العظيم، والوجه اآلخر يصور حاضره 

اجلديد.
وأكد املب��ارك: " رافق��ت العمل جهود 
اس��تثنائية وصعوب��ات، لك��ون العمل 
غي��ر تقليدي، وفيه تقنية في ش��كله 
وتصميم��ه وبنائه املعم��اري، ويعد أول 
عمل بعد ٢٠٠٣ ينفذ مبراحله املتعددة 

ف��ي الع��راق، أي أنه صن��ع بكامله في 
الع��راق، وه��ذا االمر ل��ه مدلوله املهم 

وِفي هذا الوقت بالذات.
وأش��ار املب��ارك ال��ى أن م��واد النصب 
تش��كلت م��ن م��ادة البرون��ز، واحلديد 
املطل��ي، ومادة االملني��وم، والغلفنايس، 
والرخام األبيض، ويبلغ وزن العمل ثالثة 
أطن��ان ونصف الطن، ويبلغ حجمه مع 
القاعدة س��تة أمتار، واس��تغرق عمل 

النصب خمسة عشر شهراً".
ينح��در خالد املبارك من جنوبي العراق، 
وحتديدا من مدين��ه البصرة عام 1958. 
ش��ق طريقه محلي��ا وعربي��ا مبوهبته 
واسلوبه املميز. حصد الكثير من اجلوائز 

في املهرجانات العربية والعاملية. 
حص��ل املبارك عل��ى ش��هادة الدبلوم 
م��ن معه��د الفن��ون اجلميلة قس��م 
النحت لع��ام 1981/1977 وبكالوريوس 
أكادميية الفنون اجلميلة قسم النحت 
اداب  وماجس��تير   1985/1982 لع��ام 
طرائ��ق تدريس الفنون ع��ام 2010 وله 
مش��اركات ف��ي كثير م��ن املهرجانات 

العربية والعاملية.

إزاحة الستار عن )نصب السالم( في شارع الرشيد

جانب من افتتاح نصب السالم

جنا النجم الهندي سلمان 
خان من القتل، وذلك قبل 
أن يتحول موق��ع تصوير 
 ،Race 3 فيلم��ه اجلدي��د
الى س��احة معركة حال 
دون وقوعها 12 ش��رطيا 
االس��توديو،  اقتحم��وا 
مس��لحن  أن  وأك��دوا 
دخل��وا الى املبن��ى، وفي 
الس��تهداف  طريقه��م 

سلمان.
وذك��ر تقري��ر لصحيف��ة 
ان  تامي��ز"  "هندوس��تان 
إل��ى  وصل��ت  الش��رطة 

استديو Film City، وأمرت 
س��لمان واملنت��ج راميش 
توران��ي بالتوقف فوراً عن 
التصوير، ومرافقة سلمان 
إلى املنزل، قبل دقائق من 

اعتقال املهاجمن.

الفن��ان حس��ن  كش��ف 
س��عادته  ع��ن  يوس��ف 
بالعمل مع الفنانة سميرة 
مسلس��ل  ف��ي  أحم��د 
"باحلب هنعدي"، مش��يرا 
يجمعه  العم��ل  أن  إل��ى 
التي قدم  العم��ر  بزميلة 
م��ن  مجموع��ة  معه��ا 
الس��ينمائية  األف��الم 
الناجحة منها "اخلرس��اء 
، وأم العروس��ة ، وفيل��م 
الس��يرك"، مش��يرا إل��ى 
أن��ه كان ينتظ��ر العم��ل 
يجمعهما،  ال��ذي  اجلي��د 
وبالفع��ل حتق��ق على يد 

وأضاف  معطي،  يوس��ف 
أن مازاد  حس��ن يوس��ف 
العمل  سعادته هو عودة 
مع الفنان الكبير يوسف 
شعبان، الذي لم يلتق به 
منذ مدة طويلة في عمل 

فني.

كش��فت الفنانة س��هر 
الصاي��غ ع��ن س��عادتها 
بردود الفعل اإليجابية عن 
مسلس��ل "والد تسعة"، 
وقالت: "مسلس��ل "والد 
تس��عة" دراما اجتماعية 
مميزة، تتن��اول العديد من 
الت��ي كان من  القضاي��ا 
دراميا،  تناوله��ا  الصعب 
وتفتح امللفات الساخنة، 
عل��ى  الض��وء  وتلق��ي 
مشكالت فئة من اجملتمع 
"اخلادم��ات"  فئ��ة  وه��ي 
املنازل،  في  يعملن  الالتي 
وه��ي فئ��ة ل��م تتناولها 
الدرام��ا املصرية من قبل 
العميق  الش��كل  به��ذا 
فيرصد قص��ص اربع من 

اخلادمات ومعاناتهن، وكل 
قصة تختلف عن القصة 

األخرى".
وأوضحت س��هر الصايغ، 
أنه��ا "تقوم ب��دور إحدى 
فت��اة  وه��ي  اخلادم��ات، 
"كرمية"،  تدعى  صعيدية 
مرح��ة  ش��خصيتها 
ج��دا تب��دو كوميدية في 

احللقات األولى.

سلمان خان

سهر الصايغ

حسن يوسف

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
نشر الشاب النيجيري ش��يدميا أميدو طلبا على حسابه 
عل��ى "في��س بوك" يس��أل في��ه أي امرأة "مهتم��ة" بأن 
تصب��ح زوجته بالتواصل معه، قائال "أنا في س��ن الزواج، 
كما أني مس��تعد متاما له، وال أنوي إضاعة الوقت، أرسلن 

طلباتكن، واألكثر أهلية سأختارها زوجة.
والقى األمر السخرية في بادئ االمر، لذا كتب أميدو ثانية 
"أن��ا جاد في هذا األمر، ورج��اًء ال تقل أي واحدة إنها لم تر 

الطلب في الوقت املناسب، أمتنى لكن حظا سعيدا".
تلق��ى أمي��دو ردين عل��ى طلب��ه، أحدهما لف��ت انتباهه 
م��ن "صوفي" التي كان��ت بالفعل في قائم��ة أصدقائه، 
لكنهما لم يتحدثا من قبل، حتدثا معا، وبعد يومن سافر 
له��ا أميدو إل��ى مدينة أبوجا في الش��مال، حيث تعيش، 

قاطعا مسافة تقرب من 500 كيلومترا.
ووج��دت صوفي األمر جديا للغاية بعد موافقة عمه على 
زواجه منها، ولكن س��ؤاال ظل يراوده��ا "كيف تتزوج من 
رج��ل التقته للت��و؟"، لكنها قالت: "عندم��ا رأيته للمرة 
األول��ى، وجدته جذاب��ا، ولكن ما لم أك��ن أعرفه هو مدى 
جديته في قص��ة الزواج بي، وبعد لقائن��ا بعمه وزوجته، 
أدرك��ت أن الزواج ميكن أن يحدث فع��ال وأردت ذلك"، وبعد 
موافقة أس��رة أميدو حصل الثنائي على موافقة أسرتها 
في اليوم نفس��ه، واقي��م بالفعل الزواج بعد س��تة أيام 

فقط من بث املنشور.

الصباح الجديد - وكاالت:
أدينت امرأة سويسرية بتهمة قراءة الرسائل اإللكترونية 
ف��ي حس��اب "إميي��ل" زوجه��ا م��ن دون علمه، ف��ي خرق 
للخصوصية، على الرغم من اكتشافها رسائل "غرامية" 

بن زوجها ونساء أخريات.
وقال��ت صحيف��ة "ميت��رو" إن الزوجة لم تق��اوم رغبتها 
بالدخ��ول لبريد زوجها اإللكتروني، وقراءة الرس��ائل التي 

تبادلها مع عدد من النساء األخريات من دون علمها.
وقالت الس��يدة: "لقد كان )الزوج( على تواصل مع نساء 
أخري��ات ملدة طويلة. واجهته مبوضوع العالقات، ثم انتقل 

خارج شقتنا املشتركة".
وأضافت: "ثقتي به ذهبت. لم نتحدث بعدها أبدا".

وبلغ��ت الغرام��ة األولي��ة 10 آالف دوالر، ولكنها أعفيت 
منها، بش��رط عدم ارتكاب أي جناي��ات مماثلة في العامن 

القادمن.
ولك��ن املدع��ي العام أكد أن الس��يدة اقتحمت حس��اب 

زوجها بنحو متكرر، وقامت بتحميل مواد لم متتلكها.
وبس��بب معرفته��ا املس��بق بكلمة الدخول للحس��اب، 
اس��تبعدت تهمة "اختراق احلس��اب"، إال أن دخولها بحد 

ذاته يعد خرقا لقانون اخلصوصية السويسري.
ومت تخفيض الغرامة النهائية إلى 1600 دوالر فقط.

يتزوج خالل ستة أيام.. نيجيري يطلب 
الزواج بمنشور على الفيسبوك

10 آالف دوالر عقوبة امرأة 
قرأت رسائل زوجها الشخصية

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق��ت الفنانة العراقية 
فيدي��و  حس��ون  ش��ذى 
اجلدي��دة  أغنيته��ا  كلي��ب 
"هال بحس��ك" وهو من إنتاج 
وزارة الداخلي��ة العراقية، وأطلقت 
االغنية مبناس��بة االنتص��ار الكبير 

على تنظيم "داعش" املتطرف.

ويب��دأ اول مش��هد م��ن الفيدي��و 
كليب مبذي��ع على اح��دى القنوات 
الفضائية وه��و يلقي ببيان النصر، 
ويعلن انتهاء احل��رب بانتصار قوات 
اجلي��ش العراق��ي بجمي��ع صنوفه، 
واحلش��د الش��عبي، ومن ثم تظهر 
حسون مبالبس عسكرية "الشرطة 
العراقية" وهي تتغ��زل بابن العراق 

الغيور البطل.
اغني��ة "هال بحس��ك"، من كلمات 
الشاعر رامي العبودي، وأحلان سيف 
عام��ر، وتوزيع لؤي عامر، ومت تصويره 
عل��ى طريق��ة الفيدي��و كليب مع 
اخملرج وس��ام حميد. وتالقي األغنية 
اجلدي��دة رواج��اً كبيراً عل��ى مواقع 
التواصل االجتماع��ي، حيث حتصد 

نسب مش��اهدة كبيرة، إضافة الى 
عدد املش��اهدات الكبير على موقع 

يوتيوب. 
اول  ان ش��ذى حس��ون ه��ي  يذك��ر 
متس��ابقة تفوز بلقب ستار اكادميي، 
وقد غن��ت بع��د الفوز اغنية اس��م 
اهلل..منصور باسم اهلل، والتي كانت 

حتية للعراق وألسود الرافدين.

"هال بحسك" أغنية لشذى 
حسون بعد االنتصار على "داعش"

الديوانية - الصباح الجديد:
ع��رض نادي الس��ينما التاب��ع لقصر 
الثقافة والفنون في الديوانية الفيلم 
الك��وري )املتالش��ي(، وه��و واحد من 
أف��الم الدراما واخلي��ال الكورية. أنتج 
ع��ام 2016 وم��ن إخ��راج ام ت��اي هاو، 

وبطولة لي هاو جي، وشن يون سو.
 تدور أح��داث الفيلم حول مجموعة 
م��ن األطفال بعم��ر 13عام��ا بينهم 
سونغ من، وس��ورين، يقومون برحلة 
إل��ى منطقة جبلية مع��ا فيختفون 
هناك جميعا، ماعدا ش��خص واحد، 
وبعد عدة أيام يظهر سون غمن على 

هيئة رجل بالغ.
وأش��ار مرت��ادو ن��ادي الس��ينما إلى 
أن األف��الم الكوري��ة تعد م��ن األفالم 
العاملي��ة املمتع��ة م��ن حي��ث اإلثارة 
والدراما والتش��ويق، مش��ددين على 
ض��رورة التن��وع ف��ي ع��رض األف��الم 

لإلطالع أكث��ر على الثقافات العاملية 
املتعددة.

وأعرب احلاضرون عن ش��كرهم إلدارة 
القص��ر الثقاف��ي ال��ذي فع��ل نادي 
الس��ينما ليحظى املثق��ف الديواني 
مبتعة الس��ينما م��رة أخ��رى، بعد أن 

اندثرت وأصبحت من املاضي.

الصباح الجديد - وكاالت:
م��ارك  األميرك��ي،  املمث��ل  أعل��ن 
والبي��رغ، التب��رع مببل��غ 1.5 مليون 
دوالر إلى ضحايا التحرش، بعد جدل 
بشأن ايراده في فيلم "آل ذي ماني إن 
ذي وورلد"، وهو أعل��ى بأكثر من ألف 
مرة مم��ا تقاضته زميلت��ه في الفيلم 
ميش��ال وليامز. التي تقاضت 80 

دوالرا في اليوم.
وق��ال املمث��ل، ال��ذي حقق 
أعل��ى مدخ��ول ف��ي عام 
2017 مع 68 مليون دوالر 
بحسب مجلة "فوربز"، 
"في األيام األخيرة كان 
اي��رادي إلعادة تصوير 
مش��اهد من )آل ذي 
مان��ي إن ذي وورلد( 
أحادي��ث  مح��ط 

كثيرة".

وأضاف: "أنا أدعم 100 باملئة النضال 
من أجل املس��اواة في األج��ور، واتبرع 
مببلغ 1.5 مليون دوالر لصندوق الدفاع 
القانون��ي جلمعي��ة )تاميز آب( باس��م 

ميشال وليامز".
وأثار هذا الفارق الهائل، الذي كشفته 
وس��ائل إع��الم أميركية ج��دال حادا 
في خض��م عاصف��ة مرتبطة بوضع 
النس��اء في هوليوود، بعد انكش��اف 
فضيحة املنتج النافذ س��ابقا هارفي 

واينستن.
وأطل��ق مش��روع "تامي��ز آب" )انتهى 
الوقت( مطلع يناير من قبل مجموعة 
تضم أكثر من 300 امرأة من أوس��اط 
هولي��وود ملكافحة التحرش في عالم 
الس��ينما واملهن األخرى، واستحدثت 
لدع��م  صندوق��ا  املنظم��ة  ه��ذه 
الضحاي��ا يتولى تغط�ي��ة النفق�ات 

القضائي�ة.

أفالم كورية ضمن 
عروض نادي السينما 

والبيرغ يدعم "تايمز آب" 
بـ "1.5 " مليون دوالر

سيارة من دون عجلة قيادة ومكابح


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

