
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

615
التحرش الجنسي يصل 

»األمم المتحدة« و«ثقافة 
الصمت« هي السائدة

االولمبي يودع كأس آسيا 
بركالت الترجيح من 

عالمة الجزاء 

27
الخصومة بين اإلمارات 

وقطر في تصاعد
62 دوالرًا للبرميل 

متوسط أسعار »أوبك«

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

Sun. 21 Jan. 2018 issue (3862) األحد 21 كانون الثاني 2018 العدد )3862(

بغداد- احسان ناجي
ووعد الشمري:

وقعت وزارة النفط، أمس الس��بت، 
مذك��رة تفاهم مع ش��ركة بريتش 
بتروليوم البريطانية لتطوير حقول 
دع��ت  فيم��ا  النفطي��ة،  كرك��وك 
شركة املش��اريع النفطية التابعة 
للوزارة، الش��ركات احمللية والعاملية 
إلى املش��اركة في تنفيذ مش��روع 
مد أنبوب للص��ادرات النفطية من 
حق��ول كركوك إلى احلدود العراقية 

التركية.
 وفيما أش��ارت الوزارة إل��ى لقاءات 
قريبة مع اجلان��ب التركي في أنقرة 
الستكمال مباحثات إعادة التصدير 
عبر ميناء جيهان التركي، كش��فت 
عن عزمها إبرام عقد غداً مع شركة 
أميركية الس��تثمار الغاز الطبيعي 

جنوبي العراق.
وق��ال املتح��دث الرس��مي لل��وزارة 
عاص��م جه��اد ف��ي تصري��ح إل��ى 
"الصب��اح اجلدي��د"، إن "وزير النفط 
جب��ار اللعيب��ي وّق��ع ي��وم اخلميس 
املاض��ي مذك��رة تفاهم م��ع مدير 
 )BP( بترولي��وم  بريت��ش  ش��ركة 

البريطانية في الشرق األوسط".
أن "مهم��ة ه��ذه  وأض��اف جه��اد 
الش��ركة العاملي��ة إعداد دراس��ات 
لتطوير  فني��ة ومس��وحات الزم��ة 
حقول كركوك وزيادة سقف اإلنتاج 
والوصول ب��ه إلى 750 أل��ف برميل 

يومياً".
وزاد أن "ه��ذا التوجه يعكس حرص 
ال��وزارة عل��ى التعاقد مع ش��ركات 

لها جت��ارب في حق��ول النفط منذ 
ثالثينيات القرن املاض��ي"، مبيناً أن 
ال��وزارة "تعم��ل حالي��ا على خطة 

النفطية،  احلق��ول  لتطوير جمي��ع 
واالستمرار بها".

واس��تطرد جهاد أن "لدى الش��ركة 

البريطاني��ة امكاني��ات كبيرة على 
صعي��د وض��ع الدراس��ات واخلطط 
أن  موضح��اً  املقبل��ة"،  للس��نوات 

اغل��ب  "املش��روع س��وف يش��مل 
احلقول املهمة في كركوك".
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مد أنبوب جديد للصادرات النفطية الى ميناء جيهان التركي

مذكرة تفاهم بين وزارة النفط
وبريتش بتروليوم لتطوير حقول كركوك

االجتياح التركي لعفرين سيشعل الحرب 
كبريات شركات النقل اإلقليمية2على طول الحدود

4تسعى للعمل في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
عدَّ رئيس التحالف الوطني السيد 
عم��ار احلكي��م إج��راء االنتخاب��ات 
ف��ي موعِده��ا الدس��تورّي من أهم 
عوام��ل احلف��اظ على النص��ر الذي 
َم العراقي��ون من أجله تضحياٍت  قدَّ

كبيرة .
ونقل بيان ملكتب��ه تلقت " الصباح 
اجلدي��د" نس��خة منه عن الس��يد 
عمار احلكيم دعوت��ه خالل حضوره 
احتفالي��ة النص��ر الت��ي أقامته��ا 

عش��ائُر بني عام��ر إل��ى " التحلي 
بامل��روءِة والتناف��س عل��ى أس��اِس 

البرامج االنتخابية ".
فيم��ا أكد " ض��رورِة تكثيف اجلهد 
اخلط��ط  وحتدي��ث  االس��تخباري 
األمنية على وفِق رؤيٍة س��تراتيجيٍة 
طويل��ة األمد للقض��اِء على اخلاليا 
النائمة حفاظا على أرواِح ومصالح 

املواطنني ".
"الوق��َت  أنَّ  إل��ى  احلكي��م  وأش��ار 
مناسٌب جدا للذهاِب إلى التسويِة 

الوطني��ة إلنه��اء أزم��ات الع��راق"، 
مجدداً دعوته إل��ى "إعادِة النازحني 
والنظ��ر لهم بعني واح��دة إْن كانوا 
وبقي��ة  والتركم��ان  الش��بِك  م��ن 
املكون��ات في تلعفر وس��هل نينوى 
ومدن ص��الح الدين وج��رف النصر، 
وإعم��ار املدن احمل��ررة وم��دن احملررين 
املضحني الذين دفعوا الدم وكّرسوا 
كلَّ إمكاناتهم املالية واللوجستية 
الع��رض  وحماي��ة  األرض  لتحري��ر 

واملقدسات".

وأكد الس��يد عم��ار احلكيم "على 
اجلميِع حتمُل مسؤولياتهم ومنهم 
العش��ائر العراقي��ة ف��ي مكافحِة 
الفكر املتطرف واحلفاِظ على الوئاِم 

اجملتمعي".
الكبير لعش��يرِة  وأش��اد ب�"ال��دورِ 
الب��و عام��ر ف��ي مقارع��ِة النظام 
اإلره��اب  ومقارع��ِة  الدكتات��وري 
بأنواعِه وال ميكن استذكار الشهداء 
دون ذك��ر الش��هيد الش��يخ ضاري 

الفياض ".

بغداد - أسامة نجاح:
وّقعت وزارة التخطيط  مع برنامج 
 )UNDP( اإلمنائ��ي  املتح��دة  األمم 
اتفاقي��ة لتطبي��ق س��تراتيجية 
تطوير القطاع اخلاص في العراق، 
وذك��رت ال��وزارة ان ه��ذا القطاع 
يج��ب أن يؤدي دوراً أساس��ياً في 
بن��اء البلد وكذلك ف��ي التنمية 
والشراكة وارس��اء قواعد التنوع 

للموارد املالية.
السبت،  أمس  الوزارة  وكش��فت 
التنمي��ة  خط��ة  انط��الق  ع��ن 
اخلمس��ية ومكافح��ة الفقر في 
الع��راق ف��ي غضون األس��بوعني 

املقبلني.
وقال املتحدث الرس��مي باس��م 
الزه��رة  عب��د  التخطي��ط  وزارة 
خ��اص  حدي��ث  ف��ي  الهن��داوي 

لصحيفة ‘‘الصب��اح اجلديد‘‘ أن" 
اخلطة  التخطيط ستطلق  وزارة 
اخلمس��ية ومعاجل��ة الفق��ر في 
العراق خالل األسبوعني املقبلني، 
مش��يرا إلى ان " اخلط��ة أعدتها 
عش��ر جلان مختصة وس��يعمل 
عل��ى تنفيذه��ا كل القطاع��ات 
املس��اهمة ف��ي التنمي��ة وم��ن 
ضمنه��ا القط��اع اخل��اص، الفتا 

إل��ى أنها"  قامت بإعداد دراس��ة 
ورؤيا موس��عة ف��ي اختصاصات 
معين��ة ومت مناقش��تها من قبل 
خب��راء ومختص��ني ومت التوص��ل 
الى الصيغة النهائية لتطبيقها 
عل��ى ارض الواق��ع م��ع اعط��اء 
اكث��ر من %40 م��ن تنفيذ اخلطة 

للقطاع اخلاص .
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الحكيم: إجراء االنتخابات في موعدها
من أهم عوامل الحفاظ على النصر

متابعة الصباح الجديد:
مني داعش، خالل عام 2017، بهزائم 
متتالية، وتوج��ت االنتصارات عليه 
باستعادة مدينة املوصل في العراق، 
والس��يطرة عل��ى مدين��ة الرق��ة، 
عاصمة خالفت��ه املزعومة. ومع أن 
التنظيم لم يعد يس��يطر على أي 
مركز سكني، س��واء في العراق أم 
في سوريا، لكن هذا ال يعني أنه لم 

يعد يشكل خطراً كبيراً.
 وكم��ا كت��ب، ف��ي مجل��ة "فورين 
زمي��ل  أفي��رز"، ماي��كل دميبس��ي، 
االستخبارات الوطنية لدى مجلس 
الواليات  العالق��ات اخلارجي��ة ف��ي 
بوكال��ة  س��ابق  ومدي��ر  املتح��دة، 
"بع��د  الوطني��ة،  االس��تخبارات 
القضاء على تواجده امليداني، يعمل 
داعش اليوم على تطوير تكتيكاته. 
وسوف يتجنب، على األرجح، اخلوض 
في مع��ارك كبرى، وسيس��تعيض 
عنها بالتدبير لهجمات إرهابية في 
الشرق األوسط، ومناطق أخرى وفي 
الغرب أيضاً. ولذا حتتاج السياس��ة 

األميركي��ة للعم��ل س��ريعاً عل��ى 
مواجه��ة ذل��ك التهدي��د املتنامي، 
س��واء ف��ي م��ا يتعل��ق بعملياتها 
في املنطقة، أو بش��أن أولياتها في 

محاربة اإلرهاب داخل أميركا".

الكاتب لتفضي��ل داعش،  ويلف��ت 
ف��ي الوقت احلال��ي، تنفيذ هجمات 
انتحاري��ة وعملي��ات كر وف��ر. وفي 
بداي��ة كان��ون الثاني اجلاري، نش��ر 
اجلناح اإلعالمي في التنظيم قائمة 

تض��م قرابة 800 عملية من نوعية 
تل��ك الهجم��ات الت��ي نفذها في 
ع��ام 2017، ومنه��ا هجمات طالت 
 ،)500 )حوال��ي  العراق��ي  اجلي��ش 
و)136( ضد قوات كردية في سوريا، 

و)120( عملية ضد النظام السوري 
عش��رات  ع��ن  فض��ال  وحلفائ��ه، 
الهجم��ات ض��د جماعات س��ورية 
معتدلة في س��وريا. ورغم أن عدداً 
من تلك الهجمات مت خالل عمليات 
اس��تعادة املوصل والرق��ة، يبدو من 
الواضح أن قادة داعش يعتبرون هذه 
النوعية من الضربات مبثابة أفضل 

خيار قتالي في املستقبل املنظور.
ويرى دميبس��ي في الهجوم الذي مت 
عشية العام اجلديد، بواسطة طائرة 
مس��يرة على منش��آت عس��كرية 
روس��ية ف��ي س��وريا، مبثاب��ة مثال 
ملم��وس آخر على رغب��ة التنظيم 
في ض��رب أعدائ��ه دون الدخول في 
مواجهة عسكرية. وقد وصل األمر 
لدرجة أن داعش نفسه بات يعترف 
بأن��ه لم يعد قادراً على الس��يطرة 

على مناطق أو مدن والبقاء فيها.
ويش��ير الكاتب لتبني ثمانية فروع 
لداع��ش منتش��رة ح��ول العال��م 

للتكتيكات نفسها.
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"داعش" ُيدّبر لهجمات إرهابية في الشرق األوسط
بعد القضاء على تواجده الميداني في العراق وسوريا

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أش��اد البنك الدول��ي بإصالحات 
احلماي��ة االجتماعية ف��ي العراق 
برغم الصراع الدائر منذ سنوات 

واصفاً إياها ب�"قصة جناح".

وج��اء ف��ي تقري��ر للبن��ك أمس 
الس��بت أطلعت عليه "الصباح 
م��ن  الرغ��م  "عل��ى  اجلدي��د"، 
واجهه��ا  الت��ي  التحدي��ات 
الع��راق متكن من تنفي��ذ برنامج 

ش��امل إلص��الح نظ��ام احلماية 
االجتماعية، مما اس��هم في دعم 
حتقي��ق االس��تقرار االجتماع��ي 
وتعزي��ز الصم��ود على مس��توى 

اجملتمعات احمللية".

وأضاف، ان "العراق قام بالتوس��ع 
احلماي��ة  أنش��طة  تنفي��ذ  ف��ي 
االجتماعية من أجل تنفيذ برامج 
مس��تهدفة بنحو كف��وء، تدعم 
سبل كسب الرزق في اجملتمعات 

الهش��ة" مش��يرا الى ان "آليات 
اإلشراك الفعال للمواطنني تعد 
بالغة األهمي��ة في تنفيذ برامج 
التنمية اجملتمعية من اجل تعزيز 
الترابط االجتماعي وتعزيز الثقة 

بني املواطن والدولة".
وق��ام وفد عراقي رفيع املس��توى 
بزي��ارة إلى مق��ر البن��ك الدولي 

ملناقشة جتربة العراق.
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البنك الدولي يعّد إصالحات "الحماية االجتماعية" في العراق قصة نجاح

عناصر "داعش " في سوريا "ارشيف"

وكاالت ـ الصباح الجديد:
ح��ّذر برنامج األمم املتحدة للبيئة 
م��ن التناق��ص اخلطي��ر للمي��اه 
العذبة اجلوفي��ة، والذي بلغ 70% 

منذ عام 1900.
وأكد تقري��ر األمم املتحدة للبيئة 
صدر مؤخ��راً على أن الس��نوات 
ال� 40 األخيرة شهدت انخفاضا 
ح��ادا ف��ي كميات املي��اه العذبة 
اجلوفي��ة، وف��ي أع��داد احليوانات 
ف��ي  تعي��ش  الت��ي  والنبات��ات 

محيطها بنسبة بلغت %81، أي 
أكثر من ضع��ف معدل انقراض 

األنواع البحرية والبرية األخرى.
وأشار واضعو هذا التقرير إلى أن 
االنخفاض احلاد في مصادر املياه 
العذب��ة يؤدي إلى تده��ور البيئة 
احمليط��ة بش��كل يه��دد حي��اة 
الغطاء النباتي واحليواني ملناطق 

واسعة من الكرة األرضية.
وتع��د ه��ذه املس��طحات املائية 
والبحي��رات  كاألنه��ار  العذب��ة 

واملس��تنقعات، مصدرا أساسيا 
لصحة واس��تمرار اإلنسان فهي 
موئل مياه الشرب لكل الكائنات 
احلية التي تعيش في محيطها.

يذك��ر أن مس��توى مي��اه بحيرة 
بايكال الروس��ية التي تعد اخملزن 
الرئي��س للمي��اه العذب��ة عل��ى 
األرض، ب��دأ باالنخفاض بش��كل 
متس��ارع  وبلغ احلد احل��رج )دون 
املس��توى الطبيعي( ف��ي كانون 

االول املاضي.

تحذير أممي خطير من نقص
المياه العذبة في األرض

بغداد ـ الصباح الجديد:
اس��تقبل نقي��ب الصحفي��ني 
العراقي��ني مؤي��د الالمي، أمس 
الس��بت، وفدا إعالمي��ا كويتيا 
للتهيئ��ة ملؤمت��ر إعم��ار العراق 

الذي سيعقد في الكويت.
وذك��ر بيان لنقاب��ة الصحفيني 
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
منه اليوم أن "نقيب الصحفيني 
العراقيني مؤيد الالمي استقبل 
وف��داً اعالمي��اً كويتي��اً يض��م 
بع��ض  ورؤس��اء  مس��ؤولني 
املؤسسات االعالمية الكويتية، 
ويزور الوفد بغداد للتهيئة ملؤمتر 

إعمار العراق الذي سيعقد في 
الكويت".

وم��ن املق��رر أن حتتض��ن دول��ة 
الكويت ف��ي الثاني عش��ر من 
ش��هر ش��باط املقب��ل املؤمت��ر 
الدول��ي الثان��ي إلعم��ار العراق 
املتح��دة  االمم  م��ع  بالتع��اون 
ومش��اركة زعم��اء اكثر من 70 
دول��ة ومنظمات م��ن مختلف 
انح��اء العالم والبن��ك الدولي 
للمس��اهمة ف��ي اعم��ار املدن 
وقطاع��ات  التحتي��ة  والبن��ى 
اخلدمات االساسية التي دمرتها 

عصابات داعش االرهابية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد رئيس ال��وزراء حي��در العبادي، 
أمس السبت، أهمية إعادة وتفعيل 
جمي��ع الس��لطات االحتادي��ة ف��ي 
املنافذ احلدودية  اإلقليم بضمنه��ا 
واملطارات، فيما ش��دد على ضرورة 
تس��ليم النف��ط املس��تخرج م��ن 
اإلقلي��م ال��ى الس��لطات االحتادية 
وعلى ان ينحصر التصدير بشركة 

"سومو".
وقال مكتب العبادي في بيان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د: نس��خة من��ه، 
إن "رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي 
استقبل، اليوم، وفد إقليم كردستان 

برئاس��ة نيجرفان بارزاني وعضوية 
نائبه قوباد طالباني وفؤاد حسني"، 
مبينا أن "اللقاء ناقش مستجدات 
األوضاع السياس��ية واألمنية وحل 
االحتادية  احلكومة  بني  اإلش��كاالت 
واإلقلي��م وف��ق الدس��تور". وأك��د 
البي��ان، "على  العب��ادي، بحس��ب 
وحدة وس��يادة العراق وان مواطني 
اإلقليم جزء من الشعب العراقي"، 
مجددا دعوته ال��ى "إعادة وتفعيل 
جمي��ع الس��لطات االحتادي��ة ف��ي 
املنافذ احلدودية  اإلقليم بضمنه��ا 

واملطارات".
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن رئيس البرملان س��ليم اجلبوري، 
االح��د  الي��وم  أن  الس��بت،  أم��س 
سيش��هد اجتماع��اً حلس��م موعد 

وقانون االنتخابات.
وق��ال مص��در برملان��ي ف��ي تصريح 
صحفي ، ان "رئي��س مجلس النواب 
س��ليم اجلبوري اكد ان جلسة اليوم 
) االحد( ستش��هد اجتماعاً حلس��م 
حتدي��د  عل��ى  املصادق��ة  موض��وع 
قانون  وتعدي��ل  لالنتخاب��ات  موع��د 

االنتخابات".

واضاف املصدر ان "اجلبوري شدد على 
ض��رورة الوص��ول الى صيغ��ة متفق 

عليها".
وكتلت��ا  الق��وى  وانس��حب حتال��ف 
الدميقراط��ي الكردس��تاني واالحت��اد 
الوطني من جلس��ة مجلس النواب 
امس، بعدما ه��دد النائب عن ائتالف 
الوطني��ة حام��د املطل��ك، ان الكتل 
السنية س��تقاطع جلسة اليوم في 
حال عدم تأجيل االنتخابات البرملانية 

واحمللية.
تتمة ص3

وفد إعالمي كويتي يزور بغداد
تمهيدًا لمؤتمر إعمار العراق

العبادي يؤكد حصر تصدير 
النفط بالحكومة وتفعيل جميع 

السلطات االتحادية باإلقليم

رئاسة البرلمان تؤجل حسم موعد 
وقانون االنتخابات الى جلسة اليوم

"التخطيط ".. خطة إلشراك القّطاع الخاص
في التنمية ومكافحة الفقر 

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت دائرة صحة بغداد الرصافة 
مب��رض  إصاب��ات  أي  تس��جيل  
اإلنفلون��زا الطي��ور ومن��ع دخول 
الطي��ور والدجاج  احلي من ديالى 
واملناط��ق اجمل��اورة التي ش��هدت 
ظهور حالة إصابة األنفلونزا في 

الطيور .
وقال الدكتور بشار عبد اللطيف 

مدير قس��م الصحة العامة في 
صحة الرصافة أن الدائرة اتخذت 
االحترازي��ة  اإلج��راءات  جمي��ع 
واإليعاز إلى جميع شعب الرقابة 
الصحي��ة في قطاع��ات الرعاية 
الصحي��ة األولية وف��رق املتابعة 
امليداني��ة ف��ي ش��عبة الرقاب��ة 
الصحية/ قسم الصحة العامة 
الوقائي��ة  اإلج��راءات  بتنفي��ذ 

وضم��ن خطة الرقاب��ة الصحية 
للوقاية من األم��راض االنتقالية 
وحتديداً مب��رض أنفلون��زا الطيور 
واألنفلون��زا املوس��مية  والعمل 
صباحا ومس��اء في أثناء العطل 
الرس��مية بالتنس��يق م��ع ممثل 
الوطن��ي وضباط  األم��ن  جه��از 

االرتباط.
تتمة ص3

صحة الرصافة تنفي تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور

بمشاركة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

أك��دت اإلدارة الذاتي��ة الدميقراطية 
لشمال س��وريا، أن االجتياح التركي 
ملدين��ة عفرين س��يؤدي ال��ى اندالع 
حرب على ط��ول احلدود املش��تركة 
م��ع تركيا في ح��ال قام��ت بتنفيذ 

تهديداتها. 
وع��ّد الدكتور جاويدان حس��ن ممثل 
اإلدارة الذاتية الدميقراطية لش��مال 
س��وريا ف��ي اقلي��م كردس��تان، في 
حديث للصباح اجلديد، ان سياسات 
التركية ليس��ت تهديدا  احلكوم��ة 
للكرد في في س��وريا فقط وامنا هي 
خط��ر وتهدي��د للمنطقة باس��رها 
وس��وريا والعراق على وجه التحديد 
املكون��ات فيهم��ا، النه��ا  وجلمي��ع 
ترف��ض ب��روز اي��ة جترب��ة دميقراطية 
وتري��د ترس��يخ نظ��ام دكتات��وري – 
حس��ب قول��ه - بدع��م جماع��ات 
ارهابية ومتويلها في س��وريا والعراق 

على حد سواء.
وأض��اف أن أي اجتي��اح تركي ملدينة 
عفري��ن او اي��ة منطق��ة اخ��رى في 
س��وريا والع��راق سيس��هم بتراجع 
وس��يؤدي  الدميقراطي��ة،  املب��ادئ 
بالنتيج��ة ال��ى مزيد م��ن التعقيد 
في االزمة الس��ورية، التي تعاني من 
تعدد التدخالت واالمالءات االقليمية 

والدولية.
ونفى حس��ن ان يكون ح��زب االحتاد 
الدميقراط��ي في س��وريا والذي ميثل 
غالبية املكون الك��ردي جناحا حلزب 
العم��ال الكردس��تاني، او انه يعمل 
بفكره كما تروج له تركيا، مشيرا الى 
وج��ود رؤى مش��تركة وفكر متقارب 
لبناء امة دميقراطية ودولة فيدرالية 
في سوريا املستقبل، تتعايش فيها 
جميع املكونات بسالم، ما سيسهم 
في احلف��اظ على حق��وق الكرد في 
ه��ذ الدول��ة، مبيناً ان تركي��ا ال تريد 
ان يعي��ش الكرد الى جانب املكونات 
االخرى بسالم وهي تريد اخضاعهم 

وهو ما يرفضه الكرد.

وفيما لم يس��تبعد حس��ن ان تنفذ 
تركي��ا تهديداته��ا باجتي��اح مدينة 
عفرين، اال انه تدارك »ان تلك اخلطوة 
م��ن قبل اجلان��ب التركي ل��ن تكون 
م��ن دون ثم��ن، وس��تؤدي ال��ى فتح 
جبه��ات طويلة للح��رب بينها وبني 
قوات س��وريا الدميقراطية، وهذا من 
ش��أنه ان يقوض مس��اعي القضاء 
عل��ى داع��ش ف��ي املنطق��ة، الن��ه 
س��يغير وج��ه احلرب لقوات س��وريا 
باحل��رب  املنش��غلة  الدميقراطي��ة 
على داع��ش، مطالباً اجملتمع الدولي 
وش��عوب العال��م بالتدخ��ل، وعدم 
الس��ماح لتركيا باجتي��اح االراضي 

السورية.
وبشأن طبيعة العالقة بني الكرد في 

سوريا والواليات املتحدة، بني ان تلك 
العالق��ة جاءت في إط��ار احلرب ضد 
االره��اب ووجود فكر دميقراطي يؤمن 
بالتعددية لدى االدارات الذاتية، ولم 
يخِف سعي االدارة التركية للحفاظ 
على مصاحلها في س��وريا، مبيناً ان 
قوات سوريا الدميقراطية ليست اداة 
بيد الوالي��ات املتحدة، وه��ي تتمتع 
بعالقات جيدة مع روسيا واوروبا، في 
اطار احلف��اظ على مصالح مكونات 
والك��رد عل��ى وج��ه  س��وريا ككل 

التحديد.
وبينما رف��ض ممث��ل االدارات الذاتية 
انسحاب قوات س��وريا الدميقراطية 
من بعض املناط��ق التي حررتها من 
داعش وعفرين عل��ى وجه التحديد، 

لصالح قوات النظام تفادياً الجتياح 
تركي مرتقب، اوضح ان على النظام 
بداي��ة ان يغي��ر م��ن العقلي��ة التي 
يحكم به��ا ويعترف بوجود مكونات 
اخرى ويحترم خيارها في الفيدرالية 
س��وريا،  ملس��تقبل  والدميقراطي��ة 
للبدء بحوار ج��اد بني الكرد والنظام 

مجددا.  
واضاف حس��ن ان الكرد في س��وريا 
وان  حقوقه��م  لضم��ان  يس��عون 
مجلس شمال س��وريا الدميقراطية 
يس��عى لتطبيع النظام الفيدرالي 
وكتابة دستور تصوت عليه مكونات 
س��وريا كما حصل ف��ي العراق عام 

            .2005
ف��ي غض��ون ذل��ك دعا سياس��يون 

واعض��اء في برمل��ان كردس��تان الى 
عقد جلسة طارئة الدانة ومناقشة 
االوض��اع االس��تثنائية والتهديدات 

التركية باجتياح مدينة عفرين. 
وقال عض��و برملان االقليم ش��يركو 
حمه امني للصباح اجلديد أن اعضاء 
من ش��تى الكتل في برملان االقليم، 
طالبوا رئاسة البرملان بعقد جلسة 
طارئ��ة، الدانة العدوان التركي ودعم 

ومساندة مدينة عفرين.
ودعا حم��ه امني تركيا ال��ى الركون 
الى العقل واملنطق حلل مشكالتها 
عبر احلوار والتفاوض مع الكرد، وعدم 
الداخلية، مش��يرا  ازماته��ا  تصدير 
ال��ى ان التصعيد الترك��ي باالعتداء 
عل��ى عفرين، اعتداء على الش��عب 

الس��وري وه��و يهدف الى ه��دم أية 
جهود للسالم بني السوريني.

يش��ار الى ان مدينة عفرين التابعة 
اداريا حملافظة حلب، ويسيطر عليها 
الك��رد منذ خروجها ع��ام 2011 عن 
سيطرة النظام، تش��ترك مع تركيا 
بش��ريط ح��دودي يصل ال��ى قرابة 
مئة كيلو متر، وكان��ت وزارة الدفاع 
التركية ق��د اعلنت اخلميس املاضي 
البدء بعملية الحتالل مدينة عفرين 
واخراجه��ا من حتت س��يطرة قوات 
س��وريا الدميقراطية الت��ي تتهمها 
احلكوم��ة التركية بانه��ا جناح تابع 
حلزب العمال الكردس��تاني املعارض 
لتركيا ال��ذي تضعه تركيا في خانة 

التنظيمات االرهابية.  

االجتياح التركي لعفرين سيشعل الحرب على طول الحدود
ممثل اإلدارة الذاتية الديمقراطية شمال سوريا لـ«الصباح الجديد«:  د. علي شمخي

يتس��ق اخلطاب السياس��ي مع اخلطاب اإلعالمي 
في العناوين ومس��احات التأثير ويش��ترك االثنان 
ف��ي الدائرة االتصالية وحت��ى ينجح هذا اخلطاب 
عن��د االثن��ني البد م��ن اإلحاطة واإلج��ادة التامة 
بعناص��ر العملية االتصالية املرس��ل والرس��الة 
والوسيلة واملس��تقبل او املتلقي ومن ثم تقييم 
التأثي��ر وردود الفعل او مايطل��ق عليه اكادمييا او 
فني��ا ) رج��ع الص��دى ( ..وجتتهد ال��دول املتطورة 
وتهت��م ف��ي رص��د التأثير ف��ي الرأي الع��ام على 
كل األصعدة السياس��ية واألمني��ة واالقتصادية 
واالجتماعية وحتى في مجاالت االنتاج الصناعي 
والتج��اري متتل��ك العدي��د من ال��دول منظومات 
رصد وتقييم للس��لع واملنتجات تس��تطلع فيها 
اراء املس��تهلكني وتتحرى االنطباع��ات واملواقف 
ملرحلة مابعد االنتاج والتصنيع ومن املؤس��ف ان 
اليهت��م الكثير من السياس��يني في العراق بهذا 
احملور او املفصل الذي يرك��ز اهتمامه على اجلانب 
الس��يكولوجي واالجتماع��ي للجمه��ور وتهمل 
الكثير من االحزاب والقي��ادات والكيانات عملية 
رجع الص��دى عند اجلمهور وال تع��ي خطورة هذا 
االهم��ال اال بع��د ان تتلق��ى اخلس��ارة والفش��ل 
في كس��ب أصوات اجلمه��ور حينها ت��درك انها 
فش��لت في اتباع وس��ائل التأثير في الرأي العام 
او استعملت الوس��ائل اخلاطئة في الوصول الى 
ال��رأي الع��ام ومن ثم الفش��ل في خل��ق رأي عام 
ايجاب��ي او تغير املواقف والقناع��ات  في رأي عام 
س��لبي وماش��هده العراق خ��الل االي��ام القليلة 
املاضي��ة يؤكد مانش��ير اليه في هذه الس��طور 
فقد عمت الفوضى وساد االرجتال في سلوك قادة 
وزعم��اء وقيادات احزاب ف��ي التفصيل االنتخابي 
والتأس��يس حملاور وحتالفات وائتالفات من دون تتبع 
ورص��د حركة الش��ارع العراقي واثبت��ت اخلارطة 
السياس��ية للتحالفات التي ج��رى االعالن عنها 
عل��ى عجالة من خالل وس��ائل االع��الم ومن دون 
متحيص او دراسة او تنظيم سياسي واعالمي الئق 
ان الكثير من زعم��اء االحزاب والكيانات يجهلون 
الدوافع احلقيقي��ة للجمهور وانهم يفتقرون الى 
مؤسسات استشارية او مراكز دعم للمعلومات 
وظيفته��ا الرئيس��ة القيام باس��تطالعات الرأي 
والكش��ف عن توجهات فئات اجملتم��ع ورغباتهم 
وتأش��ير م��ا ينف��رون من��ه وم��ا يريدون��ه ..ومن 
املعروف في مجال السياس��ة واالع��الم بان هوى 
الن��اس متقلب وان اخلطاب السياس��ي واملواقف 
السياس��ية و الس��لوك السياس��ي الشخصي 
والق��رارات تؤثر كثيرا في هذا الهوى وحتدد معالم 
حرك��ة اجلمهور ومواقفه وبالتال��ي فان الفوضى 
والق��رارات االرجتالي��ة في االنضم��ام للتحالفات 
ومن ثم االعالن عن االنسحاب منها يؤشر ظاهرة 
س��لبية في الدولة العراقية وفي الوقت نفس��ه 
يرسخ لفش��ل عميق لدى السياسيني العراقيني  
ف��ي توظي��ف ادوات التأثير باجلمه��ور لصاحلهم 
وصالح اجلمه��ور مبا يخدم العملية السياس��ية 

برمتها .

ال تهملوا..
»رجع الصدى( !

تقـرير

سايمون هندرسون*

بعد عدة أش��هر من الهدوء النس��بي، 
ع��اد الش��جار القط��ري م��ع اململكة 
العربية الس��عودية واإلمارات العربية 
ليحت��ّد  ومص��ر  والبحري��ن  املتح��دة 
مجدداً بس��بب سلسلة من التطورات 

السريعة، وهي:
•ف��ي احلادي عش��ر من كان��ون الثاني/ 
يناي��ر، أفادت وكال��ة األنب��اء القطرية 
ب��أن حكوم��ة الدوحة رفعت ش��كوى 
لألمم املتح��دة مفادها أن طائرة مقاتلة 
إماراتية خرقت األجواء القطرية لفترة 
وجيزة في الواحد والعشرين من كانون 

األول/ ديسمبر.
•ف��ي الثالث عش��ر من كان��ون الثاني/ 
يناي��ر، أّك��دت قط��ر أن طائ��رة نق��ل 
عسكرية تابعة لدولة اإلمارات حّلقت 
عب��ر مجاله��ا اجلوي ف��ي طريقها إلى 

البحرين بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير.
•في الرابع عش��ر م��ن كان��ون الثاني/ 
يناي��ر، ادع��ى أحد الش��يوخ القطريني 
غي��ر املهمني ويدعى عب��داهلل بن علي 
آل ثاني أنه محتجز رغماً عن إرادته في 
العاصم��ة اإلماراتية أبوظبي. ويش��ار 
إلى أن الش��يخ عبداهلل كان قد التقى 
خ��الل ش��هر آب/ أغس��طس املاض��ي 
بقادة س��عوديني ف��ي خطوة ُفّس��رت 
على أن الرياض تعتبره البديل املفّضل 
عن حاكم قطر األمير متيم بن حمد آل 
ثاني، ف��إذا بقطر تن��دد بخطوته هذه، 
مم��ا دفعه إل��ى اللجوء إل��ى املنفى في 

اإلمارات.
•في اخلامس عش��ر من كان��ون الثاني/ 
يناي��ر، أفادت وكال��ة أنباء اإلم��ارات أن 
حكومة أبوظبي تقدمت بشكوى إلى 
األمم املتح��دة بع��د أن اقتربت مقاتالت 
قطرية من طائرت��ني جتاريتني إماراتيني 

كانتا تستعدان للهبوط في البحرين.
•في الس��ابع عش��ر من كانون الثاني/ 

يناير، أفادت بعض التقارير أن الش��يخ 
املنف��ي عبداهلل س��افر إل��ى الكويت 
ف��ي  طبي��ة  لفحوص��ات  للخض��وع 
مستشفى عس��كري، ما كّذب ادعاءه 

بأنه عاجز عن مغادرة اإلمارات.
لق��د اندلع��ت األزم��ة الدبلوماس��ية 
األولية في أيار/ مايو 2017 حني زُعم أن 
وكالة األنباء القطرية تعرضت لالختراق 
من قبل قراصنة استخدموها وغيرها 
من قن��وات الدولة اإلعالمية إلرس��ال 
تقرير خاطئ يقتبس ع��ن األمير حمد 
قوله: “ال يوجد س��بب وراء عداء العرب 
إلي��ران”. وم��ن خ��الل جتاهله��ا لإلنكار 
القط��ري النافي لهذه األقوال، قطعت 
الس��عودية واإلمارات والبحرين ومصر 
رس��مياً عالقاته��ا الدبلوماس��ية مع 
الدوحة بعد اسبوعني من ذلك، وفرضت 
حص��اراً اقتصادياً عل��ى قطر، وحظرت 
حتلي��ق الطائرات املدني��ة القطرية في 
أجوائها. ثم أعلنت عن الئحة تضمنت 
ثالثة عش��ر مطلباً كشروط مسبقة 
الس��تئناف العالقات، ومن بينها كبح 
متويل اإلرهابيني، ووق��ف البث العدائي 
لش��بكة تلفزيون “اجلزي��رة” القطرية، 

واحلد من الروابط مع إيران.
لك��ن صحيف��ة “واش��نطن بوس��ت” 
أف��ادت خ��الل ش��هر متوز/يولي��و ب��أن 
األم��ارات قد خطط��ت حلادثة االختراق 
الت��ي وقعت ف��ي أيار/ماي��و، ومع ذلك 
اس��تمر اخلالف الدبلوماس��ي على ما 
هو عليه. وعلى الرغم من أن الس��فير 
اإلماراتي في واشنطن يوسف العتيبة 
وص��ف تقرير الصحيف��ة بأنه “كاذب”، 
إال أن أه��م املعلوم��ات الت��ي توص��ل 
إليه��ا التقرير نُس��بت إلى مس��ؤولي 
اخملابرات األمريكية الذين لم يُكش��ف 
ع��ن هويته��م، ومن��ذ ذلك احل��ني أقّر 
الدبلوماس��يون م��ن مختل��ف أنح��اء 

اخلليج بدقة هذه املعلومات.

الغموض غير البّناء

تُع��زى األح��داث األخي��رة جزئي��اً إل��ى 
الترتيب��ات املزعزعة حلركة املرور اجلوية 
في اخلليج. فالطائرات املدنية املتجهة 
شرقاً على طول ساحل اخلليج اجلنوبي 
تخضع أوالً لس��يطرة البحرين قبل أن 
تس��لَّم إدارتها إلى اإلم��ارات. أما قطر 
فليس��ت معنية بها، ولذلك اضطرت 
طائراته��ا إل��ى التحليق ش��ماالً فوق 
املنطقة اخلاضعة للس��يطرة اإليرانية 
من��ذ أن ُمن��ع املراقب��ون البحريني��ون 
واإلماراتي��ون م��ن التحكم به��ا. وفي 
الوقت نفسه، تواصل الطائرات املدنية 
البحريني��ة واإلماراتي��ة عب��ور األجواء 
القطري��ة )ف��ي أيلول/س��بتمبر، راقب 

كاتب هذه املقالة شاشة رحلة “طيران 
اخلليج” البحرينية التي كان يستقّلها 
والح��ظ أن  الطائ��رة كان��ت حتّلق فوق 
ش��مال قطر في طريقها إلى أبوظبي. 
ويؤّك��د موق��ع flightaware.com هذه 
اخلصائ��ص الغريب��ة وغيره��ا ف��ي ما 

يخص طرق املرور اخلليجية(.
ه��ذا وينط��وي احلظر عل��ى قطر على 
جوانب مبهم��ة أخرى. فقبل ثالثة أيام 
من كتابة هذه الس��طور، على سبيل 
املث��ال، اش��ترى كات��ب املق��ال رياالت 
قطرية عن��د مركز تصري��ف العمالت 
في مط��ار أبوظبي. ومع ذلك، ال ينبغي 
التقليل من شأن االنشقاقات احلاصلة 

ف��ي اخلليج. فف��ي القس��م اخملصص 
لألطفال من “متحف اللوفر” اجلديد في 
أبوظبي، تُعرض خريطة جلنوب اخلليج ال 
تظهر فيها بتاتاً شبه اجلزيرة القطرية 
- وه��ذا حذٌف جغرافي رمبا يتعارض مع 
موافقة فرنسا على السماح ألبوظبي 

باستخدام اسم اللوفر.
التصعي��د  بخط��ر  يتعل��ق  وفيم��ا 
العس��كري، فليس لقطر على األرجح 
أي مصلحة فعلية في هذا السيناريو. 
إذ أن الس��عودية أغلقت احلدود البرية 
الوحيدة لقطر، وبذل��ك تدرك الدوحة 
أنه��ا أصبح��ت الي��وم مج��رد جزي��رة 
لتلبي��ة  املوثوق��ة  الوس��ائل  ال متل��ك 

احتياجاتها إل��ى ما ال نهاية. وفي حني 
وّف��رت لها إيران طريقاً بدي��الً لوارداتها 
الغذائي��ة، إاّل أّن��ه ال ميك��ن ضم��ان أي 
تع��اون إضاف��ي م��ع طه��ران أبعد من 
ذلك. وكما قال دبلوماسي محلي، فإن 
الرواب��ط السياس��ية بني قط��ر وإيران 

“غير ملحوظة”.

هل تتولى اإلمارت القيادة؟
يعتقد العديد من الدبلوماس��يني في 
املنطق��ة أن َمن يوّجه دفة األزمة ليس 
اجلانب الس��عودي، بل الزعيم اإلماراتي 
الفعل��ي ولي العه��د األمير محمد بن 
زايد. ووفقاً لدولة اإلمارات، يواصل والد 
أمير قطر، حمد، اإلضطالع بدور رئيسي 
في عملية صن��ع القرار في البالد رغم 
تنازل��ه عن منصبه في ع��ام 2013. إال 
أن الدبلوماس��يني احمللي��ني ينفون هذه 
الفك��رة نفياً قاطع��اً ويصرحون أنهم 
ل��م يعودوا يتتبعون ما يعرف ب� “األمير 

األب”.
أم��ا من ناحية االفتراض الس��ائد على 
نطاق واسع بأن األزمة على وتيرة هادئة 
بدالً من تأججها، فقد يكون التصعيد 
األخير - س��واء كان حقيقياً أم مجازياً 
- وس��يلًة تعيد فيها اإلمارات التأكيد 
على فكرتها بعد اإلحراج الذي اعتراها 
بسبب قضية الشيخ القطري املنفي. 
وف��ي تش��رين الثاني/نوفمب��ر، اته��م 
رئي��س ال��وزراء املصري الس��ابق أحمد 
ش��فيق، أبوظبي أيض��اً باحتجازه ضد 
إرادت��ه بعد أن قض��ى بعض الوقت في 
املنفى اإلماراتي، ولذلك فإن حساسية 
اإلمارات بش��أن هذه األم��ور كانت قد 

وصلت حدتها من قبل.

الرد األميركي
يط��رح ه��ذا الوض��ع مش��كلة أم��ام 
الوالي��ات املتح��دة، في��كاد يك��ون من 
املؤك��د أنها على يقني مب��ا حدث خالل 
ح��وادث اجملال اجل��وي حتى ل��و رفضت 

حت��ى اآلن التصريح عنها علناً. فمركز 
العمليات اجلوية املش��تركة في قاعدة 
العدي��د اجلوية في قطر ميلك شاش��ة 
ضخمة قادرة على عرض جميع حركة 
امل��رور اجلوي��ة من جن��وب الع��راق إلى 
أفغانس��تان، وال ش��ك في أن الطاقم 
العسكري األمريكي املؤلف من عشرة 
آالف ف��رد واملنتش��ر في ش��به اجلزيرة 
القطري��ة يتحل��ى بإمكاني��ات تقنية 
أخ��رى تتي��ح له رص��د كاف��ة حركات 
اإلقالع والهبوط العس��كرية في تلك 
املنطقة. وتّدعي اإلم��ارات أن املقاتالت 
القطري��ة املعني��ة باحلادث��ة األخي��رة 
املتعلقة بالطائرتني التجاريتني أقلعت 

من قاعدة الُعديد.
وفي اخلامس عش��ر من كان��ون الثاني/
يناي��ر، أعلن البيت األبي��ض أن الرئيس 
ترام��ب أجرى مكامل��ة هاتفية مع أمير 
قطر ش��كره فيها على جهود الدوحة 
“ملكافح��ة اإلره��اب والتط��رف بكافة 
أش��كاله، مبا في ذلك كونها واحدة من 
البل��دان القليلة الت��ي التزمت مبذكرة 
التفاه��م الثنائية”. لكن ل��م يَُفد عن 
أي حديث مماثل بني البيت األبيض وقادة 
اإلمارات - وهذا ليس باألمر املس��تغرب 
نظراً إلى اس��تياء واش��نطن الظاهري 
م��ن رف��ض اإلماراتيني معاجل��ة األزمة 
اخلليجي��ة. وم��ن جانبهم، قد يش��عر 
اإلماراتي��ون باالمتع��اض م��ن اللهجة 
الرئي��س  اس��تخدمها  الت��ي  الودي��ة 
األمريك��ي حول قط��ر. ولكن في كافة 
األح��وال، يجب على واش��نطن التنبه 
متام��اً إل��ى اجلوانب الش��خصية التي 
تنطوي عليها األزمة، مب��ا فيها العداء 
الش��ديد الذي ق��د يتطل��ب التعامل 

احلذر لتجنب أي تصعيد إضافي.

* ساميون هندرسون هو زميل “بيكر” 
ومدي��ر برنام��ج اخللي��ج وسياس��ة 

الطاقة في معهد واشنطن. 

الخصومة بين اإلمارات وقطر في تصاعد

القوات التركية على احلدود السورية

ان سياسات الحكومة 
التركية ليست تهديدا 
للكرد في في سوريا 
فقط وانما هي خطر 

وتهديد للمنطقة 
باسرها وسوريا والعراق 
على وجه التحديد ولجميع 

المكونات فيهما، النها 
ترفض بروز اية تجربة 

ديمقراطية وتريد 
ترسيخ نظام دكتاتوري 
بدعم جماعات ارهابية 

وتمويلها في سوريا 
والعراق على حد سواء
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بغداد ـ الصباح الجديد:
التعلي��م  جلن��ة  عض��و  طالب��ت 
العال��ي البرملانية بي��روان خيالني، 
أ م��س الس��بت، باعتم��اد كفاءة 
األداء النيابي في حضور اجللس��ات 
واللج��ان النيابي��ة، مش��ددة على 
أهمي��ة الت��زام الن��واب بالزي��ارات 
مش��كالت  ملتابع��ة  امليداني��ة 
املواطنني، واعتماد هذه األنش��طة 
ب��دال عن الش��هادة في احتس��اب 

راتب النائب.
وقالت خيالن��ي، في مؤمتر صحفي 
عقدته في مجلس النواب وتابعته 
"الصباح اجلديد"، "نطالب باعتماد 
كفاءة االداء النيابي وخصوصا في 

حضور اجللسات واللجان والزامهم 
بالقيام بزيارات ميدانية شهرية او 
اسبوعية محددة واستقبال اعداد 
مقبول��ة م��ن املواطن��ني ومتابعة 
بدال  واحتياجاته��م  مش��كالتهم 
من اعتماد الشهادة في احتساب 
راتب النائ��ب"، مبين��ة ان "النائب 
التش��ريعية  الس��لطة  جزء م��ن 
والرقابية وبالتال��ي عليه التزامات 
قانونية واخالقية ومهنية في اداء 
واجب��ه املهني والوطن��ي بدال من 
وضع الش��هادة معي��ارا في مقدار 

الراتب الشهري للنائب".
وأضافت "من اجلانب القانوني فان 
النائب، بدرجة وزير مهما اختلفت 

ش��هادته الدراس��ية ومت انتخاب��ه 
من قبل الش��عب ولم يتم تعيينه 
وبالتال��ي فان��ه لي��س موظفا في 
وزارة حكومية او جامعة حتى يتم 
احتس��اب راتبه بناء على الشهادة 
التي حصل عليه��ا"، موضحة ان 
"اعتماد هذا املعي��ار بالزام النواب 
بقيامهم باحلد االدنى من مقابالت 
املواطن��ني ومتابع��ة معامالته��م 
وحضور جلس��ات البرملان واللجان 
وجعل  واملؤمت��رات  واالس��تضافات 
الراتب تصاعديا حس��ب نشاطاته 
س��يكون عم��ال محف��زا ومطورا 
ودافعا لالنتقال باداء يلبي الطموح 

واحلاجة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت دائ��رة صح��ة محافظ��ة 
كرب��الء، أمس الس��بت، تس��جيل 
اكثر من 700 حالة إختناق بس��بب 
العاصف��ة الترابي��ة الت��ي ضربت 
احملافظ��ة بعد ظهر أم��س، مبينة 
ان هذه احلاالت تلَقت العالج الالزم 

وغادرت املستشفيات.
وقال��ت الدائ��رة ف��ي بي��ان تلقت، 
»الصباح اجلديد«، نس��خة منه، إن 
الدائرة إستقبلت  »مستش��فيات 
)784 ( حالة ضيق تنفس وربو جراء 
العاصف��ة الترابي��ة الت��ي ضربت 
احملافظ��ة بعد ظه��ر أمس ومازلت 
مستمرة »، مبينة أن »تلك احلاالت 

تَوزع��ت بواق��ع ) 203 ( حال��ة في 
مدينة اإلمام احلسني ) ع ( الطبية 
، و) 128 ( حال��ة ف��ي مستش��فى 
 ، لألطف��ال  التعليم��ي  كرب��الء 
مستش��فى  ف��ي  حال��ة   )  50 و) 
الهندي��ة العام ، و) 397 ( حالة في 
مستش��فى احلسينية العام ، و) 6 
( حاالت في مستشفى عني التمر 

العام«. 
وفي واسط استقبلت املؤسسات 
الصحي��ة 120 حال��ة اختناق جراء 
العاصف��ة الترابي��ة ذاته��ا فيم��ا 
قار  اس��تقبلت مستش��فيات ذي 
اثن��ان وأربع��ني حال��ة وديال��ى 94 
حالة، بعد عص��ر اجلمعة املاضية 

وكم��ا اس��تقبلت مستش��فيات 
النجف االش��رف خمسمائة حالة 
اختناق ومستشفيات ميسان 384 
حالة، لقد اس��تنفرت املؤسسات 
الصحية في عموم البالد مالكاتها 
وأورد م��دراء دوائر الصحة في هذه 
احملافظ��ات أن »كل احل��االت تلَقت 
العالج الالزم وغادرت املستشفيات 
بع��د حتس��ن حاالته��م«، مؤكدة 
العالجي��ة  املس��تلزمات  »توف��ر 
الالزم��ة لتلك احل��االت، الى جانب 
الطبي��ة  امل��الكات  إس��تعداد 
والصحية إلستقبال جميع احلاالت 
الطارئة ومن ضمنها الذين يعانون 

من أمراض تنفسية وربو«.

مطالبة باعتماد الكفاءة النيابية
في احتساب الراتب بدال من الشهادة

أكثر من 1800 حالة اختناق سببتها العاصفة 
الترابية التي ضربت العراق الجمعة الماضية

األمارات حتذف قطر من خارطة اخلليج العربي ملتحف اللوفر



بغداد – عمليات اختطاف 
الش��رطة  أمن��ي ف��ي  ذك��ر مص��در 
العراقي��ة أمس الس��بت ب��أن مدنيني 
اثنني اختطفا ف��ي حادثني منفصلني 

بالعاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه ان "مس��لحني مجهولني 
اختطف��وا مس��اء ي��وم ام��س ، احد 
املدني��ني في منطقة جميلة ش��رقي 
بغ��داد، واقتادوه ال��ى جهة مجهولة" 
، مضيف��ا ان " مجموع��ة مجهول��ة 
اخرى اختطفت حتت تهديد الس��اح 
شخصا بالقرب من منزله في منطقة 

البلديات ببغداد". 

ديالى – انفجار عبوة 
كش��ف مص��در امن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى امس الس��بت بأن 
مزارع��ا أصيب بج��روج بانفجار عبوة 

ناسفة شمال شرقي ب عقوبة.
وقال املصدر إن "عبوة ناس��فة كانت 
موضوعة على جانب طريق زراعي في 
الضواحي اجلنوبي��ة لقضاء املقدادية، 
)35 ك��م ش��مال ش��رقي بعقوب��ة(، 
انفجرت، مس��اء يوم ام��س االول لدى 
مرور مركبة مزارع ما اسفر عن اصابته 
بجروح متوس��طة وتض��رر مركبته" ، 
مضيف��ا ان "االجه��زة االمنية فتحت 
حتقيق��ا باحلادث لكش��ف اجلهة التي 

تقف وراءه". 

كركوك – سطو مسلح 
ش��رطة  ف��ي  امن��ي  مص��در  اعل��ن 
محافظ��ة كركوك امس الس��بت بأن 
مدني��ا قت��ل وأصيب ش��قيقه جنوب 

غربي احملافظة.
وقال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "مجموعة مسلحة يعتقد 
أنه��ا تابع��ة لداع��ش قتل��ت مدني��ا 
وأصاب��ت ش��قيقه وس��رقت األموال 
املوج��ودة ف��ي منزلهما ف��ي قرية ما 
عب��د اهلل التابع��ة لناحي��ة امللتقى، 
)35 كم جنوب غربي كركوك(" ، الفتا 
الى ان "قوة أمنية أخلت اجلثة للطب 
العدل��ي واملص��اب ال��ى مستش��فى 

للعاج".

صالح الدين – عملية نوعية 
اعل��ن مس��ؤول س��رايا الس��ام في 
س��امراء مهند العزاوي امس السبت 
عن قت��ل انتح��اري في منطق��ة ألبو 

بدري شرقي القضاء.
معلوم��ات  "بع��د  الع��زاوي  وق��ال 
استخبارية لسرايا السام بالتنسيق 
مع اللواء الس��ابع عش��ر بالش��رطة 
اإلحتادية، متكنت قوة مشتركة بعملية 
نوعية م��ن قتل انتح��اري بالقرب من 
شارع ش��يخ محمد في منطقة ألبو 
ب��دري ش��رقي س��امراء" ، مضيفا ان 
"التنسيق العالي بني السرايا والقوات 
األمنية مس��تمر ومثمر ويعود بنتائج 
جيدة سيما فيما يخص اجلانب األمني 

ضمن قاطع املسؤولية". 

االنبار – عملية دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس الس��بت، بأن ق��وة امنية 
اعتقلت تس��عة م��ن املش��تبه بهم 
بعملية دهم وتفتيش شمالي مدينة 

الرمادي.
وق��ال املص��در إن "ق��وة م��ن الفرق��ة 
ال�عاش��رة في اجليش متكن��ت، اليوم، 
من اعتقال تس��عة من املشتبه بهم 
في منطقة البو ذياب ش��مال مدينة 
الرمادي" ، مضيفا ان "القوات تواصل 
التفتيش  املنطقة وعملي��ات  تطويق 

مازالت جارية".

املثنى – ضبط عصابة 
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 

املثنى امس السبت عن القاء القبض 
على عصابة مكونة من ثاثة أشخاص 
في مدينة السماوة متهمة مبمارسة 

التسليب.
وذكر املصدر االمني إن " هذه العصابة 
قام��ت بتس��ليب اح��د املواطنني في 
 " ان  " مؤك��دا  ال معال��ي  منطق��ة 
قام��ت  االج��رام  مكافح��ة  مديري��ة 
بتش��كيل فري��ق للتحقي��ق في هذه 
القضية والتمك��ن بعد جمعة األدلة 
من إلقاء القب��ض على هذه اجملموعة 
الت��ي اعترف��ت باجلرمية ومت��ت إحالتة 

أوراقهم إلى احملكمة اخملتصة".

نينوى – هجوم مسلح 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة 

نينوى امس الس��بت ب��أن مزارعاً قتل 
على أيدي مسلحني تابعني ل�"داعش" 
جنوبي احملافظة، فيما متكنت القوات 
ألمنية من قتل قي��ادي بارز بالتنظيم 

في أثناء الهجوم. 
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن  اس��مه إن "مس��لحني من داعش 
قري��ة  ف��ي  م��زارع  من��زل  هاجم��وا 
البوس��يف جنوبي املوصل، ما أس��فر 
عن مقتل املزارع باحل��ال" ، مضيفا أن 
"الق��وات األمني��ة وفي أثن��اء قيامها 
بعملية إخاء جث��ة القتيل، تعرضت 
إلط��اق نار من قب��ل عناصر التنظيم 
داخل القري��ة، وردت باملثل، ما أس��فر 
ع��ن مقتل قائ��د اجملموع��ة املهاجمة 

التي الذت فيما بعد بالفرار".

مقتل انتحاري في منطقة البو بدري شرقي سامراء * اعتقال 9 من المشتبه بهم بعملية دهم شمالي الرمادي
مقتل قيادي إرهابي بارز بهجوم مسلح في الموصل * استهداف مكتب حركة البشائر الشبابية جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
على صعيد آخر أعلن وزير النقل، كاظم فنجان 
احلمامي، ان حجم االيراد املالي لشركة السكك 
احلديد لعام 2017 بلغ 4,390,154,600 دينار، بعد 
متكنه��ا من نق��ل 435410 مس��افرا من احملطة 
املركزية ف��ي بغداد الى محطة قط��ار البصرة 
وبالعكس م��رورا باملناطق اجلنوبية ) الناصرية ، 

السماوة ، الديوانية ، احللة(.
ومن جانب��ه اوضح مدير عام الش��ركة العامة 
لسكك حديد العراق، سام جبر سلوم، في بيان 
اطلع��ت عليه "الصباح اجلديد"، ان "الش��ركة 
متكنت من توفير جميع اخلدمات والتس��هيات 
اخلاصة في حركة السفر بني محطات السكك 

في بغداد واحملافظات االخرى".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التربي��ة أمس الس��بت عن حتديد 
موع��د اجلمع��ة املقبل��ة إلج��راء االمتحان��ات 
النصفية في جميع مراكز محو األمية املنتشرة 
في عموم الباد ومن ضمنها ممثلية كردستان .

وق��ال بي��ان لل��وزارة تلق��ت "الصب��اح اجلديد" 
نسخة منه ان "الوزراة عملت وفق خطة اجلهاز 
التنفيذي حملو األمي��ة بضرورة إجراء االمتحانات 
في عموم احملافظات وفق الضوابط والتعليمات 
االمتحانية بعد االس��تقرار األمن��ي الكبير في 

احملافظات التي دمرها اإلرهاب".

الصباح الجديد- وكاالت:
طالبت وزارة النق��ل األمانة العامة جمللس الوزراء 
بالس��ماح للش��ركات العاملة في مطاري أربيل 
والس��ليمانية، نقل أعمالها إلى مطارات بغداد 

والنجف والبصرة وذي قار.
وقال املص��در إن "الوزارة طالبت، بالس��ماح إلى 
الشركات العاملة في مطاري أربيل والسليمانية، 
العائدة ملكياتها إلى أصحاب رؤوس األموال من 
أبن��اء احملافظات العراقية من خ��ارج اإلقليم إلى 

مطارات بغداد والنجف والبصرة وذي قار".
وأضاف أن "املطالبة ش��ملت، إبداء التسهيات 
له��ذه الش��ركات باالعتم��اد عل��ى التراخي��ص 
واملوافق��ات املمنوح��ة له��ا م��ن قب��ل اإلدارات 
اإلقليمية في مطاري أربيل والس��ليمانية، حيث 
ستكون أعمالها بعد االنتقال، امتداداً ألعمالها 
هن��اك، م��ن دون احلاج��ة إل��ى إص��دار موافقات 

جديدة.

4 مليارات دينار 
إيرادات السكك الحديد 

من نقل المسافرين

الجمعة المقبلة 
موعد امتحانات محو 
األمية في عموم البالد

نقل الشركات العاملة في 
مطاري أربيل والسليمانية 

الى مطارات أخرى

الملف األمني

مذكرة تفاهم بني وزارة النفط
وبريتش بتروليوم لتطوير حقول 

كركوك
واكد املتحدث الرسمي للوزارة "استمرار 
توقف تصدير النفط من حقول الشمال 

مبا فيها كركوك".
وأورد أن "وزي��ر النفط س��وف يجري قريباً 
زيارة إلى انقرة للقاء وزير الطاقة التركي 
م��ن اج��ل اس��تكمال املباحث��ات الت��ي 
اجريت في بغداد العام املاضي بخصوص 
اس��تئناف تصدي��ر النف��ط عب��ر مين��اء 

جيهان التركي".
جه��اد ق��ال أيضا ان "ش��ركة املش��اريع 
النفطية دعت الشركات احمللية والعاملية 
إل��ى املش��اركة ف��ي تنفيذ مش��روع مد 
أنب��وب للص��ادرات النفطية م��ن حقول 

كركوك إلى احلدود العراقية التركية".
وأض��اف أن "األنبوب بطول 350 كيلومترا 
وبقط��ر 48 عق��دة، وتزي��د طاقت��ه على 
أن  موضح��ا  يومي��اً"،  برمي��ل  امللي��ون 
"املش��روع ينّف��ذ بصيغ��ة االس��تثمار.. 
الشركة املس��تثمرة تقوم باإلنفاق على 
املش��روع ومن ثم تس��ترد التكاليف بعد 
تشغيل األنبوب، بحسب الفترة الزمنية 

التي يُتفق عليها".
ولف��ت جهاد إل��ى أن العقد يل��زم ائتاف 
الشركات التي س��تفوز بتنفيذ املشروع 
مبشاركة شركات محلية بنسبة ال تقل 
ع��ن %25 ضم��ن االئتاف. وح��ددت وزارة 

النفط، الرابع والعشرين من كانون الثاني 
2018، موعدا نهائيا لتقدمي العطاءات.

وأش��ار إل��ى أن مس��ار األنبوب س��يكون 
مبحاذاة األنبوب الستراتيجي القدمي الذي 
كان يس��تخدم لنقل النف��ط إلى ميناء 
جيه��ان التركي، لكنه تعّرض إلى تفجير 
وتخريب وس��رقة على يد عناصر تنظيم 

داعش.
وسيحل خط األنابيب اجلديد محل قطاع 
قدمي ومعطوب من خط األنابيب كركوك 
- جيهان. وس��يبدأ م��ن مدينة بيجي في 
محافظة صاح الدين الواقعة على بعد 
120 كيلومت��را ش��مال العاصمة بغداد، 
إل��ى منطق��ة فيش��خابور عل��ى احلدود 

التركية وصوالً إلى ميناء جيهان.
كما كش��ف جهاد ع��ن "توقي��ع الوزارة 
يوم غد االثن��ني عقداً مع ش��ركة اوريون 
االميركي��ة الس��تثمار الغ��از املصاح��ب 
للنف��ط ف��ي حق��ل ب��ن عم��ر جنوب��ي 

العراق".
االس��تثمار  "عملي��ات  أن  إل��ى  ولف��ت 
تس��تهدف انتاج أكث��ر م��ن 150 مليون 
قدم مكعب قياسي يوماً من الغاز"، وعّد 
ذلك "من العق��ود املهمة جداً في مجال 

استثمار الغاز املصاحب للنفط".
م��ن جانبه، ذك��ر اخلبير االقتص��ادي عبد 
الرحمن املش��هداني أن "موض��وع اعداد 
الدراس��ات امر ض��روري ج��داً؛ الن حقول 
كرك��وك تعم��ل من��ذ س��نوات طويل��ة 

وقد تك��ون فيها بع��ض التغيي��رات في 
البنى التحتية واض��رار حلقت بها ينبغي 

معاجلتها".
وأض��اف املش��هداني ف��ي تعلي��ق إل��ى 
"الصب��اح اجلدي��د"، أن"طبيع��ة النفط 
املس��تخرج م��ن كرك��وك يحت��وي على 
الكبري��ت وهذا ما يتطلب اعادة دراس��ة 
بش��أنه من ش��ركات لها خبرات طويلة 

نستطيع االفادة منها".
وكان��ت "الصباح اجلديد" قد نش��رت في 
عددها 2018 في احلادي عشر من الشهر 
اجل��اري ان وزارة النف��ط تعتزم اس��تثمار 
مايني االقدام املكعبة من الغاز املصاحب 
لإلنتاج م��ن حقل نهر بن عمر الذي ينتج 
يوميا أربعني الف برميل من النفط اخلام 
باجلهد الوطني وأن كميات الغاز املنبعثة 
ف��ي أثن��اء عملي��ة االس��تخراج تبلغ 25 

مليون قدم مكعب.

العبادي يؤكد حصر تصدير النفط 
باحلكومة وتفعيل جميع السلطات 

االحتادية باإلقليم
وأشار العبادي الى "استمرار عمل اللجان 
اخملتص��ة بفتح املطارات بعد اس��تكمال 
كل اإلج��راءات بع��ودة كامل الس��لطات 
االحتادي��ة لها"، مبين��ا أن "احلدود الدولية 
يجب أن تك��ون حتت الس��يطرة االحتادية 
احلصري��ة  الصاحي��ات  م��ن  باعتباره��ا 

للسلطة االحتادية".

وجدد العب��ادي "موقف احلكومة بضرورة 
االلتزام بحدود اإلقلي��م التي نص عليها 
الدس��تور"، مؤك��دا "أهمي��ة أن يس��لم 
النفط املستخرج الى السلطات االحتادية 
ويكون تصديره من قبل احلكومة االحتادية 

ومن خال شركة سومو حصرا".
وش��دد عل��ى "أهمي��ة اس��تكمال عمل 
اللجان التي تراجع رواتب موظفي اإلقليم 
واإلس��راع في إطاقها وضم��ان وصولها 
للموظفني املستحقني وان تخضع لرقابة 

ديوان الرقابة املالية االحتادي".
وكان مص��در مطلع أفاد، امس الس��بت، 
بوصول رئيس حكومة إقليم كردس��تان 
نيجرف��ان البارزان��ي إلى بغ��داد، مبيناً أن 
رئيس الوزراء حيدر العبادي عقد اجتماعاً 

مع البارزاني لبحث قضايا عدة.

رئاسة البرملان تؤجل حسم موعد 
وقانون االنتخابات الى جلسة اليوم

وكان النائب عن التحالف الوطني عباس 
البياتي، قد ذكر امس الس��بت، ان مقترح 
تأجي��ل االنتخاب��ات احمللي��ة واالبقاء على 
البرملاني��ة مبوعده��ا الق��ى قب��ول جميع 

القوى الكبيرة.
وق��ال البيات��ي ف��ي تصري��ح صحفي، ان 
"املقترح الذي تقدمت به رئاس��ة البرملان 
للتس��وية بتأجي��ل االنتخاب��ات احمللي��ة 
واالبق��اء عل��ى البرملاني��ة مبوعدها القى 
قبول جميع القوى السياسية الكبيرة".

"التخطيط ".. خطة إلشراك القّطاع 
اخلاص في التنمية ومكافحة الفقر

وأضاف الهنداوي إن" مسح وتقومي  الفقر 
ف��ي العراق ال��ذي س��تعلن نتائجه قريبا 
يكش��ف لنا عن املع��دالت احلالية للفقر 
بع��د  أكثر م��ن ثاث س��نوات على إجراء 
آخر دراسة والتي أظهرت ان نسبة الفقر 
ف��ي الع��راق بلغت ف��ي ع��ام 2014 نحو 
)%23( متأث��را بصدمتي داع��ش والنفط  
إذ كان��ت ال��وزارة قد س��جلت انخفاضا 
ملحوظ��ا في معدالت الفق��ر  في نهاية 
ع��ام 2013 وصلت إل��ى حوالي %16  بعد 
إطاق الستراتيجية الوطنية للتخفيف 

من الفقر في العراق 2014-2010 .
وأوض��ح أن"  تطبي��ق اخلطة اخلمس��ية 
ومعاجل��ة الفق��ر أم��ام حت��ٍد كبي��ر نظرا 
للظ��روف االقتصادية املأس��اوية املعقدة 
التي يعيش��ها العراق حتت مؤثرات األزمة 
املالي��ة احلالي��ة ، منوها إل��ى إن" تطبيق 
اخلطة سيعتمد على كيفية إيجاد بدائل 
او مصادر دائمة لرف��د االقتصاد العراقي 
لتعوض حالة العجز املوجودة في ميزانية 

الدولة التي تعتمد على واردات النفط .

"داعش" يدبر لهجمات
إرهابية في الشرق األوسط

ففي أفغانستان، وخاصة في كابول، شن 
مقاتل��و التنظي��م مؤخراً ع��دة هجمات 

انتحاري��ة فتاكة. وفي مص��ر نفذت، في 
الش��هر املاض��ي، مجموع��ة صغيرة من 
املتش��ددين، كانوا يحمل��ون رايات داعش 
الس��وداء، عملي��ة كر وفر ضد مس��جد 
للصوفي��ني ف��ي س��يناء، ما أوق��ع أكثر 
م��ن 300 قتي��ل، في أكبر هج��وم إرهابي 
تش��هده مصر في تاريخها املعاصر. وفي 
جميع تلك الهجمات، بدا أن هدف داعش 
الشامل يتركز في التأكيد على استعراض 
قدراته العس��كرية، واستهدافه ألقليات 
دينية أخرى، مع تنصيب نفس��ه مدافعاً 

حقيقياً عن الدين اإلسامي.
وبرأي دميبسي، تستطيع الواليات املتحدة 
وحلفاؤه��ا التصدي له��ذا اخلطر اجلديد 
عبر تطبيق عدد من السياس��ات اخلاقة. 
واش��نطن مضاعف��ة  وكبداي��ة، ميك��ن 
جهوده��ا في تعزيز القدرات العس��كرية 
واالستخبارات حللفائها، وخاصة بالنسبة 
لدول يسعى داعش للتوسع في أراضيها، 
مث��ل مص��ر وليبي��ا.  إل��ى ذلك، يش��ير 
الكاتب إلى أهمية التركيز على التدريب 
اإللكتروني من أجل التقاط أولى إشارات 
التطرف عبر الش��بكة اإللكترونية. وفي 
الوق��ت احلال��ي، تنف��ذ بعض الش��ركات 
اخلاصة مشاريع رائدة في هذا اجملال، مثل 
وحدة جيكس��و التابعة لغوغل، والتي مت 
عبرها التعرف على أفراد يبدو، باالس��تناد 
حلس��اباتهم، أنه��م مؤي��دون للتط��رف 
ولكنهم لم ينس��اقوا بع��د وراء أهدافه. 

في تلك احلالة، ميك��ن إعادة توجيه هؤالء 
األش��خاص م��ن أج��ل محارب��ة احملت��وى 

اجلهادي.
ويق��ول دميبس��ي ب��أن صناع السياس��ة 
األميركي��ة ق��ادرون عل��ى تق��دمي بدي��ل 
يسلط الضوء على أعمال قادة مسلمني 
معتدل��ني، مبا يؤدي لدح��ض إيديولوجية 
مظامل��ه  وفض��ح  املتطرف��ة،  داع��ش 

املزعومة.

صحة الرصافة تنفي تسجيل إصابات 
بإنفلونزا الطيور

وأضاف مدير قس��م الصحة انه مت اإليعاز 
إلى جميع الس��يطرات الرئيسة ملداخل 
العاصم��ة مبن��ع دخول ش��حنات الطيور 
والدج��اج احلي ، فضا ع��ن تفعيل نظام 
االخطار على وفق خطة الرقابة الصحية 
للوقاي��ة من األم��راض االنتقالية بتنفيذ 
زيارات عاجله جلمي��ع حقول الدواجن في 
املناطق الطرفية وحتدي��دا ضمن الرقعة 
اجلغرافي��ة لقطاعات الرعاي��ة الصحية 
األولية ف��ي االس��تقال وقط��اع املدائن 
وقطاع البلدي��ات الثاني م��ن قبل الفرق 

الصحية. 
وأكد الدكتور عب��د اللطيف على تنفيذ 
زيارات تفتيشية عاجلة جلميع محال بيع 
الدجاج احل��ي في األس��واق احمللية ضمن 
الرقعة اجلغرافية واتخاذ جميع اإلجراءات 

والتدابير الوقائية. 

تتمات ص1

بغداد ـ الصباح الجديد:

بإصاحات  الدول��ي  البن��ك  أش��اد 
احلماي��ة االجتماعي��ة ف��ي العراق 
برغم الصراع الدائر منذ س��نوات" 

واصفاً إياها ب�"قصة جناح".
وجاء في تقرير للبنك أمس السبت 
اطلع��ت عليه "الصب��اح اجلديد"، 
"عل��ى الرغم من التحدي��ات التي 
واجهه��ا الع��راق متكن م��ن تنفيذ 
نظ��ام  إلص��اح  ش��امل  برنام��ج 
احلماية االجتماعية، مما اسهم في 
دعم حتقيق االس��تقرار االجتماعي 
وتعزي��ز الصم��ود عل��ى مس��توى 

اجملتمعات احمللية".
وأض��اف، ان "العراق قام بالتوس��ع 
احلماي��ة  أنش��طة  تنفي��ذ  ف��ي 
االجتماعي��ة من أجل تنفيذ برامج 
مس��تهدفة بنح��و كف��وء، تدعم 
س��بل كس��ب الرزق في اجملتمعات 
الهش��ة" مش��يرا ال��ى ان "آليات 
اإلش��راك الفع��ال للمواطنني تعد 
بالغ��ة األهمية في تنفي��ذ برامج 
التنمية اجملتمعية م��ن اجل تعزيز 
الثقة  وتعزيز  االجتماع��ي  الترابط 

بني املواطن والدولة".
وتاب��ع التقرير "خال أوقات الصراع 
أو بعد انته��اء املعارك، تزداد أهمية 
االس��تجابة لاحتياج��ات امللح��ة 
والناش��ئة للس��كان الذي��ن عانوا 
من الصراع، م��ن أجل بناء الصمود 
ودعم جه��ود التعافي لدى األس��ر 
احملرومة، وتس��هم هذه اجلهود في 
أداء دور مه��م أيض��اً، أال وهو تعزيز 
التراب��ط االجتماع��ي وإع��ادة بناء 

الثقة بني املواطنني والدولة".
ولف��ت الى ان "الع��راق يُقدم مثاالً 
جيداً عل��ى كيفية القي��ام بذلك، 
فعل��ى الرغم م��ن البيئ��ة املليئة 
بالتحدي��ات، مب��ا في ذل��ك احلملة 
العس��كرية الت��ي انته��ت مؤخرا 
الس��تعادة مس��احات واسعة من 
األراض��ي الت��ي اس��تولى عليه��ا 
)داعش(، متكن العراق خال السنوات 
القليلة املاضية من تنفيذ برنامج 
شامل إلصاح احلماية االجتماعية، 
مما أس��هم ف��ي حتقيق االس��تقرار 

اجملتمعي".
وب��ني ان "ه��ذا البرنام��ج العراقي 
الطري��ق  إع��داد خارط��ة  تضم��ن 
االستراتيجية للحماية االجتماعية 
في العراق، واس��تراتيجية احلد من 
الفقر، وبرنامج للتدخات السريعة 
ف��ي املناط��ق احملررة مؤخ��راً بهدف 

التخفي��ف من أث��ر الص��راع على 
السكان احلاليني والعائدين".

"ش��ريكاً  الدول��ي  البن��ك  وكان 
اس��تراتيجياً ورئيًس��ا للحكوم��ة 
العراقي��ة في إط��ار جهودها على 

هذا الصعيد".
وق��ام وفد عراق��ي رفيع املس��توى 
بزي��ارة إل��ى مق��ر البن��ك الدول��ي 

ملناقشة جتربة العراق.
وكان أب��رز محط��ات ه��ذه الزي��ارة 
نوفمب��ر/  2 ف��ي  عق��د  اجتم��اع 

تش��رين الثاني برئاسة وزير العمل 
والشؤون االجتماعية محمد شياع 
الس��وداني )عبر اتص��ال فيديو من 
مكت��ب البنك الدولي ف��ي بغداد(، 
ونائب رئيس البنك الدولي ملنطقة 
الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 

حافظ غامن.
االصاحات  العمل  وزير  واستعرض 
املهمة التي مت إدخالها على صعيد 
احلماي��ة االجتماعي��ة ف��ي العراق 
وعرض تصور للدع��م الذي ما يزال 
العراق يحتاجه م��ن البنك الدولي 
م��ن اج��ل حتقي��ق رؤيت��ه لنظ��ام 
االجتماعي��ة  للحماي��ة  ش��امل 
يشمل شبكات األمان االجتماعي، 
والتأم��ني االجتماعي، وسياس��ات 

سوق العمل، وكلها ستساعد في 
بناء القدرة علي الصمود وتخفيف 

اثر الصدمات في املستقبل. 
وعل��ى هام��ش االجتم��اع، أش��اد 
البن��ك "كأداة  بدع��م  الس��وداني 
اساس��ية ف��ي حتقي��ق اإلصاحات 

التي تشتد احلاجة اليها".
وأض��اف "نحن بص��دد حتضير عدة 
مشاريع لتوس��يع نطاق أنشطتنا 
وتنفي��ذ برام��ج اس��تهداف كفؤة 
لدع��م س��بل كس��ب ال��رزق ف��ي 

اجملتمعات الهشة."
وقال الوزير السوداني، "اضافة إلى 
برام��ج احلماي��ة االجتماعي��ة فان 
احلكوم��ة تعمل علي إيجاد س��بل 
لتعزيز خلق فرص العمل، ويخطط 
العراق "للترويج لبرنامج تنش��يط 
العمل كسبيل للخروج من الفقر 

جلميع العراقيني".
من جانبه، أع��اد نائب رئيس البنك 
الدولي ملنطقة الش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا حافظ غامن التأكيد 
عل��ى الت��زام البن��ك الدولي بدعم 
احلكومة العراقية لتوفير استجابة 
الناش��ئة  لاحتياج��ات  مباش��رة 
للسكان في املناطق احملررة مؤخراً، 
مشدداً على أهمية هذه اجلهود في 

"تعزيز الترابط االجتماعي". 
وأض��اف غ��امن ان البن��ك يؤم��ن أن 
البلدان  بتنمي��ة  اخلاصة  البرام��ج 
الت��ي مزقته��ا احل��روب أو النزاعات 
يجب ان تكون "منبثقة من اجملتمع 
احملل��ي" وتش��مل "آلي��ات متين��ة 

إلشراك املواطنني".
وتوفر هذه اآلليات "منصة ملعاجلة 
األس��باب اجلذري��ة للعن��ف وتعزيز 
الثق��ة بني املواطن��ني والدولة على 

املدى الطويل".
لقد ش��رع الع��راق ف��ي إصاحاته 
االجتماعي��ة باعتم��اد قانون جديد 
للحماية االجتماعية في نيس��ان/
ابري��ل 2014. ويه��دف القانون إلى 
زيادة كفاءة شتى برامج املساعدة 
عن طريق تغيير معايير استحقاق 
نظ��ام  م��ن  النقدي��ة  املس��اعدة 
االس��تهداف الفئ��وي إل��ى نظ��ام 
اس��تهداف قائ��م عل��ى مس��توى 
الفقر باس��تخدام اختب��ار مصادر 
الدخ��ل البديل��ة التي ته��دف إلى 
زي��ادة التغطي��ة واحلد م��ن أخطاء 

الشمول واإلقصاء. 
وحيثم��ا ال تتوافر بيان��ات عن دخل 
األس��ر أو ثروته��ا، تس��تخدم هذه 
املنهجي��ة مؤش��رات أخ��رى، مثل 

حجم االسرة، وظروفها املعيشية، 
وملكيتها لس��لع معمرة، لتحديد 
أهليتها لاستفادة من املساعدة. 

للحماي��ة  القان��ون جلن��ة  وأنش��أ 
االجتماعية لإلش��راف على تنفيذ 

اإلصاحات.
وفي ش��هر تش��رين الثاني/نوفمبر 
من العام نفسه، اعتمدت احلكومة 
العراقية خارطة طريق استراتيجية 

احلماية االجتماعية 2019-2015.
توس��يع  االس��تراتيجية  وتتضمن 
وقد  االجتماعي��ة،  البرام��ج  نطاق 
ش��ملت حمل��ة تواص��ل واس��عة 
النط��اق لتهيئ��ة الس��كان لهذه 

التغييرات.
وفي 2015، مت التعاقد مع نحو1.250 
عاما اجتماعي��ا وخضعوا لدورات 
تدريبي��ة على إدارة احل��االت. وقد مت 
إج��راء زي��ارات إلى 900 ألف أس��رة 

للتحقق من أهليتها.
وقد أدت عملية التحقق والتدقيق 
ف��ي البيانات إلى إقص��اء 140 الف 
أسرة غير مس��تحقة، غير أن عدد 
األس��ر املس��تفيدة ارتف��ع عموماً 
من 850 ألف أس��رة عام 2016 إلى 
ملي��ون و100 ألف عام 2017، وتبلغ 
نسبة األسر التي ترأسها نساء 55 

في املائة من تلك االسر.
وقد ارتفع مبلغ املساعدة النقدية 
األس��ر  تلقاه��ا  الت��ي  الش��هرية 
احملتاجة من 70 دوالراً إلى 150 دوالراً 

في املتوسط. 
اإلجمالي��ة  امليزاني��ة  وزادت 
للمساعدة االجتماعية في العراق 
من 1.3 تريليون��ات دينار عراقي إلى 
1.9 تريليون��ات دين��ار عراق��ي، كما 
مت وض��ع قاع��دة بيان��ات للرعاي��ة 
 1.5 االجتماعي��ة، وس��جلت فيها 

مليون أسرة.
وهن��اك عدد م��ن املب��ادرات األخرى 
إص��اح  جه��ود  ش��ملتها  الت��ي 
قطاع احلماي��ة االجتماعية ومنها، 
قان��ون تأم��ني اجتماع��ي متكامل 
يدمج معاش��ات تقاعد القطاعني 
الع��ام واخل��اص لتحفي��ز االنتقال 
بني القطاعني، ويش��مل إصاحات 

معيارية لاستدامة املالية.
وباملض��ي قدم��اً، س��يتطرق عمل 
البنك الدولي إلى مسائل تتقاطع 
م��ع إص��اح احلماي��ة االجتماعية، 
مث��ل الفق��ر والن��وع االجتماع��ي 
والهشاش��ة، كم��ا س��يركز على 
املؤسس��ات احلكومية  تعزيز قدرة 

على تنفيذ اإلصاحات.

العراق قام بالتوسع 
في تنفيذ أنشطة 
الحماية االجتماعية 
من أجل تنفيذ برامج 
مستهدفة بنحو 
كفوء، تدعم سبل 
كسب الرزق في 
المجتمعات الهشة

جانب من مراجعي "احلماية االجتماعية" 

بالرغم من التحديات األمنية والسياسية

البنك الدولي يشيد بإصالحات "الحماية االجتماعية" 
في العراق ويعّدها قصة نجاح
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اعالم المحافظة 
ت��رأس محافظ واس��ط احلقوقي 
محم��ود عب��د الرض��ا م��ال طالل 
اللجن��ة  ألعض��اء  اجتماع��اً 
التابع��ي  ملهرج��ان  التحضيري��ة 
اجلليل س��عيد بن جبير ، القرآني 
الدولي الس��ادس واملزم��ع اقامته 

في اذار املقبل .
االول  النائ��ب  االجتم��اع  وحض��ر 
الزركاني  عادل حم��زة  للمحافظ 
وعض��وا مجل��س احملافظ��ة كرمي 
محاس��ن  والس��ت  البيضان��ي 
الدليم��ي ورئيس وأعض��اء رابطة 
القرآني��ن باحملافظ��ة إضافة الى 
االمن اخلاص ملزار سعيد بن جبير 

احلاج أركان علي خلفية . 
يك��ون  أن  عل��ى  احملاف��ظ  وأك��د 
املهرجان املقب��ل مميزا من اجلوانب 
اللجن��ة  وج��ه  حي��ث  كاف��ة، 
التحضيرية الى العمل بخطوات 
فاعلة لزيادة عدد الدول املشاركة 
ليكون أكثر من 20 دولة، والعمل 
عل��ى اقام��ة مس��ابقة س��نوية 
على هام��ش املهرجان ، تس��مى 
مس��ابقة مهرج��ان س��عيد ب��ن 
الس��ادس  الدولي  القرآن��ي  جبير 

في حفظ وت��الوة الق��رآن الكرمي، 
مش��ددا في الوقت نفس��ه على 
أن تك��ون هن��اك محاف��ل قرآنية 
ف��ي عم��وم االقضي��ة والنواحي 
التي  واحلس��ينيات  املساجد  وفي 

تستوعب االعداد الكبيرة، 
كما وجه احملافظ بأن تكون هناك 
العلمي��ة  للبح��وث  مس��ابقة 
أيض��ا الت��ي تتناول حياة س��عيد 
بن جبير وعلوم الق��رآن وأن تكون 
هذه املس��ابقة دولية بعد أن يتم 

تشكيل جلنة لتقييم املشاركات،
كما تقرر خ��الل االجتماع العمل 
عل��ى تش��كيل جلان فرعي��ة بدءا 
م��ن هذا االس��بوع تتول��ى املهام 
واملس��ؤوليات التي تناط لها، وأن 
يكون العم��ل بتنس��يق عال بن 
تلك اللج��ان بهدف بل��وغ مراتب 
جي��دة ف��ي التحضي��رات وإظهار 
املهرج��ان مب��ا ينس��جم واملكانة 
الكبيرة للتابعي س��عيد بن جبير 

)رَض( . 

بغداد  - الصباح الجديد
واالس��كان  االعم��ار  وزارة  اعلن��ت 
والبلدي��ات واالش��غال العامة تنفيذ 
مش��روع جس��ر هيت احلدي��دي في 
محافظة االنبار بتمويل من صندوق 
اعم��ار املناطق احمل��ررة وبكلفة مليار 

و400 مليون دينار. 
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان شركة 
اشور العامة احدى تشكيالت الوزارة 
تواصل تنفيذ مش��روع جس��ر هيت 
احلدي��دي ، مبيناً ان العمل مس��تمر 
بتهيئ��ة املوقع ورفع األجزاء املتضررة 
من اجلس��ر كم��ا مت جتهيز املش��روع 
املناس��بة  وبالكمي��ات  باحلدي��د 
وبقياس��ات متعددة ، فضال عن إجناز 

أعم��ال التنظي��ف بالعصف الرملي 
وصب��غ مانع الص��دأ ورفع الس��ياج 
وأعم��دة اإلنارة وانبوب امل��اء القدمية 

واملتضررة. 
عل��ى صعي��د متص��ل اعلن��ت وزارة 
االعمار ع��ن تأهيل وصيانة الش��ارع 
الرابط بن منطقة احلي العس��كري 
قض��اء  مرك��ز  ف��ي  والدريهمي��ة 

الزبيرمبحافظة البصرة.
ان  لل��وزارة  املرك��ز االعالم��ي  وذك��ر 
والفني��ة في  الهندس��ية  امل��الكات 
مديرية بلدية الزبي��ر التابعة ملديرية 
البلدي��ات العامة أحدى تش��كيالت 
الوزارة أجنزت صيانة وإكساء الطريق 
الرابط بن منطقة احلي العس��كري 

القض��اء  مرك��ز  ف��ي  والدريهمي��ة 
املوازنة التشغيلية  باحملافظة، ضمن 

لبلدية الزبير للعام احلالي.
وبن املركز االعالمي أن أعمال الصيانة 
شملت قلع الطبقة الترابية القدمية 
للشارع وفرش احلصى اخلابط وأعمال 
احلدل ثم االكس��اء وبكمية أسفلت 
بلغ��ت )600( طن بتجهيز من معمل 
إس��فلت الزبير وبط��ول أجمالي بلغ 
)370( م.ط وبعرض )9( امتار، مش��يراً 
إلى أن هذا الشارع ميثل احد الشوارع 
يرب��ط  كون��ه  واحليوي��ة  الرئيس��ة 
منطقتي احلي العس��كري ومنطقة 
الدريهمية والذي يسهم في تسهيل 

وانسيابية حركة املارة والسيارات

بغداد - الصباح الجديد:
افتت��ح مدير عام دائ��رة صحة بغداد 
/ الك��رخ الدكت��ور جاس��ب لطيف 
احلجامي مركز ) الش��عار ( الصحي 
في   ) قرية فاضل محل ( بقضاء ابي 
غريب ف��ي جانب الك��رخ من مدينة 
بغداد وذلك لتقدمي اخلدمات الطبية 
والعالجي��ة ألهالي القري��ة . وأوضح 
احلجام��ي أن املرك��ز يق��دم خدماته 

الصحية ل� 10000 نسمة ول�عشرة 
ق��رى منه��ا ) قري��ة فاض��ل محل , 
س��عدون حمزة , اجلدي , الش��ماط , 
قرية خلف النايل ( وغيرها من القرى 
التابعة للقض��اء ويحتوي على عدة 
وحدات طبية ومنها : الضماد , اخملتبر 
, غرف األطباء , غرفة األسنان فضال 
ع��ن الصيان��ة واحلس��ابات والتذاكر 
واالس��تعالمات حيث جهزته الدائرة 

واالجه��زة  املس��تلزمات  بجمي��ع 
الطبي��ة واخملتبرية خدم��ة للمواطن 
املراجع من خدم��ات طبية وعالجية 
وإرشادية . كما افتتح احلجامي بيتا 
صحيا خلدمة أهالي القضاء في قرية 
هادي البدعة والذي يقدم خدماته ل� 
8000 نسمة وعشر قرى، منها قرية 
هادي البدعة , السعد , النمور البكر 

الغريباوين , العويسات. 

نّبهت الى خطورة وتبعات عمالة األطفال 

محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

والش��ؤون  العم��ل  وزارة  بحث��ت  
االجتماعية مع وفد منظمة العمل 
الدولي��ة امكانية تنفيذ مش��اريع 
دع��م التنمية االقتصادية من خالل 
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
احلج��م الت��ي تش��كل طريقا خللق 

فرص عمل. 
وقال الوكيل الفني للوزارة الدكتور 
عبدالكرمي عب��داهلل خالل االجتماع 
ض��م  ال��ذي  املنظم��ة  وف��د  م��ع 
املستشارة االقليمية لريادة االعمال 
واملؤسس��ات الصغيرة واملتوسطة 
بنك  البخع��ازي ومستش��ار  راني��ا 
التنمي��ة االملانية العادة االعمار في 
الع��راق رؤوف خل��ف ان العراق خرج 
م��ن مرحل��ة صعب��ة نح��و مرحلة 
جديدة بع��د االنتص��ار على داعش 
االرهاب��ي وق��دم تضحي��ات كبيرة 
العادة االس��تقرار ملناطقه ، مشيرا 
ال��ى ان منظم��ة العم��ل الدولي��ة 
له��ا دور كبي��ر ف��ي دع��م الع��راق 
ونطمح لدع��م اكبر نظرا للظروف 
التي متر بها الب��الد وخاصة االمنية 

واالقتصادية. 
واض��اف الوكي��ل الفن��ي ان هناك 
حتديات تواجه الدولة متمثلة باعادة 
تأهي��ل البن��ى التحتي��ة للمناطق 
تزاي��د  مش��كلة  وح��ل  املتض��ررة 
البطال��ة والفقر ، معرب��ا عن امله 
في توفي��ر الدعم للفئات الهش��ة 
ف��ي اجملتم��ع وخاصة الش��باب من 
خالل املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
، موضحا ان ال��وزارة لديها صندوق 
لدع��م املش��اريع الصغي��رة وآخ��ر 
الس��تراتيجية التخفيف من الفقر 
وتوزع هذه القروض حسب النسب 
واس��ترداد  للمحافظة  الس��كانية 
املبال��غ يت��م تدوي��ره للمحافظ��ة 
املبال��غ  ان  ال��ى  الفت��ا   ، نفس��ها 
املوج��ودة ل��دى ال��وزارة ال تغطي او 

تس��د احتياج��ات العاطل��ن م��ن 
الباحث��ن عن العمل نظ��را الرتفاع 
نس��ب البطال��ة واع��داد اخلريجن 
س��نوياً ، داعيا الى امكانية التعاون 
ف��ي دعم املش��اريع الصغي��رة وزج 
الشباب بفرص عمل للتخفيف من 

حدة البطالة. 
م��ن جانب��ه ق��ال مدي��ر ع��ام دائرة 
املهن��دس  والق��روض  التش��غيل 
عم��ار عب��د الواحد ان ل��دى الدائرة 
م��ن  للعاطل��ن  بيان��ات  قاع��دة 
 600 بح��دود  مس��جلة  العم��ل 
ألف عاط��ل ولديها آلي��ة في منح 
الق��روض واالس��ترداد س��ارية على 

وفق القانون، فيما باش��رت بتنفيذ 
بالتعاون  مشروع حاضنات االعمال 
م��ع منظمة نرويجي��ة الهدف منه 
لتشغيل  انتخاب مش��اريع خاصة 

اكبر عدد ممكن من العاطلن. 
ال��ى ذل��ك اوضح مدي��ر ع��ام دائرة 
التدري��ب املهن��ي ص��ادق خزعل ان 
املش��اريع الصغيرة هي احلل االمثل 
الع��راق  ف��ي  االقتص��ادي  للوض��ع 
لكن��ه اك��د عل��ى اهمي��ة وص��ف 
االعمال التي ستش��مل املش��اريع 
الصغي��رة وس��قف ه��ذه االعمال 
وواجب��ات صاح��ب العمل من خالل 
اجراء مسح لس��وق العمل واعداد 

تصنيف وطن��ي معي��اري للمهن ، 
فيما اش��ار مدير عام دائرة التقاعد 
والضم��ان االجتماع��ي عل��ي احللو 
الى اهمية اش��راك تلك املش��اريع 
او ش��مول العاملن فيها بالضمان 
االجتماع��ي لتكون هن��اك متابعة 
فعلي��ة م��ن قب��ل ف��رق التفتيش 
ليكون هناك بصيص امل للعامل او 
املقترض بوجود تأمن له واستدامه 

ملشروعه. 
م��ن جهت��ه اوض��ح وف��د املنظمة 
ان الزي��ارة تهدف ال��ى التعرف على 
او القانوني��ة  البيئ��ة التنظيمي��ة 
والعملية السائدة حاليا في العراق 

للحص��ول عل��ى متويل للمش��اريع 
الصغيرة واملتوسطة وحتديد الفرص 
والكيان��ات  للمش��روع  احملتمل��ة 
التمويلية الش��ريكة التي ميكن ان 
تكون مؤهلة للحص��ول على دعم 
مالي، فضال عن الس��عي لتشجيع 
الش��باب م��ن كال اجلنس��ن عل��ى 
الدخ��ول في نظ��ام االعم��ال احلرة 
وتعزيز ثقافة العمل في هذا اجلانب 
وكذلك التدريب املهني على كيفية 

فتح مشاريع صغيرة وتنميتها. 
عل��ى صعيد متص��ل اطلقت وزارة 
العم��ل تنبيها للجهات املس��ؤولة 
واجملتمع من خطورة وتبعات عمالة 

له��م  املوج��ه  والعن��ف  االطف��ال 
، مش��ددة عل��ى ض��رورة احل��د من 
االنتهاكات والعنف املوجه لألطفال 
وايقاف االستغالل البشع للطفولة 
العراقي��ة من خ��الل حرمانهم من 
احلقوق وزجهم في س��وق العمالة 
مبكرا م��ن دون وازع لآلثار الكارثية 
التي تنتظر اجملتمع مستقبال. واكد 
وكي��ل ال��وزارة اهمي��ة االنتهاء من 
حتديث سياسة التشغيل الوطنية 
بالس��رعة املمكن��ة ، معرب��ا ع��ن 
االم��ل في تس��ريع وتقريب مواعيد 
االجتماع��ات الالحق��ة م��ن اج��ل 

سرعة االجناز. 

»العمل » والمنظمة الدولية.. دعم مشاريع التنمية الصغيرة والمتوسطة  

 خرج العراق من 
مرحلة صعبة نحو 
مرحلة جديدة بعد 

االنتصار على داعش 
اإلرهابي وقدم 

تضحيات كبيرة إلعادة 
االستقرار لمناطقه

جانب من االجتماع

جانب من اجتماع اللجنة التحضرية ملهرجان التابعي سعيد بني جبير

مناشدة 

امام انظار دولة رئيس مجلس الوزراء احملترم 
بعد التحية :

نحن لفي��ف من موظفي وزارة اإلعمار واالس��كان 
والبلديات العامة من الذين حصلوا على الشهادة 
اجلامعية خ��الل الوظيفة نناش��د دولتكم بإلغاء 
مضمون كتاب وزارة املالية 25824 في 2017/11/1 
املتضم��ن إلغاء اخملصص��ات املمنوحة للموظفن 

احلاصلن على شهادة اخرى خالل الوظيفة .

الجنابي والتميمي 
يبحثان خطة اإلرواء 

الشتوية 
بغداد - الصباح الجديد:

بحث وزير املوارد املائية الدكتور حس��ن اجلنابي 
والنائب ف��رات التميم��ي رئيس جلن��ة الزراعة 
واملي��اه وااله��وار النيابية الوض��ع املائي احلالي 
واجراءات الوزارة بخصوص تنفيذ خطة االرواء 

الشتوية والنسب املتحققة .
كم��ا بحثا خالل اللقاء موض��وع تأجيل موعد 
ملء س��د اليس��و الترك��ي الى ش��هر حزيران 
املقب��ل ، والتأكي��د على اس��تمرار التعاون بن 
ال��وزارة واللجنة النيابية خلدمة الواقع االروائي 

والزراعي في البالد .
كما التقى الوزير في مكتبه الس��فير التركي 
ف��ي بغداد ف��احت يلدز وبح��ث مع��ه االجراءات 
اخلاص��ة بس��د اليس��و بع��د تأجي��ل امالئ��ه 
وتفعيل اجتماعات اللجان الفنية املش��تركة 
بن البلدين وتطوير التعاون في مجاالت املوارد 

املائية .
من جانبها واصلت املالكات الفنية والهندسية 
ف��ي مديري��ة امل��وارد املائي��ة ف��ي املثن��ى، رفع 
الترسبات الطينية العالقة وفتح االختناقات 
في نه��ري العوج��ة وال��وركاء به��دف حتقيق 
أنس��ابية عالية للمياه وتأمن احلصص املائية 

وايصالها لذنائب االنهر .
من جانبها واصلت املالكات الفنية والهندسية 
ف��ي دائ��رة تنفي��ذ أعمال  ك��ري االنه��ر موقع 
الكوت وبأشراف ومتابعة مديرية املوارد املائية 
ف��ي واس��ط أعماله��ا بتطهير مقدم الس��د 
الغاطس في بدرة من الترسبات الطينية التي 
تعوق مجرى املياه بهدف االس��تعداد للموسم 

الشتوي احلالي وتنفيذا للخطة الشتوية .
على صعيد متصل أس��تمرت املالكات الفنية 
والهندس��ية ف��ي مديري��ة امل��وارد املائي��ة في 
واسط شعبة ري الدجيلة باعمال غلق املنافذ 
عل��ى نهر الدجيلة بهدف االس��تمرار بتطبيق 
نظام املراشنة وتأمن احلصص املائية لالراضي 
الزراعي��ة املعتم��دة عل��ى هذا النه��ر وحتقيق 

العدالة في التوزيع .
ومن اجلدير بالذكران املديرية مستمرة بعملها 
من اجل اجن��از االعمال املؤكلة اليها والنهوض 

بالواقع االروائي للمحافظة .  
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 بغداد - الصباح الجديد:

تس��عى كبرى الش��ركات العاملية الى 
ولوج الس��وق العراقية عقب االستقرار 
االمني الكبير الذي ش��هدته البالد بعد 
القض��اء التام على االره��اب، فضال عن 
تنوع الف��رص االس��تثمارية التي باتت 
مح��ط تناف��س للش��ركات الرصين��ة، 
مس��تفيدة في الوقت ذاته من القرارات 
احلكومية التي بات��ت تذلل العديد من 
العقبات امام الراغبن بدخول الس��وق 
العراقي��ة م��ن رج��ال االعم��ال ورؤوس 
االم��وال الهادفة الى النهوض بش��تى 
املرافق اخلدمي��ة واالنتاجية والصناعية 

في العراق. 
فعق��ب تس��ارع وتي��رة اقبال ش��ركات 
البناء واالعمار العاملية الراغبة بالعمل 
واالستثمار واملش��اركة في اعادة اعمار 
الع��راق، ب��دأت كذلك ش��ركات النقل 
بالتواجد في الع��راق لتلبية احتياجات 
الس��وق املتزايدة في ذلك اجملال، ومثلما 
فعلت شركة »كرمي« الرائدة في خدمة 
حجز س��يارات األجرة عب��ر التطبيقات 
الذكية في منطقة الش��رق األوس��ط 
الكبير وشمال أفريقيا اضافة إلى تركيا، 
والباكس��تان، والتي اعلن��ت عن إطالق 
خدماته��ا في العراق، وذل��ك كجزء من 

خططها واس��تراتيجيتها التوس��عية 
والتزاماً بتحسن قطاع النقل وإحداث 
نقلة نوعي��ة في املنطق��ة. وتأتي هذه 
اخلط��وة تأكي��داً عل��ى حرص ش��ركة 
»كرمي« على خلق فرص عمل للمواطنن 
العراقين، الس��يما وان الشركة اكدت 
على التزامه��ا بتحقيق هدفها املتمثل 
في خل��ق أكثر من ملي��ون فرصة عمل 
في منطقة الش��رق األوس��ط وشمال 

أفريقيا بحلول عام 2018. 
ومع إطالق خدمات حجز سيارات األجرة 
عبر تطبيق »كرمي« في بغداد، سيتمكن 
املواطنون م��ن التمت��ع بخدمات تنقل 
موثوقة وآمنة ومريحة بكلفة معقولة 
على م��دار الس��اعة. ويتي��ح التطبيق 
للمستعملن حتديد مسارهم وتأكيده 
باس��تعمال نظام حتديد املواقع العاملي 
)GPS(، إضاف��ة إل��ى إمكاني��ة حتدي��د 
طريقة الدفع التي تناسبهم عن طريق 
االختيار ب��ن الدفع نق��داً، أو عن طريق 
بطاقة االئتمان، أو عن طريق استعمال 
رصيد »كرمي«.الرئيس التنفيذي لشركة 
»كرمي«، مدثر ش��يخة ق��ال: »ميثل ذلك 
حدث��اً مهم��ا وإجن��ازاً عظيماً لش��ركة 
»ك��رمي« بض��م الع��راق لألس��واق التي 

تخدمها. 
وقد جاءت ه��ذه اخلطوة ألهمية العراق 
االستراتيجية في املنطقة وملا تتمتع به 

من إرث محل��ي عريق. ونحن في »كرمي« 
مصممون على التغلب على التحديات 
احمللي��ة في الس��وق العراق��ي لتحقيق 
هدفنا الرامي لتبسيط حياة العراقين 
وحتسن س��بل التنقل املتاحة أمامهم 
بإدخ��ال خدم��ات تنقل آمن��ة وموثوقة 
تلبي احتياجاتهم. من خالل خلق املزيد 

م��ن الفرص امل��درة للدخل له��م والتي 
تس��هم ف��ي االرتقاء بنوعي��ة حياتهم 
وحياة أس��رهم. ونأمل من خالل وجودنا 
عل��ى األراضي العراقية أن نس��هم في 
جهود إع��ادة إعمار الع��راق على طريق 
إعادته إلى س��ابق عهده كإحدى الدول 

الرائدة في منطقة الشرق األوسط.« .

من جانب��ه، علق املدير العام لألس��واق 
الناش��ئة في ش��ركة »ك��رمي«، إبراهيم 
من��اع، قائالً: »فخ��ورون به��ذه اخلطوة 
الت��ي تأتي في إطار الرؤية املس��تقبلية 
للش��ركة والت��ي ته��دف إلى حتس��ن 
وتس��هيل حياة الن��اس ف��ي املنطقة. 
ونح��ن على يقن بأن جوه��ر عملنا وما 

نقوم به يتمحور حول عناصر أساسية، 
ه��ي تعريف عمالئن��ا في الع��راق على 
مفهوم النقل الذك��ي واآلمن واملبتكر، 
وتأم��ن املزي��د من ف��رص العم��ل عبر 
تش��غيل الش��باب وضمه��م لقاع��دة 
كبات��ن ك��رمي م��ا ميكنهم م��ن االرتقاء 

بحياتهم وحياة أسرهم.« 
واختت��م من��اع بالق��ول: »نتطل��ع عبر 
حلولنا الرائدة واملعتم��دة على التطور 
التكنولوجي والقائمة على التحالفات 
الفعال��ة في مج��ال النق��ل ألن نكون 
قوة محف��زة وملهمة للمزيد من النمو 
واإلب��داع.« إضاف��ة إلى خدم��ات حجز 
س��يارات األجرة الت��ي توفرها ش��ركة 
»كرمي« في أكثر من 13 دولة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أنشأت 
الش��ركة قس��ماً للبح��ث والتطوي��ر 
اتص��ال متخصص��ة بخدمة  ومراك��ز 
ورعاية زبائنها وتقدمي الدعم الفني لهم 
ف��ي كل من الباكس��تان، ومصر، ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة، والس��عودية، 
والكويت وقط��ر، ولبنان، واألردن، وأملانيا، 
تأكي��داً عل��ى هدفها املتمث��ل في دفع 
االبت��كار املس��تمر والنم��و االقتصادي، 
وخلق ف��رص العمل على نط��اق دولي. 
وق��د باش��رت ش��ركة »ك��رمي« عملها 
ف��ي بغ��داد الش��هر اجلاري، م��ع خطة 
مستقبلية توس��عية تشمل املزيد من 

امل��دن العراقية ليتمك��ن املواطنون من 
حج��ز س��يارات أجرة من خ��الل تطبيق 

»كرمي« بسهولة. 
ويش��ار إل��ى أن ش��ركة »ك��رمي« كانت 
قد تأسس��ت ف��ي ع��ام 2012، وتعمل 
ف��ي أكثر م��ن 90 مدينة منتش��رة في 
أكثر م��ن 13 دولة في منطقة الش��رق 
األوس��ط الكبي��ر إضاف��ة إلى ش��مال 
أفريقي��ا، وتركيا، وباكس��تان، مع وجود 
أكث��ر م��ن 15 مليون مس��تعمل وأكثر 
من 500 ألف كابنت في أس��واقها. هذا 
وميكن ألي ش��خص أن يصبح كابنت من 
كبات��ن »كرمي« بع��د اس��تيفاء معايير 
التوظي��ف املطلوب��ة؛ حي��ث يخض��ع 
األف��راد الذين يت��م اختياره��م لتدريب 
كامل يس��اعدهم عل��ى تأمن مدخول 

ألنفسهم وعائالتهم. 
وتع��د »ك��رمي« م��ن الش��ركات الرائدة 
ف��ي خدم��ة حج��ز س��يارات األج��رة، 
وتق��دم خدم��ات تنقل موثوق��ة وآمنة 
ك��رمي  وتق��دم  للجمي��ع.  واقتصادي��ة 
خدماتها عبر تطبي��ق كرمي أو من خالل 
املوقع اإللكتروني، أو عبر االتصال مبركز 
خدمة الزبائ��ن. وتُعد ش��ركة كرمي من 
ش��ركات »االقتصاد التشاركي« الرائدة 
في املنطقة، وتتمثل مهمتها في جعل 
حي��اة الناس أكثر س��هولة، وفي توفير 

املالين من فرص العمل. 

تقرير

كبريات شركات النقل اإلقليمية تسعى للعمل في العراق
مستفيدة من قرارات ذللت العقبات أمام الراغبين
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فتح باب التقديم لمتعهدي 
موسم الحج المقبل

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن فتح 
باب التق��دمي ملن يرغب العمل بصفة متعهد 

في موسم احلج املقبل 1439 ه� - 2018 م. 
وذكر املتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن 
فهد الكناني، في تصريح السبت ان »الهيئة 
س��تبدأ م��ن اليوم االح��د اس��تقبال طلبات 
التقدمي للعمل بصفة متعهد ملوس��م احلج 
املقب��ل ولغاي��ة نهاية الدوام الرس��مي ليوم 

االحد الرابع من شباط املقبل ». 
واضاف املتحدث الرسمي للهيئة ان »التقدمي 
يك��ون من خ��الل س��حب اس��تمارة التقدمي 
للراغبن بالعمل على  وفق الش��روط احملددة 
م��ن قب��ل الهيئ��ة عب��ر موقعها الرس��مي 
وصفحاته��ا الرئيس��ة في مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي وامالء حقولها وتس��ليمها الى 

مكاتبها في بغداد واحملافظات«. 

محافظ واسط يترأس اجتماع اللجنة 
التحضيرية للمهرجان القرآني الدولي السادس

 اإلعمار تنّفذ مشروع جسر هيت الحديدي 

افتتاح مركز وبيت صحي في قضاء أبي غريب 
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متابعة الصباح الجديد:

افتتحت وزير االعمار واالس��كان 
أوس��ي  ناف��ع  آن  املهندس��ة  د. 
مشروع جسر املوصل الرابع في 
مدينة املوصل، واملمول من قرض 
البن��ك الدول��ي الط��ارئ إلعادة 

اعمار املناطق احملررة.
وذك��رت الوزي��ر في كلم��ة لها 
باملناس��بة ان تنفي��ذ مش��روع 
)جسر املوصل الرابع( حل مؤقت 
يهدف لتخفيف الزخم احلاصل 
املوصل  عل��ى جس��ري مدين��ة 
ويس��هم ف��ي تس��هيل حركة 
املواطنني واملركبات بني جانبيها 
األمين وااليسر، مؤكدة ان الوزارة 
وضع��ت خط��ة للب��دء بعملية 
اعمار كل اجلس��ور املدمرة على 
وفق تصاميمها القدمية، ليكون 
ع��ام 2018 عام��اً ألع��ادة اعمار 
املدم��رة  اجلس��ور  كل  وتأهي��ل 
في املناطق احملررة، مش��يرة الى 
سيش��هد  املقب��ل  الش��هر  ان 
استكمال اعمال اجلسر احلديدي 

)العتيق(.
واضافت الوزير ان املالكات الفنية 
لل��وزارة  التابع��ة  والهندس��ية 
اجنزت املش��روع تنفيذاً واشرافاً، 
من خالل ش��ركة الف��او العامة 
ودائرة الطرق واجلس��ورالتابعتني 
للوزارة ، بطول 160 متراً وبعرض 
7 أمت��ار ونص��ف املت��ر ومبمرين 
)ذهاب��ا وإياب��ا( ، مش��يرة الى ان 
هذا االجناز حتق��ق بفضل جهود 
العامل��ني ف��ي املش��روع الذين 
ونه��اراً  لي��الً  العم��ل  واصل��وا 
وبسباق مع الزمن بوجبتي عمل 
، مفضلني  ومس��ائية  صباحية 
البق��اء في س��احات العمل من 
اجل إجنازه ليكون متاحا ألهالي 
املوص��ل الكرام ومس��اهمة في 
اعمار محافظتهم التي دمرتها 

عصابات داعش اإلرهابي. 
واكدت الوزير حرص الوزارة على 

النهوض بواق��ع البنى التحتية 
واجن��از بقي��ة املش��اريع املوكلة 
لل��وزارة وتوفير افض��ل اخلدمات 
للمواطن��ني ف��ي احملافظة حيث 
كانت الوزارة في طليعة الوزارات 
اخلدمي��ة الت��ي رافق��ت القوات 
االمنية في اثناء عمليات التحرير 
االساس��ية  اخلدم��ات  ألع��ادة 
واعمار البنى التحتية من الطرق 
واجلسور وتوفير اخلدمات البلدية 
واملاء الصالح للش��رب، انطالقا 
بصفته��ا  مس��ؤوليتها  م��ن 

اجلهة القطاعية املس��ؤولة عن 
قط��اع البن��ى التحتي��ة وتوفير 
اخلدم��ات والتي ه��ي على متاس 
مباشر مع املواطنني. مبينة بأن 
الوزارة تعم��ل على اعمار جميع 
احملافظ��ات احمل��ررة وم��ن دون ان 
يفوتها في الوقت نفسه اعمار 

محافظات احملررين االبطال.
وقدمت الوزير شكرها وتقديرها 
للعامل��ني ف��ي املش��روع الذين 
بذل��وا جه��ودا كبيرة م��ن اجل 
إجنازه على وفق التوقيتات احملددة 

واملواصف��ات الفني��ة املطلوبة، 
مؤك��دة س��عي ال��وزارة لب��ذل 
اقص��ى اجلهود املمكن��ة العمار 
مدينة املوص��ل أم الربيعني كما 
كانت سابقا ويعم األمن واألمان 
في رب��وع عراقنا العزيز احملافظة 

وبقية املناطق احملررة.
وخالل جوالته��ا امليدانية لليوم 
املوص��ل  مدين��ة  ف��ي  الثان��ي 
أوس��ي  املهندس��ة  تفق��دت 
اجلانب  ف��ي  القدمي��ة(  )املدين��ة 
األمي��ن من مدين��ة املوصل خالل 

جولة ميدانية لها. 
وذكرت الوزير ف��ي اثناء جولتها 
ف��ي املدين��ة القدمي��ة ان ه��ذه 
املنطق��ة تتمتع بعم��ق تأريخي 
وثقافي كبير،  وتراث��ي  وحضاري 
ويتطلب اعمارها خطوات وآليات 
مدروسة ومتأنية وغير متسرعة 
للحفاظ على معاملها التاريخية 
والتراثية بأبه��ى صورها لتكون 
مرك��ز ج��ذب س��ياحي وتراث��ي 
وثقافي، ومبا يخدم اهاليها على 
وفق أحدث املعايير التخطيطية 

الس��كني  واالحتياج  احلضري��ة 
الثقافي ... 

ان  اوس��ي  املهندس��ة  وأك��دت 
ال��وزارة حريصة عل��ى النهوض 
بواق��ع البنى التحتي��ة في هذه 
املدين��ة وتوفير افص��ل اخلدمات 
للمواطن��ني في عم��وم اقضية 
ونواحي احملافظة، ألعاده اخلدمات 
البنى  واعمار  اليها  االساس��ية 
التحتي��ة م��ن الطرق واجلس��ور 
وتوفي��ر اخلدمات البلدي��ة واملاء 

الصالح للشرب.

وضعت خطة لتأهيل جميع الجسور المدمرة

وزيرة اإلعمار تفتتح جسر الموصل الرابع الرابط بين جانبي المدينة 

افتتاح جسر الموصل 
سيسهم في تخفيف 
الزخم الحاصل على 
جسري المدينة 
ويسهم في تسهيل 
حركة المواطنين 
والمركبات بين 
جانبيها األيمن 
واأليسر

جسر املوصل

إكمال تأهيل جسر عمر 
بن عبدالعزيز في الرمادي 

استعمال الطاقة المتجددة 
في المشاريع الزراعية

استعدادات متواصلة لتأهيل 
مطحنة العمارة الحكومية

االنبار - الصباح الجديد:
أعلنت مديرية طرق وجس��ور محافظ��ة األنبار امس 
الس��بت إكمال تأهيل جس��ر عمر بن عبد العزيز في 
مدينة الرمادي وال��ذي تعرض لعمليات تفجير نفذها 
تنظي��م »داع��ش«، مبين��ة أن تكلفة إع��ادة التأهيل 

بلغت مليون و400 ألف دوالر.
وقال مدير دائرة الطرق واجلسور مهدي عبد فرحان: »مت 
إكمال تأهيل وإعمار جس��ر عم��ر بن عبد العزيز الذي 
يربط مركز مدينة الرمادي مبنطقة التأميم غربيها«، 
مبيناً أن »اجلس��ر تع��رض لعمليات تفجي��ر من قبل 

داعش خالل السنوات املاضية«.
وأضاف فرحان، أن » وزارة االعمار واإلس��كان هي التي 
نفذت املشروع بواسطة مديرية طرق وجسور األنبار«، 
الفت��ا الى أن »املش��روع مت إعادة اعم��اره ضم القرض 
الط��ارئ للبنك الدولي ومببلغ ق��دره مليون و400 ألف 

دوالر وخالل 10 أشهر«. 
كما اعلن املدير العام عن إحالة س��تة جسور مدمرة 
ف��ي احملافظة ال��ى االعمار منه��ا أربعة جس��ور هي 
الصقالوية واحللوة واالذراع والعناز باألنبار الى االعمار، 
عن طريق وزارة االعمار واإلسكان«، مضيفا ان جسري 
جبة ب البغدادي والسكة في منطقة البوعلون غربي 
الفلوجة، مت احالتهما الى االعمار عن طريق محافظة 
األنبار«، الفت��ا الى أن »جميع اجلس��ور دمرتها عناصر 

داعش والعمليات العسكرية«.
وكان��ت مديرية ط��رق وجس��ور األنبار ق��د اعلنت أن 
مجموع اجلسور التي دمرها »داعش« في ثالثة أقضية 

فقط بلغت 15 جسراً. 

بغداد - الصباح الجديد:
نظم��ت وزارة الزراعة بالتعاون م��ع وزارة الصناعة 
/ مرك��ز بحوث الطاق��ة والبيئة ورش��ة عمل عن 
الطاقة املتجددة والبيئ��ة في العراق الواقع ومدى 

االستفادة منها في املشاريع الزراعية.
وتن��اول الباح��ث خالل الورش��ة آلية عم��ل املركز 
واملتضمنة البحوث واالستشارات الفنية وتصميم 
وتصني��ع وتطوي��ر وتنفي��ذ وصيان��ة منظوم��ات 
ومش��اريع الطاقة املتجددة ) الطاقة الشمس��ية 
،طاق��ة الرياح، طاقة الكتل��ة احليوية( ، كما تطرق 
الباح��ث الى املش��اريع التي نفذه��ا املركز لبعض 
الدوائ��ر الزراعية كدائرة البيط��رة والهيئة العامة 
للنخيل س��ابقاً في مجال مكافحة حش��رة عنق 
النخي��ل وتصنيع 35 مصي��دة تعمل على الطاقة 

الشمسية .
وب��نينّ الباح��ث ان الهدف من الورش��ة فت��ح افاق 
مس��تقبلية ب��ن وزارت��ي الزراع��ة والصناع��ة في 
املش��اريع الزراعي��ة الت��ي تعتم��د عل��ى الطاقة 

املتجددة.
وحضر الورش��ة مستش��ار الوزارة لش��ؤون الثروة 
احليواني��ة ومديرع��ام دائ��رة التخطي��ط واملتابعة 
ومدي��ر مرك��ز بح��وث الطاق��ة والبيئة ف��ي وزارة 

الصناعة وعدد من موظفي وزارة الزراعة.

بغداد - الصباح الجديد:
زارت جلنة هندس��ية من الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلب��وب ف��ي وزارة التج��ارة موقع مطحن��ة العمارة 
احلكومية للوقوف على االس��تعدادات اجلارية لتأهيل 

املطحنة .
واوضح املهندس طه ياسني عباس مدير عام الشركة 
ان اللجنة الفنية نفذت زيارة تفقدية ملطحنة العمارة 
احلكومي��ة لالطالع على احلالة الفنية للموقع وتقدمي 
التوجيهات واملقترحات الت��ي تصب في اجناز االعمال 
الفني��ة وعملية تنصي��ب املكائن واملع��دات احلديثة 
بصورة صحيحة وجتنب حدوث انحرافات او مشكالت 

في اثناء عملية التأهيل.
واش��ار املدير العام ان الش��ركه قررت في وقت سابق 
نقل معدات املطاحن )5و6( السويس��رية املنش��أ الى 
مواقع مطحنتي العمارة واالنب��ار احلكوميتني العادة 
تأهليهما بعد ان اس��تحصلت املوافقات الرس��مية 

للشروع بعملية النقل والتأهيل .
من جانبها اعلن��ت دائرة التخطي��ط واملتابعة بوزارة 
التجاره عن توجيه قس��م النقل املركزي احد اقسام 
ه��ذه الدائرة بض��رورة اس��تنفار كامل جه��د الوزارة 

ملناقلة احلنطة احمللية من محافظة صالح الدين .
واوضح��ت مدير عام الدائرة ابتهال هاش��م صابط ان 
التوجيه صدر الى جميع اقس��ام النقل والورشة في 
شركات الوزارة من خالل قسم النقل املركزي بضرورة 
اس��تنفار جهد النق��ل وتوجيهه ملناقل��ة 5 االف طن 
م��ن احلنط��ه احملليه م��ن محافظة ص��الح الدين الى 

محافظة االنبار.
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بغداد - الصباح الجديد:
حص��دت ه��واوي مجموعة من 
اجلوائ��ز املرموق��ة م��ن جه��ات 
مج��ال  ف��ي  رائ��دة  إعالمي��ة 
مع��رض  ضم��ن  التكنولوجي��ا 
االس��تهالكية  االلكتروني��ات 
2018، وذل��ك عقب إطالق هاتف 
هواوي مايت 10 ب��رو بنجاح في 
السوق األميركية والكشف عن 
سلسلة ’هواوي واي فاي كيو2 . 
ون��ال الهات��ف 4 جوائز ب��ارزة مبا 
فيه��ا جائزة »أفضل هاتف ذكي 
لعام 2017« م��ن موقع ’أندرويد 
أثوريت��ي‘ نظير ميزات��ه الفريدة 
وعل��ى رأس��ها معال��ج الذكاء 
’الي��كا‘  وكامي��را  االصطناع��ي 
الثنائي��ة والبطاري��ة التي تدوم 
طويالً. من ناحيٍة أخرى، مت تكرمي 
أجه��زة ’ه��واوي واي ف��اي كي��و 
2‘ لتفوقه��ا في مج��ال اتصال 
كام��ل  الالس��لكي  االنترن��ت 

التغطية.
وفيما يلي اجلوائ��ز اخلمس التي 
ف��ازت بها ه��واوي ف��ي معرض 

االلكترونيات االستهالكية:
أثوريت��ي: من��ح موقع  أندروي��د 
’هواوي  أثوريت��ي‘ هاتف  ’أندرويد 
ماي��ت 10 ب��رو‘ جائ��زة »أفضل 
هات��ف ذكي لع��ام 2017«نظير 
التزام��ه بأعلى معايي��ر اجلودة. 
حيث أشاد محرر املوقع بالتطور 
الالف��ت للهاتف عام��اً بعد عام 

واصفاً إياه ب�اجله��از الرائد بكل 
م��ا للكلمة من معنى. ويُش��ار 
إل��ى أن املوق��ع ه��و عب��ارة عن 
مدونة عاملية توفر نصائح قيمة 
وأخب��ار وتقييمات وغير ذلك من 
اخلدم��ات ف��ي مج��ال الهواتف 
الذكي��ة، ويحظ��ى بزي��ارة 32.2 

مليون زائر فريد شهرياً.
تي��ك رادار: صن��ف موق��ع ’تيك 
ماي��ت  ’ه��واوي  هات��ف  رادار‘ 
10 ب��رو‘ كأفض��ل هات��ف ذكي 
االلكتروني��ات  مع��رض  خ��الل 
الضوء  مس��لطاً  االستهالكية 
ب��دءاً  الفري��دة،  مزاي��اه  عل��ى 
بش��ريحة معال��ج ’كيرين 970‘ 
لل��ذكاء االصطناعي وشاش��ة 
والعدس��ة  الكامل��ة  الع��رض 
العال��م  األكب��ر ف��ي  الثنائي��ة 
بفتح��ة قياس��ها f/1.6، وصوالً 
املعتم��دة  التكنولوجي��ا  إل��ى 
والرائدة عاملياً لضمان مس��توى 
السالمة طوال عملية الشحن. 
ويتخص��ص موق��ع ’تي��ك رادار‘ 
وتقييمات  بأخب��ار  اإللكترون��ي 
وبخاصة  التكنولوجيا  منتجات 
األجهزة الذكية، ويحظى بزيارة 

77.5 مليون زائر فريد شهرياً.
ت��ي 3: منح��ت مجل��ة ’ت��ي 3‘ 
سلسلة ’هواوي واي فاي كيو 2‘ 
إحدى جوائزها لألجهزة املفضلة 
وذلك تكرمياً نظامها الالسلكي 
املن��زل  كام��ل  يغط��ي  ال��ذي 

إدخال إعدادت الش��بكة  ويتيح 
واالتص��ال مبنته��ى الس��هولة. 
وتأتي اجلائزة تكرمياً للمزايا التي 
توفرها األجهزة للمس��تخدمني 
النهائيني من س��رعة وموثوقية 
ف��ي االتص��ال. وتُعتب��ر ’ت��ي 3‘ 
مص��دراً عاملي��اً ألح��دث األخبار 
وابت��كارات  األجه��زة  ح��ول 
التكنولوجيا والتقييمات ودالئل 
الشراء واملزايا، وحتظى بزيارة 2.3 

مليون زائر فريد شهرياً.
بوليس: حص��د هاتف  أندروي��د 

’هواوي مايت 10 برو‘ جائزة أفضل 
جهاز في مع��رض االلكترونيات 
االس��تهالكية 2018 م��ن موقع 
’أندروي��د بوليس‘ بفضل معالج 
’كيري��ن  االصطناع��ي  ال��ذكاء 
970‘ والكامي��را الذكي��ة ثنائية 
والبطارية  ’اليكا‘  العدس��ة من 
التي ت��دوم طوي��الً. كما أش��اد 
األني��ق  بالتصمي��م  املوق��ع 
ويُع��د  للجه��از  واالنس��يابي 
املوق��ع منص��ة عاملي��ة ألخب��ار 
التكنولوجيا واألعمال والترفيه، 
ويحظ��ى بزي��ارة 19 ملي��ون زائر 

فريد شهرياً.
أندروي��د س��نترال: من��ح موقع 
هات��ف  س��نترال‘  ’أندروي��د 
’ه��واوي ماي��ت 10 ب��رو‘ جائ��زة 
»أفض��ل اختيار ضم��ن معرض 
االس��تهالكية  االلكتروني��ات 
الثنائية  لكاميرته  2018 تقديراً 
وتقنية ’س��وبر تشارج‘ للشحن 
الع��رض  وشاش��ة  الس��ريع 
بحجم 6 بوصة وتقنية ’النطاق 
حي��ث  العال��ي‘.  الديناميك��ي 
وصفه مح��رر املوقع بأنه أفضل 
هوات��ف ه��واوي عل��ى اإلطالق، 
وأفضل الهواتف العاملة بنظام 
أندرويد من حيث عمر البطارية 
ويغطي موقع ’أندرويد س��نترال‘ 
أخب��ار التكنولوجي��ا واألعم��ال 
حول العالم، ويسجل زيارة 47.2 

زائر فريد شهرياً. 

سلسلة هاتف هواوي مايت 10 برو وواي 
بغداد - الصباح الجديد:فاي كيو 2 تحصدان جوائز مرموقة 

أعلنت أمانة بغداد السبت فتح 
شارع مهم مغلق منذ 12 عاماَ 
ش��مالي العاصم��ة، الفتة الى 
احلاصلة عليه  التج��اوزات  إزالة 
قي��ادة عمليات  بالتنس��يق مع 

بغداد .
وقال��ت األمانة إن »دائ��رة بلدية 
االعظمي��ة أع��ادت فتح ش��ارع 
16 الفاص��ل بني احمللت��ني 306 و 
304 أمام حركة مرور الس��يارات 
لتقليل الزخم امل��روري في تلك 
املناط��ق بعد إغالق اس��تمر ١٢ 
»أعم��ال  أن  ، مضيف��ة  عام��ا« 
الكتل  رف��ع  االفتت��اح تضمنت 
جمي��ع  وإزال��ة  الكونكريتي��ة 
التجاوزات على جانبي الش��ارع 
واملتمثلة باملسقفات واألكشاك 
املنصوبة  اإلعالني��ة  واللوح��ات 
بش��كل غي��ر قانون��ي بالتعاون 
مع مديرية احلراسات واألمن في 
أمانة بغداد بالتنسيق مع قيادة 
عملي��ات بغ��داد«، مش��يرة الى 
»رفع األنقاض وغس��ل الش��ارع 
املتض��ررة  األرصف��ة  وإص��الح 
وتس��ليك خط���وط تصري���ف 
الصح���ي  الص���رف  مي���اه 

واألمط�ار«.
كم��ا اعلنت أمانة بغ��داد، قرب 
فتح شارعني مغلقني منذ عدة 
سنوات ضمن قاطع دائرة بلدية 
 ، العاصم��ة  ش��رقي  الش��عب 
مبينة ان » دائرة بلدية الش��عب 
لفت��ح  إس��تعداداتها  أكمل��ت 

الش��ارع اخلدم��ي لبوب الش��ام 
وش��ارع امليث��اق بالتنس��يق مع 

قيادة عمليات بغداد » .
واضاف��ت ان » الدائرة ستباش��ر 
أيض��اً بتأهيل وتطوي��ر عدد من 
الش��وارع املهم��ة كش��ارع زين 
القوس وش��ارع االربعة االف عبر 
صيانة احلف��ر واملطبات والقالب 
اجلانبي وتأثيث الشوارع بكابات 
زراعي��ة بع��د ازال��ة التج��اوزات 

واملشوهات ».
 مش��يرة ال���ى ان » خطت�ه��ا 
له���ذا الع��ام تضمن��ت زي��ادة 
ع��دد نوب��ات العمل في قس��م 
النظاف��ة ودع��م اجله��د الليلي 
وزي��ادة االلي��ات وتنظي��م م��رور 
الكابس���ات ونشرحاويات جمع 
انتش��ارها  للحد من  النفاي��ات 
العش��وائي ال��ى جان��ب صيانة 
تصري��ف  وش��بكات  محط��ات 
الصح���ي  الص���رف  م�ي��اه 

واالمط�ار.«
واوضحت أنها »ستقوم بحملة 
واسعة لرفع األنقاض والنفايات 
تل��ك  غل��ق  ج��راء  املتجمع��ة 
إضافة  الشوارع لسنني طويلة، 
ال��ى عملي��ة الكنس والغس��ل 

وإعادة احلياة لها«. 
يذك��ر أن أمان��ة بغ��داد وقي��ادة 
عملي��ات بغداد تعل��ن بني فترة 
وفترة أخرى عن إعادة فتح شوارع 
ف��ي مناط��ق ش��تى ب العاصمة 
بع��د إغالقها لس��نوات طويلة 

لدواع أمنية.

افتتاح شارع مغلق منذ 12 
عامًا في األعظمية 

في معرض اإللكترونيات االستهالكية 2018 

بغداد - الصباح الجديد:
النق��ل، اجلمعة،  وزارة  اعلن��ت 
توقيع عق��د جباي��ة الطائرات 
العاب��رة لالج��واء العراقية مع 
منظم��ة "االيات��ا"، مبين��ة ان 
ه��ذا العق��د االول م��ن نوعه، 
فيما اشارت الى ان العقد يعد 
عامال اقتصاديا مهما يس��هم 

بانتعاش اقتصاد البلد.
وقالت وزارة النقل في بيان لها 
اجلديد"نسخة  تلقت"الصباح 
منه إن "الوكي��ل الفني لوزارة 
النقل رئيس س��لطة الطيران 
املدن��ي العراقي عب��اس عمران 
جباي��ة  عق��د  وق��ع  موس��ى 
رس��وم عبور الطائرات لألجواء 
العراقية مع مس��ؤول منظمة 
إالياتا الدولية ممثلة الش��ركات 
العاملة في قطاع النقل اجلوي 
محم��د أب��ش، حيث يع��د هذا 
العق��د االول من نوع��ه والذي 
يترت��ب علي��ه مهم��ة جباي��ة 

عب��ور األج��واء العراقية جلميع 
العاب��رة  الطي��ران  ش��ركات 
لألجواء مقاب��ل تقدمي اخلدمات 

اإلدارية للعراق". 
م��ن جهت��ه، ق��ال موس��ى إن 
"اب��رام هذا العقد ج��اء لتوفير 
نق��ل جوي آم��ن ومنتظم كما 
انه يع��د عامال اقتصاديا مهما 
اقتصاد  انتع��اش  يس��هم في 

البلد". 
ومن اجلدي��ر بالذك��ر ان معدل 
العراقية  األج��واء  عب��ر  امل��رور 
ش��هد ارتفاعا كبي��راً بعد رفع 
التحذي��ر من قب��ل منظمة ال� 
faa اضافة ال��ى موقع العراق 
يس��تقطب  ال��ذي  اجلغراف��ي 
جمي��ع دول اخللي��ج واملنطقة، 

بحسب وزارة النقل. 
وكانت السفارة األميركية في 
بغداد اك��دت في بي��ان لها أن 
أكثر  العراق س��يحصل عل��ى 
من 70 مليون دوالر س��نويا من 

رس��وم التحليق ف��ي أجوائه ، 
مضيف��ة أن "هيئ��ة الطي��ران 
الفيدرالي��ة االميركي��ة ق��ررت 
أن التهدي��د ال��ذى يتعرض له 
الطيران املدني انخفض مبا فيه 
الكفاية كي تتمكن ش��ركات 
الطي��ران االميركية وش��ركات 
البريدية من اس��تئناف  الرموز 
التحلي��ق ف��وق س��ماء العراق 
للم��رة االول��ى منذ ش��هر آب 

سنة 2014".
وأوضحت الس��فارة ف��ي بيانها 
أن "حكومة العراق س��تتحصل 
عل��ى أكثر م��ن 70 ملي��ون دوالر 
من العائدات السنوية من رسوم 
التحلي��ق في ال�ج��واء العراقية 
، وس��تزيد هذه األموال من دخل 
هيئ��ة الطيران املدن��ي العراقية 
وقدرته��ا عل��ى حتس��ني نظ��ام 
املالحة اجلوية للبالد"، الفتة الى 
أن "تلك املدفوعات كانت تذهب 

في السابق إلى بلدان أخرى".

رسوم من الطائرات العابرة لألجواء العراقية 



متابعة - الصباح الجديد:

الغاردي��ان  صحيف��ة  كش��فت 
البريطانية شهادات تشير إلى شيوع 
ثقاف��ة صم��ت واإلفالت م��ن العقاب 
داخ��ل األمم املتح��دة، بس��بب توس��ع 
أعمال التحرش واالعتداءات اجلنسية 

في مكاتبها عبر أنحاء العالم.
أوردت صحيف لو فيغارو الفرنس��ية، 
نق��ال ع��ن الغاردي��ان أن الصحيف��ة 
البريطانية جمعت ش��هادات، تشير 
إلى ثقاف��ة صمت وإفالت من العقاب 
داخل األمم املتح��دة، حيث تعهد أمني 
عام املنظم��ة أنطونيو غوتيريش بأنه 
ل��ن يكون هن��اك تس��امح ف��ي هذا 

الشأن على االطالق.
وكان��ت موجة اإلق��رارات التي أتبعت 
قضية وينستني كشفت عن ضحية 
جدي��دة، فبحس��ب املعلوم��ات التي 
نش��رتها الصحيفة فإن األمم املتحدة 
س��محت بتوس��يع أعم��ال التحرش 
واالعتداءات اجلنسية في مكاتبها عبر 
أنحاء العالم. ويعتقد أن األمم املتحدة 
وضعت سياسة وقائية عدمية اجلدوى 
تض��ع املتهمني عل��ى الهامش بينما 
يبق��ى الفاعلون املفترضون أحرارا في 

منأى عن احملاسبة.
وقال��ت الصحيف��ة إنها اس��تجوبت 
عش��رات املوظفني احلاليني والقدامى 
ف��ي األمم املتحدة يتحدرون من عش��ر 
دول، وصف��وا ثقاف��ة صم��ت ونظاما 
مخت��ال للمطالب��ة باحلق��وق ينقلب 
ض��د الضحاي��ا. ومن بني األش��خاص 
املس��تجوبني أعل��ن خمس��ة عش��ر 
ش��خصا، أنهم كان��وا ضحايا حترش 
أو اعتداءات جنس��ية خالل السنوات 
تل��ك  وبحس��ب  املاضي��ة،  اخلم��س 
التصريحات فإن الوقائع كانت تتراوح 

بني التحرش اللفظي واالغتصاب.
و من بني املوظفني سبع نساء صرحن 
مب��ا تعرض��ن ل��ه، ويع��د ه��ذا العدد 
ضعيف��ا، ويفس��ر ذلك ب��أن الضحايا 
يخس��رن  أن  م��ن  اخل��وف  يعتريه��ن 
وظائفه��ن خاصة إذا كان��ت الواحدة 
ف��ي موقع مستش��ارة، أو القتناعهن 
ب��أن األمم املتح��دة لن تتخ��ذ أي اجراء 

بحق املتهمني.
كما صرح��ت ثالث نس��اء بأنهن كن 
ضحاي��ا حت��رش أو اعت��داء جنس��ي، 
وكلهن عملن ف��ي مكاتب مختلفة، 
وقد أش��رن إل��ى أنهن اضط��ررن إلى 
مغادرة عملهن، أو هددن بإيقاف عقود 
عملهن بع��د توجيههن اتهامات، أما 

فأبقي عليهم  املفترض��ون  املتهمون 
في مواقعهم.

إح��دى الضحاي��ا قال��ت إن موظف��ا 

س��اميا في األمم املتحدة يكبرها سنا 
اغتصبه��ا، وعندما أبلغ��ت عن ذلك 
فتح حتقي��ق داخلي، ولك��ن املنظمة 

قضت بأن األدل��ة الطبية غير كافية، 
ونت��ج ع��ن ذلك ط��رد الضحي��ة من 
عملها وخسرت تأشيرتها، ثم قضت 

أشهرا عدة داخل مستشفى بسبب 
الضغط النفس��ي وتأثي��ر الصدمة، 
ومن��ذ ذلك الوقت تخش��ى تلك املرأة 
من املضايقة واالضطهاد إن هي عادت 

إلى بلدها األصلي.
وتقول صحيفة الغارديان إنها اطلعت 
على وثائق داخلية عبرت فيها نس��اء 
ع��ن ارتيابه��ن من التحقيق��ات التي 
املراقب��ة  مصال��ح  مكت��ب  أجراه��ا 
الش��هادات  وبحس��ب  الداخلي��ة. 
ف��إن الفري��ق املكل��ف بالتحقيق لم 
يس��تجوب الش��اهدين األساس��يني 
والوثائ��ق ذات الصل��ة حتت��وي عل��ى 

أخطاء ملموسة.
ولطامل��ا تعرض��ت األمم املتح��دة إل��ى 
االنتق��اد بس��ب ع��دم قدرته��ا على 
التحقي��ق، بش��أن ش��بهات تخ��ص 
قوات  ارتكبتها  انته��اكات جنس��ية 
حفظ الس��الم بحق السكان احملليني، 
خاصة في هايتي وإفريقيا الوسطى.

وف��ي بي��ان ل��أمم املتح��دة تعه��دت 
املنظمة بدع��م إمكانياتها املتعلقة 
بالتحقيق وبدعم الضحايا، وأش��ارت 
إلى أن األمني العام للمنظمة أنطونيو 
غوتيري��ش ع��ني مدافعا ع��ن حقوق 
الضحاي��ا، وش��كل فري��ق عمل على 
مس��توى عال يخص مل��ف التحرش 

اجلنس��ي، بهدف فحص السياس��ات 
ودع��م التحقيق��ات، كم��ا س��تقوم 
املنظمة بإج��راء حتقيق لبحث حجم 
املشكلة، ومد يد املساعدة ملن يبحث 

عن االستشارة.
وبين��ت األمم املتحدة أن��ه مت اإلبالغ عن 
خمسة عشر حالة داخل املنظمة في 
2016 وعشرين حالة السنة املاضية، 
ولكنه��ا ل��م جتب ع��ن احل��االت التي 
الغارديان، بسبب  كشفتها صحيفة 
نق��ص الدقة فيما تعل��ق باألماكن أو 
بالوكاالت املعنية في صلب املنظمة.

املؤسس��ات  العدي��د م��ن  ان  يذك��ر 
واالجتماعي��ة،  الفني��ة  واملنظم��ات 
فتح��ت حتقيق��ات بش��أن التح��رش 
اجلنس��ي، بع��د طرد اخمل��رج األميركي 
هارفي وينستني في تشرين اول املاضي، 
م��ن التحكيم ف��ي جائزة االوس��كار 
بتهمة التحرش اجلنسي والتي ثبتت 
عليه، األم��ر الذي فتح عل��ى ما يبدو 
ش��هية عش��رات الضحاي��ا لفضح 
املعتدين عليهم، وش��كلت النس��اء 
الغالبي��ة العظم��ى م��ن الضحاي��ا 
اللواتي اضطررن الى الس��كوت ردحا 
م��ن الزمن، لكن تنام��ي االحتجاجات 
ضد التحرش اجلنسي شجعهن على 

التصريح مبا تعرضن اليه.

شؤون عربية ودولية6

القاهرة - وكاالت:
أعلن الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي امس 
االول اجلمعة، ترشحه خلوض االنتخابات الرئاسية 

املصرية لفترة ثانية.
وجاء إعالن السيسي خالل كلمة ألقاها في مؤمتر 
»حكاي��ة وطن« مبصر، داعيا املصريني للمش��اركة 

في االنتخابات.
وقال السيس��ي )65 عاما(، إنه بذل قصارى جهده 
ف��ي الفترة الت��ي قضاها رئيس��ا للجمهورية في 
خدم��ة مصر، وأض��اف: »إْن كان املصري��ون يريدون 
رد اجلمي��ل، فعليه��م أن ينزلوا لصنادي��ق االقتراع 

ويختاروا من يشاؤون«.
وم��ن املقرر أن جت��رى اجلولة األولى م��ن االنتخابات 
الرئاس��ية املصرية هذا العام على مدى ثالثة أيام 

للفترة 26 - 28 آذار.
وانتخ��ب السيس��ي، وه��و قائد س��ابق للجيش، 
رئيس��ا العام 2014 بعد عام من اإلطاحة بسلفه 
محمد مرس��ي وس��ط احتجاجات شعبية كبيرة 
ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا في 30 حزيران 

العام 2013.

موسكو - وكاالت:
رجحت مصادر دبلوماس��ية أميركي��ة مطلعة زيارة 
فري��ق من أعض��اء الكونغرس األميركي روس��يا في 
إطار املس��اعي البرملانية ل��رأب الصدع في العالقات 

والتطبيع بني البلدين.
ولم تستبعد هذه املصادر أن تتم الزيارة خالل األشهر 
الستة املقبلة، مضيفة أن »التحضير مستمر لزيارة 
وفد أمريكي آخر من أعضاء الكونغرس إلى روس��يا، 

لم يتم البت النهائي فيها حتى اآلن«.
وسبق لوسائل إعالم أميركية وذكرت أن السيناتورين 
اجلمهوريني رون جونس��ون، وجون باراس��و قررا إلغاء 
زيارتهم��ا إل��ى روس��يا بع��د رف��ض موس��كو منح 

تأشيرتها لزميلتهما الدميقراطية جني شاهني.
من جهتها، رفضت الس��فارة الروسية في الواليات 
الروس��ي  للجان��ب  املوجه��ة  االتهام��ات  املتح��دة 
بتعطي��ل زي��ارة رون جونس��ون وجون باراس��و وجني 

شاهني إلى روسيا.
وذكر مصدر في الس��فارة، أن اجلانب الروس��ي طرح 
عل��ى األميركان جملة م��ن املقترحات لتنظيم هذه 
الزي��ارة، مب��ا فيها منح التأش��يرة للمش��مولني في 
قائمة العقوبات الروسية، شريطة تعامل واشنطن 

باملثل، إال أن األميركيني رفضوا هذا املقترح«.

برلين - رويترز:
قالت رئيس��ة ال��وزراء البريطانية تيري��زا ماي في 
تصريحات نش��رتها صحيفة بيل��د األملانية امس 
الس��بت إن بريطاني��ا تريد التوص��ل التفاق جتاري 
ش��امل مع االحتاد األوروبي ،باإلضافة إلى اتفاقية 

دفاعية لدى انسحابها من االحتاد.
وأضاف��ت ماي أن حكومتها أنه��ا تريد إبرام اتفاق 
جت��اري يتجاوز اتفاق االحت��اد األوروبي مع النرويج أو 
كن��دا وذلك ببس��اطة ألن بريطاني��ا تتفاوض من 
موق��ف مختلف عن موقفي الدولتني. وقالت ماي 
لصحيف��ة بيلد الواس��عة االنتش��ار إن »األمر ال 

يتعلق بعملية انتقاء.
»نريد التف��اوض من أجل التوصل التفاق ش��امل 
للتج��ارة احل��رة واتفاقي��ة أمنية. إنن��ا في موقف 

استهاللي مختلف عن كندا أو النرويج«.
وأبرمت بريطانيا واالحتاد األوروبي اتفاقا لالنفصال 
الش��هر املاضي مهد الطريق أمام إجراء محادثات 
بش��أن العالق��ات التجاري��ة ب��ني اجلانب��ني ف��ي 
املس��تقبل وعزز آمال حدوث انسحاب منظم من 
االحتاد. وقالت »إننا ننس��حب م��ن االحتاد األوروبي 

وليس من أوروبا«.

السيسي يعلن ترّشحه 
لالنتخابات الرئاسية المقبلة

زيارة محتملة لفريق من 
الكونغرس إلى روسيا

ماي: بريطانيا تسعى 
التفاق تجاري شامل  
مع االتحاد األوروبي

متابعة - الصباح الجديد:

ق��ال اجليش الترك��ي إنه قصف 
مواق��ع لأك��راد ف��ي منطق��ة 
عفرين الس��ورية امس الس��بت 
حيث استهدف مخابئ ومعاقل 
يستخدمها مقاتلو حزب العمال 
االحت��اد  وح��زب  الكردس��تاني 
حماي��ة  ووح��دات  الدميقراط��ي 
الشعب الكردية، في وقت انتقد 
زعيم أكبر ح��زب تركي معارض 
ح��ول  احلكوم��ة  تصريح��ات 
العملي��ة الوش��يكة في عفرين 
أنه��ا  ش��مال س��وريا، معتب��را 
ستكون »مكلفة«، فيما وصفت 
واشنطن العملية املرتقبة بأنها 

»مزعزعة لالستقرار«.
أن  بي��ان  ف��ي  اجلي��ش  وأض��اف 
املتشددين قصفوا مواقع تركية 

في وقت سابق.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان 
خالل األسبوع االخير إنه سيدمر 
منطقة عفرين الكردية السورية 

التي يرى أنها تهدد أمن بالده.
وق��ال وزي��ر الدف��اع ن��ور الدي��ن 
جانيكلي ام��س االول اجلمعة إن 
عملي��ة تركيا في املنطقة بدأت 
بقصف عبر احلدود لكن لم تعبر 

أي قوات إلى عفرين.
بدوره انتقد زعيم أكبر حزب تركي 
مع��ارض تصريح��ات احلكوم��ة 
بش��أن العملية الوش��يكة في 
عفرين شمال سوريا، معتبرا أنها 
ستكون »مكلفة«، فيما وصفت 
واشنطن العملية املرتقبة بأنها 

»مزعزعة لالستقرار«.
ودع��ا كم��ال كليج��دار أوغل��و، 
زعي��م حزب الش��عب اجلمهوري 
التركي إلى إفس��اح اجمل��ال أمام 
مش��كلة  حل��ل  الدبلوماس��ية 
عفرين، وقال في تصريح صحفي 
أمس اجلمعة:  »إذا مت اللجوء إلى 
الدبلوماس��ية س��يتم التوصل 
إلى اتف��اق«، محذرا م��ن تفاقم 
املشكلة وتبعاتها الكبيرة على 

تركيا.
أن  أوغل��و،  كليج��دار  وأوض��ح 
عفرين ليست مثل مدينة الباب 
الت��ي متت الس��يطرة عليها في 
»درع  عملي��ة  ضم��ن   2016 آب 
الفرات«، مش��يرا إلى أن عملية 
الباب التي قت��ل فيها 72 جنديا 
تركيا، »ش��هدت اتفاقا دوليا من 
قب��ل الوالي��ات املتحدة وروس��يا 

وايران وسوريا«.
مس��ؤول  وص��ف  جانب��ه،  م��ن 

رفي��ع ف��ي اخلارجي��ة األميركية 
أمس االول اجلمع��ة، التهديدات 
التركية بتنفيذ عملية عسكرية 
»مزعزع��ة  بأنه��ا  ف��ي عفري��ن 

لالستقرار«.
وقال في حديث للصحفيني: »ال 
نعتقد أن عملية عس��كرية في 
عفرين أو أخرى تس��تهدف قوات 
س��وريا الدميقراطية في ش��مال 
وش��مال ش��رق س��وريا، تخ��دم 
االس��تقرار اإلقليمي، أو استقرار 
س��وريا أو تب��دد مخ��اوف تركيا 

بشأن أمن حدودها«.
وأضاف: »ال نعتقد أن التهديدات 
أو األنش��طة )التركية(، التي رمبا 
التقاري��ر األولية،  تش��ير إليه��ا 
تدع��م أيا من تلك القضايا. إنها 

مزعزعة لالستقرار«.
بدوره، ح��ذر رئيس جلن��ة الدفاع 
واألم��ن التابع��ة جملل��س االحت��اد 
فيكتور  الروس��ي  البرمل��ان  ف��ي 
إج��راء  م��ن  أنق��رة  بونداري��ف، 
ش��مالي  عس��كرية  عملي��ة 
س��وريا، مشيرا إلى أنه ال ينبغي 
حل هذه املش��كلة القائمة بني 
تركيا واألكراد باستخدام القوة، 
وأضاف: »هذا لن يعود بالفائدة ال 

على تركيا وال على أحد«.

وكان ه��اكان جاويش أوغلو نائب 
رئيس ال��وزراء التركي أكد امس 
أنق��رة  متس��ك  اجلمع��ة،  االول 
بتنفي��ذ العملي��ة العس��كرية 
في عفرين »مهم��ا كان الثمن« 
لضمان أمن حدود البالد والقضاء 
على اإلرهابيني، على حد تعبيره.

التركي��ة  املدفعي��ة  وكان��ت 
قصفت بكثافة منطقة عفرين 
في س��وريا ام��س االول اجلمعة 
فيم��ا قال��ت أنق��رة إن��ه بداي��ة 
عملية عس��كرية على املنطقة 

اخلاضعة لسيطرة األكراد.
جاء القصف عبر احلدود بعد أيام 
من تهديد الرئيس التركي رجب 
إردوغان بس��حق وحدات  طي��ب 
حماية الشعب الكردية السورية 
في عفري��ن ردا عل��ى تزايد نفوذ 
األك��راد في ش��ريط واس��ع من 

األراضي في شمال سوريا.
وم��ن ش��أن العمل العس��كري 
املباش��ر ف��ي منطقة يس��يطر 
عليه��ا مس��لحون أك��راد فتح 
جبهة جديدة ف��ي احلرب الدائرة 
في سوريا وزيادة التوتر بني تركيا 
والواليات املتحدة في وقت وصلت 
في��ه العالق��ات ب��ني واش��نطن 

وأنقرة إلى نقطة حرجة.

وق��ال وزي��ر الدف��اع الترك��ي نور 
االول  ام��س  جانيكل��ي  الدي��ن 
اجلمع��ة »العملية ب��دأت فعليا 
بقص��ف عب��ر احل��دود لك��ن لم 
يت��م عب��ور احلدود. عندم��ا أقول 
فعليا ال أريد أن يكون هناك سوء 
فه��م، العملية ب��دأت دون عبور 

للحدود«.
وقال مس��ؤول في وزارة اخلارجية 
األميركية إن مثل تلك اخلطوات 
س��تقوض االس��تقرار اإلقليمي 
ول��ن تس��اعد ف��ي حماي��ة أمن 

احلدود التركية.
وق��ال املس��ؤول للصحفيني »ال 
عس��كرية  عملي��ة  أن  نعتق��د 
تخ��دم االس��تقرار اإلقليم��ي أو 
استقرار س��وريا أو حتى مخاوف 
حدوده��ا«  أم��ن  بش��أن  تركي��ا 
مش��ددا عل��ى أن معلوماته عن 
التركية  العس��كرية  اخلط��وات 

محدودة.
م��ن  النوعي��ة  »تل��ك  وأض��اف 
التهدي��دات أو األنش��طة الت��ي 
التقاري��ر  تل��ك  إليه��ا  تش��ير 
املبدئية ال نعتق��د أنها تفيد أي 
من تلك القضاي��ا. إنها مزعزعة 

لالستقرار«.
ووكاالت  اع��الم  وس��ائل  وبث��ت 

للمدفعي��ة  لقط��ات  إخباري��ة، 
التركية عند قرية س��وجديجي 
احلدودي��ة وهي تطل��ق قذائفها 
امس االول اجلمعة باجتاه منطقة 
عفرين في ش��مال غرب س��وريا 
وقال��ت وحدات حماية الش��عب 
إن القوات التركية أطلقت قرابة 
70 قذيف��ة على ق��رى كردية في 

قصف من األراضي التركية .
املتح��دث  روج  روجه��ات  وق��ال 
باس��م الوح��دات ف��ي عفري��ن 
لرويترز إن القصف اس��تمر حتى 

وقت متأخر بعد ظهر اجلمعة.
أعن��ف  كان  ذل��ك  أن  وأض��اف 
قص��ف ترك��ي من��ذ أن صعدت 
أنقرة تهديداته��ا بالقيام بعمل 

عسكري ضد املنطقة الكردية.
وقال��ت وحدات حماية الش��عب 
في بيان إنها مستعدة ملواجهة 
القوات التركية واجليش السوري 
مقاتلي��ه  وصف��ت  ال��ذي  احل��ر 
س��تقضي  وإنه��ا  باإلرهابي��ني 

عليهم في عفرين.
ونقل��ت وكالة اإلعالم الروس��ية 
الروس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  ع��ن 
س��يرجي الفروف قوله إن تقارير 
إعالمي��ة عن انس��حاب وحدات 
عس��كرية روس��ية من منطقة 

عفري��ن مت نفيه��ا دون أن يح��دد 
اجلهة التي نفتها.

وأرس��لت تركي��ا قائد جيش��ها 
املاضي  اخلمي��س  إلى موس��كو 
لطل��ب املوافق��ة عل��ى تنفي��ذ 
ضربات جوية عل��ى عفرين على 
الرغم من أن دمش��ق حذرت من 
أنها ستسقط أي طائرات تركية 

تدخل مجالها اجلوي.
• »ال بديل«

لك��ن جانيكل��ي ق��ال إن أنق��رة 
مص��رة عل��ى تدمي��ر اجلماع��ة 
»س��نقضي  وأض��اف  الكردي��ة 
على جميع الشبكات والعناصر 
اإلرهابية في ش��مال س��وريا. ال 

يوجد بديل«.
وتابع قائال »العملية في وس��ط 
عفرين قد تستمر لفترة طويلة 
لك��ن املنظمة اإلرهابية س��وف 

يقضى عليها بالكامل هناك«.
وعلى الرغم من أن جانيكلي قال 
إن الق��وات التركية لم تعبر إلى 
عفرين قالت صحف تركية إن 20 
حافلة تق��ل مقاتلني من اجليش 
الس��وري احل��ر عبرت ي��وم االول 
اجلمع��ة من تركي��ا إلى منطقة 
تسيطر عليها تركيا في شمال 

سوريا إلى الشرق من عفرين.

واشنطن وصفت العملية »مزعزعة لالستقرار«

غارات جديدة للجيش التركي على عفرين شمالي سوريا

أوغلو: عفرين 
ليست مثل مدينة 

الباب التي تمت 
السيطرة عليها 

في آب 2016 
ضمن عملية »درع 

الفرات«

القوات التركية

تقـرير
بسبب توسع مكاتبها في أنحاء العالم

التحرش الجنسي يصل »األمم المتحدة« و«ثقافة الصمت« هي السائدة
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القدس - رويترز:
أعرب أحمد مجدالني عضو اللجنة 
التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر عن 
اس��تعداد اجلانب الفلسطيني من 
حيث املبدأ لبحث املقترح الروسي 
الداع��ي الجتماع عب��اس ونتنياهو 

في موسكو.
حدي��ث  ف��ي  مجدالن��ي  وق��ال 
الب��ت  يت��م  "ل��م  لل�"أناض��ول": 
مس��ألة  ف��ي  نهائ��ي  بش��كل 
الدع��وة لالجتماع، ولك��ن الرئيس 
الفلسطيني مدعّو الشهر القادم 
لزي��ارة موس��كو. وإذا مت ط��رح أي 

لقاء س��يتم بحثه بشكل موسع. 
نفضل م��ن األصدق��اء ال��روس أن 
يقوم��وا بالدع��وة إل��ى مؤمتر دولي 

للسالم".
يواف��ق  أن  مجدالن��ي  واس��تبعد 
نتنياه��و على حضور اللقاء، كونه، 
رفض لقاء مماثال في موس��كو قبل 

نحو عامني.
وأوضح مجدالني بعد تصريح وزير 
اخلارجية الروس��ي سيرغي الفروف 
الذي أملح فيه إلى استعداد عباس 
للقاء نتنياهو في روسيا، أن الدعوة 
الروس��ية للقاء تك��ررت مرتني وأن 

الرئيس الفلس��طيني وافق عليها 
م��ن حي��ث املب��دأ، لك��ن نتنياهو 
كان يتهرب من اللقاء املباش��ر مع 

عباس.
وأضاف: "ليس لدى نتنياهو ش��يء 
يقدمه، وهو ال يريد س��وى الرعاية 
األميركي��ة التي توفر ل��ه الغطاء 
االحت��الل  ملواصل��ة  السياس��ي 
واالس��تيطان. الظروف اآلن أصعب 
مما كانت عليه في الس��ابق، وحتى 
لو جتددت هذه الدع��وة فأنا أعتقد 
أن موق��ف نتنياهو س��يكون ذاته، 

وهو عدم املوافقة والتهرب".

شنغهاي - رويترز:
اتهم��ت وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة 
س��فينة حربي��ة أميركي��ة بدخول 
تصري��ح  دون  اإلقليمي��ة  مياهه��ا 
وقال��ت إنها س��تتخذ »اإلج��راءات 

الالزمة« لضمان حماية سيادتها.
موقعه��ا  عل��ى  ال��وزارة  وقال��ت 
اإللكترون��ي امس الس��بت اقتربت 
وأصبحت  األميركي��ة هوبر  املدمرة 
على بعد 12 مي��ال بحريا من جزيرة 

هوانغيان في بحر الصني اجلنوبي.
وتعرف جزيرة هوانغيان أيضا باسم 
س��كاربورو وتق��ع في بح��ر الصني 

اجلنوب��ي وتتن��ازع الفلب��ني والصني 
على ملكيتها.

ونٌق��ل عن لو كانغ املتحدث باس��م 
وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة قول��ه إن 
بالتراجع  الس��فينة  أمرت  البحرية 

بعد حتديد هويتها.
وأضاف أن السفينة انتهكت سيادة 
الصني ومصاحله��ا األمنية وهددت 

سالمة السفن واألفراد في املكان.
وكانت الواليات املتحدة قد انتقدت 
ومنش��آت  لبنائه��ا ج��زرا  الص��ني 
عس��كرية في املنطق��ة قائلة إنها 
تقيي��د  ف��ي  تس��تخدم  أن  ميك��ن 

حرية حركة املالحة. وأجرت س��فن 
أميركية سلسلة دوريات باملنطقة 

للتأكيد على »حرية املالحة«.
وقال ل��و إن الصني »تع��ارض متاما« 
اس��تخدام حري��ة املالح��ة كمب��رر 
لإلضرار بسيادتها كما حتث الواليات 

املتحدة على »إصالح أخطائها«.
وف��ي بي��ان منفص��ل قال��ت وزارة 
الدف��اع الصينية امس الس��بت إن 
إرس��ال الوالي��ات املتح��دة املتك��رر 
لس��فن حربي��ة للمنطقة »يقوض 
الس��الم واالس��تقرار اإلقليمي��ني« 

ويضر بالعالقات الثنائية.

»التحرير الفلسطينية« مستعدة
 لبحث ترتيب لقاء عباس ونتنياهو

الصين تتهم سفينة حربية
 أميركية بانتهاك سيادتها



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

وقعت وزارة النفط مع ش��ركة 
البريطانية  بترولي��وم«  »بريتش 
مذك��رة تفاه��م لتطوير حقول 

نفط كركوك.
ونقل بيان عن وزير النفط، جبار 
علي اللعيب��ي، قوله إن »الوزارة 
حريص��ة عل��ى تطوي��ر احلقول 
النفطية ف��ي كركوك من أجل 
لعمل  فت��ح صفح��ة جدي��دة 
شركات نفط الشمال وحتسني 
دوره��ا في رفد اإلنت��اج الوطني 

من النفط«.
ش��ركة  مدي��ر  ق��ال  ب��دوره، 
بريت��ش بيترولي��وم »ب��ي ب��ي«، 
اي��كل تاونس��ند، ان »الش��ركة 
ستقوم بعمليات مسح وإعداد 
الدراس��ات املطلوب��ة م��ن أجل 
العم��ل عل��ى تطوي��ر احلق��ول 
النفطي��ة ف��ي كرك��وك وزيادة 
اإلنتاج منها إلى معدالت تصل 

إلى 750 ألف برميل يوميا«.
وكان وزير النف��ط زار محافظة 
يرافقه مدير  اخلمي��س  كركوك 
ش��ركة »بي بي« وتفقد احلقول 
ووجه  احملافظ��ة  ف��ي  النفطية 
بضرورة اإلس��راع ف��ي عمليات 

التأهيل.
وكانت وزارة النف��ط أجرت، في 
تشرين األول املاضي، مفاوضات 
مع شركة »بي بي« البريطانية، 
لتطوي��ر حق��ول كرك��وك، م��ا 
يحقق زيادة في اإلنتاج النفطي 

بنحو 700 ألف برميل يومياً.
الش��ركات  ال��وزارة،  ودع��ت 
إل��ى االس��تثمار في  العاملي��ة، 
تنفيذ مش��روع ملد أنبوب جديد 
النف��ط م��ن حقول  لص��ادرات 

كركوك إلى احلدود التركية.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
النفط، عاصم جهاد، إن »شركة 

)التابع��ة  النفطي��ة  املش��اريع 
الش��ركات  النفط( دعت  لوزارة 
إلى املش��اركة  والعاملية  احمللية 
في تنفيذ مش��روع م��د أنبوب 
للص��ادرات النفطية من حقول 
كرك��وك إل��ى احل��دود العراقية 

التركية«.
وأض��اف أن »األنبوب بطول 350 
كيلومت��را وبقط��ر 48 عق��دة، 
وتزيد طاقته على املليون برميل 
يومي��اً«، موضحا أن »املش��روع 
االس��تثمار..  بصيغ��ة  ينّف��ذ 
تق��وم  املس��تثمرة  الش��ركة 

باإلنفاق على املش��روع ومن ثم 
تس��ترد التكاليف بعد تشغيل 
األنبوب، بحسب الفترة الزمنية 

التي يُتفق عليها«.
ولفت جه��اد إلى أن العقد يلزم 
ائتالف الش��ركات التي ستفوز 
مبش��اركة  املش��روع  بتنفي��ذ 
ش��ركات محلية بنسبة ال تقل 
عن %25 ضمن االئتالف. وحددت 
والعش��رين  الرابع  النفط،  وزارة 
من كان��ون الثاني 2018، موعدا 

نهائيا لتقدمي العطاءات.
وأش��ار إل��ى أن مس��ار األنبوب 

األنب��وب  مبح��اذاة  س��يكون 
الذي كان  القدمي  الس��تراتيجي 
يس��تخدم لنق��ل النف��ط إلى 
مين��اء جيه��ان الترك��ي، لكنه 
تع��ّرض إل��ى تفجي��ر وتخري��ب 
وس��رقة على يد عناصر تنظيم 

داعش.
وس��يحل خط األنابي��ب اجلديد 
محل قطاع قدمي ومعطوب من 
خط األنابيب كركوك - جيهان. 
وس��يبدأ من مدين��ة بيجي في 
محافظ��ة صالح الدين الواقعة 
على بعد 120 كيلومترا شمال 

العاصم��ة بغ��داد، إلى منطقة 
فيشخابور على احلدود التركية 

وصوالً إلى ميناء جيهان.
وتوقف العراق عن تصدير النفط 
عب��ر خ��ط كرك��وك - جيه��ان 
في حزيران الع��ام 2014، بعدما 
سيطر تنظيم »داعش« اإلرهابي 
على املنطقة التي اس��تعادتها 
بعد ذلك القوات العراقية، خالل 

العامني األخيرين.
في الش��أن ذاته، توقع��ت وزارة 
النف��ط أن ترتفع طاق��ة تكرير 
النف��ط 100 أل��ف برميل يوميا 

بحل��ول منتص��ف 2018 بع��د 
االنتهاء من أعمال صيانة وجتديد 
ملصفاتني جرى استعادتهما من 

تنظيم داعش.
وقال اللعيبي إن »جتديد مصفاة 
كيس��يك الواقعة قرب املوصل 
 30 يضي��ف  أن  املنتظ��ر  م��ن 
أل��ف برميل يوميا إل��ى الطاقة 
التكريري��ة قب��ل نهاي��ة العام، 
جتدي��د  س��يضيف  ح��ني  ف��ي 
مصفاة ص��الح الدي��ن 70 ألف 
برميل يومي�ا في غضون س��تة 

أشهر«.

لرفع معدالت اإلنتاج إلى 750 ألف برميل يوميًا

»النفط« و«بي بي« البريطانية:
مذكرة تفاهم لتطوير حقول كركوك

الشركة ستقوم 
بعمليات مسح 
وإعداد الدراسات 
المطلوبة من أجل 
العمل على تطوير 
الحقول النفطية 
في كركوك وزيادة 
اإلنتاج منها إلى 
معدالت تصل إلى 
750 ألف برميل 
يوميا

جانب من حقول خام كركوك

لندن ـ رويترز:
ارتفعت أس��عار الذهب قليال مع بقاء الدوالر قرب 
أدنى مس��توى في ثالث س��نوات في مقابل س��لة 
من العمالت وس��ط مخاوف بش��أن إغالق محتمل 
للحكومة األميركية، لكن املعدن األصفر س��جل 

أول هبوط أسبوعي في ستة أسابيع.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 0.5 باملئة إلى 
1333.81 دوالر لألوقية )األونصة( في أواخر جلس��ة 
التداول في الس��وق األميركي منهيا األسبوع على 
انخفاض ق��دره 0.3 باملئة بعد أن تراجع يوم االثنني 

من أعلى مستوياته في أربعة أشهر.
وصعدت العقود األميركية للذهب تسليم شباط 

0.4 باملئة إلى 1333.10 دوالر لألوقية.
ومن بني املعادن النفيس��ة األخرى، ارتفعت الفضة 
زاد  بينم��ا  لألوقي��ة،  دوالر   17.06 إل��ى  باملئ��ة   0.8
البالدي��وم 0.55 باملئة إل��ى 1104.80 دوالر لألوقية. 
لكن املعدنني كليهما س��جال أول هبوط أسبوعي 

في ستة اسابيع.
وصع��د البالت��ني 1.34 باملئ��ة إل��ى 1013.80 دوالر 
لألوقي��ة بعد أن بل��غ ذروة عن��د 1015.20 دوالر هي 
أعلى مستوى منذ أيلول، ومسجال سادس أسبوع 

من املكاسب.

ميالنو ـ رويترز:
ارتفع��ت األس��هم األوروبي��ة إلى مس��تويات لم 
تش��هدها منذ عام 2008 ف��ي الوقت الذي يواصل 
في��ه تنام��ي الثق��ة ف��ي أرب��اح الش��ركات وقوة 

االقتصاد العاملي.
وأنهى املؤش��ر ستوكس ألس��هم منطقة اليورو 
جلسة التداول مرتفعا 0.73 من املئة إلى 402.95 
نقطة وهو أعلى مستوياته في عشر سنوات، في 
حني زاد املؤش��ر س��توكس 600 األوروبي 0.5 باملئة 
إلى 400.71 نقطة وهو أعلى مس��توى في عامني 

ونصف العام.
وتتس��ارع وتيرة موس��م نتائج أعمال الش��ركات 
األوروبية األس��بوع املقبل مع ارتفاع قيم األسهم 
ألعل��ى مس��توياتها في أكث��ر من ع��ام ومراهنة 
املس��تثمرين على أن محرك إعالنات األرباح ما زال 

لديه املزيد ليقدمه لدعم السوق.
ويقول خبراء س��تراتيجيون ل��دى بنك أوف أمريكا 
ميريل لينش إن االرتفاع املستمر لألسهم العاملية 
من املنتظر أن يس��تمر في األجل القصير مع ضخ 
املس��تثمرين كميات قياس��ية من الس��يولة في 

األسهم.
وارتفعت األسهم في القطاعات كافة، باستثناء 
قطاع الطاقة الذي انخفض مؤشره 0.77 في املئة 

متضررا من هبوط في أسعار اخلام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
س��جل س��وق العراق لالوراق املالية ارتفاعا لألسبوع 
الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد وقيمة األس��هم 
املتداولة مبش��اركة 45 ش��ركة من أصل 101 شركة 

مدرجة في السوق.
وقال املدير التنفيذي للس��وق طه أحمد عبد السالم 
ف��ي بيان تلق��ت »الصب��اح اجلديد« نس��خة منه، ان 
س��وق العراق ل��الوراق املالي��ة نظم خالل االس��بوع 
املنتهي اخلميس املاضي خمس جلسات للتداول في 
السوق النظامي ومثلها في السوق الثاني إذ تداولت 
خالل جلس��ات االسبوع املاضي اس��هم )41( شركة 
في الس��وق النظامي و)4( شركات في السوق الثاني 

وهذا من اصل 101 شركة مساهمة.
واكد عبد السالم ان عدد االسهم املتداولة لالسبوع 
املاضي بلغ )4,181( مليار س��هم في مقابل )1,977( 
مليار س��هم لالس��بوع الذي قبله مس��جال ارتفاعا 
بنس��بة )%111.5(، ف��ي ح��ني بلغت قيمة االس��هم 
املتداولة )3,859( مليار دينار في مقابل )1,638( مليار 
دينار لالسبوع الذي قبله مرتفعة هي االخرى بنسبة 

بنسبة )135.6%(.
وأض��اف عبد الس��الم ان »ع��دد الصفق��ات املنفذة 
لالسبوع املاضي بلغ )1948( صفقة في مقابل )1361( 
صفقة لالس��بوع الذي قبله، ليقفل مؤش��ر السوق 
ISX 60  في أخر جلس��ة من االس��بوع ب��� )565.08( 
نقطة مرتفعا بنس��بة )%0.04( عن اغالقه لالسبوع 

الذي قبله عندما اغلق على )564.85( نقطة«.

الذهب يرتفع
والدوالر يتراجع

بيانات تجارية تدعم 
األسهم األوروبية

ارتفاع أسبوعي لسوق 
األوراق المالية

 
متابعة الصباح الجديد:

ف��ي وق��ت اس��تقرت فيه أس��عار 
النف��ط عن��د 68.61 دوالر للبرميل، 
أم��س الس��بت، اعلن��ت منظم��ة 
اوبك، ان متوس��ط اسعار املنظمة 
بلغ��ت 62.06 دوالر للبرميل الواحد 
في كان��ون االول املاض��ي، متوقعة 
منو الطلب العاملي على النفط عام 

2018 من دون تغيير عند 3.4%.
تقريره��ا  ف��ي  املنظم��ة  وقال��ت 
الشهري، إن »متوسط اسعار سلة 
اوب��ك لش��هر كان��ون االول بلغ��ت 
62.06 دوالر للبرميل الواحد وهو ما 
ميث��ل زيادة مقداره��ا %29 او 11.67 

دوالر عن العام املاضي«.
وأضافت ان »اس��عار برنت حصلت 
على مكاس��ب هي االخ��رى مبقدار 
ه��ذه  متوس��ط  لتص��ل   1.23%
االس��عار ال��ى 64.09 دوالر، في حني 
بل��غ متوس��ط اس��عار خ��ام غرب 
تكساس الوس��يط ناميكس 57.95 

دوالر للبرميل الواحد«.
وبين��ت املنظم��ة، انه »ق��در انتاج 
اوبك م��ن النف��ط ب��� 32.9 مليون 
برميل يوميا ف��ي عام 2017 وبزيادة 
0.6 مليون برميل ع��ن عام 2016«، 
متوقعة ان »يبلغ انتاج املنظمة في 
عام 2018 الى 33.1 مليون برميل أي 
بزيادة قدرها0.2مليون برميل يوميا 

عن العام السابق«.
وظل��ت توقع��ات املنظم��ة للنمو 
االقتص��ادي العاملي عند %3.7 لكل 
م��ن عام��ي 2017 و2018، في حني 
توقع��ت النمو لع��ام 2018 من دون 
تغيي��ر عن��د ٪3.4، وق��د حق��ق منو 
منظم��ة التع��اون والتنمي��ة ف��ي 
املي��دان االقتص��ادي أداء أفض��ل مما 
كان متوقع��ا ف��ي الس��نة احلالية، 
ومن املتوقع ان يبلغ منو الطلب على 
النف��ط نح��و 1.53 ملي��ون برميل 

يوميا«.
تراجع��ت  ذات��ه،  الصعي��د  عل��ى 
أس��عار النفط واحدا باملئة اجلمعة 
وس��جلت أكبر خس��ارة أسبوعية 

منذ تشرين األول، برغم أنها بلغت 
في وقت س��ابق هذا األسبوع أعلى 
مس��توياتها في ثالث س��نوات، مع 
قلق الس��وق م��ن أن تنام��ي إنتاج 
اخل��ام في الوالي��ات املتحدة يغطي 
على اس��تمرار انخفاض اإلمدادات 

العاملية.
وأنه��ت عق��ود مزيج برن��ت ألقرب 
الت��داول  جلس��ة  اس��تحقاق 
منخفضة 70 سنتا، أو 1.01 باملئة، 
لتبلغ عن��د التس��وية 68.61 دوالر 
للبرميل. وكانت عقود خام القياس 
العاملي قد س��جل يوم االثنني أعلى 
مس��توى له منذ كانون األول 2014 

.
وتراجعت عقود خام غرب تكساس 
الوسيط 58 س��نتا، أو 0.91 باملئة، 
إلى 63.37 دوالر للبرميل. وكان خام 
القي��اس األميركي قد س��جل يوم 
الثالث��اء 64.89 دوالر للبرمي��ل وهو 
أيض��ا أعلى مس��توى من��ذ كانون 

األول 2014 .
وينهي اخلامان القياس��يان كالهما 

األس��بوع عل��ى خس��ارة حوالي 2 
باملئة.

وقالت وكالة الطاق��ة الدولية يوم 
اجلمعة إن مخزونات النفط العاملية 
انخفضت بش��كل كبير مدعومة 
بتخفيض��ات انتاجية تقودها أوبك 
ومن��و الطلب وهبوط انت��اج فنزويال 
إل��ى أدنى مس��توياته ف��ي نحو 30 

عاما.
لكنها حذرت من أن زيادة س��ريعة 
ف��ي انت��اج النف��ط ف��ي الوالي��ات 

املتحدة قد تهدد توازن السوق.
اخل��ام  متوس��ط  س��جل  إيراني��اً، 
اخلفي��ف ارتفاعا بواق��ع 1.69 دوالر 

الى 69.26 دوالر للبرميل.
وبلغ متوسط اخلام االيراني اخلفيف 
68.51 دوالر للبرمي��ل من��ذ مطلع 

عام 2018.
وارتف��ع متوس��ط اخل��ام االيران��ي 
الثقي��ل )أح��د خام��ات اوب��ك( في 
االس��بوع املذك��ور، 1.24 دوالر ال��ى 
65.62 دوالر، ف��ي ح��ني بل��غ معدل 

65.07 دوالر منذ مطلع 2018.

تقـرير

62 دوالرًا للبرميل متوسط أسعار »أوبك«
السوق قلقة من تنامي إنتاج الخام األميركي

من عملية إنتاج اخلام األميركي
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انعقدت ف��ي الرياض اجتماعات 
التنس��يق  مجل��س  جل��ان 
برئاس��ة  الس��عودي  العراق��ي 
التجارة  ووزي��ر  التخطيط  وزي��ر 
بالوكالة س��لمان اجلميلي ووزير 
السعودي  واالس��تثمار  التجارة 
ماج��د ب��ن عب��داهلل القصبي، 
بحض��ور كب��ار املس��ؤولني من 
التنس��يق من  أعض��اء مجلس 

اجلانب العراقي والسعودي.
»العالق��ات  أن  اجلميل��ي  وق��ال 
االقتصادية العراقية السعودية 
تخط��و خط��وات س��ريعة جداً 
بطرح فرص اس��تثمارية كبيرة 

تصب في مصلحة البلدين«.
وف��ي وقت اش��ار في��ه اجلميلي 
ال��ى ع��ودة خط��وط الطي��ران 
املباش��رة بني البلدين، لفت إلى 
أن التأشيرات السعودية سيتم 
اس��تحصالها من داخل العراق، 
من خ��الل س��فارة اململكة في 
بغداد، والقنصلية في محافظة 

البصرة«.
»هن��اك  أن  اجلميل��ي  وأض��اف 
خط��وات س��ريعة ج��داً فيم��ا 
يخ��ص العالق��ات االقتصادي��ة 
التي ستخطو في األيام املقبلة 
خط��وات تتناس��ب م��ع حجم 

البلدين،  ب��ني  األخوية  العالق��ة 
كما أن هناك فرص اس��تثمارية 
واقتصادية كبيرة فيها مصلحة 

البلدين«.
م��ن جانبه، أك��د وزي��ر التجارة 
واالس��تثمار السعودي أن روابط 
جتم��ع  واجل��وار  والقرب��ى  ال��دم 
الش��عبني الس��عودي والعراقي 
وأن هن��اك تناغ��م واتف��اق ب��ني 
اململك��ة والعراق عل��ى االرتقاء 

التع��اون  وتعزي��ز  بالعالق��ات 
التجاري واالس��تثماري مبا يرتقي 
لتطلعات الشعبني، موضحاً أنه 
جرت مأسس��ة أعم��ال مجلس 
مبا  العراقي  السعودي  التنسيق 

يعزز التعاون املشترك.
أولوي��ة  أن  القصب��ي  وأوض��ح 
التنس��يق  ف��ي مجلس  العمل 
الس��عودي العراق��ي، ه��ي إقرار 
خط��ة ومنهجي��ة العمل على 

املس��ارات، لتحقي��ق  مختل��ف 
مس��تهدفات العمل املش��ترك 

من جانبه.
وجرى خ��الل االجتماع لقاء كبار 
مس��ؤولي البلدي��ن بنظرائهم، 
ومناقش��ة خطة عمل تنفيذية 
لتعزيز التجارة البينية والفرص 
البلدي��ن  ب��ني  االس��تثمارية 
بف��رق  التحدي��ات  ومعاجل��ة 
مشتركة تعمل بشكل مستمر 

لتذليل الصعوبات.
كم��ا مت توقيع محض��ر اجتماع 
العراق��ي  التنس��يق  مجل��س 
آلي��ة  وإق��رار  األول،  الس��عودي 
وحوكم��ة أعم��ال جل��ان اجمللس، 
كم��ا مت توقيع اتفاقي��ة التعاون 
البلدي��ن، كذلك  ب��ني  اجلمركي 
توقيع اتفاقية إنشاء منفذ عرعر 
العراق��ي, بحض��ور كب��ار رجال 
األعم��ال من اجلانب الس��عودي 

ولقائهم باملسؤولني العراقيني.
وزي��ر  التخطي��ط  وزي��ر  وكان 
التجارة وكالة س��لمان اجلميلي 
توجه عل��ى رأس وف��د حكومي 
رفي��ع املس��توى ال��ى اململك��ة 
العربي��ة الس��عودية ف��ي اطار 
عمل مجلس التنسيق العراقي 

السعودي.
تعزي��ز  ال��ى  الزي��ارة  وته��دف 
واإلقتصادي  التج��اري  التع��اون 
البلدين في  ب��ني  واالس��تثماري 
اط��ار عم��ل مجلس التنس��يق 

العراقي - السعودي.
لوزي��ر  املراف��ق  الوف��د  وض��م 
الهي��أة  رئي��س  التخطي��ط، 
ووكالء  لالس��تثمار  الوطني��ة 
وزارات التجارة والتعليم العالي 
والزارعة، اضافة الى رئيس هيئة 
املناف��ذ احلدودية ورئي��س اجلهاز 
املرك��زي للتقييس والس��يطرة 
النوعي��ة ومدي��ر ع��ام الهيئ��ة 
العام��ة للكم��ارك ومدي��ر عام 
دائ��رة تخطي��ط القطاعات في 
ع��ام  ومدي��ر  التخطي��ط  وزارة 
وزارة  الثقافي��ة ف��ي  العالق��ات 
الثقافة ورئيس الدائرة القانونية 
في االمانة العامة جمللس الوزراء 
وممث��ل جمعي��ة اله��الل االحمر 

العراقية.

العراق والسعودية يوّقعان اتفاقية للتعاون الجمركي

جانب من اجتماعات التعاون بني العراق والسعودية
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في لقاء سابق مع الراحل كاك نوشيروان 
بكردس��تان،  املعارضة  زعي��م  مصطفى 
س��ألته ع��ن كيفي��ة مواجهة الفس��اد 
املستش��ري بإقلي��م كردس��تان الذي بدأ 
ينخر جس��د احلكومة والس��لطة ويهدد 
وجتربت��ه  الك��ردي  الش��عب  مس��تقبل 
الدميقراطي��ة ؟. فأجابن��ي« األم��ر يحتاج 
الى مواجهة حاسمة وال يتحمل أنصاف 
احللول ». موضحا » بعض أقطاب السلطة 
أبلغون��ي باس��تعدادهم لتخفي��ف هذه 
الظاه��رة املقيتة ، ولكنهم أرادوا مني أن 
أغض الطرف عما س��رقوه م��ن املليارات 
لكي يتهنوا بها ، وأن أتعامل معهم على 
قاعدة » عفا اهلل عما س��لف » ، وهذا ما 

ال أقبله أو أساوم عليه مطلقا ».
 رحل هذا القائد واس��تمر الفس��اد الذي 

أوصل ح��ال األم��ة الى احلضي��ض وأحل 
باإلقليم الدمار واخل��راب، حتى عزت على 
املوظفني البس��طاء رواتبهم الش��هرية 

وهي قوت أطفالهم.
ال أعتق��د أن تتمكن جل��ان التدقيق التي 
ش��كلتها احلكومة االحتادي��ة مؤخرا من 
كشف أوجه الفساد الرهيب الذي يضرب 
كردس��تان من��ذ أكثر من عش��رة أعوام ، 
وخصوصا بعد تس��ليم موازن��ة اإلقليم 
ال��ى ي��د حفنة م��ن الس��راق واللصوص 
، فأس��طوات الفس��اد الذي��ن يحكمون 
كردس��تان من��ذ 26 س��نة ه��م أش��طر 
من أن يكش��فوا أس��اليبهم للس��رقات 
والنهب من أموال الدولة بهذه البساطة 
حت��ى تتمكن جلنة تدقي��ق حكومية من 
الكش��ف عنها، فاملليارات التي سرقوها 

أودعوها ف��ي املصارف اخلارجية بأس��ماء 
مختلف��ة قد ال متت إليهم بصلة ظاهرا . 
باالضافة الى األساليب امللتوية التي جلأوا 
إليه��ا في تبيي��ض أمواله��م مبا يصعب 

كشفها بسهولة.
قد ال تعل��م اللجان املش��كلة احتاديا أنه 
حل��د يومنا ه��ذا ال يعرف أي ش��خص في 
كردس��تان كم هو عدد أفراد البيشمركة 
وعلى أي أس��اس تخصص امليزانية لهم 
.. وهك��ذا بالنس��بة ملنتس��بي مجل��س 
أمن اإلقلي��م وعدده��م وتخصيصاتهم 
م��ن امليزاني��ة احلكومي��ة، ناهي��ك ع��ن 
رئاس��ة اإلقليم التي ال يعرف أحد مقدار 
ميزانيتها السنوية وأوجه صرفها ، فهذه 
أم��ور تعد في ع��رف الس��لطة باإلقليم 
محرم��ة وال يحق حتى للبرملان أن يس��أل 

عنها !.
حتى مفوضية االنتخابات التي تس��تعد 
حالي��ا لتنظي��م االنتخاب��ات البرملاني��ة 
املقبل��ة، طلبت م��رارا م��ن مجلس أمن 
اإلقليم الكشف عن عدد منتسبيه لكن 
م��ن دون ج��دوى، فهم ال يكش��فون عن 
تل��ك األعداد ما يعرقل جه��ود املفوضية 
لتنظيف قوائ��م الناخبني من األس��ماء 
املك��ررة، فاملعلوم أن منتس��بي االجهزة 
االمني��ة الذين يقدر أعداده��م بأكثر من 
180 ألفا يصوتون ف��ي االنتخابات مرتني، 
األولى بالتصويت اخل��اص، ثم بالتصويت 

العام تارة أخرى !.
وال أحت��دث ع��ن العق��ود النفطي��ة التي 
وقعتها وزارة امل��وارد الطبيعية بحكومة 
إقليم كردس��تان مع الشركات األجنبية 

والتي ميتنع وزيرها من كشف مضامينها 
أمام الش��عب أو حت��ى البرملان واحلكومة 
بذريع��ة أن هناك ش��رطا جزائيا فرضتها 
يس��مح حلكوم��ة  وال  الش��ركات  تل��ك 
اإلقلي��م أن تكش��ف ع��ن مضامني تلك 
العق��ود، وهذه حجة غريب��ة ال مثيل لها 

بقواميس أية حكومات العالم ؟!.
ح��ني يتح��دث الس��يد حي��در العب��ادي 
رئي��س الوزراء عن نيته باس��ترداد الثروات 
املنهوبة ومالحقة الفاس��دين، ال ندري ما 
هي اآللية التي يس��تند عليها الستعادة 
تل��ك األم��وال، فاملعل��وم أن جمي��ع تلك 
األم��وال املس��روقة مودع��ة ف��ي البنوك 
اخلارجية بغير أسماء سراقها، وال أعتقد 
ب��أن حملة مماثلة ملا ش��نها ول��ي العهد 
الس��عودي محم��د بن س��لمان بإحتجاز 

ع��دد م��ن الفاس��دين وإرغامه��م عل��ى 
تسوية معينة، ينفع في احلالة العراقية، 
ألن املتورط��ني بالفس��اد ه��م رؤوس كبار 
لديه��م كت��ل نيابية وسياس��ية كبيرة، 
فكي��ف ميك��ن مالحقته��م وس��وطهم 
مس��لط على رقبة كل سياسي يطمح 
الى تبوء منص��ب رفيع في العراق مبا فيه 

منصب رئيس الوزراء؟؟ .
عليه المجال أمام الس��يد العبادي سوى 
خياري��ن أحالهما أمر من اآلخر، فإما إتباع  
سياس��ة » عف��ا اهلل عم��ا س��لب » ، أو 
الش��روع بحرب طاحنة ضد الفاس��دين 
الكبار قب��ل الصغار، فهل سيس��تطيع 
فعل ذلك، أم أن ما نسمعه ال يعدو سوى  
دعاية إنتخابية، دعونا ننتظر ونرى ، فاأليام 

املقبلة حبلى باملفاجآت االنتخابية.
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

شيرزاد شيخاني

جيسون فورمان

كاتب عراقي

أستاذ السياسة 
واالقتصاد في كلية 

كينيدي بجامعة 
هارفارد

يكتسب االعتقاد بأن التفاوت بني الناس 
يلحق الضرر بالنمو االقتصادي انتش��ارا 
متزايدا ب��ني صناع السياس��ات. ويزعم 
بع��ض املراقبني أن املس��تويات املرتفعة 
من التف��اوت بني الناس م��ن املمكن أن 
جتع��ل النمو املس��تدام مس��تحيال، بل 
ورمبا تس��هم في تعميق الركود. والواقع 
أن ه��ذا ال��رأي يتناق��ض بنح��و ص��ارخ 
مع رأي تقلي��دي يزعم وج��ود مقايضة 
بني املس��اواة والنمو، وأن اتس��اع فجوة 
التف��اوت يَُع��د ثمن��ا واج��ب الدفع في 

مقابل زيادة اإلنتاج. 
بي��د أن ه��ذه املناقش��ة ال تنبئن��ا مبا إذا 
كان أي من هذه األمور وثيق الصلة حقا 
بصنع السياسات االقتصادية. ال أعتقد. 
فس��واء كان التف��اوت بني الن��اس أمرا 
طيبا أو ضارا بالنمو فينبغي له أن يظل 
الشغل الشاغل لعلماء االجتماع. لكن 
ينبغي للقائمني عل��ى توجيه االقتصاد 
أن يركزوا على تقييم النتائج وأس��اليب 
التوزي��ع وليس على لغز ل��ن يَُحل بنحو 

كامل أبدا.
وهناك ثالثة تطورات جتعل إعادة التركيز 
على ه��ذا النحو ضرورية. ب��ادئ ذي بدء، 
في حني خلصت دراس��ات حديثة إلى أن 
املس��تويات املرتفعة م��ن التفاوت تنتج 
منوا أقل في األم��د البعيد، حتدت بيانات 

أخ��رى هذا االفت��راض، وس��اقت مزاعم 
مح��ددة م��ن املس��تحيل دعمه��ا، وهو 
م��ا يرجع جزئيا إلى حقيق��ة مفادها أن 
املصادر واألمناط اخملتلفة من التفاوت من 
املرج��ح أن تخلف تأثيرات مختلفة على 

النمو.
ثاني��ا، تركز أغل��ب البحوث عل��ى تأثير 
التفاوت على النمو، وليس على الكيفية 
الت��ي تؤثر به��ا سياس��ات بعينها على 
النمو. فاألمر األول يهم علماء االجتماع 
واملؤرخ��ني، ولك��ن الثاني ه��و الذي ميثل 

أهمية لصناع السياسات.
وأخيرا، يدافع الساس��ة في عموم األمر 
عن سياساتهم في ما يتصل بالكيفية 
التي تؤثر بها على الطبقة املتوس��طة 
أو الفق��راء، وليس املتوس��ط احلس��ابي 
للدخول عبر قطاعات االقتصاد �� والذي 
يعطي وزنا متس��اويا للزيادة مبقدار دوالر 
واحد في دخل الش��خص الفقير ودخل 
امللياردير. وعل��ى هذا فحتى إذا كان احلد 
م��ن التف��اوت بني الن��اس ض��ارا بالنمو 
اإلجمالي، فإنه رمبا يظل مفيدا للرفاهة 
االجتماعية باملعنى املناسب إذا تسبب 
في جعل ع��دد كبير من أس��ر الطبقة 

املتوسطة أفضل حاال.
احلقيقة هي أن السياسات االقتصادية 
في العالَم احلقيقي دقيقة ومحددة وفقا 

للموق��ع، األمر الذي يجع��ل البحث عن 
إجابة واحدة على السؤال حول الكيفية 
الت��ي يؤثر به��ا التفاوت عل��ى النمو �� 
وإلى أي مدى �� مهم��ة عبثية مرهقة. 
وبدال من أن يش��غل صناع السياس��ات 
أنفس��هم بكيفي��ة إيجاد الت��وازن بني 
النمو والتفاوت، فإنهم يحسنون صنعا 
بالتركيز على كيفية تأثير السياس��ات 
على الدخول املتوس��طة وغير ذلك من 

مؤشرات الرفاهة.
 وتَُعد السياسات املربحة لكل األطراف 
�� املعرف��ة بوصفها آلي��ات توزيع تنتج 
النم��و وتعمل عل��ى احلد م��ن التفاوت 
ف��ي آن واحد �� ه��ي األس��هل تقييما، 
واألكثر نفعا إذا تبنتها احلكومات. ويَُعد 
التعليم مثاال كالس��يكيا. فقد تبني أن 
اإلصالح��ات الزهيدة التكالي��ف أو غير 
املكلفة على اإلطالق، مثل حتسني جودة 
والثانوي، تش��جع  االبتدائ��ي  التعلي��م 
النمو في حني تعمل على تضييق فجوة 
التف��اوت. وحتى اإلصالحات التي تكلف 
أكث��ر ���� مثل توس��يع نط��اق التعليم 
ما قبل املدرس��ي في الوالي��ات املتحدة 
���� تعمل عل��ى توليد فوائ��د اقتصادية 
تتج��اوز كثيرا م��ن اخلس��ائر الضريبية 

املرتبطة بتمويلها.
وم��ن املمكن تطبي��ق األمن��اط اخملتلفة 

لتن��اول ه��ذه القضية �� أو ما أس��ميه 
سياسات »كل األشياء الطيبة تترافق« 
���� على قطاع��ات أخرى م��ن االقتصاد 
تعاني من ضغوط ناجمة عن املنافس��ة 
سياس��ات  تس��اعد  ورمب��ا  املنقوص��ة. 
مكافحة االحتكار األكثر قوة، أو ملكية 
املستهلكني للبيانات على نحو متزايد، 
ف��ي تعزيز املنافس��ة، فضال ع��ن تعزيز 
الكفاءة وحتس��ني توزيع الدخل، في هذه 

العملية.
ومن املمكن أيضا تصنيف أي سياس��ة 
تش��جع النم��و أو تخفف م��ن التفاوت 
ب��ني الناس م��ن دون أن تؤثر س��لبا على 
املتغير اآلخر بوصفها سياس��ة مربحة 
للجميع. على س��بيل املثال، من املمكن 
أن يعم��ل إص��الح ضرائ��ب الش��ركات 
احملاي��دة لإلي��رادات على زيادة مس��توى 
الناجت من دون أن يخلف تأثيرا يُذَكر على 

توزيع الدخل.
ومن األصعب كثيرا تقييم السياس��ات 
التي تنط��وي على مقايض��ة بني النمو 
والتفاوت ب��ني الناس. ولنتأمل هنا، على 
سبيل التوضيح، التأثيرات التي خلفها 
اخلف��ض االفتراضي بنس��بة %10 على 
ضرائ��ب العم��ل املدفوع��ة ع��ن طريق 
ضريب��ة إجمالية مصممة باس��تعمال 
امنوذج منو رامس��ي النيوكالس��يكي �� 

وهو السيناريو الذي قمت بتفصيله في 
بحث حديث مقدم لسلس��لة أوليفييه 
بالنش��ارد ولورنس س��امرز ح��ول إعادة 
النظر ف��ي االقتصاد الكلي. وهي خطة 
مفيدة للنمو، مع تزايد متوس��ط الناجت 
بنح��و %1. ولكن لكي أفه��م كيف قد 
تؤثر هذه السياس��ة فعليا على دافعي 
الس��يناريو  بتطبيق  قم��ت  الضرائ��ب، 
عل��ى التوزي��ع احلقيقي لدخول األس��ر 

األميركية في عام 2010.
وقد شهدت كل األسر تقريبا في االمنوذج 
زي��ادة ف��ي الدخل قب��ل الضريبة. ولكن 
الضرائب ازدادت على ثلثي األسر. أما عن 
األسر املتوس��طة الدخل، فقد عوضت 
العائدات ع��ن الزي��ادة الضريبية، ولكن 
أوق��ات الف��راغ تراجعت أيض��ا. ونتيجة 
لهذا تس��بب التغيير الضريبي في ترك 
نحو %60 من األسر في حال أسوأ، حتى 
مع منو دخل األس��ر املتوسطة، مدفوعا 

باملكاسب في األعلى.
ال يجي��ب ه��ذا التحليل على الس��ؤال 
حول ما إذا كانت السياس��ة الضريبية 
التوضيحي��ة فكرة طيب��ة. ولكن أغلب 
أن  املرج��ح  م��ن  السياس��ات  صن��اع 
يعترضوا إذا فهموا أن النمو قد يتحقق 
بِفعل الضرائب األعل��ى املفروضة على 
ثلثي األس��ر، مما يجعل األسر املتوسطة 

مضطرة إلى بذل املزيد من اجلهد والكد 
في العمل لكس��ب الدخل نفسه بعد 

خصم الضرائب.
ينبغ��ي لعلم��اء االجتم��اع أن يواصلوا 
طرح الس��ؤال حول م��ا إذا كان التفاوت 
للنم��و  ض��ارا  أو  مفي��دا  الن��اس  ب��ني 
االقتص��ادي. بي��د أنن��ا في احتي��اج إلى 
املزيد من البحوث ح��ول املتغيرات التي 
تؤثر على النمو، مثل الدخل املتوس��ط. 
كم��ا ينبغي أله��ل االقتص��اد أن يقللوا 
م��ن اهتمامه��م بالتفاوت ب��ني الناس 
ف��ي مجم��ل األمر، عل��ى أن يزي��دوا من 
اهتمامه��م بالسياس��ات احمل��ددة التي 
رمبا تزيد فجوة التفاوت اتساعا أو تعمل 

على تضييقها.
السياس��ات  صن��اع  أولوي��ات  أن  غي��ر 
تختلف عن أولويات أهل االقتصاد. وبدال 
من إع��ادة النظر في االقتص��اد الكلي، 
يتعني على صناع السياسات أن ينظروا 
في إمكانية حتقيق أه��داف محددة في 
مجال الرفاهة االجتماعية والتوزيع من 
خ��الل التدابي��ر املربح��ة للجميع أو من 
خالل السياسات التي جتعل املقايضات 
جدي��رة بالعناء. ورمب��ا تكمن اإلجابة في 
اإلق��الل من اله��وس بالبيان��ات الكلية، 
وزيادة التركيز على كيفية تأثير القرارات 

السياسية على األشخاص احلقيقيني.

السؤال المناسب حول التفاوت والنمو
PROJECT
SYNDICATE

التهديد بالزر النووي
إياس الساموك

الخطاب اإلعالمي للقضاء
حرّي��ة الصحافة، وحق الوصول إلى املعلومة وغيرها 
ما يتعلق بالعمل اإلعالمي مكفول على وفق أحكام 
الدستور العراقي لس��نة 2005، حتى اصبح االعالم 
لدينا مبنزلة السلطة صّنفت عرفاً بانها الرابعة، بعد 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهذه السلطات 

الثالث مقّرة تراتبياً في املادة )47) من الدستور. 
وفي هذا الصدد نش��ير إلى اح��د التوجهات املهمة 
للقضاء العراقي وهي أن ملق��دم احللقة التلفزيونية 
أن يطرح ما يش��اء من اس��ئلة، ول��ه أن ينقل هموم 
الش��ارع وال يُس��أل عّما يرد على لس��ان ضيوفه في 
احللقة حتى وان كانت كلمات تخضع للمس��ؤولية 
اجلزائي��ة أو املدنية، فتلك املس��ؤولية تقع على عاتق 

من اطلقها فقط.
وف��ي مواجهة ذل��ك، ينبغ��ي التركيز عل��ى اهمية 
اخلط��اب االعالم��ي للقض��اء وكيفي��ة تس��ويقه، 
والتعاط��ي مع��ه، ونق��ل مفردات��ه حرفي��اً، بنحو ال 

يتقاطع مع طبيعة العمل في القضاء.
فهذا النوع من اخلطاب يختلف عن االعالم السياسي 
أو االقتص��ادي أو االجتماعي ال��ذي يحتمل نوعاً من 
املناورة والش��د واجلذب والتضخيم والتقليل حسب 
احلاج��ة، أما القضاء فهو عن��وان احلقيقة ومن ّثم ال 
ميكن خلطابه االعالمي أن يعطي توقعات مسبقة أو 

يتخيل أو أن يتنبأ مبا يحصل في املستقبل.
ه��ذا يعن��ي أن دور القضاء على الصعي��د االعالمي 
يك��ون بالدرجة االس��اس اعطاء املواقف الرس��مية 
على ما مطروح امام احملاكم من دعاوى س��واء كانت 
دس��تورية أم جزائية أو مدنية، وق��د يتعدى ذلك في 
بع��ض االحيان إل��ى التطرق لطبيع��ة عمل احملاكم 
وتثقيف الشارع بأهمية احلصول على حقوقهم من 

خالل التقاضي.
وقد ظه��ر اث��ر تثقيف املواط��ن بأهمي��ة التقاضي 
واضحاً من خالل دعاوى دس��تورية اقامها اش��خاص 
للطعن بدستورية قوانني وقرارات نافذة امام احملكمة 
االحتادي��ة العليا في الع��راق، وحصل��وا على أحكام 

بإلغائها لعدم دستوريتها.
وبالع��ودة للمواقف االعالمية للقض��اء فأنها تكون 
اما بحقيق��ة وجود دعوى معينة م��ن عدمه، أو الى 
أين وصلت االجراءات القضائي��ة فيها- أن كان االمر 
يس��مح بذلك ك��ون هن��اك البعض منه��ا يتطلب 
س��رّية للوص��ول إل��ى احلقيق��ة-، أو ما ه��ي نتيجة 
حسم الدعاوى، فطبيعة االعالم القضائي ال تسمح 
بإعطاء املواقف املس��بقة أو تق��دمي اآلراء التحليلية 
أو ق��راءة مس��تقبل الدع��اوى؛ ألنن��ا س��نكون امام 
موضوع احس��اس بالرأي وذل��ك ال يتفق مع طبيعة 
العمل القضائي، فقد تك��ون هناك دعوى معروضة 
أمام محكمة تسير باجتاه معني، وفي حلظة ما يقدم 
احد اطرافها دليل يتغير معه كامل مس��ار الدعوى 

املعروضة.
كما أن العمل االعالمي للقضاء ال يتيح االجابة عن 
س��ؤال عن موضوعات وملفات مطروحة في الشارع 
لكنه��ا لم تعرض على احملاك��م اخملتصة ويتخذ قرار 
فيها، فأبواب احملاكم مفتوحة الستقبال جميع انواع 

الدعاوى والشكاوى وكل حسب اختصاصها.
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اصدارخبر

قصيدة

حذام يوسف
 

واملثقفيين  االدبيياء  ميين  نخبيية  بحضييور 
دار سييطور للنشيير  واإلعالمييين، احتفييت 
والتوزيع بالشاعر الكبير موفق محمد، على 
قاعة )كهوة وكتاب(، وقراءات شييعرية لعدد 
من قصائد الشيياعر، قدم الشيياعر الضيف 
الدكتور والشيياعر عارف السيياعدي، مرحبا 
باحلضور شاكراً للضيف حضوره، مستعرضا 
باختصار جتربته األدبية، حيث ولد في مدينته 

التي يعشقها / احللة،  عام 1948، وهو يقول 
عنها » لم أكن شيياعراً في يوم ما... فأنا راٍو 
لشيياعرة اسييمها احللة، أنا أحب احللة ألني 
ولييدت على بعييد موجتن ميين نهرها«، في 
سيينوات احلصار املريرة، كان يقف الشيياعر، 
مدّرس اللغة العربية ألجيال عدة، على أحد 
ارصفة مدينته، بائعاً للشاي، منادياً بصوت 
عذب بن الناس ومن أجل عذاباتهم، وكانت 
قصائده تستنسييخ وهي تنتقييل من بيت 
إلييى بيت آخر، ومن يد إلييى يد أخرى وكأنها 

منشورات سرية.
في كلمة لألسييتاذ سييتار محسن صاحب 

دار سطور، حتدث عن موفق محمد الشاعر 
واالنسييان، مؤكداً على انه لييم يتوقف عن 
مالحقة الشيياعر لطبع نتاجاته الشعرية، 
وكل ما جاد به قلمه، وأشار الى ان الشاعر 
لم يكن يطلب منه سييوى نسييخة واحدة 

من الكتاب !.
القاعة ازدحمت باحلضور الذين اسييتمعوا 
لقصائييد الشيياعر خارج القاعيية، ليصدح 
صوتييه بقصائده الثائرة علييى الواقع وعلى 
الفاسدين، ورثاءه البنه الذي فقده في بداية 
التسييعينيات، مع انتفاضة العراقين على 

النظام السياسي آنذاك. 

الشاعر موفق محمد في»كهوة وكتاب« 
عذوبة وثورة شعرية

قراءة

ومييا شييّكله من صييوٍت عربيٍّ مسييموٍع 
جماهيريًا وقاهرًا للطغيان ومؤشييرًا على 
األزميية العربية، وإنه جاء فييي زمن احللم 
العربييي بالتحّرر والوحييدة وهو زمن جعل 
النصوص األدبية كّلها تسعى للمراهنة 
على املسييتقبل، لكن اخليبات تناسييلت 
ولم يتم حتقيق هذا األمر.. فاملتنبي خالف 
شعراء عصره ودنقل خالف حتى املدارس 
الشييعرية احلداثية، واسييتلهم بطريقٍة 
فنيٍة في شعره التراث للتعبير عن احلاضر.. 
ويقول األلفي في املقدمة أن قصائد دنقل 
» جاءت لتفتح أمام قارئه نوافذ مشرعة 
على عوالم من الدهشيية، بتعبيرها عما 
يجول بخواطر شييعبه ووجدان أمته، في 
جتربة فريييدة فيها من الثراء ما يكشييف 
تفييّرد مبدٍع عشييق احلرية بفكر شيياعر، 
وأحّب احلياة وعاشها بقلب طفٍل غاضٍب 
مشيياكس« وهو األمر الذي يثبت اختالف 
اآلخرين عنه ومنه، كونه شّكل مؤسسًة 
احترافيًة في الشعر وانطلق في نصوصه 
الى محايثة الذات العربية  التي يريدها أن 
تتخّلص من انكسيياراتها ونكساتها وإاّل 
تنسييى املاضي وال تتعّكز عليه وال متضي 
باليأس من احلاضر وال تسييكت عنه.. ولذا 
فهييذه املواقييف جعلت البعييض يتهمه 
بالنكوص، وبعض آخيير أوصله الى مرتبة 

القّديس الذي يضحي من أجل الناس.

أجيال وتأثيرات
في كتاب األلفي محاولّة إلعادة قراءة حياة 
أمل وشعره، وتوثيق املعرفة لألجيال، وهو 
ما يؤّكييده األلفي إن الكتيياب » رغبة في 
تعريف األجيال التي لم تعاصره بتجربته 
املتفردة« والكتاب سييعٌي حثيٌث محموٌد 
لتقدمي معاجلٍة شيياملٍة متوازنٍة لشخص 
الشاعر وشييعره، عبر دراسييات ومقاالت 

جملموعة نّقاد من جيلي الشيوخ والشباب 
ينتمييون ملييدارس نقديٍة مختلفييٍة، على 
اعتبييار إن االختالف هو الييذي يوّلد معنى 
الصدق في االختيييار مثلما يوّلد مصداق 
التأليييف املنهجييي، فتنّوعييت املباحييث 
واملناهييج النقدييية ليعطييي انطباًعا إن 
أمل دنقل شييّكل ظاهرًة جعلت اآلخرين 
يصغون حتى لصييوت حروفه بعد موته.. 
وهو األمر الذي يفّسييره األلفييي إن الذين 
كتبوا عن شييعر دنقييل واختارهم ضمن 
كتابه  تناولوا »جوانب مختلفة من حياة 
شاعرنا وإبداعه، حيث نتعرف على صوت 
التراث وتأثيره في شييعره، وتبادل الغياب 
واالسييتحضار فيييه وأشييكال التنيياص، 
والبعد السردي الذي مييز قصائده، واجلانب 
الفلسييفي الييذي يتبييدىء فيهييا، وتأثير 
اإليديولوجيا فييي إبداعه، ولم ننس تناول 
جانييب الناقييد الذاتي لديه، وتقييدمي رؤية 
تخيلية لتأثير شعره على شباب ثورة 25 
يناير، حيث كانت قصائده ملهمة للثائرين 
الرافضيين للنظييام القمعييي، فضالً عن 
ترجمة تسييبر أغوار حياة الشاعر تساعد 
على إيضاح كثير من اجلوانب اخلفية التي 

على ضوئها نفهم شعره وخفاياه«

نقاد وقصيدتان بخط دنقل
الكتيياب والنقيياد الذين ضمهييم الكتاب 
هم كّل من الدكاترة محمد عبد املطلب 
ويوسييف نوفل وحلمي محمد القاعود و 
محمد شييبل الكومي وحسيين البنداري 
وايضييا حسيين لكشيير وأحمييد الصغير 
وجمال محمييد عطا فضال عيين الكتاب 
أنييس دنقييل ومحمييد جبريييل وشيياذلي 

دنقل..
والفقييرة األهييم فييي الكتاب فضيياّل عن 
التييي  والبحييوث  واملقيياالت  الدراسييات 
حملها، ضّمه لقصيدتن من بدايات أمل 
بخييّط يده لم يسييبق نشييرهما، وقائمة 
ببليوغرافييية ألبييرز الكتييب والدراسييات 
والرسييائل اجلامعييية، التييي وضعت عنه 

وعن أعماله. 
ليس من السييهل أن يكون الكتاب جهداً 
نقديًييا وبحثًيييا وجامًعييا أرشيييفًيا رمبا ال 
يستوعب كّل ما كتب عن الشاعر الراحل 
الذي حمل الكثير ميين املتناقضات وكما 
وصفته زوجته األديبيية عبلة الرويني في 
كتابهييا »اجلنوبي« كما جيياء في مقدمة 
الكتيياب إنييه » مزيييج ميين املتناقضات، 
فهو صعيدي محافييظ حافل بالعصيان، 
فوضييوي يحكمييه املنطييق، بسيييط في 
تركيبيية شييديدة التعقيد، اسييتعراضي 
يتيه بنفسه في كبرياء الفت، في الوقت 
الييذي يحييوي بداخلييه بسيياطة يخجل 
معها إذا أطريته وأطريت شييعره، لدرجة 
أنه قييد يحتّد على من ميدحييه، خوًفا من 
اكتشيياف منطقة اخلجل لديه، متطرف 
بجرأة ووضوح، كتوم ال تييدرك ما بداخله 
أبًدا، لهذا لم يكيين له قط عنوان محدد، 
إذ قاسييم أصدقاءه غرفاتهم وأسييرتهم 

وكتبهم وحتى رغيف خبزهم«

مرض وأمل
رمبييا يكون وصف زوجتييه األديبة توضيًحا 
حلقيقيية مييا كان عليهييا دنقييل لكنييه 
بالتأكيد ليييس كل التناقضات تشييّكل 
ضعًفييا فييي شييخصيته أو إنها تسييّبب 
انهيييارًا فييي املنظومة الفكرييية، بل هي 
طبيعة الشييخصية العربية التي ال جتد 
اإلطمئنان من كّل شيء وألّي شيء ونحو 
أّي شيء.. لذا فإن االختالف هو سّر االبداع 
وليييس كمييا يصفييه املعارضون ميين إنه 
متخاصٌم مييع ذاته متناقٌض مييع قوله.. 
فكّل شعره ال يوحي إاّل بثبات املنطق الذي 
يحتاج الييى تصويٍر السييتنطاق احلقيقة 
التي يعيشييها اإلنسان العربي الذي يريد 
اسييتنزافها ليتخّلييص ميين االسييتنزاف 
الداخلييي الذي لو ظّل حبيسييه النفجر.. 
لهذا كان أمله سييّر النجيياح أو العظمة.. 
كما قال شيياعر الرومانسييية الفرنسي 
الكبير الفريد دي موسيييه وذكره األلفي 
في كتابه » فال شيء يجعل املرء عظيًما 
سييوى ألم عظيم« ولهذا فييان موته في 
املستشييفى لم يكن ميّر ميين دون أرخنته 
شييعريًا فكان آخيير دواوينه حمييل عنوان 
»أوراق الغرفيية 8«، وهييو رقم الغرفة التي 
مات فيها.. وهو بهذا كان يشّكل العديد 
من الصراعات سييواء منها احلياتية التي 

نشييأت معه في الصبا واملكان، ثم صراع 
الواقييع املرير الييذي أّدى الييى تراجع احللم 
العربييي، وكذلك صراع السييلطة والقّوة 
ومحاوليية قتل الصييوت املثّقف، والصراع 
األخير مييع املرض.. وكّل هييذه الصراعات 
وصفهييا الشيياعر أحمييد عبييد املعطي 
حجازي بأنه »صييراع بن متكافئن: املوت 

والشعر«. 
أمييل دنقل كمييا يريد األلفييي إثباته كان 
يسييخر ميين كّل شيييء ليييس ليتخّلص 
من حشييد األلم واملرض، بييل من أجل زرع 
األمييل.. ويقول فييي كتابه » ولهييذا كان 
سيياخرًا وفيما كان يصارع سكرات املوت 
لم تفارقه روح الصعلكة السيياخرة التي 
غلفت طاملا قصائده واعتادها قارئه، فلم 
يكن املييوت يعنيه كثيرًا بقييدر ما تعنيه 
مفارقات احلياة وتناقضاتها، ينظر سييالل 
الورد التي أرسييلها له األصدقاء واألحباء 
واملعجبييون تعبيرًا عيين محبتهم له، فال 
يرى فيها حبًّا وإمنا حياة ُسييلبت وسييجل 
قاتلها اسييمه على بطاقيية أرفقها بها.. 
ويورد ما كتبه دنقل عن هذه السييالل من 

قصيدة له 
وسالٌل مَن الوردِ:

)أحملُها بَن إغفاءٍة وإفاقه
وعلى كلِّ باقٍة

اسُم حاِملِها في بِطاقة

كلُّ باقْه..
بَن إغماءة وإفاقْه

تتنفُس ِمثلَِى - بالكادِ - ثانيًة.. ثانيْه
وعلى صدرِها حَملْت - راضيْه...

اسَم قاتِلها في بطاقْة(

سخرية وصعلكة
واأللفييي يريد فييي مقالته الييذي ضّمها 
الكتاب وحملت عنوان ) شييقة العجوزة 
وأيييام الصعلكة ( أن يثبت شيييًئا آخر، إن 
صعلكة دنقل لم تكن مصطنعًة، بل رمبا 
هي جاءت إضافًة الى ما قلنا فإنه يضيف 
سبًبا اجتماعًيا وهو أن »شاعرنا املطبوع 
بشيييء ميين اخلشييونة والعناد لييم يكن 
بإمكانه التألقم مع اجملتمع القاهري، فما 
لبييث ومتييرد عليه ملا رأى فيه من مشيياعر 
جافة وافتقار للدفء واملودة، وترك اجلامعة 
قبييل أن يكمل عامييه األول، ألنه لم يجد 
نفسييه فيهييا، فاملدينة بقسييوتها على 
الغرباء تدفع بالشييعراء إلييى التصعلك، 
حدث هذا لشييعراء كثر لعييل أبرزهم في 
العصر احلديث شيياعر البؤس عبد احلميد 
الديييب« وهييو األميير الذي انعكييس على 
صعلكيية الشييخصية كونييه أراد التمّرد 
كما يفعل الشعراء عبر التاريخ، وكان هو 
وبحسب هذه املعطيات ال يريد اإلحساس 
والشعور بالذّل واحلاجة واخلوف واالنصياع 
لغير ما يؤمن به.. لهذا كانت رحلة دنقل 
مييع الصعلكة كما يقييول األلفي« بدأت 
بعييد تركييه اجلامعة فييي سيينته األولى، 
ودامت سنوات لم يعرف خاللها مستقرًا 
إال بعييد زواجه ميين الكاتبيية الصحفية 
عبليية الروينييي، إذ ظل متنقيياًل من عمل 
آلخيير ال يثبييت علييى وظيفيية، وال يبالي 
بشيء سوى شييعره وكرامته، فعمل مع 
رفيق دربه األبنودي في وظيفة متواضعة 
مبحكمة، لكنه لم يلبث أن تركها للعمل 
وكانييت  واإلسييكندرية،  السييويس  فييي 
شهرته كشيياعر قد بدأت تنتشر ولفتت 
انتباه األديب الكبير يوسييف السييباعي، 
فعينييه بوظيفة في منظميية التضامن 
األفرو يي أسيييوية، إاّل أن شيياعرنا لم يجد 
نفسه فيها وما سبقها من وظائف ففي 
داخله كان هناك إحساس جارف بأنه خلق 
للشعر ولم يخلق للتوظف واجللوس وراء 

املكاتب«
أن الشيياعر العربي الكبييير أمل دنقل رمبا 
يكون قييدوًة فييي كيفية حتويييل النكبة 
واإلحبيياط والغضييب الييى شييعٍر وطاقٍة 
وشهرٍة حتى لو كان النّص متمّردًا ورافًضا 
وساخرًا ومهّدًما لكّل أطر التقليدية التي 
يعتقدها حتّجر من قول الشييعر، ليتحّول 
كّل الهييم الى محنة وطييٍن والى كيفية 

املساوقة معها لكي يكون الوطن آمنا. 
رمبييا ما قيل عن دنقييل ال ميكن ان يحتويه 
كتيياب لكيين ما قام بييه الكاتب إسييامة 
األلفي يعد حقيقييًة جهًدا مثابرًا ألرخنة 
وأرشفة ما قيل عن هذا الشاعر الذي لم 
يثبييت تعريًفا عليه، مثلمييا هو لم يثبت 

على تعريف ذاته املتمّردة.

علي لفته سعيد
يسعى الكاتب والصحفي املصري أسيامة 
األليفييي من خالل كتابييه )أمل دنقل عابرًا 
لألجيييال( الذي أعده وأشييرف عليه وصدر 
عيين الهيئة املصرييية العاميية للكتاب أن 
يقدم عماًل جماعًيا جملموعٍة من كبار النقاد 
بينهم شييقيق أمل وهييم يتناولون جتربة 
الشيياعر العربي الكبير.. حيييث تناول كّل 
واحٍد منهم جانًبا في شعره أو شخصيته 
أو حياته مبا ميثل توليفًة تسهم في معرفة 

شعر دنقل.
الكتاب ال يحتاج الى فهم التأويل والركض 
وراء املعنييى والقصييد، فأمل دنقل شيياعٌر 
ال يشييّق له غبييار، وال يبحث عنييه الضوء 
فقييد دخله واعتلى منصة الثبات والقبول 
والشييهرة، ولهذا فهو وإن كان كما يقول 
األلفي، شيياعٌر صنعته املتناقضات إاّل إنه 
حقاً مأل الدنيا وشييغل النيياس بنصوصه 
الشييعرية التي انطلقت من مصر لتؤّكد 
علييى أحقييية أن تكييون العالميية الفارقة 
للشييخصية املصرية واملعييادل املوضوعي 
الذي يريييده املتلّقييي العربييي.. مبعنى إنه 
خييرج ميين احمللييية املصرية الى املسيياحة 
العربييية الواسييعة في زمٍن لييم تكن فيه 
كّل التقنيات احلديثة التي توّلد الشهرة أو 

تصنع مشهورًا بال جذور.
فدنقييل ولييد عييام 1940 مبحافظيية قنييا 
املصرييية وكما تقييول املعلومييات املتوفرة 
إن أسييمه محمد أمل فهيم أبو القسييام 
محييارب دنقل. كان والييده عاملًا من علماء 
األزهيير الشييريف مما أثيير في شييخصيته 
وقصائده بنحو واضييح. وألنه كذلك فكّل 
نصوصييه أو أغلبهييا اسييتوحاها من رموز 
التييراث العربي وكونييه  عاصر عصر أحالم 
العروبيية والثييورة املصرية فقد أسييهمت 
هذه املعاصرة في تشييكيل نفسيته. وقد 
صييدم ككل املصرين بانكسييار مصر في 

عام 1967 وعبرت قصائده عن ذلك.

مالئ الدنيا
كتيياب الكاتييب األلفييي رمبا يعييد إنصاًفا 
لدنقييل وجهييًدا محمييودًا للمؤلييف الذي 
لديه أكثر من 20 كتابًا في شييتى املعارف 
واملناهج فييي األدب واللغة واإلسييالميات 
وصحفييي فييي جريييدة األهييرام املصرييية 
ومحييررًا ثقافًيا فييي جريدة الزمييان ايضا. 
وهييو يصف دنقل إنه مأل الدنيا كما مألها 
»شيياعر العربية األكبر أبو الطيب املتنبي، 
ففييي شييخصيتيهما نقاط تييالق كثيرة، 
كالهمييا لييم يييرض الناس عن شييخصه، 
وإن أقروا لهما بالشيياعرية، وكالهما القى 
نهاية مأسيياوية، فاملتنبي ُقتل بعد صراع 
وكييّر وفّر مع أعدائييه، وأمل دنقل مات بعد 
صييراٍع عنيييٍف مع مييرض عضييال.. نهش 
املوت جسييديهما وروحيهمييا، ولم ينهش 

ذكراهما التي بقيت حّية  بأشعارهما.«
أن هذه اخلصيصة التي أسييقطها األلفي 
الظاهييرة  احلقيقيية  ميين  واسييتنبطها 

أمل دنقل.. صانع السخرية الشعرية

الكتاب ال يحتاج الى فهم 
التأويل والركض وراء المعنى 
والقصد، فأمل دنقل شاعرٌ ال 

يشقّ له غبار، وال يبحث عنه 
الضوء فقد دخله واعتلى منصة 

الثبات والقبول والشهرة، 
ولهذا فهو وإن كان كما 

يقول األلفي، شاعرٌ صنعته 
المتناقضات إالاّ إنه حقًا مأل 

الدنيا وشغل الناس بنصوصه 
الشعرية
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عيين دار احلكمة، في لندن ،  صدرت رواية 
جديدة للقاص والروائي العراقي محمد 
علوان جبر وحملت عنواناً اسييتفهامياً 
"ملاذا تكرهن رميارك ".  الرواية تتخذ من 
التفاصيل ثيمة رئيسة فضال عن البناء 
وخصوصية تناول أحداث كبيرة عاشها 

العراق..ميين بينها االحتييالل األميركي، 
وصييوالً إلييى احلييروب الالحقيية، وذلييك 
عبيير أمكنة توزعييت بن مدينيية الثورة 
في بغييداد وشييوارعها ومدينيية بيروت 
وبحرهييا." رميارك " هي الرواية الثانية لي 
محمد علوان جبر بعييد روايته االولى " 

ذاكرة اراجنا " التي القت صدى الفتاً.

عباس ثائر

احلياة، عادة، تبدأ من السقوط،
من أن تهبط كثيرًا
لتعلو مرة واحدة!

اما املوت:
ال يفقه في الطرق امللتوية شيًئا؛

هو الوحيد الذي
ال يسّوف اذا ما اتخذ قرارًا !

سؤال عن املوت،
ال تغفله الرؤوس أو تغفله؛

-كٌل حسب رأسه -
لَم يجيء املوت دفعة واحدة،

بينما الكون غزير باألساب املقنعة
لتقسيطه على هيئة دفع مختلفة ؟!

أريد أن أعيش بطريقة عبثية
كبقايا انفجار ما،

او مثل َشعر متناثر، ضّل صاحبه طريق
املشط واملرآة؛ مذ رافق العكاز !

أريد أن أعيش كبقايا انوثة
حجزت اخلمسينيات مقعًدا بعمرها

أريد أن أعيش بطريقة ال يدركها أحد
كلغة أفسدت رحمها القواميس. 

أريد أن أعيش ولو لساعة كحبة فياغرا
ال تتوقف عن ضخ األمل !

لماذا تكرهين ريمارك

ارتطام الموت بالحياة

من أعمال الفنان سلمان البصري 



قبضوا عليه عشية اعالن الشواف عن 
محاولت��ه االنقالبية ، واودع��وه الغرفة 
الت��ي كان��وا يحتجزون فيه��ا الضباط 
االخرين ، وكنت على مقربة ولم اشهد 
س��اعاته األخيرة ، وامنا شهدنا كل من 
الصديقني الرفيقني )رش��يد س��ندي (و 
)يوسف جميل ميران( وهما من االحياء 
واحلمد هلل ، كيف اقتاده الرائد محمود 
عزي��ز الى حي��ث اطلق علي��ه النار قبل 
هرب��ه الى س��وريا، فرمبا ط��اب لهما ان 

يزيدا شيئا على ما ذكرت. 
وتش��اء االق��دار ان يقت��ص اح��د ابن��اء 
ه��ذه التربة الت��ي اخذه��ا كامل معه 
م��ن ذلك مبفاج��آت الفش��ل والنجاح . 
ومن ال يخس��ر ال يرب��ح . وبراعة احملامي 
وذي��وع صيت��ه ال يتح��ددان بنس��بة ما 
ربحه وخس��ره من دع��اوى . وقد تتوقف 
ش��هرته –ورمبا كانت ضربة حظ – على 
دعوى او قضية واحدة فاز فيها، فهناك 
ارادات كثي��رة تتحكم في مال القضية 
املعقدة املتع��ددة اجلوانب بل الواضحة 

منها . 
وف��ي زمننا وجيلن��ا ذاك وان��ا اقصد ما 
قب��ل نص��ف ق��رن تقريب��ا . كان عل��ى 
احملامي ال��دؤوب ان يلم بجميع القوانني 
. فاجملتم��ع العراقي اذ ذاك كان مجتمعا 
بسيطا غير معقد ، ال يقتضي تخصصا 
في احملامي بقضاي��ا معينة كالذي نراه 
ف��ي بالد الغ��رب . في الوالي��ات املتحدة 
االميركية او فرنسا او غيرها مثال حيث 
التخصص فرض وال س��بيل للتنكر له 

وال غنى عنه . 
وفي ايامن��ا كانت احلرك��ة االقتصادية 
مح��دودة ، والتعام��ل التج��اري اغلبه 
محل��ي واخلارج��ي منه ضي��ق النطاق . 
واجلرائ��م تكاد تكون واضحة بس��يطة 
ال تتمي��ز بذل��ك التعقي��د والتخطيط 
االف��الم  ف��ي  جت��ده  ال��ذي  الذك��ي 
احلديثة مثال  االميركي��ة  الس��ينمائية 
. لم يكن عندنا ش��يئا ش��بيه او قريب 
الش��به باإلجرام املنظ��م الذي تقوم به 
عصابات متتاز بتنظي��م وادارة محكمة 
اش��به ب��أدارة حكومي��ة . وقلي��ال م��ا 
كانت دوائر التحقيق حتتاج الى وس��ائل 
الكشف احلديثة عن اجلرائم كاخملتبرات 
الدقيقة واستطيع  والفحوص الطبية 
الق��ول هنا بناء عل��ى جتربتي اخلاصة ان 
اكثر م��ا كان يس��تخدم مكت��ب طبع 
االصابع في بغداد ه��و للقضايا املدنية 
. في حني كان االس��اس في استحداثه 
ف��ي الع��راق ه��و لألم��ور اجلنائي��ة أي 
املس��اعدة على كش��ف اجلرمية . كانت 
اجلرائ��م فردية الطابع مبجملها ال حتتاج 
الى كثير عناء في الكش��ف عنها . وال 
الى التكنلوج��ي والعلم اخملتبري لدعم 
االدل��ة فيه��ا ، وتبع��ا لذل��ك صيغ��ت 
القوان��ني العامة ، واهتم��ت احلكومات 
باجلانب السياسي منها . وبدأ التنقيح 
والتعديل واإلضافة والزيادة فيها كانت 
م��ن هذه الناحية عملي��ة ال نهاية  لها 
جتري على ضوء التجارب املس��تخلصة 
من الزخم السياسي ارتفاعا وشدة وال 

س��يما في القوانني التي مت��س احلريات 
العام��ة ، كقان��ون املطبوع��ات ال��ذي 
ب��دأ ط��وال ثالثني عام��ا تقريب��ا وكأنه 
مله��اة او لعبة تتس��لى بها احلكومات 
لتتناوله باملراجعة واالضافات والتعديل 
املتعلق��ة  القوان��ني  تل��ك  وكمثيل��ه 
العام��ة  والتجمع��ات  باالجتماع��ات 
والتظاه��ر واالحتج��اج الش��عبي . ثم 
ج��اءت القوان��ني امللحق��ة او املعدل��ة 
لقان��ون العقوب��ات العراق��ي الذي كان 
يس��مى بالبغ��دادي في الباب��ني اللذين 
يتعلقان بأمن احلكوم��ة الداخلي وامن 
الدول��ة اخلارجي بس��بب تفش��ي االراء 
واخصها  السياسية  احلديثة  العصرية 
املب��ادئ االش��تراكية . وتصاع��د حركة 
املطالب��ة باالص��الح الدس��توري ب��كل 
اخملاط��ر التي ته��دد الطبق��ة احلاكمة 
. وم��ن أوائله��ا تلك الضرب��ة القاصمة 
التي انزلتها حكومة ياسني الهاشمي 
ف��ي العام 1935 بأش��تراعها مرس��وم 
االحكام العرفية التي هتكت به حرمة 
القضاء العراقي ، واعادت العراق الفتي 
الى اج��واء العهد العثمان��ي البغيض، 
جئت الى هذا بتفصيل في اجلزء الثاني 
من كتابي )العراق في عهد قاس��م ( وال 
داعي هنا للتكرار واضنك على اطالع به 
، وقصدي م��ن التنويه بهذا هنا ، هو ان 
مهنة احملاماة ص��ارت تواجه لونا جديدا 
من القضاي��ا هي القضايا السياس��ة 
او اجلرائ��م الناش��ئة عن تل��ك القوانني 

املستحدثة الشاذة . 

كانت طبقة احملامني ورجال القانون تكاد 
تهيمن تقريبا على النشاط السياسي 
ملعارض . وكثيرا ما وجدنا احملامي يدافع 
عن زميله احملامي املتهم ، ال س��يما في 

جرائم النشر والعقيدة . 
ومهم��ا يك��ن من ام��ر فبراع��ة احملامي 
عندنا كانت تتجلى في القضايا املدنية 
ال ف��ي القضاي��ا اجلنائي��ة . فف��ي هذه 
االخي��رة لم تك��ن تفيد بص��ورة عامة 
لوذعية احملامي وق��وة عارضته وكفاءته 
اخلطابية في حتويل قاض منفرد او هيئة 
من ثالثة قضاة تزن االدلة وتصدر احلكم 
ببرودة دم وجنوة ع��ن املؤثرات العاطفية 
وال يجد احملامي لنفس��ه مجاال امامها 
للمناورة واحلرية الواس��عة الستجواب 
الشهود وايقاعهم في فخاخ التناقض 
كتلك التي جندها في املرافعات اجلنائية 
الغربية التي تس��تند ف��ي تقرير البراءة 
او التج��رمي ال��ى نظ��ام هيئ��ة احمللفني 

)اجلوري( 
وبالنهاية كان الوضع القضائي بصورة 
عام��ة يرغم احملام��ي على االمل��ام بكل 
القوانني وان يكون دوما على االستعداد 
لولوج بباب اي قضية تعرض عليه وهذا 
ال يعن��ي حرمان احملامي من حرية اختيار 
قضاي��اه طبعا ، ، وكثيرا م��ا تراني كما 
ت��رى غيري اخرج م��ن مرافعة في دعوى 
ش��رعية تتعلق بأثبات بنوة ، اللج قاعة 
محكمة اخ��رى تنظر ف��ي قضية نزاع 
عل��ى ارض او اتفاقي��ة ش��ركة والعرج 
بعدها الى محكمة ثالثة وكيال للدفاع 

ع��ن متهم . وفي مثل ه��ذه احلال كنت 
اضع مقولة رائعة للمحامي الفرنسي 
الش��هير )روجيه مارتان ( ، اذ سئل مرة 
عما يجب ان يتحلى به احملامي فأجاب :" 
على رجل القان��ون ان يعرف القليل من 
كل شيء ، وايضا القليل من القانون ". 
وله��ذا كان بع��ض اس��باب متكني من 
وكثي��رة  العلمي��ة  تتبعات��ي  مهنت��ي 
مطالعاتي ف��ي منتوج الفك��ر الغربي 
عتيقه��ا وحديثها في مختل��ف ابواب 
املعرف��ة وبوق��وف افخر به على اس��رار 
اللغ��ة العربية الرائع��ة واملامي بلغتني 
 ) والفرنس��ية  )االنكليزي��ة  عامليت��ني 
واالس��لوب الكتابي املبس��ط السليم 
الذي افادني في كتابة اللوائح القانونية 
واملذك��رات . وعليه االعتم��اد وهو يفوق 

املرافعات القولية اهمية . 
وعلي وقد بلغت هذه املرحلة من االجابة 
وج��وب التنوي��ه بدور القاض��ي الرئيس 
املتم��م . القاض��ي اجلاه��ل او املغ��رض 
الضعي��ف الذم��ة الذي يك��ون مصدر 
هم عظي��م للمحامي الناب��ه ، قدر ما 
يك��ون احملام��ي املهمل القلي��ل االدراك 
واحل��رص على مصلح��ة موكله مصدر 
نفرة وضيق ان لم يكن مصدر استهانه 
واحتقار القاضي النابه ، وقد مر عهدي 
مبجموع��ة من ان��زه القض��اة واكثرهم 
علم��ا ومتابعة فقهي��ة . ومن عجب ان 
جت��د اجلهاز القضائي في بيئة حكومية 
معيب��ة كهذه وق��د س��لم تقريبا من 
الفس��اد ، وابى رجال��ه ان يكونوا خدما 

الغراض احلكومات ال سيما في القضايا 
الت��ي تك��ون الس��لطة طرف��ا . واعنى 
بالضبط القضايا السياسة خصوصا . 
س: ه��ل ل��ي أن افه��م م��ن ه��ذا ان يد 
الس��لطة بقيت مكفوف��ة أمام اجلهاز 
انتق��اء  ان  املعل��وم  وم��ن   ، القضائ��ي 

القضاة يتم من قبل احلكومة ؟ 
اجله��ات احلكومي��ة جته��ل طبع��ا من 
مس��تجيبا  طيع��ا  قاضي��ا  س��يكون 
عندم��ا يطل��ب من��ه ، واحلكومات في 
تغيير س��ريع مستمر .ثم ما ان يتسلم 
القاضي اجلديد منصبه حتى يس��تولي 
علي��ه ش��عور ط��اغ بخط��ورة مهمته 
الثقيل��ة وال  ومبس��ؤوليته الضميري��ة 
اس��تثني من هذا أولئ��ك الذين وصلوا 
ال��ى القض��اء بطريق��ة الوس��اطة ، او 

بسبب انتماءاتهم العائلية.
وف��ي زمن��ي – وال ادري ان كان هذا املبدأ 
اليوم س��اريا –ان يقدم كل قاض احصاء 
سنويا بالدعاوى التي حسمها الى وزارة 
الع��دل . وق��د يتع��رض للع��زل ان زادت 
نس��بة القرارات التي نقضت له عن 40 
باملائ��ة من مجموع ما نظ��ره . اؤكد ان 
ع��راق ايامي كان يحف��ل مبجموعة من 
القضاة ضرب بعملهم ونزاهتهم املثل 
. يزين��ون اي نظ��ام قضائي ف��ي اي بلد 
قطع شوطا بعيدا من املدنية العصرية 
والتقدم ف��ي ميدان املفاهي��م واملبادئ 

الدميقراطية .
تبدو قلة حيلة احلكومات العراقية ازاء 
ه��ذا اجلهاز الذي صعب عليها تطويعه 

، في اس��تنانها القوانني االس��تثنائية 
التي يكون من شئنها استالب القضاء 
س��لطانه وصالحيته في النظر بناحية 
من اه��م النواحي التي خل��ق لها وهي 
تلك التي تتعلق بحرية التعبير واملعتقد 
والتنظيم احلزبي واالجتم��اع وما اليها 
فأص��درت مرس��وم االدارة العرفية ومن 
شأنه ان ينقل س��لطة القضاء كليا او 
جزئيا الى اجلهة العسكرية في الوقت 
التي تش��اء احلكوم��ة ما ذل��ك واصدر 
نظام دعاوى العشائر الذي نقل سلطة 
الفص��ل في النزاع��ات اجلزائية واملدنية 
ال��ى االداريني . وقان��ون املطبوعات الذي 
اس��تلب حق الفصل في حق��وق الفرد 
بالنشر والتعبير الضمير بإيداع مصير 
املطب��وع ي��د االدارة وهك��ذا . من جهة 
اخرى عمدت احلكومات الى تشويه وجه 
القض��اء بإرغام القض��اة واحملاكم على 
تطبيق القوانني اجلائزة التي تش��ترعها 
في هذا الباب عندم��ا ال تكون االحكام 
وظيفتها  w–وبحكم  العرفية معلن��ه 
– ول��م يفتنا قط مالحظ��ة مجهودات 
اولئ��ك القضاة للتخفي��ف من غالظة 
احكامها وقس��وتها بأخت��راع كثير من 
وس��ائل التخفيف وغيرها من الوسائل 
الشرعية لالباحة ضمن حدود األصول. 

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

اجلمل، الطبعة األولى 2012
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اخلطاب االعالمي
اخلط��اب االعالمي الى ه��ذا التنظيم 
مختلف متاما عن الطريقة التقليدية 
للتنظيم��ات "اجلهادي��ة" والذي يقوم 
عل��ى اس��اس التح��رك امليداني على 
االرض وعلى الشبكة العنكبوتية اكثر 
من طروحاتت فكرية من قبل املشايخ 
التي اعت��ادت عليها القاعدة في وقت 
س��ابق، يع��رض التنظي��م مقاتلي��ه 
في حالة مس��تريحة، وهم ميارس��ون 
حياتهم اليومية االعتيادية مثل بقية 
البش��ر داخ��ل بي��وت فخم��ة وقصور 
بصحبة عوائلهم، عكس ماكان عليه 
اجليل االول من مقاتلي القاعدة الذين 
كانوا يعيشون في كهوف جبال" تورو 
بورا". فرغم الوحشية التي يتمتع بها 
هذا التنظيم لكن يظهر مقاتلييه في 
وضع مستريح وارتداء الزي االسالمي 
واالهتم��ام في الش��كل ف��ي احلاالت 
الطبيعي��ة، مثلما ظهر التنظيم في 
استقبال بيعات العش��ائر في سوريا 
والع��راق، وهي تعط��ي وصفا مخالفا 
ال��ى وصفها الوحش��ي  ف��ي ميادين 
املعارك وترديدهم االهازيج وكأنهم في 
عليه  ومايحصل  س��ياحة"جهادية". 
التنظي��م م��ن غنائم ح��رب يعرضها 
على ش��كل مكاس��ب الى مقاتلييه 
منه��ا املركب��ات والعج��الت الفخمة 
وكذلك موض��وع الزواج من املعتقالت 
والسبايا قسرا مثلما حدث في العراق 
الى االيزيدية واملسيحيني والتي اعادت 
العال��م الى س��وق الرق والنخاس��ة، 

فهي متنح مقاتليها امتيازات اكثر.
يبقى ه��ذا التنظي��م تنظيم��ا ذكيا 
وهو يحاول االس��تفادة واستثمار كل 
ماهو متاح لترويج صورته، التي بدئت 

تلبي حاجات الكثي��ر من "اجلهاديني" 
اجلدد الذين يرفضون العيش بش��كل 
ه��ي  مجتمعاته��م،  ف��ي  طبيع��ي 
سياس��ة اعالمية ذكي��ة قائمة على 
االس��تقطاب، لك��ن رغ��م ذل��ك من 
املتوقع ان يشهد التنظيم انشقاقات 

وتراجع تنظيميا.

"الدعاية اجلهادية" عامال مهما في 
اإلستقطاب

هل  حتول "داعش" الى ثقافة 
مجتمعية؟

إن فش��ل ربيع "الثورات العربية" التي 
اندلع��ت ف��ي املنطق��ة مطل��ع عام 
2011،احلق الكثير من االحباط وضرب 
النفس��ية واالجتماعي��ة  بتداعيات��ه 
عل��ى اجملتمع��ات التي ش��هدت هذه 
"الثورات" ابرزها مص��ر وليبيا وتونس 
وسوريا واليمن. وكان ناجت هذه الثورات 
هي"ألفوض��ى أخلالق��ة" و"التوحش" 
عن��د  ه��ذه اجلماع��ات االس��الموية 
املتطرف��ة. االهتزاز لم يض��رب الدول 
التي شهدت هذه الثورات فحسب بل 
مت��دد الى دول اجلوار. تداعيات الفوضى 
وصلت مساحات جغرافية بعيدة عن 

معاقلها لتصل دول الغرب.

توظيف التطرف
لق��د اث��رت "داع��ش" س��لبا كثي��را 
وكذل��ك  االس��الموية  باحل��ركات 
عل��ى االفراد واالس��رة ف��ي اجملتمعات 
االس��الموية وان كانت تعيش في دول 
املهجر. وحتولت افكار وطروحات داعش 
الى ثقافة أس��رية "يكفر" عند بعض 
االبناء من اجليل اجلديد يكفر بعضهم 
االخر، بسبب التفسير اخلاطيء لهذه 
اجلماعة. جنح تنظيم داعش بتوظيف 
التطرف وحتويله الى آلية عمل تخدم 

اهداف التنظيم، القائمة على تفسير 
خاط��يء لنصوص الق��رآن ألكرمي وفق 
االستخبار  وكاالت  منظورها. وصفت 
الغربية ه��ذه اجلماع��ة بأنها تنظيم 
يلب��ي احلاج��ات الغريزي��ة واجلنس��ية 
املتنام��ي عند  الوحش��ي  والس��لوك 
بعض االفراد واجلماعات. علماء النفس 
واالجتماع فسروا تدفق اسر بكاملها 
او اف��راد م��ن اورب��ا ابرزه��ا بريطاني��ا 
وفرنس��ا، لأللتحاق بالقتال في سوريا 
والعراق، نوع من ان��واع فقدان الهوية 
والتشرد. البعض فسر ذلك بأنه تلبية 
حلاجات مادي��ة وغريزي��ة. تبقى دوافع 
الثأر م��ن قبل بعض االفراد واجلماعات 
في اوربا والتي جتد في داعش وغيره من 
"الدعاية  تبقى  التنظيمات"اخمللص". 
اجلهادية" عامال مهما في إستقطاب 
والت��ي اصبحت  واجلماع��ات،  االف��راد 
وس��يلة مهم��ة لتجني��د اعضاء في 
التنظيم. وعقدت ورشة عمل عقدت 
في عمان يوم 16 يونيو 2015  نظمتها 
مؤسس��ة "فريدريش إيبرت األملانية" 
وناق��ش مختص��ون وباحث��ون أردنيون 
وعرب "س��ر جاذبية داعش". وخلصت 
إلى أن ذل��ك يع��ود)..( بالدرجة األولى 
إلى أزمة الش��رعية التي تعاني منها 
بعض األنظم��ة العربية، واس��تغالل 
وانق��الب بعض  الطائف��ي،  الش��حن 
القوى على ثورات الربيع العربي، وعودة 
احلكم الش��مولي في بع��ض البلدان 
العربي��ة، وانتش��ار احل��روب الطائفية 
ف��ي املنطقة، واضطهاد أهل الس��نة 
في العراق وس��وريا، والتدخل اإليراني 
بالق��رارات  والتحكم  املنطق��ة،  ف��ي 

السيادية لبعض البلدان العربية)..(.

ثقافة صناعة املوت
الدخي��ل  ترك��ي  الدكت��ور  يق��ول   

بعن��وان "ثقاف��ة داع��ش ال تضيق��وا 
ف��ي الوص��ف": أنن��ا ل��و رجعن��ا إلى 
جماعة"احلشاش��ني"  لوجدنا  ال��وراء 
والتي تطور وصفها واس��مها لتكون 
أيقون��ة وعالم��ة على ثقاف��ة معينة 
"Assassi"  حتول��ت إلى لفظ متداول 
للداللة عل��ى القاتل املأجور، أو القاتل 
اخلف��ي، واس��تخدمت ف��ي الثقافات 
"املافيوية" في أوروبا عموما وفرنس��ا 
خصوصا، بل وأصبح��ت هناك ألعاب 
فيدي��و حتمل نفس االس��م تقدم ذات 
الدالالت التي ضخها. القصة ليست 
اتهام��ا أو نبزا، بل هو توصيف محض، 
وداع��ش الثقاف��ة موجودة ف��ي كثير 
العربية واإلس��المية.  من اجملتمع��ات 
كانت داع��ش واجلماع��ات "اجلهادية" 
االخرى موجودة داخ��ل "االنتفاضات" 
ألعربية  وبدات تتوسع الى اجملموعات 
االسالموية من غير "اجلهادية" لتعمل 
حت��ت مظلته��ا ضم��ن أس��تراتيجية 
تخن��دق أالس��الميون متث��ل بالتقارب 

"االخواني اجلهادي".
 وفي سياق ثقافة املوت يقول الكاتب 
االملاني" كيرسنت كنيب" في دراسته: 
إذ تفي��د تقاري��ر باختط��اف التنظيم 
لألطفال م��ن دور األيت��ام واعتقالهم 
معزول��ة  تدري��ب  معس��كرات  ف��ي 
به��دف حتويلهم إل��ى آالت للقتل )..(. 
وهن��اك يت��م إخضاعه��م لغس��يل 
دم��اغ وتعبئتهم بالفك��ر "املتطرف" 
وتدريبه��م على اس��تعمال الس��الح 
اآلث��ار  عامل��ة  وتتق��ارب  واملتفج��رات. 
األملاني��ة "زميونه مول" من هذا الطرح 
بقوله��ا : ب��أن مايقوم ب��ه داعش هو 
تدمي��ر الى املوروث الثقافي في العراق 
ودول اخ��رى وان من خلفي��ة موقفها 

املنطلق من فكرة صراع الثقافات.

إرتداد "ثورات الربيع العربي"
يب��دو ان جماع��ة االخ��وان، ه��ي اول 
اجلماعات التي شهدت ارتداد في إجتاه 
"الثورات العربية"وهنا كانت ثورة يونيو 
2013 وعزل اخمللوع، وهي كانت احلجرة 
االولى في ارت��داد الثورات. لقد تغيرت 
نظرة الرأي العام ال��ى بعض التيارات 
التي كانت محس��وبة على "االسالم 

املعتدل" عند السنة والشيعة.
وش��هد كالهم��ا اختالل ف��ي موازين 
املس��ارات عل��ى مس��توى الطروحات 
االرض. فجماع��ة  النش��اط عل��ى  او 
م��ن  املس��لمون"انتقلوا  "األخ��وان 
مرحل��ة الس��لم ال��ى اث��ارة الفوضى 
خاص��ة ماش��هدتها مصرمن فوضى 
تهدد امنها القومي. ليبيا هي االخرى 
ش��هدت تطرف في مواقف اجلماعات 
االسالموية بكل درجاتها وهي االخرى 
ضرب��ت بتداعياتها ج��دار اوربا لتفتح 
ثغرة الجئي قوارب املوت عند ايطاليا. 
اما اجملموعات الش��يعية فقد شهدت 
اندفاع��ا في س��وريا متمثل��ة بحزب 
اهلل اللبناني وباملليش��يات الشيعية 
العراقي��ة الداعمة الى نظام االس��د. 
التطورات هذه ظهرت بأدلب وجس��ور 
الش��غور ورمبا ف��ي تدمر والس��ويداء. 
أم��ا ف��ي الع��راق فش��هد تغيي��ر في 
مواق��ف اجلماعات الس��نية لتتحول 
الى "ثورة سنية" باسم العشائر ضد 
حكومة بغداد ذات االغلبية الشيعية 
بع��د اختالفه��ا م��ع احلكوم��ة حول 
التس��ليح ومواجه��ة داع��ش. بعض 
الزعامات الس��نية بايعت داعش حتت 
امليليش��يات  والترهيب.  الترغيب  باب 
الش��يعية الت��ي تقات��ل ال��ى جان��ب 
احلكومة داخل " احلش��د الش��عبي" 
رفعت رايات مذهبية تؤكد فيه والئها 
للمذه��ب اكثر م��ن الع��راق. التواجد 

االيران��ي اصبح اكثر انتش��ارا وعالنية 
في العراق.

ب��ني  السياس��ي  التناف��س  ش��كل 
الش��يعة والس��نة ف��ي الع��راق على 
املواجه��ات  مح��ور  املث��ال  س��بيل 
الطائفية على االرض والتي حتولت الى 
مواجهات مس��لحة، وكان��ت عملية 
تهجي��ر مابني الطائفت��ني ابرز معالم 
التغيرات في العراق مابعد2003 . بات 
الع��راق متورط��ا في االزمة الس��ورية 
رغ��م مايعانيه هذا البلد مايكفي من 
ألعن��ف ألطائف��ي واالره��اب. لتظهر 
"أجلهادي"ماب��ني  االش��تباك  حال��ة 
العراق وسوريا في احلركات"اجلهادية" 
السنية والش��يعية، فهنالك تنقالت 
ومتدد للحركات مابني العراق وس��وريا. 
واصب��ح  نص��ب ع��ني "أجلهادية" في 
هذه املرحلة تقع على العراق و سوريا، 
فتق��ع  ألش��يعية  امليليش��يات  ام��ا 
أعينه��ا على ضري��ح الس��يدة زينب 
ف��ي دمش��ق والعتبات املقدس��ة في 
العراق. لقد تغير مش��هد التش��ابك 
"اجلهادي" مابع��د اجتياح  داعش الى 
مدين��ة املوصل ش��هر  يوني��و 2014، 
لتنتق��ل امليلش��يات الش��يعية م��ن 
س��وريا الى العراق، في اعقاب تهديد 
التنظي��م على لس��ان متحدث��ه ابو 
بغ��داد  باحت��الل  العدنان��ي  محم��د 
والعتبات املقدسة. فتنظيم "داعش" 
يرس��م االن خارطة مذهبي��ة جديدة 
بدل اخلارطة السياس��ية مابني العراق 

وسوريا.

الزهو واحلوكمة عناصر الغسيل 
الدماغي عند داعش

ظهر مصطلح غس��يل الدم��اغ  الى 
الواجهة ثانية، خالل السنوات االخيرة 
"اجلهادي��ة"  اجلماع��ات  صع��ود  م��ع 

أبرزه��ا داع��ش والقاع��دة، فل��م يعد 
ه��ذا املفه��وم حك��را عل��ى االنظمة 
الش��مولية والسياس��ية التي تبنت 
هذا املفهوم في سياس��تها منتصف 
الق��رن املاض��ي والذي أرتب��ط مبفهوم 
ادجل��ة الش��عوب واجملتمع��ات.  وحتول 
ليك��ون  االن   الدماغ��ي  ألغس��يل 
أس��اس وظهي��ر "فكري" ال��ى البنية 
املس��لحة  للجماع��ات  التنظيمي��ة 
واجلماع��ات "اجلهادية". وميكن تعريف 
 Brainwashing الدماغ��ي  الغس��يل 
باالستناد الى دراسات علوم االجتماع 
والنف��س بأن��ه اس��تخدام أي طريقة 
للتحكم في فكر ش��خص واجتاهاته 
دون رغب��ة أو إرادة منه ويس��مى أيضاً 
غس��يل املخ أو أو الدم��اغ أوالتفكيك 
النفس��ي و يتم ذلك ع��ن طريق تاثير 
التربية  االعالم ومؤسس��ات  وس��ائل 
والتعليم واملؤسس��ات الدينية. تقول 
الباحثة زينب منصور حبيب في بحث 
فلس��فة غس��يل الدماغ بأن��ه تغيير 
أفكار ومبادئ وعقائد وقيم الشخص 
ووضع أف��كار وقيم جدي��دة مختلفة 
عن الت��ي كان��ت موجودة لدي��ه يتم 
برمجة دماغه كون��ه اجلهاز العصبي 
املس��ؤول عن اغلب الوظائف احليوية 
لالنس��ان.  واملعرفي��ة  والس��لوكية 
توري��ث  ه��ي  املكتس��بة  فالثقاف��ة 
اجتماعي غي��ر بايلوج��ي وان احلرمان 
والشعور بالقهر عند الشباب  واالفراد 
ممك��ن ان تولد االس��تعداد النفس��ي 

واملعرفي لعمليات غسيل الدماغ.

* 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 38

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 5
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 

حولت معلمة للرسم في املوصل 
مدرس��تها الى لوحات فنية تعبر 
ع��ن أح��ام األطفال، مؤك��دة أن 
تبعث رسائل مهمة  رس��وماتها 
ال��ى طلبتها أبرزها تش��جيعهم 
على ح��ب التعلم واإلب��داع فيه، 
كما أك��دت أن الرس��ومات التي 
مألت بها جدران مدرستها حتاكي 

خيال األطفال ومواهبهم.
العطل��ِة  بع��د  األطف��اُل  ع��ادَ 
االس��بوعية الى مدرسِتهم زهرَة 
املدائن الواقعة في ش��رق املوصل 
ليتفاج��ؤوا مب��ا حَل به��ا وكيف 
حتولت معاملُه��ا الى لوحات فنية 
أدخل��ت البهج��َة ال��ى قلوبهم، 
هذه اجلدراُن حتاكي أحاَم األطفال 
وتناس��ُب أعمارَه��م م��ن خ��اِل 
األلوان والرسوماِت التي حملتها.

املعلمُة ختام صاحبُة فكرة هذه 
الرس��ومات ل��م تكت��ِف بتعليِم 
األطفال فَن الرس��م في فصولها 
التدريس��ية بل ذهبت ال��ى أبعِد 
من ذلك م��ن خال الطباعِة على 
جدران املدرس��ة أحاماً مختلفَة 
األش��كال حتملُه��ا عق��وُل هؤالء 
األطف��ال بعد أن ُحرم��وا منها ملا 

يقارب الثاَث سنوات.

ل��م تتوق��ف املعلم��ُة خت��ام عن 
حتويِل أحاِم أطفالها الى لوحاٍت 
فنية فهي تس��تغُل أياَم العطلِة 

م��ن كِل أس��بوع لغ��رِض نش��رِ 
رس��وماتِها على ج��دراِن مدارس 
أخرى من املوصل، إذ تشجَع الناُس 

بهذه الفكرة والقت استحس��ان 
املؤسسِة التعليميِة في املدينة.

الرس��الُة التي حملته��ا معلمُة 

الرس��م خت��ام إدريس ه��ي خلُق 
أجواٍء في امل��دارس جتعل األطفاَل 
وه��م  التعلي��ِم  عل��ى  يقبل��ون 

يحبون��ه بنحو أكب��ر، إضافًة الى 
ك��وِن فكرتِه��ا ت�ُنم��ي خيالَهم 
وهم يتأملون هذه الرس��وم التي 
متثل رم��وزَ مدينٍة فق��دوا الكثيرَ 
من جمالِها بفعِل اإلرهاِب واحلرِب 

عليه.
مرك��ز  املوص��ل،  مدين��ة  وتع��د 
محافظة نينوى وثاني أكبر مدينة 
في العراق من حيث السكان بعد 
بغداد حيث يبلغ تعداد س��كانها 

نحو2 ونصف مليون نسمة. 
وتبعد املوصل عن بغداد مس��افة 
وتش��تهر  كل��م.   360 تق��ارب 
بالتجارة مع ال��دول القريبة مثل 

سوريا وتركيا. 
ويتحدث س��كان املوصل اللهجة 
الت��ي  املصاوي��ة(  )أو  املوصلي��ة 
م��ع  الش��يء  بع��ض  تتش��ابه 
الش��مالية،  الس��ورية  اللهجات 
وله��ذه اللهجة املوصلي��ة الدور 
األكب��ر في احلف��اظ عل��ى هوية 
املدين��ة، وكان��ت قد عانت أس��وأ 
تاريخها على ايدي عناصر داعش 
اإلرهابي��ة الت��ي حاول��ت تدمي��ر 
ثقافة وتراث وتاري��خ هذه املدينة 
العريق��ة، قب��ل ان يتمكن ابطال 
اجليش العراقي واحلشد الشعبي 
م��ن حتريرها ف��ي متوز م��ن العام 
املاض��ي واعادته��ا ال��ى احلض��ن 

العراقي.

معلمة تحّول خيال األطفال إلى لوحات فنية في الموصل

شارع المتنبي )عدسة زياد متي(لقطة

فن

اشتهرت » ماري منيب » بدور احلماة النكدية 
ف��ي األف��ام العربي��ة القدمي��ة، الت��ي كانت 
تتس��بب في الوقيع��ة بني ابنته��ا وزوجها أو 
العك��س وقدمت هذه الش��خصية في أكثر 
من فيلم منه��ا:« حماتي قنبلة ذرية، حماتي 

ماك« وغيرهما.
اس��تطاعت مني��ب بخفة دمها أن تكس��ب 
قلوب املشاهدين، حتى أصبحت أشهر حماة 

في السينما العربية.
الفنان��ة م��اري منيب ول��دت ع��ام 1905 في 
بي��روت، واس��مها احلقيق��ي »م��اري حبي��ب 
س��ليم«، انتقلت م��ع عائلتها إل��ى القاهرة 
وعملت في املس��رح مع فرقة فوزي اجلزايرلي 
وقدم��ت ش��خصية »أم أحم��د« وجنحت بها 

بنحو مذهل.
ثم انتقلت إلى فرقة »علي الكس��ار« وبعدها 
فرقة »أمني عطا هلل« باإلسكندرية، وفي عام 
1918 س��افرت مع الفرقة إلى الش��ام لتقدمي 
عروضها املسرحية، تعرفت على املمثل فوزي 

منيب ال��ذي كان معه��ا في الفرق��ة وتزوجا 
وأجنبت منه ولدين وبنت، ولكنه تركها وتزوج 

امرأة أخرى.
فترك��ت الفرق��ة وانتقلت للعم��ل في فرقة 
»جنيب الريحاني« عام 1935 حلبها للكوميديا، 
وقدمت العدي��د من العروض املس��رحية مع 
الفرقة حتى بعد وفاة جنيب الريحاني حتملت 

مسؤولية الفرقة على عاتقها.
وبع��د ذل��ك عمل��ت ف��ي الس��ينما وقدمت 
ومنه��ا:  الكوميدي��ة  األف��ام  م��ن  العدي��د 
»احلم��وات الفاتن��ات، حكاية ج��واز، لصوص 
لكن ظرفاء« وغيره��ا، وفي عام 1937 تزوجت 
مني��ب من »فهم��ي عبد الس��ام« الذي كان 
زوج ش��قيقتها بعد أن توف��ت وتركت أوالدها 

فتزوجته لتربي أوالد أختها.
وبعد زواجها منه أش��هرت إسامها وأصبح 
اسمها »أمينة عبد السام« حتى توفت عام 
1969. ظل��ت م��اري منيب عالقة ف��ي اذهان 
اجلمهور العربي ملا قدمته من اعمال جميلة.

أشهر حماة نكدية في السينما العربية

أكياس الشاي تسبب العقم والسرطان
أكد باحثون في جامعة ماسي النيوزيلندية، أن 
الش��اي املعبأ في أكياس يدمر اجلهاز الهضمي 
والكل��ى والعظام، كم��ا أنه أحد أهم أس��باب 
اإلصاب��ة بالعق��م والس��رطان، الحتوائ��ه على 

الكلور ومركبات عدة ضارة بالصحة.
ويأت��ي الكلور في هذا املش��روب الش��عبي من 
مواد تبييض أكي��اس التغليف التي حتتوي على 
)إبيكلوروهيدرين( الذي يستعمل مبيدا لآلفات، 
وعند تفاعله مع املاء ميكن أن يؤدي إلى السرطان 

أو العقم، إضافة ملشكات في مناعة اجلسم.
كما أن أكياس الشاي املصنوعة من الباستيك 
تنبعث منها مواد س��امة في أثناء غليها ألكثر 

من مرة.

االبتسامة في أثناء الرياضة 
تقلل استهالك األوكسجين

كش��فت نتائ��ج دراس��ة نش��رت ف��ي مجل��ة 
تدريب��ات«  س��بوراند  أوف  »بيس��كولوجى 
األميركية، أن ممارسة رياضة اجلري مع االبتسامة 

له فوائد عديدة.
وذكرت الدراس��ة أن��ه، بعد متابع��ة 24 رياضياً 
يجرون وهم مبتسمون أو من الرياضيني عابسي 
الوج��ه، تبني أن اجمله��ود يكون أقل ل��دى أولئك 
الذين يجرون وهم مبتس��مون، إضافة إلى أنهم 

يستهلكون أوكسجني أقل.
وي��رى الباحث��ون أن، االبتس��امة تس��اعد على 
تخفي��ف ح��دة اجملهود املب��ذول وتس��اعد على 

االقتصاد في األوكسجني.

تهريب 700 كيلو جرام
 من الكوكايين داخل أناناس

اكتشفت الشرطة اإلسبانية والبرتغالية حيلة 
جدي��دة لتهري��ب الكوكايني عبر احل��دود خال 
خدعة غريب��ة، اعتمدت على فاكه��ة األناناس 

الطازجة.
وذكر موقع »cnn« أن رجال الشرطة في لشبونة 
اكتش��فوا وجود أكث��ر م��ن 700 كيلوجرام من 
الكوكاي��ني، تقدر قيمته بنح��و33 مليون جنيه 
استرليني، مخبأة داخل األناناس الطازج القادم 
من أميركا الاتينية، حيث كان داخل أسطوانات 
محكم��ة الغلق، ومغطاة بطبقة من الش��مع 
األصفر إلخفائه داخ��ل فاكهة األناناس من دون 

أن تظهر.
غساالت األطباق تدس السم في طعامك

كش��ف فريق بحثي م��ن س��لوفينيا من خال 
دراس��ة أجري��ت، أن غس��االت األطباق تش��كل 
خطرًا على حياة مس��تعمليها، إذ أنها تس��بب 

التسمم الغذائي.
وقال��ت صحيفة »ديل��ي مي��ل« البريطانية: إن 
العلماء اكتشفوا منو أنواع عديدة من البكتيريا 
الضارة في غساالت األطباق، والتي يتراوح ضررها 
ما بني التس��بب في أمراض التهابات املس��الك 
البولي��ة، والتهابات بطانة القلب، وحتى تهديد 

حياة اإلنسان بخطر الوفاة.

ملونشريط
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بغداد - الصباح الجديد: 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  اص��درت 
وتزامن��اً مع انطاق مع��رض "صنع في 
الع��راق "بدورته الثالث��ة طابعا جديدا 
يحم��ل عامة املنتج احملل��ي والصناعة 

الوطنية.
وق��ال مدي��ر مرك��ز االع��ام والعاقات 
العامة ف��ي الوزارة عب��د الواحد علوان 
الش��مري: ب��أن اص��دار ه��ذا الطابع مت 
بجه��ود عراقية وطنية م��ن قبل هيئة 
الطواب��ع البريدي��ة بالتع��اون مع جلنة 
وزارة الصناعة واملعادن املش��كلة لهذا 

الغرض.
وأش��ار ال��ى ان، الطابع اجلدي��د يحمل 
عامة املنتج احمللي والصناعة الوطنية 
وتوقيع وزير الصناعة واملعادن املهندس 
محمد شياع السوداني ومجموعة من 

الش��خصيات الرس��مية، الفًتا الى انه 
سيتم اعتماد هذا الطابع في املراسات 
البريدية واص��دار طواب��ع بريدية اخرى 
حتمل عامات للمنتج احمللي والصناعة 

الوطنية.
وبني الشمري: أن اصدار الطابع البريدي 
ج��اء تزامنا مع انطاق فعاليات معرض 
"صنع في العراق" السنوي الثالث على 
ارض مع��رض بغ��داد الدولي مبش��اركة 
واسعة وفعالة لشركات وزارة الصناعة 
واملع��ادن وعدد من ش��ركات القطاعني 
به��دف  واخملتل��ط  اخل��اص  الصناع��ي 
االع��ان والترويج عن املنتج��ات احمللية 
واالمكان��ات الكبيرة التي متتلكها هذه 
الشركات واستعدادها لدعم قطاعات 
الدولة وتلبية حاجة ومتطلبات السوق 

العراقية.

طابع جديد يشجع المنتج المحلي والصناعة الوطنية

وزارة الصناعة واملعادن

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تقدم على تغيرات جذرية في العمل، وتشعر 
بأّن احلي��اة تتجاوب معك با عراقيل ووفقاً ملا 
خطط��ت له عاطفياً: مهم��ة صعبة إلقناع 
الشريك بوجهة نظرك، فهو يرى أن املوضوع 

يستحق مراجعة شاملة وحاسمة.

تصطدم بجهات رسمية أو مهنية تعترض على 
حتّركاتك، ورمّبا تختلف مع الزماء ويسود النفور 
ألن األم��ور تبدو على درجة كبيرة من التش��ّنج 
عاطفياً: حب جديد يطرق باب قلبك فترّحب به 

بتفاؤل، ألنه يحمل معه مشروع زواج.

إذا بدت لك األجواء دقيق��ة ملواجهة، فاعلم أنها 
تس��ير نحو التصعي��د في وس��طه، وقد تتحول 
إل��ى احتكاكات كبيرة أو حتى ش��يء من العنف 
عاطفي��اً: حض��ورك الظريف ف��ي كل مكان حتّل 

فيه يجعل منك شخصاً محبوباً لدى الشريك.

هذا اليوم مهم جداً وق��د يحمل إليك جناحاً 
باهراً ش��رط التعامل مع األمر الواقع بهدوء 
وحكمة ومسؤولية عاطفياً: تتحول صداقة 
أو زمال��ة إل��ى عاق��ة ح��ب فاس��تعّد لهذا 

التغيير الكبير في حياتك.

عليك أن جتد حلوالً جذرية للمش��كات التي 
ق��د تعترض��ك اليوم، وق��د جتبر عل��ى اتخاذ 
ق��رارات نهائي��ة عاطفياً: مواق��ف غير مبّررة 
من الشريك، بسبب ردات الفعل التي ظهرت 

أخيراً منك.

تتمتع بنش��اط ذهني وجس��دي باه��ر ورّكز 
اهتمامات��ك عل��ى بع��ض املكاس��ب املالية 
احملتمل��ة عاطفي��اً: تضعك املس��ؤولية التي 
تشعر بها بس��بب ارتباطك باحلبيب في توتر 

شديد.

تهورك وتصرفك غير املدروسني جتاه اآلخرين، 
قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، 
فتريث حتى تتجنب ذلك عاطفياً: خاف غير 
متوقع مع الشريك يؤدي إلى مشكلة جدية 

بينكما قد تؤثر سلباً في العاقة.

ال تت��رّدد ف��ي التعبير عن وجه��ة نظرك مهما 
كلفك ذلك، وف��ي النهاية ال بد من أن تتوضح 
الصورة فتنال حقك عاطفياً: مؤشرات إيجابية 
من الشريك تعطيك أماً أكبر في املستقبل، 

لكن التريث واجب الستيضاح كل األمور .

كل ش��يء يس��ير بصورة صحيحة وأفضل في 
العم��ل، وال تس��تبعد تعاون��اً مع فئ��ات جديدة 
وتبّدالً لبعض األوضاع بحيث تضع حّداً لشراكة 
أو لتع��اون قدمي عاطفياً: ال تفك��ر في املاضي مبا 

يتعلق باحلبيب ما دمت متأكداً من حبه لك.

محطة جديدة في حياتك املهنية، ومستقبل 
واع��د ينتظرك إذا حافظت على املبادىء التي 
انطلق��ت منها عاطفي��اً: تش��عر باالنزعاج 
بسبب استخفاف الشريك بك وتقرر االبتعاد 

عنه بعض الشيء.

يوم حاس��م جداً لرس��م معالم مستقبلك 
املهن��ي، وإذا جتاوزت املوضوع فإن األيام املقبلة 
س��تكون أفض��ل ومش��رقة عاطفي��اً: ي��وم 
عصيب مع الشريك لكنه ال يستحق الذكر، 
ومن األفضل تقدمي تنازالت خفيفة لتخطيه.

الدلو الحوتالجدي

حب��ك للعمل ي��ؤدي دوراً حاس��ماً في تزكية 
وضع��ك املهني، وه��ذا تكون ل��ه انطباعات 
إيجابية متعددة عاطفياً: الشك غير املبّرر من 
الشريك يسهم في زيادة النفور بينكما، وقد 

يكون له انعكاسات سلبية غير متوقعة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1 - أول م��ن بدع مبدأ الطاولة 

املستديرة.
2 -قطع من م��كان إلى آخر - 

عملة عربية.
3 -قاتل - نصف حويط.

أميركي��ة  -موس��يقى   4
م��ن   o َقف��ل   - )مبعث��رة( 

البترول.
ف��ي  الصليبي��ني  -ه��زم   5

حطني.
6 -للتأكيد واخملالفة في الرأي 

- للتمني - صحيح.
7 -نبالغ في االنفاق أو التصرف 

- سام.
8 -أها )مبعثرة( - تابع األرض.

9 -كوميدي مصري.
10 -أماك��ن الدراس��ة - تعلق 

لإلنارة.

1 -يرى صديقه وع��دوه بعني واحدة - من 
أشهر العبي الكرة االجنليز.

2 -عق��ل - فاكهة مفضل��ة عند قدماء 
االرومان.

3 -يحمل الرسائل - وكالة فضاء.
4 -رقص��ة بدوي��ة في جنوب فلس��طني 

تشبه الدبكة.
5 -تعب وس��عى - وجبة م��ا قبل الصوم 

- ياسني.
6 -قالها أرخميدس عندما توصل لقانون 

اإلزاحة - حالة انسانية قاتلها اهلل.
7 -الع��دد عش��رة فم��ا ف��وق - حرامي - 

موسيقى )معكوسة(.
8 -حرف عطف للترتيب والتراخي - أضف 

وأكثر - مصباح.
9 -من أس��ماء الس��يف ومن يفصل بني 

احلق والباطل - ثلثا أنف.
10 -سيدة الشاشة العربية.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8

10
9
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باريس ـ وكاال:
ب��دأت حرب التصريح��ات بني ناديي 
أوملبيك ليون وباريس س��ان جيرمان، 
قبل املواجهة التي جتمع بينهما في 
الدوري الفرنس��ي اليوم في معقل 

نادي ليون.
وقال قائد نادي ليون الفرنسي، نبيل 
فقير، في تصريحات نقلتها صحيفة 
الكتالونية:«نيمار العب  )س��بورت( 
جيد، فهو من أفض��ل الالعبني في 
الدوري الفرنسي، فهو ميلك القدرة 
على املراوغة وميلك السرعة، ولكنه 

ال يثير إعجابي«.
م��ن  البرازيل��ي  الالع��ب  ويعان��ي 
انتقادات م��ن جمهور ن��ادي باريس 
س��ان جيرمان بعد املب��اراة األخيرة 

أمام ديجون.

وأثار نيمار اس��تياء جماهي��ر ناديه 
بسبب تسديده لركلة اجلزاء، وعدم 
الس��ماح لزميله إدينسون كافاني 
بتس��ديدها، لكي يصب��ح الهداف 

الباريس��ي،  للعم��الق  التاريخ��ي 
متفوًقا عل��ى زالتان إبراهيموفيتش 
مهاجم مانشستر يونايتد اإلجنليزي 

احلالي.
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العواصم ـ وكاالت:

يعان��ي ري��ال مدريد، م��ن هبوط 
حتقيق��ه  رغ��م  األداء،  مس��توى 
نتيج��ة إيجابي��ة في ذه��اب ربع 
نهائي كأس ملك إسبانيا، بالفوز 
به��دف نظي��ف عل��ى مضيف��ه 

ليجانيس، اخلميس.
وال زال أداء امللكي، يثير الكثير من 
عالمات االستفهام، مهما تغيرت 
التش��كيلة، وف��ي جول��ة الليجا 
الس��ابقة، دخل الفريق بعناصره 
األساس��ية أم��ام فياري��ال، وجترع 
الهزمي��ة به��دف م��ن دون رد، مع 

عقم تهديفي مقلق.
ومع مرور األسابيع، يضيق الوقت 
عل��ى زي��دان والعبيه، الس��تعادة 
املس��توى، قبل املواجهة املرتقبة 
في دوري أبطال أوروبا، في منتصف 
ش��باط املقبل، أمام باريس س��ان 

جيرمان الفرنسي.
وم��ا يُزي��د م��ن صعوب��ة مهمة 
الفريق امللكي، هو أنه س��يخوض 
عدة مباريات صعب��ة في الليجا، 

قبل مواجهة سان جيرمان.
ديبورتيف��و  اس��تقبال  وبع��د 
الكوروني��ا، األح��د املقبل، وخوض 
لق��اء الع��وة أم��ام ليجانيس في 
كأس امللك، ستسافر كتيبة زيدان 
إلى فالنس��يا، م��ن أجل مواجهة 
اخلفافيش، في إطار اجلولة ال� 21 
من الليج��ا، على أرضي��ة ميدان 

مستايا.
وبعده��ا س��يكون عل��ى امللكي، 
الس��فر م��رة ثاني��ة إل��ى مدينة 
فالنسيا، ضمن اجلولة ال� 22 من 
الليجا، ولكن ه��ذه املرة ملواجهة 

ليفانتي.
وتبق��ى نتيج��ة مب��اراة الذه��اب 
مخيمة على األج��واء أيًضا، فقد 

خرج ليفانتي، بنتيجة تعادل غير 
متوقع من القلعة البيضاء.

وقبل مباراة الذه��اب أمام باريس 
س��ان جيرم��ان ف��ي دوري أبطال 
أوروبا، سيكون على الفريق امللكي، 
استقبال ريال سوسييداد العنيد، 

على أرضية ميدان البرنابيو.
وتتخلل هذه الفترة، على األغلب، 
مواجهتا نصف نهائي كأس ملك 
إس��بانيا، ذل��ك أن الفريق امللكي 
ب��ات قريًبا من حجز مقعد له في 

املربع الذهبي للبطولة.
من جانب اخر، قام االحتاد األوروبي 
لكرة القدم )يويفا( بتعديل ترتيب 
احت��ادات ال��دول التابعة ل��ه، قبل 
بضعة أشهر، وهو ما سيؤثر على 
مراكز دوري أبط��ال أوروبا في كل 
دولة من ه��ذه الدول، ابت��داًء من 

املوسم املقبل، حتى عام 2021.
س��بورت  صحيف��ة  وكش��فت 
اإلس��بانية، عن التقسيم اجلديد 
والتعديالت  األبطال،  دوري  ملقاعد 

اجلديدة عليها، أهمها أن أصحاب 
بالدوري  األول��ى  األربع��ة  املراك��ز 
واألملاني،  واإلجنلي��زي،  اإلس��باني، 
واإليطالي، س��يتأهلون مباش��رة 
إل��ى دور اجملموع��ات، ول��ن يضطر 

الرابع خلوض الدور التمهيدي.
ويرج��ع هذا التعدي��ل إلى أن هذه 
الدوريات األربع��ة هي من تتصدر 
تصنيف االحت��اد األوروبي، وهذا ما 

يعطيها أربعة مراكز مباشرة.
وباحتس��اب هذه األندي��ة، يتبقى 

16 مقعًدا من ال� 32 التي تشكل 
دور اجملموع��ات ف��ي دوري األبطال، 
مقعدي��ن  بواق��ع  توزيعه��ا  ومت 
لبطل الدوري الفرنسي ووصيفه، 
ومقعدان لبطل الدوري الروس��ي 
ووصيفه، ومقع��د واحد لكل من 
بطل الدوري البرتغالي واألوكراني 

والبلجيكي والتركي.
كما مت تخصي��ص مقعًدا لبطل 
دوري أبطال أوروبا، وإذا كان متأهالً، 
يذهب هذا املقعد، املؤهل مباشرة 

ل��دور اجملموع��ات، لبط��ل الدوري 
التشيكي.

ولفت��ت إل��ى أن هن��اك مقع��ًدا 
لبطل الدوري األوروبي، وفي حالة 
تأهله بالفع��ل، يؤول هذا املقعد، 
املؤهل مباش��رة ل��دور اجملموعات، 
لصاحب املركز الثالث في الدوري 
املراك��ز،  باق��ي  أم��ا  الفرنس��ي، 
فس��يتم لعب األدوار التمهيدية 

للظفر بها.
من جان��ب آخر أعلن ن��ادي قادش 
اإلس��باني عن بيع العبه الش��اب 
فران ريفيرا، لري��ال مدريد، مقابل 
100 أل��ف ي��ورو، حيث س��ينضم 
الالعب إلى صفوف الفئات الدنيا 

بالنادي امللكي.
وقالت صحيفة »آس« اإلسبانية، 
إن ريال مدريد استطاع أن يخطف 
جنم قادش الصاعد، صاحب ال�17 
عاًما، رغم اهتمام نادي برش��لونة 

بضمه أيًضا.
ويلعب فران ريفيرا، في فريق قادش 
حتت 18 عاما، وسيساهم انتقاله 
إلى ريال مدريد بش��كل كبير في 
دعم النادي األندلسي ماديًا، كما 
انتقاله  أموال  سيتم اس��تخدام 
لتدعي��م صف��وف الفري��ق األول 

بالفريق.
الرئي��س  بين��ا،  كيك��ي  وق��ال 
التنفي��ذي لن��ادي ق��ادش: »نقل 
في��ران ح��دث مقاب��ل 100 ألف 
ي��ورو، ولك��ن هن��اك العديد من 
األمور األخرى املرتبطة بلعبه في 
الفري��ق األول، أو إذا أصبح دولًيا، 
وهناك الكثير من الشروط التي 
ميك��ن لقادش أن يس��تفيد منها 
في ح��ال جن��ح الالعب م��ع ريال 
مدري��د، ال ميكننا إجب��ار الالعب 
على البقاء، ولكننا حققنا رقما 
ن��ادرا ما يحدث مع العب في هذا 

العمر«.  

يخطف موهبة قادش

طريق شائك أمام الريال قبل موقعة باريس سان جيرمان

لقاء سابق لريال مدريد وباريس سان جيرمان

فقير

سيدني ـ وكاالت:
كش��ف منظمو بطولة أس��تراليا املفتوحة 
للتن��س، أول أم��س، أن كوك��و فاندفي��ج مت 
تغرميه��ا 10 آالف دوالر بع��د توجيهها إهانات 
ملنافستها في لقاء بالدور األول للبطولة يوم 

اإلثنني املاضي.
وجاءت الغرامة، وهي األعلى التي تفرض على 
مس��توى البطولة إلى اآلن، بس��بب س��لوك 
غير رياض��ي لالعبة األمريكي��ة املصنفة 10 
خالل خسارتها أمام اجملرية تيميا بابوش على 

ملعب هايسنس.
وأبلغت فاندفي��ج، التي تعاني م��ن نزلة برد، 
الصحفي��ني أن بابوش »اس��تفزتها« وهو ما 
دفعها للص��راخ في وجهها وإلق��اء املضرب 

على األرض.
ومت خصم نقطة من الالعبة التي بلغت الدور 
قب��ل النهائي لبطول��ة أس��تراليا املفتوحة 
2017 بس��بب نوبة الغضب التي دخلت فيها 
وذلك بعد أن تلقت حتذيرا في البداية لرفضها 
اس��تئناف اللعب قبل نهاية اجملموعة األولى 
حت��ى يحضر له��ا أحد صبي��ة امللعب بعض 

املوز.

باريس ـ وكاالت:
جن��ح النج��م األوروغوياني ادينس��ون كافاني 
مهاجم باريس س��ان جيرمان الفرنس��ي في 
معادلة رقم السويدي زالتان ابراهيموفيتش، 

كأفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي.
وكان ابراهيموفيتش يتصدر قائمة الهدافني 
التاريخي��ني للن��ادي الفرنس��ي برصيد )156 
هدف��ا(، قبل أن يتمكن كافان��ي من معادلته 
بتس��جيله ثالث أهداف باريس سان جيرمان 
ف��ي مرم��ى ديج��ون بخت��ام اجلول��ة احلادية 

والعشرين، من الدوري الفرنسي.
ورف��ع كافاني رصيده م��ن األهداف مع باريس 
س��ان جيرمان في جميع املسابقات إلى 156 
هدًفا، معادالً الس��ويدي إبراهيموفيتش الذي 

قضى 4 مواسم بقميص الفريق الفرنسي.
جدي��ر بالذكر أن الهداف األوروغوياني كان قد 
انضم لصفوف باريس س��ان جيرمان موسم 
2013-2014، سجل 156 هدًفا في 256 مباراة، 

منها 108 في الدوري الفرنسي.

تغريم فاندفيج 10 
آالف دوالر

كافاني يعادل رقم 
إبراهيموفيتش 

التاريخي مع سان جيرمان
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6:15 مساًء

5:00 عصرًا

10:45 مساًء

8:00 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

ريال مدريد ـ الكورونا

أودينيزي ـ سيال

ريال بيتيس ـ برشلونة

كالياري ـ ميالن
إنتر ميالن ـ روما

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

مدريد ـ وكاالت:
أعل��ن برش��لونة، متص��در ترتيب 
ال��دوري االس��باني لك��رة الق��دم، 
اجلمعة متديد عقد العب وس��طه 
 ،2022 حت��ى  روبرت��و  س��يرجي 
وضمنه بندا جزائيا يصل الى 500 
مليون ي��ورو إلبعاد اطماع الراغبني 

بضمه.
وكتب العمالق الكاتالوني في بيان 
"توصل برش��لونة وسيرجي روبرتو 
الى اتفاق حول متديد عقد الالعب 
حت��ى 30 حزي��ران 2022. مت حتدي��د 
قيم��ة البن��د اجلزائ��ي مببل��غ 500 

مليون يورو".
االس��بانية،  الصحاف��ة  وحس��ب 
ينتهي عقد روبرتو االول في 2019 
وهو مرفق ببن��د جزائي قيمته 30 

مليون يورو، وهو مبلغ اصبح سهل 
الدفع من قب��ل االندي��ة االوروبية 

الكبيرة.
ويأت��ي متدي��د عق��د روبرت��و غداة 
االع��الن ع��ن متدي��د مماث��ل لعقد 
املدافع جيرارد بيكيه )2022(، وبعد 
متديد عقد القائد اندريس انييستا 
"مدى احلياة" مع امكانية بقائه في 
اي مكان يرغب في��ه، واالرجنتيني 
ليونيل ميسي املرتبط حتى 2021 

بأجر عال.
ومن خالل ه��ذه الصفقة اجلديدة 
مع روبرت��و )25 عاما( ال��ذي يجيد 
اللعب في اكثر من مركز، اسكت 
برش��لونة االنتق��ادات التي طالته 
بعد ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو 
قبل اي��ام من ليفرب��ول االنكليزي 

مقابل مبلغ مخي��ف )120 مليون 
ي��ورو + 40 مليون��ا عل��ى ش��كل 
مكاف��آت(، وحملت تل��ك العملية 
املدوية على االعتقاد بأن برشلونة 
ادار ظهره للالعبني املتخرجني من 

اكادمييته.
وانض��م روبرتو الى برش��لونة في 
س��ن الرابعة عشرة، وبدأ مسيرته 
مع الفري��ق االول في 2010، ولعب 
معه 178 مباراة رس��مية س��جل 
خاللها س��بعة اه��داف أبرزها في 
اياب ثم��ن نهائي دوري ابطال اوروبا 
املوس��م املاض��ي والتي ف��از فيها 
على باريس سان جرمان الفرنسي 
6-1 بع��د ان س��قط امام��ه ذهابا 
صفر4- على ملعب بارك دو برانس 

في باريس.

فقير يبدأ حربا كالمية ضد نيماربرشلونة يحمي سيرخيو روبرتو بـ500 مليون!

لندن ـ وكاالت:
تلق��ى فريق ليفرب��ول، دفعة قوية 
أم��ام  املقبل��ة  مواجهت��ه  قب��ل 
س��وانزي س��يتي، املقرر له��ا يوم 
غ��ٍد، في اجلولة ال��� 24 من الدوري 

اإلجنليزي.
م��درب  كل��وب،  يورج��ن  وق��ال   

ليفرب��ول، إن املداف��ع فيرجيل فان 
دي��ك، قد يخ��وض مبارات��ه األولى 
م��ع الفريق في الدوري، عندما يزور 
س��وانزي س��يتي، بعد تعافيه من 
آالم بعضالت الفخذ اخللفية، كما 
يستعد القائد جوردان هندرسون، 

خلوض اللقاء أيضا.

وس��جل ف��ان دي��ك، املنض��م في 
الف��وز  ه��دف  قياس��ية  صفق��ة 
لليفرب��ول 2-1 عل��ى إيفرتون في 
كأس االحت��اد اإلجنلي��زي ف��ي وقت 
س��ابق هذا الشهر، لكنه غاب عن 
فوز فريق��ه 4-3 على مانشس��تر 
س��يتي متصدر الدوري األس��بوع 

املاضي.
وغاب هندرسون عن آخر 4 مباريات 
في الدوري بسبب إصابة بعضالت 
الفخذ اخللفية تع��رض لها خالل 
التعادل 3-3 مع آرس��نال الش��هر 

املاضي.
وق��ال كل��وب في مؤمت��ر صحفي: 

جي��د  بش��كل  ت��درب  "فيرجي��ل 
وهندرس��ون خاض حصة تدريبية 
أم��س ومن املفت��رض أن يكون في 
حالة جي��دة غ��دا".. ويتابع كلوب 
للمهاجم محمد  البدني��ة  احلالة 
صالح، واملدافع راجنار كالفان، لكنه 
قال إن الثنائي بإمكانه اللعب أمام 

سوانزي متذيل الترتيب برصيد 17 
نقطة من 23 مباراة.

ويحت��ل ليفرب��ول املرك��ز الثال��ث 
ويتس��اوى م��ع تشيلس��ي الرابع 
برصي��د 47 نقط��ة، ول��م يتعرض 
فري��ق كل��وب للخس��ارة ف��ي 14 

مباراة.

دفعة قوية لليفربول قبل مواجهة سوانزي سيتي



المكتب اإلعالمي
وس��ط اج��واء دميقراطية وش��فافة، 
اقيم��ت ي��وم  أول ام��س اجلمع��ة 19 
كانون الثان��ي 2018 انتخابات الهيئة 
اإلدارية لنادي الدف��اع املدني الرياضي 
في قاعة مس��رح الطليعة باش��راف 
جلن��ة م��ن وزارة الش��باب والرياض��ة 
تألف��ت م��ن اخلبي��ر الرياضي باس��م 
جم��ال رئيس��ا واملستش��ار القانوني 
محم��د صبي��ح الس��اعدي وعضوية 

فراس كاظم سهم.
افتتح املؤمت��ر األنتخابي ال��ذي قدمه 
الزمي��ل اإلعالمي، عدي ح��امت، واقيم 
برعاية مدير عام مديرية الدفاع املدني 
العام، الل��واء كاظم س��لمان بوهان، 
ووفق��اً لقانون االندي��ة الرياضية رقم 
18 لس��نة 1986 وتعديله 13 لس��نة 
1987، حي��ث ب��دأ املؤمت��ر اإلنتخاب��ي 
بقراءة آية من الذك��ر احلكيم للقارئ 
محم��د احلس��ني، فيم��ا متت ق��راءة 
التقريرين اإلداري واملالي من قبل امني 
الس��ر أكرم والي واالمني املالي بشير 
عبد الس��ادة، موضحني فيهما الدور 
الكبي��ر لرئيس النادي الس��ابق اللواء 
كاظم س��لمان بوهان وما يقدمه من 
أهتمام ودعم أس��هم في تفوق الفرق 
الرياضية في الن��ادي وحصولها على 
مواق��ع مقدمة في ش��تى البطوالت، 

ليت��م بعدها االعالن ع��ن حل الهيئة 
عملي��ة  وج��رت  الس��ابقة  اإلداري��ة 
االقت��راع بحض��ور ٧٩ ميثل��ون الهيئة 

العامة البالغ عددها 91 شخصا.
واعتذر اللواء بوهان عن املشاركة في 
الع��رس االنتخابي بس��بب ارتباطاته، 
داعياً رياضيي الن��ادي إلى انتخاب من 
ميثله��م في الهيئ��ة اإلداري��ة ويكون 
ق��ادراً عل��ى اكم��ال مس��يرة النجاح 
للن��ادي ال��ذي انطلق بثق��ة عناصره 
املتميزة التي تعمل في جميع املواقع 

إدارة وتدريب ولعب.
وبع��د ف��رز االصوات ف��از اك��رم والي 
ول��ه 78 صوتا وعادل احل��ر الزم وله 74 

صوت��ا وبش��ير عب��د الس��ادة وله 72 
صوتاً وجبار محس��ن جامعا 67 صوتا 
ومحم��د هاش��م ول��ه 64، فيم��ا لم 
يتمكن املرش��حان احمد قاس��م 24 
صوت��اً وس��الم محم��د 21 صوتا من 

الفوز بعضوية الهيئة اإلدارية.
بعدها اعلنت تشكيلة الهيئة اإلدارية 
لنادي الدف��اع املدني للمرحلة املقبلة 
تتك��ون م��ن ع��ادل احل��ر الزم رئيس��ا 
ومحمد هاشم نائباً واكرم والي امينا 
للس��ر وبشير عبد السادة امينا ماليا 

وعضوية جبار محسن.
وق��ال رئي��س الن��ادي، عادل احل��ر الزم، 
ان��ه يحرص على دميوم��ة تفوق النادي 

وجناحات��ه بالتعاون مع الهيئة اإلدارية 
والرياضيني وتأكيد جدارة نادي الدفاع 
املدن��ي ف��ي املنافس��ة عل��ى مراك��ز 
املقدم��ة، فيم��ا أك��د نائب��ه محمد 
هاش��م، ان الف��وز يع��د ثق��ة الهيئة 
العامة باإلدارة اجلديدة التي س��تبذل 
قصارى اجلهد ليواصل النادي مسيرة 
تقدمه، موضحاً إلى ان هنالك العاب 

سيتم تشكيلها في املدة املقبلة.
م��ن جانب��ه، ابدى ام��ني س��ر النادي 
اكرم وال��ي، ثقته بالتف��وق والوصول 
إل��ى االهداف املنش��ودة بفضل البنى 
التحتية املوج��ودة في النادي وامللعب 
الذي سيتم تشييده في املدة املقبلة 
م��ن أج��ل تطوي��ر جمي��ع الفعاليات 
الرياضية. فيما اكد االمني املالي بشير 
عب��د الس��ادة، ان النجاح ل��ن يأتي اال 
بالتعاون، وب��ذل اجلهود املضاعفة في 
امل��دة املقبلة، الن ن��ادي الدفاع املدني 
وصل إل��ى مراحل جيدة م��ن النتائج 
االيجابية ف��ي األلعاب التي اش��ترك 
فيه��ا ويطم��ح إل��ى تعزي��ز حضوره، 
ش��اطره الرأي عضو الهيئ��ة اإلدارية 
جبار محسن، مضيفاً إلى ان رياضيي 
الدف��اع املدني يتطلع��ون إلى اضافة 
جناحات جديدة، بفضل ما ميلكونه من 
امكان��ات عالية ف��ي اإلدارة والتدريب 

واللعب.
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العراق يضيف سلة  
أندية غربي أسيا 

ناظم شاكر يستقيل 
من تدريب النجف

»الموسوي« يتفقد 
دورة مدربي المالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد رئيس االحتاد العراقي لكرة السلة حسني العميدي 
ان تفعيل توقي��ع برتوكول التعاون مع ايران س��يفتح 
افاق��ا جدي��دة لتطوير الس��لة العراقية الس��يما وان 
نظيرتها االيرانية وصلت عدة مرات الى بطوالت كأس 
العال��م. وش��كر العميدي دور وزير الش��باب والرياضة 
الس��يد عبد احلس��ني عبطان في االنفتاح على الدول 
االقليمية والذي من ش��أنه سيس��هم في تطوير كرة 
الس��لة باخلصوص وباقي الرياضات االخرى، مبينا اننا 
اتفقن��ا مع امني س��ر احتاد ك��رة الس��لة االيراني علي 
عبد اجمليد خطاب على تضيي��ف مباراتنا مع قطر في 
تصفيات كأس العالم في الثاني والعشرين من شهر 
ش��باط القادم فضال ع��ن اقامة الوح��دات التدريبية 
وتفعي��ل البرام��ج التطويري��ة للفئ��ات العمرية بني 
البلدين. واش��ار العميدي الى موافقة احتاد غربي اسيا 
عل��ى اقامة بطولة غربي اس��يا لألندية في العاصمة 
بغداد في الثاني عش��ر ش��هر اذار املقبل، وستش��ارك 
اي��ران بنادي��ني مما س��يعطي البطول��ة ق��وة اضافية 
وستش��كل حافزا قويا لالحتكاك واكتس��اب اخلبرات 
، وس��تكون ه��ذه البطول��ة ذات اهمية كبي��رة للبلد 
الس��يما وانن��ا أول مرة نقي��م بطولة في بغ��داد منذ 
ع��ام 1988 وهي فرصة كبيرة لبي��ان قدرة العراق على 

احتضان وتضييف البطوالت الدولية.
وتابع العميدي ان سبعة اندية ستشارك في البطولة 
ميثل��ون ابط��ال دول ايران بواق��ع ناديني ولبن��ان واالردن 
وس��وريا وفلس��طني فضال عن العراق الذي س��يمثله 

نادي النفط بطل اندية العراق للموسم املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف املدرب ناظم شاكر، أمس، عن اسباب اعتذاره 
ع��ن اكم��ال مهمته بتدريب ن��ادي النج��ف، فيما بني 
موقف العب��ي الفريق من االزمة املالي��ة اخلانقة التي 

يعاني منها فريق »غزالن البادية«.
وقال ش��اكر إن »ن��ادي النجف مير بفت��رة صعبة جداً، 
وبع��د فقدانه خلمس��ة العبني اللتحاقه��م باملنتخب 
االوملب��ي، باالضاف��ة ال��ى غياب س��تة آخرين بس��بب 
االصابة واحلرمان، فأن مستوى الفريق تأثر بشكل كبير 
من اجلانب الفني«. واضاف شاكر، أن »النادي يعاني من 
ازمة مالية، واجلانب املادي ميثل عصب احلياة بالنس��بة 
للكادر التدريبي ولالعبني«، مش��يرا ال��ى أن »الالعبني 
اخبرون��ي بأنهم لن يخوضوا التدريبات واملباريات مالم 
يتس��لموا مس��تحقاتهم املالية وبالتالي ف��ان االدارة 

ستعتمد على الالعبني الشباب«.
وب��ني ش��اكر، أن »املش��كلة االكبر تكمن ف��ي اضراب 
الالعبني، حيث اس��تعنا بالعبني من ش��باب النادي ومت 
تصعيده��م الى الفري��ق االول من اجل س��د النقص 
احلاصل في التش��كيلة في مباراة الفريق االخيرة التي 
خس��رناها ام��ام احل��دود به��دف دون رد«، موضحا أنه 
»بس��بب هذه الظروف، كنت مضطراً ان احمي اسمي 
وتأريخ��ي وان اعت��ذر عن املهمة، وامتن��ى أن حتل االزمة 
املالية للفريق ليع��ود قوياً كما كان قبل االزمة املالية 

اخلانقة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ف��ي أط��ار دع��م وزارة الش��باب والرياض��ة للرياض��ة 
والرياض��ني ،حض��ر املدير العام لدائرة ش��ؤون األقاليم 
طالب جابر املوسوي محاضرة للدورة التدربية الدولية 
star 1 ، والت��ي نظمها األحت��اد العراقي املركزي للعبة 
بالتع��اون مع املركز الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية 
للمالكمه وبأش��راف احملاضر الدول��ي مكرم بن محمد 
القرام��ي ،وقد أحتصن مرك��ز املوهب��ة الرياضية كل 

محاصراتها التطبيقية والنظرية .
وذك��ر املدير العام لدائ��رة األقالي��م واحملافظات طالب 
املوس��وي عن دعم الوزارة ألقامة هذه الدورات التدربية 
متمي��زه ملدربين��ا الش��باب والتي تعمل عل��ى تطوير 

مهاراتهم الفنية بشكل أفضل .
وأكد ان أبواب املركز الوطني مفترحًة على مصرعيها 
،ألقام��ة مثل هكذا مش��اريع تكون ذات م��ردو أيجابي 

على رياضية بالد الرافدين.

الصين ـ ضياء حسين*

ودع منتخبن��ا االوملبي لك��رة القدم 
نهائيات اس��يا لكرة القدم حتت 23 
عاما بعد خسارته مساء امس امام 
نظي��ره الفيتنامي بركالت الترجيح 
من عالمة اجل��زاء 3-5 بعد ان انتهى 
الوقت��ني االصلي واالضافي بالتعادل 
3-3 ، فيم��ا تاهلت كوري��ا اجلنوبية 
ملالق��اة اوزبكس��تان في ال��دور قبل 
النهائي بعد تغلبها امس ايضا على 
ماليزيا 2-1 .واليكم ابرز التفاصيل:

مث��ل منتخبن��ا الوطن��ي كل من : 
احمد باس��ل )حلراسة املرمى( حمزة 
عدنان وعل��ي لطيف وبرهان جمعه 
وعالء مهاوي )للدفاع( وصفاء هادي) 
فرحان شكورد 122( واحمد محسن 
اوميكا)امجد عطوان د54(  وحسني 
علي ومحمد جف��ال )ابراهيم بايش 
 ) c( وبش��ار رس��ن )د66(  )للوس��ط

وامين حسني )للهجوم(.
بوت��ني   : فيتن��ام  منتخ��ب  مث��ل 
دونك)حلراس��ة املرم��ى( وب��وم م��ان  
وب��وي ت��ني دونك ف��و فان ت��ان وتران 
دي��ن )للدف��اع( ولونك ترون��ك وفام 
هو وفان دوك ونوج��ني هاي  ودو مان 
هو)للوس��ط( ناج��ني ف��وم ) جاه��ا  

)للهجوم(.
طاقم حتكي��م املباراة : االس��ترالي 
كريس��توفر بي��ات )حك��م وس��ط( 
واالسترالي بيتر كرين )حكم اضافي 
كوهون��ك  اجلنوب��ي  والك��وري  اول( 
جني)حكم اضافي ثاني( واالسترالي 
ماتي��و ك��رمي )حك��م مس��اعد اول 
( واملالي��زي موه��اد يس��ري )حك��م 
مس��اعد ثان( والكوري اجلنوبي  يون 

كوجن يول )حكم رابع(.
البداي��ة كان��ت ح��ذرة م��ن جان��ب 
املنتخ��ب الفيتنامي واالعتماد على 
الهجم��ات املرتدة كما ه��و متوقع 
قابل��ه ضغط من منتخبنا بحثا عن 
ه��دف مبكر لذلك انحص��ر غالبية 
اللعب وس��ط امللعب ف��ي الدقائق 
اخلمس االولى لكن منتخبنا بدأ في 
السيطرة على زمام االمور من خالل 
حتركات العبي الوسط وصعود عالء 
مهاوي وحمزة عدنان من اجلانبني مع 
صعوبة في الدخ��ول ملنطقة اجلزاء 
التي كانت محصنة بسبعة العبني 
م��ع ذل��ك ف��ان اول تس��ديدة على 

املرمى ج��اء منها هدف فيتنام االول 
عندم��ا ارتطمت كرة ف��ام هو باحد 
مدافعين��ا  وحتولت ال��ى ركنية لم 
يحس��ن مدافعونا ابعادها ليلعبها 
املهاج��م رق��م 10 ناجني ف��وم على 

يسار احلارس احمد باسل .
وم��ن ك��رة ثابت��ة لعبهم��ا محمد 
جف��ال ملس��ها امين حس��ني بقدمه 
لكنه��ا م��رت م��ن جان��ب القائ��م 
االيس��ر للمرمى الفيتنامي ، بش��ار 
ميرر ك��رة من جهة اليس��ار من دون 
ادن��ى متابعة داخل منطق��ة اجلزاء 
،الدقيقة 28 دفع المين حسني يعلن 
معه��ا احلك��م ركلة جزاء يس��جل 
منها امين الهدف االول في الدقيقة 
29 برغ��م ارتط��ام الك��رة بح��ارس 
املرم��ى، هدف التع��ادل اراح العبينا 
واع��اد االمور لنقط��ة البداية حيازة 
عراقية ودفاع فيتنامي ولم تش��هد 
الدقائ��ق التي اعقبت اي��ة محاولة 
فيتنامي��ة فيما س��دد امين حس��ني 
ك��رة ارتطمت باملداف��ع وحتولت الى 

ركنية في الدقيقة 41 .
منتخبن��ا بدأ ه��ذا الش��وط الثاني 
مهاجما وبشكل افضل من الشوط 

االول بعد ايعاز مدرب منتخبنا عبد 
الغني ش��هد  دخ��ول محمد جفال 
وحسني علي بالدخول الى منطقة 
الوسط ومنح الفرصة لعالء مهاوي 
وحمزة عدنان وحصل العب املنتخب 
الفيتنامي فان دوك على انذار العثاره 
اح��د العبين��ا ، املدرب عب��د الغني 
ش��هد زج ف��ي الدقيق��ة 54 بالعب 
الوس��ط امجد عطوان الذي كانت 
مش��اركته مش��كوك فيه��ا قب��ل 
حصول��ه على الض��وء االخضر قبل 

ثاث ساعات من انطالق املباراة .
الدقائق اخلمس عش��رة االخيرة لم 
تكن س��هلة على الفيتناميني بعد 
ان حاصره��م العبونا داخل منطقة 
اجل��زاء وبتن��ا نص��ل بس��هولة الى 
منطقة جزائهم مع حاالت سقوط 
بس��بب او من دونه لالعبي فيتنام ، 
مدرب فيتنام باك سيو اخرج الالعب 
رقم 11 دون مان ها وزج بالالعب رقم 
16 تان جونك  ف��ي محاولة لتفادي 
هدف محتمل في أية حلظة ، مهاوي 
يس��دد كرة مت��ر م��ن ف��وق عارضة 
املرم��ى الفيتنامي قب��ل ثالث دقائق 
من النهاي��ة  ، م��درب فيتنام اخرج 

املهاج��م اخلطير رق��م 10 فوم وزج 
باللع��ب رقم 13 جني ه��ا  في نهج 
دفاعي واضح النهاء املباراة بالتعادل 
ف��ي وقته��ا االصلي ، حم��زة عدنان 
سدد كرة قوية من كرة ثابتة سكنت 
احضان احلارس ، بعدها حتصل حمزة 
عل��ى ان��ذار لضربه بتعم��د مدافع 
فيتن��ام ، وابع��د احل��ارس ف��وم كرة 
من امام امين حس��ني قب��ل ان تتوفر 
للفيتنامي��ني كرة مرت��دة ارتطمت 
باحد مدافعينا ليعلن بعدها احلكم 
بوقتها  املب��اراة  نهاي��ة  االس��ترالي 

االصلي  بالتعادل 0-0  .
ل��م يط��رأ أي تغيير على س��يناريو 
املب��اراة  في الش��وط االضافي االول 
فيتنام��ي  ودف��اع  عراق��ي  هج��وم 
الرابع��ة  الدقيق��ة  حان��ت  حت��ى 
عندما تصدى امين حس��ني براس��ه 
لكرةركنية لعبها القائد بشار رسن 
مس��جال هدفنا الثاني وس��ط تالق 
الفت لالعب صف��اء هادي الذي كان 
جنم املب��اراة من دون من��ازع بعملية 

قطع الكرات الفيتنامية .
الشوط االضافي الثاني شهد خطأ 
للح��ارس احمد باس��ل ال��ذي خرج 

للتصدي لك��رة عالية لم يحس��ن 
توقيتها لتس��قط امام الالعب رقم 
14 ف��ان دوك س��ددها ال��ى مرمان��ا 
اخلالي من حارسه ، وتوالت االخطاء 
الدفاعي��ة التي كلفتن��ا الكثير في 
ه��ذه البطولة عندم��ا اخفق احمد 
باس��ل بابع��اد كرة س��ددها البديل 
رق��م 13 ج��ني ه��ا داخ��ل الس��ت 
ياردات ومن دون اي��ة مالزمة دفاعية 
، وزج ش��هد بفرحان شكور بدال من 
صفاء هادي به��دف التعديل وحتقق 
ذل��ك قب��ل النهاية بخم��س دقائق 
م��ن تس��ديدة هائلة لع��الء مهاوي 
الش��باك مس��جال  اعلى  س��كنت 
هدف التعدي��ل الثالث ملنتخبنا مع 
ضغط هائل الدراك هدف الفوز الذي 
كاد ان يتحقق باقدام فرحان شكور 
الذي اضاع انفراد تام مع احلارس بعد 
ان س��ددها ضعيفة ابعدها احلارس 

الى ركنية .
فيه��ا  ابتس��م  الترجي��ح  ركالت 
احل��ظ  للفيتنامي��ني فس��جلوا اول 
ركل��ة ترجيحي��ة فيما اضاع بش��ار 
رس��ن اول ركلة وجن��ح الفيتناميون 
امي��ن  فع��ل  وكذل��ك  بالتس��جيل 

حس��ني وجنحوا في الركل��ة الثالثة 
وكذل��ك فع��ل ع��الء مه��اوي وفي 
الرابع��ة جنح  الترجيحي��ة  الركل��ة 
الفيتناميون في التس��جيل ومتكن 
امج��د من التس��جيل لك��ن احمد 
باس��ل ل��م يتمك��ن م��ن التصدي 
للركلة الترجيحية برغم انها كانت 
في متناول يديه ليخرج خاسرا 5 3-  
ليودع منتخبنا االوملبي كاس اس��يا 
بخس��ارة كان ميك��ن تداركه��ا في 

اوقات عديدة من اوقات املباراة .
م��درب منتخبنا عبد الغني ش��هد 
اعت��ذر ف��ي بداية املؤمت��ر الصحفي 
للشعب العراقي مؤكدا مسؤوليته 
الكامل��ة ملاحدث من خس��ارة امام 
فيتنام مشيرا الى ان اخطاء دفاعية 
س��اذجة كانت وراء مادخ��ل مرمانا 
من اهداف ، مبدي��ا رضاه عماقدمه 
الالعب��ون ف��ي الش��ق الهجوم��ي 
معترف��ا ان االخط��اء واردة ف��ي كرة 
القدم ، وفي س��ؤالني ملوف��د االحتاد 
املرئي  الرياض��ي  العراق��ي لالع��الم 
عن الس��بب وراء االخطاء الدفاعية 
املتكررة في مبارياتنا الثالث املاضية 
واالبق��اء  على احلارس احمد باس��ل 
عن��د تنفي��ذ ركالت الترجيد برغم 
مستواه املهزوز اجاب شهد انه حاول 
احلد من االخطاء الدفاعية وماحدث 
مع فيتنام ان هدفني مت تس��جيلهما 
من كرت��ني من ك��رات عالية وكلها 
م��ن خط��أ للح��ارس واثن��ني ملدافع 
لم يود االش��ارة اليه كما ان االبقاء 
على احلارس كان ملس��تواه اجليد في 
التدريبات التي كن��ا جنريها لالعبني 
الذي��ن ميك��ن ان ينف��ذوا ال��ركالت 
الترجيحية ، كما اشار شهد الى ان 
مش��اركة الالعب امجد عطوان لم 
تك��ن ممكنة حتى قل ثالث س��اعات 
م��ن املب��اراة بي��د ان امل��الك الطبي 
متكن م��ن جتهيزه للمب��اراة ملدة 45 
دقيقة لكنه لع��ب 30 دقيقة اخرى 
وجنح بتس��جيل ركلة اجلزاء ، وحول 
ركلة اجلزاء التي سددها بشار رسن 
ابدى ش��هد اس��تغرابه من طريقة 
تس��ديدها ف��ي الوس��ط كونه لم 
يس��ددها في التدربات وكانت لديه 
جهة يس��دد عليه اال ان��ه غير رايه 

اثناء الركلة الضائعة .

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

االولمبي يودع كأس آسيا بركالت الترجيح من عالمة الجزاء 
شهد يعتذر للشعب العراقي ويؤكد تحمله مسؤولية الخروج من البطولة

املنتخب األوملبي

إدارة نادي الدفاع املدني اجلديدة
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بغداد ـ فالح الناصر:

توج فريق ن��ادي الكاظمية باملركز االول 
في بطولة أندية بغداد لفئتي الناشئني 
والشباب بالقوة البدنية لرفعات )البنج 
بريس والدبني والس��حب(، التي اقامها 
احتاد بغ��داد الفرعي اجلمع��ة في قاعة 
التاميم، بحضور رئيس احتاد بغداد ربيع 
محم��د عل��ي وامني الس��ر قي��س عبد 

احلسني واالمني املالي أحمد إبراهيم.
وفاز ن��ادي الكاظمية باملرك��ز األول في 
بطولة الناشئني تاله فريق االتصاالت ثم 
بغداد، وفي فئة الشباب توج الكاظمية 
بطالً تاله الن��ادي العربي ثم نادي بغداد، 
بعد منافسات ش��هدت تقدمي الالعبني 
ملس��تويات فني��ة عالي��ة ف��ي جمي��ع 

الفعاليات التي اعتمدت في البطولة.
وق��ال رئيس احتاد بغداد للق��وة البدنية، 
ربيع محمد علي، ان البطولة اشتركت 
الكاظمي��ة   ( ه��ي  أندي��ة   7 فيه��ا 
الع��دل  وش��باب  وبغ��داد  واالتص��االت 
والعرب��ي والكهرباء والش��باب(، مبعدل 

42 العباً تنافس��وا في فئتي الناش��ئة 
والش��باب ألوزان ) 59 و66 و74 و83 و93 
و105 و120 و120+ كغ��م(، موضح��ا ان 
بطولة فئة الناش��ئني تعد االولى ضمن 
منهاج احتاد بغ��داد لهذه الفئة، وكانت 
بداية ايجابية ملا ش��هده من اثارة وندية 

بني العبي االندية املشاركة.
إلدارة  التحكيم��ة  اللجن��ة  ان  وب��ني 
منافس��ات البطولة تألف��ت من احمد 
ماجد وقاس��م صدام واس��امة قاس��م 
واس��امة داود وحس��نني احلداد، مشيداً 
للطواق��م  العالي��ة  الفني��ة  باملق��درة 
التحكيمية، والتعاون الكبير من العبي 
الف��رق املش��اركة الذي��ن أس��هموا في 
اجن��اح البطولة التي تعد باكورة انطالق 
منه��اج املوس��م اجلدي��د الحت��اد بغداد 

الفرعي بالقوة البدنية.
واش��ار إل��ى ان احتاده س��ينظم بطولة 
بغ��داد لفئة النس��اء ف��ي قاع��ة نادي 
السالم يوم 27 ش��باط املقبل، وبطولة 
املتقدمني في قاعة التأميم يوم 23 آذار 
املقبل، منوها إلى ان العديد من االندية 
ستش��ارك ف��ي البطولتني، وب��دأ احتاده 

بترتيب أموره التنظيمية واالشراف على 
البطوالت املقبلة.

ايجابي��ة  نقط��ة  ش��هدت  البطول��ة، 
تس��تحق االش��ادة، وهي عمل تطوعي 
للمعالج الرياض��ي، ليث محمد جعفر، 
وهو ممث��ال صع��ن وزارة الداخلي��ة/ نادي 
الصق��ور الرياض��ي، حي��ث حض��ر م��ع 
حقيبته الطبية للمساعدة في إصابات 
الالعب��ني، وكان حريصا عل��ى تأدية دوراً 

مهماً في البطولة.
من جانبه، اش��اد مدرب نادي الكاظمية 
الفريق الفائز بلق��ب البطولة للفئتني، 
حس��ني املرس��ومي، بجهود احتاد بغداد 
واألندي��ة املش��اركة ، وق��ال ان العبي��ه 
متكنوا من ف��رض حضورهم الفعال في 
املنافس��ات واستحقوا التتويج، وقال ان 
تش��كيلة فريق نادي الكاظمية تألفت 
من الالعب��ني ) عبد اهلل منصور وعباس 
منص��ور وحي��در ج��الل ومحم��د جالل 
وحم��زة فري��د ومصطفى عام��ر وعلي 
عامر وغيث حيدر وعلي قاس��م وماجد 
حيدر وس��يف عام��ر وعب��د اهلل ماجد 

وحامد جاسم وحمزة غزوان(.

واك��د ان العبيه ميلكون مه��ارات فنية 
عالية سيكون لهم حضور في تشكيلة 
منتخبات بغداد للناشئني والشباب في 
االس��تحقاقات املقبلة، نظراً ملا قدموه 
من مستويات مش��جعة في البطولة، 
حي��ث كانت لهم االفضلية ومتكنوا من 
الفوز بلقبي الناش��ئة والش��باب على 

صعيد أندية بغداد.
وذك��ر املرس��ومي، ان تش��كيلة فريقه 
تضم العب��ني من منتخب بغ��داد الذي 
يشرف عليه واسهم في قيادته لتحقيق 
لقب منتخبات العراق في البطولة التي 
اقيمت في بابل، اواخر شهر كانون االول 
املاضي مبش��اركة منتخبات بغداد وبابل 

وميسان وديالى وواسط والبصرة.
وقال ان فريقه ي��ؤدي تدريباته في مركز 
)روما س��نتر( ف��ي مدينة احلري��ة، نظراً 
لوج��ود األجهزة اخلاص��ة برياضة القوة 
البدنية، داعياً احتاد القوة البدنية املركزي 
إلى ايالء اهتمام��اً أكثر باألندية وتهيئة 
مستلزمات التدريب اخلاص باللعبة من 
اجل مواصلة مسيرة القوة البدنية في 

اكتشاف األبطال.

منافسات النساء تبدأ 27 شباط المقبل

»الكاظمية« يتوج بطاًل ألندية بغداد للناشئين والشباب بالقوة البدنية 

تقرير

مدربو الفرق الفائزة على منصات التتويج

عمومية نادي الدفاع المدني تنتخب مجلس ادارتها الجديدة

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى اليوم مباريات اجلولة العاش��رة 
م��ن املرحل��ة االول��ى ل��دوري الكرة 
املمتاز مب��اراة واحدة جتم��ع فريقي 
زاخ��و والس��ماوة في ملع��ب دالل، 
فيما تختتم اجلول��ة يوم غٍد االثنني 
مببارات��ني، النج��ف يضي��ف فري��ق 
بفري��ق  احل��دود  ويلتق��ي  احلس��ني، 

الطلبة في ملعب التاجي.
في ح��ني أوق��ع فريق نف��ط اجلنوب 
ام��س  اجلوي��ة  بضيف��ه  الهزمي��ة 
في مب��اراة ضيفه��ا ملع��ب الزبير 

مبحافظاة البصرة، فوز نفط اجلنوب 
كان به��دف من دون رد حمال امضاء 
فراس زام��ل في الدقيق��ة 11، وفي 
ملع��ب الديواني��ة خرج اه��ل الدار 
متعادالً س��لباً م��ع ضيوفهم فريق 

أمانة بغداد.
وكان��ت مباري��ات اجلولة ب��دأت أول 
أمس بفوز الكهرباء على الصناعات 
الكهربائية بهدفني من دون رد، وفوز 
نفط ميس��ان على البحري بهدفني 
له��دف، وتع��ادل كرب��الء والنف��ط 

بهدف ملثله.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
زار وزير الش��باب والرياضة اللبناني 
محم��د فني��ش والوف��د املرافق له، 
أم��س، ملع��ب كرب��الء الدول��ي ٣٠ 
الف متفرج يرافقه محافظ كربالء 
عقي��ل الطريحي ومستش��ار وزارة 
الش��باب والرياضة الدكتور حس��ن 
علي كرمي ومدير عام دائرة االستثمار 

علي الشهرستاني. 
وتات��ي زي��ارة الوف��د الضي��ف م��ن 
اج��ل تعزي��ز عالق��ات التع��اون بني 
العراق ولبنان في اجملالني الش��بابي 
والرياض��ي وعق��د اتفاقي��ات تخدم 
البلدي��ن، كم��ا  ورياضي��ي  ش��باب 
عل��ى  الضي��ف  الوف��د  س��يطلع 

املنشأت الرياضية في العراق.

نفط الجنوب يهزم 
الجوية في ممتاز الكرة

فنيش يزور ملعب كربالء 



الصباح الجديد - وكاالت:
اس��تعان طاق��م إح��دى 
التابع��ة  الطائ��رات 
اجلوي��ة  للخط��وط 
البريطانية قبل حلظات من 
اإلقالع، يوم اخلميس املاضي 
، بالشرطة لطرد طيار بعد أن 
اش��تبه زمالؤه في أنه في حالة 

سكر، بسبب شرب الكحول.
وكان م��ن املقرر أن تغ��ادر الطائرة 
مطار غاتوي��ك، جنوب لن��دن، في 
الس��اعة 8.20 من مساء اخلميس، 
متوجه��ة إل��ى موريش��يوس، ف��ي 
رحلة تس��تغرق 11 س��اعة، لكنها 

تأخرت ألكثر من س��اعتني، بس��بب 
"املفاوضات مع الطيار".

وذك��رت التقارير أن نح��و 300 راكب 
كانوا على منت الطائرة.

اجلوي��ة  باخلط��وط  مص��در  وق��ال 
البريطاني��ة لصحيف��ة "ذا ص��ن": 
"هرع رجال الش��رطة إل��ى الطائرة، 
وتوجهوا مباش��رة إلى قمرة القيادة 

)..( كان الركاب بحالة دهشة".
وقال��ت متحدث��ة باس��م اخلطوط 
ه��ذه  نأخ��ذ  "نح��ن  البريطاني��ة: 
املس��ألة على محمل اجلد، ونساعد 
الش��رطة ف��ي حتقيقاتها. نأس��ف 
لتأخي��ر الرحل��ة )..( س��المة وأم��ن 
ركابن��ا وطاقمن��ا دائم��ا عل��ى رأس 
أولوياتن��ا"، وظل��ت الطائ��رة عن��د 
البوابة حتى انضم طيار ثالث بديل 

لطاقم الطائرة.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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المقاطعة... زعل ديمقراطي

جمال جصاني

مع ب��دء الع��د التنازل��ي ملوع��د االنتخاب��ات املق��رر إجراؤها 
في الثاني عش��ر من ش��هر آي��ار املقبل، تصاع��دت الدعوات 
ملقاطعته��ا وعدم املش��اركة فيه��ا، ومن أج��ل التعرف على 
األس��باب التي تقف خلفها ال بد م��ن التمييز بني هذا االجتاه 
للمقاطع��ة الذي اش��تد مؤخراً، وموقف فل��ول النظام املباد 
املعادي جمل��ة وتفصيالً لكل ما يتعل��ق مبرحلة ما بعد زوال 
فردوس��هم ربي��ع الع��ام 2003. يضم امليل اجلدي��د ملقاطعة 
االنتخابات املقبلة ش��رائح ومس��تويات ش��تى م��ن اجملتمع 
العراق��ي، فيهم البس��طاء واملهمش��ون وفيه��م أعداد غير 
قليلة من املثقفني واملنتسبني لنادي االنتلجينيسيا وشرائح 
أخ��رى أصيبت بإحباط ش��ديد بعد ث��الث دورات انتخابية لم 
حتصد منها غير اخليبة والفش��ل في التصدي ألغلب امللفات 
احليوية التي تكلس��ت مفاصلها بانتظ��ار احللول. ال يتناطح 
كبش��ان على حقيقة ما س��تتمخض عنه النتائج النهائية 
لالنتخاب��ات املقبل��ة، فكما يق��ول املثل الش��امي )املكتوب 
مبني م��ن عنوانه( والنتائج األساس��ية محس��ومة س��لفاً 
لصال��ح الكتل املتنفذة، التي رس��مت بعناية وحرص كل ما 
يتعل��ق بخارطة الطريق الى الصناديق م��ن مدونات وأنظمة 
ومؤسس��ات ومالكات تضاعفت خبرتها العملية كثيرا عما 
كان��ت عليه بداية املش��وار. لكن مع ذل��ك مبقدورنا التعاطي 
بش��كل آخر مع ه��ذه احلقائق املؤس��فة للمش��هد الراهن، 
املتناف��رة وم��ا رس��مته مخيالت غي��ر القليل من��ا، من آمال 
وتطلعات مشروعة للعراق اجلديد، من دون االضطرار ملقاطعة 
االنتخابات املقبلة. صحيح، لقد مّر أكثر من 14 عاماً على ما 
يفترض أنه مرحلة للعدالة االنتقالية التي يتم فيها تصفية 
مخلفات أبش��ع جتربة توليتارية ف��ي تاريخنا احلديث، لننتقل 
بعده��ا الى النظام االحتادي الدميقراط��ي، وقد يبدو هذا عمراً 
طويالً بالنس��بة لألف��راد، لكنه ليس كذلك بالنس��بة لعمر 
اجملتمعات والدول، ال س��يما وأن التحول عندنا قد حصل عبر 
املش��رط اخلارجي، من دون حصول تراكمات واصطفافات في 
الق��وى والوعي تعضد مث��ل تلك االنعطافة احلاس��مة. كل 
هذا وغيره يدعو "الزعالنني" عل��ى الدميقراطية ومفوضيتها 
وطابور أحزابها وصناديقها، الى خفض سقف توقعاتهم ومبا 

بنسجم وإمكانياتنا الفعلية في هذا اجملال.
لن نكشف س��راً عندما ننعت غالبية هذه القوى واجلماعات 
والكتل املتنفذة؛ بكونه��ا في طبيعتها ومتبنياتها الفكرية 
ال تطيق الدميقراطية كمنظومة فكرية وحضارية وحداثوية، 
وه��ي تعتمد آلياته��ا فقط ألس��باب موضوعي��ة وذاتية متر 
به��ا مجتمعات "خي��ر أمة" بع��د الردة احلضارية الش��املة 
التي عاش��تها في العقود األربعة األخي��رة، حيث تتوفر لهم 
كل الش��روط لتسّلق س��اللم الدميقراطية من دون وجود أي 
مناف��س جدي لهم ف��ي هذا املضمار. لك��ن وبالرغم مما رافق 
هذه التجرب��ة من خيبات، إال أنها في نهاية املطاف س��تجد 
ح��الً له��ذا التناق��ض )تس��ّلق ال��ال دميقراطيني على س��نام 
الدميقراطي��ة( بع��د أن تكش��ف املالم��ح الفعلي��ة ملا ميكن 
أن نطل��ق عليه ب��� )قراصن��ة املنعطفات التاريخي��ة(. طبعاً 
تصنيف )الال دميقراطني( هذا ال ينطبق على جماعات اإلسالم 
السياسي املهيمنة حالياً على مقاليد أمور السلطة والثروة 
واملؤسس��ات التقليدية فقط، بل يش��مل أيض��اً ديناصورات 
القومية بأزيائها اخملتلفة واليسار الذي لم يبق منه إال رسمه 
ويافطاته التي انتهت صالحياتها منذ زمن بعيد، والتي تتستر 
غالبيتها خلف عباءة "املدنية" الفضفاضة. وهذا كله يشير 
بوضوح الى عس��ر املهمة واجلهد الكبير املطلوب بذله لكي 
تتمكن األجيال اجلديدة من إع��ادة االعتبار للبدائل احلضارية 
والواقعية املتناغمة وتطلعاتها املشروعة في العيش بحرية 
وكرام��ة حتت ظ��ل الدميقراطية ومنظومته��ا املتناغمة وما 

يومض حتت رماد هذا الوطن القدمي.

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - عبد العليم البناء:
تعرض اليوم على مسرح الرافدين، 
مسرحية )األقوى(، وتستمر لغاية 
الراب��ع والعش��رين م��ن الش��هر 
مس��رح  خش��بة  عل��ى  اجل��اري، 
الرافدي��ن الكائ��ن خلف املس��رح 
الوطن��ي، واملس��رحية م��ن متثيل 
الفنانني: فائزة جاس��م , وآن خالد 
, ورحم��ن مهدي وآخ��رون، ، ومتثل 
رؤية جمالي��ة للمخرج واألكادميي 
الدكتور ياسني الكعبي، الذي لم 
يتوقف فيها عند حدود إعداد نص 

الكاتب سترنبيرغ )األقوى(. 
وقال الكعبي عن الفكرة واملعاجلة 
التجربة  للمس��رحية:  الدرامي��ة 
تصدت لنص الكاتب )س��ترنبيرغ( 
بعن��وان )األق��وى(، وهو ن��ص يكاد 
يحسب على نصوص )املونودراما(، 
إال أنني تعاملت معه برؤية جمالية 
لم تقف في حدود بنيته الدرامية 

تلك، كما أنن��ي خففت من وطأة 
احلكاي��ة االجتماعية التي تتصدر 
نص املؤلف، لصالح ما يسبره من 
حكايا مس��تترة، ميك��ن أن تنفتح 
على الواقع الفكري، الذي يهيمن 
اليوم على املشهد احمللي، والدولي 

لألزمة اإلنسانية.
وأوضح: أردنا م��ن خالل عرضنا أن 
نناق��ش فكرة الق��وة ومفهومها 
وموجباته��ا وعللها، وذلك بوصف 
أن ل��كل صراع أطرافاً، ولكل طرف 
مصدر قوة مختلف، سيما عندما 
يك��ون املص��در فكري��اً، فم��ن هو 
األق��وى )الس��الب أم املوجب(، أما 
جمالي��اً ف��إن عملي يأت��ي تواصالً 
مع مش��روعي ال��ذي بدأت��ه )عام 
2005(، في تأس��يس ورش��ة فنون 
املسرح في كلية الفنون اجلميلة، 
وال��ذي يه��دف ال��ى البح��ث عن 
أس��رار التجربة املسرحية بجميع 

عناصرها، وأش��ار الى أن  رس��الة 
الع��رض تترك��ز في أنن��ا: متى ما 
أدركنا أن التنوع في الفكر، والعرق، 
والدي��ن، والطائفة، واملذهب، دليل 

عافي��ة، وأن التواص��ل م��ع اآلخر 
يعني انن��ا قطعنا ش��وطاً كبيراً 
باجتاه اإلنس��انية، سندرك حينها 
فق��ط أنن��ا لس��نا محتاج��ني أن 

نكون األقوى.
وعن خياراته على صعيد املمثالت 
واملمثل��ني أك��د اخمل��رج د.ياس��ني 
الكعبي: “ف��ي جميع جتاربي دائماً 

أنتمي الى )مدرسة املمثل( بوصفه 
األكث��ر تص��دراً حلم��ل  العنص��ر 
دالالت العرض املس��رحي، لذا من 
الطبيعي أن يصبح املمثل جسداً 
وصوتاً، ب��ؤرة معاجلاتي اإلخراجية، 
فيأتي اإلش��تغال مع املمثل على 
وفق )احلفريات، والنحت( ومحاولة 
جت��اوز النمطية، وفي كل جتاربي ال 
أش��ترط على املمثلني اشتراطات 
فنية كبيرة، سوى الرغبة وااللتزام 

والتحمل. 
ياس��ني  اخمل��رج  االدكت��ور  وخت��م 
الكعبي حديثه : في )األقوى( كانت 
جتربة لذيذة جداً، وإنسانية بامتياز، 
حاولنا م��ن خالله��ا أن نقدم عمال 
أكادمييا فيه رائحة املسرح العراقي 
،الذي تأس��س على عناص��ر وأفكار 
ومبادئ اجليل األول من أساتذتنا في 
مسرحنا األصيل ،الذين رصوا بنية 

مسرحية عريقة 

"األقوى" تعرض اليوم على مسرح الرافدين

المخرج د. ياسين الكعبي: المسرحية تناقش السلب واإليجاب في مفهوم القوة

امللصق الدعائي للمسرحية

مدينت��ه  اس��م  أطل��ق، 
الت��ي ترب��ى فيه��ا عل��ى 
طفلت��ه الثالثة هو وكيم 
حس��ب  كارديش��يان، 
أسوتش��يدبرس.وأعلنت 
كاردش��يان عن االسم يوم 
اجلمع��ة عب��ر تطبيقه��ا 
اخل��اص م��ن دون تفس��ير. 
وقال��ت "ولدت ش��يكاغو 
وزنه��ا  وكان  االثن��ني 

طبيعيا". 
إلى  وانضم��ت ش��يكاغو 
نورث  الكبرى  ش��قيقتها 
األوس��ط  وش��قيقها 

سانت. 
ولدت شيكاغو يوم االثنني 

اذ  ع��ن طري��ق أم بديل��ة، 
مخصبة  بويض��ة  زرع��ت 
لكاردشيان في جسد األم 
البديل��ة، وفض��ل مغن��ي 
تلفزي��ون  وجنم��ة  ال��راب 
بعدما  البديلة  األم  الواقع 
عانت كيم مش��كالت في 

حمل طفليها السابقني.

أحم��د  الفن��ان  كش��ف 
الس��عدني، ع��ن انتهائه 
من تصوي��ر دوره في اجلزء 
مسلس��ل  م��ن  الثان��ي 
أو  األحم��ر"  "الكبري��ت 
"الكارم��ا". وأع��رب ع��ن 
س��عادته من ردود الفعل 
اإليجابية عن اجلزء الثاني 
من العم��ل، وأكد أن دوره 
أرهقه  العم��ل  في ه��ذا 
أمتعه فنيا،  كثيرا لك��ن 
قائاًل  الس��عدني  وأضاف 
والتط��ورات  معت��ز  "دور 
التي متر به صعب للغاية، 

ولكن أستمتع كثيرا في 
جتس��يد األدوار الصعب��ة 
كبي��را  حتدي��ا  وعّده��ا 
بالنسبة لي، ألنني أخرج 
من خاللها كامل قدراتي 

ومواهبي التمثيلية".

عّبرت الفنان��ة أينت عامر 
باإلقبال  س��عادتها  ع��ن 
اجلماهي��ري عل��ى افتتاح 
"خالوي��ص"  فيل��م 
بطولته  ف��ي  املش��اركة 
الفن��ان أحم��د عيد،  مع 
موضح��ة أن عي��د ممث��ل 
يخت��ار  كي��ف  يع��رف 

موضوعاته.
عام��ر،  أي��نت  وأوضح��ت 
أنها عندم��ا قرأت العمل 
الف��ور،  عل��ى  وافق��ت 
ألن��ه يحم��ل العديد من 
جملتمعنا  املهمة  الرسائل 
العرب��ي، وه��ذا م��ا تعود 
اجلمه��ور عليه من أحمد 

عيد، مش��يرة إلى أن عيد 
من��ذ بدايته وه��و يختار 

أعماله.
وع��ن قل��ة أعماله��ا في 
السينما، بينت أينت عامر 
أنه��ا كلما وج��دت نصا 
جيدا فإنه��ا توافق عليه 

مباشرة.

كاني ويست

أيتن عامر

أحمد السعدني

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
أثار طفل صيني موجة تعاطف واس��عة، مؤخ��را، بعدما ظهر 
بش��عر متجمد يكسوه الثلج، جراء مش��يه لعدة كيلومترات 
في الصقيع، كل يوم، في س��بيل الوصول إلى مدرس��ة ريفية، 

لكن وانغ فومان، لن يستفيد كثيرا من الشهرة التي نالها.
وبحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن املتعاطفني 
تبرعوا من ع��دة دول، ب�76 ألف دوالر لفائدة الطفل املنحدر من 
منطق��ة لوديان القروي��ة، جنوبي البالد، لك��ن نصيب التلميذ 

منها لن يتعدى ألف دوالر.
وق��ال مكتب التعليم في منطقة لودي��ان، إنه قرر أال يخصص 
مبلغا كبيرا للطفل، من باب حمايته واحلرص على منوه بشكل 

سليم، وحتى يذهب املبلغ املتبقي ملساعدة فقراء آخرين.
وتخضع األعم��ال اخليرية وحم��الت التبرع ملراقب��ة صارمة في 
الص��ني، لك��ن منتقدي��ن رأوا أن الطفل املتجم��د كان أحق مبا 
أغدق��ه الن��اس ألجل��ه، إذ كان من املمك��ن أن تنف��َق التبرعات 
لتحسني مس��كنه وحياته، عوضا عن تخصيص مبلغ هزيل ال 

يغير شيئا.

تلميذ الصين "المتجمد" 
لن يستفيد من "التبرعات"

الصباح الجديد - وكاالت:
أعرب��ت الفنان��ة ع��ال غ��امن ع��ن 
سعادتها بحصول مسلسل "ظل 
الرئيس"، على أحس��ن مسلس��ل 
الع��ام املاض��ي، موضحة أن ياس��ر 
جالل وض��ع خبرات الس��نني في أن 
يظهر عل��ى أكمل وج��ه، وأنه لم 
يك��ن ين��ام حت��ى أنته��ى العمل 
والنج��اح ال��ذي يعيش��ه األن هو 
يس��تحقه، مؤكدة أنه��ا قدمت 

معه مسلس��ل "ولي الع��د" في عام 
2015، وكان يقدم ياس��ر فيه دور شرير 

ذكي، ونال إعجاب اجلمهور.
وأوضح��ت غ��امن أنها س��عيدة بالعام 
املاض��ي وع��ن عمله��ا فيه م��ن خالل 
مجموعة من األعمال الدرامية املهمة 
أهمها السبع بنات التي قدمت خالله 
مش��اعر األخ��وة، مؤكدة أنه��ا عندما 
تق��وم بتصوي��ر عم��ل جدي��د فإنه��ا 
تبحث ع��ن مضمون العم��ل وخاصة 

إذا كان بلم��س اجملتمع وطع��م احلياة، 
مش��يرة إلى أنها تق��رأ حاليا عددا من 
الس��يناريوهات لتقدمي أفضلها خالل 

الفترة املقبلة.
وكشفت أن وجود موسم درامي طوال 
الع��ام س��اعد على ظه��ور مجموعة 
م��ن األعم��ال املمي��زة في ع��ام واحد 
م��ن دون تأجي��ل. وعن الفنان��ني الذين 
تراهم أنهم أثروا فيها أش��ارت أنها ال 
تنس��ى الوقوف أمام محم��د فؤاد أول 

م��رة ف��ي أغنية م��ن أغاني��ه، وبعدها 
كان وش الس��عد وقدم��ت مجموعة 
م��ن األدوار املهم��ة موضح��ة أنه��ا ال 
تنس��ى وقوف الفنان صالح السعدني 
بجانبها وعملها معه في مسلس��ل 
جس��ر اخلط��ر وتقدميها بص��ورة قوية 
ف��ي الدراما، وبعده��ا انطلقت لعالم 
النجومية، وعن أمنيتها أوضحت أنها 
تتمنى اخلير لبناتها وللشعب املصري 

والعربي.

عال غانم تعكف على قراءة سيناريوهات جديدة

الصباح الجديد - وكاالت:
لش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س  أعل��ن 
فيس��بوك، مارك زوكرب��رغ، اجلمعة، أن 
الش��ركة س��تبدأ ف��ي إعط��اء أولوية 
لوسائل اإلعالم "اجلديرة بالثقة" في بث 
مشاركات التواصل االجتماعي اخلاصة 
بها، حيث تعمل الشركة على مكافحة 
"اإلث��ارة" و"املعلومات املضللة"، وقالت 
الش��ركة، التي يرت��اد موقعها اكثر من 
2 مليار مستعمل ش��هريا، إنها سوف 
تس��تعمل اس��تطالعات الرأي لتحديد 

ترتيب وسائل اإلعالم اجلديرة بالثقة.
واس��تعرض زوكربرغ ه��ذا التعديل في 
تدوينة على فيس��بوك، قائال إنه ابتداء 
من األس��بوع املقبل س��تعطي خدمة 
الب��ث اإلخب��اري وه��ي املنت��ج احمل��وري 
للش��ركة، أولوية "لألخب��ار ذات اجلودة 

العالي��ة" عل��ى املص��ادر األق��ل جدارة، 
وكتب زوكربرغ "هناك الكثير من اإلثارة 
واملعلومات املضللة واالس��تقطاب في 

العالم اليوم".

الصباح الجديد - وكاالت:
افتتح في إم��ارة أبوظبي بدولة 
اإلمارات العربي��ة املتحدة، ألول 
مرة، املعرض احلي لرسوم الفنان 
الهولن��دي ف��ان جوخ.يتضمن 
ف��ي  فري��دة  جترب��ة  املع��رض 
فان جوخ  مشاهدة رس��ومات 
تعرض بش��كل ح��ي ومتناغم 

مع املوسيقى الكالسيكية. 
املعرض يس��تمر لستة أسابيع 
ف��ي  الوطن��ي  املس��رح  ف��ي 
ليل��ة  لوح��ة  أبوظبي.وتعتب��ر 
النجوم، واحدة من أكثر لوحات 
والتي  الهولندي شهرة،  الفنان 
رس��مها نهارًا، مجس��دا فيها 
كل ما حفظته ذاكرته من ليلة 
ش��اهدها من ناف��ذة غرفته في 

املصح، عام 1889. 
واجته فان جوخ للرس��م التشكيلي، 
كوس��يلة للتعبي��ر ف��ي الس��نوات 
اخلمس األخيرة من عمره، حيث رسم 
ما يف��وق الثمامنائة لوحة زيتية، يعد 
معظمها من األغلى ثمنا في العالم. 
وأقي��م ع��رض ح��ي لرس��وم الفنان 
الهولندي ألول مرة في أبوظبي، حيث 
لونت أجهزة اإلضاءة جدران املس��رح 
الوطن��ي بالرس��وم ااملتناغم��ة م��ع 
أصوات موسيقى كالسيكية، حتكي 

قصة كل لوح�ة م�ن لوحات�ه. 
ويحظ��ى الزائ��رون بفرص��ة للتعرف 
عل��ى املص��ادر التي ألهم��ت الفنان 
ف��ان جوخ، من خالل ص��ور ومقاط�ع 
في�ديو، مش��ابهة ملا كان يش��اهده 

حينها.

رئيس فيسبوك يعلن خطته 
لمكافحة اإلثارة والتضليل

أبوظبي تحتضن 
معرضا حيا لفان جوخ

أزمة لطيار سكران في طائرة للخطوط البريطانية
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