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بغداد - وعد الشمري:
على هامش أعمال منتدى دافوس 
ـــ48، التي  ــادي في دورته ال االقتص
عقدت حتت شعار "بناء مستقبل 
ــكك"،  مف ــم  عال ــي  ف ــترك  مش
ــس دولة  ــي 70 رئي ــاركة حوال مبش
ــار  كب ــن  م و340  وزراء،  ــس  ورئي
ــؤولني في العالم،  الساسة واملس
ــس مجلس الوزراء حيدر  التقى رئي
ــاء اكبر  العبادي أمس االربعاء رؤس
ــتثمارية  االس العاملية  ــركات  الش

في دافوس بسويسرا.
ــة  ــب اإلعالمي لرئاس ــال املكت وق
ــت "الصباح  ــي بيان تلق ــوزراء ف ال
ــه ان "رئيس  ــخة من ــد" نس اجلدي
ــادي التقى في  ــدر العب الوزراء حي
ــرا برؤساء اكبر  دافوس في سويس
ــتثمارية  االس العاملية  ــركات  الش

وكبار املستثمرين".
ــاء يأتي  ــب ان "اللق ــاف املكت وأض
ــد الدعم للعراق قبل انعقاد  حلش
ــيعقد  مؤمتر اعمار العراق الذي س

في الكويت ".
ــمي  من جانبه قال املتحدث الرس
ــي  ــي ف ــعد احلديث ــة س للحكوم
ــاح اجلديد"، إن  تصريح إلى "الصب
ــاركة  ــدرك أهمية املش ــراق ي "الع

في ملتقى دافوس بوصفه امللتقي 
االقتصادي األكبر في العالم".

واضاف احلديثي أن "وفد العراق إلى 
املؤمتر يترأسه رئيس مجلس الوزراء 
ــّم وزير النفط  ــدر العباي، ويض حي
ــدوق  ــس صن ــي، ورئي ــار اللعيب جب

االعمار".
وأوضح أن "اكثر من 70 رئيس دولة 
ــي املؤمتر،  ــاركون ف ــة يش وحكوم
القضايا  ويناقش اجملتمعون جملة 
االقتصادية والتنموية لبلدانهم".

ــادي -وضمن جدول  ــني أن "العب وب
ــدد  بع ــي  يلتق ــوف  - س ــه  اعمال
ــة توطيد  ــاء بغي ــن هؤالء الرؤس م
ــذ  وتنفي ــة،  الثنائي ــات  العالق
ــاح  باالنفت ــة  احلكوم ــية  سياس

اخلارجي".
ــوف  ــي أن "اللقاءات س وزاد احلديث
ــاء منظمات  ــاً، رؤس ــمل ايض تش
مالية مهمة وكبيرة"، وعّد ملتقى 
ــبة من أجل  دافوس "فرصة مناس

ايصال وجهة نظر العراق".
واستطرد أن "اهمية املشاركة في 
امللتقى تأتي ايضاً من أجل االعداد 
ــراق املزمع  ــار الع ــم اعم ملؤمتر دع

انعقاده قريباً في دولة الكويت".
تتمة ص3

العبادي يلتقي رؤساء عدد من الشركات العالمية

الحكومة: دافوس فرصة إليصال وجهة
نظر العراق وإعداد لمؤتمر المانحين

العبادي خالل لقائه رؤساء عدد من الشركات العاملية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ــة  االنتخابي اإلدارة  ــس  رئي ــا  دع
ــات  االنتخاب ــة  مفوضي ــي  ف
ــس األربعاء،  ــدران، أم ــاض الب ري
ــع احملافظات  ــني في جمي الناخب
ــى مراجعة  إل نينوى  ــتثناء  باس
ــجيل لغرض تسلم  مراكز التس
بطاقاتهم اإللكترونية، مبيناً أن 
ــني الذين يحق لهم  عدد الناخب
ــي االنتخابات يبلغ  ــاركة ف املش

أكثر من 24 مليون ناخب.
ــان تلقت  ــي بي ــدران ف ــال الب وق
ــخة منه،  "الصباح اجلديد" نس
ــن  الذي ــني  الناخب ــع  "جمي إن 
حدثوا معلوماتهم بايومتريا من 
ــات أصابعهم  ــذ بصم خالل أخ
ــخصية  ــرة مع صورة ش العش
ــم  بطاقاته ــلموا  يتس ــم  ول
مراجعة  ــم  عليه ــة  االلكتروني
ــرض  لغ ــجيل  التس ــز  مراك

ملشاركتهم  متهيدا  ــتالمها  اس
في االستحقاقات االنتخابية".

ــاف، أن "الناخبني الذين لم  وأض
يحدثوا بياناتهم بايومتريا يحق 
ــاركة في  واملش التصويت  لهم 
ــن خالل البطاقات  االنتخابات م
ــي الحتمل صورة  االلكترونية الت
ــتالمها  ــخصية والتي مت اس ش

سابقا".
تتمة ص3

السليمانية ـ عباس كاريزي:
ــاد  لالحت ــادي  القي ــس  اجملل ــد  عق
ــة  جلس ــتاني  الكردس ــي  الوطن
ــتثنائية ناقش خاللها أوضاعه  اس
التنظيمية الصعبة، وحتديد موعد 
ــام الرابع  ــل لعقد مؤمتره الع عاج
قبيل إجراء االنتخابات املقبلة في 

البالد.
وقال املتحدث باسم اجمللس املركزي 
ــاد الوطني لطيف نيرويي في  لالحت
تصريح للصباح اجلديد، ان االوضاع 
ــتياء  واالس الصعبة  ــة  التنظيمي

ــدى كوادر  ــد ل ــذي تول ــع ال الواس
النعدام  ــة  نتيج ــزب  احل وجماهير 
ــاة الرئيس  ــرار بعد وف ــدر الق مص
ــعبية احلزب  ــالل وتراجع ش مام ج
ــس  ــى اجملل ــم عل ــا، يحت جماهيري
ــراع في حتديد موعد  القيادي، االس
ــام الرابع،  ــد املؤمتر الع عاجل لعق
الذي كان يفترض عقده عام 2013، 
ــرض مام جالل  ــه نظرا مل ومت تأجيل
ــادة على موعد  ــدم توافق القي وع
ــب لعقده نتيجة للخالفات  مناس

في الرؤى بني قيادة احلزب.

ــس املركزي  ــي ان اجملل ــع نيروي وتاب
ــة البرملان احلزبي ومبوجب  وهو مبثاب
ــه  ل ــا  منحه ــي  الت ــات  الصالحي
ــالل  ــل خ ــي، عم الداخل ــام  النظ
ــة  صياغ ــى  عل ــي  املاض ــهر  الش
ــيتم طرحه  نظام داخلي جديد س
ــات احلزب  ــب ومؤسس على مكات
لدراسته واملصادقة عليه العتماده 

في املؤمتر العام املقبل.
وقال "ان منصب السكرتير العام 
ــي  ــي ف ــي الغ ــب السياس واملكت
ــد للحزب،  ــام الداخلي اجلدي النظ

ــج  ــا للبرنام ــزب وفق ــيدار احل وس
ــخاص،  ــن قبل ثالثة اش ــد م اجلدي
ــكرتير  ــلطات الس ــون بس يتمتع
ــيتم حل  ــني العام، كما س او االم
اجمللسات القيادي واملركزي وسيحل 
محلهما هيئة قيادية عامة تتالف 
من 121 شخصا سيتم انتخابهم 
باالقتراع املباشر خالل املؤمتر العام 
املقبل وفقا للتمثيل اجلغرافي.      

واضاف كما سيتم تشكيل هيئة 
ــابقة  للحكماء من القيادات الس
ــادة  ــا ان القي ــرة، مضيف وذوي اخلب

ــياخذ كل منهم على  الثالثية س
عاتقه االشراف على ثالثة مفاصل 
ــكيل اجلديد  التش ــي  ــية ف رئيس
ــعة  ــزب والتي تتالف من تس للح
ــا ان التمثيل  ــات، موضح مؤسس
اجلغرافي سيعتمد في اختيار عدد 
ــة العليا  ــة القيادي ــاء الهيئ اعض
ــف من 121 عضوا والذي  التي تتال
ــيحصل  ــبة املئوية التي س للنس
ــات  االنتخاب ــي  ف ــاد  االحت ــى  عل

البرملانية لتلك احملافظة.   
تفصيالت ص2

نحو 24 مليون ناخب يحق لهم
المشاركة في االنتخابات

االتحاد الوطني الكردستاني يلغي منصب
األمين العام ويعتمد هيئة قيادية عليا محله

العراق يشارك في "سوتشي" 
لمناقشة األزمة السورية

متابعة الصباح الجديد:
ــأن العملية  تواجه الواليات املتحدة بش
ــا في  ــنها تركي ــي تش ــكرية الت العس
عفرين شمال سوريا، انتقادات واتهامات 

بشأن موقفها من هذه العملية
ــة  البريطاني "آي"  ــة  صحيف ــرت  ونش
مقاالً لباتريك كوبرن بعنوان "واشنطن 
ــردي ومواجهة  ــني "خيانة احلليف الك ب
ــراك"، ذكر فيه كاتب إن " األزمة في  األت
ــوريا قد تفّجر صراعاً  ــمال س عفرين ش
بني دولتني حليفتني في الناتو"، مضيفاً 
ــات املتحدة تعمل جاهدة على  أن الوالي
ــى معقل األكراد  ــع الصراع إل منع توس
ــا، في  ــث يوجد جنوده ــوريا حي ــي س ف
ــة محفوفة  ــب مواجه ــة لتجن محاول
ــي تعتبر من أقرب  باخملاطر مع أنقرة،الت

حلفائها.
ــس  ــى أن الرئي ــال إل ــب املق ــار كات وأش
ــب أردوغان هدد بطرد  التركي رجب طي
ــعب الكردي ليس  ــدات حماية الش وح
ــن مدينة منبج،  فقط من عفرين بل م
ــي تقع غرب  ــتراتيجية الت ــدة االس البل

نهر الفرات.
ــي  ترك ــدي  جن آالف   6 ــو  نح أن  وأردف 

ــرة آالف جندي من  ــن عش مدعومني م
ــر املعارض  ــوري احل ــش الس ــّوات اجلي ق
ــتعداد  ــا على أهبة االس ــي لتركي املوال
ــي عفرين للوصول إلى معقل  للقتال ف

األكراد.
ــات  الوالي أن  ــال  املق ــب  كات ــح  وأوض
ــاعدة للحليف  ــدة لم متد يد املس املتح
ــن دعم  ــوريا بالرغم م ــي س ــردي ف الك

ــكرية الناجحة  ــر للحملة العس األخي
ــى تنظيم  ــنطن عل ــا واش ــي قادته الت
ــالمية في سوريا، إذ أنه وفر  الدولة اإلس
ــى أرض املعركة  ــني القوة عل لألمريكي

خالل احلملة األميركية.
ــنطن دعمت وحدات  ــار إلى أن واش وأش
ــا  محاربته ــالل  خ ــعب  الش ــة  حماي
التنظيم وأمدتها باملعدات العسكرية 

وبألفي جندي أميركي متخصص.
ــن مصلحة  ــه م ــال أن ــب املق ورأى كات
ــال في  ــة القت ــوريني إطال ــراد الس األك
ــزداد الضغط الدولي على  عفرين كي ي

تركيا إلنهاء حملتها ضدهم.
ــراد على  ــيطرة األك ــرة س ــر أنق وتعتب
ــدود التركية  ــى احل ــورية عل مناطق س

"مؤامرة" تستهدف أمن تركيا.
ــوف نواصل إجهاض  ــال أردوغان "س وق
ــول حدودنا بداية  ــرة على ط هذه املؤام
ــرر منطقتنا من  ــوف نح من مبنج، وس

هذا الوباء".
ويوجد للواليات املتحدة قّوات متمركزة 

في منبج.
ــة رويترز نقلت عن متحدث  غير أن وكال
ــه إنه  ــة قول ــة التركي ــم احلكوم باس
ــني القوات  ــدام ب ــدوث ص ــتبعد ح يس
ــة دخول  ــة في حال ــة واألمريكي التركي

اجليش التركي إليها.
تفصيالت أخرى ص6

الواليات المتحدة لم تمد يد المساعدة للحليف الكردي في سوريا

تقرير

تقريـر

بغداد - أسامة نجاح:
العراقية  االتصاالت  وزارة  ــكلت  ش
ــاء ، جلانا حتقيقية  يوم ،أمس األربع
متكونة من مكتب الوزير والدائرتني 
القانونية واإلدارية ملتابعة الشركات 
التي تورطت بقضية تهريب سعات 

ــفها مؤخرا،  ــت التي مت كش االنترن
فيما أعلنت جلنة اخلدمات النيابية 
ــة مكونة  ــكيل جلنة خاص عن تش
ــة النيابية  ــات والقانوني من اخلدم
ــة التهريب لهذي  للتحقيق بعملي

السعات.

ــوزارة  ل ــمي  الرس ــق  الناط ــال  وق
ــازم محمد في حديث  االتصاالت ح
ــة ‘‘الصباح اجلديد‘‘  خاص لصحيف
ــة  ــع هيئ ــاون م ــوزارة وبالتع أن “ال
ــة  ــراءات إداري ــذت إج ــة اتخ النزاه
موسعة من ضمنها تشكيل جلان 

ــاوزات على  ــة ملتابعة التج حتقيقي
ــت لضمان  ــعات االنترن ــب س تهري
ــيرا  ــتقبال”، مش عدم تكرارها مس
ــكلة من قبل  إلى ان" اللجان املش
والقانونية ومكتب  الفنية  اجلهات 
ــتكون  ــوزارة س ــام لل ــش الع املفت

ــارات ميدانية  ــا القيام بزي مهمته
ــة  املوقعي ــوفات  الكش ــراء  وإج
ــية لدوائر االتصاالت في  والتفتيش

بغداد واحملافظات كافة " .
ــتمرار التنسيق مع  وأضاف أن" اس
مكتب املفتش العام للوزارة يهدف 

الى احلد والكشف عن أية عمليات 
ــعات والسيطرة  جتاوز وتهريب للس
ــك األعمال اخملالفة للقانون  على تل
ــن للقضاء لينالوا  وإحالة املتجاوزي

جزاءهم العادل".
تتمة ص3

اتهامات لشركتي سيمفوني إيرثلنك و IQ بتهريب سعات اإلنترنت

قطعات عسكرية في طريقها الى عفرين شمالي سوريا

جانب من اجتماعات تخص سوريا في موسكو

بغداد ـ الصباح الجديد:
ــدت أمانة مجلس الوزراء، أمس  أك
األربعاء، أن بغداد في حل من عقود 

"روسنفط" مع إقليم كردستان.
ــس  للمجل ــام  الع ــني  االم ــال  وق
مهدي العالق في تصريح صحفي 
ــن االلتزامات  إن "بغداد في حل م
املترتبة على العقود التي وقعتها 
ــية مع  ــنفط الروس ــركة روس ش

إقليم كردستان العراق".
وتابع "رمبا سببت الشركات حرجا 
ــرج اآلخرين،  ــل أن حت ــها قب لنفس
ــاكل  املش ــل  ح ــم  يت أن  ــل  ونأم

بطريقة صحيحة".

واعلنت شركة روسنفط الروسية 
ــباط 2017 عن توقيعها  في 21 ش
اتفاقا مع اقليم كردستان لشراء 
النفط اخلام من االخير، معربة عن 
املها إيجاد أسواق جديدة للنفط 
ــنفط" من  ــد "روس ــردي. وتع الك
كبرى الشركات الروسية العاملة 
ــث والتنقيب عن  ــي مجال البح ف
ــا تقوم بتنفيذ  النفط والغاز، كم
ــول بحرية،  ــاريع لتطوير حق مش
ــي  ــية ف ــة الروس ــك احلكوم ومتل
"روسنفط" حصة مسيطرة تبلغ 

"%50 زائد سهما واحدا.
تفصيالت أخرى ص11

بغداد ـ الصباح الجديد:
ــؤاد  ــة، ف ــس اجلمهوري ــادق رئي ص
معصوم، أمس األربعاء، على قانون 
ــون انتخابات  ــل االول لقان التعدي
ــواب العراقي رقم )45(  مجلس الن

لسنة 2013.
ــة  ــب االعالمي لرئاس ــال املكت وق
اجلمهورية في بيان تلقت "الصباح 
ــه، إن "رئيس  ــخة من اجلديد" نس
ــوم صادق،  ــة فؤاد معص اجلمهوري
ــون التعديل االول لقانون  على قان
ــات مجلس النواب العراقي  انتخاب

رقم )45( لسنة 2013".
ــذا القانون  ــح املكتب ان "ه واوض
ــه مجلس النواب  الذي صوت علي

في وقت سابق، استناداً إلى أحكام 
ــادة )61( والبند  ــد )أوالً( من امل البن
)ثالثاً( من املادة )73( من الدستور، 
ــات  انتخاب ــراء  اج ــة  بغي ــرع  ش
ــفافة وشمول شريحة  نزيهة وش
ــعة من ابناء اجملتمع العراقي  واس
للمشاركة في االنتخابات لغرض 

االرتقاء بالعملية الدميقراطية".
ــار الى ان "هذا القانون أرسل  وأش

للنشر في اجلريدة الرسمية".
ــد صوت،  ــس النواب ق وكان مجل
ــى موعد إجراء  االثنني املاضي، عل
ــتوريا في  ــررة دس ــات املق االنتخاب

شهر آيار املقبل.
تتمة ص3

متابعة الصباح الجديد:
ــي،  ــاد الروس ــس االحت ــن مجل أعل
ــحة  ــراق إحدى الدول املرش أن الع
لشراء منظومة "إس 400"، مبينا 
ــر  تعتب  "400 "إس  ــة  منظوم أن 

فريدة من نوعها.
وقال رئيس جلنة الدفاع واألمن في 
ــي فيكتور  ــاد الروس مجلس االحت
ــراق  والع ــوريا  "س إن  ــف،  بونداري
والسودان ومصر قد تكون مرشحة 
ــخ  الصواري ــة  منظوم ــراء  لش
ــية املضادة للجو  الدفاعية الروس
ــا ان "هذه الدول  "إس- 400"، مبين

ــعر بالتهديد ألمنها من قبل  تش
ــض  وبع ــة  اإلرهابي ــات  التنظيم

األطراف املعادية".
ــف أن "منظومة  ــح بونداري واوض
ــر فريدة من نوعها"،  إس 400 تعتب
ــي  العامل ــب  الطل ــو  "من ــا  مرجح

عليها".
ــام  الع ــر  املدي ــر، أن  ــر بالذك جدي
لـ"روستيك"، سيرغي تشيميزوف، 
أعلن في نهاية كانون االول 2017، 
ــة "إس 400"  ــليم منظوم أن تس
ــيتم في أواخر 2019  إلى تركيا س

وأوائل عام 2020.

أمانة مجلس الوزراء: بغداد في
حل من عقود "روسنفط" مع اإلقليم

معصوم يصادق على التعديل األول 
لقانون انتخابات مجلس النّواب

العراق يسعى لشراء منظومة 
"إس 400" للدفاع الجوي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة 
اخلارجية العراقية، أحمد محجوب، 
ــيا  عن توجه وفد اخلارجية إلى روس

االثنني املقبل.
وذكر محجوب في تصريح صحفي 
ــفير روسيا في  أمس االربعاء" أن س
ــراق من وزير  ــل دعوة للع بغداد حم
ــيرغي الفروف،  ــيا س ــة روس خارجي
ــوار  احل ــاع  اجتم ــي  ف ــاركة  للمش
ــي مدينة  ــع عقده ف ــوري املزم الس

سوتشي الروسية".
ــر اخلارجية العراقي،  وأضاف أن" وزي
ــى الدعوة،  ــري، تلق ــم اجلعف إبراهي

ــرر أن يتوجه على رأس وفد  ومن املق
ــهر  ــي يوم 29 من الش إلى سوتش

احلالي".
واشار محجوب الى إنها املرة األولى 
ــارك العراق فيها مبباحثات  التي يش
ثنائية مع روسيا بشأن سوريا، الفتا 
ــي دائماً مع  ــف العراق ــى أن املوق إل
حل األزمة السورية وتوجه األطراف 
ــة" إلى طاولة  ــة واحلكوم "املعارض

احلوار.
ــم  باس ــمي  الرس ــدث  املتح ــوه  ون
ــة بأن املؤمتر يعقد  اخلارجية العراقي
ــي 29 — 30 كانون الثاني  ــالل يوم خ

اجلاري.

باسم قاسم: حصيلة األسود في الكويت »مقبولة«

همام طارق: »التواصل االجتماعي« تنكل بالالعب البسط زلة
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

بعد انقط��اع دام قرابة الش��هرين 
وش��د وج��ذب وج��دل بني ك��وادرة 
واعضاء احلزب، عقد اجمللس القيادي 
لالحتاد الوطني الكردستاني جلسة 
اوضاعه  ناقش خاللها  اس��تثنائية 
التنظيمة الصعب��ة، وحتديد موعد 
عاج��ل لعق��د مؤمتره الع��ام الرابع 
قبيل اج��راء االنتخابات املقبلة في 

البالد.
ويسعى االحتاد الوطني الكردستاني 
ال��ذي يعان��ي م��ن ازم��ة تنظيمية 
وفقدان مركز القرار وغياب سياسة 
واضحة لدى قيادته، بعد وفاة امينه 
الع��ام الرئي��س ج��الل طالباني في 
الثال��ث م��ن اكتوبر الع��ام املاضي، 
وس��ط اختالفات جوهرية برزت بني 
اعض��اء قيادته عقب تف��رد الهيئة 
العاملة التي يترأس��ها مال بختيار 
يصفه��ا  الت��ي  الق��رارات  باتخ��اذ 
مراقب��ون بانه��ا كان��ت وب��اال ادت 
ال��ى فق��دان احلزب ج��زءا كبيرا من 
شعبيته ونفوذه سواء، في االقليم 
او عل��ى صعي��د املناط��ق املتن��ازع 
عليه��ا، والتي كان االحت��اد الوطني 
قد حص��د فيها خ��الل االنتخابات 

البرملانية السابقة 12 مقعدا.   
اجملل��س القي��ادي لالحت��اد الوطن��ي 
عقد بعد انقط��اع طويل اجتماعا 
له مبحافظة الس��ليمانية قاطعه 
مسؤول الهيئة العاملة مال بختيار 
وعضو الهيئة عمر فتاح، اكد خالله 
حل املكتب السياس��ي وتش��كيل 
جلن��ة لقي��ادة احلزب خ��الل املرحلة 
املقبل��ة، حلني عق��د مؤمت��ره العام 
الرابع، ال��ذي يجمع اغل��ب قياداته 
على ضرورة عقده بداية ش��هر اذار 
املقب��ل، اي قبيل اج��راء االنتخابات 

البرملانية في العراق.
وكانت خالفات حادة برزت بني اغلب 
اعض��اء اجمللس القيادي ف��ي االحتاد 

الوطني من جهة ومسؤول الهيئة 
العاملة املال بختيار من جهة اخرى، 
الذين وصفوا مواقف وقرارات بختيار 
السابقة واحلالية بانها التصب في 
مصلحة احل��زب وتس��ببت بانهيار 
االتفاق السياسي الذي وقعه االحتاد 
الوطني مع حركة التغيير، بحضور 
املرحومني مام جالل واملنسق العام 
حلركة التغيير نوشيروان مصطفى 
ف��ي 17 من اي��ار ع��ام 2015 ، وهي 
فض��الً عن انها اجته��ت باالحتاد الى 
مس��ار خطي��ر ابع��ده ع��ن نب��ض 
الش��ارع الك��ردي، فه��ي ادت ال��ى 
االبتعاد عن ثوابته االساس��ية التي 
رس��خها االمني الع��ام الراحل مام 
ج��الل، حول عالقة احل��زب باالحزاب 
الش��يعية في العراق وعالقاته مع 

دول اجلوار، وتس��ببت بزعزة وتضائل 
نف��وذ االحت��اد الوطني ف��ي معقله 
الس��ليمانية  مبحافظ��ة  الرئي��س 
وكركوك  عليها،  املتن��ازع  واملناطق 
عل��ى وج��ه التحدي��د الت��ي كانت 
تعد س��ابقاً وخصوصاً قبيل اجراء 
االس��تفتاء س��احة نفوذ رئيس��ية 

لالحتاد الوطني.   
املتح��دث باس��م اجملل��س املرك��زي 
لالحت��اد الوطن��ي لطي��ف نيروي��ي 
اكد ف��ي تصريح للصب��اح اجلديد، 
الصعبة  التنظيمي��ة  االوض��اع  ان 
واالس��تياء الواس��ع الذي تولد لدى 
نتيج��ة  احل��زب  وجماهي��ر  ك��وادر 
النع��دام مص��در الق��رار بع��د وفاة 
الرئيس مام جالل وتراجع ش��عبية 
احلزب جماهيريا، يحتم على اجمللس 

القيادي، االس��راع في حتديد موعد 
عاج��ل لعقد املؤمت��ر الع��ام الرابع، 
الذي كان يفترض عقده عام 2013، 
ومت تأجيل��ه نظ��را ملرض م��ام جالل 
وع��دم تواف��ق القيادة عل��ى موعد 
نتيجة للخالفات  مناس��ب لعقده 

في الرؤى بني قيادة احلزب.
وتاب��ع نيروي��ي ان اجملل��س املرك��زي 
وه��و مبثابة البرمل��ان احلزبي ومبوجب 
ل��ه  منحه��ا  الت��ي  الصالحي��ات 
خ��الل  عم��ل  الداخل��ي،  النظ��ام 
الش��هر املاضي على صياغة نظام 
داخل��ي جديد س��يتم طرحه على 
مكاتب ومؤسسات احلزب لدراسته 
واملصادقة عليه العتماده في املؤمتر 

العام املقبل.
وقال »ان منصب الس��كرتير العام 

واملكت��ب السياس��ي مت الغائه في 
النظ��ام الداخل��ي اجلدي��د للحزب، 
وسيدار احلزب وفقا للبرنامج اجلديد 
من قبل ثالثة اش��خاص، يتمتعون 
االم��ني  او  الس��كرتير  بس��لطات 
العام، كما س��يتم حل اجمللس��ات 
القيادي واملركزي وسيحل محلهما 
هيئة قيادية عام��ة تتالف من 121 
شخصا سيتم انتخابهم باالقتراع 
املباش��ر خالل املؤمتر الع��ام املقبل 

وفقا للتمثيل اجلغرافي.      
واضاف كما س��يتم تشكيل هيئة 
للحكم��اء من القيادات الس��ابقة 
وذوي اخلب��رة، مضيف��ا ان القي��ادة 
الثالثي��ة س��ياخذ كل منهم على 
عاتقه االشراف على ثالثة مفاصل 
رئيس��ية ف��ي التش��كيل اجلدي��د 

للح��زب والت��ي تتالف من تس��عة 
مؤسس��ات، موضح��ا ان التمثي��ل 
اجلغرافي س��يعتمد في اختيار عدد 
اعض��اء الهيئ��ة القيادي��ة العلي��ا 
الت��ي تتالف م��ن 121 عضوا والذي 
للنس��بة املئوي��ة التي س��يحصل 
على االحتاد في االنتخابات البرملانية 

لتلك احملافظة.   
الوطن��ي  االحت��اد  ان  ال��ى  يش��ار 
 1975 الكردس��تاني تاس��س ع��ام 
في س��وريا على يد )جالل طالباني 
وعادل مراد وعبد ال��رزاق عزيز وفؤاد 
معصوم(، وهو الذي ق��د الثورة في 
كردس��تان ضد النظام البعثي في 
الع��راق، بعد انهيار الث��ورة الكردية 
الت��ي قادها املال مصطف��ى بارزاني 

عام 1974عقب اتفاقية اجلزائر. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وف��د من القضاة اإلجنلي��ز، العراق في 
الفترة من 21 إلى 24 كانون الثاني اجلاري 
إلجراء مناقشات بشأن س��يادة القانون 
واس��تقالل القضاء والتع��اون القضائي 

الثنائي.
 وذكر بيان صادر عن السفارة البريطانية 
في بغداد أمس االربعاء ان »الوفد شمل 
القاض��ي غ��روس، والقاضي��ة رافيرت��ي، 
والقاض��ي أن��درو هاتون، مدي��ر التدريب 

والعميد املش��ترك للكلية  للمحاك��م 
القضائي��ة«، مضيفا«وتع��د هذه الزيارة 
الزيارة القضائية االعلى الى العراق منذ 

عام 2003«.
وأضاف البي��ان أن »الوفد التقى مبمثلني 
قضائيني وقانوني��ني عراقيني من بينهم 
رئي��س مجل��س القض��اء االعل��ى فائق 
زي��دان، ورئيس��ة نقاب��ة احملام��ني أحالم 
الالمي وأعضاء اجملل��س األعلى للقضاء، 
وكان القض��اة أيض��ا ضيوف ش��رف في 

احتفالية مبناسبة يوم القضاء العراقي 
االول.

وأوضح ان »القضاة أبرزوا في اجتماعاتهم 
أهمية سيادة القانون واستقالل القضاء 
بوصفهم��ا احلجر االس��اس ف��ي اجلهود 
الهادفة إلى حماية احلرية الش��خصية 
ومكافح��ة اإلرهاب والتصدي للفس��اد 

واجتذاب االستثمار«.
وأش��ار إلى أن »القضاة الذي��ن رافقهم 
مسؤولون من الس��فارة البريطانية مبن 

فيهم الس��فير جون ويلكس، ناقش��وا 
التع��اون  لتعمي��ق  خط��وات  كذل��ك 
القضائ��ى الثنائي بني الع��راق واململكة 
املتح��دة، مبا في ذلك العم��ل على تعزيز 

القدرة القضائية للعراق«.
من جانبه ق��ال القاضي ج��روس إنه »ال 
بد من وجود س��لطة قضائية مستقلة 
لضم��ان تطبيق القوان��ني التي تتخذها 
وأن  وانفاذه��ا،  التش��ريعية  الس��لطة 
السلطة التنفيذية للحكومة تضطلع 

مبهامه��ا وفق��اً للقانون، ونح��ن نتطلع 
الى بناء عالقات مع السلطة القضائية 
العراقي��ة ملتزم��ة ببن��اء مجتمع يقوم 

على سيادة القانون«.
وتأتي الزيارة في أعقاب زيارة رئيس مجلس 
القض��اء االعلى فائق الزيدان الرس��مية 
إلى لندن في أكتوبر املاضي حيث التقى 
مبمثلي احلكومة والقض��اة في اململكة 
املتحدة وحضر افتتاح السنة القانونية 

بدعوة من رئيس القضاة.

أول زيارة قضائية بريطانية عالية المستوى الى العراق منذ أكثر من عقد

االتحاد الوطني الكردستاني يلغي منصب
 األمين العام ويعتمد هيئة قيادية عليا محله

قرر خالله حل المكتب السياسي وتشكيل لجنة مؤقتة لقيادة الحزب  د . ناجي الفتالوي

انطوت صفح��ة داعش في االق��ل ضمن وجودها 
العس��كري ف��ي الع��راق وس��وريا اال م��ن جيوب 
تقبع عل��ى احلدود , لكن وجوده��ا املفخخ القابل 
لالستنس��ال له حضور واضح في عالم الالهوت 
االس��المي وهذا هو االشد خطرا فبأمكان الثاني 
ان يعم��ل عل��ى التهيئ��ة والتحفيز والتحش��يد 
لالول عندها نعود من جديد ملشاهدة صور الذبح 
والدخ��ان والدم��اء ,فاجله��د االرهاب��ي مبقتربات��ه 
)املرجعي��ة النصي��ة لالره��اب , مس��ار التنظيم 
,رؤيت��ه للقوى االخرى( ميارس فعال مزجيا في غاية 
الدق��ة كما ارى بني ث��الث نوافذ , االول��ى نافذة ال 
تط��ل فقط عل��ى املاضي بل تعي��ش فيه مادحة 
اي��اه راغب��ة فيه مس��تجلبة له مس��تدعية اياه 
برغم فواصل الزمن واختالفات الس��ياق , والثانية 
نافذة تعيش الواقع بروح املاضي مانحة ملنظومة 
التراث نور قداس��ة ال ميكن الس��ماح ألحد مهما 
كانت صفته وتوجهه وش��كله ومعتقده وغايته 
وامكاناته ان يش��كك فيه ,والناف��ذة الثالثة هي 
اطاللة على مس��تقبل س��تكون نتيجته الفالح 
والنجاح من خالل تفعيل النافذتني االولى والثانية 
, وبالتالي تدخل هذه النافذة في اطروحة ما يجب 
ان يف��رض الن الرهانات حوله في بناء مس��تقبل 
س��تكون واضح��ة النتائ��ج متاش��يا م��ع الوعي 
احملم��ول ملنظومة االرهاب بكل مدياتها ,ويجب ان 
ال يخفى علين��ا ان البطولة في التكوين العقلي 
العرب��ي ه��ي وبامتياز ملحوظ للذهني��ة الدينية 
ال س��يما في ش��كلها االس��المي , اذن وبواقعية 
جن��د ان الغالبي��ة العظمى من الش��عب العربي 
االس��المي هي منفعل��ة انفعاال ابس��تمولوجيا 
وانطولوجي��ا بالثقافة الديني��ة , حيث بدأت هذه 
الثقافة ببعدها الش��عبي ف��ي مارثونها الدموي 
يوم برزت الثورات العربية اخملتلفة حتت ما يس��مى 
)الربيع العربي( فقد شرعت املظاهر الدينية بأخذ 
حيز ال ميكن انكاره ما فس��ح اجملال لبروز جماعات 
ديني��ة عنيفة هي امت��داد ملظاهر س��بقتها في 
الب��روز كانت تعتمد عل��ى فكر متطرف غال على 
س��بيل املثال تنظيرات س��يد قطب ح��ول فكرة 
احلاكمية وتكفير كل احلكومات , هذه التنظيرات 
قابلة للتفقيس حيث اولدت لنا ارهابا مبس��ميات 
عديدة على سبيل املثال ال احلصر )قاعدة , داعش( 
في محاولة السترجاع زمن اسالمي طوباوي كما 
يدع��ون واحلال خالف ذل��ك , فقدعملت املنظومة 
االرهابية على اتب��اع نهج دموي اقصائي تكفيري 
اوجد له مرجعية دينية نصية تتبنى خيار الفرقة 
الناجي��ة وبش��دة , ورمبا يعد ه��ذا النص هو اجملال 
الالهوت��ي احلي��وي املؤصل للفع��ل االرهابي الذي 
متارس��ه  جميع اجلماع��ات االرهابية االس��المية 
جاعلة من نفسها هي املثال احلي للفرقة الناجية 
والباق��ي امم هالكة او يج��ب اهالكها وهنا جنحت 
هذه اجلماعات في اس��تدعاء ذلك الزمن من اجل 
غاية مفادها شرعنة الزمن الذي تعيشه حركات 
وجماع��ات االرهاب املعاصر وبالتالي احلصول على 
سيماء قداس��ة ذات تأثير ضمن منظومة التدين 

الشعبي ال التدين الواعي . 

اإلرهاب ...تأصيل 
الذبح الهوتيا

تقـرير

جوزيف براودي 
و صموئيل تادرس*

“في 18 كانون الثاني/يناير، 
خاطب جوزيف براودي وصموئيل 

تادرس منتدى سياسي في معهد 
واشنطن. وبراودي هو مستشار لـ 

“مركز املسبار للدراسات والبحوث” 
وزميل أقدم في “معهد أبحاث 

السياسة اخلارجية”. وتادرس هو 
زميل أقدم في “مركز احلرية الدينية” 
التابع لـ “معهد هدسون” وزميل زائر 

متميز في دراسات الشرق األوسط 
في “مؤسسة هوفر”. وفيما يلي 

موجز املقررة ملالحظاتهما.

جوزيف براودي
يدأب بع��ض الس��عوديني من خارج 
احلكومة وحتديداً من الش��خصيات 
اإلعالمي��ة منذ فترة عل��ى محاولة 
التص��دي لإليديولوجيات املتطرفة، 
بعد أن كانوا قد أعربوا في السنوات 
بالسياس��ات  تفاؤلهم  األخيرة عن 
حكوم��ة  تبّنته��ا  الت��ي  اجلدي��دة 
الرياض وأبدوا اهتماماً كبيراً بإقامة 
بفعالية  لالرتق��اء  دولية  ش��راكات 
ه��ؤالء  ولي��س  السياس��ات.  تل��ك 
باملنش��قني، بل هم أصحاب أصوات 
تص��دح م��ن مختلف املؤسس��ات 
واجمل��االت لتوّس��ع حدود الفس��حة 

الصغيرة التي ُمنحت لهم.
فعل��ى س��بيل املث��ال، أنت��ج بعض 
هؤالء األف��راد برنامجاً كوميدياً حتت 
عن��وان “طاش ما طاش” اس��تعرض 
في إح��دى حلقات��ه نس��اًء يتصلن 
بالش��رطة للتبلي��غ عن ل��صٍّ دخل 
منزله��ن، ولك��ن حني ي��درك رجال 
الش��رطة أن والَِده��ّن غي��ر موجود، 

يعت��ذرون ع��ن دخول املنزل بس��بب 
غياب الرجل. حتى أن هذا املش��هد 
الس��اخر ُعرض على قناة حكومية 
رسمية، مع اإلشارة إلى أنه لم يكن 
من السهل طرح األفكار اجلديدة - إذ 
كان��ت وزارة اإلعالم ترفض أربعة من 
كل عش��رة نصوص تُع��رض عليها 
من قبل منتجي البرنامج. ولكن مع 
مرور الوقت أصبح��ت األمور - التي 
كان��ت ذات مرة مثيرة للجدل - أكثر 
دنيوي��ة، وهك��ذا متّكن��ت البرام��ج 

املماثلة من إحراز بعض التقدم.
وكذل��ك ُطرحت أف��كار جديدة عبر 
حتويل التطورات املستجدة إلى فرٍص 
تعليمي��ة. فف��ي عام 2014، ُس��ئل 
داعية متش��دد س��ابق أصبح أكثر 
حت��رراً هو منصور النقي��دان عن رأيه 
باجلهود التي تبذله��ا احلكومة ملنع 
املعلمني من جتنيد األفراد لالنضمام 
إلى جماع��ة »اإلخوان املس��لمني«. 
وأج��اب بأن ه��ذه السياس��ة يجب 
أن تك��ون مصحوب��ة بب��ذل املزي��د 
من اجلهود لتعزيز التس��امح داخل 
اململكة، وانتقد بوجه خاص تغلغل 
األف��كار الس��لفية اجلهادي��ة إل��ى 
املدارس الس��عودية وح��ّث املعّلمني 
على تش��جيع مبدأ الشمولية جتاه 

الطائفة الشيعية.
وعلى الرغ��م من أن الش��خصيات 
ه��ذه  ع��ن  املس��ؤولة  الس��عودية 
املب��ادرات ليس��ت هي الت��ي تصنع 
السياس��ات، إال أنه��ا ق��ادرة عل��ى 
التأثير على املن��اخ املعلوماتي الذي 
يتم فيه وضع السياس��ات. ويجيد 
بش��كل  الليبرالي��ون  الس��عوديون 
خاص التوجه إل��ى الرغبات الفردية 
ألبن��اء مجتمعه��م، ألن العديد من 
من الس��عوديني العصريني شديدو 
االهتمام بتوس��يع نط��اق حرياتهم 

الشخصية.

وفي ظ��ل هذه اخللفي��ة، اتخذ قادة 
اململك��ة اجلدد ع��دداً م��ن القرارات 
الت��ي قد تك��ون حاس��مة ملواجهة 
التطرف والتشجيع على التسامح. 
أوالً، ما فتئت احلكومة تتبع إصالحاً 
وتتبن��ى أجن��دة  اقتصادي��اً كبي��راً 
اجتماعية أكثر حت��رراً. ثانياً، أقر ولي 
العه��د األمي��ر محمد بن س��لمان 
بأن ع��ام 1979 ش��ّكل بداي��ة فترة 
طويلة من الدعم احلكومي الواسع 
واإلشكالي لإليديولوجيات املتطرفة. 
اس��تعداده  األمي��ر  أظه��ر  وثالث��اً، 
التخاذ تدابي��ر أمنية ال تقتصر على 
قمع اجلماعات الهامشية العنيفة 
فحسب، بل على املتعاطفني معها 

داخل املؤسسة الدينية أيضاً.
لك��ن التح��دي ال يكمن ف��ي تغيير 
السياس��ات احلكومية فحسب، بل 
أيض��اً في تغيير ال��رأي العام ككل. 
ففي إحدى الفيديوهات التي ُعرضت 
س��ابقاً على قناة “وص��ال” املمولة 
من أطراف كويتي��ة ولكنها مكّونة 
في الغالب من موظفني س��عوديني، 
اإلس��الم  عل��ى  املعّل��ق  يتهّج��م 
الش��يعي وعل��ى التوس��ع اإليراني 
ف��ي املنطقة قائ��الً: “يا ع��رب، إيران 
تريد حتوي��ل منازلكم إل��ى جهّنم”. 
وصحي��ح أن احلكوم��ة الس��عودية 
أوقفت تلك الشبكة في عام 2014، 
وأن البحري��ن والكويت حذتا حذوها 
بعد فترة وجيزة، إال أن أحد األعضاء 
اإلصالحيني في “مجلس الش��ورى” 
الس��عودي نش��ر على موقع “تويتر” 
بع��د عامني عل��ى ذلك اس��تطالعاً 
لل��رأي أظه��ر أن 82 ف��ي املائ��ة من 
املشاركني في االس��تطالع عارضوا 

إغالق احملطة.
وفيما يخص الدعم اخلارجي، يتضمن 
كل بند من بنود جدول األعمال الذي 
يتبعه الليبراليون الس��عوديون دوراً 

مخصصاً لألطراف الدولية. ويندرج 
ف��ي البن��د األول تعلي��م ديني أكثر 
تط��وراً، مما يس��تلزم جع��ل الكتب 
وشمولية،  تسامحاً  أكثر  املدرسية 
وتدريب املعّلمني من وجهة نظر أكثر 
للتفسيرات  اجملال  وإفساح  انفتاحاً، 
املتعددة لإلس��الم بهدف التشجيع 
عل��ى االعتدال. وين��ص البند الثاني 
على إرس��اء نزعة قومية س��عودية 
جامعة ال تستند إلى ادعاءات التفوق 

األيديولوج��ي، بل إلى جناح مش��روع 
وطني ينخرط فيه املواطنون كافة، 
ومن ضمنهم اجملتمعات احمللية التي 
جرى تهميش��ها على مّر الس��نني. 
أم��ا البن��د الثال��ث فه��و توطي��د 
هوية خليجية موح��دة تنطلق من 
الثقافتني الس��عودية  االندماج بني 
واإلماراتي��ة لتمتد إلى دول »مجلس 
التع��اون اخلليج��ي« األخ��رى. وف��ي 
الوقت الذي تتحس��ن فيه العالقات 
بني الوالي��ات املتحدة والس��عودية، 
وبينم��ا ترحب ش��ريحة كب��رى من 
الدولي��ة،  بالش��راكة  الس��عوديني 
لدى واشنطن فرصاً جّمة للتعامل 
مباشرًة مع اإلصالحيني في مواجهة 

اإليديولوجيات الساّمة.

صموئيل تادرس
منذ عقود عديدة أخذ فهم الواليات 
املتح��دة للش��رق األوس��ط يتراجع 
حتى عندم��ا أصبح جيش��ها أكثر 
انخراط��اً ف��ي تلك البقع��ة. وتعزى 
ه��ذه الثغ��رة املعرفي��ة جزئي��اً إلى 
هج��وم أكادمي��ي غالباً م��ا اتُّهمت 
في��ه الدراس��ات اجلدي��ة للمنطقة 
اس��تعمارية.  بالتروي��ج خملطط��ات 
والي��وم تهيمن العلوم السياس��ية 
على األحاديث عن الش��رق األوسط، 
بينما ال يعرف الغربي��ون إال القليل 
عن س��كان املنطقة الفعليني - أي 
ثقافاتهم أو حياتهم أو مخاوفهم. 
ويش��مل ذلك أبرز الباحثني في هذا 
اجملال، والكثير منه��م ال يعرفون ما 
يق��رأه الناس وم��ا يش��اهدونه وما 

يستمعون إليه.
على س��بيل املثال، في الوقت الذي 
يتزايد فيه اس��تعداد شباب الشرق 
األوسط إلى التشكيك في احملّرمات 
االجتماعي��ة، إاّل أن��ه مت نش��ر أكثر 
من اثنتي عش��رة رواية تتحدث عن 

اليه��ود الذين عاش��وا ف��ي العالم 
العربي. وهناك أيضاً ش��عور باحلنني 
اإلس��كندرية  إل��ى مدينة  الثقافي 
بطابعه��ا العامل��ي، كم��ا رأين��ا في 
العديد من الكتب واألفالم والبرامج 
التلفزيوني��ة واألغان��ي. وفي الوقت 
نفس��ه، أصبح مصطل��ح “العالم 
العربي” يفقد فائدته ش��يئاً فشيئاً 
- فه��ذه املنطق��ة تض��م العدي��د 
من اجملتمع��ات اخملتلفة م��ع هويات 
مختلفة، واألمور الرائجة في ثقافة 
ما ق��د ال تكون ش��عبية في ثقافة 

أخرى.
وال ش��ك في أن بع��ض الدول لعبت 
دوراً محوري��اً ف��ي نش��ر األفكار في 
مختل��ف أنح��اء الش��رق األوس��ط 
على مر الس��نني، وخاصة مصر أيام 
جمال عبد الناصر واململكة العربية 
نة. وقد  السعودية برجال دينها السُّ
يك��ون ذلك هو الس��بب الذي يدفع 
واش��نطن لالعتق��اد بوج��ود عتلة 
تس��حبها الري��اض لوقف انتش��ار 
التطرف في املنطقة. واحلقيقة هي 
أن احت��واء األفكار الس��امة أصعب 

بكثير من ذلك.
وتضطلع حكومات الشرق األوسط 
بدور جوه��ري في أي جه��د ملعاجلة 
ه��ذه املش��كلة. ونظراً إل��ى النفوذ 
اإلقليمي الراسخ الذي تتمتع به كل 
من الس��عودية ومصر، ال بد لهاتني 
الدولت��ني أن تأخذا زم��ام املبادرة في 
هذا املسعى. إذ لطاملا كانت اللهجة 
العربية املصرية هي األكثر ش��يوعاً 
في وسائل اإلعالم العربية، ويبدو أن 
القيادة السعودية اجلديدة متشوقة 
إلى االضطالع بدور أكثر حزماً. كما 
ميكن لدولة اإلم��ارات أن تقدم دعماً 
قوي��اً للخطابات املناهضة للتطرف 

على أرضها وفي اخلارج.
 ،2015 الثاني/يناي��ر  كان��ون  ف��ي 

دع��ا الرئيس املص��ري عب��د الفتاح 
السيس��ي علن��اً إل��ى ث��ورة دينية 
ولقيت كلمته ترحيباً من واشنطن. 
ولك��ن بعد ثالث س��نوات، لم حتدث 
مثل ه��ذه الثورة، م��ع أن ذلك ليس 
باملس��تغرب إذا أخذنا بعني االعتبار 
افتقار السيس��ي إل��ى خطة بهذا 
الص��دد وإل��ى الوس��ائل الكفيل��ة 
بتنفيذه��ا وإل��ى القاع��دة الالزمة 
لدعمها. وحلسن احلظ، ال تزال هناك 
فرص��ة إلح��داث بع��ض التغييرات 
ف��ي مص��ر. ويحتفظ اإلس��الميون 
بالعديد من املزاي��ا، من بينها نظرة 
ش��املة وطريقة حياة ال تستطيع 
األيديولوجيات املتنافس��ة تأمينها. 
الش��رق  أبن��اء  م��ن  الكثي��ر  أن  إال 
األوسط عاشوا حتت حكم »اإلخوان 
»الدول��ة  وتنظي��م  املس��لمني« 
اإلسالمية« خالل السنوات املاضية 
ولم يستمتعوا بتلك التجربة. وهذا 
م��ا دفع الناس إلى إع��ادة النظر في 
مفاهيمه��م ح��ول دور الدي��ن ف��ي 

اجملتمع.
وتلعب وسائل التواصل االجتماعي 
دوراً حاس��ماً أيض��اً. فعل��ى الرغم 
م��ن مح��اوالت حكومة السيس��ي 
الس��يطرة عل��ى وس��ائل اإلع��الم 
اإلخبارية التقليدية، إال أن لوس��ائل 
اإلعالم البديلة مث��ل موقع يوتيوب 
تأثيره��ا أيض��اً. وقد انتش��ر العديد 
من الفيديوهات الساخرة ل� تنظيم 
»الدول��ة اإلس��المية« الت��ي تُتخذ 
كأداة قوية ضد الس��رد اإلس��المي 
للتنظي��م. ولذلك فإن االس��تخدام 
األوس��ع لوس��ائل اإلع��الم البديلة 
ميكن أن يوفر وس��يلة جادة ملواجهة 

األفكار الساّمة.

*أعدت هذا املوجز ملعهد واشنطن 
إريكا نيجيلي.

كيف يمكن للسعودية ومصر المساعدة في مواجهة اإليديولوجيات الساّمة؟

االحتاد الوطني الكوردستاني

كانت خالفات حادة برزت 
بين اغلب اعضاء المجلس 
القيادي في االتحاد الوطني 
من جهة ومسؤول الهيئة 
العاملة المال بختيار من 
جهة اخرى، الذين وصفوا 
مواقف وقرارات بختيار 
السابقة والحالية بانها 
التصب في مصلحة الحزب 
وتسببت بانهيار االتفاق 
السياسي الذي وقعه 
االتحاد الوطني مع حركة 
التغيير
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منذ عقود عديدة 
أخذ فهم الواليات 

المتحدة للشرق 
األوسط يتراجع حتى 
عندما أصبح جيشها 

أكثر انخراطًا في تلك 
البقعة. وتعزى هذه 

الثغرة المعرفية جزئيًا 
إلى هجوم أكاديمي 

غالبًا ما اتُّهمت 
فيه الدراسات 

الجدية للمنطقة 
بالترويج لمخططات 

استعمارية



بغداد – عملية امنية 
ذك��ر مص��در ف��ي املديري��ة العام��ة 
لالس��تخبارات واألمن أم��س األربعاء 
أن مف��رزة أمنية ألق��ت القبض على 
إرهابيني اثنني في أثن��اء محاولتهما 

الدخول إلى بغداد.
وقال املصدر الذي رفض الكشف عن 
اس��مه إن "مفارز أمنية منتشرة في 
س��يطرة التحدي، متكن��ت من إلقاء 
القب��ض عل��ى مطلوبني اثن��ني وفق 
املادة 1/4 إرهاب في أثناء محاولتهما 

الدخول من أحد منافذ بغداد".

ديالى – قصف جوي 
أعل��ن مص��در أمن��ي ف��ي ش��رطة 
محافظ��ة ديال��ى أم��س األربعاء عن 
مقت��ل قي��ادي في تنظي��م "داعش" 

واثن��ني م��ن مرافقيه بقص��ف جوي 
قرب بحيرة حمرين.

جوي��اً  "قصف��اً  إن  املص��در  وق��ال 
بحي��رة  ق��رب  مضاف��ة  اس��تهدف 
حمرين )65كم شمال شرق ب عقوبة( 
ما اس��فر عن مقتل قيادي في داعش 
واثنني من مرافقي��ه وتدمير املضافة 
والت��ي كانت عب��ارة ع��ن انفاق حتت 
االرض" ، مضيفا أن "قصف املضافة 
مت على وف��ق معلومات اس��تخبارية 

حددت بدقة مكانها .

بابل– عمليات دهم 
كش��ف مص��در أمن��ي ف��ي مديرية 
شرطة بابل أمس األربعاء، عن تنفيذ 
46 مذكرة أمر قب��ض بعمليات دهم 
بحق مطلوب��ني للقضاء ف��ي عموم 

أنحاء احملافظة.

وذكر املصدر االمني ان "مفارز شرطة 
بابل متكنت من تنفيذ 46 مذكرة أمر 
قبض وحتري خملتل��ف اجلرائم اجلنائية 
ومخالف��ات متنوعة في عموم أنحاء 
احملافظ��ة" ، مضيف��ا ان "املتهم��ني 
عليه��م  القب��ض  الق��اء  مت  الذي��ن 
جميعه��م مطلوب��ون ال��ى القضاء 
العراق��ي بجرائ��م جنائي��ة، وصدرت 
بحقهم مذك��رات أمر قب��ض وحتري 

اصولية صادرة من احملاكم اخملتصة".

األنبار– انفجار منزل ملغم
أكد مصدر عس��كري ف��ي محافظة 
األنب��ار أم��س األربع��اء أن مدنيا قتل 
بانفج��ار منزل مفخ��خ خالل دخوله 

إليه في راوة .
وقال املصدر إن "منزال مفخخا انفجر 
ظهر يوم امس على احد املدنيني خالل 

محاولت��ه الدخول إلي��ه في منطقة 
حي القلعة وسط مدينة راوة ، )210 
كم غرب الرمادي(، مما أدى الى مقتله 
ف��ي احلال" ، الفتا ال��ى أن "قوة أمنية 
توجهت الى م��كان االنفجار ونقلت 

اجلثة الى الطب العدلي". 

كربالء– اشتباك مسلح 
ش��رطة  ف��ي  أمن��ي  مص��در  أف��اد 
محافظة كربالء أمس األربعاء أن قوة 
أمنية قتلت مطلوبا بعد اشتباكها 

معه قرب جامعة كربالء.
وق��ال املص��در ان "ق��وة امني��ة م��ن 
وبالتنس��يق مع  بغداد  اس��تخبارات 
اس��تخبارات كربالء، حاولت فجر يوم 
امس الي��وم اعتق��ال مطل��وب وفق 
امل��ادة الرابعة م��ن مكافحة االرهاب 
ف��ي منطق��ه افريحه ق��رب جامعه 

كرب��الء"،  مضيف��ا ان "املطلوب قام 
بالرم��ي على القوة، الت��ي ردت عليه 
ومتكنت من قتله عى الفور"، مشيرا 
الى انه "مت نقل اجلثة الى دائرة الطب 

العدلي" 

ميسان– هجوم مسلح 
أعلن قائممقام قضاء اجملر في ميسان 
امس االربعاء عن تعرض منزل لهجوم 
مسلح جنوب احملافظة، مؤكداً وقوف 
جه��ات سياس��ية لم يحدده��ا وراء 

الهجوم.
وق��ال احمد عب��اس  ان "هجوماً من 
جه��ات سياس��ية بالقاذف��ات على 
اح��دى املن��ازل بقض��اء اجمل��ر الكبير 
مبش��اركة رتل عسكري" ، مضيفا أن 
"الهجوم يأتي على خلفية اندالع نزاع 

عشائري مسلح بقضاء الكحالء". 

البصرة– حملة دهم 
أكد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البص��رة ام��س االربعاء أن ق��وات من 
اجليش والش��رطة نف��ذت حملة دهم 
وتفتي��ش ف��ي مناط��ق تقع ش��مال 
احملافظة ، مؤكداً أن احلملة أسفرت عن 
القاء القبض على ع��دد من املتهمني 

ومصادرة قطع أسلحة غير مرخصة.
وق��ال املصدر إن "قوات مش��تركة من 
اجليش والش��رطة نف��ذت حملة دهم 
وتفتي��ش ف��ي مناط��ق تقع ش��مال 
احملافظة بحثاً عن مطلوبني وأس��لحة 
غي��ر مرخص��ة"، مبين��اً أن "احلمل��ة 
شاركت فيها وحدات من قوات )سوات( 
وقس��م  العملي��ات  قي��ادة  ومغاوي��ر 
الش��رطة  وطوارئ  اإلج��رام  مكافحة 
ومكافح��ة  االس��تخبارات  ومديري��ة 
اإلرهاب وجهاز األمن الوطني وقس��م 

الكالب البوليسية".

نينوى– ضربة جوية 
كشف قائد ش��رطة محافظة نينوى 
الل��واء واث��ق احلمداني ام��س االربعاء 
عن مقت��ل قيادي في تنظيم "داعش" 
بضربة جوية لطيران التحالف الدولي 
جنوب ش��رقي احملافظة ، مش��يراً إلى 
تدمي��ر ع��دد م��ن املضاف��ات التابعة 

للتنظيم.
وقال اللواء احلمدان��ي إن "قوات تابعة 
ملغاوي��ر الفرق��ة 16 ومغاوير ش��رطة 
نينوى نف��ذت فجر يوم ام��س عملية 
أمني��ة في جزر اخمللط التابعة الناحية 
قص��ف  العملي��ة  وأثن��اء  النم��رود، 
التحال��ف الدولي اح��دى املضافات ما 
أسفر عن مقتل القيادي في التنظيم 

إبراهيم ياسني".

مقتل قيادي إرهابي بقصف جوي في بحيرة حمرين * تنفيذ 46 مذكرة أمر قبض بحق مطلوبين في بابل 
الطيران يدمر مضافات إرهابية شرقي نينوى * حملة دهم وتفتيش في مناطق شمالي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف الس��فير التش��يكي لدى العراق، يان 
فيجيتال، أن ب��الده تعتزم فتح خطوط طيران 

مدني مع بغداد.
وق��ال الس��فير التش��يكي خالل لقائ��ه وزير 
التخطي��ط/ وزي��ر التج��ارة وكال��ة س��لمان 
اجلميلي بحس��ب بيان للوزارة تلقت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منه "هناك مشروع لتوقيع 
مذكرتي تفاهم بني البلدين االولى في مجال 
االزدواج الضريب��ي واألخرى في مجال الطيران 
املدني وفت��ح خطوط للطيران املباش��رة بني 

بغداد وبراغ".
للمش��اركة  مس��تعدة  "ب��الده  ان  وأك��د، 
الفاعل��ة في مؤمت��ر الكويت لالعم��ار لتقدمي 
الدع��م للع��راق في عملي��ات إع��ادة االعمار، 
كم��ا ان الش��ركات التش��يكية لديها رغبة 
كبيرة لالس��تثمار ف��ي العراق وف��ي مجاالت 
ع��دة" معرباً ع��ن "الرغبة ف��ي تفعيل عمل 
اللجنة العراقية – التش��يكية ملواصلة عقد 

اجتماعاتها املشتركة".
من جانبه دعا اجلميلي التش��يك وش��ركاتها 
إل��ى املش��اركة الفاعل��ة في مؤمت��ر الكويت 
إلعادة اعمار العراق الذي س��يعقد في الثاني 
عشر من شهر ش��باط املقبل بهدف االطالع 
على الفرص االس��تثمارية املتاحة في العراق 

خالل املرحلة املقبلة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن مدير اجلنس��ية الل��واء مه��دي نعمة 
الوائلي، أمس األربعاء، ع��ن إيقاف العمل في 
دائرتي أحوال مبحافظة واس��ط ب��دءاً من يوم 
غد، وإيقاف العمل في خمس دوائر أحوال في 

السليمانية اعتباراً من األحد املقبل.
وقال الوائلي في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه،  "س��يتم إيقاف العمل بدائرتي 
أحوال )البشائر- واسط( في محافظة واسط 

يوم 25/1/2018".
وأضاف، "س��يتم أيضاً غل��ق خمس دوائر هي 
)خدران- س��ركبكان- هيرو- بشدر-شهربازار( 
ف��ي الس��ليمانية ي��وم 28/1/2018 إلص��دار 
البطاقة الوطنية للمواطن��ني، ويكون احلجز 
www.nid-moi. اإللكترون��ي من خالل املوق��ع

."gov.iq
وكانت مديرية اجلنسية العامة أوقفت العمل 
في ع��دة دوائر تابعة لها متهي��دا لبدء العمل 

بإصدار البطاقة الوطنية للمواطنني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أج��رت اللج��ان التنفيذية في دائ��رة التقاعد 
والضمان االجتماعي للعم��ال التابعة لوزارة 
العمل والش��ؤون االجتماعية زي��ارة ميدانية 
ل388 مش��روعا م��ن املش��اريع املدينة خالل 
كان��ون االول من ع��ام 2017 لغرض متابعتها 
وحثه��ا عل��ى تأدي��ة التزاماته��ا جتاه ال��وزارة 
تطبيقا لقانون حتصيل الديون احلكومية رقم 

56 لسنة 1976.
واوضح مدي��ر عام دائ��رة التقاع��د والضمان 
االجتماع��ي للعم��ال عل��ي جعف��ر احلل��و ان 
اللجان التنفيذية جتري ه��ذه الزيارات ملتابعة 
املشاريع التي لم تؤد ما بذمتها من ديون على 
العمال املضمونني وعل��ى اثرها مت اصدار 196 
كتاباً تضمنت اوامر باحلجز واملطالبة واالنذار 
بحقه��ا. واض��اف انه مت��ت متابع��ة الدعاوى 
القانوني��ة للدائرة س��واء أكان��ت مقامة من 
قبله��ا او مقام��ة عليه��ا ومراجع��ة احملاكم 
اخملتصة وبيان الرأي القانوني بشأنها، وكذلك 
االجابة على االستفس��ارات والقضايا االخرى 
اخلاصة بال��وزارة ودوائرها الت��ي تتعلق بعمل 

دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال. 

التشيك تعتزم 
دعم العراق 

واالستثمار فيه

إيقاف العمل بسبع 
دوائر أحوال إلصدار 
البطاقة الوطنية

العمل تنذر 388 
مشروعا لتسديد ما 

بذمتها من ديون

الملف األمني

احلكومة: دافوس فرصة 
إليصال وجهة نظر العراق 

وإعداد ملؤمتر املانحني
الرس��مي  املتح��دث  ورأى 
للحكوم��ة أن "حضور العبادي 
واملؤمت��رات  امللتقي��ات  لتل��ك 
م��ن ش��أنه ان يوض��ح حاجات 
والتنموية  االقتصادي��ة  العراق 
واخلدم��ات وم��ا يحتاجه إلعادة 

اعمار املناطق احملررة".
واس��تطرد أن "الع��راق س��وف 
يعرض فرصه لالس��تثمار، ومن 
ثَ��م فأننا امام فرصة س��انحة 
اليجاد تفاهمات واتفاقات اولية 

ملؤمتر الكويت".
ومضى احلديثي إلى ان "العبادي 
حري��ص عل��ى اخل��روج بنتائ��ج 
طيبة م��ن لقاءاته، فالعراق في 
مرحل��ة اعمار وه��و حتد خطير 
اجملتمع  يتطلب مس��اندة م��ن 

الدولي واملنظمات املالية".
واك��د اخلبي��ر االقتص��ادي عبد 
ف��ي  املش��هداني  الرحم��ن 
اجلديد،  "الصب��اح  إل��ى  حديث 
أهمي��ة "مش��اركة العراق في 
املؤمترات الدولية على الصعيد 

االقتصادي".
وأضاف املشهداني أن "موازنات 
العراق قد ال تكفي العادة اعمار 
املناطق املتض��ررة من عمليات 
داع��ش  تنظي��م  أو  التحري��ر 
االرهاب��ي، وه��ذا يتطلب حتركا 
عراقيا عل��ى مختلف االصعدة 
لتأم��ني مبال��غ ميك��ن االف��ادة 

منها".
وطال��ب "احلكومة االحتادية بأن 
تستغل اي ملتقى عاملي تطرح 
فيها مشكالت العراق والفرص 

االستثمارية املوجودة".
الوف��د  املش��هداني  ونص��ح 
العراقي بأن "يغ��ري ممثلي تلك 
الشركات بتسهيالت وأن يؤكد 
لهم موضوع االستقرار االمني 
بغي��ة أن يطمأن��وا ويأت��وا إلى 

العراق".
"التركيز  أهمي��ة  وش��دد على 
على الشركات التي من شأنها 
تقدمي خب��رة إلى العراق وتنمية 

طاقاته البشرية ".
اعالمي��ة  مص��ادر  وكش��فت 
وسياس��ية ف��ي داف��وس، ع��ن 
اهتمام كبي��ر يحظى به الوفد 

الوزراء  رئيس  برئاس��ة  العراقي 
حيدر العبادي م��ن قبل الوفود 
واملس��تثمرين املش��اركني ف��ي 

املنتدى العاملي.
"هن��اك  إن  املص��ادر  وقال��ت 
تغييرا كبيرا ف��ي نظرة العالم 
واجملتم��ع الدولي واملس��تثمرين 
ايجابياً للعراق وهناك منافسة 
بني الش��ركات ورج��ال االعمال 
بع��د  الع��راق  ف��ي  للعم��ل 
قناعتهم بالرؤية العراقية التي 
واالنتصارات  العب��ادي  قدمه��ا 
واالس��تقرار وكذل��ك العالقات 

االيجابية مع جميع الدول".
واك��دت املص��ادر ان "م��ردودات 
س��يجنيها  كبي��رة  ايجابي��ة 
العراق بعد هذه املش��اركة في 
مؤمتر داف��وس واللق��اءات التي 

جرت وستجري".
أعمال  االول  أم��س  وأنطلق��ت 
منتدى داف��وس االقتصادي في 
دورت��ه ال�48، حتت ش��عار "بناء 
مس��تقبل مش��ترك في عالم 
مفكك"، مبش��اركة حوالي 70 
رئيس دولة ورئي��س وزراء، و340 
من كبار الساس��ة واملسؤولني 

في العالم.

اتهامات لشركتي سيمفوني 
إيرثلنك و IQ بتهريب سعات 

اإلنترنت
جلن��ة  أعلن��ت  جانبه��ا  م��ن 
اخلدمات النيابية، أمس األربعاء، 
عن تشكيل جلنة نيابية خاصة 
للتحقي��ق بعملي��ة التهري��ب 

لسعات االنترنت في العراق".
ناظ��م  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
الس��اعدي لصحيفة ‘‘الصباح 
اجلديد‘‘ إن " مجلس النواب قام 
بتشكيل جلنة مكونة من جلنة 
النيابية  والقانوني��ة  اخلدم��ات 
الذي  املل��ف  به��ذا  للتحقي��ق 
يحتوي على الكثير من ملفات 
ش��خصيات  ووج��ود  الفس��اد 

متنفذه تقف وراءه " .
وأوضح انه “مت ضبط قيام شركة 
بتش��غيل  ايرثلنك  س��مفوني 
املش��روع وتهريب ٤٠ ملدا، فيما 
وجهت أصابع االتهام أيضا الى 
ش��ركة iQ لقيامها بتهريب ٧ 
ملدا ل� ٣٤ ش��ركة قيمة اللمدا 
الواح��دة ملي��ون دوالر ش��هرياً 

وهذا يعني إن هنالك تهريب 47 
مل��دا في كركوك وحدها بقيمة 

تصل ل�47 مليون دوالر".
العملي��ة  ه��ذه   " أن  وأض��اف 
جاءت بعد قيام هذه الشركات 
بالتهريب وأدت خلسارات وصلت 
ملاليني ال��دوالرات وم��ا كان لها 
ان تتحق��ق لوال قيامنا بتحريك 
هذا امللف من خالل اس��تجواب 
وزير االتصاالت وتسليط الضوء 
ال��ذي كان  عل��ى ه��ذا املل��ف 
يتم العم��ل به خ��ارج األضواء 
وأحلنا هذا املل��ف للقضاء مع 
التنفيذي��ة  الس��لطة  أط��الع 
والتش��ريعية وال��رأي العام بدأ 
يقط��ف ثم��اره وكان��ت ه��ذه 

العملية نتيجة لتلك اجلهود.
ويذكر أن ال )مل��دا( وحدة قياس 
س��عات االنترن��ت الت��ي تدعى 
)10G( وأن كلفته��ا الش��هرية 

مليون دوالر.
وكانت هيئة النزاهة كش��فت 
اجلمع��ة املاضية عم��ا وصفته 
بأن��ه ” أكب��ر عملي��ة تهري��ب 
لس��عات اإلنترنيت ف��ي العراق 
��دة تنفيذه��ا ” عمليَّة  ” ، ُمؤكِّ

ضبط أس��فرت عن ضبط مدير 
موقع شركة /إيرثلنك/ متلبساً 

باجلرم املشهود في كركوك”.

معصوم يصادق على 
التعديل األول لقانون 

انتخابات مجلس النّواب
يش��ار إلى ان احملكم��ة االحتادية 
العليا، أصدرت في وقت س��ابق 
قرارا يقضي بع��دم جواز تغيير 

موعد االنتخابات النيابية.

نحو 24 مليون ناخب يحق 
لهم املشاركة في االنتخابات

الناخب��ني  "ع��دد  أن  متابع��اَ 
الذين يحق لهم املش��اركة في 
االنتخاب��ات جتاوز ال���24 مليون 
ناخ��ب بينه��م أكث��ر م��ن 11 
ملي��ون ناخب عراق��ي مت حتديث 
بياناته��م بايومتري��اً ومت طب��ع 
بطاقات حتمل صورة شخصية 
لهم وعليه��م مراجعة املراكز 

الستالمها".
ومن املقرر أن جُت��رى االنتخابات 
النيابي��ة في الثاني عش��ر من 

شهر ايار املقبل.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:
والش��ؤون  العم��ل  وزي��ر  ناق��ش 
محم��د  املهن��دس  االجتماعي��ة 
شياع الس��وداني خالل لقائه وفدا 
م��ن البن��ك الدولي برئاس��ة كبير 
مس��ؤولي احلماية االجتماعية في 
البنك غس��ان اخلوج��ة املقترحات 
اخلاص��ة بتعدي��ل قان��ون احلماي��ة 
االجتماعي��ة ومب��ا يس��هم بنح��و 
اكث��ر فعالية في وص��ول االعانات 
مس��تحقيها  ال��ى  االجتماعي��ة 

الفعليني. 
واك��د الس��وداني اهمي��ة معاجلة 
بع��ض الفق��رات ف��ي قان��ون رقم 
11 لس��نة 2014 الت��ي حتت��اج الى 
تعدي��الت وفق��ا ملتغي��رات املرحلة 
احلالي��ة لتالف��ي حص��ول اخط��اء 
وض��رورة مطابقته��ا مع مس��توى 
خط الفقر بع��د االنتهاء من اعداد 
 ، الفق��ر  اس��تراتيجية احل��د م��ن 
مبينا امكانية اجراء تعديالت على 
القان��ون ملعاجلة اي خل��ل او اضافة 
بعض الفقرات التي من ش��أنها ان 
تس��هم في حتس��ني ملف احلماية 
االس��ر  واس��تهداف  االجتماعي��ة 

الفقيرة. 
وقال ان التعدي��الت يجب ان تراعي 
بعض الفئ��ات التي لم يش��ملها 
 2014 لس��نة   11 رق��م  قان��ون 
االخرى  اجله��ات  ومراجعته��ا م��ع 
املعنية بالقانون كوزارة التخطيط 
كونها ش��ريكاً اساسياً مع الوزارة 
من خالل معيار خط الفقر، مؤكدا 
ضرورة التوصل لتفاهمات الدراجها 
ضم��ن التعدي��الت املقترحة ليتم 
املس��ؤولة  اجله��ات  ال��ى  رفعه��ا 

القرارها ومن ثم العمل بها. 
م��ن جانب��ه ق��ال كبير مس��ؤولي 
البنك  االجتماعي��ة ف��ي  احلماي��ة 
الدول��ي غس��ان اخلوج��ة ان البنك 
للتعدي��الت  اولي��ة  ق��راءة  اج��رى 
املقترح��ة وقراءة اخ��رى عن قوانني 
)15( دولة اخ��رى ومراجعة االهداف 
وط��رق االس��تهداف بغي��ة انضاج 

املقترحات لتك��ون جاهزة لعرضها 
عل��ى اجلهات املعني��ة والعمل بها 
بعد اقرارها من قبل احلكومة ، الفتا 
الى ان البنك س��يعقد ورشة عمل 
اواخر الش��هر املقبل للتوصل الى 
تفاهمات نهائية بشأن التعديالت. 
واضاف اخلوجة ان هناك دعماً اولياً 
للباحثني االجتماعيني، إذ سيعمل 
البن��ك عل��ى توفي��ر 100 جهاز )اي 
باد( للباحثني فض��ال عن 50 جهازاً 
اخر من قبل منظمة اليونيس��يف 
ملس��اعدتهم ف��ي اكمال املس��ح 
ال��ى  مش��يرا   ، لالس��ر  امليدان��ي 
ان ه��ذه االجه��زة س��يتم ربطه��ا 
بقاعدة البيانات ما سيس��هم في 
سرعة حتديث بيانات االسر وتأشير 
 )PMT(�املعلوم��ات في اس��تمارة ال

االلكترونية.

على صعيد متصل ش��اركت وزارة 
العمل ممثل��ة بوفد هيئ��ة احلماية 
االجتماعي��ة برئاس��ة مدي��ر ع��ام 
تكنولوجيا املعلوم��ات في الهيئة 
الرس��ول  عب��د  املهن��دس جم��ال 
في ورش��ة عمل تناول��ت مراجعة 
واالج��راءات  للخط��وات  ش��املة 
املتبع��ة من اج��ل الب��دء بتطبيق 
لالعان��ات  التجريب��ي  البرنام��ج 
النقدية املش��روطة ف��ي الصدر/2 
وكذل��ك حتدي��د مالم��ح التواصل 
واخلط��ة االعالمي��ة ح��ال انط��الق 
البرنام��ج مبش��اركة ممثل��ي وزارتي 

التربية والصحة. 
وقال املتحدث باسم هيئة احلماية 
عم��ار منعم ان الورش��ة ناقش��ت 
س��بل وآليات التواصل مع الفئات 
التجريب��ي  بالبرنام��ج  املش��مولة 

لالعان��ات النقدية املش��روطة عبر 
واالع��الم ح��ال  االتص��ال  وس��ائل 
الب��دء بتطبيق البرنام��ج، مضيفا 
ان الورش��ة تناول��ت اخ��ر اخلطوات 
التي قامت بها االطراف املش��اركة 
في تنفيذ البرنامج ، مشيرا الى ان 
احلاضرين اتفقوا على حتديد اولويات 
ومناقش��ة  املس��تقبلي  العم��ل 
تطبيقه��ا  الواج��ب  اخلط��وات 
واجنازها وصوال الى يوم التعاقد مع 
البرنامج  االسر املش��مولة ودخول 

التجريبي حيز التنفيذ الفعلي. 
ان��ه ج��رى االتف��اق  وب��ني منع��م 
النهائي��ة  الصيغ��ة  عل��ى 
الذي  )الفولدر(  للبروشورالتعريفي 
االلتزام  الواجب  الش��روط  يش��رح 
بها للحص��ول على مبالغ االعانات 
املش��روطة ، مبين��ا ان املش��اركني 

اس��هبوا وبعمق بش��رح وتوضيح 
املعوق��ات املفت��رض ظهره��ا عند 
صي��غ  وايج��اد  بالتطبي��ق  الب��دء 
لالجابات عن االسئلة احملتملة التي 

سيطرحها املشاركون بالبرنامج. 
وذك��ر منع��م ان الورش��ة رك��زت 
أيضا على مناقش��ة اطالق حملة 
عب��ر    )sms( القصي��رة  الرس��ائل 
واهميتها  النقال  الهاتف  شبكات 
التعريفية ف��ي البرنامج التجريبي 
املش��ار اليه آنفا واختي��ار االفضل 
منها وكذل��ك كيفية اس��تعمال 
وس��ائل االتص��ال واالع��الم االخرى 
وس��بل  واجل��دوى  والتحدي��ات 
معاجلتها وتق��ومي التجربة من اجل 
االستفادة من النتائج قبل انطالق 

البرنامج.
واش��ار منعم الى ان الورش��ة تأتي 

ضمن ورش يقيمه��ا البنك الدولي 
م��ن اج��ل تهيئ��ة وتنمي��ة قدرات 
العاملني في وزارات العمل والتربية 
والصح��ة قب��ل الب��دء بالتنفي��ذ 
التحوي��الت  لبرنام��ج  الفعل��ي 
بالصح��ة  املش��روطة  النقدي��ة 
والتعلي��م بالتعاون م��ع منظمتي 

البنك الدولي و)يونيسيف(. 
ه��ذا ويه��دف البرنام��ج املذك��ور 
الى رفع املس��توى املعاشي لألسر 
الفقي��رة وكذل��ك رف��ع املس��توى 
الثقاف��ي والتنمي��ة اجملتمعية وهو 
االمر املنس��جم مع سياس��ة وزارة 
العم��ل الهادفة ملس��اعدة الفئات 
الفقي��رة واحملتاج��ة وايض��ا تنمية 
والعملي��ة  الثقافي��ة  قدراته��م 
ليكون��وا عامالً ايجابي��اً ومؤثراً في 

اجملتمع 

تراعي التعديالت 
بعض الفئات التي 
لم يشملها قانون 
الحماية االجتماعية 
ومراجعتها مع 
الجهات األخرى 
المعنية بالقانون 
كوزارة التخطيط 
كونها شريكًا 
أساسيًا من خالل 
معيار خط الفقر

وزير العمل وكبير مسؤولي احلماية االجتماعية في البنك الدولي

مع السعي إلطالق البرنامج التجريبي لإلعانات المشروطة

"العمل" والبنك الدولي يبحثان تعديل قانون الحماية االجتماعية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ل��وزارة  الرس��مي  الناط��ق  أك��د 
االتص��االت حازم محم��د علي أن 
ال��وزارة متكنت من تأمني س��عات 
خ��الل  م��ن  لالنترن��ت  إضافي��ة 
مس��ارات لكوابل بديلة كإجراءات 

تس��بق عملية إصالح القطع في 
الكاب��ل البح��ري به��دف تعويض 
س��عات  ف��ي  احلاص��ل  النق��ص 

اإلنترنت .
وبني أن املصدر البديل سيس��اعد 
ف��ي تغطية جزء كبي��ر من نقص 

خدم��ات اإلنترن��ت حل��ني إص��الح 
أن  موضح��ا   ، األصل��ي  الكاب��ل 
عملي��ة اص��الح الكاب��ل البحري 
والت��ي تديرها الش��ركة أالجنبية 
املزودة للخدمة حتت��اج ملدة زمنية 

تتراوح بني أسبوع الى أسبوعني .

وأش��ار الناط��ق الرس��مي الى إن 
نتائج توفي��ر البدائل بدت واضحه 
حي��ث أدت إلى إحداث حتس��ن في 
اخلدم��ة وبش��كل الف��ت للنظر ، 
مؤك��دا" ف��ي الوق��ت نفس��ه أن 
ال��وزارة مس��تمرة مبتابعة عملية 

اإلص��الح لضم��ان ع��ودة أفض��ل 
اخلدمات وعلى نطاق واسع وبأعلى 

جودة .
يذكر أن مس��ار الكاب��ل البحري ) 
فالكون ( وال��ذي تعرض لالنقطاع 
مؤخ��را" ميت��د م��ن أوروبا ث��م الى 

البحر املتوس��ط وقناة الس��ويس 
والبح��ر االحمر وص��وال" للخليج 
العربي ثم العراق عبر الفاو ، وأدى 
إنقطاعه الى ضعف وسوء خدمة 
اإلنترنت في عدد من الدول العربية 

ومن ضمنها العراق . 

مصادر بديلة لسعات اإلنترنت وإصالح فالكون يستغرق أسبوعين



الشركة العامة لموانئ العراق 

محليات 4

البصرة - سعدي السند:

تواصل الشركة العامة ملوانئ العراق 
تنفيذ شتى األنش��طة والفعاليات 
املينائية ف��ي مواقع عمله��ا في ام 
قص��ر والفاو وخور الزبير وابي فلوس 

واملعقل وغيرها .
وف��ي هذا الص��دد ذكر الس��يد أمنار 
الصاف��ي مدي��ر العالق��ات العام��ة 
واألعالم في شركة موانئ العراق ل�« 
الصباح اجلديد : تتواصل الفعاليات 
املينائي��ة على مدى 24 س��اعة في 
كل املواقع ويتسابق اجلميع ليكونوا 
ال��ذي تش��هده  التط��ور  مبس��توى 
املوان��يء على ش��تى الصع��د، فقد 
زار مدي��ر ع��ام موانئ الع��راق رئيس 
العبيدي  مهندس��ن عزيز هاش��م 
مش��روع ميناء الف��او الكبير واطلع 
على نسب اإلجناز فيه وسير العمل، 
ووج��ه بتفعي��ل كاف��ة اإلمكان��ات 

لإلسراع بتنفيذه.
والتق��ى الش��ركات العامل��ة في��ه 
ووعدهم بتسهيل جميع اإلجراءات 
وتذليل الصعوبات وق��ال انه بصدد 
ترتيب لقاءات على جميع املستويات 
احلكومي��ة ذات العالق��ة للوص��ول 
الى الطريقة املثل��ى في اجناز امليناء 
والوق��وف عل��ى االش��كاالت الت��ي 
تواج��ه تنفيذ هذا املش��روع الكبير 
وال��ذي س��يغير من خارط��ة النقل 
العاملي��ة وس��يكون داعم��ا كبي��را 
ومهما لالقتصاد العراقي وس��يوفر 
الكثير م��ن فرص العم��ل مبرحلتي 
التنفي��ذ واالدارة ويس��توعب املئات 

من  األيادي العاملة .
 وأشار العبيدي خالل لقائه املالكات 
العامل��ة هن��اك ان لقض��اء الف��او 
نصيب كبير في هذا املشروع ويجب 
تفعيل القطاع اخلاص كونه الشريك 
احلقيقي في البناء والسماح بدخول 
جميع الش��ركات االجنبية الراغبة 

لألستثمار في ميناء الفاو.

منحة من شركة صينية 
حكومية

وبتوجيه م��ن وزير النقل اس��تقبل 
معاون املدير العام للش��ؤون اإلدارية 
واملالية الكابنت س��الم جبار حسن 
املدي��ر املف��وض لش��ركة نيوكت��ك 

الصينية التابعة جلامعة تسينغوا، 
منتج��ات  تصني��ع  ف��ي  اخملتص��ة 
فح��ص األمان وتوفي��ر احللول ، وهي 
حتمل منحة للموان��ئ العراقية في 
نص��ب منظومة فح��ص متكاملة 
للش��احنات ملراقبة وتفتيش حركة 
الدخول واخل��روج واخ��رى للحاويات 
وعملي��ة فحصها وه��ي على ظهر 
الشاحنة وعرض الوفد الضيف انواع 
واختصاصاتها  واعداده��ا  االجه��زة 
وقد حضر االجتماع املهندسة منال 
ذبي��ح وفري��ق م��ن املدون��ة الدولية 
وفي حال مت االتفاق س��تكون أجهزة 
الفحص والكاميرات كلها بصيغة 
منحة من قبل احلكوم��ة الصينية 
واله��دف منه��ا متك��ن املوانئ من 
فحص وتفتيش السيارات واحلاويات 

الداخلة اخلارجة .
وفي نهاي��ة اللقاء قدم معاون املدير 
العام للش��ؤون اإلداري��ة واملالية درع 
املوانئ للوف��د الضيف تقديرا لهذه 

املبادرة الطيب��ة ، ومن اجلدير بالذكر 
أن ه��ذه الش��ركة تعم��ل بتوجي��ه 
م��ن قب��ل احلكوم��ة الصينية وهي 
متخصص��ة ف��ي ه��ذا اجمل��ال وتعد 
األول��ى عامليا وتعمل ف��ي ١٥٠ دولة 

عربية واجنبية .

ميناء خور الزبير
واطل��ع مع��اون املدير الع��ام ملوانئ 
رئي��س  الفني��ة  للش��ؤون  الع��راق 
املهندس��ن طال��ب عب��داهلل بايش 
على سير العمل في ميناء خور الزبير 
والتقى بلجان االش��راف للتشغيل 
املش��ترك ومت التباح��ث واحلوار على 
كيفية النهوض لش��ركات القطاع 
اخل��اص كونه��ا الش��ريك احلقيقي 
بالعمل املش��ترك للنهوض باملوانئ 
العراقي��ة بعد ذلك اطلع على عمل 
فريق قس��م االنق��اذ البح��ري الذي 
يقوم بحملة النتشال الغوارق داخل 
امليناء واش��رف على عملية انتشال 

اح��د الغوارق ف��ي رصي��ف رقم 11 
كذلك اطل��ع على اعم��ال التأهيل 
ف��ي االرصف��ة 13 ش��ركة ) كات ( 
واالرصف��ة ٣و٢ و٤ skA واالرصف��ة 

5و6و7 شركات التشغيل املشترك.

إعمار وتأهيل احلوض العائم 
اجنادين

وتس��تمر املالكات الفنية في قسم 
املس��افن / شعبة املس��فن البحري 
بإعادة إعم��ار وتأهيل احلوض العائم 
األعم��ال  م��ن  واالنته��اء  اجنادي��ن 
والصيانة باتت وش��يكة مع اكمال 
صب��غ وتبدي��ل الصفائ��ح التالف��ة 
العم��ل  وم��ازال  احل��وض  خلزان��ات 
مستمرا من دون احلاجة الى القطاع 
اخلاص ومن املتوقع ان يدخل اخلدمة 

خالل شهر آذار املقبل .
م��ن اجلدير بالذكر ان اصالح وصيانة 
وإعادة بناء الوح��دات البحرية جتري 
عادة في االح��واض العائمة ومتتلك 

املوان��ئ العراقي��ة حوض��ن عائمن 
هما حطن واجنادين

جناح جتربة استيفاء العوائد  في 
املوانئ الكترونيا

وفي اجتاهها التباع احدث التقنيات، 
ب��دأت املوان��ئ العراقية باس��تيفاء 
الكتروني��ا بع��د  العوائ��د واالج��ور 
ان كان��ت ورقية يدوية باس��تعمال 
رب��ط  وكذل��ك  الواح��دة  الناف��ذة 
االرصفة بغرفة عمليات متخصصة 
الرقمي��ة  بالشاش��ات  ومجه��زة 
احلساسة تنتقل لها املعلومات من 
االرصف��ة املراقب��ة الكترونيا حلركة 
البضاعة ونوعه��ا وعددها وبانتقال 
قاعدة البيانات هذه لغرفة العمليات 
يتم عل��ى ضوئها اس��تيفاء االجور 
متاما ، كما مثبت في اوراق البضاعة 
) املنفيس��ت( بالدقة وبذلك كنا قد 
عظمن��ا وارداتنا اوال واس��رعنا باجناز 
املعامالت مبعنى قضينا على الروتن 

وكذلك حجمنا الفساد 

مواصلة عمليات انتشال الغوارق
وف��ي ض��وء احلاج��ة الكبي��رة الى 
تنظي��ف قنواتنا املالحي��ة من كل 
االنق��اذ  قس��م  يواص��ل  الغ��وارق 
البح��ري العراق��ي ب��ادارة الكاب��نت 
س��نان الش��اوي مدي��ر القس��م و 
كل  الانتش��ال  حملت��ه  طاقم��ه 
األه��داف الغارق��ة ام��ام واجه��ات 
االرصف��ة وعل��ى ضفت��ي قنواتن��ا 
املالحي��ة جلعله��ا خالي��ة نظيفة 
م��ن كل مخلف��ات احل��روب الت��ي 
كانت أصيبت بصواريخ وقنابل في 
اثن��اء حروب اخللي��ج املاضية واعلن 
القسم في وقت سابق خلو واجهة 
رصي��ف ٤ ميناء خور الزبير خال من 
الغوارق بعد انتش��الها ومت التوجه 
ال��ى املنطقة بن رصيف��ي ١١ و١٢ 
وانتش��ل مؤخرا الباخرة حنان التي 

تزن ٨٠٠ طن

أنشطة مينائية متواصلة لالرتقاء بالعمل 

 تتواصل الفعاليات 
المينائية على مدى 
24 ساعة ويتسابق 

الجميع ليكونوا 
بمستوى التطور الذي 

تشهده الموانيء 
على شتى الصعد

مدير عام املوانئ العراقية خالل زيارته ملشروع ميناء الفاو الكبير »الزراعة«.. سياسة 
جديدة تعالج أزمة المياه

نقل الحمولة األولى 
من الرز الفيتنامي 

الى البصرة

بغداد - الصباح الجديد:
أكد الوكيل اإلداري لوزارة الزراعة الدكتور مهدي 
سهر اجلبوري س��عي الوزارة بالتعاون مع وزارات  
)اخلارجية واملوارد املائي��ة والصحة والبيئة( إلى 
عق��د اتفاقية مع جمهورية تركيا للوصول إلى 
تخصيص نس��ب مائية ثابتة للعراق من نهري 
دجلة والف��رات ملعاجلة ش��حة املي��اه احلاصلة 
وتقليل آثارها على القط��اع الزراعي والنهوض 

به .
ودعا الوكيل االداري الى ضرورة اإلس��راع بوضع 
اخلط��ط الناجح��ة لتنمي��ة القط��اع الزراعي 
وتوفير املياه ووضع اخلطط بإنش��اء السدود في 
املناطق الوسطى واجلنوبية من قبل وزارة املوارد 
املائية الدامة العملية الزراعية وخصوصاً زراعة 
احملاصي��ل الس��تراتيجية احليوي��ة لتأمن األمن 

الغذائي للبلد.
واش��ار اجلب��وري إل��ى رس��م سياس��ة مائي��ة 
تنس��جم ومعاجلة شحة املياه والسيطرة على 
مناسيبها والتوجه إلى استخراج املياه اجلوفية 
واالس��تفادة من حصص املياه بإنش��اء السدود 
الترابية وخزانات وواحات وخصوصاً في املناطق 

الصحراوية.

البصرة - الصباح الجديد:
 اعلنت الشركة العامة للنقل البحري االربعاء 
عن حتميل )٦٠( الف طن رز من الشركة العراقية 
الفيتنامية من ميناء)Ho chi minh( الى موانئ 

البصرة.
وقال مدير عام الش��ركة عب��د الكرمي كنهل ان 
هذه احلمولة االولى تأتي ضمن العقد املوقع بن 
وزارتي النقل والتجارة لنقل مادة الرز من فيتنام 
الى ميناء ام قصر في البصرة ببواخر الش��ركة 

العامة للنقل البحري.
وأكد املدير العام ان بواخر النقل البحري حملت 
بنج��اح احلمول��ة وهي قادم��ة ملين��اء ام قصر ، 
مش��يراً الى ان عملية التحميل جرت باش��راف 

جلان متخصصة من وزارتي النقل والتجارة .
يذك��ر ان الش��ركة العامة للنق��ل البحري في 
املراح��ل االخيرة من ش��راء بواخر جديدة لتعزيز 
اس��طولها البحري لنقل اكب��ر احلموالت ألنها 

الناقل البحري الوطني. 
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بغداد - الصباح الجديد:

التجاري��ة  الرقاب��ة  دائ��رة  بحث��ت 
واملالي��ة في وزارة التج��ارة، تكثيف 
االج��راءات الرقابية عل��ى املطاحن 
التموينية في  والس��ايلوات ووكالء 

بغداد واحملافظات.
واوض��ح مدي��ر عام الدائرة حس��ن 
فرحان خالل ترؤس��ه اجتماعا ملدراء 
فروع الرقاب��ة التجارية ان االجتماع 
ش��دد على ض��رورة تش��كيل جلان 
دوري��ة ملتابع��ة االنت��اج والتجهي��ز 
ف��ي املطاح��ن االهلي��ة واحلكومية 
ومتابعة الفحص اخملتبري وتأش��ير 
اخملالفات ورف��ع التقارير اخلاصة الى 
اجله��ات املعني��ة التخ��اذ االجراءات 
املطلوبة فضالعن متابعة محاضر 
التثمن اخلاص��ة ببيع مادة النخالة 
االضافي��ة  الس��اعات  وتدقي��ق 

للموظفن العاملن في املطاحن.
واض��اف املدي��ر العام: ج��رى توجيه 

مدراء فروع الرقابة مبتابعة االسماء 
احملجوب��ة ع��ن احلص��ة التمويني��ة 
ومطابقته��ا م��ع قاع��دة البيانات 
التخطي��ط  دائ��رة  ف��ي  املركزي��ة 
واملتابعة اضافة الى متابعة حاالت 
واس��تحداث  والش��طب  الوفي��ات 
والغ��اء الوكاالت وتأش��ير اخملالفات 
واالس��تماع الى ش��كاوى املواطنن 
ومطابق��ة ع��دد االف��راد والعائالت 
والغذائي��ة  التموي��ن  ف��روع  م��ع 

والتصني�ع.
من جانبه اكد معاون مديرعام دائرة 
واملالية ش��اكر  التجاري��ة  الرقاب��ة 
س��عدي ان االجتم��اع ناق��ش ايضا 
متابعة عملية اخلزن في السايلوات 
وجرد الش��ركات اخملالفة للضوابط 
والتعليم��ات الت��ي نص��ت عليه��ا 
دائرة تسجيل الشركات في الوزارة 
فضالعن جتهيز املواطنن والنازحن 
في احملافظ��ات باحلصص التموينية 
اضافة الى التأكيد بضرورة االسراع 
والتقارير  ف��ي تق��دمي الكش��وفات 

الرقابي��ة  اجل��والت  ع��ن  اخلاص��ة 
للمطاحن والوكالء والسايلوات من 

اجل اتخاذ االجراءات املطلوبة .
واش��ار مدير ع��ام الش��ركة الى ان 
االجتم��اع تن��اول اه��م املش��كالت 
واملعوق��ات التي تواج��ه عمل فروع 
الرقاب��ة ف��ي احملافظات ومناقش��ة 
واملقترح��ات  املناس��بة  احلل��ول 
الت��ي تس��ه�م ف�ي تقيي���م االداء 

الرقاب�ي.
عل��ى صعيد متص��ل الغ��ت دائرة 
التخطيط واملتابعه بوزارة التجارة، 
١٤ وكالة غذائية وطحن خالل شهر 
تش��رين الثاني املاضي وقالت مدير 
ع��ام الدائرة ابتهال هاش��م صابط 
ان دائرته��ا الغ��ت ه��ذه ال��وكاالت 
بسبب مخالفة وكالئها للضوابط 
ان  صاب��ط  وذك��رت  والتعليم��ات، 
الدائ��رة قامت وخالل الش��هر ذاته 
مبن��ح ٤ وكاالت وتدوي��ر ٢٧ وكال��ة 
ودمج ٥ وكاالت واس��تحداث وكالة 
واحدة وعلى صعي��د متصل قامت 

الدائ��رة وللش��هر ذات��ه بتس��جيل 
ال��والده  حدي��ث  طف��ال    ٢٥٧٦٣
و٤  ف��رد  وتس��جيل جدي��د ٢٥٥٠٠ 
اطف��ال فضال عن نق��ل ٤٠ فردا من 
القادمن الى ف��روع التموين اضافه 
الى ش��طب ٦٧٥٢٢ فردا وطفال من 
البطاقة التموينية بسبب الوفاة او 

السفر او اسباب اخرى.
الدوائ��ر  عل��ى  صاب��ط  وش��ددت 
ذات  احلكومي��ة  وغي��ر  احلكومي��ة 
العالق��ة واملواطنن كاف��ة بضرورة 
االب��الغ ع��ن املس��افرين واملتوف��ن 
ليتس��نى للدائ��رة ش��طبهم م��ن 
حس��ب  التمويني��ة  البطاق��ة 
بها  املعمول  والتعليمات  الضوابط 
اخلاص��ه بذلك ، مش��يرة الى ان يوم 
الس��بت من كل اس��بوع ه��و دوام 
رس��مي ملق��ر الدائ��رة وفروعها في 
عموم انح��اء الوطن وذل��ك التاحة 
الفرص��ة ام��ام املواطنن لتس��لم 
بطاقاته��م اجلدي��دة لعامي ٢٠١٧-

 .٢٠١٨

تقرير

تكثيف الرقابة على المطاحن والسايلوات ووكالء التموينية 
إلغاء 14 وكالة غذائية وطحين لمخالفة الضوابط والتعليمات
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نقل الخبرات والتجارب 
التطبيقية إلى 

الجامعات العراقية 
بغداد - الصباح الجديد:

الق��ى وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيسى محاضرة عن التعليم 
العالي ومسيرته في العراق خالل استضافته من 

. UCL قبل كلية لندن اجلامعة
واك��د الوزير خ��الل احملاضرة مض��ي وزارة التعليم 
العال��ي ف��ي تطبيق مش��اريعها اإلس��تراتيجية 
الرامي��ة إل��ى حتدي��ث إدارة اجلامع��ات، واملناه��ج 
الدراسية والبحث العلمي، واحلوكمة االلكترونية 
واإلف��ادة م��ن برام��ج التوأم��ة وابتع��اث الطلبة 
العراقين من التخصصات النادرة والعلوم احلديثة 
، الفت��ا ال��ى أهمي��ة تطوي��ر مس��تويات التعاون 
العلم��ي مع اجلامع��ات العاملية وتوفي��ر إمكانات 
نقل اخلب��رات والتج��ارب التطبيقية إل��ى البيئة 

العراقية اجلامعية.
وأض��اف العيس��ى أن ال��وزارة أطلق��ت ع��ددا من 
املعايير الوطنية لتحس��ن اجلودة واألداء األكادميي 
في التعليم احلكوم��ي واألهلي، فضال عن تعديل 
القوانن والتعليمات مبا يسهم في ترصن مقومات 

اخلروج بعملية تعليمية وطنية متكاملة.
مب��كان  األهمي��ة  م��ن  أن  التعلي��م  وزي��ر  وتاب��ع 
فتح آف��اق جدي��دة لتعزي��ز العالق��ات األكادميية 
والثقافي��ة مع الدول املتطورة ف��ي مجال البحث 
العلمي للمس��اهمة في تنشيط عملية التبادل 
املعلومات��ي وإمتام بحوث علمية مش��تركة تتوفر 

فيها مؤشرات استثمارها في الواقع العراقي.

بغداد - الصباح الجديد:
وضع��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة ضوابط جديدة 
ومبسطة عن آلية استيراد سيارات 
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة املعفية 
من الرسوم الكمركية بالتعاون مع 

اجلهات احلكومية ذات العالقة .
واوض��ح رئي��س الهيئ��ة القاض��ي 
اصغ��ر عبد ال��رزاق املوس��وي خالل 
اجتماع عقده مع اللجنة املشكلة 
واملكون��ة م��ن ممثل��ن ع��ن وزارتي 
الصح��ة والداخلي��ة ودائ��رة امل��رور 
العامة والكمارك، ان آلية التسجيل 

تتم من خالل مراجعة مركز تأهيل 
املعوقن في وزارة العمل الذي يحيل 
ذوي االحتياجات اخلاصة الى اللجنة 
الطبي��ة التي جتري الفح��ص ، وإذا 
كان��ت نس��بة العج��ز 50 % فأكثر 
يتس��لم صورة عن التقرير الطبي، 
فض��الً ع��ن إرس��ال صح��ة صدور 
ومستمس��كات  الطبي  بالتقري��ر 
طالب اإلجازة ، ومواصفات السيارة 
املطلوب��ة ، مش��يرا ال��ى ان��ه عند 
استيراد املعوق سيارة باسمه يقدم 
التقرير الطبي العفائه من الرسوم 
الكمركية كما يُعف��ى الحقاً عند 

مراجعت��ه مجمع املرور من ش��رط 
الترقن وكذلك من شرط دفع رسم 

القرار 68 .
واضاف رئيس الهيئ��ة ان االجتماع 
ناقش ايض��ا املادة 18 م��ن القانون 
38 لس��نة 2013 إذ تُعفى وس��ائل 
النق��ل الفردي��ة واجلماعية اخلاصة 
بذوي اإلعاق��ة واالحتياجات اخلاصة 
م��ن الضرائ��ب والرس��وم إذا كانت 
مس��توردة منه��م مباش��رة أو من 
الهيئ��ة، ويجدد اإلعف��اء بعد مرور 
خمس س��نوات قبل ش��راء سيارة 

إخرى. 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة ملعدات 
والقدرة إحدى ش��ركات  االتصاالت 
تنفي��ذ  واملع��ادن،  الصناع��ة  وزارة 
مصنع صالح الدين التابع لها كامل 
عقود التجهيز املبرمة مع مديريات 
بتزوي��د  واخلاص��ة  الكهرب��اء  وزارة 
األخيرة باالعمدة الكهربائية، ضمن 
الفترات احملددة وحس��ب املواصفات 
الفني��ة املعتم��دة واملطلوب��ة من 

قبلهم .
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
احم��د ريحان دعيجل ف��ي تصريح 

بثه املركز اإلعالمي ف��ي الوزارة بأن 
املذك��ور جهزت  م��الكات املصن��ع 
املديري��ة العام��ة لتوزي��ع كهرب��اء 
اجلن��وب ب�أعم��دة كهربائية مدورة 
ومغلون��ة ضغط واط��ئ بطول )9( 
امتار وبكمي��ة )500( عمود مبوجب 
العق��د املوق��ع معها وضم��ن فترة 
التجهي��ز البالغ��ة )30( يوما ، كما 
جه��زت املديري��ة العام��ة لتوزي��ع 
 )2420( بكمي��ة  الك��رخ  كهرب��اء 
م��ن االعم��دة الكهربائي��ة املدورة 
وواطئ  واملش��بكة ضغ��ط عال��ي 
وباطوال )9( امت��ار و)11( مترا ومبدة 

)45( يوما وحسب املواصفات الفنية 
املعتمدة واخلاصة بوزارة الكهرباء .

ف��ي س��ياق آخر اك��د املدي��ر العام 
عل��ى ان العم��ل متواص��ل لتنفيد  
اعمال مش��روع املض��ادات احلياتية 
لصالح الش��ركة العامة لصناعة 
االدوي��ة واملس��تلزمات الطبية في 
س��امراء وحسب الفقرات العقدية 
والتوقيت��ات الزمنية ، مؤكدا حرص 
الش��ركة على اجناز املش��روع على 
اكم��ل وج��ه ومبواصف��ات تطاب��ق 
نظ��ام اجلودة الدوائي��ة GMP وتلبي 

متطلبات وزارة الصحة . 

آلية جديدة لمنح األرقام واستيراد 
السيارات الخاصة بذوي اإلعاقة

»الصناعة« تجّهز »الكهرباء« 
باألعمدة بالمواصفات المطلوبة 

بغداد - الصباح الجديد:
اجنزت الفرق الهندسية والفنية 
ببدال��ة اجلادري��ة ف��ي مديري��ة 
إتصاالت الرصاف��ة إصالح كابل 
رئيس ح��رف ) G ( ضمن الرقعة 

اجلغرافية للمحالت ) 915 - 919 
( وال��ذي يغ��ذي جامع��ة بغداد 
وجامع��ة النهري��ن إضاف��ة الى 
عدد من املؤسس��ات احلكومية 

األخرى .

كما اجنزت هذه الف��رق أالعمال 
عق��ب  أثم��رت  الت��ي  الفني��ة 
جمي��ع  إع��ادة  ع��ن  إنتهائه��ا 
املقطوعة  الهاتفي��ة  اخلدم��ات 
إس��تبدال  بع��د   ، للخدم��ة 

املقاط��ع املتض��ررة ف��ي الكابل 
الكابين��ات  صيان��ة  وكذل��ك   ،
تصلي��ح  وأيض��ا"   )  35  -  25  (
ع��دد م��ن التقاس��يم الثانوية 
واملباش��رات ف��ي ذات العارض��ة 

، وتواص��ل املالكات الهندس��ية 
والفني��ة ف�ي الش��ركة العامة 
جمي����ع  وف��ي  لإلتص���االت 
املديري���ات التابع����ة له��ا من 
صيانة وإصل����اح كل العوارض 

التي تؤدي إلى إنقط��اع خدمات 
أجل  واالنترن��ت من  اإلتص��االت 
االس��تمرار بتقدمي أحسن وأجود 
ودوائ��ر  للمواطن��ن  اخلدم��ات 

الدولة . 

إعادة الخطوط الهاتفية لجامعتي بغداد والنهرين
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الصباح الجديد - وكاالت:

قاومت فرنس��ا ضغوطا مارسها وزير 
اخلارجية األميركي ريكس تيلرس��ون، 
لتعدي��ل االتف��اق الن��ووي املُب��رم بني 
إي��ران وال��دول الس��ت، بينم��ا خّي��ر 
ماي��ك بنس، نائب الرئي��س األميركي، 
احللف��اء األوروبي��ني لب��اده ب��ني دعم 
الواليات املتحدة أو »البقاء في االتفاق 

املعيب«.
وعق��د تيلرس��ون لق��اء وديا م��ع وزير 
اخلارجية الفرنس��ي جان إيف لودريان 
األخي��ر اس��تبق  باري��س، لك��ن  ف��ي 
االجتم��اع الفت��ا إلى أن »هن��اك مبدأً 
أساس��ياً نح��ن متفقون علي��ه، وهو 
التمس��ك باالتفاق الن��ووي إلى املدى 
ال��ذي يُحت��رم في��ه«، واس��تدرك:« إذا 
احترمته إيران، وهذا ما تعلنه الوكالة 
الدولي��ة للطاق��ة الذرية، وال س��بب 

لع��دم تصديقه��ا، عل��ى املوّقعني أن 
يلتزموا كلماتهم. عندما يُوّقع اتفاق، 
عل��ى كّل موّقع احترامه، )تيلرس��ون( 

يدرك ذلك«.
وتس��اءل عن سبب إقدام إدارة الرئيس 
دونالد ترامب على »ركل كرة )االتفاق( 
إل��ى الكونغرس واألوروبيني«، علما بأن 

روسيا والصني أبرمتا االتفاق أيضاً.
كّرر بنس تهديد واشنطن باالنسحاب 
م��ن االتف��اق، إن لم يُع��ّدل. وقال بعد 
روف��ن  اإلس��رائيلي  الرئي��س  لقائ��ه 
ريفل��ني: »في نهاية املطاف، س��تحني 
حلظ��ة يج��د فيه��ا اجملتم��ع األوروبي 
نفس��ه مضطراً التخاذ قرار في شأن 
هل سيمضي مع الواليات املتحدة، أم 
سيبقى في االتفاق بشدة مع إيران«. 

ف��ي املقاب��ل، ك��ّرر س��كرتير اجملل��س 
األعلى لألم��ن القوم��ي اإليراني علي 
إن  قائ��اً  ب��اده  موق��ف  ش��مخاني 
»قدراتها الصاروخية تأتي في إطار ردع 

التهديدات«. 
وزاد: »ل��ن نقب��ل أي مفاوض��ات ف��ي 
ش��أنها م��ع أي بل��د«. وش��دد عل��ى 
أن »االتف��اق الن��ووي وثيق��ة ش��املة 
غي��ر قابل��ة للتجزئة، وال ميك��ن إعادة 
التف��اوض« عليه، واعتب��ر أن »احلديث 
ع��ن مراجعته، ف��ي ظل ع��دم التزام 
أمي��ركا وأوروب��ا بنوده، ه��و كام وقح 

وأوهام لترامب«. 
وتاب��ع أن »ما تفعله إيران في املنطقة 
ال يتع��ارض مع قرارات مجلس األمن«. 
وذك��ر اجلن��رال يحيى رحي��م صفوي، 
للمرش��د  العس��كري  املستش��ار 
عل��ي خامنئي، أن باده »س��تنجح إذا 
استطاعت، بخطوات ذكية، تشكيل 
حتالف م��ع الع��راق وباكس��تان ودول 
أخرى، ضد التوت��ر واإلرهاب والتحالف 

األميركي في غرب آسيا«.
أم��ا عل��ي أكب��ر واليت��ي، مستش��ار 
الش��ؤون الدولي��ة خلامنئ��ي، فق��ال: 

اإليرانية لسقطت  املس��اعدات  »لوال 
احلكومة السورية في غضون أسابيع، 
ول��كان )تنظي��م( داع��ش ف��ي بغداد 

اآلن«. 
وأضاف: »يتساءل بعضهم عن أسباب 
مساعدة إيران العراق وسورية ولبنان. 
سياس��تنا تعتمد مب��دأ الوقاية قبل 
الع��اج. ل��و ل��م ندافع خ��ارج احلدود، 
لكانت القوات اإلس��رائيلية اآلن على 
حدود محافظَتي كردستان وأذربيجان 

الغربية« في إيران.
ونقلت صحيف��ة »كيهان« عن واليتي 
قول��ه إن إي��ران »حت��ارب ف��ي الع��راق 
وس��ورية، لتبع��د خط��ر التقس��يم 
عنه��ا«، مضيفاً: »لوال إي��ران ملا متّكن 
ال��روس م��ن أن يفعل��وا ش��يئاً ف��ي 
املنطقة«. ونس��بت وكالة »مهر« إلى 
واليت��ي أن ممث��اً عن حرك��ة »حماس« 
ش��كر طهران ألنه��ا »منع��ت انهيار 

قطر«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير اخلارجية القطري الش��يخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة تأمل في حتسني 
العاقات مع القاهرة، رافضا االتهامات املوجهة 

إلى قطر بزعزعة استقرار مصر.
وق��ال آل ثان��ي أثن��اء جلس��ة »رؤية مش��تركة 
للعالم العربي« في منت��دى دافوس االقتصادي 
العاملي في سويس��را: »نحن نأمل دائما في سد 
الفجوة ب��ني قطر ومصر، ونعتقد أن االختافات 

التي لدينا معها ليست أساسية«.
نحن نهتم باستقرار مصر، وأولئك الذين يدعون 
أن قط��ر حتاول أن تلعب دورا مزعزعا لاس��تقرار 

في مصر، يوجهون اتهامات كاذبة.
وأض��اف: إذا نظرنا إلى األمر من زاوية عربية، فإن 
اس��تقرار مصر مهم جدا للمنطقة. وإذا نظرنا 
إليه م��ن منظور اقتصادي، فلدينا اس��تثمارات 
قائم��ة ف��ي مص��ر، واحل��رص عل��ى أن تك��ون 
اس��تثماراتنا في بيئة مناسبة هو من أولوياتنا. 
وليس هناك ما يدع��و إلى أن تصبح قطر عاما 

مزعزعا لاستقرار في مصر.
وأك��د أن »كل م��ن يح��اول البن��اء عل��ى ه��ذه 
االختافات يحاول خل��ق نظرة معينة عن قطر. 
ولم تكن هناك أي اس��تجابة من اجلانب املصري 

للجلوس وتقريب وجهات النظر«.
يذكر أن مصر قد أعلنت و3 دول عربية في يونيو 
2017 مقاطعة قط��ر، واتهمت الدوحة بزعزعة 
االس��تقرار ف��ي املنطق��ة ودع��م التنظيم��ات 

اإلرهابية.

الصباح الجديد - وكاالت :
أدلى وزي��ر الع��دل االميركي جيف سيش��نز 
بش��هادته ام��ام فري��ق املدعي اخل��اص روبرت 
مول��ر الذي يحقق حول التدخل الروس��ي في 
االنتخاب��ات االميركية في 2016، بحس��ب ما 

أعلن متحدث امس االول الثاثاء.
وق��ال الرئيس االميركي دونال��د ترامب انه »ال 
يش��عر بالقلق اطاقا« حول ما ميكن ان يكون 
سيش��نز قال��ه امام احملقق��ني، بينم��ا افادت 
صحيفة »واش��نطن بوس��ت« ان مول��ر يريد 

االستماع الى ترامب في االسابيع املقبلة.
ورفض املتحدث اعطاء تفاصيل بشأن فحوى 
اللق��اء ال��ذي مت االس��بوع املاض��ي ب��ني فريق 
مولر وسيش��نز ال��ذي كان موضع ش��بهات 
بع��د لقاءه مرات عدة الس��فير الروس��ي الى 
واش��نطن س��يرغي كيس��لياك قبل تعيينه 

»وزيرا للعدل«.
وبذل��ك يكون سيش��نز، الذي قلل م��رارا من 
أهمية فكرة أن التدخل الروس��ي ساهم في 
انتخاب ترام��ب، أول وزراء الرئي��س الذين يتم 
اإلعان بأنهم خضعوا الس��تجواب محققي 

مولر.
ول��م تص��در وزارة الع��دل اي تفاصيل بش��أن 
املقابلة لكن سيش��نز احد كبار مستش��اري 
حملة ترام��ب الذين أثارت اتصاالتهم بالروس 

االهتمام.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال مس��عفون إن عدد ضحايا انفجار سيارتني 
ملغومت��ني مبدينة بنغازي في ش��رق ليبيا امس 
االول الثاثاء ارتفع إلى 35 قتيا ونحو 60 مصابا 

امس األربعاء.
وق��ع االنفج��ار األول أم��ام مس��جد ف��ي ح��ي 
الس��لماني بوس��ط بنغازي بينما كان املصلون 
يغ��ادرون بعد أداء الصاة. وبع��د نحو 15 دقيقة 
وقع االنفجار الثاني الذي تس��بب في س��قوط 

عدد كبير من القتلى واجلرحى.
وهذا أكبر عدد من القتلى في هجوم واحد منذ 
انزلق��ت ليبيا ف��ي اضطرابات بع��د االنتفاضة 

التي أطاحت مبعمر القذافي في 2011.
ويس��يطر اجلي��ش الوطني الليبي، ال��ذي يقوده 
القائ��د العس��كري املتمرك��ز ف��ي ش��رق ليبيا 
خليفة حفتر، على بنغازي وكان يقاتل إساميني 
وخصوم��ا آخرين ف��ي املدينة الس��احلية حتى 

أواخر العام املاضي.

35 قتيال في بنغازي بانفجار 
سيارتين ملغومتين 

قطر تأمل بـ«سد 
الفجوة« مع مصر

ضمن التحقيق في تدخل 
روسيا باالنتخابات..استجواب 

وزير العدل األميركي 

الصباح الجديد - وكاالت :

في أول انتشار للقوات التركية على 
األرض ف��ي س��ورية عند دخ��ول فرق 
اس��تطاع األس��بوع املاض��ي، أعلن 
اجليش التركي إقام��ة مراكز مراقبة 
ف��ي محافظ��ة إدل��ب ونش��ر قوات 
ومدرع��ات ف��ي إطار اتف��اق »خفض 
التوت��ر »ال��ذي مت التوص��ل إليه بعد 

تفاهمات مع روسيا وإيران. 
وعل��ى الرغ��م من أن االتف��اق يهدف 
إل��ى القضاء على أكث��ر التنظيمات 
تشدداً في إدلب وعلى رأسها »جبهة 
النصرة«، إال أن خريطة انتشار القوات 
التركية في الش��مال السوري اثارت 
قلق أكراد س��ورية، فحذرت »وحدات 
حماية الش��عب الكردية« من مغبة 
االنتشار التركي، موضحة أن »تركيا 
ال تهمه��ا إدل��ب إطاق��اً، ب��ل تري��د 
محاصرة عفرين ما ميكن أن يش��عل 

فتيل حرب جديدة في املنطقة«. 
ولع��ل من اه��م املفارق��ات ان أيا من 
الطرف��ني، س��واء االت��راك ام االكراد 
لم يخطيء تقدي��ر املوقف، فاالتراك 
قدروا مس��بقا ان اتفاقات سرية رمبا 
كان��ت تعقد ب��ني االك��راد والواليات 
املتحدة، فيما قدر االكراد ان األمر لن 
يفوت على االتراك س��يما وان االتراك 
استبقوا االحداث بنشر تقارير كانت 
تتضم��ن احتم��االت تركية س��لبية 
بش��أن التع��اون األميرك��ي الك��ردي 
حتت غطاء محارب��ة داعش، وبالفعل 
ومبجرد اعان الواليات املتحدة انشاء 
منطق��ة آمنة على احل��دود التركية 
الكردية،  لوح��دات حماية الش��عب 
هدد الرئيس الترك��ي باختراق احلدود 
السورية وش��ن هجوم على منطقة 
عفري��ن، لينف��ذ تهدي��ده فيما بعد 
وبنحو س��ريع حتت غطاء الدفاع عن 

االمن القومي التركي.
وعل��ى الرغم م��ن انقس��ام اجملتمع 
الدولي بش��أن املوق��ف التركي اال ان 
الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب اعلن 
املضي قدما في العملية العسكرية 
ضد مقاتلي وحدات حماية الش��عب 

الكردية من شمال سوريا.
وادلى اردوغان بتصريحه قبل محادثة 
هاتفية في مس��اء امس االربعاء مع 
ترامب من املفت��رض ان يعبر خالها، 
االخير عن القل��ق ازاء هجوم عفرين، 
بحسب مس��ؤولني اميركيني رفضوا 

الكشف عن هوياتهم.
واضاف املس��ؤولون ان الهجوم اجلوي 
والبري الذي دخل امس االربعاء يومه 
اخلامس مع ش��ن غارات جوية تركية 
جدي��دة، ميكن ان يض��ر باحلملة التي 
تقوده��ا واش��نطن ض��د تنظي��م« 

داعش».
وأعلن اجليش التركي بدء إقامة مراكز 

مراقبة ف��ي إدلب في إط��ار »خفض 
التوتر«، موضحاً أن قواته في سورية 
تنفذ عمليات وفقاً لقواعد االشتباك 

املتفق عليها مع روسيا وإيران. 
وينص اتفاق آستانة بخصوص إدلب 
على أن تقيم تركيا 14 مركز مراقبة 
ونشر ما مجمله 500 جندي. وذكرت 
عناص��ر معارضة وش��اهد عي��ان أن 
تركيا أرس��لت قافل��ة تضم نحو 30 
مركبة عس��كرية إلى ش��مال غربي 

سورية عبر معبر باب الهوى.
وأف��ادت وكال��ة »فران��س ب��رس« بأن 
اجلي��ش الترك��ي موجود حالي��اً على 
إحدى التال في قرية صلوة في ريف 
إدلب الش��مالي. وتش��رف هذه التلة 
عل��ى مناطق س��يطرة األك��راد في 

عفرين.
وق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب 
أردوغ��ان ف��ي خط��اب أم��ام »ح��زب 
العدال��ة والتنمي��ة« احلاك��م »قلنا 
إننا ق��د ندخل على ح��ني غفلة ذات 
ليلة. والليلة بدأت قواتنا املس��لحة 
العملية في إدلب مع اجليش السوري 

احلر«.
أح��د  ح��ق  م��ن  »لي��س  وأض��اف 
التش��كيك« في هذا اإلج��راء... نحن 
م��ن نتقاس��م ح��دوداً م��ع س��ورية 
طولها 911 كيلومتراً ونحن املهددون 

باستمرار«.
وقال مصطفى س��يجري املس��ؤول 
في »اجليش السوري احلر«، إن انتشار 
الق��وات التركية يتم »وفق مخرجات 
آس��تانة حلماية املنطقة من قصف 
النظ��ام وال��روس ولقط��ع الطري��ق 

أمام االنفصالي��ني الحتال أي أرض«، 
وذلك في إش��ارة إلى »وحدات حماية 
الشعب الكردية« التي تسيطر على 

عفرين.
وش��ّدد س��يجري على أهمية احتواء 
ما س��ماه »خطر« وح��دات »حماية 
م��ن  ملنعه��ا  الكردي��ة«  الش��عب 
محاولة ش��ن أي هجوم جديد يوسع 
نطاق سيطرتها إلى البحر املتوسط، 
وه��و م��ا يس��تلزم أن تس��يطر على 
مناط��ق جبلي��ة تخضع لس��يطرة 
املعارض��ة واجلي��ش الس��وري. وق��ال 
سيجري: »اليوم ميكن القول إن حلم 
االنفصالي��ني بالوص��ول إل��ى املنفذ 
البح��ري ودخول إدلب ومن ثم جس��ر 
الشغور وجبال الساحل أصبح حلم 

إبليس باجلنة«.
وش��ّنت تركيا الع��ام املاضي عملية 
»درع الف��رات« ف��ي ش��مال س��ورية 
ملنع »وحدات احلماية« من اس��تغال 
مكاس��بها أم��ام »داع��ش« في ربط 
عفرين مبنطقة أكبر بكثير تس��يطر 

عليها في شمال شرقي سورية.
كما أجرت تركيا تغييرات في احلكم 
احملل��ي ف��ي املنطقة التي س��يطرت 

عليها في عملية »درع الفرات«.
وف��ي مؤش��ر إل��ى أنه��ا رمب��ا تض��ع 
األس��اس لعاقات طويل��ة األمد مع 
هذا اجلزء من س��ورية، ب��دأت مدارس 
تل��ك املناطق تعلي��م اللغة التركية 
للتاميذ، وافتت��ح أخيراً مكتب بريد 
تركي. كما تنتش��ر عامات اإلرش��اد 
باللغة التركية. أما الش��رطة احمللية 
فتتلق��ى تدريباً م��ن تركي��ا، وهناك 

إداري��ون أت��راك يس��اعدون ف��ي إدارة 
مستشفيات في املنطقة.

وش��ن اجليش التركي م��ع الفصائل 
املدعوم��ة من  املعارض��ة  الس��ورية 
انقرة ام��س االول الثاث��اء، هجمات 
عدة في منطقة عفرين في ش��مال 
س��وريا، بهدف كسر دفاعات وحدات 
حماية الش��عب الكردية التي دعت 

الى حمل الساح.
وج��رت مع��ارك عنيفة ام��س االول 
الثاث��اء في منطق��ة عفرين، معقل 
وح��دات حماي��ة الش��عب الكردي��ة 
والت��ي  واش��نطن،  م��ن  املدعوم��ة 
تعتبرها انقرة امت��دادا حلزب العمال 
الكردس��تاني الذي يخ��وض متردا في 

تركيا منذ 1984.
واج��رى الرئي��س االميرك��ي دونال��د 
ترامب اتصاال هاتفيا بنظيره التركي 
رجب طيب اردوغان امس االول الثاثاء 
عب��ر خاله عن عدم ارتي��اح الواليات 
املتح��دة ازاء الهج��وم الترك��ي على 

منطقة عفرين.
ودع��ا وزي��ر الدف��اع األميرك��ي جيم 
م��ن  الثاث��اء  االول  ام��س  ماتي��س 
جاكرت��ا، تركيا ال��ى »ضبط النفس« 
ف��ي هجومه��ا. وق��ال لصحافي��ني 
يرافقون��ه ف��ي جولت��ه »نأخ��ذ على 
محم��ل اجلد مخاوف تركي��ا األمنية 
املش��روعة ، لكن العن��ف في عفرين 
يحدث بلبلة في منطقة كانت حتى 

اآلن مستقرة نسبياً من سوريا«.
وأضاف »نطل��ب من تركي��ا التحلي 
عملياته��ا  ف��ي  النف��س  بضب��ط 
العس��كرية وكذل��ك ف��ي خطابها، 

واحل��رص عل��ى أن تك��ون عملياته��ا 
محدودة من حيث مداها ومدتها«.

تزامن��ا اعتبرت س��ينام محمد ممثلة 
الكردي��ة  الذاتي��ة  االدارة  منطق��ة 
الس��ورية في واش��نطن امس االول 
الثاثاء ان الوالي��ات املتحدة تتحمل 
مس��ؤولية »اخاقية« تفرض عليها 
ممارس��ة ضغ��وط على انق��رة لوقف 
هجومها العس��كري عل��ى منطقة 

عفرين.
ميداني��ا، افاد مدير املرصد الس��وري 
حلقوق االنس��ان رامي عب��د الرحمن 
ان »مقاومة االكراد شديدة، واملعارك 
عنيف��ة ج��دا عل��ى ث��اث جبه��ات: 
شمال ش��رق وش��مال غرب وجنوب 

غرب عفرين«.
وتركي��ا الت��ي ش��يعت ام��س االول 
الثاث��اء اول جندي قت��ل في املعارك، 
اعلن��ت انه��ا فقدت جندي��ني آخرين 
الثاث��اء ف��ي اط��ار ه��ذه العملي��ة 

الدامية للطرفني.
ومنذ بدء العملية الس��بت املاضي، 
قتل أكثر م��ن 80 مقاتا من وحدات 
حماية الش��عب الكردية والفصائل 
املدعوم��ة من  املعارض��ة  الس��ورية 
انق��رة وكذلك 28 مدني��ا غالبيتهم 
في القصف التركي، كما افاد املرصد 
الس��وري الذي يستند في معلوماته 
الى ش��بكة واسعة من املصادر على 
االرض، لك��ن انق��رة نف��ت ان تك��ون 

اصابت مدنيني في القصف.
وتخلل��ت املواجهات مع��ارك كر وفر 
ب��ني الطرف��ني. فقد متكن��ت القوات 
املوالية النقرة االثنني من الس��يطرة 

عل��ى هضب��ة برصاي��ا ف��ي ش��مال 
منطقة عفرين، قبل ان تس��تعيدها 
وحدات حماية الشعب الكردية بعد 

ساعات.
وأك��د رئيس ال��وزراء التركي بن علي 
يلدي��رمي الثاث��اء ان »ه��ذه العملية 
س��تتواصل حتى القض��اء على آخر 

ارهابي«.
من جهته أعلن وزير اخلارجية التركي 
مول��ود تش��اوش اوغل��و ام��س االول 
الثاثاء ان رقعة العملية العسكرية 
الت��ي تخوضها تركيا لط��رد وحدات 
حماية الش��عب الكردية من عفرين 
ق��د تتس��ع لتش��مل مدين��ة منبج 

ومناطق اخرى شرقي نهر الفرات.
ويتراف��ق الهج��وم العس��كري م��ع 
عملي��ات توقي��ف في تركي��ا طالت 
91 ش��خصا بتهمة نش��ر »الدعاية 
االرهابي��ة« عل��ى مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي ض��د الهج��وم التركي 
في س��وريا، فيما حظ��رت تظاهرات 

االحتجاج على العملية.
من جه��ة ثاني��ة ادت غارات ش��نها 
الوالي��ات  تق��وده  ال��ذي  التحال��ف 
املتحدة على وس��ط وادي الفرات في 
س��وريا ال��ى مقت��ل 150 عنصرا من 
االس��امية، بحسب  الدولة  تنظيم 

ما اعلن مسؤولون.
واس��تنادا الى بيان اصدره التحالف، 
اس��تهدفت الغارات الس��بت قاعدة 
لداع��ش في محي��ط قرية الش��فة 
ف��ي محافظة دير الزور، حيث يبدو ان 
مقاتلي التنظيم كانوا »يحتش��دون 

للقيام بتحرك«.

فيما دعت أميركا األتراك الىضبط النفس

معـارك عنيفـة فـي منطقـة عفريـن 
وأكـراد سوريـا يدعـون الـى حمـل السـالح

تيلرسون مع جان إيف لودريان

معارك تركيا في عفرين

تقـرير

مستشار خامنئي ُيؤّكد إيران تحارب في سوريا والعراق لتبعد خطر التقسيم 
فرنسا تقاوم ضغوطًا أميركية لتعديل االتفاق »النووي«

االنتشار 
سيحصل في 

ريف حلب 
الغربي، بمحاذاة 
مناطق سيطرة 
وحدات حماية 

الشعب الكردية

الصباح الجديد - وكاالت:
قت��ل طالب��ان وج��رح 13 آخرون 
بعدم��ا  الثاث��اء،  االول  ام��س 
فت��ح طالب آخ��ر الن��ار عليهم 
داخ��ل مدرس��ته الثانوية بوالية 
ان  قب��ل  االميركي��ة،  كنتاك��ي 

يعتقل ويوضع قيد االحتجاز.
ويبل��غ مطلق النار من العمر 15 
عاما، ونفذ الهج��وم في ثانوية 
مارش��ال ببلدة بينتون الصغيرة 
في والية كنتاكي غرب الواليات 

املتحدة.
وُقتل طالبان بنفس العمر فيما 
أصي��ب 13 اخرون بأط��اق النار 
وتعرض خمس��ة آخ��رون جلروح 
ف��ي حال��ة الذعر الت��ي اعقبت 

الهجوم، بحس��ب شرطة والية 
كنتاكي. واضافت الش��رطة ان 
اجلرح��ى تتراوح أعمارهم بني 14 

و18 عاما.
وس��ارع الطاب الى الهرب بعد 
سماع الطلقات النارية، بحسب 
وسائل االعام احمللية، فيما فرض 
طوق امن��ي على املدرس��ة بعد 

انتشار االنباء عن احلادثة.
الى  باحلاف��ات  الط��اب  ونق��ل 
مدرس��ة مج��اورة حي��ث ج��اء 
االهالي الصطحابهم، بحس��ب 
تريبي��ون- احمللي��ة  الصحيف��ة 

كوريير.
وأوضحت الشرطة ان أربعة من 
اجلرحى في حال��ة "خطرة لكن 

مس��تقرة" وجري��ح ف��ي حال��ة 
"مستقرة".

ومت اعتقال املش��تبه ب��ه "بدون 
عنف" وستوجه له تهمتا القتل 
ومحاولة القتل، بحسب حاكم 

الوالية مات بيفن.
وقض��ت طالب��ة تبل��غ 15 عاما 
في الهجوم بينما اصيب طالب 
اخر بالرص��اص وتوفي الحقا في 

املستشفى.
وقال ريك س��اندرز رئيس شرطة 
كنتاك��ي عندم��ا دخ��ل طالب 
يبلغ من العمر 15 عاما املدرسة 
وبدأ  الثانوي��ة حاما مسدس��ا 

اطاق النار".
واوضح س��اندرز ان "عنصرا من 

مكت��ب قائد الش��رطة كان أول 
الواصلني" قام باعتقال املشتبه 

به.
الوالي��ة مؤخرا  وكانت ش��رطة 
الطاب  "لتعليم  املنطق��ة  في 
كيفي��ة  التعليمي��ة  والهيئ��ة 
اط��اق  ح��االت  ف��ي  التص��رف 
ن��ار، واجلمي��ع في تل��ك الثانوية 
تصرف��وا بالش��كل املناس��ب"، 

بحسب ساندرز.
وق��ت الهج��وم كان يتواجد في 
الثانوي��ة أح��د عناص��ر تطبيق 
القان��ون وهو م��وكل االمن في 

املدرسة.
وقال ساندرز "ان الضابط املوكل 
هذه املدرسة شهد وقتا عصيبا 

ه��ذا الصب��اح" دون ان يعط��ي 
تفاصيل ح��ول ما ال��ذي قام به 

الضابط.
وقال احلاكم بيفن في تصريحات 
ان م��ا حص��ل "مأس��اة هائل��ة 
وتظه��ر االلم ف��ي مجتمعنا". 
واضاف "يصعب تصديق حدوث 
هذا في مجتمع صغير متماسك 

مثل مقاطعة مارشال".
تس��عى  مجموع��ة  وبحس��ب 
خلفض ح��وادث العنف املرتبطة 
باط��اق الن��ار، تعود آخ��ر حادثة 
الطاق نار في كنتاكي الى ايلول 
2014 عندم��ا قام طالب باطاق 
الن��ار على طالب آخ��ر في ردهة 
مدرس��ة فيرن غرين الثانوية في 

لويسفيل.
وتس��جل في الوالي��ات املتحدة 
حوادث اط��اق نار جماعي بينها 
حادثت��ني ف��ي االش��هر القليلة 
املاضي��ة اس��فرتا ع��ن مقت��ل 

العشرات.
ف��ي تش��رين االول املاضي فتح 
مسلح النار على حفل موسيقي 
من فندق في الس فيغاس مما ادى 
ال��ى مقت��ل 58 ش��خصا، فيما 
هاجم آخر كنيسة في تكساس 
ف��ي الش��هر التال��ي موقعا 26 

قتيا.
وموضوع االسلحة من املواضيع 
وانقس��امات  تثير خافات  التي 

في السياسة االميركية.

قتيالن و13 جريحا داخل مدرسة بوالية كنتاكي األميركية



حسابات الكرة العراقية في بطولة كأس الخليج 23
بع��د وداع منافس��ات خليج��ي 23 ف��ي الكويت، 
راح العدي��د م��ن املتابعني ف��ي مواق��ع التواصل 
االجتماعي يهاجمون الالعبني بطريقة س��اخرة، 
فيم��ا وج��ه اخرين نق��داً الذعاً للم��الك التدريبي 

للمنتخب الوطني بقيادة الكابنت باسم قاسم.
حصيلة األس��ود ف��ي كأس اخلليج لك��رة القدم، 
عدها البع��ض مقبولة، في حني عارض طرف أخر 
ذلك، مؤكدي��ن ان األس��ود كان مبقدورهم املضي 

وال  البطول��ة  لق��ب  نح��و 
خروجهم  بعد  س��يما 
مب��اراة  احلزي��ن م��ن 
النهائي  نص��ف  دور 
بفارق  اإلمارات  أمام 

ركالت اجلزاء.
 ،1970 ومنذ الع��ام 
اخلليج  دول  تتب��ارى 

العربي، ضمن بطولة تشهد تنافساً مثيراً وصراعأً 
واضحاً، حيث مطلب اجلميع األس��تئثار باللقب، 
فاقيمت منذ ذلك احلني وحتى خليجي النس��خة 
االخي��رة في الكوي��ت 23 بطولة، ف��ازت الكويت 
بعش��ر بطوالت، فيما حصل العراق والس��عودية 

وقطر على 3 كؤوس، وعمان واإلمارات مرتني.
النس��خة األخي��رة الت��ي اقيمت للم��دة من 17 
كان��ون األول املاضي ولغاية 5 كانون الثاني اجلاري، 

شهدت تتويج املنتخب العماني، بلقب البطولة 
بالف��وز على املنتخب اإلماراتي بفارق ركالت اجلزاء 
الترجيحية، فيما توج العب خط الوسط العماني 

أحمد مبارك »كانو« بلقب أفضل العب.
وتوج كانو مع املنتخ��ب العماني بلقب البطولة 
للم��رة الثانية، بعد أن تغل��ب الفريق على نظيره 
اإلماراتي 5 / 4 بركالت اجلزاء الترجيحية إثر انتهاء 
الوقت��ني األصل��ي واإلضاف��ي للمب��اراة النهائية 

بالتع��ادل الس��لبي عل��ى ملع��ب اس��تاد »جابر 
األحمد« الدولي.

كذلك توج خالد عيس��ى ح��ارس مرمى املنتخب 
اإلماراتي بلقب أفضل حارس مرمى في البطولة.. 
واللق��ب هو الثان��ي ملنتخب عمان بع��د أن حقق 
ال��كأس اخلليجي��ة ف��ي الع��ام 2009، فيم��ا ثأر 
خلس��ارته أمام اإلمارات في نهائي النس��خة عام 

.2007

جرافيك: أحمد محمد العتابي

حصيلة األسود في الكويت »مقبولة« باولو روسي.. صعق السحرة وصنع المجد
من نافذة صغيرة يبُزُغ ُش��عاع ضوٍء يختفي ش��يًئا فشيًئا. شعاع 
ق فيه ش��اب نحيف، يقف في أحد جوانب احلجرة، ترتسم  كان يُحدِّ

على محياه، عالمات احلزن واليأس.
جثا ذلك الش��اب املدعو باولو روسي، على ركبتيه لعدة دقائق، قبل 
أن ينهار متاًما، ويسقط مسنًدا ظهره للحائط، يبكي حظه وحيًدا 

خلف القضبان.

»التواصل االجتماعي« تنكل بالالعب البسط زلةحوار مع الصحفي الرياضي صكبان الربيعي
منذ الع��ام 1963، بدأ رائ��د الصحافة، صكبان الربيعي، مس��يرته 
مع القلم، وتنقل بني املالع��ب وقاعات اللعب، محليا وخارجيا، دون 
أس��مه بحروف من ذهب بحضوره املؤثر والفعال في شتى امليادين، 
كتب قصص وحكايات. ما يزال برغم الوعكة الصحية التي مير بها، 
ذلك األسم البارز في عالم الصحافة املقروءة، يكتب ويتابع ويحضر 

ميدانياً، ليوثق بقمله الرشيق بطوالت في ألعاب مختلفة..

نف��ى الالعب الدولي همام طارق، ان��ه عانى ضغوطا في املدة التي 
تلت خ��روج منتخبنا الوطني من كأس اخلليج العربي بالنس��خة 
23 ف��ي الكويت، اذ أهدر ركل��ة جزاء في املباراة ام��ام اإلمارات في 
ال��دور نصف النهائ��ي، مع زميله عالء عبدالزه��رة، مؤكداً انه كان 
يؤدي بفعالية كبيرة في املباريات وبالتالي فان اهدار الركلة ش��يء 

طبيعي وجميع جنوم العالم اهدروا ركالت جزاء..
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

)Thu. 25 Jan. 2018 issue (3866اخلميس 25 كانون الثاني 2018 العدد

10

قاَل مدرب املنتخب الوطني بكرة القدم، باسم قاسم، ان ما حتقق 
ألسود الرافدين في املشاركة بخليجي 23 في الكويت، يعد مقبوال 
برغ��م ان الطموحات كانت كبيرة في الوصول إلى املباراة النهائية 
واملنافس��ة عل��ى حتقي��ق اللقب بعد غي��اب عراقي ع��ن منصات 
التتويج منذ عام 1988.  واش��اد ببروز عناصر شبابية سيكون لها 
الثقل االكبر في مسيرة املنتخب الوطني في املشاركات املقبلة..

بغداد ـ الصباح الجديد

كـأس           الخليـج



كان بامكان 
منتخبنا الوصول 

إلى المباراة 
النهائية ولكنه 
تباين بمستواه 

وكانت أحسن 
مبارياته امام 

قطر التي فاز 
فيها وكان 

يحتاج إلى 
العامل النفسي 

في مباراته 
أمام اإلمارات 
في الدور قبل 

النهائي، ولكن 
المدرب باسم 

قاسم لم 
يحسن اختيار 

التشكيلة 
المناسبة من 

الالعبين وتعذر 
عليه فك 

طالسم الدفاع 
القوي لمنتخب 

اإلمارات.

ان جماهير 
مواقع التواصل 

االجتماعي، 
تسهم في 

التنكيل بالالعبين 
ربما جراء اقل 

زلة، متناسية ان 
العطاء الفني 

الذي يقدمه 
الالعب على 

طول 

المباريات دليل 
حرصه، وعدم 

توفيقه في 
مباراة او ركلة 

جزاء ال يعد 
نهاية الدنيا

الملف 8

بغداد ـ فالح الناصر:

منذ العام 1963، بدأ رائد الصحافة، 
صكب��ان الربيع��ي، مس��يرته م��ع 
القلم، وتنقل ب��ن املالعب وقاعات 
اللعب، محليا وخارجيا، دون أسمه 
بح��روف من ذه��ب بحض��وره املؤثر 
والفعال ف��ي ش��تى امليادين، كتب 

قصص وحكايات.
ما ي��زال برغ��م الوعك��ة الصحية 
التي مير بها، ذلك األس��م البارز في 
عال��م الصحاف��ة املق��روءة، يكتب 
ويتاب��ع ويحض��ر ميداني��اً، ليوث��ق 
بقمله الرش��يق بطوالت في ألعاب 
مختلفة، ينتقد بنح��و بناء، يبتعد 
عن اإلث��ارة، يلتزم باخالقيات املهنة، 
مما أس��هم في بقاء أس��مه المعاً، 

يقتدي به اجليل اجلديد.
هن��ا ح��وار م��ع الرائ��د الصحفي، 
الربيعي، ذكرياته مع بطوالت اخلليج 

العربي، ونقاط اخرى.

املش��اركة  ع��ن  ذكريات��ك  م��ا   
ببطولة اخلليج العربي؟

� انه��ا ذكري��ات جميل��ة عرفتن��ي 
علي قيم��ة الصحفي اجملتهد خالل 
الصحفي��ن  االخ��وة  م��ع  لقائ��ي 
اخلليجي��ن ف��ي بط��والت الرابع��ة 
ف��ي الدوحة 1976 وبغ��داد اخلامس 
1979 وبطوالت مس��قط واإلمارات 
والس��عودية والكوي��ت وقد متكنت 
للصحافة  املش��رق  الوج��ه  عكس 
العراقية وحصلت على التكرمي في 
البطولتن اللت��ن اقيمتا في قطر 
واليمن خاصة بعد مس��اهمتي في 
اصدار املالحق الرياضية التي صدرت 
ملناس��بة اقام��ة بط��والت اخللي��ج 

العربي.

 كيف ترى مس��يرة منتخبنا في 
النسخة االخيرة في الكويت 23؟

� كان بام��كان منتخبن��ا الوص��ول 
إلى املب��اراة النهائي��ة ولكنه تباين 
مبس��تواه وكان��ت أحس��ن مبارياته 
ام��ام قط��ر التي ف��از فيه��ا وكان 
يحت��اج إل��ى العامل النفس��ي في 
مبارات��ه أمام اإلمارات في الدور قبل 
النهائي، ولكن املدرب باسم قاسم 
التش��كيلة  اختي��ار  ل��م يحس��ن 
املناس��بة من الالعبن وتعذر عليه 
فك طالس��م الدفاع القوي ملنتخب 

اإلمارات.

 بعض جن��وم اخللي��ج رحلوا عن 
الدني��ا كما اله��داف علي كاظم 

من دون رعاية؟
� لألسف العبو الكرة القدامى رحلوا 
ع��ن الدنيا بس��بب ع��دم رعايتهم 
من قبل اجلهات املس��ؤولة ومنهم 
بس��بب ع��دم العناي��ة بصحتهم 
وينطب��ق ذلك على اله��داف الرائع 
علي كاظم، واطالب ان توفر الرعاية 
الصحي��ة البطالنا ال��رواد وتفعيل 
فق��رة الرعاية الصحي��ة في قانون 

الرياضين االبطال والرواد.

 املنتخ��ب الس��عودي س��يلعب 
في البصرة يوم 27 شباط املقبل، 
ضمن اطار دع��م ملف رفع احلظر 
عن مالعبنا.. كيف تترقب احلدث؟

� اعتبر حضور املنتخب الس��عودي 
وفي مثل هذه الظروف إلى البصرة 
اجناز يكتب للكرة العراقية، وخطوة 
مساعدة لتس��هيل رفع احلظر عن 

املالعب.

 يبقى املدرب احمللي حتت الضغط 
برأيك كيف السبيل لدعمه؟

� زي��ادة الثقة بامل��درب احمللي وتوفير 
املساعدة الستثمار طاقته  االجواء 

وقدرات الالعبن.

 الصحافة تسابق الزمن للبقاء.. 

كيف ميكن ان تق��اوم في الصراع 
مع التطور؟

� ميك��ن للصحافة ان تس��تمر في 
البق��اء م��ن خ��الل توف��ر املهني��ة 
وتوف��ر  والصادق��ة  الصحيح��ة 

الصحفين اجليدين.

التواص��ل  مواق��ع  اصاب��ت   
الكثير  والتكنولوجيا  االجتماعي 
م��ن الصحفي��ن بالكس��ل.. هل 

تؤيد ذلك؟
� نع��م، أؤي��د ذل��ك، ب��ل وأؤك��د ان 
س��اهمت  لألس��ف  الكنولوجي��ا 
بكس��ل بع��ض الصحفين خاصة 
الشباب الذين لم جند لهم التواجد 
املطل��وب ف��ي تغطي��ة الفعاليات 
اخملتلف��ة  الرياضي��ة  والنش��اطات 
لتركيزهم على فعالية كرة القدم.

 هل حتمل املؤسس��ة اإلعالمية 
غياب العمل امليداني، سيما بعد 
االعتماد بنس��بة كبي��رة على ما 

تورده وكاالت االنباء واملواقع؟
� نع��م، حتمل املؤسس��ة اإلعالمية 
غياب العمل امليداني والسبب عدم 
وجود األرش��اد والتوجي��ه واملتابعة 

من قبل املسؤولن عليها.

أهت��م  لقان��ون  تنظ��ر  وكي��ف   
باألبطال الرياضي��ن وأهمل الرواد 

من الصحفين؟
� لألس��ف رواد الصحاف��ة ناله��م 
األهم��ال والس��بب ع��دم فاعلي��ة 
قانون ال��رواد بحقه��م، اضافة إلى 
ع��دم وجود ال��روح األنس��انية لدى 

بعض هؤالء املسؤولن.

احت��اد  قائم��ة  ف��ي  التوس��ع   
تراه  الرياضي��ة.. ه��ل  الصحاف��ة 

ايجاباً؟
� التوس��ع في قائمة احت��اد اإلعالم، 
غير مجد بس��بب وص��ول البعض 

م��ن الصحفين الذي��ن ال يفهمون 
الرياضي��ة  الصحاف��ة  باص��ول 
ويجهل��ون قوانن األلع��اب، كما أن 
انتماء بعض الصحفين الرياضين 
إلى األندي��ة واالحتادات الرياضية لم 

يحقق الهدف املنشود.

 كيف تنظر جليل الش��باب.. مباذا 
تنصح الواعدي��ن للتفوق واكمال 

املسيرة الصحفية؟
� جيل الش��باب ب��رز منهم العديد 
في االونة االخيرة بفضل متابعتهم 
امليداني��ة وم��ن الض��رورة ان تكون 
متابعاتهم املستقبلية هي األوسع 
وبصورة متساوية جلميع الفعاليات 
الفعالي��ات  عل��ى  التركي��ز  م��ع 
التنش��يطية واعطائها حقها من 

التغطية.

 ما مسيرتك رياضياً؟
� في بداية املسيرة الرياضية 
مارس��ت كرة الس��لة وكرة 
مس��توى  عل��ى  الق��دم 
املنتخب املدرسي ومنتخب 
وش��اركت  االهلي،  بغ��داد 

في دورات حتكيمية وتدريبية 
بك��رة القدم والس��لة بهدف زيادة 

معلوماتي الصحفية.

 مت��ى ب��دأت بالصحاف��ة.. وماذا 
حققت فيها؟

� ب��دأت الصحاف��ة الرياضي��ة عام 
1963 في جريدة امللعب التي كانت 
بداية ب��روزي ف��ي هذا املي��دان وقد 
س��اعدتني الصحاف��ة ف��ي حضور 
بط��والت عاملي��ة يحل��م به��ا كل 
صحف��ي منه��ا كاس العال��م في 
املكس��يك عام 1986 ودورة األلعاب 
1974 في  اآلسيوية الس��ابعة عام 
إي��ران والثامن��ة 1978 ف��ي تايالند 

والتاسعة 1982 في الهند.

 أشخاص لن تنسى 
أفضالهم؟

املرح��وم  أوله��م   �
إبراهي��م  األس��تاذ 
ف��ي  إس��ماعيل 
جري��دة امللعب من 

ع��ام 1963 إلى عام 
1971 وكذلك االستاذ 

شاكر إس��ماعيل في 
املالع��ب  جري��دة 

ه��ا  بعد

واجلمهوري��ة  الرياض��ي 
وامليدان الرياضي باش��راف 
ضياء حسن وعبد اجلليل 
موس��ى، ثم ف��ي جريدة 
البع��ث الرياضي ومجلة 
لهم  وجميعهم  الرشيد 
الفضل الكبير على تطور 
التي  الصحفية  مسيرتي 
حصلت فيها على جوائز 

تقديرية عديدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

الدولي  الالع��ب  نفى 
انه  ط��ارق،  هم��ام 
ضغوط��ا  عان��ى 
التي  امل��دة  في 
خ��روج  تل��ت 

منتخبن��ا 
طن��ي  لو ا

اخللي��ج م��ن  كأس 
ف��ي   23 بالنس��خة  العرب��ي 
الكوي��ت، اذ أهدر ركلة جزاء في 
املب��اراة امام اإلم��ارات في الدور 
نصف النهائي، م��ع زميله عالء 
عبدالزهرة، مؤكداً انه كان يؤدي 
بفعالي��ة كبي��رة ف��ي املباريات 
وبالتال��ي ف��ان اه��دار الركل��ة 
ش��يء طبيع��ي وجميع جنوم 
العالم اه��دروا ركالت جزاء، 
حيث يتدخل في تنفيذها 

احلظ بصورة كبيرة.
وقال ان جماهير مواقع 
االجتماعي،  التواص��ل 
التنكيل  تسهم في 
رمبا جراء  بالالعب��ن 
متناسية  زلة،  اقل 
الفني  العط��اء  ان 
الذي يقدمه الالعب 
على طول املباريات 
حرص��ه،  دلي��ل 
وعدم توفيقه في 
ركل��ة  او  مب��اراة 
جزاء ال يعد نهاية 

الدنيا.
كرة  جن��م  وي��رى، 
هم��ام  اجلوي��ة، 
طارق، ان تشكيلة 
فريقه حتت��اج إلى 
فترة  ف��ي  دع��م 
ت  ال نتق��ا ال ا

الش��توية، من اجل احلصول على 
نتائج اكثر ايجابية لتحقيق امال 
واجلماهير  الن��ادي  إدارة  وتطلعات 
الوفي��ة، ف��ي وقت يعان��ي الفريق 
االزرق صاحب لقب��ي كأس االحتاد 
ال��دوري  لقب  وحام��ل  اآلس��يوي 
املمتاز، نقاط��ا، ميكن ان يتجاوزها 

الفريق في املباريات املقبلة.
وب��ن ان الكروات��ي اجلديد س��اني 
اضاف��ة  س��يكون  مومفيت��ش، 
نوعي��ة للفريق االزرق الذي يواصل 
مس��يرته في الدوري املمتاز، فيما 

ينتظر املشاركة في بطولة كأس 
االحتاد اآلس��يوي ابتداء من يوم 12 
شباط املقبل، اذ يلعب في اجملموعة 
االول��ى إلى جانب أندي��ة املالكية 
البحريني واجلزيرة األردني واملتأهل 
من مباراة السويق العماني وهالل 
والفريق  الفلس��طيني،  الق��دس 
يع��زز  ايض��ا الن  اجل��وي يس��عى 
حض��وره اخلارج��ي باضاف��ة لقب 

قاري ثالث.
وتابع ان الفريق االزرق اسوة باالندية 
التي تعاني الضغوط في املباريات، 

فاجلماهير تسعى ليكون فريقها 
دوما في املقدمة، وهنالك مباريات 
لم يحالفنا فيه��ا احلظ، وخرجنا 
بنتائج س��لبية، اس��همت  منها 
في ن��زف العديد من النقاط، كما 
ان االصابات وراء ابتعاد العديد من 
العناصر االساسية للفريق، املنا 
تعويضه��ا ف��ي اجل��والت املقبلة 
لبطولة ال��دوري املمت��از، فاجلوية 
بقي��ادة امل��درب راضي شنيش��ل 
ومالك��ه املس��اعد، لديهم أهلية 
النجاحات، ش��ريطة  في حتقي��ق 

ان يت��م التعاقد م��ع العبن جدد، 
سيما في مراكز الوسط والدفاع.

واش��ار إل��ى ان��ه كان يطمح في 
ط��رق أبواب األحت��راف في مالعب 
تركيا بفض��ل العقد الذي وصله، 
ولكن معارض��ة إدارة النادي األزرق 
وراء عودت��ه إل��ى اس��وار القلعة 
الزرقاء، كاش��فاً ع��ن ان األحتراف 
خطوة يضعها في حس��اباته، وال 
س��يما بعد رحلتن امضاهما في 
اإلمارات��ي، عندما  احملترف��ن  دوري 

مثل ناديي األهلي والظفرة.

الصحفي الرياضي الرائد صكبان الربيعي لـ »الصباح الجديد«:

همام طارق لـ »الصباح الجديد: »

بطوالت الخليج العربي أسهمت في معرفتي بالصحفي المجتهد

قدمت في كأس الخليج مستوى رفيعا لكن الحظ  أضاع ركلة الجزاء

التكنولوجيا أبعدت الكثير عن العمل الميداني وأصابتهم بـ»الكسل«

»التواصل االجتماعي« تنكل بالالعب البسط زلة
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همام يسدد كرته من فوق املرمى االماراتي
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لكن يبدو، أن 
روسي، صاحب الـ 
26 عامًا، قد خرج 
من سجنه إلنهاء 
حلم أفضل أجيال 
البرازيل، فسجل 
الهدف الثالث 
قبل النهاية بربع 
ساعة، ليقود 
إيطاليا بالتأهل 
لنصف النهائي.

لم يكتف باولو 
روسي بإبعاد 
البرازيل، بل سجل 
هدفين بالدور 
نصف النهائي في 
مرمى بولندا، 
ليصل بمنتخب 
بالده للنهائي ضد 
ألمانيا، ويساهم 
في تحقيق لقب 
كأس العالم، 
بتسجيله هدفًا 
من ثالثة.

يعد هذا اللقاء 
ضمن استعدادات 
منتخب تونس 
لمونديال روسيا 
2018، وسيكون 
اختبارًا مفيدًا 
لنسور قرطاج، 
ألن المنتخب 
الكوستاريكي 
يشبه بنما، التي 
ستتنافس مع 
تونس في 

مجموعتها 
بكأس 
العالم.

العواصم ـ وكاالت:

من ناف��ذة صغيرة يبُزُغ ُش��عاع ضوٍء 
يختفي ش��يًئا فش��يًئا. ش��عاع كان 
ق فيه ش��اب نحي��ف، يقف في  يُح��دِّ
أح��د جوان��ب احلج��رة، ترتس��م على 

محياه، عالمات احلزن واليأس.
جثا ذلك الش��اب املدعو باولو روسي، 
عل��ى ركبتي��ه لع��دة دقائ��ق، قبل أن 
ينهار متاًما، ويس��قط مس��نًدا ظهره 
للحائ��ط، يبكي حظه وحي��ًدا خلف 

القضبان.
ل��م يك��ن قط��ار العم��ر، ق��د اجتاز 
محطته ال� 24 بعد، لكنَّه كان ميضي 
س��ريًعا إلى أكثر النهايات مأس��اوية 
ودراماتيكية، لينتهي به املطاف داخل 
أحد الس��جون بعدم��ا ُحِك��َم عليه 
باحلب��س مل��دة 3 س��نوات ف��ي أعنف 
فضيحة للتالعب بنتائج املباريات في 

إيطاليا.
وراح ش��ريط ذكري��ات املاضي البعيد، 
مَيُرُّ أمامه بسرعة البرق، يعود بذاكرته 
لس��نوات بعيدة، عندما بدأ مشواره 
الك��روي ف��ي أح��د الف��رق الصغيرة 
بضواحي مدينة فلورنس��ا، ولم ينَس 
فرحت��ه الهائل��ة، عندم��ا عل��م بأنَّ 
يوفنت��وس يرغ��ب في احلص��ول على 

خدماته.
يعود بذاكرته إلى خطواته األولى في 
النادي، ولم يك��ن عمره وقتها يتعدى 
ى  ال��� 17 عاًما، ويتذكر كي��ف أنَّه حتدَّ
اجلميع، عندما ل��م ينل فرصته ليقرر 
التنق��ل بني أكثر م��ن فريق، بداية من 
كومو، ثم فيتشينزا، وبروجيا، ليثبت 

أنَّه هداف من طراز رفيع.
يتذكر )باول��و( كل تلك األمور، ويعضُّ 
عل��ى يديه من الندم، بعدما تورَّط في 
قضية املراهنات الت��ي ضربت الدوري 
اإليطال��ي ع��ام 1980، لينته��ي ب��ه 

املطاف بني هذه اجلدران األربع.
وبينما كان الش��اب ذو املوهبة الفذة، 
املولود ف��ي صيف ع��ام 1956، يبكي 
حظ��ه وحي��ًدا خلف قضب��ان زنزانته 

الصغي��رة، وانص��راف اجلمي��ع عن��ه، 
ر فص��اًل جديًدا  كان��ت األقدار تُس��طِّ
في مس��يرته التي تب��دو منذ الوهلة 
األولى، قصة م��ن وحي اخليال، لكنَّها 
حكاي��ة م��ن الواقع، لالع��ب موهوب 

وهداف انفجر فى سن 21 عاًما.
عبر )باولو(، محنته بعدما طرق احلظ، 
بابه من جديد، فقد خفضت عقوبته 
من 3 س��نوات إلى س��نتني، بل كانت 
املفاجأة الكبرى، عندما قرر يوفنتوس 
التعاقد معه، رغم أنَّه ال يزال سجيًنا، 
وأمام��ه ش��هر أخي��ر قب��ل االنطالق 

للحرية مرة أخرى.
لك��ن املفاج��أة املدوية كان��ت عندما 
بي��رزوت،  إين��زو  امل��درب  اس��تدعاه 
لتش��كيلة املنتخب الذي سُيش��ارك 
في مونديال 1982 بإس��بانيا، وهو ما 

قوبل بانتقادات شديدة.
كان )روس��ي( في تلك الفت��رة، يلتزم 
ُث نفس��ه بأنَّ  الصم��ت متاًم��ا، يُح��دِّ
الفرصة، قد جاءته مرة أخرى، ليجعل 
تل��ك احلناجر التي تتلم��ز بكل قبيح 
عنه، تهتف رغًما عنها باسمه، لكنَّ 

األمر لم يكن بهذه السهولة.

بدأت البطولة، وفش��لت إيطاليا في 
حتقي��ق أي ف��وز بال��دور األول، لتتأهل 
بخج��ل إل��ى ال��دور الثان��ي، بع��د 3 
تع��ادالت، وفش��ل روس��ي، ف��ي ه��ز 
الشباك، لكنَّ مدربه لم يفقد الثقة 
به على اإلط��الق، وحتلى معه بالصبر، 

في انتظار اللحظة الكبرى.
وتأهل��ت إيطاليا لل��دور الثاني، لتقع 
إل��ى جان��ب األرجنت��ني والبرازيل، وما 
أدراك م��ا البرازي��ل، الت��ي كان��ت في 
أوج تألقه��ا، مبا متتلكه من تش��كيلة 
رائعة تضم سقراط، وزيكو، وفالكاو، 

وغيره��م، وراح��ت تلته��م اخلص��وم 
واحًدا تل��و اآلخر، مما جعلها املرش��ح 

فوق العادة للقب.
جنح��ت إيطالي��ا ف��ي تخط��ي عقبة 
األرجنت��ني، وغ��اب روس��ي أيًض��ا عن 
البرازي��ل  تف��وز  أن  قب��ل  التهدي��ف، 
على التاجنو، لتك��ون موقعة إيطاليا، 
والس��امبا هي احلاس��مة في التأهل 

لنصف النهائي.
كان��ت الضغوط تتزايد على روس��ي، 
وفي مساء األحد 4 متوز 1982، عشية 
مواجهة السامبا، تذكر )باولو( كل ما 

م��رَّ به، وكيف أن بيرزوت أعاده للحياة 
م��رة أخرى، ول��ن يكون هن��اك أفضل 
من تل��ك املباراة، ل��رد اجلميل له على 

صنيعته له.
وانطلق��ت املب��اراة، وج��اءت اللحظة 
احلاس��مة، وبالتحدي��د ف��ي الدقيقة 
اخلامس��ة، اذ تقدم روس��ي بكل قوة 
داخ��ل منطق��ة اجل��زاء، ليقاب��ل كرة 
عرضية من الناحية اليس��رى برأسه 
ف��ي الش��باك، معلًنا تق��دم إيطاليا، 
وس��ط فرح��ة غام��رة به، م��ن جانب 

رفاقه.
لك��ن الكبري��اء البرازيل��ي، ل��م يكن 
ليقبل أن يس��تقبل هدًفا، من دون أن 
يُب��ادل بالرد الس��ريع ال��ذي حتقق عن 
طريق سقراط بعد 7 دقائق على هدف 

روسي.
هدف س��قراط ل��م يك��ن ليثبِّط من 
س رحيق احلياة  هزمية روسي، الذي تنفَّ
من جديد في ذلك اليوم، وهو ما ظهر 
ف��ي تصميم��ه، عندما انق��ض على 
الدف��اع البرازيل��ي املرتب��ك ويخطف 
الكرة، ويس��دد صاروًخ��ا معلًنا تقدم 

إيطاليا من جديد.
بي��د أن البرازيل، لم تك��ن لتفرط في 
حلم أفض��ل أجيالها بكل س��هولة، 
وضغط��ت بكل ق��وة حت��ى حققت 
مراده��ا، وتعادل��ت ف��ي الدقيقة 68، 

بتسديدة صاروخية من فالساو.
لكن يب��دو، أن روس��ي، صاحب ال� 26 
عاًما، قد خرج من سجنه إلنهاء حلم 
أفضل أجيال البرازيل، فسجل الهدف 
الثالث قبل النهاية بربع ساعة، ليقود 

إيطاليا بالتأهل لنصف النهائي.
لم يكتف باولو روسي بإبعاد البرازيل، 
بل سجل هدفني بالدور نصف النهائي 
في مرمى بولندا، ليصل مبنتخب بالده 
للنهائ��ي ض��د أملانيا، ويس��اهم في 
حتقيق لقب كأس العالم، بتس��جيله 

هدفاً من ثالثة.
ونال )باولو( جائزة أفضل العب وهداف 
بالبطول��ة، وأفض��ل الع��ب بالعالم، 
وأصبح صاحب أحد أش��هر القصص 

في تاريخ بطوالت كأس العالم.

قصص من المونديال

باولو روسي.. »مسجون ترانزيت« صعق السحرة وصنع المجد
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العواصم ـ وكاالت:

أبل��غ األرجنتيني هيكت��ور كوبر، املدير 
الفن��ي للمنتخ��ب املص��ري، معاونيه 
بالعودة إلى القاه��رة، 25 كانون الثاني 
مص��ر،  منتخ��ب  ويس��تعد  اجل��اري.. 
للدخول في معس��كر مغل��ق، 19 آذار 
املقب��ل، على أن يتخلل��ه خوض وديتني 

أمام البرتغال واليونان.
وم��ن املنتظر، أن يعق��د هيكتور كوبر، 
جلس��ة مع معاونيه، عقب عودته من 
األرجنت��ني، من أجل التنس��يق بش��أن 

املرحلة املقبلة.
للظه��ور  ويس��تعد منتخ��ب مص��ر، 
بش��كل مش��رف، في نهائي��ات كأس 
العالم، الصيف املقبل بروسيا، بعدما 
أوقعته القرعة، في اجملموعة األولى مع 

البلد املضيف والسعودية وأوروجواي.
من جانب��ه، قرر االحتاد التونس��ي لكرة 
الق��دم إلغ��اء املباراة الودية بني نس��ور 
قرط��اج ومنتخب البرتغ��ال، التي كان 

مقررًا لها في أذار املقبل.
وب��رر االحت��اد التونس��ي قراره بس��بب 
مغ��االة اجلانب البرتغال��ي في مطالبه 
املادي��ة، فق��د اش��ترط احلص��ول على 
ملي��ون و500 ألف دوالر، وبدأ مس��ؤولو 
االحتاد التونس��ي للبح��ث عن منتخب 

بديل.
في سياق آخر، اشتمل برنامج حتضيرات 
منتخب تونس، في معسكره بالدوحة 
على حص��ة تدريبية واح��دة، انطلقت 

مبشاركة جميع الالعبني.
وواصل محمد أمني بن عمر العب وسط 
النجم الس��احلي برنامج��ه التأهيلي، 
الذي أع��ده له اجلهاز الطب��ي مكتفًيا 
باجل��ري اخلفيف حول امللعب، واس��تمر 
م��ران اليوم مل��دة 60 دقيقة، خصصها 
امل��درب نبيل معلول لتحس��ني اللياقة 
البدنية من جهة، وكيفية التعامل مع 

الكرة من جهة أخرى.
وأنه��ى اجله��از الفني ملنتخ��ب تونس 
احلصة مبباراة تطبيقية، لتحسني متركز 

الالعبني دفاًعا وهجوًما.
فيما، أعلن االحتاد الكوستاريكي لكرة 
الق��دم، أن منتخ��ب ب��الده س��يخوض 
مب��اراة ودي��ة أم��ام تونس، ي��وم 27 أذار 
االحت��اد  فرنسا.وأش��ار  ف��ي  املقب��ل، 
املباراة  لتنظيم ه��ذه  الكوس��تاريكي 
الودية عب��ر صفحته الرس��مية مبوقع 
التواص��ل االجتماع��ي »في��س ب��وك«، 

ليس��بق نظيره التونس��ي في اإلعالن 
عنها بشكل رسمي.

ويع��د هذا اللق��اء ضمن اس��تعدادات 
منتخ��ب تونس ملونديال روس��يا 2018، 
وسيكون اختبارًا مفيًدا لنسور قرطاج، 
يش��به  الكوس��تاريكي  املنتخ��ب  ألن 
بنم��ا، التي س��تتنافس م��ع تونس في 

مجموعتها بكأس العالم.
وتع��رض االحتاد التونس��ي ف��ي الفترة 
األخيرة النتقادات الذعة بسبب ضعف 
برنام��ج اإلعداد، وخوض معس��كر في 
العاصم��ة القطري��ة الدوح��ة، تخلله 
مبارات��ني وديتني أمام فريق��ي الدحيل، 

ومسيمير.
وتتص��در تون��س الترتيب عل��ى صعيد 
الوط��ن العربي في تصني��ف تصنيف 
االحت��اد الدول��ي لك��رة الق��دم )فيف��ا( 
الص��ادر هذا األس��بوع، تليها مصر ثم 
املغرب فاجلزائر متقدمة مركزا )57( ثم 
الس��عودية، علما بأن منتخب الكويت 

كان األكثر تقدما من حيث عدد املراكز 
في تصنيف هذا الشهر بعدما قفز 15 

مرتبة، ليصل إلى املركز ال�174.
وش��هدت 3 منتخب��ات أفض��ل ترتيب 
له��ا بالتصنيف عل��ى اإلطالق باحتالل 
لبن��ان املركز ال�84 بع��د ارتقائه مركزا 
وفلسطني ال�75 بعد تقدمها خمسة 
مراك��ز وتاي��وان ال���134 بعدم��ا قفزت 

مرتبة واحدة.
في حني، حافظت أملانيا على صدارة في 
أول نسخة بعام 2018 والتي لم تشهد 
أي تغيي��رات باملراكز العش��رة األولى.. 
وتواصل البرازيل احتالل الوصافة تليها 
البرتغ��ال باملركز الثالث ث��م األرجنتني 
وبلجيكا وإس��بانيا وبولندا وسويس��را 

وفرنسا وتشيلي.
وفي أفريقي��ا قفز منتخب تونس أربعة 
مراكز ليصع��د للمرتبة ال�23 ويتصدر 
منتخب��ات الق��ارة الس��مراء، وخلف��ه 
الس��نغال )24( ثم مصر التي تقدمت 

مرتب��ة واح��دة )30( فاملغ��رب متقدما 
مركزا )39( ثم الكونغو )43(.

وآس��يويا تواص��ل إيران الص��دارة رغم 
تراجعها مركزين )34( تليها أس��تراليا 
الت��ي تقدمت مرتبت��ني )36( ثم اليابان 
متقدم��ة مرك��زا )56( فكوريا اجلنوبية 
متقدمة مرك��زا هي األخرى )59( تليها 

السعودية متراجعة مركزين )65(.
م��ن جانب اخ��ر، كش��ف ع��ادل عزت، 
رئي��س االحتاد الس��عودى لك��رة القدم، 
عن البرنامج اإلعدادى الكامل لألخضر 
استعدادا للمشاركة فى نهائيات كأس 
العالم »روسيا 2018« التى ستقام فى 
الفترة بني 14 حزيران و15 متوز املقبلني.

وقال عزت خالل املؤمتر الصحفى املقام 
حاليا، أن املنتخب الس��عودى يس��تعد 
ملونديال روس��يا خ��الل 8 مراحل األولى 
خالل املدة من 21 حتى 27 كانون الثاني 
اجل��اري ف��ى معس��كر مبدين��ة الرياض 
ل��ن يخوض خالل��ه أى مب��اراة ودية، ثم 

املرحل��ة الثاني��ة بني يومى م��ن 27-21 
شباط، إذ يقام معسكر داخلى يخوض 
خالل��ه مباراة ودية م��ع منتخب العراق 

فى مدينة البصرة.
اض��اف عزت أن املرحلة الثالثة تقام فى 
الفت��رة م��ن 15 حتى 27 آذار مبعس��كر 
فى إس��بانيا تقام خالل��ه وديتني األولى 
ي��وم 23 آذار أمام أوكرانيا، والثانية أمام 
منتخ��ب بلجيكا فى بلجي��كا يوم 27 
آذار، وفى آخر أسبوع من أبريل حتى 15 
آيار تقام املرحلة الرابعة فى معس��كر 

خارجى يخوض فيه مباراتني وديتني.
ويختتم املنتخب الس��عودى استعدادا 

ملونديال روس��يا فى معس��كر بأوروبا 
يب��دأ ي��وم 19 آيار حت��ى كأس 

يخوض  العالم، 

خالله 
 3

مباري��ات 
ودية.

ن��ت  كا و
قرع��ة بطولة 
العال��م  كأس 
أوقع��ت  ق��د 

منتخ��ب 
السعودية فى 

األولى  اجملموعة 
بجان��ب منتخبات 
وروس��يا  مص��ر 

وأوروجواى.
منتخ��ب  ويلتق��ى 

ف��ى  الس��عودية 
مش��واره  بداية 
كأس  ببطولة 
م��ع  العال��م 
 14 يوم  روسيا 
حزي��ران املقبل 
مب��اراة  ف��ى 
قبل  االفتت��اح، 
أن يلتق��ى مع 

منتخب��ى 
ى  ا ج��و و ر و أ
مص��ر  عل��ى و

الترتيب.

مصر تبدأ بمعسكر مغلق.. والسعودية تستعد بثمان وديات
تونس تتصدر التصنيف الدولي وتالقي كوستاريكا تجريبيًا

تحضيرات العرب لمونديال روسيا

طموحات كبيرة للتونسي في مونديال روسيا

روسي في لقاء اجملد امام البرازيل
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ق��اَل م��درب املنتخب الوطني بك��رة القدم، 
باسم قاس��م، ان ما حتقق ألس��ود الرافدين 
في املشاركة بخليجي 23 في الكويت، يعد 
مقبوال برغم ان الطموحات كانت كبيرة في 
الوصول إلى املباراة النهائية واملنافسة على 
حتقيق اللقب بعد غياب عراقي عن منصات 

التتويج منذ عام 1988.
 واش��اد ببروز عناصر ش��بابية سيكون لها 
الثقل االكبر في مس��يرة املنتخب الوطني 
ف��ي املش��اركات املقبل��ة، اذ عم��ل امل��اك 
التدريب��ي على منح الفرصة لطاقات أكدت 
علو كعبها، وكان��ت على موعد مع التفوق 
بتقدمي االداء الفني العالي بشهادة املتابعني 
خلليجي 23. قاسم، اوضح ان املشكلة التي 
عاناه��ا الفريق هي العق��م التهديفي الذي 
حاول املاك التدريبي ايجاد حلول له من دون 
ج��دوى، الن ه��ذا ال يأتي بني ليل��ة وضحاها، 
مبينا ان املدة املقبلة ستش��هد وضع حلول 

ناجع��ة نحو احلصول على مع��دل تهديفي 
أفضل، حي��ث ميلك العراق طاق��ات متميزة 
وجدي��رة باس��تعادة ألقه��ا ف��ي اخلط��وط 

األمامية.
واض��اف: التع��ادل في املب��اراة األول��ى امام 
البحرين يعد طبيعياً، لكن الش��يء الغريب 
هو الهجوم اإلعام��ي الكبير الذي تعرضنا 
إلي��ه كم��اك تدريبي بنحو خ��اص والعبني 
عموم��اً، ولق��د فرض��ت علين��ا اخاقن��ا ان 
نتري��ث وال نرد، واحلفاظ على االس��تقرار في 
بعثة العراق، وكذلك االس��تماع إلى اعضاء 
احتاد الكرة بش��أن احلاجة إلى خدمات املاك 
التدريب��ي في اكم��ال البطول��ة، الن تفكير 
املدرب��ني كان ينصب على تقدمي االس��تقالة 
من اج��ل احلفاظ عل��ى الس��معة والهيبة 
امام العبينا وفس��ح اجملال لاحت��اد من أجل 
االستعانة مباك تدريبي اخر ليكمل املهمة، 
وتريثت بعدم اطاق قرار االس��تقالة، ملا بعد 
املب��اراة الثانية، برغم ان هذه املدة ش��هدت 
ضغطاً كبيراً من مواقع إعامية عدة، كانت 
بحق تكفي الغراق اس��طول بح��ري كامل، 

لكن احلنك��ة واخلبرات التي كس��بناها من 
جتارب تدريبية عدة، أس��همت في اس��تعادة 
الت��وازن بتحقيق الفوز على قطر في املباراة 

الثانية.
وتابع: م��ا يؤكد انني لس��ت انهزاميا، قررت 
التري��ث حت��ى مب��اراة قط��ر بالتش��اور مع 
زمائ��ي ورف��اق الدرب ف��ي امل��اك التدريبي، 
التي كس��بنا فيها 3 نقاط مهمة، ثم قررنا 
العزم عل��ى تقدمي االس��تقالة، ف��كان عني 
الص��واب، كن��ا مجبري��ن ال مخيري��ن، لكن 
هن��ا موقف احتاد الك��رة كان ايجابيا، فعمل 
على حثنا على االس��تمرار والبقاء على رأس 
اله��رم التدريب��ي للمنتخ��ب مج��ددا ثقته 
بقدراتن��ا، ه��ذه النقطة كان��ت مبنزلة حتول 
في مسيرة املنتخب، فكانت ثمارها ايجابية 
جداً، حيث واجهنا املنتخب اليمني لنحقق 
الف��وز ايض��ا ونبلغ نصف نهائ��ي البطولة، 
فكان��ت احلظوظ ترتفع بالوصول إلى املباراة 

النهائية.
وع��ن مباراة اإلمارات، اش��ار اجلن��رال، إلى ان 
مواجه��ة املنتخ��ب اإلماراتي كان��ت مثيرة، 

فيه��ا لم نكن س��لبيني، فتوف��رت لنا فرص 
لعب احلظ ويقظة الدفاع اإلماراتي وال سيما 
كرة عاء عبد الزهرة التي انقذها الدفاع من 
ف��م املرمى، وحاولنا تس��جيل ه��دف الفوز، 
ولعبنا بثاثة مهاجمني، وعملنا على الدفع 
باعبين��ا نح��و االمام، لكن م��ن دون جدوى، 
وايض��اً هنالك من يق��ول ان املدرب اإلماراتي 
احملت��رف اإليطالي، ألبيرتو زاكيروني، س��عى 
إل��ى اس��تدراج الع��راق وااليقاع ب��ه في فخ 
ركات احلظ، وه��ذا ما ننفي��ه، كوننا لعبنا 
وكما اشرت مسبقا بثاثة العبني في اخلط 

الهجومي محاولني طرق الشباك.
وق��ال ان التغيي��ر في ج��دول الاعبني ممن مت 
اعتماده��م عل��ى تنفيذ ركات اجل��زاء يعود 
جلانب نفس��ي او اصابة العبني، هنالك مثاً 
م��ن طل��ب تأخير دوره ف��ي التنفي��ذ، فكان 
ع��اء عبد الزه��رة وهم��ام ط��ارق بالترتيب 
الرابع واخلامس، وهنا فع��ا يجب ان يتدخل 
مدرب املنتخب، لكن تدخله سيكون سلبيا، 
الن ركات اجل��زاء تتطلب مناخات نفس��ية 

مثالية، من دون الضغط على الاعبني.

اوض��ح قاس��م، ال��ذي كان امل��درب الوطني 
الوحي��د ب��ني 8 مدربني اش��رفوا على تدريب 
منتخب��ات خليج��ي 23، ان��ه كان يرش��ح 
الع��راق وقطر إل��ى املب��اراة النهائية، لكن 
الفوز الذي حتقق لألسود على العنابي الذي 
يعيش مرحلة اس��تقرار كبي��رة منذ العام 
2012، كان حج��ر عث��رة في طري��ق الفريق 
القط��ري إلكمال الش��وط اخلليجي بتميز، 
كما نوه، إل��ى ان االداء اجلماعي طغى على 

اجلانب الفردي لعموم املنتخبات املش��اركة 
في البطولة اخلليجية بنس��ختها 23 التي 
كان��ت مق��ررا ان يت��م تاجيلها، وش��هدت 
نقله��ا من قطر إلى الكويت، لذلك لم يكن 
املنتخ��ب جاهزا بدرجة تام��ة فنيا، وهذا ما 

افرزته املباريات.
تغيي��رات طفيف��ة  ان  واعل��ن، 

التدريبي  املاك  سيجريها 
على تشكيلة املنتخب 

باس��تقدام  الوطني 
العبني جدد بحسب 
اليه��م  احلاج��ة 
لقناع��ات  وفق��اً 

املاك التدريبي.
املب��اراة  وع��ن 
الودية  الدولية 
املنتخب  ام��ام 
ي  د لس��عو ا
ف��ي  املق��ررة 
البص��رة يوم 
ش��باط   27
 ، ملقب��ل ا
املدرب  اشار 
طن��ي  لو ا
س��م  با
الى  قاسم، 
املب��اراة  ان 
جداً  مهمة 
لتعزيز ملف 

العراق في رفع 
احلظر الذي ينتظره اجلميع، 
لذلك سيكون لزاما ًعلى 
اجلمي��ع التعاون كما في 
التي  الس��ابقة  املباريات 
ضيفته��ا ماعب العراق 

محط��ة  وه��ي  اجلميل��ة، 
مهم��ة للمنتخب الوطني 
لتقدمي مب��اراة كبيرة امام 

الذي  الس��عودي  نظيره 
يعد من خيرة منتخبات 
الق��ارة اآلس��يوية التي 
ل��م تغب ع��ن نهائيات 
ف��ي  العال��م  كأس 

النسخ السابقة.

المدرب الوطني الوحيد في خليجي 23

باسم قاسم: حصيلة األسود في الكويت »مقبولة«

بغداد ـ الصباح الجديد:
طاقمنا التحكيمي الدولي بكرة القدم، املؤلف 
م��ن علي صباح للوس��ط ومس��اعدي احلكم 
أمي��ر داود والدكتور واثق مدل��ل، أكد جدارته 

في مش��اركته في منافسات خليجي 23 
لك��رة القدم التي اختتم��ت احداثها في 
دولة الكويت، حيث أدار مباراتني حلساب 
اجملموعة األولى، فتمكن من قيادة مباراة 
اإلمارات وعمان في اجلولة االولى والتي 
انتهت إماراتي��ة بهدف من ركلة جزاء 
س��جلها عل��ي مبخوت ف��ي الدقيقة 

28، في املباراة التي قادها برفقة احلكم 
الرابع، وه��و األوزبكي عزي��زوف، فيما قاد 

في اجلول��ة الثالثة مباراة اإلمارات والكويت 
الت��ي انته��ت بالتعادل الس��لبي، وكان 

يرافقه��م اليمني هيث��م الوليدي 
حكماً رابعا.

الدولي،  وقال احلك��م 
علي صب��اح، الذي 

عاد برفقه زمائه 
أمس إلى الوطن 

االنتهاء  بع��د 
من املهمة 

ف��ي 

خليجي 23، حيث تنص اللوائح على عدم بقاء 
الطواق��م التحكيمية في حال تأهل منتخب 
بادهم إلى دور نصف النهائي، 
ق��ال: ان��ه س��عيد بالتألق 
ال��ذي حص��ده التحكيم 
العراق��ي ف��ي البطول��ة 
بنس��ختها  اخلليج��ي 
ال��� 23 ف��ي الكوي��ت، 
الطاقم  يع��د  حيث 
العراق��ي هو الوحيد 
الذي قاد مباراتني في 
اجملموع��ة االولى، فيما 
حتكيم��ي  طاق��م  ق��اد 
إمارات��ي مباراتني ايضاً 
اجملموع��ة  ف��ي 

الثانية.

: ان جميع مباريات خليجي 23 ش��هدت  وب��نينّ
اث��ارة وندية ب��ني جميع املنتخبات املش��اركة، 
حيث كان��ت املباري��ات على درج��ة عالية من 
املنافس��ة، واجلميع يس��عى إلى التفوق على 
حس��اب االخر مل��ا حتمله منافس��ات خليجي 
لكرة القدم من اهتمام رس��مي وحكومي من 
جميع البلدان اخلليجية، فيما يكون االهتمام 
اإلعام��ي بالبطول��ة واحداثه��ا عل��ى اعل��ى 

درجاته.
واش��ار إلى: ان اللقاء األول كان محط اهتمام 
اإلع��ام واملتابعني ملا آلت الي��ه نتيجة املباراة 
بف��وز اإلمارات بهدف جاء من ركلة جزاء، اتخذ 
القرار بالوقت املناسب في ضوء سحب الاعب 
العماني لاعب من اإلمارات، وهذه الركلة كانت 
مثارا لشك الكثيرين، إال انها كانت صحيحة 
بعد االع��ادة التي اتفق فيها املتخصصون، وال 
س��يما ان البطولة شهدت حضور نائب رئيس 
جلنة احلكام في االحتاد اآلسيوي القطري هاني 
ب��ان، وعضو جلنة التحكيم القارية البحريني 
عبد الرحمن عبد اخلالق الدلوار. مش��يراً إلى: 
ان فوز الطاقم العراقي بتقومي بلغ 8 درجات 
من 10 درجات، يعد جناحاً ألسرة التحكيم 

العراقية في البطولة اخلليجية.
كان  العراق��ي  الطاق��م  ان  واوض��ح: 
واثن��ني  خليجي��ة،  طواق��م   8 ب��ني 
محايدي��ن، أحدهما أوزبكي واالخر 
م��ن س��ريانكا، مت تخصيصهم 
منافس��ات خليج��ي  لقي��ادة 
23 لك��رة الق��دم، حي��ث نال 
اإلش��ادة  العراقي  الطاق��م 
والثناء بفضل املستوى الذي 
قدمته وجناح��ه الكبير في 
إدارة املبارات��ني إلى بر االمان 

حلساب اجملموعة االولى.
واك��د ان م��ا حتق��ق ف��ي كأس 
اخللي��ج العربي بالنس��خة 23 يعد 
اضاف��ة جديدة الس��رة التحكيم ف��ي العراق 
الت��ي س��جلت جناح��ات ع��دة برهن��ت عل��ى 
كفاءته��ا ومقدرتها على قي��ادة املباريات إلى 
ب��ر االمان، مضيفاً إل��ى ان النجاح جاء بفضل 
التش��جيع املتواصل واملس��اندة الت��ي تنالها 
الطواقم التحكيمية من جلنة احلكام املركزي 
في االحتاد العراقي لكرة القدم برئاسة السيد 

طارق أحمد.

نجاح جديد يحصده قضاة المالعب

علي صباح: التحكيم العراقي كسب اإلشادة
الكويت ـ وكاالت:ورفع درجات التقويم في خليجي 23 

كش��ف رئيس االحتاد الكويتي لكرة القدم، 
الشيخ أحمد اليوسف، عن العائدات املالية 
لبطولة خليجي 23، التي استضافتها باده 
في الفترة من 22 كانون األول املاضي وحتى 

اخلامس من كانون الثاني اجلاري.
وفتحت الكويت أبواب االستادات باجملان في 
مباريات املنتخبات الثمانية، وشهدت الدورة 
إقباال جماهيريا كبي��را، جتاوز كل التوقعات، 
وذلك عل��ى الرغم م��ن وداع أصحاب األرض 

مبكرا من خال منافسات الدور األول.
وق��ال اليوس��ف إن عائ��دات الكوي��ت م��ن 
خليجي 23 بلغت 9 مايني دوالر، فيما بلغت 
عائ��دات البطول��ة 23 مليون��ا، م��ن النقل 

التلفزيوني.

وأشار اليوسف في برنامج تلفزيوني، إلى أن 
خليجي 23 جنحت على جميع املس��تويات، 
مش��يدا ب��دور اللج��ان العامل��ة، والتعاون 

الكبير الذي مت أثناء سير البطولة.
وفي س��ياق مختلف، كش��ف اليوس��ف أن 
جلنة تقصي احلقائق التي حضرت من الفيفا 
إل��ى الكوي��ت مؤخرا، ق��د حض��رت بدعوة 
من االحتاد احلالي، مش��يرا إل��ى أن عودة تلك 
اللجنة أو تلقي نتائج زيارتها يبقى أمرا في 
عل��م الغيب، مؤكدا قبول أي نتائج بش��رط 

أال يعود اإليقاف على الكويت مجددا.
إل��ى ذلك، تلق��ى مدير عام الهيئ��ة العامة 
للرياضة، حمود فليطح، رس��الة نصية، من 
أمير الكويت، الش��يخ صباح األحمد، أعرب 
خالها عن خالص شكره وتقديره، للجهود 

الت��ي بُذل��ت في وقت قياس��ي، خ��ال فترة 
التحضي��ر والتنفي��ذ، الس��تضافة بطولة 

خليجي 23.
وأش��اد األمير بالتع��اون املثمر، م��ع اجلهات 
الرس��مية األخرى، والذي أس��هم في إجناح 

الدورة، وإظهار الوجه احلضاري للكويت.
كما تلقى املدير العام، رسالة نصية، من ولي 
العهد، الش��يخ نواف األحم��د، عبر خالها 
عن أخلص التهاني، مبناس��بة جناح فعاليات 
بطول��ة كأس اخللي��ج العرب��ي، إل��ى جانب 
رسالة أخرى بذات املعنى، من رئيس مجلس 
الوزراء، الش��يخ جابر املب��ارك.. ومن جهته، 
عبر فليطح عن بالغ سعادته وتقديره لتلك 
الرسائل، متمنًيا للجميع التوفيق، والعمل 

اجلاد اخمللص، خلدمة الكويت.

عائدات كأس الخليج العربي في الكويت 

23 مليون دوالر من النقل التلفزيوني فقط

حكم النخبة اآلسيوي 
علي صباح

مساندة عراقية ألسود الرافدين في خليجي الكويت



11 اقتصاد

أظهرت نتائج أعمال ش��ركة جن��رال إلكتريك أمس 
األربع��اء انخفاض إيراداتها بنس��بة خمس��ة باملئة 
وتكبدها خسائر بلغت عشرة مليارات دوالر في الربع 
األخير من العام، بسبب ما أعلنته الشركة بالفعل 
م��ن تكاليف قدرها 11 مليار دوالر لتغطية خس��ائر 

تأمني وضرائب.
وقال��ت الش��ركة الصناعي��ة األميركي��ة العمالقة 
إن »األرب��اح هبطت 88 باملئة في أنش��طة الكهرباء 
املتعث��رة التي تصنع معدات توليد الكهرباء«، وعزت 
ذل��ك إلى مصاريف غير مح��ددة وعوامل أخرى. ولم 

تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل حتى اآلن.
وانخفض��ت اإلي��رادات والطلبيات بش��دة أيضا في 

قطاع الكهرباء.
وبينت إن إجمالي الس��يولة من أنش��طة التشغيل 
الصناعي بلغ 7.8 مليار دوالر في الربع األخير مبا يفوق 
توقع��ات بوصولها إلى نحو س��بعة ملي��ارات دوالر. 

وأضافت أن قدرتها على توليد السيولة تتحسن.
وبلغ إجمالي خس��ائر جنرال إلكتري��ك 10.01 مليار 
دوالر في الرب��ع األخير مقارنة مع أرباح قيمتها 3.48 

مليار دوالر قبل عام.
وس��جلت جن��رال إلكتريك خس��ارة م��ن العمليات 
املس��تمرة بلغت 1.15 دوالر للسهم في مقابل ربح 

بلغ 39 سنتا للسهم قبل عام.
وانخفض إجمالي اإليرادات إلى 31.40 مليار دوالر من 

33.09 مليار دوالر.

ق��ال كالودي��و ديس��كالزي الرئيس التنفي��ذي إليني 
اإليطالي��ة للطاقة إن أس��عار النفط أصبحت أكثر 
تأثرا باألحداث السياسية عما كان عليه الوضع منذ 
سنوات قليلة نظرا لتقلص فائض املعروض العاملي 

من اخلام.
وأضاف ديس��كالزي، على هامش املنتدى االقتصادي 
العامل��ي في داف��وس، إن خفض اإلنتاج ال��ذي تتبناه 
منظمة أوبك وروسيا ونقص االستثمارات في حقول 
جديدة يدفعان الس��وق بشكل متزايد نحو عجز في 
اإلم��دادات، وهو ما ميهد الطريق أمام صعود أس��عار 

النفط.
لكن زيادة إنتاج النفط الصخري في الواليات املتحدة، 
الذي من املنتظ��ر أن ينمو مبقدار مليون برميل يوميا 
هذا العام، يعني أن أسعار اخلام ستتراوح بني 60 و65 
دوالرا للبرميل في املتوس��ط في عام 2018، بحسب 

ما قاله ديسكالزي.
وارتفعت أس��عار النفط مبا يزيد عن 50 في املئة منذ 
منتصف العام املاضي، م��ع بدء تأثير خفض اإلنتاج 
ال��ذي تقوده أوبك، لتصل إلى 70 دوالرا للبرميل، وهو 

مستوى لم تشهده منذ أواخر 2014.
وبخالف األعوام املاضية، تلقت األس��عار دعما أيضا 

من األحداث السياسية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز باتريك أملان 
وارد، إن الش��ركة ستقوم في نهاية الشهر اجلاري 
باس��تئناف احلك��م األخير ال��ذي أصدرته احملكمة 

البريطانية في قضية الصكوك.
وكان��ت محكمة بريطانية قد قض��ت في كانون 
األول املاض��ي ب��أن تقوم دان��ة غاز بس��داد كامل 

القيمة االسمية للصكوك.
وأش��ار إل��ى أن احلك��م البريطان��ي األخير قضى 
بس��داد دان��ة غ��از القيم��ة االس��مية الكامل��ة 
للصك��وك، وهناك طعن��ان، ال أريد أن أعقد األمور 
كونها معقدة بعض الشيء، وقد باشرت احملكمة 
البريطاني��ة ف��ي القضية من دون مش��اركة دانة 

غاز، بعد أن منعتها احملكمة في الشارقة.
وأض��اف »ولكن قرر القاضي ف��ي بريطانيا املضي 
قدم��ا دون دانة غ��از، األمر ال��ذي طعنته ورفضته 
الش��ركة، وبعد ذل��ك في تش��رين األول، حكمت 
احملكم��ة البريطانية اس��تنادا على م��ا مت تقدميه، 
ول��م تعترض دانة غاز على ذلك كونها لم تتمكن 

من الظهور أمام القاضي«.
وق��ال أملان هناك عقد واح��د في الصكوك خاضع 
للقان��ون البريطاني وهو ما مت إص��دار احلكم بناء 
عل��ى هذه العقد، ولكن وثيقة الصكوك خاضعة 
حتت للقانون اإلماراتي. وأكد أن الشركة ستتقدم 

في 29 من الشهر اجلاري الستئناف هذا احلكم.

جنرال إلكتريك

إيني

دانة غاز

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أم��س  النف��ط،  وزارة  أعلن��ت 
ع��ن مجم��وع صادرات  االربعاء، 
الع��راق النفطية لش��هر كانون 
األول لع��ام 2017، مبينة أن عدد 
الش��ركات الت��ي تعاقدت معها 
ش��ركة النف��ط ) س��ومو( لبيع 

النفط بلغ 38 شركة.
وزارة  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
النف��ط عاص��م جهاد ف��ي بيان 
صحاف��ي، إن »مجم��وع كمي��ة 
الص��ادرات النفطي��ة املتحققة 
لشهر كانون األول املاضي 2017 
بحسب االحصائية الصادرة من 
شركة تس��ويق النفط )سومو(، 
بل��غ 109 مليون و573 ألف و817 

برميالً«.
»اإلي��رادات  أن  جه��اد،  وأض��اف 
املتأتي��ة من النف��ط بلغت أكثر 
من 6 مليارات و503 مليون و692 
ألف دوالر«، مشيراً إلى أن »معدل 
سعر البرميل الواحد بلغ 59,35 

دوالراً«.
»ع��دد  أن  إل��ى  جه��اد،  ولف��ت 
الش��ركات الت��ي تعاقدت معها 
شركة سومو بلغ 38 شركة من 

جنسيات مختلفة«.
ويصدر العراق النفط اخلام حاليا 
من املوان��ى اجلنوبية في البصرة 
الشمالية  الصادرات  بعد توقف 
نتيج��ة »ع��دم الت��زام« اإلقليم 
باالتف��اق النفطي م��ع احلكومة 

االحتادية.
لكن ص��ادرات الع��راق النفطية 
اجلنوبي��ة تراجعت خ��الل كانون 
الثاني اجل��اري 100 أل��ف برميل 
يومياً بفعل سوء أحوال الطقس 
وتأثيره��ا عل��ى حركة الش��حن 

البحري.
وأش��ارت مصادر مبجال الشحن 
وصناعة النف��ط ، ل�«رويترز«، أن 
اجلنوبية،  النفطي��ة  الص��ادرات 

بلغ متوسطها نحو 3.44 مليون 
برمي��ل يومي��اً، خالل األس��ابيع 
الثالث��ة األولى من هذا الش��هر، 
بتراجع 100 ألف برميل يوميا عن 
ققة  احملحُ القياس��ية  مستوياتها 

في كانون األول املاضي.
أعلن��ت،  النف��ط  وزارة  وكان��ت 
في وقت س��ابق، رف��ع صادراتها 
النفطي��ة من منطق��ة البصرة 
اجلنوبية 200 أل��ف برميل يومياً 
لتعوي��ض النق��ص م��ن حقول 
للحفاظ  الش��مالية،  كرك��وك 
ف��ي  العراقي��ة  احلص��ة  عل��ى 

»أوبك«.

وقال متحدث باسم بورصة دبي 
للطاقة، أمس األربعاء، إن »شركة 
س��ومو باعت مليوني برميل من 
خام البصرة الثقي��ل حتميل آذار 
بع��الوة س��عرية 31 س��نتا فوق 

سعر البيع الرسمي«.
وأضاف أن »الش��حنة س��تكون 
جاه��زة للتحميل ف��ي املدة بني 
26 و28 آذار لكن ليس لها وجهة 

محددة.
وذكر أن »17 من بني 20 مشاركا 

في املزاد قدموا عروضا«.
وتحُظهر عملي��ة البيع أن الطلب 
الثقي��ل  البص��رة  خ��ام  عل��ى 

يتحس��ن، إذ ل��م ت��رس س��ومو 
ش��حنات للتحميل ف��ي كانون 
امل��زادات  ف��ي  وش��باط  األول 
السابقة نتيجة غياب العروض.

عل��ى الصعيد ذات��ه، أكد األمني 
الع��ام المان��ة مجل��س ال��وزراء 
مهدي الع��الق, أمس االربعاء, ان 
»بغداد في حّل من عقود شركة 
روسنفت الروسية التي وقعتها 
مع كردس��تان«، مش��يراً الى ان 
الش��ركة اوقع��ت نفس��ها في 

مشكلة.
واوضح العالق في بيان صحافي، 
أن »بغداد في حل من االلتزامات 

املترتبة على العقود التي وقعتها 
ش��ركة روس��نفت الروسية مع 

كردستان«.
وتابع قائال: »رمبا سببت الشركة 
حرج��ا لنفس��ها قب��ل أن حترج 
أن يت��م ح��ل  اآلخري��ن، ونأم��ل 

املشكالت بطريقة صحيحة«.
وكانت روس��نفت كبرى شركات 
النفط الروس��ية اعلنت في 19 
تش��رين االول املاض��ي توقيعها 
تب��دأ  اتفاقي��ة م��ع كردس��تان 
مبوجبه��ا بالتنقيب ع��ن النفط 
ف��ي خمس��ة مواق��ع مختلفة 

باإلقليم.

 670 وج��ود  الش��ركة  وتتوق��ع 
ملي��ون برمي��ل م��ن النفط في 
املواقع اخلمس��ة، مبين��ة ان في 
حال تأكد وجود اخلام، ستباش��ر 
باإلنتاج التجاري من هذه املواقع 

في العام 2021.
املوقع��ة،  االتفاقي��ة  ومبوج��ب 
تكاليف  روس��نفت  س��تتحمل 
إجراء دراس��ات وحفر تقدر بنحو 
400 مليون دوالر، منها 200 مليون 
دوالر ق��د تدفع من عائ��دات بيع 
املش��روع بعد استخراجه  نفط 
وستحصل في املقابل على 80% 

من أرباح املشروع.

100 ألف برميل يوميًا معدل تراجع الصادرات الجنوبية 

6.5 مليارات دوالر إيرادات النفط في كانون األول

مجموع كمية 
الصادرات النفطية 
المتحققة لشهر 
كانون األول الماضي 
2017 بحسب 
اإلحصائية الصادرة 
من شركة تسويق 
النفط )سومو(، بلغ 
109 ماليين و573 ألفًا 
و817 برمياًل

أحد املوانئ النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

يحتل العراقي��ون املرتبة األولى في 
متلك العقارات في تركيا وأذربيجان، 
وفق��اً لبيان��ات ص��درت أخي��راً عن 
إل��ى  واس��تناداً  رس��مية.  هيئ��ات 
اإلحصاء  أعلنتها »هيئة  معلومات 
التركي��ة«، وصل عدد املن��ازل التي 
اش��تراها أجان��ب ف��ي تركي��ا حتى 
نهاية ع��ام 2017 إلى 81 ألفاً و754 
منزالً، أي مبتوس��ط 50 عقاراً يومياً، 
بنمو نس��بته 18.6 في املئة مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام املاضي.
وتص��ّدر العراقي��ون القائمة، ليحل 
املرتب��ة  والكويتي��ون  الس��عوديون 
الثانية والثالثة على التوالي. ووصل 
عدد املنازل التي اش��تراها عراقيون 
ف��ي تركيا خ��الل عام واح��د، إلى 8 
آالف و909 عقارات، في حني اشترى 
من��ازل،  و107  آالف   6 الس��عوديون 
وح��دة  و672  آالف   4 والكويتي��ون 

سكنية.
العراق��ي املتخصص  وع��ّد اخلبي��ر 
ف��ي  العق��اري  االس��تثمار  مبج��ال 
اخلارج عالء الصاحلي »حجم اإلقبال 
العراق��ي على ش��راء العقارات في 
اخل��ارج، مرهون بش��رط واحد مهم 

يتمثل ف��ي ارتباط هذا االس��تثمار 
مبنحهم حق اإلقامة أو اجلنسية«. 

ولفت إلى أن »أس��راً عراقية كثيرة 
واجهت صعوب��ات عندما قررت بيع 
أمالكه��ا في بغ��داد والهج��رة إلى 
دول اجلوار. وفقد بعضهم مدخراته 
نتيجة انتظار املوافقة على الهجرة 
التي قد تطول لسنوات«. لذا رأى أن 
تعديل القوانني ف��ي بعض البلدان 
ومن��ح املس��تثمرين ح��ق اإلقامة، 
»فرص��ة مهم��ة لتحقي��ق أح��الم 

الهجرة«.
وأكد الصاحلي أن »أسعار العقارات 
ف��ي امل��دن العراقية س��جلت زيادة 
غي��ر حقيقي��ة من��ذ الع��ام 2008، 
خصوص��اً م��ع وج��ود نق��ص ف��ي 
املعروض الس��كني يقدر ب�4 ماليني 
وح��دة، إضافة إلى تك��دس األموال 
بطرق غير شرعية عند بعضهم، ما 
أسهم في الوصول إلى هذه احلال«. 
وأش��ار إل��ى أن »األس��عار تخط��ت 
ف��ي محافظ��ات وبغ��داد والبصرة 
والنجف، أس��عار العقارات في مدن 
عاملية معروفة بارتفاع األسعار مثل 

لندن ونيويورك ودبي«.
وبني أن »األس��عار املرتفعة أسفرت 
ع��ن ركود في القطاع، خصوصاً مع 
حتوله إل��ى ريع غير مجد، إذ من غير 

املش��جع ش��راء عق��ار بقيمة 300 
ألف دوالر، وتأجيره بقيمة 600 دوالر 

شهرياً كحد أقصى«.
وإل��ى ما س��بق، يحُض��اف »انخفاض 

وأذربيج��ان  تركي��ا  ف��ي  األس��عار 
العراقية،  العقارات  بأسعار  مقارنة 

خصوص��اً أن العائ��دات الش��هرية 
الناجتة عن اإليجارات تصل إلى ألف 
دوالر في بع��ض املناطق، من دون أن 
يتعدى سعر الوحدة 30 ألف دوالر«.

ه��ذه الزيادة ف��ي اإلقب��ال األجنبي 
على ش��راء العق��ارات ق��ي اخلارج، 
ناجتة عن من��ح تلك الدول امتيازات 
اإلقامة  في مقدمه��ا  للمش��ترين 
الدائمة أو احلصول على اجلنس��ية، 
فضالً عن اإلعفاء الضريبي وتيسير 
معامالت حتويل امللكية والضمانات 

القانونية املقدمة والريع املتحقق.
وقال منصور عل��ي اخلالدي مواطن 
اش��ترى أخي��راً وحدتني س��كنيتني 
ف��ي أذربيجان، أن »إقدامه على هذه 
اخلطوة كان بس��بب عدم متكنه من 
ش��راء منزل ف��ي العاصم��ة بغداد 
مببل��غ 70 أل��ف دوالر حص��ل عليها 
بعدما باع األرض التي منحته إياها 
ببعض ش��رائح  أس��وة  احلكوم��ة، 
موظف��ي الدول��ة«. ولف��ت إل��ى أن 
»هن��اك من ي��روج لهذا الن��وع من 
االس��تثمار بينهم شركات عقارية، 
ويتكف��ل بع��ض ه��ذه الش��ركات 
بتنظيم عملية اإليجار طوال شهور 
الس��نة للس��ياح في مقابل مبالغ 
مالية جيدة، إضافة إلى منح إقامة 
دائمة ف��ي أذربيجان، ما ميكنني من 

االستقرار فيها في أي وقت«.
وأفاد رئيس احتاد سماسرة العقارات 
في تركيا علي تايالن في تصريح له، 
بأن »األجانب يهتمون بش��راء منازل 
في مدن تركية خصوصاً اسطنبول 
واملدن السياحية القريبة من البحر، 

للسكن واالستثمار«.
وقال عضو جلنة االقتصاد واالستثمار 
البرملانية برهان عبداهلل، في حديث 
»ه��ذه  إن  الدولي��ة،  »احلي��اة«  ل��� 
اإلحصاءات تظهر مدى االس��تنزاف 
الذي تتع��رض له الكتل��ة النقدية 

العراقية في البلد«.
وأوضح أن »خالل عام واحد، اشترى 
س��كنية  وح��دة   9000 عراقي��ون 
ف��ي تركيا. ولو احتس��بنا أن س��عر 
الشقة 50 ألف دوالر، فإن ذلك يعني 
أن اإلجمالي 450 مليون دوالر، وبهذا 
املبل��غ ميكن بن��اء مجمع س��كني 

جديد داخل العاصمة بغداد«.
وألق��ى عبداهلل اللوم على املصارف 
العراقية اخلاص��ة واحلكومية، التي 
أوجدت بيئة طاردة لالس��تثمار في 
البل��د، قائ��الً »ل��و كان��ت املصارف 
س��باقة ف��ي اس��تثمار اإليداع��ات 
النقدية في مجال اإلسكان ملا توجه 
املواطن لش��راء وحدات سكنية في 

بلدان أخرى«.

تقـرير

ارتفاع أسعار العقارات يشّجع الشراء في الخارج
لنقص في المعروض المحلي يقّدر بـ4 ماليين وحدة سكنية

ارتفاع أسعار العقارات
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظه��رت بيانات للبن��ك املركزي 
أن  األربع��اء،  أم��س  التونس��ي، 
تفاقم العجز التج��اري أدى إلى 
مزيد من تآكل احتياطي العملة 
الصعب��ة ال��ذي أصب��ح يغطي 
واردات 89 يوما فقط. واملستوى 
احلالي هو أضعف مس��توى في 

15 عاما.
ووفق��ا لألرق��ام الرس��مية فقد 
زاد العج��ز التج��اري لتونس إلى 
15.592 مليار دين��ار )6.49 مليار 
دوالر( في نهاية 2017، مس��جال 

مستوى قياسيا مرتفعا.
م��ن جهة أخ��رى، ذك��رت وكالة 
األنباء الرس��مية ف��ي تونس أن 
البرملان واف��ق على خطة للبنك 
املرك��زي لبي��ع س��ندات بقيمة 
مليار دوالر للمساعدة في متويل 

ميزانية 2018.
وأضافت الوكالة أن وزارة املالية 
أص��درت تعليم��ات إل��ى البنك 
املرك��زي، بعد موافق��ة اللجنة 
املالية بالبرملان، إلصدار السندات 

في النصف الثاني من آذار.
وفي الس��ابق أعلنت تونس إنها 
حتتاج إلى قروض بثالثة مليارات 
دوالر لتموي��ل ميزانيتها البالغة 
36 مليار دينار )14.7 مليار دوالر( 

في 2018.
في ش��أن متصل، قال��ت وكالة 
األنباء الرس��مية ف��ي تونس إن 
التونس��ي واف��ق على  البرمل��ان 
لبي��ع  املرك��زي  للبن��ك  خط��ة 
دوالر  ملي��ار  بقيم��ة  س��ندات 
للمس��اعدة ف��ي متوي��ل موازنة 

.2018
وأضاف��ت الوكال��ة أن وزارة املال 
أص��درت تعليم��ات إل��ى البنك 
املركزي، بع��د موافقة جلنة املال 
في البرملان، إلصدار السندات في 

النصف الثاني من آذار املقبل.
وفي الس��ابق قال��ت تونس إنها 
حتتاج إلى قروض بثالثة مليارات 
 36 ق��دره  عج��ز  لتموي��ل  دوالر 
مليار دينار )14.7 مليار دوالر( في 

موازنة 2018 .
وتوق��ع أن يهب��ط عج��ز املوازنة 

إل��ى 4.9 ف��ي املئ��ة م��ن الن��اجت 
احملل��ي االجمالي ف��ي 2018، من 
نحو س��تة ف��ي املئ��ة متوقعة 
في 2017. وته��دف تونس لزيادة 
من��و الن��اجت احملل��ي اإلجمالي إلى 
نح��و ثالث��ة ف�ي املئ��ة الع��ام 
املقب����ل م��ن 2.3 ف���ي املئ��ة 

ه�ذا الع�ام.
لضغ��وط  تون��س  وتتع��رض 
م��ن »صن��دوق النق��د الدولي« 
ف��ي  تغيي��رات  لتس��ري�ع 
اقتصادها  ومساعدة  السياسة 
ف��ي التعاف����ي من اعت��داءات 
ش��نها متش����ددون في 2015 
أحلقت أضراراً بقطاع الس��ياحة 

احلي�وي.
وحظيت تونس بإشادة بإعتبارها 
النجاح الدميوقراطي الوحيد بني 
انتفاضات  التي ش��هدت  الدول 
»الربيع العربي« في 2011. لكن 
فش��لت  متعاقب��ة  حكوم��ات 
في إح��داث التغيي��رات الالزمة 
لتقليص عجز املوازنة وتس��ريع 

النمو. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الس��عودية  البورصة  س��جلت 
أعلى نسبة من إجمالي القيمة 
السوقية لألس��واق العربية في 
الرب��ع الرابع من الع��ام املاضي، 
 450.56 إل��ى  وصل��ت  بقيم��ة 
مليار دوالر، لتستحوذ على 38.9 
ف��ي املئة م��ن إجمال��ي القيمة 
 1.15 بلغ��ت  الت��ي  الس��وقية 

تريليون دوالر.
وأشار »احتاد البورصات العربية«، 
إل��ى أن بورص��ة أبوظب��ي حلت 
ملي��ار   132.26 بقيم��ة  ثاني��ة 
املئ��ة  11.4 ف��ي  دوالر، بنس��بة 
م��ن إجمالي القيمة الس��وقية 

لألسواق العربية.
وجاءت بورصة قط��ر في املرتبة 
الثالث��ة بقيم��ة 129.32 ملي��ار 
دوالر، بحص��ة 11.19 ف��ي املئ��ة 
م��ن إجمالي القيمة الس��وقية 

لألسواق العربية.
واحتلت بورصة دبي املركز الرابع 
بقيمة 107.36 مليار دوالر تعادل 
9.3 ف��ي املئ��ة، تلته��ا بورص��ة 

الكويت بنحو 92.74 مليار دوالر 
متثل 8.02 ف��ي املئة من إجمالي 

القيمة السوقية.
واحتل��ت بورصة ال��دار البيضاء 
املركز الس��ادس بقيم��ة 67.18 
مليار دوالر بحصة 5.8 في املئة، 
تلته��ا بورصة مس��قط بقيمة 
46.62 ملي��ار دوالر تع��ادل 4.03 
ف��ي املئة م��ن إجمال��ي القيمة 
البورص��ة  وج��اءت  الس��وقية. 
املصرية ف��ي املركز الثامن بنحو 

46.53 مليار دوالر تعادل 4.02.
وأنهت أسواق اإلمارات تعامالت 
تراج��ع،  عل��ى  املاض��ي  الع��ام 
وانخفض املؤش��ر العام لس��وق 
أبوظبي بنس��بة 3.25 في املئة، 
وتراجع مؤشر س��وق دبي املالي 
4.5 ف��ي املئ��ة، بالغ��اً 3370.07 

نقطة.
وأك��د خب��راء ف��ي تصريح��ات 
صحافي��ة، أن »مس��ارات تداول 
األس��واق العربي��ة ف��ي نهاي��ة 
العام املاضي، أظهرت اس��تمرار 
الس��يولة  قيمة  ف��ي  التقل��ب 

املتداولة والتي ش��كلت املصدر 
الرئيس حلالة الضعف والتقلب 
املس��جلة ف��ي البورص��ات منذ 
حت��ى  املاض��ي  الع��ام  مطل��ع 
األس��واق  بعض  ولكن  نهايته«. 
حتسن بعد إقرار املوازنات العامة 
للس��نة اجلاري��ة، نظ��راً إلى رزم 
احلواف��ز عل��ى قيمة الس��يولة 
ل��دى االقتص��ادات احمللي��ة التي 

تضمنتها.
وارتفع عدد من البورصات نتيجة 
إقرار موازنات توسعية تستهدف 
القطاع��ات االقتصادي��ة كافة، 
ما أس��هم في تعديل االغالقات 
املتعامل��ني  ش��هية  وحتس��ني 
والبحث عن  باملراكز  باالحتفاظ 
واعتم��دت  اس��تثمارية.  ف��رص 
قيم��ة الس��يولة في األس��واق 
العربية خالل العام املاضي، على 
التأثر إيجاباً مبس��توى املعنويات 
لدى املتعاملني، إضافة إلى توافر 
مؤك��دة،  حقيقي��ة  معطي��ات 
االخب��ار  م��ع  س��لباً  وتتفاع��ل 

واإلعالنات أياً يكن مصدرها.

تونس: أسوأ مستوى
 لالحتياطي النقدي في 15 عامًا

1.15 تريليون دوالر
 قيمة البورصات العربية
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واحلورارت، والتعبيرية اجملّس��دة في الروايات، 
فه��و مبثاب��ة خطاطة ارتكز عليها لرس��م 
خريطة تل��ك املنظومة، وح��ّدد فيها احملاور 
الرئيسة ملشروعه: العرب واألصالة / العرب 
واالس��تمرار التاريخ��ي / الع��رب والعق��ل 
الكوني / العرب والتعبير عن الذات. وكّلها 
مح��اور جوهرها الّتأصيل ملفه��وم احلداثة. 
أّم��ا ما تاله من مؤلف��ات الحقة فهو مجّرد 
اس��تدراك ملا قاله اختص��اراً أو تضميناً، أو 
اس��تكماالً مل��ا أف��رزه النقد املوّج��ه إليها، 
أو م��ا اس��تجّد م��ن التص��ّورات الفكرية، 
وم��ن التغّي��رات ف��ي األوض��اع التاريخي��ة 
أو دولّياً،  واالجتماعية والسياس��ية محلياً 
س��يما وأّن مس��ألة الربط على املس��توى 
املعرفي، العلمي والفعلي، من أبرز الّسمات 

املمّيزة لفكره.

جتاوز الفكر الّنهضوي
ت��رى الباحثة أّن م��ا ميّيز املش��روع الفكري 

للعروي هو جتاوزه للفكر النهضوي العربي، 
منذ األفغاني وعب��ده حّتى علي عبد الرزاق 
وطه حس��ن، بنقد أفكار النهضة العربية 
احلديث��ة اّلت��ي ال توحي بخصوب��ة الفعل، 
بحيث أع��اد قراءتها ق��راءة حتليلية جديدة 
متجاوزاً إياها، بإقراره أّن ال حداثة دون اإلفالت 
من سجن الزمنية السنية، واجترار املعارك 
القدمي��ة اّلت��ي ُحس��مت وجتاوزه��ا الزمن. 
ووسم فكر النهضة بأخطاء عّدة ذات داللة 
عميقة، أهّمها س��وء تقدير أنصاف احللول 
الت��ي تبّناها التّيار اإلصالحي، وبالّتالي فقد 
صالحيت��ه وبات عاج��زاً عن إجناز تأس��يس 
جديد لّلحظة التاريخية، بس��بب التفاوت 
ب��ن ما يقتضيه التاريخ من جتاوز وما يتمّيز 
به الفكر من قصور، دون إنكار دوره البارز في 
إنتاج يقظة فكرية وصحوة قومية عنوانها 
الرئيس الّنضال من أجل احلرية واالستقالل 

والسيادة.
إّن مرجعي��ة الفك��ر النهض��وي، بحس��ب 
الع��روي،  تختلف عن املرجعية املؤّسس��ة 
على املفاهيم احلديثة، وحن يُس��ود اجلهل 
باملفاهيم يس��قط الفكر ف��ي دائرة الّتبرير 
واالنتقائية. ولهذا، يقتضي الصراع من أجل 
البقاء بالض��رورة العيش وفق املنطق العام 
والعقالن��ي للتاري��خ، مس��تنتجاً أّن الفكر 
العرب��ي القدمي واحلديث بقي س��جن نظاٍم 
معرفي ) إبس��تمي( دينّي عميق اجلذور ولم 
يتمّكن من إدراك الّثورة اجلديدة اّلتي حدثت 
في تاريخ اإلنس��انية، والعالقة اجلديدة مع 
الزم��ن اّلت��ي خلقت تغّيرات أساس��ية في 
عالقات اجلماعات البش��رية، ولم يستوعب 
والعل��م كموق��ف،  الّتاري��خ  بع��د فك��رة 
وأس��لوَب حي��اة وطريق��ة ومنط��ق عقلّي 
للحي��اة املعاصرة، وإّن��ا اعتبره س��ّراً مينح 
مالك��ه القّوة تلقائياً. كما أّن االس��تخدام 
الّنفع��ي الذرائعي للّتراث، ف��ي احلدود اّلتي 
حتفظ للمجتمع ش��خصيته وموروثه، حال 
دون حتقي��ق انقط��اع ج��ذرّي ع��ن الّنقيض 
السلفي، ومنح اجملال للّسفية لالنقضاض 
على م��ا حتّقق من إجن��ازات جزئي��ة، ما أّدى 
في النهاية إلى انكس��ار املش��روع القومي 
العربي في ما مضى وإلى األسلمة املغلفة 
بالطاب��ع املذهب��ي والطائفي ال��ذي أدخل 

املنطقة حالياً في دّوامة العنف.

التاريخانية  بوصفها ترياقاً
لق��د تن��اول الع��روي احلداثة م��ن منطلق 
املُؤرِّخ، أي كواقعة تاريخية حدثت في مكان 
ما م��ن العال��م لتنس��حب بالتدريج على 
البقّية. ويختزل املفهوم كتاباته التاريخية 
والسياس��ية والروائية كمش��روع حضاري 
للّتغيي��ر ل��ه صف��ة الكوني��ة، مثلما جند 
مش��اريع حضارية أخ��رى يختزلها مفهوم 
الّتقليد. وال نعثر على حداثة تاّمة مكتملة 
في أّي مؤّلف من مؤلفات األس��تاذ العروي، 
فهي رؤية إش��كالية وخلٌق مستمر وجتربة 
غير مكتمل��ة، وانفتاح دائم على ما يحدث 
الس��تيعاب ما يتش��ّكل من عالقات ورؤى. 

س��يرورة ال ينتهي تش��ّكلها، تطّورت على 
م��دار مس��اره الفك��ري واس��تغرقته. وفي 
ه��ذا اإلط��ار، يس��تحضر  الع��روي مفهوم 
مقي��اس  ألّنه��ا  كتري��اق،  »التاريخاني��ة« 
العصرن��ة وطريقة للّتفكي��ر، ونظرة حتترم 
موضوعي��ة التط��ّور التاريخ��ي - نقي��ض  
التحلي��ل اإليديولوجي - وطريقة لاللتصاق 
بالواقع وبوصلة للعمل السياسي الهادف، 
وقدرة على اإلحساس بتوّقف تاريخنا اخلاّص 
متهيداً لتجاوزه، ومسؤولية لبناء جديد في 
إطار زم��ن خاّلق قادر على إدخال الّنس��بية 
والتحّول في أحكامنا وحتليالتنا: » الواقع ال 
يتغّير بالتخّيل، هذا هو درس التاريخانية ملن 
يفهمها على وجهها«.  وهي إذاً منهج في 
البح��ث النظري للظواه��ر التاريخية، يروم 
تغيير الواق��ع واحترام موضوعي��ة التطّور، 
ويس��تجيب ملنطق العصر وحتّدياته ويتيح 
للعرب عبر متّثل املقّدمات واملبادئ »إمكانية 

استدراك التأخر ».

إّن احلداث��ة كبنية ووعّي تنش��أ في س��ياق 
التحدي��ث، ومن جدلي��ة التغّي��ر والتحّول. 
ويعتب��ر الع��روي »التحدي��ث« إيديولوجي��ا 
للتغيي��ر، يقود عل��ى مس��توى احمليط إلى 
التحديث على مستوى الشخصية، واحلداثة 
نفسها مرهونة بسيرورة التحّدي. وهي بهذا 
املعنى فاعلية سياسية واجتماعية، تنشد 
تطوير بنى اجملتمع والسياس��ة واالقتصاد، 
عب��ر سياس��ات وإج��راءات مخّط��ط له��ا 
وموضوعة، في سياق استراتيجيات عملية 
ينهض بأمر حتقيقها جهاز اجتماعي فوقي، 
تتّم ممارس��ة احلداثة فيه م��ن خالل القيادة 
احلكيمة بطبيعة احل��ال، لتحقيق مهّمته 
املتمثلة في االندماج والتغيير االجتماعين 
عبر الوس��ائل الشرعية.  ولم يفّكر العروي 
ف��ي التحديث م��ن زاوية اإلص��الح الديني، 
مثل محمد عبده مث��الً، ألّن احلداثة ال تؤّدي 
لتقوي��ض الدي��ن، ب��ل إّن الدين ي��ؤّدي دوره 
كحاج��ة حيوّية فردي��ة، فاق��داً أّي وظيفة 

كونّي��ة، أو م��ن زاوي��ة التح��ّرر االجتماعي، 
شأن قاسم حداد والطاهر حداد، أو التربية 
والتعلي��م مثل طه حس��ن، بل م��ن زاوية 
تدخل سياسّي إرادي. وهو استنتاج ينطوي 
ل تاريخي��ة  عل��ى تص��ّور لس��يرورة تش��كُّ

للمجتمع ) املغرب كنموذج للتحليل(.
م��ن هنا جاء تركي��زه على الدول��ة، بعد أن 
أح��ّس بخيبة أمل م��ن النخبة وي��أٍس من 
املثقفن كوس��يلة للتحدي��ث، مالحظاً أّن 
االهتمام بالدولة ضعيف ف��ي ثقافتنا، ألّن 
املثقفن العرب لم يهتّموا في الس��ابق إاّل 
بيوتوبيا اخلالفة. لهذا، فإّن حتليله للموقف 
من الدولة والسياس��ة يع��ّد ركيزة تصّوره 
ملفه��وم التحدي��ث، ألّن ه��ذا األخي��ر ف��ي 
حاجة إل��ى الدولة، مثلما الدولة في حاجة 
لتجسيد أدوات العقلنة الشاملة واحلديثة 
في جميع مرافق احلياة، ألّنها ليست ضماناً 
للتحدي��ث إاّل ح��ن تنطوي عل��ى مضمون 
سياسي حداثي، بعيداً عن تكريس التقليد 
وإعادة إنت��اج التأّخر التاريخي :« مُيكن ازدراء 
الدولة ولكنها تظّل َمن يقوى على أن يفتح 

للمجتمع برّمته طريق املستقبل«.

احلداثة البعدية الغائبة
ف��ي مش��روع الع��روي، ال مج��ال  للحديث 
ع��ن احلداثة البعدية، أو م��ا بعد احلداثة، ما 
دمنا لم ننج��ز ما قبلها كض��رورة حياتّية 
ال مف��ّر منه��ا، وم��ا دام��ت مجتمعاتنا لم 
تعش��ها بعد كحالة ذهنية، وبُنى نفسية 
واجتماعي��ة، وحصيل��ة أجيال وق��رون من 
التربية واملمارس��ة، وحتّول معرفّي ِس��مته 
االنتق��ال من املش��ابهة والس��كونية إلى 
التحّول واالختالف، من الّتكرار  واالّتباع إلى 
التولي��د والتجاوز واإلبداع عل��ى غير مثال، 
وجميعها حت��ّوالت ال تت��ّم بق��رار. فعندما 
يتح��ّدث املثقف��ون ف��ي الغرب ع��ن نهاية 
مشروع احلداثة، فذلك يعني أّن حتديث نط 
العيش في مجتمعاتهم قد اكتمل، وفتح 
الباب بإيجابياته وس��لبياته لدخول مرحلة 
جديدة، أي أن اخلبرة ق��د حّلت مكان األمل، 
واجملتم��ع احلديث ق��د أصبح واقع��اً، وليس 
فقط نقيضه املُراد جت��اوزه: »يعيش املثّقف 
عندنا ف��ي عاملن منفصل��ن، يواجه يومياً 
مظاهر التخّلف والاّلمعقول، وكّلها مظاهر 
تدّل على عدم اس��تيفاء شروط احلداثة في 
مجتمعن��ا، يتأّل��م منها ويش��تكي، لكّنه 
عندما يكت��ب فإّنه يبقى س��جن املرويات 
واملقروءات، فيفع��ل كما لو كان يعيش في 
مجتمع متقّدم«. إّن ما بعد احلداثة، في نظر 
الع��روي، تظّل إش��كالية أوروبية غربية في 
املقام األّول، ال تهّم اجملتمعات اّلتي لم تعش 
احلداث��ة بعد، ومنها اجملتمع العربي.  ولهذا، 
اس��تنتج، ذات مّرة،  في إح��دى محاضراته 
»عوائق التحديث« : » احلداثة موجٌة، العوُم 
ضّده��ا مخاطرة، م��اذا يبق��ى؟ إّما الغوص 
حّتى متّر املوجة فوق رؤوس��نا، فنظّل ُحثالة. 
وإّم��ا نع��وم معها ب��كّل ما لدينا م��ن قّوة 

فنكون من الّناجن في أّية رتبة كانت«.

نجيب مبارك

لي��س م��ن اليس��ير الّتعام��ل باخت��زال مع 
مش��روع عب��د اهلل الع��روي الفك��ري الثرّي 
والعميق، ملا يتطّلبه من مستويات متعّددة 
ف��ي الفهم والنقد والتحليل. وال جتدي قراءة 
إنتاج��ه مفص��والً ع��ن مواقف��ه ومتابعته 
للعمل السياس��ي، كما ال ميكن اإلمس��اك 
بخيوطه الرئيس��ة والتفاعل معها ونقدها 
من دون رؤية شمولية. لكن هذا األمر ال مينع، 
كم��ا لم مينع س��ابقاً، العديد م��ن الباحثن 
والنقاد واملفكرين املغاربة والعرب، من تناول 
إش��كاالت بعينها في ه��ذا الصرح الفكري 
الكبي��ر، الذي ما فت��ئ يعلو ويّتس��ع ببهاء 
على مدى س��تة عقود تقريباً. وميكن اعتبار 
اإلص��دار األخي��ر للباحثة املغربي��ة خديجة 
صّب��ار، املوس��وم ب«احلداث��ة ف��ي املش��روع 
الفك��ري لعبد اهلل العروي« ) املركز الثقافي 
للكتاب،الدار البيض��اء، 2017(، يندرج ضمن 
ه��ذا الصنف م��ن الق��راءات، الت��ي اّتخذت 
هن��ا من »احلداث��ة« في فكر الع��روي محوراً 

للبحث.
احلداثة: اختيار فكرّي استراتيجي

ما من ش��ك أّن احلداثة، كإش��كالية فكرية 
مركزية، تظّل هي احلامل األس��اس ملش��روع 
عبد اهلل الع��روي، ويطرحها بش��ّدة الواقع 
اجملتمعي. وميكن القول إّنها استغرقت حياة 
هذا املفكر البارز، حيث اشتغل عليها طويالً 
وعم��ل عل��ى تفكي��ك رموزها باس��تخدام 
العقل النقدي. حيث تأّس��س مشروعه في 
البداي��ة على س��ؤال بس��يط في الش��كل  
وجوه��رّي ف��ي العمق: م��ا العم��ل للخروج 
م��ن واق��ع التأخ��ر والتخل��ف لدخ��ول زمن 
احلداثة، أو كيف ميكن للعرب امتالك أس��س 
املعاص��رة وحتدي��ث النظرة إلى املس��تقبل 
وتوط��ن اجملتم��ع العصري؟ ف��ي إجاباته عن 
هذا الس��ؤال، لم يتوّقف العروي عن اإلحلاح 
عل��ى أن احلداثة ه��ي أجنع الط��رق لتحقيق 
املصلحة اجملتمعية، متى كان لدينا مجتمع 
حُتّقق الدول��ة أهدافه ومصاحل��ه. واملطلوب 
هو الترّق��ي، وليس مجرد التح��ّول والتطّور. 
والترّق��ي ال يت��ّم إاّل عب��ر مفه��وم احلداث��ة، 
ويعمل على تقوية النس��يج اجملتمعي. وفي 
ه��ذا الس��ياق، ي��رى أّن النضال السياس��ي 
واالجتماعي واالقتصادي ينبغي أن ينسجم 
بشكل عميق وش��امل مع النضال الثقافي 
من أجل التقّدم الفك��ري واإليديولوجي، ألّن 

التطّور احلقيقي يبدأ بالّثورة على الفكر.
لقد أّس��س العروي منهجاً فكري��اً واضحاً، 
ورؤية ش��مولية تنطلق م��ن اخلاص الوطني 
والعربي والتاريخ لتعانق اإلنساني والكوني. 
وال ميك��ن تناول احلداثة في فكره دون الوقوف 
عند كتابه »اإليديولوجّية العربية املعاصرة« 
اّلذي يش��ّكل البنية األساس وعمود املعمار، 
وعليه تدور منظومته الفكرية باملس��تويات 
اخملتلف��ة املكونة لها: النظرية اجملّس��دة في 
املفاهي��م، واإلجرائية اجملّس��دة ف��ي اخلواطر 

عادل الصفار
مرة أخ��رى يصطبغ أف��ق البحر بل��ون وردي 
معلن��اً انطف��اء وه��ج آخ��ر للش��مس بن 
امواجه املتالطمة.. وألول مرة منذ زمن بعيد 
يش��رق في أفق حيات��ي املعتم��ة وجه انثى 
يتأل��ق بابتس��امة راحت تبدد عن س��مائي 
قط��ع غيوم س��وداء ثقيلة محمل��ة مبرارات 
كاحلنظ��ل ل��م يك��ن ليخفف عن نفس��ي 
وطأتها س��وى شاطئ البحر.. مالذي الوحيد 
ال��ذي اه��رب الي��ه م��ن جمي��ع إخفاقات��ي 
ومحاوالتي الفاش��لة التي استنزفت سنن 
عمري ومواسم حياتي.. أجلأ إليه ألطفئ بن 
أمواج��ه لهب أمواجي املتالطم��ة بداخلي.. 
مح��اوالً جع��ل مراراتها تنجرف م��ع الرمال 
فتتالش��ى ف��ي س��عة البح��ر وأن��ا أتأمله 
محدق��اً فيه ت��ارة وف��ي الوجوه الس��عيدة 
تارة أخ��رى.. الذين جنحوا ف��ي حتقيق أفضل 
وأجم��ل حلم ف��ي حياتهم، ه��و ذلك احلب 
احلقيقي الصادق الذي وحد نبضات قلوبهم، 
وتصاعد أنفاس��هم، وخلجات نفوس��هم.. 
لذا هم س��عداء بنجاحه��م الباهر.. فهنيئاً 
لهم تش��ابك األكف والعن��اق وتبادل القبل 
امللتهب��ة حب��اً يزداد اتق��اداً.. نار تطف��ئ ناراً 
فتزي��د النفس والروح س��عادة وألقاً وهناء .. 
أما أنا فال س��لوى لي غير النظر حسرة على 
م��ا منيت به من إحباط ف��ي النفس والروح 
يتفاق��م كلم��ا اصطب��غ األفق بل��ون وردي 
معلن��اً انطف��اء وهج الش��مس ب��ن أمواج 

البحر.. وما انفكت تلك الذكرى التعيس��ة 
تتوه��ج من بن رماد الس��نن املتراكم كتّل 
عاٍل على جميع مش��اعري وحواسي فتعود 
تتجس��م في مخيلتي بكل قس��اوتها التي 
عكرت حياتي وجعلت منه��ا مياهاً ضحلة 
بن جدران غرفتي التي اغلقت نوافذها منذ 
زمن بعي��د وحولته��ا الى بالوع��ة مظلمة 
كي احتاش��ى رؤية س��كان احمللة ونظراتهم 
املس��مومة والس��نتهم الت��ي م��ا انفكت 
تس��معني عبارات الس��خرية واالس��تهزاء 
وكأن��ي قرد يعيش بن اجس��اد بش��رية لم 
يعرف الشعور االنساني طريقه اليهم.. وكل 
ما في االمر هو انني احببت ابنة اجليران التي 
تدرس معي في مدرسة واحدة.. متلَّك هواها 
كل جوارح��ي فلم اع��د أرى صورة اجمل من 
مالمحها.. وال عطراً اطيب من رائحتها.. وال 
حلناً اع��ذب من صوتها، فدفعني ذلك بعنف 
الة نقودي، فتحتها وذهبت  ش��ديد الى حصَّ
مب��ا فيها الى الس��وق فاخترت له��ا من بن 
املعروض��ات قالدة احببت ان أزين بها صدرها 
تعبيراً عّما احمله بقلب��ي لها.. ولم يخطر 
ببالي ان اعصاراً س��يداهم بيتنا بعنف كاد 
يقل��ع الباب من ب��ن جدرانه.. وص��راخ أمها 
ميطرنا بش��تى انواع الكالم الش��امت واجلارح 
حتى لم يبق من سكان احلي احداً إال ودفعه 
فضول عارم ملعرفة ما يجري عند باب بيتنا.. 
وس��رعان ما جتمع��وا صغيره��م وكبيرهم، 
يتضاحك��ون  وراح��وا  وبناته��م  نس��اؤهم 

االس��تهزاء  كلم��ات  مطلق��ن  ويهم��زون 
والس��خرية وهم ي��رون أمها ترم��ي القالدة 
بوجهي وس��ط دهش��ة أمي وأب��ي وأخوتي 

وأخواتي مرددة بأعلى صوتها:
� اس��مع.. ابنت��ي ال عالقة لك به��ا، فوالذي 
خل��ق الك��ون والكائنات ان اقترب��ت منها أو 

كلمتها فلن تلوم إال نفسك..!!      
ومن��ذ ذلك احل��ن وأنا أعيش وس��ط غمامة 
س��وداء وكأنن��ي ال حق ل��ي مب��ا أرى اآلخرين 
يتمتع��ون ب��ه حت��ى خاجلني ش��عور جعل 
اعنف صور املوت تتجس��م امامي من خالل 
تهدي��دات ابي وام��ي وجمي��ع احمليطن بي.. 
فتصورت نفس��ي مس��خاً يش��به االنسان 

لكنه في حقيقته ال يرقى ألي من الكائنات 
الطائرة أو الزاحفة أو حتى تلك التي تس��ير 
على اربع.. ألنها جميعاً متلك حرية االختالط 
والبوح مبش��اعرها واحاسيس��ها وممارس��ة 
احلب في ما بينها، أما أنا فال وجود لالنثى في 
حياتي إال من خالل م��ا حتويه دوائر مخيلتي 
من صور تتجس��م من دون حل��م ودم ورائحة 
وانفاس ومش��اعر حتى ولدت هذه اللحظة 
الت��ي اعادتي الى طفولتي واي��ام براءتي مع 
ابن��ة اجلي��ران.. حلظ��ة اخرجتني م��ن زنزانة 
س��جن مرعب معتم حقير وقد اش��عرتني 
ف��ي الوق��ت ذات��ه بضعف��ي واستس��المي 
وخوفي من التح��دي ومواجهة كل الظروف 
بش��جاعة حتقق طموحي وتثبت ذاتي.. وجه 
موظفة اش��رق في دائرتنا.. ما ان نظرت اليه 
حتى تألق بابتس��امة كأنها حمامة بيضاء 
راحت ترف��رف محلقة في اج��واء حرة آمنة 
فتملكتن��ي رغب��ة جامحة باتباعه��ا، ومن 
دون وعي مني وجدت نفسي احطم قضبان 
س��جني املقيت منطلقاً في احلديث معها.. 
سمعت صوتها، استنش��قت رائحتها ولم 
اكن من قبل اجرؤ حتى على محادثة عاملة 
اخلدمات.. هذه الليلة اتأمل السماء مبهوراً 
ليس بصفاء زرقتها وال بنور قمرها الساطع 
والنج��وم املتأللئ��ة م��ن حوله وان��ا بجمال 
مالمحها التي تتجس��م أمام��ي مضاهية 
القمر والنج��وم وزرقة الس��ماء وهي تتألق 
ببدلة زفاف صمم��ت خصيصاً لها.. عزمت 

عل��ى ان يكون صباح الغ��د يوما تأريخياً في 
حياتي، سأصارحها بحبي، سأطلبها للزواج، 
سنتنزه معاً على شاطئ البحر وفي احلدائق 
العام��ة واملتنزهات، س��ندخل ارقى االماكن 

ونتناول اطيب الطعام وألذ الشراب.
*******

عند الصباح وجدتها جالسة ترتشف الشاي 
ف��ي كافتيريا الدائ��رة.. حييته��ا وانا اجلس 
قبالتها حول الطاولة، فبادرتني باالبتسامة 
ذاتها مرحبة بي وقد ش��جعتني رغبتها في 
الكالم معي الى مصارحتها، فقلت لها وأنا 

أتأمل اشراقة وجهها: 
� أريد أن أزين صدرك بقالدة ويدك بخامت.

فعل��ت الدهش��ة وجهه��ا وهي حت��دق في 
وجهي بنظرات تنتظر تفس��يراً.. وقالت بعد 

برهة:
� هل تقصد انك تريد الزواج مني..؟!!

� نعم.. 
فم��ا كان منها إال ان اطلقت ضحكة عالية 
توجه��ت اليها جميع األنظ��ار وصغت الينا 

اآلذان وهي تقول بصوت مسموع:
� أنا متزوجة.. وأم لطفلن..!!

اعتراني خجل ش��ديد وأنا أخفي رأس��ي بن 
يدي على الطاولة بينما الضحكات وعبارات 
التعليق تنس��اب الى مس��امعي.. لم اجرؤ 
على النظر في وج��ه احد منهم فانطلقت 
متجهاً الى شاطئ البحر أللقي الى امواجه 

مرارة أخرى.

الحداثة في مشروع العروّي: موجٌة والعوم ضّدها مخاطرة

ترى الباحثة أّن ما يميّز 
المشروع الفكري للعروي 

هو تجاوزه للفكر النهضوي 
العربي، منذ األفغاني وعبده 

حتّى علي عبد الرزاق وطه 
حسين، بنقد أفكار النهضة 

العربية الحديثة اّلتي ال توحي 
بخصوبة الفعل، بحيث أعاد 

قراءتها قراءة تحليلية 
جديدة متجاوزًا إياها، بإقراره 

أّن ال حداثة دون اإلفالت من 
سجن الزمنية السنية، واجترار 

المعارك القديمة اّلتي 
حُسمت وتجاوزها الزمن. 

ووسم فكر النهضة بأخطاء 
عدّة ذات داللة عميقة
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مرارة أخرى

غالف الكتاب

غرام الربيعي
حتديداً هنا 

على بُ�عِد قلب 

سكَن الوطن ُ
ولْم يسلم ْمن خيانِة السواد

لن أبحَث عن غرائب  
هنا حتديداً ،يحدُث كل ّ شيء 

عجيٌب أمُر الّريح 
تأخُذ األشياَء بطريِقها 

إالّ حزننا 
هنا حصراً ،

مهّددوَن باحلياة 
ألجِل املوت

 حتتفُل الناُس بأعيادِ امليالد
ونحُن نؤّبُن األرقام 

والدٌة  أرواُحن��ا  تذّكرتْن��ا  كّلم��ا 
مشتهاة 

لو لْم يكْن وسيماً برائحة النفط 
النفّضوا من حوله

وطني 
كلمُة حقٍّ يرادُ بها األنتماء !!!

ال أبحُث طويالً 
على سبيِل امللِل

ورمّبا يباُس الفصول 
أخشى املغادرة 

واألمثاُل تُضرب ُ
وها أنا مقياس خوٍف
على مسقط ِيأسي 

الى العراقيين 
جـداً 

اصدار

ص��در ع��ن مؤسس��ة املثق��ف في س��يدني 
– أس��تراليا، ودار أم��ل اجلديدة في دمش��ق – 
سوريا، للناقد الدكتور حسن سرمك حسن 

كتاب جديد بعنوان: البطل البريء
يق��ع الكت��اب ف��ي 270 صفحة ، وق��د زينت 
غالفه األنيق لوحة الفنان التشكيلي: فاضل 

ناصر.
والكتاب قراءة نقدية لرواية املهجري د. قصي 
شيخ عسكر: قصة عائلة، والتي صدرت عن 

مؤسسة املثقف مؤخرا.

تناول تفصيالتها بالنقد والتحليل، للكشف 
عن مواطن االب��داع وقدرة الرواية في التعبير 

عن ثيمتها أدبيا.
كتب الناقد الدكتور حس��ن س��رمك حسن 

على الغالف اخللفي لكتابه:
ف��ي روايت��ه “قّص��ة عائل��ة” الت��ي أتناولها 
بالتحليل في كتابي هذا، سّطر الروائي املبدع 
“قصي الشيخ عس��كر” قّصة عائلة ُمعّذبة 
كب��رى اس��مها “الع��راق” من خ��الل عذابات 
عائل��ة “آل جن��م” الصغي��رة وخيباته��ا. لقد 

غرس قصي مبضعه السردي الرؤيوي اجلسور 
في عم��ق حلم محن��ة الع��راق وفوضى بيته 
ومتّزقاته التاريخية ح��ن صدمنا بحقيقة أن 
أجيال األبناء العراقية املعصوبة قد تصّدعت 
نفس��ّياً وفكرّياً منذ مذبحة العائلة املالكة 
صبيح��ة يوم 14 مت��وز التي جعل��ت األجيال 
العراقية، وعبر فوضى املمارسة السياسية، 
“تقترف” “َجرمية” قتل األب الفعلية املستمرة 
التي اتُهم بها “بطله البريء” جنم بدالً من أن 
“تُنجز” “ُمهمة” قتل األب النفسّية العظيمة 

الالزمة للنهوض احلضاري للمجتمعات والتي 
ل��م يحققها العراقي��ون حتى الي��وم. وهذه 
الرواي��ة هي املعاجل��ة العراقية الف��ّذة – بعد 
معاجلة دستويفس��كي العاملي��ة في رائعته 
“اجلرمي��ة والعق��اب” – التي تُثب��ت أّن انتهاك 
االبن حلرمة الدم حتت أي ش��عار حتى لو كان 

ثورياً يوصله حتماً إلى اجلنون.
متنياتنا للناقد الدكتور حسن سرمك حسن 

مزيدا من العطاء واالبداع.
مؤسسة املثقف – قسم الكتاب

البطل البريء للدكتور حسين سرمك حسن

من اعمال كاظم حيدر
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ثانياً: اإلجراءات غير العسكرية 
أعطى ميث��اق األمم املتحدة في املادة )41( 
احل��ق جمللس األمن ف��ي اتخ��اذ جملة من 
اإلجراءات غير العسكرية . وجاءت اإلشارة 
إلى هذه اإلجراءات ال على س��بيل احلصر 
وإمنا أبقت املادة للمجلس إمكانية اتخاذ 
جميع اإلجراءات غير العسكرية املمكنة 
لغرض إيق��اف األطراف ع��ن التمادي في 
تهديد الس��لم واألمن الدوليني أو ارتكاب 
العدوان من اإلجراءات الت��ي أوردتها تلك 
املادة وقف الصالت االقتصادية واملواصالت 
البحرية والبريدية والبرقية والالس��لكية 
وغيرها من وسائل املواصالت وقفاً جزئياً 
أو كلي��اً وقط��ع العالقات الدبلوماس��ية 
,وميكن للمجلس دعوة الدول األعضاء في 
املنظمة إلى تطبيق هذه التدابير وتكون 
هذه الدعوة ملزمة لألعضاء وفقاً للمواد 
)25(و)48( و)49( م��ن امليث��اق . وق��د أيدت 
محكمة الع��دل الدولية الصفة إلزامية 
ملثل هذه القرارات . وال يش��ترط أن تسبق 
إجراءات املادة )41( اإلجراءات العس��كرية 
املنصوص عليها في امل��ادة)42(. فاجمللس 
هو صاحب سلطة اتخاذ القرار في اختيار 

الوقت لفرض هذه اإلجراءات.

ثالثاً: اإلجراءات العسكرية
إضافة إلى ما س��بق م��ن اإلجراءات ميكن 
جمللس األم��ن اتخ��اذ إجراءات عس��كرية 
اجلوي��ة  املس��لحة  الق��وات  بواس��طة 
والبحري��ة والبري��ة الت��ي تش��كلها األمم 
املتح��دة وفق��اً للم��ادة )42( م��ن امليثاق 
ومجلس األمن هو اجلهة الوحيدة اخملتصة 

في اتخاذ هذا اإلجراء التنفيذي.
وهذا هو أهم تطور في ميثاق األمم املتحدة 
مقارنة بعهد عصبة األمم. ولكن لسلطة 
اجمللس احلصري هذه اس��تثناءات أش��ارت 
إليه��ا املادت��ان )106(و)107( م��ن امليثاق. 
تختص األول��ى بتدابير حف��ظ األمن في 
فترة االنتقال بني اتخاذ القرار باستعمال 
الق��وة بش��أن احلال��ة املعنية وب��ني إبرام 
االتفاقات م��ع الدول الس��تعمال قواتها 
املس��لحة على وفق امل��ادة )43( وتختص 
الثانية باإلجراءات املتخذة في أثناء احلرب 
العاملية ضد دول احمل��ور والتي متتد إلى ما 
بع��د انتهاء احلرب. كما يرد اس��تثناء آخر 
في امل��ادة )53( التي يجي��ز مجلس األمن 
مبوجبها للتنظيمات والوكاالت اإلقليمية 

القيام بأعمال القمع نيابة عنه.
تعطي امل��ادة )42( من امليثاق جمللس األمن 
احلرية املطلقة في تقرير شروط استعمال 
الصالحيات ال��واردة فيها ،كما يتبني من 
األعمال التحضيري��ة أن بإمكان مجلس 
األمن اللج��وء إلى اإلج��راءات الواردة في 
هذه املادة قبل أو بعد اللجوء إلى إجراءات 
املادة )41(ورود املادتني في هذا التسلسل 
ال يعني التسلسل في اتخاذ اإلجراءات .إذ 
ميكنه اللجوء إلى اإلجراءات العس��كرية 
قبل غيرها من اإلجراءات وحسب تقديره 
للحالة كم��ا أن جلوء مجل��س األمن إلى 
اإلج��راءات العس��كرية ال يتوق��ف على 
طلب أو موافقة الدول��ة املعتدى عليها، 
ذلك ألن قمع العدوان أمر يتعلق مبصالح 

اجلماعة الدولية.
   أم��ا كيفي��ة حص��ول مجل��س األم��ن 
على القوات املس��لحة املطلوبة لتنفيذ 
إجراءاته العس��كرية فق��د حددتها املواد 
)43 49-( من امليث��اق إذ جعلت من واجب 
الدول األعضاء أن تضع حتت تصرف مجلس 
األم��ن في س��بيل حفظ الس��لم واألمن 
الدولي��ني ما يل��زم من القوات املس��لحة 
واملساعدات التسهيالت الضرورية حلفظ 
الس��لم واألمن الدولي��ني ووضعت لهذا 
الغرض جملة من التنظيمات وااللتزامات 
، منها تش��كيل جلنة أركان احلرب وغيرها 

من التزامات تقدم العون جمللس األمن.
تعد ق��رارات مجلس األم��ن املتخذة على 
وفق الفصل الس��ابع م��ن امليثاق ملزمة 
جلميع األعضاء ، فاملادة )25( تنص على أن 
يتعهد أعضاء األمم املتحدة بقبول قرارات 
مجل��س األمن وتنفيذه��ا  على وفق هذا 

امليثاق .
ويش��ترط امليثاق لتوفر الصفة اإللزامية 
لق��رارات مجل��س األم��ن أن تك��ون ف��ي 
مجال حفظ الس��لم واألم��ن الدوليني ، 
أما الق��رارات املتخذة في غي��ر هذا اجملال 
ف��ال صف��ة إلزامية له��ا. كما يش��ترط 
إللزامية هذه الق��رارات أن تكوت متفقة 
وأن  املتح��دة  األمم  أه��داف ومب��ادئ  م��ع 
تتخ��ذ وفقاً ألحكام امليث��اق واحلديث هنا 
ينصب عل��ى )القرارات( فقط وال ينصرف 
إل��ى )التوصيات( حت��ى وان كانت خاصة 

بتسوية سلمية للمنازعات الدولية.

املبحث الثاني
احتالل الكويت وموقف مجلس األمن

قام��ت الق��وات العراقية ف��ي الثاني من 
ش��هر آب 1990 باحت��الل أراض��ي دول��ة 
الكوي��ت بص��ورة مفاجئ��ة بتوجيه من 
ص��دام حس��ني ، حت��ى م��ن دون عل��م 
مؤسس��ات الدول��ة العراقي��ة .وكان��ت 
العالق��ات ب��ني البلدي��ن قائم��ة بنح��و 
اعتيادي مع وجود متثيل دبلوماس��ي على 
مستوى السفارة لكل منهما لدى اآلخر. 
ولو عدن��ا لقواعد القانون الدولي لوجدنا 
أن هذا االحتالل يعد مخالفاً للبند الرابع 
م��ن املادة الثانية من ميث��اق األمم املتحدة 
ال��ذي ينص على أن ميتن��ع أعضاء الهيئة 
جميعاً بعالقاته��م الدولية عن التهديد 
باس��تعمال الق��وة أو اس��تعمالها ضد 
سالمة األراضي أو االستقالل السياسي 
ألي��ة دولة أو عل��ى أي وجه آخ��ر ال يتفق 

ومقاصد "األمم املتحدة"
أن هذا النص ال يكتفي بتحرمي احلرب وإمنا 
يحرم كل اس��تعمال للقوة في العالقات 
الدولي��ة ، بل وحتى التهديد باس��تعمال 
القوة ،أن أحكام هذه الفقرة ترتبط بنحو 
مباشر بأحكام املادة)39( من امليثاق التي 
تخول مجلس األمن سلطة تقرير حدوث 
تهديد للس��لم أو إخالء به أو وقوع عمل 
من أعمال العدوان، بل أكثر من ذلك، أنها 
ترتب��ط  بس��لطات مجلس األم��ن على 
وفق أح��كام الفصل الس��ابع من امليثاق 

مبجمله .
وبذلك تك��ون حكومة العراق قد ارتكبت 
فع��الً مخالف��اً للقانون الدول��ي تنطبق 
عليه أحكام املادة )39(من امليثاق ، ومحرم 
دولياً س��واء مبوجب املواثيق الدولية أو ما 
اس��تقر عليه الع��رف والتعامل الدوليني 
. وإزاء ه��ذا احل��ال حترك��ت بع��ض الدول 
وخاصة الواليات املتح��دة داعية مجلس 
األمن إلى االجتماع فوراً. وبالفعل اجتمع 
اجمللس في اليوم نفس��ه وأص��در أول قرار 
له حول املوضوع وهو القرار )1990/660(، 
الذي أعرب في��ه عن )جزعه( لغزو القوات 
العس��كرية العراقية للكويت، وعّد ذلك 
خرق��اً للس��لم واألمن الدولي��ني وطالب 
العراق بس��حب قواته ف��وراً ومن دون قيد 
أو ش��رط ، مع دعوة الع��راق والكويت إلى 
الب��دء فوراً ف��ي مفاوض��ات مكثفة حلل 
خالفاته��ا . وهكذا ومن��ذ بداية االحتالل 
جلأ مجلس األمن إلى الفصل السابع من 
امليثاق. ثم توالت القرارات وتش��عبت إلى 
مواضيع متعددة مستندة جمعياً تقريباً 

إلى الفصل السابع.
   أوالً: االنس��حاب م��ن أراض��ي الكوي��ت 

وإدانة االحتالل
- الق��رار 660)1990( ال��ذي أدان االحتالل، 
وكم��ا بينا ذل��ك في أع��اله وق��د انتهى 
مفعول هذا القرار بعد انسحاب القوات 
العراقية من الكويت في ش��باط آذار عام 

.1991
- القرار661)1990(:الذي صدر في السادس 
من آب م��ن العام نفس��ه ،وال��ذي يؤكد 
في��ه مجلس األمن عل��ى تصميمه على 
انه��اء الغزو وعلى اعادة س��يادة الكويت 
واس��تقالله وس��المته االقليمي��ة .وقرر 
فرض مقاطعة اقتصادي��ة على العراق و 
الكويت احملتل ‘ و تشكيل جلنة للعقوبات 
من ال��دول األعضاء فيه تك��ون مهمتها 
متابعة تنفي��ذ املقاطعة من قبل جميع 
الدول .وقد انتهت هذه العقوبات مبوجب 
الفقرة العاش��رة من ق��رار مجلس االمن 

رقم 1483 )2003( حلت اللجنة.
- الق��رار662 )1990( :ال��ذي عّد فيه ضم 
العراق للكويت الغيا وليس��ت له أية آثار 
قانوني��ة ،ويطال��ب الع��راق بإلغاء جميع 

االجراءات التي اتخذها في هذا االجتاه .
-الق��رار 665 )1990(:ال��ذي فرض مجلس 
االمن مبوجبه حص��ارا بحريا في املنطقة 
وخول أس��اطيل الدول باتخ��اذ االجراءات 
التي تتناس��ب مع الظ��روف احملددة وكما 
تقتضي الضرورة مبوجب سلطة مجلس 
االمن اليقاف الش��حن البح��ري الداخل 
واخل��ارج ال��ى الع��راق والكوي��ت والقيام 
بالتفتي��ش والتحقق م��ن البضائع وذلك 
لغ��رض تنفيذ كافة اجراءات احلصار التي 

قررها مبوجب القرار 661 .
- القرارات )664،666،667،669،670،974،6

77،678(: التي صدرت جميعها على وفق 
الفصل الس��ابع وفي ع��ام 1990 وتصب 
هذه القرارات على حماية الرعايا االجانب 
في الكويت والع��راق وتأمني حريتهم في 
مغادرتهم��ا وتش��ديد احلص��ار ومتابعة 
احلاجات االنس��انية من الغ��ذاء والدواء ، 
ثم دراس��ة الطلبات املقدم��ة من الدول 
املتض��ررة من ج��راء احلصار .وق��د نفذت 
جميع ه��ذه القرارات وانته��ى مفعولها 
مبوجب الفقرة العاش��رة من القرار 1483 

.)2003(
- احترام س��يادة الكوي��ت وحرمة حدوده 
الدولي��ة املتف��ق عليها ف��ي 1963/10/4 
الق��رارات  ف��ي  ج��اء  م��ا  وف��ق  عل��ى 
686،687،806،833 ونش��ر مراقبني دوليني 

على احلدود بني البلدين.

 ثانيا: نظام التعويضات
ق��رر اجملل��س االم��ن مبوج��ب الق��رار 687 
)1991( حتمي��ل الع��راق املس��ؤولية ع��ن 

اي ض��رر مباش��ر أصاب الكوي��ت ورعاياه 
واالضرار الواقعة على احلكومات االجنبية 

وشركاتها ورعاياها.
وأنش��أ جلن��ة االمم املتح��دة للتعويضات 
التابع��ة  الفرعي��ة  الهيئ��ات  ،اح��دى 
للمجل��س. وأوكل له��ذه اللجنة مهمة 
البت في املطالبات ودفع التعويضات عن 
تلك االضرار .وأنش��أ صندوق التعويضات 
وحدد نس��بة االس��تقطاع م��ن عائدات 
الع��راق النفطية ب)%30( لغرض تغطية 
مبال��غ التعويضات الت��ي تقررها اللجنة 
.ث��م خفض اجمللس هذه النس��بة مبوجب 
الق��رار 1360 الى %25، ث��م مبوجب القرار 
1483 ال��ى %5 فق��ط .وقام��ت اللجن��ة 
باس��تعراض وتس��وية نح��و 6،2 ملي��ون 
مطالبة قدرت قيمتها ب)352(مليار دوالر 
وقد وافق��ت اللجنة عل��ى تعويض 55،1 
مليون مطالبة فقط بلغت قيمتها 3،52 
ملي��ار دوالر .تبلغ حصة الكويت ورعاياها 

وشركاتها 4،25 مليار دوالر. 
انتهت عملي��ة املطالبات في 2005/6/30 
جلن��ة  ادارة  مجل��س  مصادق��ة  بع��د 
التعويض��ات على تقاري��ر وتوصيات جلنة 
املفوض��ني )وه��ي جل��ان تضم خب��راء في 
مجاالت القانون واملال واحملاسبة والتأمني 

وتقدير االضرار (.
وقد انتهت جلن��ة التعويضات من اصدار 
جلمي��ع  التعويض��ات  ودف��ع  قراراته��ا 
املطالب��ني ،باس��تثناء مطالب��ات البيئة 
املتبقي من مطالبات احلكومة الكويتية 
وتبل��غ ايرادات صن��دوق التعويضات اكثر 
من 110 ماليني دوالر شهريا وحسب سعر 
النف��ط قب��ل تدهور أس��عاره وقد طالب 
العراق مرارا بتخفيض نسبة االستقطاع 
او ترك تس��وية املطالبات ال��ى العالقات 
الثنائية بني البلدي��ن اال ان مجلس االمن 
ل��م يوافق عل��ى ذلك كما طال��ب العراق 
باس��قاط هذه املبالغ ألنها جاءت نتيجة 
االعمال الطائش��ة للنظام السابق اال ان 
هذا الطلب رفض ايضا ،واقترحت الكويت 
مقابل ذلك اس��تثمار مبلغ التعويضات ، 
باستثناء تعويضات البيئة ، في مشاريع 
اس��تثمارية في العراق وملصلحة البلدين 
ولك��ن لم يتف��ق على تفاصيل وش��روط 

هذا العرض .

ثالثا: نزع سالح العراق 
كان م��ن نتيج��ة احتالل الكوي��ت اصدار 
مجل��س االمن لعدد من الق��رارات تتعلق 
بنزع اسلحة العراق النووية والكيمياوية 
والبيولوجية والقذائف التس��يارية التي 
يزيد مداه��ا عن 150 كيلو مت��ر والتقيد 
مبعاه��دات دولية مح��ددة متعلقة بنزع 

الس��الح .وميكن تصنيف التزامات العراق 
في مجال نزع السالح كالتالي :

1 -جلان التفتيش واملراقبة:
االم��ن  مجل��س  ق��رارات  ألزم��ت  فق��د 
الع��راق بتق��دمي الدع��م ال��ى جلن��ة االمم 
املتح��دة للرص��د والتحقي��ق والتفتيش 
ف��ي نش��اطاتها املتعلقة بنزع اس��لحة 
الع��راق .وألزم��ت الع��راق بوج��وب تقدمي 
التقاري��ر اخملتلفة للجن��ة واملوافقة على 
وج��ود افرقتها وتوفي��ر امكانية الوصول 
ال��ى االماك��ن املطلوبة،وتق��دمي اخلدمات 
والدع��م لتلك االفرقة لتمكينها من اداء 

مهامها.
2 - تدمي��ر األس��لحة احملظ��ورة والتقيد 
باالتفاقات الدولية املتعلقة بنزع السالح 

:
- لق��د ال��زم الق��رار 687)1991( الع��راق 
وازالته��ا  احملظ��ورة  االصن��اف  بتدمي��ر 
وجعلها عدمية الضرر حتت اش��راف دولي 
.وكلف جلنة التحقيق والرصد والتفتيش 
الذري��ة  للطاق��ة  الدولي��ة  والوكال��ة 
بالتفتي��ش على ق��درات الع��راق النووية 
والكيمياوي��ة والبيولوجية واحليلولة دون 
بيع وتوريد االسلحة واالعتدة الى العراق 
، مبا في ذلك االسلحة التقليدية .وتدمير 
كاف��ة أنواع األس��لحة. كما أل��زم القرار 
الع��راق بالكش��ف ع��ن جمي��ع برامجه 
كما منع العراق م��ن أن يحتفظ بأي حق 
في امت��الك املواد التي س��تدمر. والتأكد 
على الدول واملنظم��ات الدولية  بالعمل 
بطريقة تتماش��ى مع املبادئ التوجيهية 
التي وضعها مجلس األمن لهذا الغرض . 
وشكل مبوجب القرار 1284 جلنة امنوفيك 
لتخلف اللجن��ة اخلاصة بجميع أصولها 

وخصومها ومحفوظاتها .
3 - التزامات العراق مبوجب الفقرة 31 )ج( 

من القرار )687(:
والتي أل��زم مجلس األمن العراق مبوجبها 

عدم القبان باألنشطة التالية :
-ع��دم القي��ام بأي أنش��طة ف��ي ميدان 
الكائنات اجملهرية واملواد السمية ، ما عدا 
ما يقوم به أف��راد مدنيون ال يعملون لدى 
أي هيئة عسكرية. وال يسمح للعراق بأي 
أنشطة محظور االطالع عليها أو سرية.

-عدم القيام بأنشطة تتعلق بأمراض غير 
األمراض احمللية أو املتوقع أن تتفشى فوراً 

فيه.
-عدم امت��الك، في أي وقت م��ن األوقات، 
أكث��ر م��ن مرف��ق واح��د يض��م مختبر 
يس��توفي معايي��ر اخملتب��رات اخملصص��ة 
الحت��واء األمراض إلى احل��د األقصى كما 
هو مبني ف��ي )دليل الس��المة اإلحيائية 
في اخملتبرات( الصادر عن منظمة الصحة 

العاملية عام 1983.

رابعاً: احلدود العراقية الكويتية 
ب��دأ مجل��س األم��ن بالتعامل م��ع هذا 
املوضوع في القرار 687 )1991( الذي ألزم 
العراق والكويت باحت��رام احلدود الدولية 
بينهما عل��ى النحو الذي س��بق االتفاق 
عليه بني  احلكومتني العراقية والكويتية 
ف��ي 1963/10/4 . وقرر في الوقت نفس��ه 
نش��ر مراقبني دوليني عل��ى احلدود ملراقبة 
خور عبد اهلل واملنطقة منزوعة الس��الح 
وقد أنش��أ جلنة لتخطيط احلدود واعتمد 
مجل��س األم��ن فيما بعد تقري��ر اللجنة 

مبوجب القرار 833)1993(.
وع��ّد اجمللس احلدود املوص��ى بها من قبل 
اللجنة ق��رارات نهائي��ة .وطالب باحترام 
احلق��وق املالحية وفق��ا للقان��ون الدولي 
واتفاقي��ة االمم املتحدة لقانون البحار عام 
1982 وقرارات مجل��س االمن ذات الصلة 
. وق��رر تعوي��ض أصح��اب املمتلكات من 
العراقيني من بقيت له��م ممتلكات على 
األراضي الكويتية نتيجة ترسيم احلدود. 

سواء كانت مساكن او اراضي زراعية .
ولغ��رض بن��اء الثق��ة ب��ني الدولت��ني قرر 
مجل��س األم��ن ف��ي الق��رار 833 اعتماد 
مش��روع لصيان��ة احلدود يعن��ي بصيانة 
العالق��ات الت��ي وضع��ت عل��ى احل��دود 
الدولية ب��ني العراق والكوي��ت بني عامي 

1991 و1994 .
وضعت جلنة ترسيم احلدود )106( دعامات 
حدودي��ة م��ن املثل��ث العراق��ي الكويتي 
الس��عودي وحتى التق��اء احل��دود البرية 
بخ��ور الزبي��ر .وأوص��ت اللجنة بأنش��اء 
نظ��ام لصيانة تلك الدعامات على نفقة 

البلدين اجلارين.
- يالحظ ان جلنة ترس��يم احلدود فس��رت 
باحل��دود  املتعلق��ة  التاريخي��ة  الوثائ��ق 
ب��ني الع��راق والكوي��ت بنحو يدع��و الى 

االستغراب.
- فق��د ورد ف��ي الفق��رة)25( م��ن تقري��ر 
االم��ن  مجل��س  ال��ى  املق��دم  اللجن��ة 
)الوثيقةS/25811(عبارة )جزر وربة وبوبيان 
ومسكان أو مشكان وفيلكه وعوها وكبر 
وقارورة وأم املرادم فأنها تتبع الكويت ( اال 
ان اللجنة لم تكتِف بتخصيص هذه اجلزر 
فقط للكويت وامنا اعط��ت جلزيرتي وربة 
وبوبيان مجاال بحريا ممت��دا الى منتصف 

خور عبد اهلل.
ومعل��وم ان املقص��ود باجلزي��رة على وفق 
امل��ادة )1/121( من اتفاقي��ة األمم املتحدة 
لقانون البح��ار لعام 1982 هي: رقعة من 
األرض متكونة طبيعيا ، ومحاطة باملاء ، 
وتعلو عليه في حالة املد(. لذا فأن اإلشارة 

الى اجلزر في عام 1932 و 1963 ال متتد الى 
مياه خور عبد اهلل أطالقا .

2 -أن اإلش��ارة ال��ى اخلط األحم��ر الواردة 
ف��ي االتفاقي��ة اإلنكليزي��ة- العثماني��ة 
لعام 1913 ال تعني شمول خور عبد اهلل 
بها وادخال��ه ضمن األراض��ي الكويتية ، 
والدليل أن العبارة نفسه وردت بخصوص 
جزر الزبير ،ومع ذلك لم تقسم مياه خور 
الزبي��ر ب��ني الدولت��ني وامنا ع��ّدت عراقية 
.وكان على اللجنة ان تعد كامل خور عبد 

اهلل عراقيا.
3 - وفي الفقرة )34( من التقرير اعتمدت 
اللجن��ة عل��ى اش��ارة ادمون��دس عل��ى 
وزي��ر خارجية الع��راق وعلى الس��لطات 
البريطانية ب��ان تتبع احلدود )ومن ملتقى 
اخلوري��ن تتبع احلدود خ��ور عبد اهلل حتى 

عرض البحر(.
واملقص��ود باحملور هنا ه��و اجلانب اجلنوبي 
الش��رقي من مي��اه اخلور،ويؤك��د ذلك أن 
حدود خور الزبير حددت في اجلانب اجلنوبي 
الش��رقي م��ن اخل��ور، كم��ا أن )نصيحة(
أدموندس ال ترتقي إلى مستوى اإللزام وال 
ميكن االس��تناد إليها. وكان على اللجنة 
أن حتت��رم التعام��ل القائم ف��ي خور عبد 

اهلل قبل ترسيم احلدود.
4 -في الفقرة )36( من التقرير اإلشارة الى 
الرس��التني املؤرختني في 7 تشرين األول /
أكتوب��ر 1940و 18 كانون األول /ديس��مبر 
1958 املوجهتني من الس��فير البريطاني 
ف��ي بغداد إل��ى وزارة اخلارجي��ة العراقية 
ووزي��ر اخلارجي��ة على التوال��ي ،توضحان 
تبادل اخلطابات الذي مت عام 1032 وحتددان 
خ��ط املي��اه املنخفض��ة على الش��اطئ 
اجلنوبي عب��د اهلل بوصفه احلدود في هذا 

اخلور. ويعني خط املياه املنخفضة.
5 -إن إش��ارة اللجنة ف��ي الفقرة )39(
م��ن تقريرها إل��ى خريطة كوش��يرون 
–أموت كونها متث��ل احلدود في خورعبد 
اهلل أمر غير مقب��ول، ألن هذه اخلريطة 
أع��دت بناء عل��ى طلب م��ن احلكومة 
البريطانية وهي خريطة غير رس��مية 
. كم��ا أن اإلش��ارة ال��ى اعت��راف وزارة 
النفط العراقية ال يعد دليالً على قبول 
الع��راق ألن وزارة النف��ط ال متثل اجلهة 
السياس��ية املتصل��ة بش��ؤون احلدود 
.وأن ورود اإلشارة هذا األمر في مداوالت 
محكمة العدل الدولية ال يعني صدور 
قرار منه��ا لتثبيت احلدود في منتصف 
خورعب��داهلل ،وال يعد مج��رد مداوالت 
احملكم��ة أم��راً ملزم��اً للغي��ر .وهذا ما 

استقرع ليه الفقه الدولي.
6 - ورد ف��ي ديباج��ة القرار)687(وف��ي 
الفق��رة الثانية منه عب��ارة )تخصيص 
اجل��زر( وهذه العبارة ال تتع��دى اجلر إلى 
مياه خور عبداهلل وفقاً لتعريف اجلزيرة 
املش��ار إلي��ه أع��اله وأن اخلالص��ة التي 
توصلت إليه��ا اللجنة في الفقرة )88( 
م��ن تقريرها م��ن أن اإلش��ارة إلى جزر 
وربة وبوبيان ...ال��خ بأنها تتبع الكويت 
)أعطى مؤش��راً بأن احلدود القائمة في 
هذا القطاع تقع ف��ي خور عبد اهلل(أن 
هذه اخلالص��ة خاطئة لألس��باب التي 

ذكرت في أعاله.
-7ورد في الفقرة )89(من تقرير اللجنة  
ما يلي )... والحظت اللجنة عالوة على 
ذلك، أن جميع األدلة التاريخية تش��ير 
إل��ى وجود اتفاق عام ب��ني البلدين على 
حدود خورعبد اهلل ( أن التعامل الفعلي 
السابق بني البلدين يدحض هذا القول 
.فالتعام��ل يؤك��د أن هن��اك اتفاق بني 
البلدي��ن أن احلدود في خورعبد اهلل هي 
خط مياه الس��احل في جزي��رة بوبيان 
، أي أن كام��ل اخل��ور يعود للع��راق .وقد 
تأكد ذلك في التعامل الس��ابق القائم 
عل��ى إدارة املوان��ئ العراقي��ة للخ��ط 
املالحي ومن حركة ونشاط القطاعات 
العس��كرية البحري��ة العراقي��ة ف��ي 

الفترة السابقة في كل مياه اخلور.
-8خلص��ت اللجنة ف��ي الفق��رة )90(
م��ن تقريرها )إل��ى أن احل��دود القائمة 
التي س��تخطط هي خط الوس��ط(.أن 
هذه اخلالصة غي��ر دقيقة غير منصفة 
ال تعتم��د عل��ى املعطي��ات التاريخية 
الكثيرة.أم��ا حجة اللجنة في ان يكون 
النف��ذ البحري ممكن��اً للدولتني خملتلف 
أنحاء إقليم كل منهما املتاخم للحدود 
اخملطط��ة ه��ذا لي��س م��ن اختصاص 
اللجنة بحيث تقدم التسهيالت لدولة 
على حس��اب دولة أخرى وإمن��ا يقتصر 
دورها على ترس��يم احلدود وفق الوثائق 
التاريخي��ة املش��ار اليه��ا في ق��رارات 

مجلس األمن.

ــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم  ش
االنسحاب العسكري من األراضي العراقية قسطاً 
كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي واإلقليمي 
ــذه العملية  ــواء .. واحاط به ــى الس ــي عل والعامل
الكثير من اللغط واملزايدات واملناكفات املشككة 
ــر الواقعية ثانياً أي ربط عناصر املفاوضات  اوالً وغي
ــة  وااليديولوجي ــية  السياس ــم  املفاهي ــض  ببع
ــي احمليط العربي  ــة في العراق وف ــبة بكثاف املترس

واإلسالمي ، ال وبل في املستوى العاملي . 
ــوات تتبنى  ــة تصاعدت أص ــة العراقي ــي البيئ فف
ــر املعادلة  ــن زاوية كس ــنطن م التفاوض مع واش
واإلدارة  ــا  تربطن ــي  الت ــة  العقالني ــية  السياس

ــدات املنطلقة من  ــاد جو من املزاي األميركية . وس
ــي املنتظر  ــأن اإلطار النهائ ــى اإليحاء ب التطلع ال
ــت عنوان :هزمية  ــن املفاوضات يجب ان يوضع حت م
الواليات املتحدة في العراق وفشل احتاللها للبالد 

 .
ــة العربية  ــذه االطروحات مع البيئ ــجمت ه وانس
ــداء  الع ارث  ــى  ال ــتندت  اس ــي  الت ــالمية  واإلس
ــبة فرصة  ــنطن وعّدت املناس ــي لواش االيديولوج
ــات العنف واإلرهاب املرتبطة  إلعالن انتصار جماع
بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام 

العراقي . 
ــي واجه مهمة  ــاوض العراق ــح ان املف ــن الواض وم

شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب 
مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل األطراف 
ــروط  ــن الش ــة للوصول الى احس ــة والعاملي احمللي

املناسبة للوطن .
ــور محمد  ــاب الدكت ــجل كت ــن هذه الزاوية يس م
ــي للمفاوضات  ــد العراق ــس الوف ــاج حمود رئي ح
ــاح ومبدئية كيف جنح  ــاد العملية بكل جن الذي ق
ــن بحر  ــاطئ األمان ضم ــي ش ــو ف ــراق بالرس الع
ــكت  العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوش
ــر  على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نش
مقاطع أساسية من الكتاب املهم الذي صدر قبل 

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008

الحلقة 2

"د. محمد الحاج حمود" كبير المفاوضين
تقديم ومراجعة السيد هوشيار زيباري

انسحاب القّوات األمريكية من العراق
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عندم��ا كنا نس��تمع ف��ي مرحلة 
الطفولة ال��ى القصص واحلكايات 
أو  اآلب��اء  لن��ا  يرويه��ا  كان  الت��ي 
األمه��ات أو اجل��دات أو اخل��االت أو 
العم��ات كان��ت نهاياته��ا.. دائم��ا 
س��عيدة حيث ينتص��ر فيها احلق 
عل��ى الباطل وبط��ل القصة على 
القصة  تخت��م  وكان��ت  أعدائ��ه.. 
م��ن قبل الرواة  بالعب��ارة أو اجلملة 
الش��هيرة الت��ي مازال��ت عالق��ة 
"وعاشوا..عيش��ة  أذهانن��ا  ف��ي 
سعيدة"أو "عاشوا في ثبات ونبات 
وخلفوا صبيان وبنات" .. كما يرويها 

أو يرددها األشقاء في مصر !
هذا احلال أو الش��عور ظ��ل يالزمنا 
ونح��ن نبح��ر في ِس��فر احلياة عبر 
مراحله��ا العمري��ة الت��ي تبدأ من 
الطفولة ال��ى املراهقة وما بعدها 
في رحلة قط��ار العمر التي متضي 
بنا بسرعة الصاروخ العابر للقارات. 
عش��نا مرحلة احلكاي��ات ثم قراءة 
القص��ص ومجالت وكتب األطفال 
ث��م مرحلة األف��الم الس��ينمائية 
التي كانت نهاياتها ال تختلف عن 
احلكاي��ات التي كنا نس��معها من 
األقرب��ن.. إذكانت تنته��ي بانتصار 
البط��ل بعد القضاء عل��ى أعدائه 
وعودته الى حبيبت��ه التي تنتظره 
بف��ارغ الصب��ر... فيختم��ان قصة 
أمام  رومانس��ية  بقبل��ة  الفل��م.. 
الكامي��را.. لتظه��ر بعدها.. كلمة 
التصفي��ق  تزامناًم��ع  "النهاي��ة" 
"احلار" من اجلمهور الذي يخرج من 
صالة الس��ينما منتعشاً منتشياً 
، تغمره��م الس��عادة .. ألن بط��ل 
الفل��م لم يخذل��ه وانتص��ر على 
األش��رار.. وعاش��وا – هو وحبيته - 

عيشة سعيدة! 
ش��ارلي  أف��الم  سلس��لة  كان��ت 
ش��ابلن تلق��ى ص��دى طيب��اً عند 
جمه��ور املش��اهدين ألنه��ا كانت 
تتصدى وتتناول القضايا اإلنسانية 
الفق��ر  وح��االت  واالجتماعي��ة 
والب��ؤس وغيره��ا وأنتص��ار اخلي��ر 
على الش��ر، فضالً عن أفالم طرزان 
وروب��ن هود وجيمس بون��د والكثير 
على ش��اكلتها، ف��ي اجلانب اآلخر 
كان��ت سلس��لة االف��الم الهندية 
والعجيب��ة   الغريب��ة  وحكايته��ا 
العربي��ة ومجموعة أفالم  واالفالم 

الفن��ان الراحل أنور وج��دي وفيروز 
الصغيرة أو سلس��لة أف��الم فريد 
شوقي والصراع األزلي مع محمود 
املليج��ي وتوفي��ق الدق��ن وغيرها 
الكثي��ر من األف��الم الس��ينمائية 
كانت تلقى جتاوباً كبيراً من اجلمهور 
العربي ألنها حتاكي ميول اجلمهور 
وأه��واءه وأحالم��ه ومش��اعره ألن 
ختامها على طول اخلط  "مسك" 

ونهاياتها سعيدة. 
املاضي��ة  التجرب��ة  خ��الل  م��ن 
وعل��ى س��بيل املث��ال الاحلصر فإن 
يك��ن  ل��م  اجلمهورالس��ينمائي 
يحتمل مش��اهدة "بط��ل الفلم" 
وه��و يتع��رض للض��رب أو اإلهانة 
بحس��ب مجري��ات قص��ة الفل��م 
أو الرواي��ة.. وق��د ش��هدت صاالت 
الس��ينما في حقبة اخلمس��ينات 
والس��تينات م��ن الق��رن املاض��ي 
ح��وادث إط��الق الرص��اص من قبل 
بع��ض اجلمه��ور لع��دم حتّمله��م 
االعتداء الس��افر على بطل الفلم 
أو املساس بحبيبته، ويُذكر أن أحد 
املواطن��ن نهض م��ن مقعده في 
إحدى ص��االت الس��ينما املظلمة 
ف��ي بغ��داد  وص��اح "أن��ا أخ��وك" 
وص��ّوب مسدس��ه باجتاه شاش��ة 
العرض ليطل��ق عدة رصاصات في 
محاولة من��ه إلنقاذ بط��ل الفلم 

بعد محاصرته من قبل 
لك��ن  األش��رار.. 

وب��دالً  صاحبن��ا 
البطل  إنقاذ  من 
من أعداء األمة.. 

بان��دالع  تس��بب 
الس��ينما  في  النيران 
ليه��رع اجلمه��ور الى 
الشارع فزعاً بدالً من 
إكمال قصة الفلم !

أبط��ال أدوار الش��ر في 
له��م  كان  الس��ينما 
نصيب كبير من اعتداءات 

وش��تائم اجلمهور بسبب 
البعض من اجلمهور  اعتقاد 

ب��أن ه��ذا املمث��ل أو ذاك كان 
سبباً في إيذاء "بطل الفلم".

كن��ا ومازلن��ا نحل��م بص��ورة 
احلي��اة اجلميل��ة الت��ي تنتهي 
حكايته��ا بالف��رح والس��عادة 

الدافئ��ة،  واألحض��ان  والقب��الت 

وأن العقل الباط��ن للجمهور كان 
مييل دائماً الى النهايات الس��عيدة 
بحكم الفطرة اإلنسانية والتربية 
الع��ادات  ع��ن  فض��الً  األس��رية 
والتقاليد وم��ا تعلمناه من الكتب 
والرساالت السماوية، إال أن الواقع 
كان لي��س كذلك،ول��م تاتي الرياح 
مبا تشتهي السفن .. فظل املواطن 
ينشد النهايات السعيدة لألحداث 
والوقائع التي كانت تعيشها البالد 
عبر احلق��ب والعقود املاضية.. رغم 
مرارته��ا وقس��وتها لك��ن "ما كل 
م��ا يتمنى امل��رء يدرك��ه".. فكانت 
النهايات.. حزينة وتعيسة ودموية 

 !
وم��ع كل م��ا عش��ناه م��ن ظروف 
قاسية وقصص مأس��اوية.. نبقى 
نؤمن بالسعادة واالمل ..ونردد على 
طول اخل��ط  أغنية "الدني��ا ربيع .. 

واجلو بديع .. " . 
وبعد نهاي��ة كل قصة من قصص 
و"التكنوق��راط   " "الدميقراطي��ة 
" ه��ل س��نتمكن من تردي��د عبارة 
عيش��ة  وعاش��وا..   " جمل��ة  أو 

سعيدة"..!

• ضوء
النهاي��ات  يصن��ع  م��ن  هن��اك 
..وهن��اك م��ن يحاول  الس��عيدة 

إجهاضها !

وعاشوا.. عيشة سعيدة !

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قذائف البكلوريوس 
الدخانية أو ما يعادلها..!

جمال جصاني

بعد جوالت ماراثونية من اجللس��ات التي تنتهي بالفش��ل 
غالباً لعدم اكتمال النصاب، وبعد فش��لهم في إقرار أهم 
القوانن وعلى رأس��ها املوازنة العامة للعام اجلاري )2018) 
وغيرها مما حتتاجه مرحل��ة االنتقال صوب الدميقراطية من 
قوانن وتشريعات، اكتشف مشّرعوا األمة أمراً لم تلتفت 
إليه، ال غالبية الش��عوب واألمم وحس��ب بل وال حتى اآلباء 
املؤسسون للتجارب الدميقراطية الرائدة؛ إذ صّوت مجلس 
الن��ّواب العراق��ي وباألغلبية على ش��رط حصول املرّش��ح 
لعضويته على ش��هادة البكلوريوس أو م��ا يعادلها كحد 
أدن��ى، كي يتمكن م��ن الدخول ال��ى هذا احملف��ل الذي لم 
يحص��ل غالبية أعضائ��ه على األص��وات الكافية )العتبة 
االنتخابية) كي يكونوا ممثلن شرعين للشعب. لقد حّذرنا 
مراراً وتكراراً من منظومة التخلف والفس��اد التي تش��رع 
األب��واب لوصول جماعات وأفراد غي��ر مؤهلن الى املفاصل 
احليوية للدولة واجملتمع وعلى رأسها السلطة التشريعية 
األولى ف��ي البلد )البرمل��ان) وما هذا العب��ث األخير بقانون 
االنتخاب��ات )التعديالت) إال مثال فاضح عل��ى نوع املعايير 
والتفكير الس��ائد في الهرم األعلى للس��لطات. ال تكلف 
ه��ذه "األغلبية" التي مررت مثل هذه التعديالت نفس��ها 
في البحث عن مثل هذه القوانن الفنطازية، لدى التجارب 
األخرى، وعن القائمة الطويلة من القيادات الفذة في شتى 
احلقول ومنها السياس��ية، والتي ل��م حتصل على تعويذة 
"البكلوري��وس أو م��ا يعادلها" ك��ي جتترح كل تل��ك املآثر 
املادية والقيمية. كما أنها ال تعير اهتماماً ملا أطلقنا عليه 
ب� )طفح الشهادات) واألورام األكادميية التي متددت بشكل 
وبائ��ي عل��ى تضاريس حقبة م��ا بعد الفت��ح الدميقراطي 
املبن، حيث ميتلك البلد الذي صنفته التقارير األممية ضمن 
ال��دول العش��رة األكثر فس��اداً؛ أكبر عدد م��ن حاملي باج 
البكلوريوس وما بعدها من ش��هادات عليا، يعرف القاصي 
والدان��ي العلل واحلاج��ات التي تقف وراءه��ا، والتي ال متت 
غي��ر القليل منها، لكل ما يتعلق بالعلم والبحث واإلبداع 
بصل��ة، بل وجدت لتزويد منظومة التش��رذم والفس��اد مبا 
حتتاجه من م��الكات مثقلة باألن��واط والدرجات والعناوين 

التي "ال تقتل ذبابة".
رئي��س اللجن��ة القانوني��ة النيابي��ة اعترف بخ��رق تلك 
التعدي��الت للدس��تور العراق��ي ش��رط "احلص��ول على 
البكلوري��وس أو ما يعادلها" ليس��مح له بحق الترّش��ح 
لالنتخابات، وهي فضال عن كونها مخالفة س��افرة أللف 
ب��اء احلقوق في الدس��تور، حتمل نزع��ة إقصائية حلق غير 
القلي��ل من اخلبرات والكفاءات وأصحاب التاريخ املش��رق 
في الدفاع عن حقوق ش��عبهم وتطلعاته املشروعة، من 
الذي��ن كرس��وا كل حياتهم ومواهبهم م��ن أجل خدمة 
الش��أن الع��ام، م��ن دون أن يلتفتوا الى تعوي��ذة "افتح يا 
سمسم" اجلديدة )البكلوريوس أو ما يعادلها). إن مجلس 
الن��ّواب احلال��ي ومن خ��الل س��لوكه وتصرفات��ه ودقالته 
األخي��رة، يؤكد على كونه يعي��ش ما ميكن أن نطلق عليه 
مبرحل��ة "أرذل العم��ر" وه��ذا يتطل��ب تدخ��الً عاجالً من 
الس��لطة القضائي��ة وبنحو خاص م��ن احملكمة االحتادية 
العلي��ا؛ كي تردع هذا النوع من الهلوس��ات التش��ريعية 
ل� "أغلبية" أدمنت الوصاي��ة والتبعية والتقليد، وأحلقت 
أفدح األضرار بس��معة وطن دّون��ت رقمه الطينية باكورة 
التش��ريعات والقوانن. مع مثل ه��ذه الفزعات والهروالت 
البائس��ة ألحد أفش��ل البرملانات النيابية، نتذكر ما قاله 
السيد املس��يح ذات وجع ولكن بهم عراقي هذه املرة: ما 
الذي ينفع املرّش��ح إن شفط "الش��هادات" كلها وخسر 

نفسه...؟! 

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

متابعة - عبد العليم البناء: 
املس��رح  منت��دى  فرق��ة  ش��اركت 
التجريبي في دائرة الس��ينما واملسرح 
ف��ي الدورة اخلامس��ة عش��ر ملهرجان 
املس��رح العربي في إيران، مبس��رحية، 
)Noise)  ودخل��ت حلبة التنافس على  

جوائز املهرجان.
 هذه املس��رحية فكرة وإخراج الفنان 
رس��ول عباس، ومتثيل الفنانن: شوقي 
فريد، وأثير جنم، ورس��ول عباس، وأوس 
سامي نس��يم، وس��ينوغرافيا الفنان 
الفن��ان  وموس��يقى  عص��ام،  بش��ار 

ضرغام البياتي.
وكان��ت جائ��زة أفض��ل س��ينوغرافيا 
للفنان بش��ار عصام، م��ن حصة هذه 
املس��رحية، كما حقق��ت جائزة جلنة 
ع��رض  ألفض��ل  اخلاص��ة  التحكي��م 

مسرحي متكامل.
اختارت ادارة املهرجان اخملرج املس��رحي 
العراق��ي الب��ارز كاظم نص��ار عضوا 
في  جلن��ة حتكيم املهرج��ان في دورته 
هذه الت��ي أقيمت في مدينة دش��تي 
االختي��ار  وج��اء  اإليراني��ة،  ازادكان 
بع��د إطالع املش��رفن عل��ى املهرجان 
للس��يرة الذاتية و أج��زاء مصورة من 

نتاجات اخملرج املس��رحية التي تترجم 
عم��ق وأصالة املس��رح العراقي، وتعد 
هذه املش��اركة األولى م��ن نوعها في 

املهرجانات اإليرانية.
وكان اخمل��رج كاظ��م نص��ار ق��د أك��د 
للموقع الرسمي للدائرة، أن مشاركته 
ف��ي عضوي��ة اللجن��ة التحكيمي��ة 
للمهرجان تعزز العالق��ات الفنية بن 
البلدين اجلارين سيما املسرحية، حيث 
االنفتاح على املهرجانات الدولية التي 

تقام في إيران كمهرجان الفجر الدولي، 
ومهرجان املس��رح العربي ومهرجانات 

أخرى ذات قيمة فنية عاملية.
وترأس وفد دائرة السينما واملسرح إلى 
املهرج��ان العربي في ايران الفنان علي 
الس��وداني مدير قس��م التقنيات في 
الدائ��رة، والذي حرص على املش��اركة 
في��ه عب��ر جت��ارب ش��ابة له��ا بصمة 
واضحة في عروض منتدى املسرح، ومت 
تكرمي الوفد العراقي من إدارة املهرجان 

بعد هذا الفوز.
وحتدث رئيس الوفد، املسرحي العراقي 
الفنان علي الس��وداني بش��أن اجلوائز 
التي حص��ل عليها املس��رح العراقي 
قائال: يعد هذا الفوز فخرا لكل مبدعي 
املسرح العراقي الذين مازالوا يواصلون 
مس��يرتهم االبداعية من دون كلل، أو 
مل��ل، تعبيرا ع��ن حبه��م وانتمائهم 
للعراق، فباتوا س��فراء االبداع العراقي 

أينما حلوا في هذا املهرجان أو غيره. 
ف��ي  ش��اركت   (  noise( مس��رحية 
مهرجان املسرح العربي اخلامس عشر 
في إيران بدعوة خاص��ة وجهتها إدارة 
املهرجان إلى دائرة السينما واملسرح .

 وحتاكي املس��رحية وحش��ية قصص 
القت��ل من حلظ��ة تبني الفك��رة، وما 
يصاحبها من ضجي��ج ذاتي، إلى واقع 
التمثي��ل عب��ر خنق الضحي��ة، حيث 
اس��تعان اخمل��رج بلغة اجلس��د لتكون 
هي املعب��رة عن كل ه��ذه اإلرهاصات 
التي تراف��ق القاتل عبر ث��الث مراحل، 
االختن��اق، والضوض��اء، والقتل، وتلك 
ه��ي رس��الة "Noise": "نح��ن نعيش 
وس��ط أجواء ملوثة بالقتل، ونش��عر 

باالختناق وسط هذه الضوضاء". 

العراق يحصد جائزتين في مهرجان المسرح العربي بإيران

فرقة منتدى املسرح التجريبي

ASSABAH ALJADEED

البصرة - الصباح الجديد:
اختتم مؤخرًا متحف البصرة احلضاري ورش��ة عمل تدريبية 
لبناء القدرات للمالكات الوطنية، مبشاركة عدد من مالكات 

احملافظات اجلنوبية.
وقال مفتش آث��ار البصرة قحطان العبي��د: تأتي هذه الدورة 
ضمن برنام��ج تطوير القدرات إلدارة املتاح��ف التي تقوم به 
جمعية أصدقاء متحف البصرة البريطانية، باالش��تراك مع 
املعهد البريطاني لدراسة العراق، اذ يجري استعراض العديد 
من املواضيع منها املتاحف األولى في العالم، وما هي أهداف 
املتاح��ف، وآلية إدارة أقس��امها املتعددة، وكيف يتم احلفاظ 
على اجملموعات التي ميتلكها، إضافة إلى نشر الوعي الثقافي 
لدى اجملتمع في احلفاظ على موروثه اإلنس��اني، فاملتحف هو 

اجلزء األهم الذي يختص بربط املاضي باحلاضر واملستقبل.
ومن اجلدير بالذكر أن املتحف مستمر بتطوير قاعاته املتبقية 

ليتم افتتاحها خالل السنتن املقبلتن.

الصباح الجديد - وكاالت:
ألغت روس��يا، عرض الفيلم الدرامي الساخر )وفاة ستالن) 
للمخ��رج البريطان��ي أرمان��دو النوتش��ي، مش��يرة إل��ى أن 
كثيرا من الروس س��يجدونه ميثل س��خرية مهينة للماضي 
الس��وفييتي للب��الد. وش��اهد الفيل��م ف��ي عرض��ه اخلاص 
مس��ؤولون ومستش��ارون من وزارة الثقافة الروسية. ويركز 
الفيل��م عل��ى التناحر والطع��ن من اخللف ب��ن أوثق حلفاء 
الزعيم الس��وفييتي الراحل، وهم يتنافسون على السلطة 
مبجرد وفاته ع��ام 1953. وقال وزير الثقافة الروس��ي فالدميير 
ميدينسكي إن وزارته تلقت عددا من الشكاوى بعد العرض، 
مما دفعه لس��حب ترخي��ص عرض الفيلم في دور الس��ينما 
للجمهور. وأضاف ميدينس��كي في بيان "كثيرون من اجليل 
الق��دمي، وغيره��م، س��ينظرون إليه كس��خرية مهينة لكل 

املاضي السوفييتي لبالد هزمت الفاشية".
وقال إن وزارته أبلغ��ت موزع الفيلم إنه من غير املالئم عرض 
الفيل��م عش��ية الذكرى الس��نوية اخلامس��ة والس��بعن 
لالنتصار في معركة س��تالينغراد في احلرب العاملية الثانية، 
التي فقد فيها كثير من اجلنود السوفييت أرواحهم من أجل 

املدينة التي حتمل اسم ستالن.
لكنه قال إن املوزع لم يس��تجب للتحذير. وقال ميدينسكي 
"ال توج��د لدينا رقابة )..) ال نخش��ى النق��د والتقييمات غير 
السارة للتاريخ. لكن هناك خطا أخالقيا فاصال بن التحليل 

النقدي للتاريخ، وبن تدنيسه".

متحف البصرة الحضاري 
ورشة لبناء القدرات

الثقافة الروسية تعّد 
فيلم وفاة ستالين مهينًا

الصباح الجديد - وكاالت:
حصل��ت املمثل��ة كيت بالنش��يت على 
جائزة في املنت��دى االقتصادي العاملي في 
دافوس، لدورها في إثارة اإلهتمام بقضايا 

حقوق اإلنسان.
اجلائزة حتمل إسم "الكريستال"، وأعطيت 
لبالنش��يت لنش��اطها ف��ي مس��اعدة 

النازحن عن ديارهم. 
وقد عينت بالنشيت، التي فازت بجائزتي 
أوس��كار، س��فيرة للنوايا احلسنة لدى 
الالجئ��ن  لش��ؤون  العلي��ا  املفوضي��ة 

التابع��ة ل��ألمم املتح��دة، ف��ي ايار/مايو عام 
.2016

وس��افرت في إطار دوره��ا هذا، إل��ى لبنان، 
واألردن ملقابلة الجئ��ن، أجبرتهم احلرب في 

سوريا على النزوح من ديارهم.
األجي��ال  تش��كل  "ال  بالنش��يت:  وقال��ت 
الضائع��ة م��ن األطف��ال الذين ل��م ينالوا 
تعليماً، واحملرومن واملشردين خسارة كبيرة 
ملس��تقبل األمن والرخ��اء العاملين احملتمل 
وحس��ب، وإمن��ا يش��كلون أيض��ا تهدي��دا 

ملستقبل البشرية بكل تفاصيله.  

دافوس يثمن إنسانية 
بالنشيت بجائزة الكريستال

بغداد ـ سمير خليل:
في معرضها التش��كيلي االول 
الذي استضافته قاعة ألق في 
بغ��داد مؤخ��راً، نث��رت الفنانة 
فلورا ترك��ي ابداعها وافكارها 
ورؤاه��ا لوح��ات، بأل��وان دافئة 
واش��كال جتريدي��ة مبضام��ن 

مرّمزة، وأخرى ظاهرة للعيان.
تس��تمد خليل من هذه االلوان 
تأخ��ذ  متح��ررة،  ورؤى  اف��كارا 
لوحاته��ا الى مدي��ات مفتوحة، 
املس��احة  وتتج��اوز 
خل��ف  املعت��ادة، 
هواجس  ألوانه��ا 
 ، ة ء مخب��و
 ، م��ل أل ا

واحلب واحلرية، لكنها جسدت عالمات 
النصر على االرهاب بنحو ظاهر جلي.

ع��ن عالقتها وش��غفها باللون قالت 
الفنانة فل��ورا، ل� "الصب��اح اجلديد": 
ان "الل��ون مينحني الق��وة واجلرأة في 
اختي��ار موضوعات��ي، مينحن��ي حرية 
خاصة، أجسد بها ما اريد على سطح 
اللوحة، اميل وارتك��ن في عملي الى 
التجريد الذي مينحن��ي دفقاً وحيوية، 
اعم��ل عل��ى من��ح فرص��ة التأم��ل 
واالس��تنباط والتفسير للناظر، أكّون 
عالقة ايجابية معه، اسمع مالحظاته 
اكسب مشاركة  وبذلك  وتفسيراته، 
واعية تضعني ف��ي خانة النجاح في 

عملي وهو أمر مفرح". 
قالت:  املس��تقبلية،  وعن مشاريعها 

معرض��ي  ف��ي  منش��غلة  اآلن  "أن��ا 
هذا، لك��ن جناحه بالتأكي��د يحفزني 
للمزيد من االبداع، والتنوع في عملي، 
بالتش��كيل ول��كل حادث  وعالقت��ي 

حديث".
املدرس��ة  تعجبه��ا  الت��ي  فل��ورا 
الس��ريالية والتكعيبي��ة أيضا، تدعو 
املؤسس��ات ذات العالق��ة لالهتم��ام 
بالفن التش��كيلي ومحترفيه، كذلك 
تتمنى رعاية خاصة للطاقات الفنية 
الشابة فهي مستقبل الفن العراقي، 
وان تشاهد االنش��طة الفنية بشتى 
صورها تؤطر املشهد الثقافي العراقي، 
ونافذة للرقي واالرتقاء بذائقة املتلقي 
وان يكون الفن العراقي رسالة محبة 

وسالم لكل العالم.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت الس��لطات األميركي��ة، انقراض 
األسد اجلبلي )الكوجر) الذي كان يعيش 
بشرق البالد، في املنطقة بن ميشيغان، 
وس��اوث كاروالينا، وتقرر رفعه من قائمة 

السالالت املهددة.
وأوضح��ت إدارة املصائ��د احلي��اة البري��ة 
األميركي��ة إن الس��نوريات الكبيرة، التي 
تع��رف أيضا باألس��ود اجلبلية، كانت جتوب 
جمي��ع الواليات ش��رقي نهر املسيس��يبي، 
لك��ن جميعه��ا اختف��ت بحلول ع��ام 1900 

بسبب الصيد املستمر واألفخاخ.
وقد ش��رعت إدارة املصائد ف��ي 2011 في مراجعة 

مكثفة لوض��ع الكوجر. وأصبحت خطة رفعه من 
قائمة السالالت املهددة نهائية.

يش��ار إلى أن هذا النوع من األسود أدرج في تلك 
القائمة عام 1973، برغم عدم توثيق مش��اهدته 
لثالثة عقود. وكان آخر أسد من ذلك النوع يجري 
توثي��ق مش��اهدته قد قت��ل على ي��د صياد في 
والية م��ن عام 1938. وقال��ت جماعات مدافعة 
ع��ن البيئ��ة إن رفع الكوجر الش��رقي من قائمة 
الفصائل املهددة باالنق��راض ميهد الطريق أمام 
واليات مثل نيوي��ورك التي بها جب��ال أديرونداك 
"املوطن املالئم ألسد اجلبال"، للعمل على تربيته 
م��ن جديد ع��ن طريق جل��ب حيوانات م��ن التي 

تتكاثر في الغرب.

أسد الكوجر يكاد ينقرض

فلورا تركي: ألوان مخبوءة لألمل والحب والحرية
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