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بغداد- وعد الشمري:
نف��ْت احلكوم��ة االحتادي��ة، أمس 
السبت، إعادة النازحني قسراً إلى 
ديارهم قب��ل موع��د االنتخابات، 
الفتة إلى أن أبن��اء املناطق احملررة 
لديه��م كام��ل احلرية ب��أن يدلوا 

بأصواتهم في أماكن اقامتهم.
يأت��ي ذلك ف��ي وقت، ي��رى حتالف 
القوى العراقية أن إجراءات تأمني 
املس��توى  دون  النازح��ني  ع��ودة 
املطلوب، ويطال��ب بتوفير البيئة 
املناس��بة لعملي��ة االقت��راع في 
املناطق احملررة، مح��ذراً من إجراء 

عملية انتخابات "عرجاء".
رئي��س  املفت��ي  توره��ان  ويق��ول 
سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق 
ب��ني احملافظ��ات في تصري��ح إلى 
إن "احلكومة  اجلدي��د"،  "الصباح 
االحتادية ألزمْت نفس��ها بتهيئة 
األرضية املناسبة، واألمينة إلجراء 
االنتخاب��ات ف��ي موعده��ا املقرر 

منتصف شهر آيار املقبل".
وأض��اف أن "إجراءات مؤسس��ات 
الدولة ال تش��مل فق��ط املناطق 
احملافظ��ات  جمي��ع  إمن��ا  احمل��ررة، 
لكي يج��ري االقتراع بانس��يابية 
وبعيداً عن املش��كالت الفنية أو 

االمنية".

وج��دد الت��زام "احلكوم��ة بإعادة 
النازحني إلى ديارهم خالل ما تبقى 
من عمر ال��دورة النيابية احلالية، 
بع��د أن مت القضاء عل��ى تنظيم 
داع��ش االرهاب��ي وحتري��ر املناطق 

التي كانت حتت سيطرته".
"مس��اعي  ان  املفت��ي  وأوض��ح 
مجلس الوزراء على صعيد تأمني 
االنتخابات لم ترتبط بقرار مجلس 
النواب بتأكيد موعد االقتراع وفق 
العليا  االحتادي��ة  احملكم��ة  حكم 
به��ذا اخلص��وص، بل ج��اءت بناء 
على خطة معدة مسبقاً، التزاماً 

بالتوقيتات الدستورية".
وحتدث مس��ؤول ملف احملافظات 
في احلكومة ع��ن "تصاعد وتيرة 
ع��ودة النازحني إلى ديارهم، وذلك 
بالتزام��ن م��ع اكم��ال مفوضية 
اس��تعداداتها  جلميع  االنتخابات 
الفنية، وقيام احلكومة بخطوات 
تتعل��ق باجلانب االمن��ي ومنع اي 

خرق".
ونفى "اللجوء إلى اعادة النازحني 
بحج��ة  دياره��م  إل��ى  قس��رياً 
اجباره��م عل��ى املش��اركة ف��ي 
االنتخابات، كم��ا يروج في بعض 

وسائل االعالم".
تتمة ص3

نفت إعادتهم قسريًا إلى ديارهم.. وأكدت خطة معّدة مسبقًا

الحكومة أّمنت للنازحين المشاركة
في االنتخابات حيث يقيمون

مخيمات النازحني "ارشيف"

الصراع والتغطية: 
موصليون ينبشون في سجون "داعش"..2حقيقة ما يجري في اليمن

3هل يعود آالف الموتى إلى الحياة؟

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني��ة  الهيئ��ة  أعلن��ت 
الس��بت،  أم��س  لالس��تثمار، 
خ��الل  س��يطرح  الع��راق  أن 
مؤمت��ر الكوي��ت الدول��ي إلعمار 
املعلق  القطار  العراق، مش��روع 
لالس��تثمار بكلف��ة تخميني��ة 

تقدر 1.5 مليار دوالر.
وقال��ت الهيئة في بي��ان تلقت 
"الصباح اجلديد" نس��خة منه، 

إن "العراق س��يطرح خالل مؤمتر 
الكويت الدولي مشروع القطار 
املعلق في بغداد وس��يكون من 
املش��اريع احليوي��ة، ذات امل��ردود 
"ش��ركة  أن  مبين��ة  اجلي��د"، 
أع��دت  الفرنس��ية،  الس��توم 

املشروع".
وأضافت أن "الكلفة التخمينية 
للمش��روع تبل��غ 1.5 مليار دوالر 
ومبدة إجناز تبلغ خمس��ة أعوام"، 

مش��يرة إل��ى أن "اله��دف م��ن 
ف��ي ح��ل  اإلس��هام  املش��روع، 
وحتس��ني  املروري��ة  االختناق��ات 
الواق��ع اخلدم��ي ف��ي محافظة 

بغداد".
وتابعت، " سيكون طول املرحلة 
األولى م��ن املش��روع  15.5 كم 
ومدينة  الكاظمي��ة  ب��ني  متت��د 
الصدر مرورا بالشعب وتتضمن 
12 محطة داخلي��ة، مرورا ب نهر 

دجلة، في حني س��تكون املرحلة 
الثانية منه بطول 4.45 كم بني 
احملطة العاملية في العالوي وحي 
العطيفي��ة وتتضمن محطتني 

داخليتني".
ومن املقرر أن يُعقد املؤمتر الدولي 
للمانح��ني في الكوي��ت للفترة 
م��ا ب��ني 12 إلى 14 من ش��باط 

املقبل.
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 
الطاق��ة  جلن��ة  رئي��س  كش��ف 
مجل��س  ف��ي  والغ��از  والنف��ط 
محافظ��ة الس��ليمانية الدكتور 
غال��ب محم��د اختف��اء وتبدي��د 
مبالغ كبيرة من اموال بيع النفط 
والغاز في االقليم خالل السنوات 
االخي��رة، وحتديدا منذ بدء االقليم 
تصدير نفطه منف��ردا عبر انبوب 
مين��اء  ال��ى  الواص��ل  التصدي��ر 

جيهان التركي.
وأورد ان املبال��غ الكبي��رة والعقود 

املستقبلية التي ابرمتها حكومة 
اإلقلي��م ف��ي حين��ه م��ع بعض 
الش��ركات النفطي��ة، تع��د اكبر 
عقب��ة امام االتف��اق مع احلكومة 

االحتادية.
وس��لط محمد الض��وء في مؤمتر 
صحف��ي عق��ده ام��س الس��بت 
مبحافظ��ة الس��ليمانية الض��وء 
عل��ى تقرير ش��ركة ديلويت التي 
تعاق��دت معها حكوم��ة االقليم 
الع��ام املاض��ي لتدقي��ق ومراقبة 
عملي��ات التصدي��ر والي��ة البيع 

واس��ترداد واردات نف��ط االقلي��م، 
وال��ذي اك��د ان حكوم��ة اقلي��م 
كردستان باعت نحو مئة وعشرة 
ملي��ون برمي��ل م��ن النفط خالل 
االش��هر الس��تة االول��ى من عام 

.2017
واضاف محمد ان حكومة االقليم 
ومبوج��ب تقري��ر ش��ركة ديلويت 
حصلت عل��ى مبلغ اربع��ة مليار 
ومئتي مليون دوالر من واردات بيع 
النف��ط لالش��هر الس��تة االولى 
م��ن العام املنص��رم 2017، مبعدل 

بي��ع وصل ال��ى 41 دوالرا للبرميل 
الواح��د، وهذا يكش��ف بيع نفط 
االقلي��م بعش��رة دوالرات اقل من 

االسعار العاملية.
وتاب��ع محم��د ان التقرير يش��ير 
الى ان 4 مليار ومئتي مليون دوالر 
صرف��ت منه��ا حكوم��ة االقليم 
مليارين و69 مليون دوالر في اوجه 
غي��ر منطقي��ة، مس��تغربا م��ن 
تس��جيل هذا املبلغ كمصروفات 

الستخراج وبيع النفط.
تفصيالت ص2

مشروع استثماري للقطار المعلق في بغداد
بكلفة مليار ونصف المليار دوالر

رئيس لجنة الطاقة في السليمانية :

سرقة واردات نفط.. العقبة الكبرى امام اتفاق بغداد وأربيل

التشيك تدرب القّوات 
العراقية على مواجهة 

األسلحة الكيمياوية
الصباح الجديد ـ وكاالت: 

قالت الرئاس��ة التركية امس السبت 
إن الوالي��ات املتحدة أبلغت تركيا بأنها 
لن تزود وحدات حماية الشعب الكردية 
السورية بأي أس��لحة أخرى، فيما قال 
وزير خارجيتها مولود تش��اووش أوغلو 
ف��ي االمس نفس��ه، إن عل��ى الواليات 
منطق��ة  م��ن  االنس��حاب  املتح��دة 
منبج بش��مال س��وريا ف��ورا، ويتزامن 
التصريحان مع دخول العملية التركية 
ضد الوحدات الكردية في سوريا يومها 

الثامن. 
وكان الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب 
إردوغ��ان ق��ال ام��س االول اجلمع��ة إن 
الق��وات التركي��ة س��تطرد املقاتل��ني 
األكراد من احلدود الس��ورية وقد تتقدم 
ش��رقا إل��ى احلدود م��ع الع��راق مبا في 
ذل��ك منبج ف��ي خطوة تنط��وي على 
مجازفة مبواجهة محتملة مع القوات 

األميركية املتحالفة مع األكراد.
وأضاف تش��اووش أوغل��و للصحفيني 

أن تركي��ا تريد أيضا خط��وات أميركية 
ملموسة إلنهاء دعم الواليات املتحدة 
لوح��دات حماي��ة الش��عب الكردي��ة 

السورية.
وقال��ت أنقرة في وقت س��ابق إن إتش.

آر مكماس��تر مستشار األمن القومي 

األميركي أبلغ تركيا بأن واش��نطن لن 
تزود وحدات حماية الشعب باألسلحة 

بعد اآلن.

وفت��ح الهجوم الترك��ي على منطقة 
عفرين بشمال غرب سوريا ضد وحدات 
حماية الشعب الكردية جبهة جديدة 
ف��ي احل��رب األهلية الس��ورية متعددة 
األط��راف وزاد ف��ي الوقت نفس��ه توتر 

العالقات مع واشنطن.
وأثار إمداد واش��نطن للقوات السورية 
الكردي��ة بالس��الح والتدري��ب والدعم 
اجلوي غضب أنقرة التي ترى في وحدات 
حماية الش��عب امتدادا حلزب العمال 
الكردستاني الذي يشن متردا في جنوب 
ش��رق تركيا ذي األغلبية الكردية منذ 

أكثر من ثالثة عقود.
وفي تلك االثناء قالت الرئاسة التركية 
في بيان  امس السبت إن اتصاال هاتفيا 
جرى بني إبراهيم كالني املتحدث باسم 
الرئي��س الترك��ي وإتش.آر مكماس��تر 
األميريكي  القوم��ي  األمن  مستش��ار 
وأن مكماس��تر  اجلمع��ة  االول  ام��س 
أك��د خالله أن الواليات املتحدة لن تزود 
وحدات حماية الش��عب بالسالح بعد 

اآلن.
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تركيا تطالب أميركا باالنسحاب من منبج السورية فورًا
واشنطن توقف دعمها للوحدات الكردية  

تقرير

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة العمليات املش��تركة، 
إلق��اء القبض على أح��د القيادات 
اإلرهابي��ة ف��ي عملي��ة أمنية غرب 

محافظة األنبار.
وذك��ر بي��ان خللي��ة االع��الم احلربي 
تلق��ت "الصب��اح اجلديد" نس��خة 
منه "توفرت لدى قي��ادة العمليات 

املش��تركة معلومات اس��تخبارية 
دقيق��ة عن تواج��د أح��د القيادات 
اإلرهابي��ة وه��و )كرمي عف��ات علي 
الس��مرمد( ف��ي أحد بي��وت ناحية 
البغ��دادي لالجتماع بخلية إرهابية 
عملي��ات ض��د  لتنفي��ذ  تس��تعد 

القوات األمنية واملواطنني".
تل��ك  ال��ى  "وإس��تناداً  وأض��اف: 

املعلوم��ات ُكلفت عل��ى الفور قوة 
من لواء املشاة الثامن وبإسناد جوي 
من طي��ران التحالف الدولي لغرض 
مداهم��ة املكان واعتق��ال االرهابي 

املطلوب للقضاء".
وأورد البيان: "بع��د تنفيذ املداهمة 
والقبض على االرهابي )كرمي عفات 
التفتيش  وأثن��اء  الس��مرمد(  علي 

وجم��ع األدل��ة تعرضت الق��وة الى 
هجوم بقنبلة يدوية من أحد املنازل 
اجمل��اورة مم��ا اس��تدعى ال��رد عليها 
بس��رعة وبعدها انس��حبت القوة 

الى مقر انطالقها".
ولف��ت الى ان��ه "وِفي طري��ق عودة 
)القوة( لوحظ جتمع مس��لحني من 
دون التنس��يق م��ع الق��وة املكلفة 

الطائرات  اس��تهدفتهم  بالواجب، 
الساندة للقوة" مبينا ان "العملية 
قد مت��ت ف��ي الس��اعة 0200 فجر 

اليوم السبت".
ووجهت قيادة العمليات املشتركة 
بحس��ب البي��ان بفت��ح حتقيق في 

احلادث.
م��ن جانب��ه أك��د املتحدث باس��م  

داع��ش،  الدول��ي، ض��د  التحال��ف 
الكولونيل رايان ديلون، أمس السبت 
ان "قوات التحالف ال تقوم بعمليات 
أحادي��ة اجلانب في الع��راق"، وذلك 
ف��ي تعليق له على مزاعم ذكرت ان 
طائ��رات أميركية قصف��ت القوات 

االمنية في محافظة االنبار.
تتمة ص3

القبض على قيادي إرهابي وتحقيق باستهداف التحالف لمسلحين في البغدادي

 األحداث شمالي سوريا تزداد توتراً

بغداد � الصباح اجلديد:
أم��س  النزاه��ة،  هيئ��ة  أعلن��ت 
عق��ار  ملكي��ة  إع��ادة  الس��بت، 
للدولة في كربالء قيمته أكثر من 
14 مليار دينار، بعد كشف تالعب 

حصل فيه.
وقال��ت الهيئ��ة ف��ي بي��ان تلقت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
بتزوي��ر  تفي��د  معلوم��ات  "وردت 
معامل��ة انتق��ال ملكي��ة عق��ار 
تبلغ مساحته )22 دومنا و808م2(، 
وقيمته التقديرية 14 مليار و196 
ملي��ون دين��ار يق��ع ف��ي منطقة 
متميزة ف��ي مركز كربالء"، مبينة 

أن "م��الكات مكتب حتقيق كربالء 
انتقلت إلى دائرة عق��ارات الدولة 
األولى  العقاري  التس��جيل  ودائرة 
ف��ي احملافظة، ومتكن��ت من ضبط 
أص��ل إضب��ارة العق��ار وكش��ف 

التالعب احلاصل فيه". 
وأوضح��ت، أن "قاض��ي التحقيق 
اخملتص بالنظر في قضايا النزاهة 
بكربالء أصدر قرارا بتسليم العقار 
إل��ى مديري��ة بلدي��ات احملافظ��ة، 
كونها املالك الرس��مي، اس��تنادا 
إل��ى كت��اب مديري��ة التس��جيل 

العقاري العامة". 
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئي��س الوزراء حي��در العبادي، 
أمس الس��بت، أن هناك من كان ال 
يري��د للعراقيني حتقيق النصر على 
تنظيم "داعش"، داعياً إلى مواجهة 
بع��د  واإلع��الم  بالفك��ر  اإلره��اب 
االنتهاء من املواجهة العس��كرية، 
اس��تخدام  س��وء  اعتب��ر  فيم��ا 

السلطة واملوقع "فساداً".
وق��ال العبادي خالل مؤمت��ر "بغداد 
وتابعته  العرب��ي"  اإلعالم  عاصمة 
"هن��اك  إن  اجلدي��د"،  "الصب��اح 
م��ن كان يري��د لن��ا أن ال ننتص��ر"، 
مش��يراً إل��ى أن "العراقي��ني حرروا 
أراضيه��م وأبناءه��م بصموده��م 

وتضحياتهم".
وأضاف، "ننظ��ر للحقائق كما هي 
وبغداد عاصمة لإلعالم العربي هو 
حقيق��ة احلرية، نري��د احلفاظ على 
حرية الكلمة واإلعالم والصحافة، 
وال يج��وز التجاوز عليه��ا، وال نريد 

حرية األخبار الكاذبة".
وبني، أن "احلمالت التي تثير الفتنة 
مس��تمرة ب��ني امل��دن والقومي��ات 
وتُص��رف عليه��ا مبال��غ كبي��رة"، 
ماضياً إلى الق��ول "يجب أن يكون 
هناك الت��زام مع حري��ة االعالم، ال 
نري��د أن تس��يطر احلكوم��ة على 

اإلعالم".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس التحالف الوطني عمار 
احلكيم، أمس الس��بت، أن العراق 
بحاجة لرجال دولة وليس بحاجة 
مل��ن وصفه��م بأنه��م باملقاولني 
السياس��ة،  ومراهقي  واملقامرين 
فيما أش��ار ال��ى أن التحديات لم 
تنته وتتويج االنتصارات السابقة 
واحلف��اظ عليها يكم��ن في حتدي 
اخلدم��ات  وتق��دمي  الدول��ة  بن��اء 

للناس.
وقال احلكيم ف��ي كلمة له خالل 
لقائه ش��يوخ ووجهاء عشائر من 

محافظ��ة بابل، تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نس��خة منها، إن "العراق 
بحاج��ة الى رجال دول��ة ميتلكون 
اخلط��ة واإلرادة والفري��ق الكفوء 
وال يحتاج الى مقاولي سياس��ية 
ال��ذي همه��م بناء مش��اريعهم 
اخلاصة خالل أربع س��نوات وال الى 
مقام��ري سياس��ة يزج��ون البلد 
في األزمات وال مراهقي سياس��ة 
يحولون البلد الى س��احة لتعلم 
السياس��ة على حساب مصالح 

الناس".
تتمة ص3

النزاهة تعيد ملكية عقار قيمته 
14 مليار دينار الى الدولة

العبادي يدعو الى مواجهة
اإلرهاب بالفكر واإلعالم

الحكيم: العراق يحتاج لرجال دولة 
وليس لمقاولين أو مقامرين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرس��لت جمهورية التش��يك 
،أمس الس��بت، مجموعة من 
خب��راء اجلي��ش املتخصص��ني 
الى  الكيمياوي��ة  باألس��لحة 
العراق لإلس��هام في عمليات 

تدريب القّوات العراقية.
وذكر موقع راديو براغ التشيكي 
ف��ي خب��ر تابعت��ه "الصب��اح 
اجلدي��د" أن" الفري��ق املك��ون 
م��ن 12 خبيرا في االس��لحة 
س��يمضون  الكيمياوي��ة 
فت��رة س��تة أش��هر لتدري��ب 
عل��ى  العراقي��ني  نظرائه��م 
كيفية التعامل مع االسلحة 

الكيمياوية والوقاية منها.
وأض��اف "يوج��د حالي��ا فريق 
من مستش��اري القوة اجلوية 
الع��راق  ف��ي  التش��يكية 
العراقيني  نظرائهم  ملساعدة 

 L ف��ي التدريب عل��ى طائرات
159- الت��ي كان��ت جمهورية 
ال��ى  باعته��ا  ق��د  التش��يك 

العراق".
يذك��ر أن جمهورية التش��يك 
تس��هم ف��ي دع��م الق��وات 
العراقي��ة كجزء من التحالف 
الدول��ي حملارب��ة داع��ش وق��د 
اكتسب اختصاصيو االسلحة 
الكيمياوي��ة س��معة طيب��ة 

ضمن قوات التحالف.
يشار الى ان جمهوية التشيك 
" س��لمت 12 طائرة من طراز 
اجلوي��ة  الق��وات  ال��ى   L-159

العراقية في عام 2016 ".
الش��ركات  وتتضم��ن خطط 
التشيكية املصنعة لطائرات 
 L-39 طائ��رة  تطوي��ر   L-159
التي ميكن أن تتحول إلى طائرة 

مقاتلة بحلول عام 2020.
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

كشف رئيس جلنة الطاقة والنفط 
محافظ��ة  مجل��س  ف��ي  والغ��از 
السليمانية الدكتور غالب محمد 
اختف��اء وتبدي��د مبال��غ كبيرة من 
اموال بيع النفط والغاز في االقليم 
خ��ال الس��نوات االخي��رة، وحتديدا 
من��ذ ب��دء االقليم تصدي��ر نفطه 
منفردا عبر انبوب التصدير الواصل 

الى ميناء جيهان التركي.
وس��لط محم��د الضوء ف��ي مؤمتر 
الس��بت  ام��س  عق��ده  صحف��ي 
مبحافظة الس��ليمانية على تقرير 
شركة ديلويت التي تعاقدت معها 
حكوم��ة االقلي��م الع��ام املاض��ي 
التصدير  لتدقيق ومراقبة عمليات 
والية البيع واس��ترداد واردات نفط 
االقلي��م، وال��ذي اك��د ان حكومة 
اقليم كردس��تان باع��ت نحو مئة 
وعش��رة مليون برمي��ل من النفط 
خال االشهر الستة االولى من عام 

.2017
واض��اف محمد ان حكومة االقليم 
ومبوج��ب تقري��ر ش��ركة ديلوي��ت 
حصل��ت على مبل��غ اربع��ة مليار 
ومئتي مليون دوالر م��ن واردات بيع 
النفط لاشهر الس��تة االولى من 
الع��ام املنص��رم 2017، مبع��دل بيع 
وصل الى 41 دوالرا للبرميل الواحد، 
وه��ذا يكش��ف بيع نف��ط االقليم 
بعش��رة دوالرات اقل من االس��عار 

العاملية.
وتابع محمد ان التقرير يشير الى ان 
4 ملي��ار ومئتي مليون دوالر صرفت 
منه��ا حكوم��ة االقلي��م مليارين 
و69 ملي��ون دوالر ف��ي اوج��ه غي��ر 
منطقية، مس��تغربا من تسجيل 
هذا املبلغ كمصروفات الس��تخراج 
وبيع النف��ط، مؤكدا ان هذا االرقام 
تؤك��د وجود اختاس وفس��اد كبير 

في قطاع النفط باالقليم.
وتاب��ع محم��د »ان اج��راء مراجعة 
ف��ي ملف  واملصروف��ات  لل��واردات 
لارق��ام  وفق��ا  باالقلي��م  النف��ط 
الت��ي اعلنت عنها ش��ركة ديلوت، 
يكش��ف لنا عن اختفاء قرابة 720 
مليون دوالر من اموال النفط املباع 
خال االشهر الستة االولى من عام 
2017 املنصرم« ، وهو ما يكفي ملنح 

راتب شهر ملوظفي االقليم، مشيرا 
ال��ى ان ه��ذه االموال اس��تخدمها 
احلزب الدميقراطي لشراء الذمم خال 
حملته االخيرة للترويج لاستفتاء، 
وان مس��عود بارزان��ي عندم��ا كان 
يتح��دث ويتح��دى العال��م ويغدق 
باملنح على االحزاب والسياس��يني 
واملسشتارين االجانب لقاء دعمهم 
لتوجهاته وسياساته خال الفترة 
االخيرة، كانوا يس��تخدمون اموال 
النفط الذي يسرق من قوت شعب 

كردستان.
وتاب��ع ان حكومة االقلي��م اعلنت 
ع��ن ص��رف 40 % باملئ��ة من حجم 
املبلغ االجمالي كمصروفات ذهبت 
دوالر منه��ا لصال��ح  220 ملي��ون 
ش��ركات حماية النفط، التي اكد 
ان كل شركات احلماية في مناطق 
الس��ليمانية وكرميان ه��ي تابعة 
ملس��ؤولني كبار في االحتاد الوطني، 
بينم��ا ميتل��ك احل��زب الدميقراطي 
ش��ركات احلماية االخرى التي تقع 
ضم��ن مناط��ق نف��وذه ف��ي اربيل 

ودهوك.  

وق��ال » يج��ب ان نعل��م ان رئي��س 
حكوم��ة االقليم نيجرف��ان بارزاني 
ونائبه قباد طالباني اللذان يعمان 
يتاج��ران  حزبيهم��ا،  م��ن  بدع��م 
ويس��تخدمان  الش��عب  مبق��درات 

ثرواته لتثبيت اركان حزبيهما.
واكد ان حكوم��ة االقليم وفي ظل 
انخف��اض وارداته��ا احلالية من بيع 
النفط التي وصل��ت الى 250 الف 
برمي��ل بع��د ان كان��ت 650 ال��ف 
برميل، غير ق��ادرة على منح رواتب 
املوظف��ني، وان كل التن��ازالت التي 
قدمها احلزب الدميقراطي للحكومة 
االحتادية دليل على انخفاض وارداته 
من سرقة النفط، وان احلل الوحيد 
املتبقي امامه ه��و العودة واالتفاق 
مع احلكومة االحتادية على تسليم 
كام��ل للنفط لق��اء احلصول على 

ميزانية االقليم. 
من جانبه عدَّ مصدر مس��ؤول في 
حكومة االقلي��م ملف النفط في 
االقليم والفس��اد والتاعب الكبير 
ال��ذي يش��وبه اكب��ر عقب��ة امام 
توصل حكومتي االقليم واالحتادية، 

الى اتف��اق نهائي يفض��ي الى حل 
املس��ائل العالق��ة، برغ��م التقدم 
ال��ذي احرزاه، على صعيد تس��ليم 
املط��ارات واملناف��ذ احلدودي��ة وفقا 

للدستور العراقي.  
واضاف املص��در ، ان مل��ف النفط 
وقعتها  الت��ي  النفطية  والعق��ود 
حكومة االقليم مع شركات النفط 
العاملية والعقد طوي��ل االجل لها 
مع تركيا يع��د العقبة االهم امام 
معاجلة املشاكل العالقة بني اربيل 

وبغداد.
وتابع ان تس��لم حكوم��ة االقليم 
مبال��غ مالي��ة ضخة من ش��ركات 
النفط العاملي��ة، والتي كان اخرها 
تس��لم ملي��ار ونصف امللي��ار دوالر 
من ش��ركة روس��نفت الروس��ية، 
نظير منحها اس��تثماراث في عدد 
من حقول النف��ط باالقليم، فضا 
عن اربعة مليارات تقول تركيا انها 
منحتها كدي��ون حلكومة االقليم، 
والت��ي ترف��ض احلكوم��ة االحتادية 
حتمل تبعاتها العقب��ة االهم امام 
توص��ل الطرف��ني الي اتفاق نفطي 

في املستقبل القريب.
واوضح املصدر، ان العقود النفطية 
التي وقعته��ا حكومة االقليم مع 
والت��ي حصلت  النف��ط  ش��ركات 
مبوجبها على مبالغ ضخمة باعت 
مبوجبه��ا نفط االقليم للس��نوات 
كبي��رة،  مش��كلة  تع��د  املقبل��ة 
يصع��ب الي اتفاق بني اربيل وبغداد 
معاجلتها، ومبوجب االلتزامات التي 
تفرضها ه��ذه العقود فان حكومة 
االقلي��م غير ق��ادرة على تس��ليم 
النفط املتبقي بحوزتها الى بغداد.  
وعل��ى صعيد ذي صلة وفي س��ياق 
االولي��ة  واالتفاق��ات  التفاهم��ات 
بني حكومت��ي االقلي��م واحلكومة 
االحتادية لتس��ليم املطارات وملف 
النف��ط واملناف��ذ احلدودي��ة، قالت 
حكومة االقليم، أن تش��كيل جلان 
مش��تركة بني بغداد وأربيل بش��أن 
مسألة النفط، ما تزال في مرحلة 
البحث ولم يتم التوصل ألي اتفاق 
حتى اآلن بهذا الش��أن، مشيرة إلى 
أن هن��اك تفاهماً جيداً بني اجلانبني 

حللحلة املشكات العالقة.

واكد س��كرتير مجلس وزراء إقليم 
كردس��تان، آماجن رحيم في تصريح 
ان رئيس حكومة االقليم نيجرفان 
بارزان��ي والوف��د املراف��ق ل��ه عقد 
اجتماعا مهم��ا مع رئي��س الوزراء 
حي��در العبادي عل��ى هامش مؤمتر 
داف��وس ف��ي فين��ا وإن »االجتم��اع 
بح��ث موض��وع النف��ط وتصديره 
بالروات��ب  وثي��ق  بنح��و  املرتب��ط 
واملوازنة ويعتمد عليه حل اخلافات 
بني اجلانبني، مش��يرا ال��ى ان رئيس 
وزراء إقليم كردس��تان أك��د التزام 
اإلقليم بالدستور وما يتضمنه من 
حقوق ومستحقات مالية، والتقيد 
بجمي��ع الواجب��ات الت��ي يفرضها 

على االقليم.
االحتادي��ة  للحكوم��ة  بي��ان  وكان 
اعق��ب لق��اء رئي��س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي برئيس حكوم��ة االقليم 
في دافوس قد اكد موافقة حكومة 
االقليم على تسليم كامل نفطها 
اط��ار  ف��ي  االحتادي��ة،  للحكوم��ة 
االتفاق��ات التي وقع��ت مؤخرا بني 

اجلانبني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن محافظ كرك��وك راكان س��عيد 
اجلب��وري، أم��س اجلمع��ة، العث��ور على 
مقبرة جماعية تضم رفات عش��رات من 
عناصر األمن ومدنيني من الذين أعدمهم 
للحويج��ة،  احتال��ه  خ��ال  »داع��ش« 
فيما أكد ض��رورة توثيق حجم »الكارثة 

اإلنسانية« التي حلت باملنطقة. 
وق��ال اجلبوري ف��ي تصري��ح صحفي، إن 
»س��كانا محلي��ني ورعاة أغنام ارش��دوا 
عناصر احلشد الشعبي والقوات األمنية 
ال��ى مقب��رة تضم رف��ات أكث��ر من 75 
عنص��را امني��ا ومدني��ا أعدمهم داعش 
بش��كل وحش��ي خال س��يطرته على 

قضاء احلويجة ونواحيها«.
وأض��اف اجلب��وري، أن »املقب��رة التي عثر 
عليها قرب س��يطرة الزراعة بالقرب من 
ناحي��ة الرياض )45 ك��م غربي كركوك(، 
ه��ي املقب��رة ال���14 الت��ي يت��م العثور 
عليها«، مؤكدا أنها »متثل صورة بشعة 
حلج��م الكارث��ة واملعاناة الت��ي أصابت 

سكان جنوبي كركوك وغربيها«. 
تض��م  اجلدي��دة  »املقب��رة  أن  وأوض��ح، 
عظام��ا بش��رية ومابس وأس��اك قيد 
به��ا املغ��دورون قبل نحره��م أو رميهم 
بالرصاص«، مشيرا الى أن »هنالك مقابر 
أخرى لم يجر كش��فها تقع في مناطق 
التماس التي كانت تفصل البيشمركة 

عن داعش والتي متثل حقول ألغام شهدت 
مقتل العشرات من املدنيني العزل الذين 
حاول��وا اله��رب م��ن التنظي��م«.  ودعا 
اجلبوري اجملتمع الدولي ومفوضية حقوق 
اإلنسان واجلهات احلكومية العراقية الى 
»ضرورة كش��ف املقابر اجلماعية وتوثيق 
حج��م الكارث��ة اإلنس��انية التي حلت 

بسكان جنوب كركوك وغربيها«.
من جانبه قال رئيس اجملموعة العربية في 
مجل��س كركوك واحد وجه��اء احلويجة 
برهان مزهر العاص��ي، إن »املقبرة تضم 
رف��ات مغدورين م��ن عناص��ر األمن من 
أهالي احلويجة ونواحيها ومناطق وسط 
وجنوب الع��راق ونازحني حاولوا الهرب او 

متمردين على داعش«.
وأكد العاص��ي، أن »املقبرة تظهر حجم 
الكارث��ة الت��ي أصاب��ت أه��ل احلويج��ة 
ونواحيه��ا عبر إعدام وتغيي��ب واعتقال 
وخط��ف أكثر م��ن ثماني��ة آالف مدني 
قب��ل  م��ن  تصفيته��م  مت  وعس��كري 

»داعش«.

مقبرة جماعية جديدة في الحويجة تضم رفات عشرات من ضحايا »داعش« بالحويجة

رئيس لجنة الطاقة في السليمانية : سرقة واردات 
نفط اإلقليم اكبر عقبة امام اتفاق بغداد واربيل

متهما نيجرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني  د.علي شمخي 

الدع��وة لفص��ل الس��لطات وتطبي��ق النظ��ام 
التع��ددي تتصادم مع اس��تئثار االح��زاب مبقاليد 
الس��لطة والقرار وتهميش��ها لس��طوة الدولة 
وف��ي مل��ف النزاه��ة ومحارب��ة الفس��اد افتقد 
الع��راق كثي��را حلضور قوي متثله مؤسس��ة فتية 
مثل هيئ��ة النزاهة اريد له��ا ان تتقدم الصفوف 
وتتصدى حليتان الفس��اد الذين امعنوا كثيرا في 
نه��ب االم��وال العام��ة وعلى الرغم من الس��يل 
الكبي��ر م��ن الوع��ود واخلط��ب الت��ي اطنبنا بها 
ق��ادة الب��اد ومرؤس��و ه��ذه الهيئ��ة اال ان واقع 
احل��ال يش��ير لاس��ف ال��ى فق��دان االرادة ف��ي 
محاربة الفاسدين بش��كل جدي وحقيقي ولرمبا 
س��تضيع الفرص��ة في حتقي��ق ام��ال وتطلعات 
الش��عب العراقي ف��ي انهاء اخطر احل��روب التي 
يواجهها العراق دولة وش��عبا واملتمثلة بالقضاء 
على الفس��اد ورؤوس��ه ومن املؤسف ان احلكومة 
احلالية واحلكومات التي س��بقتها لم تعزز دعوات 
املرجعي��ة الديني��ة ومناداته��ا بع��دم اهمال هذا 
املفص��ل املهم من مفاصل بناء الدولة ويخش��ى 
املايني من العراقيني ان تكون اجراءات تسلم عدد 
م��ن املطلوبني للقض��اء العراقي م��ن قبل هيئة 
النزاهة ومبس��اعدة الش��رطة الدولية )االنتربول( 
يخش��ون ان تكون هذه االجراءات روتينية وصورية 
الغاية منها توفير الفرصة املناس��بة لتبرئة قادة 
ومس��ؤولني لهم نفوذ في احزاب الس��لطة وفي 
الوقت نفس��ه العمل على تهدئة غضب الشارع 
العراقي وايهام��ه باعتماد الس��ياقات القانونية 
في مواجهة املفسدين وقد سبق اجراءات تسلم 
وزير اجتارة عبد الفاح الس��وداني حاالت اخرى لم 
ترتق الى مستوى وتطلعات من ينشدون العدالة 
ولم تش��ف قرارات هيئة النزاهة غليل املتطلعني 
للقصاص من الفاس��دين حيث فوجيء الشعب 
العراقي بصدور قرارات ضعيفة واحاكام ضعيفة 
متكن من خالها وزراء ومس��ؤولون من االفات من 
القصاص وانخرطوا من جديد في سلم القيادات 
احلزبي��ة واعي��د اس��تيزارهم وتوليه��م لعدد من 
املناص��ب القيادية املهم��ة في الدول��ة العراقية 
ومال��م يجر العم��ل على انهاء التاثي��رات احلزبية 
على س��ير وقواع��د التحقيق��ات القضائية التي 
تنهض به��ا هيئة النزاهة واملؤسس��ات العدلية 
االخ��رى س��تبقى االرادة العراقي��ة بالقضاء على 
الفس��اد ارادة ضعيف��ة ومس��لوبة التاثي��ر وفي 
مقدم��ة اخلطوات الت��ي يجب القي��ام بها العادة 
ال��دور احلقيق��ي للهيئة ه��ي اس��تقاليتها عن 
كل مفاصل التأثير السياس��ي وش��فافيتها في 
التعامل مع كل حاالت الفس��اد م��ن دون متييز او 
خ��وف من ق��وى الضغط السياس��ي التي ميتلك 
ادوات��ه قادة ومس��ؤولون ف��ي الس��لطات الثاث 

التنفيذية والتشريعية والقضائية .

صراع الحزب والدولة !

تقـرير

سايمون هندرسون*

قصة اليمن التي تُروى في واش��نطن 
هي قص��ة مجاع��ٍة متفاقمة ناجمة 
القص��ف  ع��ن  األق��ل  عل��ى  جزئي��اً 
الس��عودي غير الدقيق ألفراد القبائل 
احلقيقي��ة  القص��ة  أن  إالاّ  احلوثي��ني. 
تكمن في تغطية اإلحراج العسكري 
الس��عودي واخلطر الوش��يك لنشوب 
صراع أوس��ع نطاقاً مبا يع��ود بالفائدة 

على إيران بتكلفة ضئيلة لها.
فمن��ذ اندالع احلرب قب��ل ما يقرب من 
ثاث س��نوات، ف��ي آذار/م��ارس 2015، 
بقي��ادة  املتحالف��ة  الق��وات  حت��اول 
الس��عودية واإلمارات إع��ادة احلكومة 
املعترف به��ا دولياً حتت زعامة الرئيس 
عبدرب��ه منصور ه��ادي - الذي يعيش 
ف��ي املنفى في الري��اض - إلى احلكم. 
وس��رعان ما جنحت القوات اإلماراتية 
مبس��اعدة مرتزق��ة كولومبي��ني ف��ي 
االس��تياء على مدينة ع��دن املرفئية 
اجلنوبية، إال أن احلوثيني املتحالفني مع 
القوات املوالية للرئيس الس��ابق علي 
نوا م��ن إحكام  عب��د اهلل صال��ح متكاّ
س��يطرتهم على صنعاء. ويشار إلى 
أن احلوثي��ني يتح��درون م��ن ضواح��ي 
مدين��ة صعدة الش��مالية ويحكمون 
الي��وم 20 في املائة م��ن اليمن، وهذه 
النس��بة تضماّ نحو 80 ف��ي املائة من 
سكان اليمن البالغ عددهم 28 مليون 

نسمة.
إن التقدم الوحيد الذي أحرزته القوات 
السعودية على طول احلدود الشمالية 
اقتصر عل��ى االس��تحواذ على بقعة 
صغيرة من األراض��ي اليمنية بالقرب 
من ساحل البحر األحمر. ولكن الواقع 

العس��كري العام يُظهر عكس ذلك. 
فاحلوثيون يسيطرون فعلياً على عدة 
أمي��ال م��ن األراضي الس��عودية على 
طول احل��دود متتد م��ن قبال��ة مدينة 
جيزان وصوالً إلى جنران ش��رقاً -  وهنا 
نتحدث ع��ن 100 ميل مرب��ع )حوالي 
259 كل��م مربع( م��ن أراضي اململكة، 
ورمب��ا أكثر من ذلك. ولكن هناك بعض 
اجل��دل حول م��ا إذا كان ميكن تصنيف 
تل��ك البقع��ة م��ن األرض باملنطق��ة 
“احملتل��ة” أم ال، حي��ث يق��وم اجلي��ش 
الس��عودي أحياناً بغزو تلك املنطقة، 
إال أنه��ا تُس��تخدم فعلي��اً كمنصة 
عل��ى  احلوثي��ة  للهجم��ات  إط��اق 
املواقع العس��كرية والبلدات احلدودية 

السعودية.
التقييم��ات  أن  الواق��ع  وف��ي 
الدبلوماس��ية ألداء اجليش السعودي 
ليس��ت دبلوماس��ية فع��اً: فبع��ض 
الصفات املستخدمة تضمنت عبارات 
“ضعيف”، و”رديء جداً” و”مروع”، علماً أن 
هذه التعليقات انطبقت على اجليش 
والقوات اخلاص��ة والقوات اجلوية على 
حدٍّ س��واء. ويش��عر احللفاء الغربيون 
للمملك��ة العربي��ة الس��عودية، مبن 
فيهم الواليات املتحدة، باالستياء من 
الوضع في س��احة املعرك��ة ويريدون 

كسر اجلمود احلاصل.
وب��دا أن الفرصة لتحقيق ذلك أتيحت 
في كانون األول/ديس��مبر حني تفكك 
التحال��ف بني احلوثي��ني وصالح، وبعد 
بضعة أيام ُقِتل صال��ح عندما نُِصب 
كم��ني ملوكب��ه. لك��ن عوام��ل التوتر 
األخرى أضاعت ه��ذه الفرصة، إذ يبدو 
أن للس��عودية واإلمارات وجهات نظر 
مختلفة ح��ول الفائدة م��ن مواصلة 
تقدمي الدع��م للرئيس ه��ادي. فخال 

لقاء لناشطني من جنوب اليمن ُعقد 
في نهاية األس��بوع املاض��ي في عدن 
بدعٍم ضمني على األقل من اإلمارات، 
مت تش��كيل “مجلس انتقالي جنوبي” 
د بإس��قاط حكومة ه��ادي. وقد  تعهاّ
س��ارع مسؤول س��عودي ووصف هذا 

اإلعان بأنه “غير مقبول”.
وف��ي املقاب��ل، يعتب��ر ال��دور اإليراني 

. إذ يبدو أن ش��خصاً  محدوداً بل مهماّ
م��ا في طهران يتاعب بزراّ توتر مجازي 
إلث��ارة الغضب دون أن يدفع في الواقع 
لقيام مواجهة مباشرة بني السعودية 
وإي��ران. فقد نُس��ب إل��ى مجموعات 
صغي��رة م��ن املستش��ارين اإليرانيني 
عدة أعم��ال منها توجي��ه الصواريخ 
ض��د س��فن البحري��ة األمريكية في 

املمر املائي االس��تراتيجي باب املندب، 
الواق��ع ب��ني احملي��ط الهن��دي والبحر 
األحم��ر، وإصاب��ة فرقاطة س��عودية 
بأضرار جسيمة بعد تعراّضها لهجوم 
من زورق س��ريع ب��دون قبط��ان إيراني 

املصدر.
الثاني/نوفمبر، س��قط  تش��رين  وفي 
املهندس��ون  عم��ل  مين��ي،  ص��اروٌخ 

اإليرانيون على تعزيز مداه، بالقرب من 
املطار الرئيسي في الرياض، على بعد 
500 مي��ل )ما يزيد ع��ن 804 كم( من 
أراض��ي احلوثيني. وفي الش��هر التالي 
أُطلق صاروٌخ آخر على قصر ملكي في 
العاصمة السعودية. وفي كانون األول/

ديس��مبر أيضاً، ادع��ى احلوثيون إطاق 
صاروخ باجتاه محطة للطاقة النووية 
قي��د اإلنش��اء بالق��رب م��ن أبوظبي، 
عاصمة اإلم��ارات. وعلى الرغم من أن 
املس��ؤولني اإلماراتيني استهزأوا بتلك 
احملاولة، إالاّ أناّ املسؤولني الغربيني أقراّوا  
بها وصراّحوا ب��أن التهديد احلوثي ضد 
اإلمارات قد يصبح حقيقياً إذا أُدخلت 

عليه بعض التحسينات.
أما س��لطنة ُعم��ان، الت��ي تقع على 
ح��دود الس��عودية واإلم��ارات وحدود 
اليمن أيضاً، فتب��دو أنها طرفاً مغايراً 
وعرَضي��اً في هذه املس��ألة وتش��كل 
في الواقع طرفاً محورياً. فقد اتُّهمت 
على نحو معقول بأنها الطريق العابر 
للتكنولوجي��ا العس��كرية اإليراني��ة 
املتاّجه��ة إل��ى القوات احلوثي��ة؛ لكن 
السؤال الذي يُطرح هنا هو ما إذا كان 
حاكم ُعمان املريض السلطان قابوس 
يجيز عم��داً هذه التج��ارة. إذ يقال أن 
الس��لطان البالغ من العم��ر 77 عاماً 
مس��تاٌء مما يعتبره حماقة س��عودية 
وإماراتي��ة بالتدخ��ل ف��ي اليمن. وفي 
املقابل، تنظر حكومتا الرياض وأبوظبي 
إلى قيام السلطان باستخدام القوات 
اإليرانية )قبل الث��ورة( للتصدي للثوار 
خال سبعينات القرن العشرين بأنها 
خطوة منحت سابقة مؤسفة لتدخل 

طهران في شبه اجلزيرة العربية.
وقد تنبأت وكالة اس��تخبارات واحدة 
على األقل أنه من غير املرجح أن يبقى 

الس��لطان قابوس على قيد احلياة ما 
بع��د عام 2019 بع��د خضوعه لعاج 
غي��ر كاٍف مل��رض الس��رطان، ورمب��ا أن 
الس��لطان مس��تاٌء أيضاً م��ن وصول 
الس��عودية  العس��كرية  املركب��ات 
مؤخ��راً إل��ى ميناء نش��طون اليمني، 
ورمب��ا يش��كل ذلك خط��وًة من خطة 
س��عودية متريثة لفتح ممر بني اليمن 
وس��لطنة ُعمان، مما يتيح للسعودية 
الوصول املباش��ر إل��ى احمليط الهندي. 
لت في  وكانت سلطنة ُعمان قد سهاّ
املاضي إقامة قناة دبلوماسية خلفية 
بني احلوثي��ني والرياض، وال بد من إعادة 

تفعيل هذه اخلطوة ]حالياً[.
إذا  فيم��ا  التنب��ؤ  املس��تحيل  م��ن 
كان��ت اخلط��وة املقبلة عس��كريًة أم 
دبلوماسية. ففي الوقت الراهن، تتبناّى 
إي��ران موقف الب��ريء اجمل��روح اخلاطر، 
حي��ث كت��ب وزي��ر اخلارجي��ة اإليراني 
محم��د ج��واد ظري��ف ف��ي صحيفة 
“فايننشال تاميز” في 22 كانون الثاني/

يناير أن طه��ران تقترح “إقامة منتدى 
للحوار اإلقليمي في اخلليج الفارسي” 
مش��يراً إل��ى أن “دعوتن��ا القدمية إلى 
احل��وار ال تزال قائمًة، ونحن نتطلاّع إلى 
اليوم الذي تلباّي فيه الدول اجملاورة هذه 
الدعوة ويش��جعها عليها حلفاؤها - 

في أوروبا ودول أخرى في الغرب”.
ن واش��نطن  إن كلمات ظريف قد مُتكِّ
م��ن إقناع الري��اض باألخ��ذ بنصيحة 
الواليات املتحدة بش��أن اليمن، مع أنه 
د  من املؤكد تقريباً أن ظريف لم يتعماّ

ذلك.

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

الطاقة في معهد واشنطن.

الصراع والتغطية: حقيقة ما يجري في اليمن

محطة نفط في االقليم

غالب محمد: حكومة 
االقليم وبموجب تقرير 
شركة ديلويت حصلت 
على مبلغ اربعة مليار 
ومئتي مليون دوالر 
من واردات بيع النفط 
لالشهر الستة االولى 
من العام المنصرم 
2017، بمعدل بيع 
وصل الى 41 دوالرا 
للبرميل الواحد
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بغداد – انفجار ناسفة 
الش��رطة  ف��ي  امن��ي  ذك��ر مص��در 
العراقية امس الس��بت، اصابة اربعة 
ناس��فة  عب��وة  بتفجي��ر  اش��خاص 
ش��مالي العاصم��ة بغ��داد ، موضحا 
ان "عب��وة ناس��فة انفج��رت ، صباح 
يوم امس بالقرب م��ن محال صناعية 

مبنطقة الراشدية شمالي بغداد".
عل��ى صعيد متص��ل اف��اد املصدر إن 
عب��وة ناس��فة كان��ت موضوعة على 
جانب الطريق مبنطقة احلي الصناعي 
التابع لقضاء التاجي ش��مالي بغداد 
انفج��رت، م��ا ادى ال��ى اصاب��ة اربعة 
مدنيني بج��روح، مضيفا أن قوة امنية 
وصل��ت ال��ى م��كان احل��ادث ونقل��ت 
املصابني الى مستشفى قريب لتلقي 

العالج .

ديالى – انفجار عبوة 
اكد مصدر محلي في محافظة ديالى 
ام��س الس��بت ب��أن عنصرا ب احلش��د 
الشعبي اصيب بجروح بانفجار عبوة 
ناسفة على طريق زراعي شمال شرق 

ب عقوبة.
وقال املصدر  الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه ان "عنصرا باحلشد الشعبي 
اصي��ب بج��روح متوس��طة بانفج��ار 
عب��وة ناس��فة موضوعه عل��ى طريق 
زراعي في ريف ناحية قرة تبة )112كم 
شمال شرق بعقوبة( في اثناء عملية 

دهم وتفتيش لبعض املواقع" . 

بابل – تفكيك ملغمة 
كش��فت خلي��ة االع��الم احلربي امس 
الس��بت ع��ن مقت��ل جن��دي واصابة 

ضاب��ط أثن��اء عملية تفكي��ك عجلة 
ملغمة شمالي بابل.

وقالت اخللية في بي��ان لها ان "جنديا 
قتل واصيب ضاب��ط برتبة نقيب أثناء 
عملي��ة تفكي��ك عجل��ة ملغمة في 
منطق��ة تابعة لناحية ج��رف النصر 
ش��مالي بابل" ، مضيفة ان "العجلة 
كانت متروك��ة في منطق��ة صحراء 

الفاضلية التابعة للناحية".

صالح الدين – انفجار ملغمة 
اعلن نائب رئي��س محلي قضاء الطوز 
مبحافظة صالح الدين علي احلس��يني 
ان س��يارة ملغم��ة  الس��بت،  ام��س 

انفجرت قرب قضاء الطوز.
وق��ال احلس��يني ان "س��يارة ملغمة 
انفجرت بعد منتصف ليلة امس االول 
قرب قض��اء الطوز عل��ى طريق الطوز 

كرك��وك، ما ادى الى احلاق اضرار مادية 
دون وقوع اية خسائر بشرية" ، مضيفا 
ان "االوض��اع االمني��ة بقض��اء ط��وز 
خورماتو مس��تقرة"، لك��ن االرهابيني 
يس��عون من خ��الل هذه االفع��ال الى 
احل��اق االذى باملدني��ني، لك��ن اجهزتنا 
االمنية واعية ومتتلك معلومات عن اي 

نشاط ارهابي".

االنبار – عملية عسكرية 
كش��ف قائد عملي��ات األنب��ار اللواء 
 ، ام��س  الفالح��ي  محم��ود  الرك��ن 
الس��بت، عن تدمير موق��ع ل�"داعش" 

جنوبي قضاء الرطبة.
وق��ال الل��واء الفالح��ي إن "ق��وة من 
الفرق��ة األولى باجليش نفذت فجر يوم 
ام��س عملية عل��ى مخاب��ئ لداعش 
جنوب مدين��ة الرطبة، )310 كم غرب 

الرمادي(" ، مضيف��ا أن "القوة متكنت 
من االس��تيالء عل��ى عجل��ة بيك أب 
حتمل رشاش��ة أحادية ودم��رت املوقع 

املعادي بالكامل". 

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانية امس السبت ان مفارز امنية 
متكنت من اعتقال 11 مطلوبا بقضايا 

جنائية متعددة .
مف��ارز  ان  االمن��ي  املص��در  واوض��ح 
امني��ة في مركز الش��افعية والدغارة 
والش��نافية واحلم��زة متكنت من إلقاء 
القب��ض عل��ى 5 متهم��ني مطلوبني 
للقض��اء بقضاي��ا مختلف��ة ، فيم��ا 
ألقت مف��ارز مركز اجلمهوري والوحدة 
وقسم األسرة ومركز نفر القبض على 

6 مطلوبني للقضاء,

نينوى – ضبط معمل للمتفجرات
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
نين��وى امس الس��بت ان مفرزة امنية 
ضبط��ت معمال لصناع��ة املتفجرات 
والصواري��خ والعب��وات الناس��فة في 

قضاء تلعفر شمال غربي احملافظة .
وق��ال املص��در االمن��ي ال��ذي رف��ض 
الكش��ف عن اس��مه ان "شعبة امن 
قض��اء تلعفر تلق��ت انباء ع��ن وجود 
معمل لصناعة املتفجرات في القضاء 
وصواري��خ مختلف��ة محلي��ة الصنع 
وكمي��ة م��ن امل��واد املتفج��رة كانت 
عصابات داعش اإلرهابية تس��تعملها 
في نش��ر القتل واإلج��رام" ، الفتا الى 
ان "املديرية شكلت مفرزة من ضباط 
ومت  الداخلي��ة  الش��ؤون  ومنتس��بي 
العثور على املواد وتسليمها للجهات 

اخملتصة". 

البصرة – انفجار صوتية 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
البصرة امس الس��بت، بأن مجهولني 
فجروا عبوة صوتية على دار س��كنية 
تقع في منطقة وسط احملافظة، مبينا 
ان القوات األمني��ة فتحت حتقيقاً في 
االعتداء ملعرف��ة دوافعه وحتديد هوية 

مرتكبيه.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن اس��مه إن "عب��وة صوتية فجرها 
مجهول��ون على دار س��كنية تقع في 
منطق��ة من��اوي باش��ا ضم��ن مركز 
مدين��ة البصرة"، مبين��اً أن "التفجير 
الذي وقع عند منتصف الليل تس��بب 
بأضرار مادية بسيطة، ولم يسفر عن 

إصابات" .

اصابة 4 مدنيين بانفجار عبوة بالراشدية شمالي بغداد * قوة عسكرية تدمر موقع لـ"داعش" جنوبي الرطبة
اعتقال 11 مطلوبًا بقضايا جنائية متعددة في الديوانية * ضبط معمل لصناعة المتفجرات شمال غربي نينوى

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضعت قي��ادة عمليات نينوى، خطة من ثالثة 

اطواق لتأمني املوصل.
وق��ال قائد عمليات نينوى الل��واء جنم اجلبوري 
في تصريح صحفي إن "الطوق االول س��يكون 

في مركز املدينة لقوات الشرطة والطوارئ".
واضاف أن "الطوق الثاني سيكون في االطراف 
لعناصر احلش��د الش��عبي، بينم��ا الثالث في 

احمليط اخلارجي للموصل من قبل اجليش".
وبني ان��ه "باإلضافة الى األط��واق، هناك ثالث 
ق��وى ضاربة س��تكون على اهبة االس��تعداد 
للتدخ��ل في أي طارئ، ه��ي مكافحة االرهاب 

ومغاوير اجليش وسوات املوصل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت مفوضية االنتخابات انباء تواترت عن نيتها 
إعادة فتح باب التحالف��ات أمام األحزاب والقوى 
السياسية املسجلة للمشاركة في االنتخابات 

البرملانية املقررة في 12 من آيار املقبل.
وقال رئيس مجلس املفوضني معن الهيتاوي في 
بيان للمفوضية تلقت "الصباح اجلديد" نسخة 
من��ه "كثر احلدي��ث في بع��ض وس��ائل االعالم 
ّعن الرغب��ة من بعض األطراف بإع��ادة فتح باب 

التحالفات من جديد ملدة ٤٨ ساعة".
وأضاف ان "املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
تؤكد بان هذه االخبار ال أس��اس لها من الصحة 
وان املفوضية قد أغلقت باب التحالفات وبشكل 
نهائ��ي ومت��ت املصادقة على جمي��ع التحالفات 
الت��ي قدمت لها وفق الفت��رة احملددة وال يوجد اي 

أعادة لفتح حتالفات وال مدد جديدة".
ودع��ا الهيت��اوي "جمي��ع األح��زاب والتحالفات 
االنتخابي��ة ال��ى تق��دمي قوائم مرش��حيها الى 
املفوضية خالل الفترة املعلنة الس��تقبال قوائم 
املرش��حني لغاي��ة ١٠ /٢ /٢٠١٨ وان حتترم جميع 
األح��زاب التوقيت��ات الزمني��ة املعلن��ة من قبل 
املفوضي��ة" مؤكدا ان "املفوضية غير ملزمة بأي 
فت��رات أخرى كون اجلدول الزمني معلن بش��كل 

رسمي امام جميع األحزاب ".
وكان��ت مفوضي��ة االنتخابات صادق��ت على 27 
حتالفا انتخابيا ضمت 143 حزباً سياسياً في تلك 
االئتالفات اما االحزاب التي لم تأتلف فستخوض 

االنتخابات منفردة.

وكاالت ـ الصباح الجديد:
ق��ررت احلكوم��ة الكندي��ة مواصل��ة بع��ض 
التزاماتها العس��كرية مع الع��راق بعد دخول 
املعرك��ة ض��د تنظيم داعش مرحل��ة جديدة، 
فقد آث��رت ان يظل مهندس��و القت��ال الذين 
يدربون الق��وات العراقية على التخلص اآلمن 

من املتفجرات في العراق لعدة اشهر اخرى.
ومت متديد بعثة من خبراء املتفجرات العسكرية 
الكندي��ة ف��ي الع��راق ملس��اعدة الب��الد على 
تنظيف البالد من اخمللفات اخلطيرة التي تركها 

تنظيم داعش بعد انتهاء املعارك.
يذك��ر ان اجلنود الكنديني - م��ن الفوج الثاني/ 
الهندس��ة القتالية والت��ي مقرها في مدينة 
بيت��اواوا الكندية يعملون منذ اخلريف املاضي، 
مدربني في مدرس��ة التخل��ص من املتفجرات 
التابع��ة للجيش العراقي. وق��د مت متديد عمل 
ه��ذه البعث��ة الى اخلري��ف املقبل حس��ب ما 
اخب��ر به اجلنرال اندرو ج��ني، قائد فرقة العمل 
املش��تركة في العراق وكالة س��تار االخبارية 

الكندية.
وقال اجلنرال اندرو جني في مقابلة هاتفية من 
مقره فى الكويت، "ف��ي كل مرة تنتهي فيها 
االعمال القتالية فان املتفجرات من مخلفات 
احل��رب - ولي��س فقط االلغام - حت��ى الذخائر 
غير املنفجرة تش��كل دائما تهديدا للش��عب 

واجلنود".
ويق��ول مس��ؤولون عس��كريون أميركيون إن 
قوات األمن العراقية دمرت هذا الشهر وحدها 
أكثر م��ن 100 جهاز متفجر وأن��واع أخرى من 

املتفجرات.

ثالثة "أطواق" عسكرية 
لتأمين الموصل

مفوضية االنتخابات: 
باب التحالفات مغلق 

وال عودة لفتحه

كندا تساعد القوات 
العراقية في التخلص 
من متفجرات "داعش"

الملف األمني

احلكومة أّمنت للنازحني 
املشاركة في االنتخابات 

حيث يقيمون
وأكمل املفتي بالق��ول إن "ما 
يحصل حالي��اً يتعلق بتهيئة 
االرضي��ة املناس��بة للنازحني، 
ومن ال يريد العودة إلى سكنه 
فله أن يدلي بصوته في املكان 
ال��ذي يتواج��د في��ه وف��ي اي 

محافظة".
م��ن جانب��ه، ذك��ر النائب عن 
حتالف القوى العراقية س��الم 
العيس��اوي أن "عملي��ة اعادة 
تك��ون  أن  يج��ب  النازح��ني 
مس��تمرة من قب��ل احلكومة 
بالتنس��يق م��ع اجله��ات ذات 

العالقة".
أن  العيس��اوي  وأض��اف 
"مجلسي الوزراء والنواب يقع 
على عاتقهما تهيئة الظروف 
املناس��بة العادة اع��داد كبيرة 
م��ن املهجرين ب��ني احملافظات 
وكذلك  والنواحي،  واالقضي��ة 
النفس��ية  العوام��ل  اتاح��ة 
تس��مح  الت��ي  واالمني��ة 
االنتخاب��ات  ف��ي  باملش��اركة 

بعيداً عن الضغوط".
ونّوه إل��ى أن "اجلهود على هذا 
الصعيد لم تزل دون املس��توى 
املطلوب، فهناك نحو مليونني 
و122 الف ن��ازح من محافظة 
نين��وى، وقراب��ة 500 الف نازح 
من االنبار، وعشرات االالف من 
احلويج��ة، ومحافظة  مدين��ة 
ص��الح الدي��ن، وقض��اء جرف 
الصخ��ر ش��مال باب��ل، وهذه 
االرق��ام مل��ن ل��م يع��ودوا إلى 

ديارهم لغاية االن".
أن  إل��ى  العيس��اوي  ومض��ى 
"مجل��س الن��واب لديه حرص 
كبي��ر عل��ى موض��وع اع��ادة 
النازح��ني له��ذا ضّم��ن ذل��ك 
صراح��ة ف��ي تعدي��ل قان��ون 
الن��واب  مجل��س  انتخاب��ات 
االس��بوع  علي��ه  املص��وت 

املاضي".
 يذك��ر أن مجلس الن��واب قد 
امتثل إلى قرار احملكمة االحتادية 
العليا في اجراء االنتخابات في 
موعدها واص��در قانوناً تضمن 
م��ادة تل��زم احلكوم��ة باع��ادة 
النازح��ني إل��ى دياره��م قب��ل 

االقتراع.

القبض على قيادي إرهابي 
وحتقيق باستهداف 

التحالف ملسلحني في 
البغدادي

وق��ال ديلون في بي��ان اطلعت 
علي��ه " الصب��اح اجلدي��د" ان 
"جميع العملي��ات التي يقوم 
بها التحال��ف تأتي بطلب من 
احلكوم��ة العراقي��ة وال توجد 
الدول��ي  للتحال��ف  عملي��ات 

أحادية اجلانب في البالد".
واضاف قائال، ان "خلية اإلعالم 
قدم��ت  العراقي��ة  احلرب��ي 
معلومات عما جرى في الليلة 
املاضي��ة في محافظ��ة األنبار 
م��ن عملي��ات ض��د تنظي��م 

داعش".

العبادي يدعو الى مواجهة
اإلرهاب بالفكر واإلعالم

ودع��ا العبادي، إل��ى "مواجهة 
واإلع��الم  بالفك��ر  االره��اب 
بع��د أن انتهينا م��ن املواجهة 

العسكرية".

االن  "أمامن��ا  قائ��الً،  وتاب��ع 
باعتب��اره  الفس��اد  مواجه��ة 
توأماً لإلره��اب وكالهما ينخر 
في جس��م اجملتمع"، الفتاً إلى 
أن "سوء اس��تخدام السلطة 
واملوقع هو فساد اسوة بسرقة 

املال العام".
يش��ار إل��ى أن العب��ادي أعلن، 
السبت )9 كانون األول 2017(، 
حتري��ر أرض الع��راق بالكام��ل، 
فيم��ا اعتب��ر احملافظ��ة عل��ى 
بأنه  الع��راق وش��عبه  وح��دة 

"أهم واعظم اجناز".

احلكيم: العراق يحتاج 
لرجال دولة وليس ملقاولني أو 

مقامرين
، معربا عن ثقت��ه بأن "العراق 
ماض نحو األمام لكن فرق بني 
م��ن ميض��ي بس��رعة وبني من 
يختار الط��رق الوعرة للوصول 
وهنا تبرز مهمة الش��عبة في 

حتمل مسؤولياته". 
وأض��اف احلكي��م، أن "الع��راق 
فاج��أ العالم بس��رعة تغلبه 
عل��ى التحديات التي واجهته، 

فبس��رعة عالي��ة متك��ن م��ن 
وبس��رعة  الطائفية  تطوي��ق 
عالي��ة متك��ن م��ن مواجه��ة 
حتديات الوحدة الوطنية ومتكن 
من القضاء على داعش بفترة 
لم يتوقعها العالم الذي حدد 
لداعش ثالثة عقود من الزمن"، 
مؤكدا أن "التحديات لم تنته 
الس��ابقة  االنتصارات  وتتويج 
واحلفاظ عليها يكمن في حتدي 
الدولة وتق��دمي اخلدمات  بن��اء 

للناس".
"إمكانية  الى  احلكيم  وأش��ار 
التح��دي  ف��ي ه��ذا  النج��اح 
وإن كان يب��دو صعب��ا للوهلة 
األول��ى، لك��ن كل التحدي��ات 
ب��دأت صعبة ومن ث��م صارت 
العراقي��ني  النتص��ار  عنوان��ا 
"الطائفية  أن  عليها"، مؤكدا 
في العراق سياس��ية وليست 
وتن��وع  مجتم��ع  طائفي��ة 
العش��ائر ومنها عش��ائر بابل 
متن��ع الطائفي��ة النه��ا تهدد 

نسيجها وترابطها".
الوطني  التحالف  رئيس  وكان 
عم��ار احلكي��م أكد ف��ي وقت 

س��ابق، أن الع��راق بحاجة الى 
قي��ادات وطنية ضم��ن قوائم 

انتخابية "عابرة للمكونات".

النزاهة تعيد ملكية عقار 
قيمته 14 مليار دينار الى 

الدولة
يذكر أن هيئ��ة النزاهة أعلنت 
ف��ي )18 كانون الثان��ي 2018( 
مجموع��ة  ملكي��ة  إع��ادة 
عقارات ف��ي محافظة كربالء 
بلغ��ت قيمته��ا التقديرية 43 

مليار دينار إلى الدولة.

مشروع استثماري للقطار 
املعلق في بغداد بكلفة 
مليار ونصف املليار دوالر

وس��يخصص اليوم األول منه 
لعرض الفرص االستثمارية في 
157 مشروعا  والبالغة  العراق 
ستراتيجيا ومتوسطا، وسيتم 
تخصي��ص يوم��ني جلمع مبلغ 
100 ملي��ار دوالر إلعم��ار املدن 
املؤمتر  في  احملررة.، وستش��ارك 
70 دولة، إضافة إلى منظمات 

دولية منها البنك الدولي.

تتمات ص1

الصباح الجديد- متابعة:

مكامل��ة هاتفي��ة أوق��دت ف��ي 
داخل��ه بصي��ص أمل ب��أن ابنه 
الوحيد ال��ذي اعتقله "داعش" 
قبل )18( ش��هرا، م��ا يزال على 
قيد احلياة، لذا يستنفر جهوده 
لإلمس��اك برأس خيط يوصله 

إلى احلقيقة.
تلق��اه  الهاتف��ي  االتص��ال 
خض��ر حس��ني )69 عام��ا( من 
أحد معارف��ه الذي ق��ال بنبرة 
البشارة..  البش��ارة  احتفالية: 
ابنك ط��ارق عل��ى قي��د احلياة 
وهو اآلن مسجون عند القوات 
االميركي��ة في بغداد". قاطعه 
حس��ني متلهفا: " بشرك اهلل 
باخلير"، واسترس��ل يس��أل عن 

التفاصيل.
ما ان فهمت زوجته العجوز التي 
كانت جتلس مالصقة له فحوى 
املكاملة حتى ركضت مثل بطة 
متثاقلة لتزف البشرى لبناتها 
وزوجة ابنها، وس��ريعا انتش��ر 
اخلبر في عموم احلي الش��عبي 
ال��ذي تعاطف كثي��را مع هذه 
العائل��ة عندم��ا فق��دت ابنها 
الوحيد. "لق��د ذهبنا لنعزيهم 
ونواسيهم بابنهم، هل يحدث 
ان نذه��ب لنبارك لهم بعودته، 
إذا حتققت س��تكون معجزة"، 
تهام��س بع��ض أبن��اء اجليران 

فيما بينهم.

آالف املفقودين ال أثر لهم
قصة هذا الرج��ل العجوز لها 
مثيل عند آالف األش��خاص ممن 
يعلقون أيضا آماال للعثور على 
أبنائهم أحي��اًء بعدما غيبهم 
"داعش" في س��جونه، األنظار 
س��جون  نح��و  مصوب��ة  اآلن 
احلكومة العراقية ومعسكرات 
القوات األميركي��ة في العراق، 
وق��د دخل��ت القضي��ة مرحلة 
جدي��ة هذه امل��رة بع��د تدخل 

رئيس البرملان سليم اجلبوري.
عب��د املل��ك احلس��يني مدي��ر 
املكتب اإلعالمي للجبوري، قال 
إن رئيس البرملان تلقى شكاوى 
كثي��رة بش��أن املعتقل��ني لدى 

تنظي��م "داعش" ف��ي املوصل، 
وبن��اء عل��ى ذل��ك زار املدين��ة 
مطل��ع كان��ون الثان��ي )يناير( 
احلالي، والتقى املئ��ات من ذوي 

املفقودين.
اجله��ات  رس��ميا  خاطبن��ا 
احلكومية التي لديها س��جون 
وزارات  وه��ي  ومعتق��الت، 
والع��دل،  والدف��اع  الداخلي��ة 
احلش��د  هيئ��ة  ع��ن  فض��ال 
الش��عبي، طالبناه��ا بالبحث 
ع��ن مصي��ر أكث��ر م��ن )700( 
مفقود، مت تس��جيل أسمائهم 

من قبل ذويهم.
"ال ميكن التصري��ح باي نتيجة 
االن، ننتظر الرد على مخاطبات 
رئيس البرملان، لنتأكد ما اذا كان 
هؤالء املفقودون في الس��جون 
العراقية ام ال" يختم احلسيني 

تصريحه.
مرت س��تة أشهر على املكاملة 
التي تلقاها خضر حس��ني، وما 
زال يبح��ث ع��ن أي أث��ر يوصله 
البنه، لكن من دون جدوى، حتى 

الشخص الذي قيل انه شاهده 
في سجن مبطار املثنى ببغداد، 
تبخر مثل الس��راب، ثم حتجج 
مصدر "البشارة" ان األمر سري 
الكش��ف ع��ن  وال يس��تطيع 

هويته.
توالت أخبار مشابهة عن وجود 
ط��ارق حيا م��ن مص��ادر اخرى، 
بالتزامن وانتش��ار شائعات عن 
حترير الق��وات العراقي��ة مئات 
املستش��فى  م��ن  املعتقل��ني 
اجلمهوري غربي املوصل وكذلك 

املدينة القدمية.
كل م��ا تلقاه م��ا زال هواًء في 
شبك، اذ لم يصل الى اي شيء 
يثبت وجود ابن��ه حيا، وبالرغم 
باألم��ل،  يتش��بث  ذل��ك  م��ن 
"عندما اعتقلته عناصر داعش 
منتص��ف ع��ام 2016 بتهم��ة 
التخاب��ر مع الق��وات العراقية، 
بلغن��ا نبأ اعدامه بعد عش��رة 
أيام، لكننا لم نتس��لم جثته، 
وهذا م��ا جعلنا نصدق انه حي 
حت��ى اآلن"، يقول العجوز الذي 

أُحني ظهره.

اخلسفة وعلو عنتر
كان اس��م ط��ارق ق��د أدرج في 
س��جالت دائرة الط��ب العدلي 
باملوص��ل، حي��ث ت��ودع جث��ث 
املوت��ى، فالتنظي��م ل��م يك��ن 
الذين  الضحايا  يسلم جثامني 
يقتله��م إذا تعل��ق األمر بتهم 
ويكتفي  كالتخابر،  حساس��ة 
الطب  ف��ي  أس��مائهم  بإيداع 
العدلي، وأحيانا إرسال قصاصة 

ورق إلى عائلته.
كان التنظيم ي��ودع اجلثث في 
مقاب��ر جماعي��ة، لع��ل أبرزها 
التي تس��مى  الكبيرة  احلف��رة 
)اخلفس��ة( والت��ي تق��ع عل��ى 
بعد )20 كل��م( جنوب املوصل، 
وذاع صيتها في بداية سيطرة 
"داعش" على املوصل في حزيران 
)يونيو( 2014 اذ أعدم التنظيم 
أكثر من )200( نزيل في س��جن 
بادوش )20 كل��م غرب املوصل( 
وألقى جثث العش��رات منهم 

في تلك احلف��رة التي بلعتهم 
فورا، ثم ألق��ى فيها التنظيم 
مئات اجلثث قبل أن يردمها في 

منتصف عام 2015.
أما أحدث املقابر اجلماعية فتم 
)أغسطس(  آب  في  اكتشافها 
املاض��ي في ناحي��ة العياضية 
)60 كلم غرب املوصل( وهي بئر 
كبيرة اس��مها )علو عنتر( يزيد 

قطرها عن خمسني متراً.
البرمل��ان  ف��ي  النائ��ب  يق��ول 
العراق��ي ع��ن محافظة نينوى 
إن  اللوي��زي،  الرحم��ن  عب��د 
فيها  ألق��وا  داع��ش  "عناص��ر 
جث��ث مئ��ات املغدوري��ن الذين 
اعتقلوا ألس��باب مختلفة، ثم 
فجروا اجلزء الش��رقي من البئر 
لطم��ر اجلث��ث املتراكمة على 

بعضها".
ويضي��ف اللوي��زي ف��ي مؤمت��ر 
صحفي داخل البرملان، أن "ذوي 
األش��خاص الذي��ن اعتقله��م 
التنظي��م من قبل، يعيش��ون 
صراعاً نفس��ياً لع��دم معرفة 

مصي��ر أبنائهم. وبات��وا عرضًة 
وفريسة  واالس��تغالل،  لالبتزاز 
بأنه��م  يش��اع  اذ  للدعاي��ات، 
موج��ودون في مط��ار املثنى أو 

في سجون سرية".
منتس��بو  باآلالف،  "الضحاي��ا 
مرش��حو  األمني��ة،  األجه��زة 
اجملال��س  أعض��اء  االنتخاب��ات، 
املفوضي��ة،  موظف��و  احمللي��ة، 
مدني��ون، محامون،  ناش��طون 
وغيره��م الكثي��ر، لك��ن ال أثر 
لهم حت��ى اآلن" يختم النائب 

حديثه.
ال توج��د إحص��اءات ع��ن عدد 
املفقودي��ن حت��ى اآلن، س��عد 
تبنى  ناشط سياسي  اخلزرجي 
قضي��ة املفقودين، وبع��د زيارة 
رئي��س البرملان إلى املوصل، اعد 
قائم��ة تض��م )722( مفق��ودا 
يعتق��د ذووهم أنهم م��ا زالوا 
أحي��اًء ومودع��ني في س��جون 

القوات العراقية.

* عن موقع نقاش

االتصال الهاتفي تلقاه 
خضر حسين )69 عاما( 
من أحد معارفه الذي 
قال بنبرة احتفالية: 
البشارة البشارة.. ابنك 
طارق على قيد الحياة 
وهو اآلن مسجون عند 
القوات االميركية في 
بغداد". قاطعه حسين 
متلهفا: " بشرك اهلل 
بالخير"، واسترسل 
يسأل عن التفصيالت

جانب من سجون داعش في املوصل "ارشيف"

موصليون ينبشون في سجون "داعش"

هل يعود آالف الموتى إلى الحياة؟
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بغداد - الصباح الجديد:

وقعت الشركة العامة لصناعة 
اح��دى  واملع��دات  الس��يارات 
ش��ركات وزارة الصناعة واملعادن 
اخلمي��س ع��ددا م��ن العقود مع 
دوائر الدولة ومجالس احملافظات 
لتجهيزه��ا بش��احنات وآلي��ات 
متنوع��ة ومع��دات تخصصي��ة 
ومصبوبات معدنية فيما قامت 
بتخفيض اس��عار البيع النقدي 
لبعض انواع الس��يارات املنتجة 

في معاملها .
وذكر مدير عام الشركة املهندس 
طالل حسني سلمان في تصريح 
نشره املركز االعالمي في الوزارة 
ش��ملت  املوقع��ة  العق��ود  ان 
خمسة مع شركة نفط اجلنوب 
االنابي��ب  واربع��ة م��ع ش��ركة 
النفطية وثالثة مع هيئة احلشد 
ديال��ى  ومحافظ��ة  الش��عبي 
وعقدا واحدا م��ع كل من بلدية 
احلل��ة ودائرة مج��اري كربالء ودار 
ومصاف��ي  للطباع��ة  النهري��ن 

الشمال وبلدية الدجيل.
واشار املدير العام الى ان اجمالي 
قيم��ة العق��ود املوقع��ة بلغت 
)71( ملي��ارا و)600( ملي��ون دينار 
، الفت��ا ف��ي الوقت ذات��ه الى ان 
الشركة اوفت بكامل التزاماتها 
الثالث��ة  لالع��وام  التعاقدي��ة 
املاضية مع محافظتي الديوانية 
وميسان وهيئة احلشد الشعبي 
وش��ركة تعبئ��ة الغاز وش��ركة 
ودائرة مجاري  النفطية  االنابيب 
الصناع��ات  وش��ركة  كرب��الء 
احلربي��ة العام��ة التي ش��ملت 
جتهيز شفالت متعددة االغراض 
ومكائن للطرق وقابالت متنوعة 
وحوضي��ات متنوع��ة الس��عات 

وآليات اخرى متعددة .
في س��ياق اخر افصح س��لمان 
ع��ن تخفيض ف��ي اس��عار بيع 
بع��ض الس��يارات املنتج��ة في 
معام��ل الش��ركة ومل��دة ثالث��ة 

اش��هر ابت��داء من ش��هر كانون 
الثان��ي احلال��ي التاح��ة الفرصة 
ام��ام اكبر ع��دد م��ن املواطنني 
لشراء هذه السيارات متاشيا مع 
االس��عار الس��ائدة في االسواق 
احمللية ، الفت��ا الى ان التخفيض 
ش��مل اس��عار البي��ع النق��دي 
فقط والربعة انواع من السيارات 
موديل 2018 شملت ) اور X6 كير 
عادي ، اور X6 كير اوتوماتيك ، اور 
620 س��اليد روف وسيارة بي واي 
دي )BYD( اوتوماتيك ( ، مش��يرا 
الى ان الرقم امل��روري يجهز بعد 
تس��ديد مبلغ )500( ال��ف دينار 
فق��ط ف��ي مديري��ات امل��رور في 
بغ��داد وعموم احملافظ��ات ، الفتا 
ال��ى ان التخفي��ض لم يش��مل 

اس��عار البيع بالتقسيط لوجود 
تعاقد مع املصارف املمولة . 

عل��ى صعي��د متص��ل عق��دت 
وزارة الصناعة واملعادن اجتماعا 
ملمثل��ي  اكثر من  ) 20(  ش��ركة 
ومصنع��ا متخصص��ا بصناعة 
االدوية وامل��واد الصيدالنية عائد 
للقط��اع اخلاص لبح��ث االليات 
والوس��ائل الكفيل��ة باالرتق��اء 
بالصناع��ة الدوائية ف��ي العراق 
املش��كالت  اب��رز  واس��تعراض 
الت��ي م��ن ش��أنها  واملعوق��ات 
اعاق��ة س��ير العم��ل واالنت��اج 
في هذه املصان��ع وايجاد احللول 
املطلوبة ملعاجلتها كاملش��كالت 
املتعلقة بأجراءات استيراد املواد 
االولي��ة الداخل��ة ف��ي العملية 

االنتاجي��ة واالليات املعتمدة من 
الرقاب��ة الدوائي��ة اضافة  قب��ل 
ال��ى تفعي��ل العم��ل بالقوانني 
والق��رارات الداعم��ة للصناع��ة 

الوطنية .
واكد املستش��ار العلمي للوزارة 
الدكتور حم��ودي عباس، اهمية 
املضي بأجراءات حماية املنتجات 
وفق��ا للقان��ون رق��م )11( لعام 
2010 وضم��ن اج��راءات دقيق��ة 
واملصان��ع  الش��ركات  مطالب��ا 
بأع��داد قوائ��م تتضم��ن ان��واع 
والطاقات  املنتجة لديها  االدوية 
مقارن��ة  الفعلي��ة  االنتاجي��ة 
بالتعاون  االس��واق  بأحتياج��ات 
واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة  م��ع 
واللجنة املش��كلة لهذا الغرض 

وبالتنس��يق م��ع وزارة الصح��ة 
والبيئ��ة كونها اجله��ه الفنية ، 
مبديا اس��تعداد ال��وزارة لتقدمي 
جميع اش��كال الدعم واالسناد 
اخل��اص  القط��اع  لش��ركات 
وتس��هيل االج��راءات املتعلق��ة 
بعمله��ا ، داعي��ا الى اس��تمرار 
اللق��اءات واالجتماع��ات لغرض 
بلورة حلول جذرية للمش��كالت 

العالقة .
من جانبه بني مستش��ار الوزارة 
لشؤون التنمية املهندس عباس 
نص��ر اهلل مح��ان بأنه ب��ات من 
الض��روري العمل عل��ى تكثيف 
الصناع��ة  لتنش��يط  اجله��ود 
العراقي��ة ، مش��يرا ال��ى اهمية 
الرج��وع ال��ى املديري��ة العام��ة 

للتنمي��ة الصناعية النها اجلهة 
االدارية الراعية لشركات ومصانع 
القطاع اخلاص من اجل احلصول 
على امتي��ازات اضافية ، مؤكدا 
ض��رورة االرتقاء بنوعي��ة االدوية 
املنتجة مبوجب مواصفات عالية 
كونه��ا ترتبط بحي��اة املواطنني 
الدورية  للفحوصات  وان تخضع 

من قبل الرقابة الدوائية .
وقد شهد االجتماع طرح العديد 
من املالحظات واقتراح جملة من 
احللول ، كما اتفق احلاضرون على 
اهمية عقد ورشة عمل بحضور 
ممثلني عن وزارة الصناعة واملعادن 
والتجارة والصحة والبيئة لوضع 
احللول النهائية جلميع املشكالت 

واملعوقات . 

الصناعة تخفض أسعار البيع النقدي للسيارات المنتجة في معاملها 

خفضت الشركة 
أسعار بيع بعض 

السيارات المنتجة 
في معاملها لمدة 

ثالثة أشهر ابتداء من 
شهر كانون الثاني 

الحالي إلتاحة الفرصة 
أمام اكبر عدد من 

المواطنين لشرائها 

صناعة السيارات

مناشدة 

أمام أنظار وزيري األعمار واإلسكان والنقل
حتية طيبة 

نحن لفيف من حاملي الشهادات العليا ) املاجستير 
( عنه��م اخلريج��ة حن��ان كاظ��م حس��ني واخلريجة 
ضح��ى عم��اد محمد من س��كنة محافظ��ة بغداد 
وبدرجة االمتياز وضمن العش��رة األوائل بتسلسل ) 
الثالث والرابع (. يلتمس��ون من معال��ي وزير األعمار 
واإلس��كان والبلديات العامة ووزير النقل شمولهم 
بالتعيينات ف��ي هاتني الوزارتني ضم��ن حركة املالك 
الوظيف��ي كونهم��ا يحم��الن ش��هادة )ماجس��تير 
هندس��ة الطرق والنق��ل ( وه��ذا االختصاص يدخل 

ضمن عمل الوزارتني.
اننا نشد على ايدي الوزيرين ونبارك لهما باستقطاب 
أصحاب الش��هادات وخاص��ة املتميزين منهم كوننا 
من العشرة األوائل ولنا األولوية في التعيني ألننا من 
أصح��اب الكفاءات العلمية والبل��د يعول علينا في 

وقتنا احلاضر واملستقبل بعملية البناء واألعمار .
لذا فاننا نناش��د وزي��ر االعمار واالس��كان والبلديات 
العام��ة ووزي��ر النقل بتعييننا وش��مولنا بعطفكم 
االبوي كوننا بحاجة ماسة لهذه التعيينات ، وفقكم 

اهلل خلدمة العراق العظيم.

موبايل / 07709948844 

العيسى يدعو 
المؤسسات الدولية الى 

توثيق جرائم داعش
بغداد - الصباح الجديد:

دعا وزي��ر التعلي��م العال��ي والبح��ث العلمي 
الدكت��ور عب��د ال��رزاق العيس��ى املؤسس��ات 
الدولية ومراكز األبحاث إلى توثيق جرائم داعش 

في العراق .
واوضح الوزير ل��دى زيارته املكتب��ة البريطانية 
ومرك��ز الوثائ��ق الوطنية ف��ي العاصمة لندن، 
أهمية تأس��يس برامج مش��تركة ف��ي العراق 
بالتع��اون م��ع املؤسس��ات الدولي��ة واملكتبة 
البريطاني��ة على وجه اخلصوص لتوثيق اجلرائم 

التي اقترفها إرهابيو داعش.
وق��ال أن توثي��ق تل��ك اجلرائ��م وفض��ح الفكر 
اإلرهاب��ي املتطرف ض��رورة لضمان ع��دم عودة 
داع��ش مرة أخرى وجتنب جرائمه��ا، واطلع على 
الوثائ��ق اخلاصة بالعالقات العراقية البريطانية 
فيما مت االتفاق على تسهيل استقبال الباحثني 
العراقي��ني لالطالع على تل��ك الوثائق وأبعادها 

التاريخية املهمة. 
من جانبها أوضحت البرفس��ورة الينور روبسن 
رئيسة شبكة النهرين في كلية لندن اجلامعة 
اس��تعدادها لتدري��ب املتخصص��ني في مجال 
التاري��خ وتأس��يس التع��اون املطل��وب ضم��ن 

اهتمامات املكتبة البريطانية. 
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بغداد - الصباح الجديد:

افتتح��ت وزي��ر االعمار واالس��كان 
د.  العام��ة  واالش��غال  والبلدي��ات 
ناف��ع اوس��ي جس��ر  آن  مهن��دس 
القاسم في محافظة االنبار ، ضمن 
تخصيص��ات قرض البن��ك الدولي 
الطارئ الع��ادة أعمار املناطق احملررة 
بكلفة 904 االف دوالر بحضور نائب 
احملافظ االول للش��ؤون الفنية وعدد 
م��ن مدراء الدوائ��ر اخلدمية التابعة 

للوزارة.
وذكرت الوزير ان اجلس��ر مت اجنازه من 
قبل امل��الكات الفنية والهندس��ية 
لدائ��رة الط��رق واجلس��ور / مديرية 
التابعت��ني  االنب��ار  وجس��ور  ط��رق 
لل��وزارة ضمن اخلطة الت��ي اعدتها 
ال��وزارة الع��ادة اعمار كل اجلس��ور 
املتضررة في املناط��ق احملررة خدمة 
الهال��ي هذه املناط��ق التي تضررت 
بفع��ل االره��اب ، مش��يرة ال��ى ان 

اجلس��ر يربط مدينة الرم��ادي اجلزء 
الغربي للمحافظة باملرور السريع / 
منفذ اطريبيل ، اذ مت اجناز املش��روع 

قبل موعده بشهرين.
واضاف��ت الوزير ان مش��روع جس��ر 
اعم��اره  اع��ادة  مت  ال��ذي  القاس��م 
وتأهيله بعد ان تع��رض الى تفجير 
اج��زاء م��ن منش��ئه الس��فلي ، اذ 
تض��ررت منه 3 اعمدة و3 ركائز و24 
مس��ند ارت��كاز ، فض��ال ع��ن تضرر 
طبقة االسفلت واملماشي اجلانبية 
والواجهات اجلانبية والس��طح من 

املنشأ العلوي للجسر. 
وبين��ت الس��يدة الوزي��ر ان مدينة 
الرمادي تختلف عن السنة السابقة 
وان لل��وزارة بصم��ة واضح��ة حيث 
شهدت  افتتاح جس��رين مهمني ، 
اضافة الى ان ش��ركة أشور العامة 
احدى تش��كيالت الوزارة مس��تمرة 
في تنفيذ اعمال اعادة تأهيل جسر 
هي��ت ،وال��وزارة ماضية ف��ي توفير 
التمويل املالي من اجل إجناز املشاريع 

اخلدمي��ة ومنه��ا مش��اريع مجاري 
الفلوجة ومج��اري الرمادي وكذلك 
توفير التمويل جلس��ر الزيتون الذي 

سوف يستأنف العمل فيه.
كم��ا افتتحت املهندس��ة اوس��ي 
جس��ر عم��ر ب��ن عب��د العزي��ز في 
محافظة االنبار ضمن تخصيصات 
القرض الطارئ العادة اعمار املناطق 

احملررة.
وقالت الوزير ان مش��روع جسر عمر 
بن عبد العزيز الذي مت اجنازه بأشراف 
مديرية طرق وجسور األنبار التابعة 
ملديرية الطرق واجلسورالعامة احدى 
تش��كيالت الوزارة له اهمية كبيرة 
الهال��ي الرمادي كونه يس��هم في 
تسهيل وانسيابية حركة املركبات 
واملواطن��ني حيث يقع اجلس��ر على 
قناة ال��ورار االروائي��ة ويربط جانبي 
مدينة الرمادي بني منطقة الشقق 
الس��كنية وح��ي التأمي��م ويبل��غ 
طوله )216 م( وعرضه )12 م( بواقع 
)9 م( ملمري الس��يارات و )3 م( ملمري 

املشاة كما يضم اجلسر 9 فضاءات 
ومقتربات بطول )100 م( لكل جانب 
مبينة ان الوزارة تس��عى للحصول 
عل��ى التمويل املالي م��ن اجل إجناز 
املش��اريع اخلدمي��ة ف��ي محافظة 
األنبار كونها من احملافظات املنكوبة 

بسبب تنظيم داعش االرهابي.
واك��دت الوزير ان ال��وزارة ماض��ية 
ف���ي جهودها في س��بيل النهوض 
بواقع البن��ى التحتية واجن��از بقية 
املشاريع املوكلة اليها وتوفير افضل 
اخلدمات للمواطن��ني في احملافظة ، 
اذ كانت الوزارة في طليعة الوزارات 
الق��وات  رافق��ت  الت��ي  اخلدمي��ة 
االمني��ة في اثناء عملي��ات التحرير 
واعمار  االساس��ية  اخلدمات  ألعادة 
البنى التحتية من الطرق واجلس��ور 
وامل��اء  البلدي��ة  اخلدم��ات  وتوفي��ر 
الصال��ح للش��رب مش��يرة الى انه 
سيتم افتتاح جس��ر البو فراج في 
محافظة األنبار خالل األيام القليلة 

املقبلة .

تقرير

افتتاح جسري القاسم وعمر بن عبد العزيز في األنبار
ضمن تخصيصات قرض البنك الدولي الطارئ

إعادة الخدمة الهاتفية 
في كربالء والبصرة 

وإزالة التجاوزات بمخمور
بغداد - الصباح الجديد:

قامت الفرق الفنية ف��ي مديرية إتصاالت كربالء 
بإصالح كابلني س��عة )800( مشترك قرب اخمليم 
احلس��يني في منطقة القزوينية ، وفي الس��ياق 
نفسه متكنت املالكات الفنية بإتصاالت البصرة 
م��ن صيانة الكابين��ات ) 98 - 109 - 74 ( وإصالح 
اخلطوط الهاتفية للمكتبة املركزية في احملافظة 
بع��د صيان��ة الكاب��ل ال��ذي يغ��ذي خطوطه��ا 

الهاتفية.
م��ن جانب أخر باش��رت مديرية إتص��االت نينوى 
بازال��ة التجاوزات على الكابل الضوئي في قضاء 
مخم��ور وكذلك قطع الت��رددات غي��ر املرخصة 
في احملافظ��ة ، ومت العم��ل بالتنس��يق مع جهاز 
األمن الوطني واس��تخبارات شرطة نينوى وجلنة 

التجاوزات في هيئة االعالم واإلتصاالت .
ويأت��ي هذا اإلجن��از تنفيذا« لتوجيهات الش��ركة 
العام��ة لإلتص��االت والداعي��ة إل��ى ردع كل من 
التحتي��ة للش��ركة  البن��ى  يح��اول إس��تغالل 
وخصوصا« ش��بكات الكابل الضوئي وتس��تمر 
املالكات الهندس��ية والفنية مبديريات اإلتصاالت 
في بغداد واحملافظات بواجباتها امليدانية من أجل 
تقدمي أفض��ل اخلدمات للمواطنني واملؤسس��ات 
احلكومية ومبواكبة أخر التطورات التكنولوجية.
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بغداد - الصباح الجديد:
اهال��ي منطقة احلس��ينية  طالب 
ش��مالي العاصمة بغ��داد باكمال 
مبنى مستشفى املعامل والتلويح 
باخل��روج بتظاهرات امام مبنى وزارة 
الصح��ة ، وص��رف تخصيصاته��ا 
املالية الت��ي مت حتويلها م��ن وزارتي 
النف��ط واالعمار واالس��كان بهدف 

اكمال االعمال املعطلة .
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد 
اصدر قرارات باكمال املستشفيات 
غير املنجزة وصرف االموال املطلوبة 
لها من قبل وزارتي النفط واالعمار.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتصنيع 
احلبوب في وزارة التجارة تأهيل واعادة 
اكثر من عشرين مطحنة للعمل في 

عموم محافظة نينوى
واوضح مدير عام الش��ركة املهندس 
ط��ه ياس��ني عب��اس ف��ي تصري��ح 
صحف��ي  ان ش��ركته تعم��ل عل��ى 
املش��روعة  املطال��ب  اغل��ب  تلبي��ة 
الصحاب املطاحن والعمل على وفق 

آلية مح��ددة تضمن حقوق الطرفني 
، مبين��ا ان توفيراحلب��وب للمطاح��ن 
فانه من اختصاص الش��ركة العامة 

لتجارة احلبوب .
من جانب اخر اش��ار املدير العام الى 
ان موافقة جلنة الشؤون االقتصادية 
مبجلس الوزراء عل��ى ان مقترح انتاج 
الطحني الصفر جاء بناء على دراسات 
مس��تفيضة قدمتها الش��ركة في 
ه��ذا اجمل��ال وبع��د مناقش��ات وافية 

بهيئة الرأي ف��ي الوزارة مت رفعها الى 
اللجنة املذكورة واستحصال املوافقة 
النهائي��ة عل��ى املش��روع بالتع��اون 
والتنسيق بني شركتي تصنيع وجتارة 
احلب��وب واصحاب املطاح��ن الراغبة 
بالعمل في املشروع ستتم املباشرة 
باالنتاج من خالل استغالل الطاقات 
الفائضة للمطاح��ن العاملة فضال 
اخملصص��ة  احلديث��ة  املطاح��ن  ع��ن 

لالنتاج التجاري . 

إعادة )20( مطحنة للعمل في نينوى 

أهالي الحسينية يطالبون 
بإكمال مستشفى المعامل  

»الجوفية« حفرت 552 بئرا مائية العام الماضي 
منى خضير عباس* 

أك��دت الهيئ��ة العام��ة للمي��اه 
اجلوفي��ة عل��ى تكثي��ف جهودها 
للوصول الى نسب االجناز املطلوبة 
للنهوض بالواقع الزراعي واالروائي 
في بلدنا واس��تثماراملياه اجلوفية 
واس��تعمالها في ش��تى مجاالت 
احلياة وسقي املزروعات اضافة الى 
دعم القطاع الصناعي لالستفادة 

القصوى من مياه االبار .
واوضح��ت الهيئ��ة إنه��ا اجله��ة 
حت��دد  الت��ي  الوحي��دة  املنف��ذة 
امكانية حفر االبار وفقاً لدراسات 
اضافة  مسبقة  هيدروجيولوجية 
املطلوب��ة  االعم��اق  ال��ى حتدي��د 
ونص��ب طواق��م الض��خ املالئمة 
له��ذه االعم��اق باالعتم��اد عل��ى 
اس��س علمية رصين��ة من خالل 
اراء ودراس��ات يق��وم به��ا اخلبراء 
واجليولوجي��ون  املتخصص��ون 
لتطوير واقع املياه اجلوفية واحلفاظ 
عليه��ا من اله��در واالس��تعمال 
االمث��ل والصحي��ح له��ا . واوردت 
الهيئة انها تس��عى الى التنمية 
للم��وارد  والش��املة  املس��تدامة 
املائي��ة وادارته��ا والت��ي اصبحت 
من االمور البالغ��ة االهمية وذلك 
لتجنب ازمات مس��تقبلية تنجم 
ع��ن نقص امل��اء كماً وكيف��اً ، وان 
املس��تدامة ه��ي تطوير  التنمية 
وس��ائل االنتاج بط��رق التؤدي الى 

استنزاف املوارد الطبيعية لضمان 
االجي��ال  ال��ى  االنت��اج  اس��تمرار 
تلبي��ة  عل��ى  والتأكي��د  املقبل��ة 
احتياج��ات اجليل احلال��ي من دون 

هدر حقوقها.
وكان��ت الهيئئة ق��د اعدت خالل 
ملعاجل��ة   خط��ة   2017 الع��ام 
ظاهرة ش��حة املياه في احملافظات 
اجلنوبية )ذي قار ، ميسان ، واسط 
( بالتع��اون ماب��ني م��دراء الفروع 
حيث مت ارس��ال ف��رق حفر عدد )4( 
لتنفي��ذ اخلطة املرس��ومة بحفر 
ع��دد من االب��ار وبحس��ب احلاجة 
الفعلية بالتنسيق مع احلكومات 
احمللية للوصول الى نس��ب  االجناز 
واالس��تفادة  لالب��ار  املطلوب��ة 

القصوى من املياه اجلوفية .
وبالرغ��م م��ن الظ��روف االمني��ة 
احلرجة ف��ي العديد من احملافظات 
وكذلك املعوقات االقتصادية وقلة 
الس��يولة املالي��ة تكلل��ت جهود 
الهيئ��ة باجن��از ) 552  ( بئرا مائية 
خ��الل الع��ام 2017 اضاف��ة ال��ى 
فحص ) 453 ( بئرا مع نصب ) 88 ( 
طاق��م ضخ وصيانة )  42  ( طاقم 
ضخ سعياً منها لتوسيع الرقعة 
اخلضراء في محافظاتنا العزيزة و 
القضاء على ظاهرة ش��حة املياه 
وخاص��ة ف��ي املناطق الت��ي تقع 

بعيدة عن املياه السطحية . 

*اعالم الهيئة
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البصرة - سعدي السند:

نظ��م قس��م الدراس��ات اجلغرافية 
في مركز دراس��ات البص��رة واخلليج 
العربي بجامعة البصرة ندوة علمية 
عن اآلثار البيئية إلنش��اء س��د على 

شط العرب .
وتن��اول احمل��ور األول للدكت��ور أمي��ن 
ص��ادق جتارب الدول األخرى في إقامة 
السدود على مياهها ، كما تطرق الى 
اآلثار السلبية على بيئة شط العرب 
في حالة إقامة س��د عليه ، كتدهور 
بيئة االسماك وتردي نوعيتها وغياب 
االس��ماك التي ميك��ن أن تدخل الى 
ش��ط العرب من اخللي��ج ، فضالً عن 

قلة الهائمات البحرية.
في حني تناول احملور الثاني للدكتورة 
امي��ان نعي��م غضب��ان رئيس قس��م 
املرك��ز  اجلغرافي��ة ف��ي  الدراس��ات 
أهمية شط العرب الذي يعُد املصدر 
الرئي��س للمي��اه الس��طحية ف��ي 
البصرة اذ تستعمل مياهه ألغراض 
ش��تى مثل : جتهي��ز مياه االس��الة 
وال��ري وصي��د االس��ماك واملالح��ة 
وبع��ض االس��تعماالت الصناعي��ة 
، ففض��الً ع��ن كون��ه ميث��ل محورا 
ترفيهيا ف��ي احملافظة وله��ذا النهر 
موقع اس��تراتيجي مه��م فموقعه 
في جنوب��ي الع��راق جعل��ه مدخالً 
مائياً مهماً يربط��ه مبنطقة اخلليج 
العرب��ي ، وقد اس��همت العديد من 
العوامل في تردي نوعية مياه ش��ط 
العرب وروافده منها انش��اء السدود 
في دول املنبع وقلة مياه نهر الكارون 
والكرخ��ة وطغيان مي��اه البحر في 
اخلليج العربي على مياه شط العرب 
، وش��حة املي��اه بس��بب التغييرات 
املناخية واخمللفات الصلبة والسائلة 
الصناعية واملبيدات احلشرية وغيرها 
، وهذه العوامل ادت الى كارثة تعاني 

منها املنطقة اجلنوبية متثلت بتضرر 
مس��احات شاس��عة م��ن بس��اتني 
النخيل واالضرار والثروة الس��مكية 
وانخف��اض انتاجية الت��رب الزراعية 

وغيرها

مشكلة ملوحة مياه الشط 
اما احملور الثالث كان لالستاذ املساعد 
باس��مة كزار حسن التي حتدثت عن 
التأثير االقتصادي ملش��كلة ملوحة 

مياه ش��ط العرب ، وقالت عكست 
ظاهرة امللوحة في محافظة البصرة 
نتائج اقتصادية على االنتاج الزراعي 
أدت ال��ى تدهور ف��ي انتاجية االرض 
وإحلاق الضرر بالثروة احليوانية ومزارع 
االس��ماك وأحواض التربي��ة ، فضالً 
عن اضرار اقتصادية اصابت الدواجن 
وخالي��ا النح��ل والتأثي��ر امللحي في 
عملية انعاش االهوار  واضرار أصابت 
النظام البيئي والتنوع االحيائي في 

ش��ط العرب ، وهذا م��ا قلص رقعة 
االراضي اخلضر وس��بب اخلسارة في 
النش��اط الس��ياحي ، ناهي��ك ع��ن 
االض��رار االجتماعي��ة ، والتأثير على 
صحة االنسان ومن ثم تأثير ذلك من 

الناحية االقتصادية

توصيات مهمة
م��ن  بالعدي��د  الن��دوة  واختتم��ت 
التوصي��ات أهمه��ا : تأهي��ل قن��اة 

البدع��ة التي تعّد مص��درا آخر ملياه 
الشرب في محافظة البصرة كونها 
تعان��ي م��ن العديد من املش��كالت 
البيئي��ة لنمو الطحال��ب والنباتات 
املائي��ة التي تؤثر على ج��ودة املياه ، 
واالسراع في اجناز مشاريع حتلية املياه 
وايجاد احللول لتالفي املشكالت التي 
حصل��ت في هذا اجمل��ال ، رفع كفاءة 
ف��ي محافظة  االس��الة  محط��ات 
البص��رة لتقلي��ل النق��ص احلاصل 

ف��ي تصريف املياه والعمل على ربط 
ش��بكة الصرف الصحي في األنهر 
الداخلية مببزل شط البصرة وابعادها 
عن مياه شط العرب ورفع التجاوزات 
على اجملاري التي تصرف املياه امللوثة 
عل��ى مجرى الش��ط ووض��ع خطة 
لنق��ل مي��اه الش��رب باألنابيب من 
مياه جدول الغ��راف )جنوبي الكوت( 
الى مركز محافظ��ة البصرة لتوفير 

مصدر دائم للمياه العذبة. 

ندوة نظمها مركز الدراسات والخليج العربي بجامعة البصرة

متخصصون يناقشون اآلثار البيئية إلنشاء سد على شط العرب

تطرقت الندوة الى 
اآلثار السلبية على 
بيئة شط العرب في 
حالة إقامة سد عليه ، 
كتدهور بيئة األسماك 
وتردي نوعيتها وغياب 
األسماك التي يمكن 
أن تدخل الى شط 
العرب من الخليج

توزيع الشهادات التقديرية على املشاركني في ندوة اآلثار البيئية إلنشاء سد على شط العرب

تجهيز نينوى واألنبار وذي 
قار بمفردات التموينية 

حمالت صحية رقابية لحقول 
ومحال بيع الدواجن في بغداد 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الش��ركة العامة لتجارة املواد الغذائية في 
وزارة التجارة، اس��تمرارها بتس��لم وجتهيز مفردات 
البطاقة التموينية عن طريق مراك�ز البيع والفروع 

التابعة لها .
وق��ال مديرعام الش��ركة املهندس قاس��م حمود 
ان ف��رع الش��ركة ف��ي محافظة املوص��ل )مجمع 
مخ��ازن بازواي��ا ( ق��ام بتس��لم مادة زي��ت الطعام 
بواقع )333,440 ( طن��ا ومت جتهيز )25,003( طنا من 
زيت الطعام ومادة الس��كر بواقع )41,309 ( اطنان 
ملناط��ق )احلمدانية . تلكيف . النوش . برطلة . وانه 

( التابعة للمحافظة .
واضاف املدير العام ان فرع الش��ركة في محافظة 
االنبار قام بتجهيز مادتي زيت الطعام بواقع )1.387( 
طنا ومادة الس��كر بواق��ع )2.895( طنا اضافة الى 
قي��ام فرع الش��ركة  في ذي قار بتس��لم مادة زيت 

الطعام بواقع )835 ( طنا .
م��ن جانب اخر اش��ار حمود ال��ى مواصلة مالكات 
الش��ركة العامة لتجارة امل��واد الغذائية بحمالت 
االعمال التطوعي��ة داخل الش��ركة ومراكز البيع 
واجملمع��ات والف��روع التابع��ة حي��ث ق��ام موظفو 
الوح��دة الفنية ف��ي مرك��ز مبيعات اإلم��ام علي 
بحملة لتصليح وحلام الكراسي واملناضد واألبواب 

وإعادة استعمالها. 

بغداد - الصباح الجديد:
نف��ذت الرقاب��ة الصحي��ة ف��ي قطاع��ات الرعاية 
الصحي��ة التابع��ة لدائ��رة صحة بغ��داد الرصافة 
حم��الت رقابي��ة اس��تباقية واس��عة ف��ي مناطق 
احلس��ينية وب��وب الش��ام والراش��دية والش��عب 
واالعظمي��ة وبغ��داد اجلديدة وب��اب املعظم ضمن 
الرقع��ة اجلغرافي��ة ل��كل قط��اع ملتابع��ة حقول 
ومح��الت بيع الدجاج احلي وأماك��ن ذبحها صباحا 
ومس��اًء والتأك��د من س��المة الدواج��ن من مرض 
)انفلونزا الطيور ( ، فضال عن توعية العاملني على 
األع��راض والعالم��ات والتدابير الصحي��ة الواجب 
اتخاذها وإالجراءات الوقائية السريعة حفاظا على 

صحة اإلنسان وسالمته.
ومت توجيه أصحاب احلقول واحملال بعدم بيع الدواجن 
الت��ي تظهر عليها أع��راض غير صحي��ة من اجل 
احل��د م��ن انتش��ار األم��راض االنتقالي��ة )أنفلونزا 
الطيور( واتخاذ إالجراءات الوقائية السريعة وتوزيع 
امللصقات وإلقاء احملاض��رات الفردية الى املواطنني 
للتعري��ف باملرض وط��رق الوقاية والع��الج واهمية 
اخذ اللقاح في سبيل منع اإلصابة باملرض حفاظا 

على صحة املواطنني.
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منى خضير عباس*
تفق��د مدير ع��ام دائرة الش��ؤون 
صب��اح  املهن��دس  الهندس��ية 
احمد حسن  نسب االجنازات في  
كلية االمام االعظم فرع املوصل  
ف��ي اعم��ال الصيان��ة والترميم 
الش��يخ  ام��ر  والت��ي  للبناي��ة 
العالم��ة الدكتور عب��د اللطيف 
الهميم باعادة تأهيلها بالسرعة 

املمكنة.
كم��ا اك��د املهن��دس صب��اح ان 
الدكت��ور الهمي��م وج��ه بإعداد 
الكش��وفات املطلوب��ة لترمي��م 
وصيانة الكلية ب��كل مفاصلها 
وقد باش��رنا وبش��كل عاجل في 
الصيان��ة وقس��منا العمل على 
مرحلت��ني ، االول��ى صيانة املبنى 
للمبان��ي  االنش��اءات  والثاني��ة 

املهدمة )اعادة بناء( ، 
وقال املدير الع��ام على مدار اقل 
من اسبوع قدمنا جهدا متقدما 
على الرغم م��ن ان البناية حتتاج 
الى اعادة تأسيس املاء والكهرباء 

احملترق��ة  البناي��ات  ومعاجل��ة 
والصحي��ات وغيره��ا ، مضيف��ا 
الهندسي ألوقاف  اش��كر اجلهد 
املوص��ل وهيئ��ة االس��تثمار في 
احملافظة والعمل متواصل ضمن 
املدى املقبول وسأرس��ل جلنة من 
الدائرة ملتابع��ة العمل ، ومعالي 
رئيس الديوان ركز بش��كل كبير 
إلع��ادة  اجله��ود  تكثي��ف  عل��ى 
الكلي��ة وزاره��ا ألكثر م��ن ثالث 

مرات .
اوق��اف  ق��ال مدي��ر  م��ن جانب��ه 
نين��وى اب��و بكر كنع��ان ان الدوام 
سيس��تأنف في بناية الكلية فور 
االنته��اء م��ن اع��ادة تأهيلها الن 
املوقع البديل في مدرسة عبد اهلل 
النعمة غير مالئم لهم وال يكفي 
ألعداده��م الن الكلية متش��عبة 
وفيها الكثير من االقس��ام واعداد 

الطلبة غير قليلة . 

بغداد - الصباح الجديد:
اس��تعرضت ش��ركة الزوراء العامة 
الصناع��ة  وزارة  ش��ركات  اح��دى 
وعقوده��ا  انش��طتها  واملع��ادن 
واعمالها املنف��ذة لصالح قطاعات 
والصناع��ة  والكهرب��اء  النف��ط 
املتحققة خالل  واجنازاتها  والصحة 

العام املاضي .
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
ف��ي  ياس��ني  عبدالزه��رة  جاس��ب 
تصريح نش��ره املرك��ز االعالمي في 
الوزارة ان شركته قامت بتنفيذ اول 
الكهربائية  الطاقة  محطة لتوليد 
باستعمال اخلاليا الشمسية بسعة 
)1( ميكاواط في مقر وزارة الكهرباء 
وتشييد وتنصيب وتشغيل محطات 
توزي��ع ثانوي��ة منه��ا )9( محط��ات 
دخل��ت اخلدمة كمحطة الوجيهية 
ف��ي ديالى وحمورابي ف��ي قضاء ابو 
غريب ومحطة الروضتني في كربالء 
واجلامع��ة في  ومحطت��ي غم��اس 

الديوانية .
واض��اف املدير العام انه مت تش��غيل 
ومصطف��ى  ال��دوالب  محطت��ي 
راغ��ب في باب��ل ومحطت��ي احلرس 
الص��در  مدين��ة  ف��ي  والنقلي��ات 
فضال عن محطة عزالدين س��ليم 

ف��ي محافظ��ة البصرة وه��ي قيد 
التش��غيل وكذلك تنصيب املعدات 
الكهربائية للمحطات الواقعة في 
املناط��ق احمل��ررة في جزي��رة الكرمة 
وغ��رب الرم��ادي وبروان��ة وحديث��ة 
برغم الظ��روف االمنية والصعوبات 
الت��ي واجهت فريق العم��ل ، مبينا 
أن الش��ركة جهزت محطات انتاج 
الطاقة الكهربائي��ة بحدود )6541( 
من الفالت��ر الهوائية املنتجة لديها 
وبنوعيه��ا االس��طواني واخملروط��ي 
اضاف��ة الى تنفي��ذ اعم��ال تأهيل 
محركات جهد عال بعدد )7( لصالح 
محط��ة كهرب��اء املس��يب احلرارية 
ومحط��ة جن��وب بغ��داد احلراري��ة 
الطاقة  العام��ة النت��اج  واملديري��ة 
الكهربائية في املنطقة الوس��طى 
، الفت��ا الى العق��د االس��تراتيجي 
املوق��ع م��ع املديرية العام��ة لنقل 
الطاقة في الفرات االوسط لتجهيز 
وتنفيذ وتنصيب وتشغيل محطات 
كهربائية متنقل��ة عدد )30( وثابتة 
االمكاني��ات  ومبايعك��س   )4( ع��دد 
الكبي��رة واملكان��ة املتمي��زة الت��ي 

تتمتع بها الشركة في هذا اجملال.
واضاف ياسني بأن ش��ركته متكنت 
اجن��از عق��د تصمي��م  م��ن  ايض��ا 

وجتهيز وتش��غيل منظومة احلماية 
الكاثودي��ة ف��ي مس��تودع العمارة 
الق��دمي وجتهيز مع��دات جهد عالي 
والوسط  الشمال  متنوعة ملصافي 
نش��اط  ال��ى  مش��يرا   ، واجلن��وب 
الشركة في تأهيل محركات اجلهد 
العال��ي لصال��ح معامل اس��منت 
الكوفة وباب��ل اذ متثل هذه احملركات 
احدى احللق��ات احلاكمة في العمل 
وكذلك في انتاج الغازات الطبيعية 
احتياج��ات  لس��د  والصناعي��ة 

مستشفيات وزارة الصحة.
في س��ياق متصل اعل��ن مدير عام 
الش��ركة عن اه��م االجن��ازات التي 
حققته��ا الش��ركة خ��الل الع��ام 
املاض��ي واملتمثل��ة بنص��ب وجتميع 
خ��ط انتاج مصابيح انارة الش��وارع 
بتقني��ة اللد مبوجب عقد ش��راكة 
مع شركة كونز االملانية وخط انتاج 
وتصنيع االختام بش��تى االش��كال 
واالنواع وكذلك الدخول في نش��اط 
تنفيذ انظمة س��يطرة ادارة املباني 
وتوفير الطاقة للمش��اريع واالبنية 
ودعم الصناع��ات احلربية عن طريق 
تصنيع مناذج جملموعة الذنب لقنبرة 
جوية عي��ار )100 ، 250 ، 400( كغم 

وقنبرة هاون عيار )82( ملم.

مدير الهندسية يتفقد أعمال تأهيل 
كلية اإلمام األعظم فرع الموصل 

الزوراء تستعرض أنشطتها لدعم 
قطاعات النفط والكهرباء والصحة 

بغداد  - الصباح الجديد:
حذرت دائ��رة رعاي��ة ذوي االحتياجات 
اخلاص��ة ف��ي وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة م��ن خط��ورة انتش��ار 
ح��االت االجت��ار بالبش��ر ف��ي العقود 

االخيرة بصورها املتعددة .
ودعا معاون مدير عام الدائرة الدكتور 
عامر خزعل املوسوي الى بذل اجلهود 
للح��د منه واحليلول��ة دون ان يتحول 
الى ظاهرة من جه��ة ومعاجلة اثارها 

م��ن جهة اخرى، الفت��ا الى ان العديد 
م��ن ال��دول اص��درت قوان��ني خاصة 

مبكافحة جرائم االجتار بالبشر. 
وب��ني مع��اون املدي��ر الع��ام مفهوم 
االجتار بالبش��ر بانه "جتنيد اشخاص 

او نقلهم او ايوائهم او اس��تقبالهم 
او  بالق��وة  التهدي��د  بواس��طة 
اس��تعمالها او غير ذلك من اشكال 
القس��ر او االختط��اف او االحتيال او 
اخلداع او استغالل السلطة او بإعطاء 

او تلقي مبال��غ مالية بهدف بيعهم 
او اس��تغاللهم ف��ي اعم��ال الدعارة 
او االس��تغالل اجلنس��ي او الس��خرة 
ف��ي العمل القس��ري او االس��ترقاق 
بأعضائه��م  واملتاج��رة  التس��ول  او 

البشرية الغراض التجارة الطبية". 
واوضح اس��باب جرائم االجتار بالبشر 
ومنها الفقر وقلة فرص العمل وعدم 
وجود انظمة حماية اجتماعية فعالة 

وضعف الواعز الديني. 

العمل تحّذر من انتشار االتجار بالبشر 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

لم تشر خمس دول عربية وغربية دعمت 
املعارضة املسلحة ضد الرئيس السوري 
بشار األسد إلى مصيره في وثيقة حتتوي 
عل��ى مقترح��ات بش��أن احملادث��ات التي 
تقوده��ا األمم املتحدة في اعتراف على ما 

يبدو بقوة موقفه الراهن في الصراع.
وطرحت الوثيقة التي صاغتها الواليات 
وفرنس��ا  وبريطاني��ا  واألردن  املتح��دة 
األمم  ملبع��وث  توصي��ات  والس��عودية 
املتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا 
مل��ا تصفه بنه��ج عملي لس��ير عملية 

سياسية متمهلة.
وتس��ربت الوثيق��ة ام��س االول اجلمعة 
فيما تعقد أحدث جولة من احملادثات في 

فيين��ا وأكدت ثالثة مصادر دبلوماس��ية 
صحة الوثيقة لرويترز.

ورفض مف��اوض احلكومة الس��ورية في 
محادثات فيينا املقترحات ووصفها بأنها 
غي��ر مقبولة عل��ى اإلط��الق، فيما قال 
مس��ؤول في املعارضة الس��ورية طلب 
ع��دم ذكر اس��مه لرويت��رز إن املقترحات 
ليس��ت جي��دة لكن��ه أحجم ع��ن ذكر 

السبب.
ويب��دو أن األس��د أصبح ف��ي وضع قوي 
للغاي��ة ف��ي الص��راع بفض��ل تدخ��ل 
عس��كري مباش��ر م��ن إي��ران وروس��يا 
اللت��ني تعتب��ران اآلن القوتني األجنبيتني 
احملوريتني في احلرب. وتس��تضيف روسيا 
مؤمترا للسالم في س��وريا في سوتشي 

األسبوع املقبل.
وتدع��و مقترح��ات ال��دول اخلم��س دي 

ميس��تورا لتوجيه األطراف إلى التركيز 
عل��ى إص��الح الدس��تور وعل��ى إج��راء 
انتخاب��ات بإش��راف م��ن األمم املتح��دة 
للس��وريني في الداخل واخل��ارج وتهيئة 

أجواء آمنة وحيادية إلجراء التصويت.
وتق��ول الوثيق��ة إن عل��ى كل األط��راف 
اخلارجية الداعمة للعملية السياس��ية 
تشجيع وفدي املعارضة واحلكومة على 
املش��اركة بصدق في احملادث��ات والتركيز 
على تلك املوضوع��ات حتديدا دون غيرها 
وتنحي��ة القضاي��ا األخ��رى جانب��ا ف��ي 

البداية على األقل.
وعلى الرغم من أن املقترحات لم تتطرق 
إلى مصير األس��د فقد دعت إلى دستور 
جديد يح��د من الس��لطات الرئاس��ية 

لصالح تقوية البرملان.
كما تدعو أيضا إلى رحيل كل املسلحني 

األجانب م��ن البالد قب��ل االنتخابات في 
إش��ارة على م��ا يبدو جلماعات ش��يعية 
مدعومة م��ن إيران قدم��ت دعما حيويا 

لألسد.
ورع��ت األمم املتح��دة ثماني ج��والت من 
محادث��ات الس��الم في جني��ف منذ بدء 
الصراع في 2011 لكنها لم تس��فر عن 
نتائ��ج تذكر. وتس��ببت احلرب في مقتل 
مئ��ات اآلالف وأجبرت املاليني على النزوح 
ع��ن ديارهم وتدخلت فيها قوى إقليمية 

وعاملية.
ودع��ا وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي ريكس 
تيلرس��ون في خطاب في 17 يناير كانون 
الثان��ي إل��ى الصبر فيم��ا يتعلق برحيل 
األس��د في اعتراف آخر بأن دعم روس��يا 
وإيران يعني أنه لن يترك السلطة في أي 

وقت قريب على األرجح.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تع��رض مع��ارض مص��ري ب��ارز هش��ام جنينة 
لالعتداء من قبل مجهولني في وضح النهار في 
العاصم��ة القاهرة، مما أدى إل��ى إصابته بجروح 

غير مميتة.
ونقلت وكالة »رويترز« عن حازم حسني، املتحدث 
باس��م رئي��س أركان اجلي��ش املص��ري الس��ابق 
سامي عنان الذي استبعد من قائمة املرشحني 
ف��ي انتخاب��ات الرئاس��ة املقبلة في األس��بوع 
املاضي، قوله إن الهجوم نفذ من قبل خمس��ة 
أشخاص مسلحني بالس��كاكني والعصى بعد 
خروج جنينة م��ن منزله، وهو الرئيس الس��ابق 
للجه��از املركزي للمحاس��بات، ول��م حتدد بعد 

هوية املعتدين.
من جانبه��ا، وصفت زوجة املعارض املصاب وفاء 
قديح هذا الهجوم بأنه محاولة اغتيال، مشيرة 
إلى أن االعتداء أسفر عن كسر ركبة زوجها، وما 

زال ينزف دما، حسب »رويترز«.
بدوره، شرح محامي املعارض املصاب، علي طه، 
لصحيف��ة »املصري اليوم« مالبس��ات االعتداء، 
قائال إن الهجوم وقع بسبب حادث تصادم سيارة 
موكله، وهو في طريقه حلضور جلسة احملاكمة 
اخلاصة به للطعن على إعفائه من منصبه، مع 
س��يارة أخرى كان��ت تقل ثالثة ش��باب، أعقبها 
مشادة كالمية باستخدام »األلفاظ النابية« من 
قبل هؤالء، ثم اعتدوا على املعارض باألس��لحة 

البيضاء والذوا بالفرار.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال مسؤوالن أميركيان إن من املتوقع أن يطلب 
الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب تخصيص 716 
ملي��ار دوالر لإلنفاق الدفاعي ف��ي ميزانية 2019 
التي سيكش��ف عنها الش��هر املقب��ل مما ميثل 

زيادة قدرها سبعة في املئة عن ميزانية 2018.
ويش��مل ذلك املبل��غ امليزانية الس��نوية لوزارة 
الدف��اع األميركية )البنتاج��ون( وكذلك اإلنفاق 
على احل��روب الدائرة وصيانة الترس��انة النووية 
للوالي��ات املتحدة. ولم يق��ر الكوجنرس ميزانية 
2018 بع��د، وذل��ك وفق��ا مل��ا ذكره املس��ؤوالن 
األميركيان اللذان اش��ترطا عدم الكش��ف عن 

هويتهما.
وقال أحد املسؤولني إن الطلب سيتماشى كثيرا 
مع األولويات التي كشف عنها وزير الدفاع جيم 
ماتيس ي��وم اجلمعة ف��ي اس��تراتيجية الدفاع 

الوطني.
ووضع ماتيس مواجهة الصني وروسيا في محور 

استراتيجية الدفاع الوطني اجلديدة.
ولم تقدم نس��خة البنتاجون من اس��تراتيجية 
الدفاع الوطني، وهي وثيقة غير س��رية وضعت 
ف��ي 11 صفحة، تفاصيل ح��ول طريقة التحول 
باجتاه مواجهة الصني وروس��يا لكن من املتوقع 

أن تعكس طلبات اإلنفاق الدفاعي هذا الهدف.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
واصلت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية 
وق��وات الرئي��س اليمني عبد رب��ه منصور هادي 
تقدمها ف��ي الس��احل الغربي اليمن��ي، حيث 
باتت على مشارف مدينة حيس التابعة حملافظة 

احلديدة.
وذكرت وكالة أنباء اإلمارات »وام«، امس السبت، 
أن الق��وات اليمني��ة التابعة للرئي��س عبد ربه 
منص��ور هادي، ش��نت هجوما مباغتا وواس��عا 
بإس��ناد طي��ران ق��وات التحال��ف العربي أمس 
اجلمع��ة، على مديري��ة حيس وح��ررت عددا من 
الق��رى واملناطق التابعة له��ا بدعم من القوات 

املسلحة اإلماراتية.
وأكدت الوكالة أن الهجوم أحلق خس��ائر فادحة 
بصفوف احلوثيني ف��ي األرواح والعتاد، باإلضافة 

إلى أسر عدد آخر.
هذا وتواصل قوات اجليش اليمني تقدمها باجتاه 
مركز مدين��ة حيس، وباتت عل��ى بعد حوالي 8 

كيلومترات.
كما أظه��رت مقاط��ع فيديو لق��وات املقاومة 
اجلنوبي��ة التابع��ة للرئيس هادي في الس��احل 
الغربي لليمن سيطرتها على منطقة النجيبة 
واقترابه��ا من مديري��ة حيس التابع��ة حملافظة 

احلديدة.

قوات التحالف العربي 
وقوات هادي على 

مشارف مديرية حيس

اعتداء على معارض 
مصري بارز في القاهرة

ترامب سيطلب زيادة 
اإلنفاق الدفاعي في 

ميزانية 2019

الصباح الجديد ـ وكاالت 

قال��ت الرئاس��ة التركي��ة امس 
املتح��دة  الوالي��ات  إن  الس��بت 
أبلغت تركيا بأنها لن تزود وحدات 
حماية الشعب الكردية السورية 
ب��أي أس��لحة أخ��رى، فيم��ا قال 
وزير خارجيتها مولود تش��اووش 
أوغلو في االمس نفسه، إن على 
الواليات املتحدة االنس��حاب من 
منطقة منبج بش��مال س��وريا 
ف��ورا، ويتزام��ن التصريح��ان مع 
التركي��ة ضد  العملي��ة  دخ��ول 
الكردي��ة في س��وريا  الوح��دات 

يومها الثامن. 
وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان قال امس االول اجلمعة إن 
القوات التركية ستطرد املقاتلني 
األكراد من احلدود الس��ورية وقد 
تتقدم شرقا إلى احلدود مع العراق 
مبا ف��ي ذل��ك منبج ف��ي خطوة 
تنط��وي على مجازف��ة مبواجهة 
محتملة مع الق��وات األميركية 

املتحالفة مع األكراد.
أوغل��و  تش��اووش  وأض��اف 
للصحفيني أن تركي��ا تريد أيضا 
ملموس��ة  أميركي��ة  خط��وات 
الوالي��ات املتحدة  إلنه��اء دع��م 
لوحدات حماية الشعب الكردية 

السورية.
وقال��ت أنقرة في وقت س��ابق إن 
إتش.آر مكماستر مستشار األمن 
القومي األميركي أبلغ تركيا بأن 
واش��نطن لن تزود وحدات حماية 

الشعب باألسلحة بعد اآلن.
وفت��ح الهج��وم الترك��ي عل��ى 
منطق��ة عفري��ن بش��مال غرب 
حماي��ة  وح��دات  ض��د  س��وريا 
الش��عب الكردية جبهة جديدة 
ف��ي احل��رب األهلي��ة الس��ورية 
ف��ي  وزاد  األط��راف  متع��ددة 
الوقت نفس��ه توتر العالقات مع 

واشنطن.
وأث��ار إم��داد واش��نطن للقوات 
بالس��الح  الكردي��ة  الس��ورية 
اجلوي غضب  والدع��م  والتدريب 

أنقرة التي ترى في وحدات حماية 
العمال  امتدادا حل��زب  الش��عب 
الكردستاني الذي يشن متردا في 
جنوب ش��رق تركي��ا ذي األغلبية 
الكردي��ة من��ذ أكث��ر م��ن ثالثة 

عقود.
وف��ي تلك االثناء قالت الرئاس��ة 
التركية في بيان  امس السبت إن 
اتصاال هاتفيا ج��رى بني إبراهيم 
كال��ني املتحدث باس��م الرئيس 
مكماس��تر  وإت��ش.آر  الترك��ي 
القوم��ي  األم��ن  مستش��ار 
األميريكي امس االول اجلمعة وأن 
مكماستر أكد خالله أن الواليات 
املتح��دة لن تزود وح��دات حماية 

الشعب بالسالح بعد اآلن.
األميركية  الدف��اع  وزارة  وقال��ت 
)البنتاجون( اخلميس املاضي إنها 
ترصد بدقة األسلحة التي تصل 
إلى وحدات حماية الشعب وإنها 
س��تواصل املناقش��ات مع تركيا 
بعدما حثت أنقرة واشنطن على 

إنه��اء دعمه��ا لوح��دات حماية 
مبواجه��ة  اخملاط��رة  أو  الش��عب 
القوات التركي��ة على األرض في 

سوريا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغ��ان ام��س االول اجلمع��ة إن 
القوات التركية ستطرد املقاتلني 
األكراد من على احلدود مع سوريا 
وإنه��ا قد تتح��رك ش��رقا باجتاه 
احل��دود م��ع العراق وه��ي خطوة 
قد تعن��ي مواجهة محتملة مع 
املتحالفة مع  األمريكية  القوات 

األكراد.
ومنذ ب��دء الهجوم الذي أطلقت 
عليه أنقرة اس��م )عملية غصن 
الزيت��ون( قال إردوغ��ان إن القوات 
التركي��ة س��تتجه ش��رقا نحو 
بلدة منبج الواقعة في املنطقة 
التي يسيطر عليها األكراد على 
بعد 100 كيلومتر تقريبا شرقي 
عفري��ن حي��ث تنتش��ر الق��وات 
األميركي��ة ملن��ع االش��تباك بني 

الذين  واملقاتلني  التركية  القوات 
تدعمهم واشنطن.

وأي تق��دم تركي نح��و منبج قد 
يهدد اجله��ود األميركية الرامية 
الى إرساء االس��تقرار في شمال 
س��وريا حي��ث يوجد نح��و ألفي 
جندي أميركي بش��كل رس��مي 
ضم��ن التحالف الدول��ي لقتال 

تنظيم« داعش » .
وفي مؤشر على تنامي التوتر في 
العالق��ات الثنائية دب خالف بني 
أنقرة وواش��نطن بشأن الرسالة 
الرئيس��ية التص��ال هاتف��ي بني 
إردوغان والرئيس األميركي دونالد 

ترامب األربعاء املاضي.
وق��ال البي��ت األبي��ض إن ترامب 
حث إردوغان على إنهاء العملية 
العسكرية في سوريا بينما قالت 
تركي��ا إن إردوغ��ان أخب��ر ترامب 
أن الق��وات األميركي��ة ينبغي أن 

تنسحب من منبج.
وقالت دانا وايت املتحدثة باس��م 

البنتاج��ون إنه��ا اطلع��ت على 
تقاري��ر إعالمية بش��أن االتصال 
الهاتف��ي لكنها أوضح��ت أنها 
ليس لديها علم بش��أن أي تغير 

في املوقف األميركي.
إن  التركي��ة  الرئاس��ة  وقال��ت 
كالني ومكماس��تر اتفقا على أن 
حتاف��ظ تركيا والوالي��ات املتحدة 
على تنسيق وثيق »لتفادي سوء 

الفهم«.
وقال ضاب��ط تركي م��ن القوات 
اخلاص��ة لوكال��ة فران��س ب��رس 
امس السبت  بعد ان طلب عدم 
كش��ف اس��مه »نحن في حالة 

تأهب 24 ساعة ».
وارسلت تركيا جنودا ودبابات الى 
ش��مال س��وريا في اطار عملية 
اطلق��ت عليه��ا اس��م »غصن 
الزيت��ون« وتس��تهدف مقاتل��ي 
وحدات حماية الش��عب الكردية 

التي تعتبرها أنقرة »ارهابية«.
وتوجه جزء م��ن القوات التركية 

الى جي��ب عفرين في الش��مال 
السوري مباشرة بينما شق اجلزء 
اآلخ��ر طريقه م��ن الش��رق عبر 

اعزاز.
التركية  وتأت��ي ه��ذه العملي��ة 
في اعقاب هج��وم »درع الفرات« 
الذي بدأ في آب 2016 واستهدف 
والوح��دات  داع��ش«   « تنظي��م 
الكردي��ة في منطقة في ش��رق 
عفري��ن. واعلن��ت تركيا ف��ي آذار 
2017 انتهاء ه��ذه العملية بعد 

حتقيق هدفها.
نح��و  يس��كنها  الت��ي  واع��زاز 
300 ال��ف نس��مة تقريب��ا، متت 
استعادتها من التنظيم اجلهادي 

في بداية عملية »درع الفرات«.
وقال الضابط التركي من القوات 
اخلاصة »اعتقد ان هذه العملية 
لن تكون بس��هولة درع الفرات«. 
واض��اف ان »اخلصوم يس��تعدون 
منذ اش��هر وهم أكث��ر عدوانية 

من داعش«.

واشنطن توقف دعمها للوحدات الكردية  

تركيا طالبت اميركا باالنسحاب من منبج السورية فورا

عفرين

تقـرير

دول عربية وغربية تستبعد مصير االسد في مقترحات إلحالل السالم في سوريا 
من بينها الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
م��ن احملتم��ل أن تتحق��ق أمني��ة 
دونال��د  األميرك��ي  الرئي��س 
إليزابيث،  ترام��ب برؤيته امللك��ة 
بعدما اتف��ق مع رئيس��ة الوزراء 
البريطاني��ة تيري��زا م��اي، عل��ى 
أنه س��يزور بريطاني��ا الحقا هذا 
الع��ام، أثناء لقائهم��ا في املؤمتر 
االقتص��ادي العامل��ي دافوس، في 

سويسرا.
ووجه الرئيس األميركي ورئيس��ة 
الوزراء تعليماتهما للمس��ؤولني 
للتخطي��ط للرحلة املرتقبة، في 
مسعى الى إظهار متانة العالقات 

بني البلدي��ن، ولكن ما تزال زيارته 
تش��كل قلقا في بريطانيا، فرمبا 

تتسبب في احتجاجات واسعة.
وستتضمن زيارته املرتقبة مقابلة 
امللكة، وتناول الشاي مع رئيسة 
املس��ؤولون  وس��ينفذ  ال��وزراء، 
بع��د  خاص��ة  الزي��ارة،  خط��ط 
تأكيد ترام��ب وماي على العالقة 
»اخلاص��ة« بني لندن وواش��نطن، 
وخ��الل لقائهما، مدحا بعضهما 
البع��ض ف��ي محاول��ة لتكذيب 
ش��ائعة وج��ود توت��رات بينهما، 
وس��ط تقارير أن ترام��ب يواصل 
إزعاج ماي عل��ى الهاتف، وزيارته 

الرسمية تتحول إلى كابوس.
وكان هن��اك خ��الف ب��ني ترام��ب 
وم��اي في الع��ام املاضي بش��أن 
إع��الن  مث��ل  القضاي��ا،  بع��ض 
الق��دس  األميرك��ي  الرئي��س 
عاصمة إلس��رائيل ونقل سفارة 
ب��الده إليه��ا، ورغبته ف��ي إلغاء 
االتف��اق النووي مع إي��ران، وأخيرا 
إعاد نش��ره لفيدي��و متطرف عن 
املسلمني، نش��رته أحدى أعضاء 
اليمن��ي  أوال،  بريطاني��ا  ح��زب 

املتطرف.
ومما أثار مخ��اوف إنهيار التحالف 
التاريخي ب��ني الوالي��ات املتحدة 

وبريطانيا، الغاء ترامب زيارة للندن 
كان من املفترض ان تنفيذها في 
الش��هر املقبل الفتتاح السفارة 

األميركية اجلديدة هناك. 
وأثن��اء حدي��ث ترام��ب لتكذيب 
ش��ائعات توتر العالقات مع ماي، 
جلست رئيس��ة الوزراء وهي تهز 
برأسها في إشارة إلى موافقتها 
على ما يقوله الرئيس األميركي، 
وقال ترام��ب »أعتق��د أن هنالك 
ش��عورا مش��تركا بأنن��ا نح��ب 
البع��ض، نح��ن نح��ب  بعضن��ا 
 « قائل��ة  م��اي  وردت  بالدك��م«، 
كما قلت لقد حظينا مبناقش��ة 

مثم��رة لي��وم، ونواص��ل امتالك 
هذه العالقة اخلاصة مع الواليات 
املتحدة«، مضيفة« نقف بجانب 
بعضنا كتف��ا بكتف ألننا نواجه 
التحديات نفس��ها حول العالم، 
ه��ذه  لهزمي��ة  س��ويا  ونعم��ل 

التحديات«. 
وأك��د ترامب على زي��ادة التجارة 
ب��ني البلدين، موضح��ا أنه يعمل 
مع ماي بش��ان ذل��ك. وأعلن مقر 
داوننغ  في  البريطاني��ة  احلكومة 
ستريت أن الزيارة املرتقبة لترامب 
ستكون في منتصف هذا العام، 
وكشف أن املناقشات اخلاصة بني 

ترام��ب وماي، دارت حول ش��ركة 
»بومبأريدر« وهي ش��ركة تصنيع 
الطائرات الت��ي تواجه تعويضات 
عقابية مع السلطات األميركية، 

وكذلك إيران واتفاقها النووي.
وأضاف في بيان »أبلغت رئيس��ة 
التطورات  بأخ��ر  الرئيس  ال��وزراء 
اخلاص��ة بالعملي��ة اجلي��دة ف��ي 
مفاوض��ات خ��روج بريطاني��ا من 
االحت��اد األوروب��ي، كم��ا أعربا عن 
رغبتهم��ا ف��ي تقوي��ة العالقات 
التجاري��ة بعد مغ��ادرة بريطانيا 
االحتاد، وال��ذي يصب في مصالح 

البلدين«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الفرنس��ية  الدف��اع  وزي��رة  دع��ت 
فلورن��س بارل��ي خ��الل زي��ارة الى 
طوكيو امس الس��بت، اليابان الى 
تق��دمي مس��اعدة مالي��ة او مادية 
الى ق��وة مجموعة دول الس��احل 
تتصدى  الت��ي  املش��تركة  اخلمس 

للجهاديني.

وقال��ت بارل��ي ع��ن ه��ذا التعاون 
بني جي��وش مالي وبوركينا فاس��و 
والنيجر وموريتانيا وتش��اد »يجرى 
ف��ي هذا الوق��ت حترك ف��ي جميع 
انح��اء العال��م جلمع مس��اهمات 
ميك��ن ان تك��ون مالي��ة، مادية من 
اج��ل تس��ريع عملية جتهي��ز هذه 
الق��وة ، املؤلف��ة م��ن افق��ر بلدان 

الك��رة االرضي��ة«. واضاف��ت وزيرة 
الدفاع الفرنسية التي تشارك مع 
وزي��ر اخلارجي��ة جان-ايف ل��و دريان 
ف��ي مناقش��ات تس��مى 2+2 م��ع 
وزيري الدف��اع واخلارجية اليابانيني، 
ان »ع��ددا كبي��را من البل��دان ذات 
التاري��خ والثقاف��ات املتنوعة جدا، 
وافق��ت حتى االن على املش��اركة 

في ه��ذا اجملهود«. وتابعت »هنا في 
طوكي��و أعربنا جميعا عن تقديرنا 
الكبي��ر ج��دا ألي مس��اعدة تقرر 
الياب��ان تقدميها الى مجموعة دول 
الس��احل اخلم��س«. وق��د تأمن��ت 
الى ح��د كبي��ر ال 250 مليون يورو 
الضرورية الطالق القوة املشتركة.

وباإلضافة الى عش��رة ماليني يورو 

قدمته��ا كل م��ن ال��دول األعضاء 
ف��ي مجموع����ة اخلم��س، وعدت 
الس��عودية مبئ��ة ملي��ون ي���ورو، 
واالمارات العربي��ة املتحدة بثالثني 
االوروب����ي  واالت�ح��اد  مليون��ا، 
بخمسني مليونا والواليات املتحدة 
بس��تني مليون دوالر )على ش��كل 

مساعدة ثنائية(.

وقال��ت بارل��ي انها طرح��ت مع لو 
دري��ان ل��دى الس��لطات الياباني��ة 
موض��وع اجتم��اع بروكس��ل م��ن 
اج��ل دعوته��ا ال��ى ان تتاب��ع ف��ي 
افريقي��ا حتركها »امله��م حتى االن 
على صعيد املس��اهمة في تطوير 
هذه البل��دان، ومن خ��الل وجودها 

العسكري ايضا في جيبوتي«.

تقوية التعاون التجاري بين بريطانيا واميركا

فرنسا تدعو اليابان الى مساعدة قوة مجموعة الساحل الخمس

وأثار إمداد واشنطن 
للقوات السورية الكردية 
بالسالح والتدريب والدعم 
الجوي غضب أنقرة التي 

ترى في وحدات حماية 
الشعب امتدادا لحزب 

العمال الكردستاني الذي 
يشن تمردا في جنوب 

شرق تركيا ذي األغلبية 
الكردية منذ أكثر من 

ثالثة عقود

محادثات فيينا



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

في اجتم��اع لهما ناق��ش رئيس 
رئيس الوزراء حي��در العبادي وزير 
الطاقة الس��عودي خالد الفالح 
دور الع��راق ف��ي االتف��اق العاملي 
خلف��ض إنت��اج النف��ط وحتقي��ق 
االستقرار في أس��واق اخلام. جاء 
ذلك على خلفي��ة لقاء الطرفني 
في دافوس االقتصادي بسويسرا.
وف��ي حس��ابه عل��ى تويت��ر، قال 
الفالح إنه والعبادي ناقشا أهمية 
اس��تمرار التنس��يق بني البلدين 
واس��تثمارات  للنفط،  املنتج��ني 
والصناعة  الطاق��ة  في قطاعي 
وتش��جيع الصادرات في كل من 

البلدين.
واجتمع اجلانبان أثناء مشاركتهما 
في املنتدى االقتصادي العاملي في 

منتجع دافوس بسويسرا. 
وس��بق وأن اكد وزير النفط جبار 
اللعيب��ي ان العراق حق��ق إلتزام 
باتف��اق خفض انتاج��ه النفطي 
وه��و ما أس��هم ف��ي اس��تقرار 
س��وق النف��ط وم��ن ث��م ارتفاع 
س��عر البرميل، والعراق هو ثاني 
أكبر منت��ج للنفط في منظمة 

البلدان املصدرة للبترول )أوبك(. 
في الش��أن ذاته، كشف الفالح، 
ع��ن أن صفق��ة النف��ط املبرمة 
بني روس��يا وأوبك خلفض اإلنتاج، 
أضاف��ت ما ال يقل ع��ن 25 دوالرا 
لس��عر برمي��ل النف��ط، م��ا عاد 
بالفائ��دة عل��ى ال��دول املصدرة 

للخام.
هام��ش  عل��ى  الفال��ح  وق��ال 
مش��اركته في منتدى »دافوس« 
االقتصادي بسويس��را، إن برميل 
عن��د  حالي��ا  يت��داول  النف��ط 
مس��توى 70.3 دوالر، ما يعني أن 
األس��عار صعدت بنحو 25 دوالرا 
بفضل اتفاقي��ة تقليص اإلنتاج، 

التي دخلت حي��ز التنفيذ مطلع 
.2017

وأضاف الوزير السعودي، بحسب 
ما نقلته وكالة »تاس« الروسية 
أن »انتع��اش أس��عار النفط عاد 
بإي��رادات إضافية عل��ى ميزانيات 
ال��دول املص��درة للنف��ط، وليس 

على الشركات«.
وأش��ار الفالح إلى الوضع املواتي 
في سوق الطاقة العاملي، وقال إن 
»اقتصادات البلدان النامية وأوروبا 
وروس��يا تنمو من جديد، كما أن 

الصني حتافظ عل��ى معدالت منو 
مرتفعة نس��بيا، في حني تشهد 
الهن��د زخما ف��ي النم��و. لذلك 
أعتقد أن ه��ذا كله جيد لقطاع 
الطاق��ة، وأخيرا العالم يش��اهد 
أن التعاون بني روسيا والسعودية 
يعم��ل، واألس��واق تأخذن��ا على 

محمل اجلد«.
ومع اإلعالن عن االتفاقية بنهاية 
تشرين األول 2016 ارتفعت أسعار 
النفط من مستوى 47 48- دوالرا 
إلى 70.3 دوالر سجلتها اخلميس، 

وهو أعلى مستوى تبلغه أسعار 
النفط منذ نهاية 2014. 

ف��ي ح��ني، أف��اد تقري��ر لوكال��ة 
امليزانية  ب��أن  العاملي��ة  الطاق��ة 
الروسية حصدت عائدات إضافية 
ف��ي 2017 تق��در ب��� 117 مليون 
دوالر يومي��اً، بينما، جنت امليزانية 
الس��عودية إيرادات إضافية تقدر 

ب� 100 مليون دوالر يوميا.
عل��ى مس��توى األس��عار عاملياً، 
ارتفع��ت ه��ذه، اجلمع��ة، بعد أن 
س��جلت في اجللس��ة السابقة 

ث��الث  ف��ي  مس��توياتها  أعل��ى 
س��نوات، مع اس��تمرار حصولها 
عل��ى دع��م م��ن ضعف ال��دوالر 
األميركي، لتنهي األس��بوع على 

مكاسب.
القياس  وس��جلت عق��ود خ��ام 
ألق��رب  برن��ت  مزي��ج  العامل��ي 
اس��تحقاق عند التسوية 70.52 
دوالر للبرميل، مرتفعة 10 سنتات 
اجللس��ة  وف��ي  باملئ��ة.   0.14 أو 
الس��ابقة قفزت عقود برنت إلى 
71.28 دوالر، وهو أعلى مس��توى 

لها منذ كانون األول 2014.
وصع��دت عق��ود خ��ام القي��اس 
تكس��اس  غ��رب  األميرك��ي 
الوسيط 63 سنتا، أو 0.96 باملئة، 
لتبلغ عند التس��وية 66.14 دوالر 
للبرمي��ل. وفي جلس��ة اخلميس 
سجل اخلام األميركي أيضا أعلى 
مس��توى ل��ه من��ذ كان��ون األول 

2014 عند 66.66 دوالر.
عل��ى  األس��بوع  برن��ت  وينه��ي 
مكاسب تبلغ نحو 3 باملئة بينما 

صعد اخلام األميركي 4 باملئة.

70.3 دوالرًا سعر برميل برنت العالمي

فـي »دافوس«.. العـراق والسعوديـة
يبحثـان اتفـاق خفـض إنتـاج النفـط

جبار اللعيبي: ان 
العراق حقق إلتزام 
باتفاق خفض انتاجه 
النفطي وهو ما 
أسهم في استقرار 
سوق النفط ومن ثم 
ارتفاع سعر البرميل، 
والعراق هو ثاني 
أكبر منتج للنفط 
في منظمة البلدان 
المصدرة للبترول 
)أوبك(

العبادي يلتقي الوفد السعودي على هامش »دافوس«

بكين ـ رويترز:
ق��ال املكتب الوطن��ي لإلحصاءات ف��ي الصني إن 
األرب��اح التي حققته��ا الش��ركات الصناعية في 
البالد ارتفعت 10.8 باملئة على أس��اس سنوي إلى 
824.16 ملي��ار يوان )130.41 مليار دوالر( في كانون 

األول.
وذك��ر املكت��ب الوطني لإلحص��اءات على موقعه 
اإللكترون��ي أن األرب��اح الصناعي��ة زادت 21 باملئة 
عل��ى أس��اس س��نوي في ع��ام 2017 إل��ى 7.519 
تريليون يوان مقارنة مع زيادة نس��بتها 21.9 باملئة 

في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني.
وزادت مطلوبات الش��ركات الصناعي��ة الصينية 
5.7 باملئ��ة على أس��اس س��نوي ف��ي نهاية 2017 
مقارن��ة م��ع ارتفاع نس��بته 6.3 باملئ��ة في نهاية 

تشرين الثاني.
وتغطي البيانات الش��ركات الكب��رى التي تتجاوز 
إيراداته��ا الس��نوية من عملياتها األساس��ية 20 

مليون يوان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير التج��ارة والصناعة املص��ري طارق قابيل 
في بي��ان له إن العج��ز في امليزان التج��اري للبالد 
انخف��ض 25 باملئ��ة خالل عام 2017 على أس��اس 

سنوي بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات.
ونق��ل البيان ع��ن قابيل قول��ه إن الص��ادرات غير 
البترولي��ة حققت زي��ادة ملحوظة بلغت عش��رة 
باملئة على أساس س��نوي خالل عام 2017 إلى 22 
ملي��ارا و417 مليون دوالر من 20 مليار و409 ماليني 

دوالر في 2016.
الكيماوي��ة  الصناع��ات  أن  إل��ى  البي��ان  وأش��ار 
والهندسية والغذائية واملالبس اجلاهزة واملفروشات 
واحلاص��الت الزراعي��ة كانت أب��رز القطاعات التي 

حققت زيادة في الصادرات.
ف��ي املقابل، ذكر الوزير إل��ى أن الواردات انخفضت 
14 باملئة خ��الل الفترة ذاتها إل��ى 56 مليارا و814 
مليون دوالر مقارنة مع 66 مليارا و309 ماليني دوالر 

في العام السابق.
وأضاف أن أكبر عش��ر أسواق استقبلت الصادرات 
املصرية خالل عام 2017 هي اإلمارات والس��عودية 
ولبنان والواليات املتحدة وأملانيا وفرنس��ا وإسبانيا 
وتركيا وإيطالي��ا وبريطانيا بقيمة إجمالية بلغت 
11 مليارا و855 مليون دوالر متثل زيادة نسبتها 8.5 

باملئة على أساس سنوي.
وكانت مصر قد حررت س��عر عملتها في تش��رين 
الثان��ي 2016 وفرض��ت الكثي��ر من القي��ود على 
االس��تيراد ورفع��ت اجلم��ارك عل��ى الس��لع غي��ر 
األساس��ية أكث��ر من مرة وبنس��ب كبي��رة خالل 

العامني املاضيني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة النف��ط، أمس الس��بت، ع��ن احالة 
مش��روع مصف��اة الفاو ال��ذي يتضم��ن مجمعا 
للبتروكيمائيات الى ش��ركتي باورتش��اينا ونركو 

الصينية.
وق��ال املتحدث باس��م ال��وزارة عاص��م جهاد في 
بيان صحاف��ي، ان »طاقة املصف��اة تبلغ 300 الف 
برميل، وهو من املش��اريع االستثمارية التصديرية 
العمالقة الذي يش��يد في  مدينة الفاو مبحافظة 
البص��رة جن��وب الب��الد، ويأتي ذل��ك ضمن خطط 
ال��وزارة الرامي��ة للنه��وض بقطاع��ات التصفية 
والبتروكيميائي��ات لالغ��راض التصديرية، وهذا ما 
يع��زز دور العراق ف��ي هذه اجملاالت وحتقي��ق ايرادات 

مالية كبيرة متوقعة تدعم االقتصاد الوطني«.
واضاف جهاد ان »املشروع يتضمن مجمعا متكامال 
للبتروكيمائي��ات ومنش��آت اخرى تش��يد بالقرب 
من املنفذ التصديري ف��ي الفاو«، مبينا ان »الوزارة 
تخط��ط لتحقيق االكتفاء الذاتي من املش��تقات 
النفطية م��ن خالل إقامة مش��اريع اس��تثمارية 
في قط��اع التصفية والتح��ول التدريجي الى بلد 

مصدر لها«.

ارتفاع األرباح الصناعية 
الصينية

انخفاض العجز
التجاري المصري

مصفاة الفاو ومجّمع 
للبتروكيماويات بعهدة 

باورتشاينا الصينية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بعد أزمة اس��تمرت تس��ع س��نوات، 
أظه��رت مؤش��رات حتس��ن األوض��اع 
ارتي��اح  اليون��ان  ف��ي  االقتصادي��ة 
املؤسس��ات الت��ي كان��ت ت��رى قبل 
ثالث س��نوات أن وض��ع البالد ميؤوس 
من��ه، لكن الش��عب ال يش��عر بهذا 

التحسن.
وقال��ت املدي��ر العام لصن��دوق النقد 
الدولي كريستني الغارد: »سرني لقاء 
رئي��س ال��وزراء )اليوناني( الكس��يس 
تس��يبراس ف��ي داف��وس. هنأته على 

التقدم الذي حترزه بالده«.
وتغير موق��ف اجلهات املانحة لليونان 
من��ذ انتخاب تس��يبراس ف��ي كانون 
الثاني 2015، اس��تناداً إلى برنامج من 
اليس��ار الراديكال��ي املعارض خلطتني 
ملنح قروض فرضهم��ا االحتاد األوروبي 
وصن��دوق النق��د الدولي من��ذ 2010 
تقضي��ان باحلص��ول على أم��وال في 

مقابل إصالحات.
واضطر تس��يبراس إل��ى املوافقة في 
مت��وز 2016 عل��ى توقيع خط��ة أكثر 
صرام��ة جنح في تطبيقها مس��تنداً 
إلى غالبية برملانية ضئيلة، مصراً في 

الوقت نفس��ه على مواصلة تطيبق 
االصالح��ات الصعب��ة برغم الغضب 

الشعبي املتنامي.
وتأم��ل اليون��ان ف��ي أن تنته��ي م��ن 
تطبيق هذه اخلطط في آب. وكش��ف 
في مؤسس��ة »س��يتيغروب«  خبراء 
أن املراجع��ة الثالث��ة للبرنامج احلالي 
التي يفترض أن تتيح صرف 6.7 مليار 
يورو لليونان بني ش��باط ونيسان »قد 
تكون األسرع منذ بدء تطبيق خطط 

االنقاذ«.
ه��ذه  عل��ى  للحص��ول  ويش��ترط 
األم��وال أن تثبت احلكوم��ة فاعليتها 
ف��ي تطبي��ق البرنام��ج اجلدي��د لبيع 
ممتلكات اليونانيني غير القادرين على 
ايف��اء ديونهم ف��ي م��زاد علني على 
االنترنت، وهو نظام مصمم لتخفيف 
االعباء عن املصارف املتعلقة بالديون 
الهالكة وملنع املتظاهرين من الوصول 

إلى مواقع البيع.
ومع تطبيق مثل هذه االجراءات تشير 
استطالعات الرأي إلى أن حزب سيريزا 
الذي يتزعمه تسيرباس، خاسر حالياً 
أمام ح��زب »الدميوقراطي��ة اجلديدة« 
)اليمني احملافظ( في االنتخابات املقبلة 

املقررة في اخلريف 2019.
وق��ال املدي��ر الع��ام آللية االس��تقرار 

االوروبي��ة كالوس ريغلينغ االثنني بعد 
اجتم��اع ل��وزراء امل��ال ف��ي مجموعة 

الي��ورو ان اليونان أم��س: »لم تعد في 
أزمة«.

وتأم��ل أثينا في أن تطل��ق مفاوضات 
بشأن خفض ديونها )178 في املئة من 

اجمالي الناجت الداخلي في 2017(.
وس��جلت اليون��ان ف��ي 2017 أول منو 
فعل��ي له��ا منذ تس��ع س��نوات قدر 
ب���1.3 في املئ��ة وب�2 في املئ��ة لهذا 
العام والس��نوات املقبلة، كما يتوقع 

خبراء االقتصاد.
وكشفت وكالة »س��تاندارد اند بورز« 
للتصنيف االئتماني أن البطالة التي 
ال تزال االس��وأ في أوروب��ا، انخفضت 
إل��ى 20.5 في املئة ف��ي 2017 بعد أن 
بلغت 27.9 في املئة في 2013 ورفعت 
التصنيف االئتماني لليونان إلى »بي« 

مع توقعات ايجابية.
وف��ي مت��وز أص��درت اليونان س��ندات 
بقيمة ثالثة مليارات يورو على خمس 
سنوات، وقامت مببادلة سندات بقيمة 
30 مليار يورو في تش��رين الثاني، في 

عمليتني كللتا بالنجاح.
ويق��ول اخلبراء إن اليون��ان قد تخضع 
قب��ل  ش��باط  ف��ي  جدي��د  الختب��ار 
عودته��ا إل��ى األس��واق ف��ي آب، بعد 
االنته��اء من تطبي��ق برنامجها. لكن 
بعض املؤش��رات ال تزال س��لبية إذ إن 
االس��تهالك تراجع بنسبة 1 في املئة 
ف��ي الفص��ل الثالث م��ن 2017 على 
مدى عام وكذلك االس��تثمار بنسبة 

8.5 في املئة.

واقر دمييتري��س بيباس خبير االقتصاد 
الصغي��رة  الش��ركات  احت��اد  ل��دى 
حتس��ن  ب�»تس��جيل  واملتوس��طة 
طفي��ف وعلى األق��ل اس��تقراراً في 
اس��تهالك األس��ر« أخيراً، مشيراً إلى 
أن��ه »ال يزال هن��اك أكثر م��ن 35 في 
املئة من الن��اس الذين هم حتت عتبة 
الفقر« ويضط��رون إلى قب��ول رواتب 

شهرية تقل عن 500 يورو.
ويعيش نص��ف اليوناني��ني أيضاً من 
روات��ب تقاعدي��ة له��م أو ألقاربه��م 
ويؤجل 40 في املئة من األسر زياراتهم 

للطبيب ألسباب مالية.
وق��ال بيباس في دراس��ة ان��ه نتيجة 
لذلك يطمح س��بعة من كل عشرة 
ش��باب تتراوح أعمارهم ب��ني 18 و35 
عاماً إلى مغادرة البالد، مؤكداً أن هذه 

النسبة »ضخمة« لألسف.
وأض��اف أن انته��اء األزمة »اش��به مبا 
يحص��ل بعدم��ا تنحس��ر املي��اه اثر 
تس��ونامي ونواج��ه عواقب��ه«. ودع��ا 
إل��ى سياس��ة اس��تثمارية واس��عة 
و»تخفيف« القيود عن املوازنة املقررة 

لسنوات بعد انتهاء خطة االنقاذ. 
ولفت إلى أنه »في غياب ذلك سيحاول 
االقتصاد اليوناني ضمان استمراريته 

بدالً من النمو«.

تقـرير

اليونان تتخطى أزماتها االقتصادية
أثينا تنتظر  6.7 مليار يورو بين شباط ونيسان المقبلين

كريستني الغارد
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واشنطن ـ رويترز:
تباط��أ من��و االقتص��اد األميركي 
خالف��ا للتوقعات في الربع األخير 
من العام املاضي في الوقت الذي 
زادت في��ه الواردات مع تس��جيل 
مع��دل إنفاق املس��تهلكني أقوي 

وتيرة في ثالث سنوات.
وقالت وزارة التجارة األميركية في 
تقرير أولي بش��أن النمو في الربع 
األخي��ر من العام املاضي، إن الناجت 

احمللي اإلجمالي زاد مبعدل س��نوي 
بل��غ 2.6 باملئة وإن تراكم اخملزونات 

بوتيرة ضعيفة كبح النمو.
ومن��ا أكب��ر اقتص��اد ف��ي العالم 
مبع��دل بل��غ 3.2 باملئة ف��ي الربع 
الثال��ث. وكان خب��راء اقتصاديون 
استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
أن ينم��و االقتص��اد 3.0 باملئة في 
األشهر الثالثة األخيرة من 2017.

االس��تهالك  لقياس  وقفز معيار 

احمللي 4.6 باملئة وهي أس��رع وتيرة 
منذ الربع الثال��ث من 2014 وهو 

ما يؤكد قوة االقتصاد.
ومنا االقتصاد األميركي 2.3 باملئة 
في 2017 متسارعا من 1.5 باملئة 
سجلها في 2016. ويتوقع خبراء 
اقتصاديون أن يبلغ منو الناجت احمللي 
اإلجمالي السنوي املستوى الذي 
تستهدفه احلكومة للعام احلالي 
والبال��غ 3.0 باملئ��ة بدع��م جزئي 

من ضعف الدوالر وارتفاع أس��عار 
النفط وتعزز االقتصاد العاملي.

وزاد إنف��اق املس��تهلكني، ال��ذي 
يش��كل أكثر من ثلثي النش��اط 
االقتصادي ف��ي الواليات املتحدة، 
3.8 باملئ��ة ف��ي الرب��ع األخير من 
العام املاضي وهي أسرع وتيرة في 
ثالث س��نواتن بعد ارتفاع بلغ 2.2 

باملئة في الربع الثالث.
ومع تس��ارع إنفاق املس��تهلكني 

ارتفع التضخم في الربع األخير من 
العام املاضي. وزاد مؤش��ر أسعار 
الشخصي،  االس��تهالك  نفقات 
وه��و مقياس التضخ��م املفضل 
لدى مجل��س االحتياطي االحتادي 
)البنك املرك��زي األميركي( والذي 
يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، 
1.9 باملئ��ة وهي أس��رع وتيرة في 
أكثر م��ن عام وبع��د ارتفاع قدره 

1.3 باملئة في الربع الثالث.

وس��جل اس��تثمار الشركات في 
املعدات من��وا بلغ 11.4 باملئة وهي 
أس��رع وتيرة منذ الربع الثالث من 
2014 ومرتفع��ا م��ن 10.8 باملئة 
في الربع الثال��ث. ومن املرجح أن 
يتلقى اإلنفاق على املعدات دعما 
في 2018 من تخفيضات لضرائب 
الدخل للشركات واملكاسب التي 
حققتها أسعار النفط في اآلونة 

األخيرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رف��ض مص��رف »إت��ش إس ب��ي 
س��ي« طلب قط��ري لالضطالع 
بأدوار رئيسة في إصدارات الدين 
القطرية الكبيرة، بعد أن طلب 
منه في تش��رين الثاني املاضي، 
إص��دار  بش��أن  ع��رض  تق��دمي 

السندات املقومة بالدوالر.
أربعة مص��ادر مصرفية  وقالت 
مطلع��ة، إن عزل��ة قطر دفعت 
مص��رف »إت��ش إس بي س��ي« 

إل��ى رفض دور رئي��س في إصدار 
مقوم��ة  لس��ندات  جدي��د 
بالعملة األمريكية تخط�ط له 

الدوح�ة.
وقطع��ت الس��عودية واإلمارات 
والبحري��ن ومص��ر ف��ي حزيران 
املاضي العالقات الدبلوماس��ية 
وخطوط النقل م��ع قطر، التي 
يتهمونها بدع��م اإلرهاب. وأدى 
ذل��ك ف��ي البداية إل��ى اإلضرار 
بالنم��و القطري، لك��ن بنهاية 

عام 2017 تعافي اقتصاد البالد 
بدرجة كبيرة.

القطرية،  احلكوم��ة  وتخط��ط 
التي تنفي تلك االتهامات، حاليا 
ألول إصدار لسندات دولية منذ 
ب��دء األزمة وطلب��ت عروضا من 
القليلة  األس��ابيع  ف��ي  بن��وك 

املاضية لترتيب الطرح.
لكن »إتش إس بي س��ي«، الذي 
رت��ب كل إص��دارات الس��ندات 
الس��يادية تقريبا ف��ي منطقة 

العام��ني  م��دار  عل��ى  اخللي��ج 
الس��ابقني، لن يفعل ذلك هذه 
امل��رة مم��ا يعكس نهج���ا أكث�ر 
ف���ي  البن���وك  تتبع��ه  ح��ذرا 

املنطق�ة.
وقال أحد املصادر »هذه ليس��ت 
مش��كلة »إتش إس بي س��ي« 
إنه��ا مش��كلة جلميع  فق��ط، 
البنوك العاملية، التي لها وجود 
ق��وي ف��ي املنطق��ة. كل بن��ك 

يحلها بطريقته اخلاصة«.

ورغ�م أن »إت�ش إس بي س��ي« 
ب��أدوار  االضط��الع  ع��دم  ق��رر 
رئيس��ية ف��ي إص��دارات الدين 
أن  بع���د  الكبي���رة  القطري��ة 
طل�ب منه في نوفمبر تقدي��م 
السندات  عرض بش��أن إص�دار 
الدوالرية، فإن م��ن غير الواضح 
م��ا إذا كان البن��ك ق��د يلع��ب 
دورا أصغ��ر. ويق���ول مصرفيون 
البن��ك ال يعن���ي أي  إن حت��رك 
حي��ث  قط��ر  م��ن  انس��ح�اب 

يحتف��ظ »إتش إس بي س���ي« 
بف�رع هن�اك.

الري��اض  أطلق��ت  وعندم��ا، 
مقاطعتها قالت إنها ستسعى 
للوص��ول إل��ى تفاهم��ات م��ع 
تقط��ع  ك��ي  دولي��ة  ش��ركات 
روابطها مع الدوحة. وس��حبت 
بن��وك من ال��دول العربية األربع 
ودائع من قطر وقلصت بعضها، 
لكنها لم تنه، أنش��طة أعمال 

أخرى معها.

تباطؤ نمو االقتصاد األميركي

مصرف عالمي يتحاشى صفقات قطرية كبيرة
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قبل أن يتخذ الليكود قراره بضم الضفة 
الغربي��ة إلى الدول��ة العبري��ة، كان وزير 
الدفاع األس��بق ايهود ب��اراك قد حذر من 
أن نتنياه��و يذه��ب ف��ي سياس��ته نحو 
حل »الدولة الواحدة« األمر الذي يش��كل 
خطراً على نقاء الدولة العبرية من ناحية، 
وان ذلك يعني دولة لش��عبني كبديل عن 
خي��ار حل الدولتني، باراك أدلى بهذه اآلراء 
أثن��اء اجتماع��ه م��ع قائ��د أركان اجليش 
اإلس��رائيلي في من��زل األول، بوجود عدد 
من كبار جنراالت اجليش اإلسرائيلي، هذا 
اللق��اء الذي أثار العديد م��ن ردود الفعل، 
خاص��ة اثر تصريح��ات باراك ف��ي الفترة 
نفس��ها من أن أجندة »الدولة الواحدة« 
التي يس��عى إليها نتنياهو قد تؤدي إلى 
حال��ة يرفض فيه��ا كبار ضب��اط اجليش 
ورجال »الش��اباك« تنفيذ أوامر عسكرية 
تص��در إليهم ألنه��ا غير قانوني��ة، برغم 
إل��زام القان��ون لهم بتنفيذه��ا، أكثر من 

ذلك، أش��ار باراك إلى أن حكومة نتنياهو 
ه��ي األكثر مييني��ة في تاري��خ حكومات 
إسرائيل، وسيفضي سعيها نحو الدولة 
الواحدة إضافة إلى مترد اجليش والشاباك، 
إلى خروج مئات اآلالف إلى امليادين وإغالق 
الش��وارع وإعالن احملكمة العليا عن عدم 
دستورية قيام الدولة الواحدة، األمر الذي 
من املمكن أن تتصدى له حكومة نتنياهو 
بالهجوم على احملكمة العليا ومنظمات 
اجملتم��ع املدني ووس��ائل اإلع��الم وضرب 
اإلس��رائيلي،  للجيش  األخالقي«  »امليثاق 
وه��ي إج��راءات متوقعة � حس��ب باراك 
� م��ن حكوم��ة تق��ود أجن��دة قومجية 
ظالمية.. منتهياً إلى القول بضرورة إنقاذ 
املش��روع الصهيوني وإنقاذ إسرائيل من 

حكومة نتنياهو.
إن مالحقة اإلعالم اإلس��رائيلي، ومتابعة 
الرأي العام داخل الدولة العبرية وخارجها 
مللفات التحقيقات مع نتنياهو، والنقاش 

املس��تمر حول تداعيات الق��رار األميركي 
باالعت��راف بالق��دس كعاصم��ة للدولة 
ومش��اريع  الق��رارات  وجمل��ة  العبري��ة 
القرارات التي يبت بها الكنيست ترجمة 
متوازي��ة مع ق��رار ترامب بش��أن القدس، 
ه��ذه املالحقة هي التي كان��ت وراء عدم 
االهتمام مبا يدور داخل اجملتمع السياسي 
في إس��رائيل م��ن تقاطعات ونقاش��ات 
تعك��س حال��ة م��ن الت��ردي والتش��رذم 
واخلصوم��ات الش��ديدة، واألهم من ذلك، 
كل م��ا دار وي��دور ح��ول أوض��اع اجلي��ش 
اإلس��رائيلي، حتدث باراك عن مترد محتمل 
من قبل اجليش بالتوازي مع حراك شعبي، 
ولعله في ذلك كان قد استقى جملة من 
املؤشرات لها داللتها على هذا الصعيد!

منذ أن تسلم نتنياهو حكومات إسرائيل 
املتعاقبة وسياسته اليمينية التي تؤدي 
وبش��كل مس��تمر إلى حروب مستمرة، 
ح��روب صغيرة ق��د تتدحرج إل��ى حروب 

كبي��رة � حس��ب »معاري��ف« � لوح��ظ 
أن هن��اك تناقص��اً ف��ي التح��اق اجلن��ود 
استمر  القتالية،  بالوحدات  اإلسرائيليني 
هذا التدحرج املتراجع منذ عشر سنوات، 
وتزايد ع��دد امللتحقني بالوحدات اخللفية 
االلكتروني��ة  واألعم��ال  احل��دود  وح��رس 
والكتابي��ة، م��ع أن »معاري��ف« س��خرت 
من ه��ذا التراج��ع بااللتح��اق بالوحدات 
القتالية، مش��يرة إلى أنه ليس هناك في 
الواق��ع أي قتال. اجليش يواجه متظاهرين 
في الضفة والقطاع وال يواجه جيوش��اً، 
ب��ل صيادين في بح��ر غزة، م��ع ذلك فإن 
ه��ذه الظاهرة يج��ب أن تقل��ق القيادات 
إسرائيل،  في  والسياس��ية  العس��كرية 
كما أنها حتت��اج إلى متابع��ة مثابرة من 
قبلنا كفلسطينيني محكومني مبواجهة 

مستمرة مع جيش االحتالل.
وإذا كان هناك تزايد في عدد اجلنود الذين 
ال يلتحق��ون بالوح��دات القتالي��ة، ف��إن 

األم��ر يزداد أهمية مع تزاي��د اجلنود الذين 
يرفض��ون اخلدمة في اجليش اإلس��رائيلي 
من حيث املبدأ، فمع نهاية العام املاضي، 
وّجه 73 شاباً وشابة من كل أنحاء الدولة 
العبرية من الذين بلغوا س��ن التقدم إلى 
اخلدمة العس��كرية اإللزامية رسالة إلى 
حكوم��ة نتنياه��و ووزير الدف��اع ليبرمان 
ووزي��ر التعلي��م العال��ي بيني��ت ورئيس 
األركان ايزنك��وت، أعلن��وا فيها رفضهم 
القيام بخدمتهم العس��كرية ألنهم »ال 
يريدون أن يكونوا ج��زءاً من جيش احتالل 

وقمع«.
نتنياه��و وهو يراق��ب عن ق��رب كل هذه 
األح��داث والظواه��ر، الت��ي رمبا ليس��ت 
جدي��دة متام��اً، إالّ أنه��ا تزداد ق��وة وتأثيراً 
على املستوى الداخلي اإلسرائيلي، وتعزز 
إشارات سابقة وتس��اؤالت لها ما يبررها 
صدرت خالل األعوام القليلة املاضية حول 
»متى يق��وم اجليش اإلس��رائيلي بانقالب 

على حكومة اليمني«؟ هذا التساؤل الذي 
ظل على مستوى »اخليال« لكنه مع تعدد 
إش��ارات التذمر والتمرد، التي قد تتحول 
إل��ى ظاه��رة، يصبح هذا التس��اؤل أكثر 
قرباً من احتماالت قد ال تؤدي إلى انقالب، 
لكنها من املرّج��ح أن يكون لها تأثيراتها 
املباش��رة على أوضاع اجليش اإلسرائيلي 

وبنيته القتالية.
من هن��ا، قام نتنياهو ف��ي اآلونة األخيرة، 
بعق��د سلس��لة اجتماع��ات م��ع كب��ار 
حاخام��ات الدول��ة العبري��ة، ليس فقط 
لدعمه ض��د التظاه��رات الت��ي تطالب 
باإلس��راع ف��ي محاكمته عل��ى خلفية 
التحقيق��ات مع��ه، ولك��ن لدعم��ه في 
مواجهة اليس��ار قائالً: »عام 1992 ضلل 
اليس��ار اإلس��رائيلي الش��عب وأسقط 
حكومة اليم��ني واآلن يهمنا أالّ يتكرر ما 

حدث آنذاك«!!
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المقاالت و اآلراء التي 
تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة

ّ
ّ

هاني حبيب

بيل إموت

ينشر باالتفاق مع 
صحيفة األيام 

الفلسطينية

رئيس تحرير 
السابق لمجلة 
االكونوميست

ه��ل الرئي��س االميرك��ي دونال��د ترامب 
ضعيف على عكس ما يبدو، أي مجرد منر 
من ورق كم��ا قال أتباع م��او؟ أم يجب أن 
تؤخ��ذ تهديداته الصاخب��ة على محمل 
اجل��د؟  أثار هذا الس��ؤال ح��ول القضية 
النووية لكوريا الشمالية اهتماما كبيرا. 
لكن بعد جول��ة ترام��ب الطويلة والتي 
اس��تمرت 12 يوم��ا في آس��يا، تراجعت 
اخملاوف حول احتمال وقوع نزاع في ش��به 

اجلزيرة الكورية إلى حد ما. 
ومع ذلك، فق��د أثارت هذه اجلولة تهديدا 
آخ��ر، ينبغ��ي عل��ى العالم أخ��ذه على 
محم��ل اجل��د. ف��ي الس��نة الثانية من 
رئاس��ته، من املرجح أن يركز ترامب على 
التج��ارة، مما يش��ير إلى احتم��ال حدوث 

املزيد من احلروب التجارية.
وكثيرا ما كان ترامب في أول سنة له في 
منصبه يهدد بشأن املمارسات التجارية 
غير العادلة للدول األخرى، متاما كما فعل 
خالل حملة االنتخابات لعام 2016؛ لكنه 
لم يفعل شيئا يذكر لتحويل األقوال إلى 
أفع��ال. هذا التقاعس مفه��وم. ويعتمد 
ترامب على الصني - إحدى أكبر الشركاء 
التجاري��ني للواليات املتح��دة - للضغط 
على النظام الكوري الش��مالي، في حني 

أن الش��ركات األميركي��ة تعت��رض بقوة 
على أي إجراءات قد متنع التجارة.

ومع ذل��ك، ف��اٍن ه��دوء ترامب ل��ن يدوم 
طوي��ال. التجارة هي واح��دة من مجاالت 
السياس��ة القليل��ة الت��ي يتوف��ر فيها 
عل��ى أيديولوجية على ح��د قوله. و يرى 
»منطق« تل��ك األيديولوجي��ة أن العجز 
التج��اري دليل على ممارس��ات غير عادلة 
م��ن جانب بل��دان أخرى، وم��ن ثم ينبغي 
التصدي لها بإجراءات صارمة وحاسمة.

وع��الوة على ذلك، ل��دى ترامب مصلحة 
سياس��ية مقنعة في احلفاظ على دعم 
مؤيدي��ه الرئيس��يني. إن خط��اب ترامب 
التج��اري ه��و أق��وى س��الح لدي��ه، بعد 
تغريدات��ه على تويتر. وليس من الس��ابق 
ألوانه الب��دء في احلملة إلع��ادة انتخابه 

في عام 2020.
وحتى هذه اللحظة، كان ترامب مستعدا 
للتراجع ع��ن قضية التجارة إلى أن يعيد 
احل��زب اجلمه��وري التخطي��ط الضريبي 
اخملطط له من خالل الكونغرس. فترامب 
ال يري��د اجملازفة بتعطيل آخر فرصة حلزبه 
لتأمني فوز تش��ريعي حقيقي هذا العام. 
ومبج��رد س��حب التش��ريع الضريب��ي - 
وخاصة إذا فشل بشكل غير مشروط ب 

الطريقة نفسها التي بذلها اجلمهوريون 
في جه��ود إصالح الرعاي��ة الصحية في 
وقت س��ابق من ه��ذا العام - س��ُيظهر 
ترام��ب أن��ه كان يعن��ي م��ا قال��ه حول 

التجارة.
التجارة هي محور نه��ج ترامب »أميركا 
أوال«، الذي يدعي أنه سيحمي وسيستعيد 
الوظائف االميركية املفقودة. وفي حني أن 
البعض في حكوم��ة ترامب قد يرفضون 
جهود تطبيق هذا الشعار على القضايا 
التي يش��رفون عليها، يتقاس��م كل من 
وزير التجارة ويلب��ر روس واملمثل التجاري 
االميركي روب��رت ليثاي��زر ومدير مجلس 
التجارة الوطن��ي بيتر نافارو وجهات نظر 

ترامب حول التجارة.
إن موافق��ة كل منه��م عل��ى أن العجز 
التج��اري الثنائ��ي الكبي��ر ف��ي أمي��ركا 
م��ع دول مث��ل الص��ني والياب��ان وأملاني��ا 
واملكس��يك دليل على أن اميركا ُخدعت 
م��ن قب��ل منافس��يها. ويعتق��د ترامب 
ومستش��اروه التجاري��ون أن��ه من خالل 
تخفي��ض أو حت��ى القض��اء عل��ى هذه 
النقائ��ص، ميكنهم خل��ق وظائف جيدة 

األجر للعمال االميركيني.
وق��د أوض��ح ترام��ب وجهات نظ��ره في 

كلمة ألقاها في قمة التعاون االقتصادي 
ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ )APEC) في 
دا نان��غ بفيتنام في العاش��ر من نوفمبر 
/ تش��رين الثان��ي. وق��ال »ل��ن نس��مح 
باس��تغالل الواليات املتح��دة بعد اآلن«. 
و«أمتنى لو متكنت اإلدارات الس��ابقة في 
بلدي م��ن رؤية ما يحدث وفعلت ش��يئا 
حي��ال ذلك. هي لم تتمك��ن من فعل أي 

شيء، لكنني سأفعل«.
ولكن ما ه��ي اإلجراءات احلاس��مة التي 
س��يتخذها ترام��ب؟ وحت��ى اآلن، فق��د 
تخلى عن الش��راكة عب��ر احمليط الهادئ 
التي تضم 12 بلدا - والتي وعدت هيالري 
كلينتون، منافس��ه االنتخابي، بالتخلي 
عنها أيض��ا - وفتح ب��اب املفاوضات مع 
اتفاقي��ة  لتحدي��ث  وكن��دا  املكس��يك 
التج��ارة احل��رة الميركا الش��مالية التي 
جعله��ا الرئي��س بي��ل كلينت��ون مبثابة 
قان��ون في عام 1994. هذه مجرد إجراءات 

صغيرة.
وف��ي الع��ام املقب��ل، ميك��ن أن يترج��م 
ترام��ب الكالم إلى العم��ل على جبهتني 
رئيس��يتني. األولى هي اجلبهة الصينية، 
الت��ي ذكره��ا ترام��ب كأكبر مس��تغل 
للتج��ارة مع الوالي��ات املتح��دة. وما لم 

تتفاق��م أزم��ة كوري��ا الش��مالية بنحو 
حاس��م، فمن املرج��ح أن يب��دأ إجراءات 
الصناع��ات  ض��د  اإلغ��راق  مكافح��ة 
الصيني��ة - وخاص��ة في قط��اع الصلب 
- ال��ذي يُقال إنه يبي��ع بضائعه بأقل من 
التكلف��ة؛ ومن احملتمل أن يش��ن هجوما 
واس��ع النطاق عل��ى انته��اكات امللكية 

الفكرية في الصني.
وم��ن املؤك��د أن ه��ذه التدابي��ر س��تثير 
االنتقام من الصني. وتش��عر الصني بقوة 
أكث��ر من أي وقت مضى في عهد ترامب، 
وف��ي نظ��ر األط��ر الصيني��ة، ف��اٍن عدم 
االستجابة بقوة سيكون عالمة ضعف.

أما اجلبهة الرئيسة األخرى التي سيعمل 
علaيه��ا ترام��ب فتكمن ف��ي منظمة 
التجارة العاملية، التي ساعدت اميركا في 
تأسيسها في أوائل التسعينيات كخلف 
لالتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية 
والتج��ارة في مرحلة م��ا بعد احلرب. وقد 
وص��ف اليثايزر نظ��ام تس��وية املنازعات 
التاب��ع ملنظمة التجارة العاملية بأنه ضار 
المي��ركا. وبالفعل، فإن إدارة ترامب تعوق 
تعي��ني قضاة جدد أمام هيئات التحكيم 
التابع��ة ملنظمة التجارة العاملية. وإذا ما 
حافظت على هذه السياس��ة فاٍن نظام 

تس��وية النزاع��ات بكامل��ه س��يتعطل 
خالل أشهر.

ومع تنح��ي منظم��ة التج��ارة العاملية 
بنحو أساسي، ستطلق الواليات املتحدة 
مبادرة جديدة لالضطالع باتفاقات ثنائية 
ح��ول قواع��د التجارة، وه��و النهج الذي 
 .APEC داف��ع عن��ه ترامب ف��ي خط��اب
ونظ��را لكون الوالي��ات املتح��دة ما تزال 
سوقا حيوية ملعظم املصدرين، فإن مثل 

هذه املبادرة سيكون لها تأثير.
وينبغ��ي للبل��دان اآلس��يوية واألوروبية، 
بصف��ة خاصة، أن تس��تعد لألس��وأ من 
خالل التفاوض عل��ى اتفاقاتها التجارية 
م��ع بعضه��ا البع��ض لتس��تحوذ على 
النش��اط التج��اري االميرك��ي. بعد كل 
ش��يء، أخذ زمام املب��ادرة لتعزيز التجارة 
وغيرها من االتصاالت التجارية هو أفضل 

وسيلة ملقاومة احلرب التجارية.
ومن خالل إحياء TPP دون تدخل الواليات 
ودول آس��يا  الياب��ان  املتح��دة، أضح��ت 
واحملي��ط اله��ادئ األخ��رى عل��ى الطريق 
الصحي��ح. ولكن إذا كان��ت حرب ترامب 
التجاري��ة وش��يكة، فإن ه��ذه البلدان - 
وغيرها - ستحتاج إلى مضاعفة اجلهود  

في هذا االجتاه.

االستعداد لحرب ترامب التجارية
PROJECT
SYNDICATE

ترامب في دافوس
طارق حرب 

الدستور ومجلس االتحاد
ردت احملكمة االحتادية العليا على طلب التفسير الصادر 
من مجلس النواب اليها والواقع ان الدس��تور ذكر اسم 
مجلس االحتاد وكونه  يش��كل الس��لطة التش��ريعية 
م��ع مجلس النواب ف��ي املادة )٤٨) وق��رر تأجيل العمل 
باح��كام مجلس االحت��اد الى ما بعد ال��دورة االنتخابية 
االولى وصدور قرار من مجل��س النواب بأغلبية الثلثني 
لكي يت��م العم��ل بأحكام اجملل��س الواردة بالدس��تور 
وحيث انه اليوجد اي حكم في الدستور يخص مجلس 
االحتاد سوى املادة )٤٨) التي عّدت هذا اجمللس مع مجلس 
النواب يش��كل السلطة التش��ريعية فأن ماورد بشأن 
احكام الدستور اخلاصة مبجلس االحتاد  ال قيمة لها الن 
الدس��تور لم ي��ورد اي حكم  في مواد الدس��تور تخص 
مجلس االحتاد فكان ايراد هذا النص من باب الزيادة النه 
ال توجد مادة تذكر مجلس االحتاد في الدستور اما ماورد 
في املادة )٤٨) من الدستور التي تنص على ان السلطة 
التشريعية ال قيمة لها الن الدستور لم يقرر اية سلطة 
او اختصاص او صالحية جمللس االحتاد في جميع احكام 
الدس��تور ومن ضمنها احكام الس��لطة التش��ريعية 
الواردة في املواد )٤٨) الى املادة )٦٤) من الدستور اخلاصة 
بالسلطة التشريعية سواء سلطة التشريع او الرقابة 
كان الدس��تور قد اناطها مبجلس الن��واب فقط اما ما 
ورد في املادة الثالثة وهي املادة )٦٥) من الدس��تور فهي 
قررت تشريع قانون مجلس االحتاد الذي يضم ممثلني عن 
االقاليم واحملافظات ويتولى هذا القانون تنظيم تكوين 
مجلس االحتاد وشروط العضوية فيه واختصاصه وكل 
ما يتعلق به بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب فهذه 
املادة ايضا كس��ابقتيها ل��م متنح مجل��س االحتاد اية 

صالحية او اختصاص او سلطة .
ويالح��ظ ان الدس��تور اورد اس��م مجلس الن��واب في 
كل امل��واد اخلاصة بالصالحية واالختصاص والس��لطة 
ولم يذكر اس��م مجلس االحتاد ف��ي جميع الصالحيات 
الوج��ه  م��ن  يج��وز  وال  واالختصاص��ات  والس��لطات 
الدس��توري تنازل مجل��س النواب عن اي م��ن هذه الى 
مجل��س االحت��اد اي ال يجوز جمللس النواب عدم ممارس��ة 
اية س��لطة واختصاص او صالحية قررها الدس��تور له 
ويظهر اس��م مجلس النواب في جمي��ع املواد من دون 
ترك االس��م مطلق��ا او فارغ��ا لكي ميكن الق��ول بانه 
ميك��ن تفس��ير ذلك بانها تك��ون جمللس االحت��اد ويظهر 
اس��م مجل��س الن��واب موج��ودا ومذك��ورا فقط في 
التكوي��ن واالح��كام واليم��ني الدس��تورية  والبت في 
صحة العضوية واجللس��ات والدع��وة لالنعقاد والدورة 
االنتخابية واجللسات والنصاب واجلهة التي تقدم اليها 
مش��اريع القوانني وتش��ريع القوان��ني  وتعيني اصحاب 
الدرجات اخلاصة واعف��اء رئيس اجلمهورية والرقابة من 
س��ؤال واس��تيضاح واس��تجواب واقالة رئي��س الوزراء 
وال��وزراء وغيرهم وس��حب الثق��ة والط��وارئ واملوازنة 
واحلصانة واحلل وانتخاب رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء 
وجهة تقدمي االستقالة واحللول محل رئيس اجلمهورية 
والهيئات املس��تقلة وس��وى ذلك من الصالحيات التي 
قررها الدس��تور جمللس النواب فقط لذا فأن املوضوع ال 
يحت��اج الى مجلس االحتاد اال اذا كان جهة استش��ارية  

فقط .
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الروائي.

عبد القادر وبوليفار: تقاطع روائي
مثلما توق��ف غابرييل غارثي��ا ماركيز في 
روايته التأريخية »اجلنرال في متاهته«، التي 
قاربت خروج سيمون بوليفار األخير باجتاه 
منفاه، أمام عالقة بوليفار بنهر ماجدلينا، 
في عالقة »شعرية« تتجاوز بعدها النصي 
لترتد إلى ماركيز نفس��ه وعالقته اخلاصة 
بنهر طفولته، يتوقف اجلماعي أمام البحر 
اجلزائ��ري، هو املولود، كس��لفه، في الغرب 
اجلزائ��ري. يتوق��ف أكثر من م��رة عند هذه 
العالق��ة، فالبحر ه��و، للمفارق��ة، مكان 
اس��تقبال الغرب��اء ووداع أصح��اب األرض، 
وهو املكان الذي ال يعرفه من يطلون عليه 
ويعيشون على شرفه: »جلهم لم يعرفوا 
البحر من قريب ولم يلمسوا زبده األبيض 
أو الرم��ادي ولم يستنش��قوا روائحه ولم 
يعرفوا طعم ملحه، ول��م يختبروا ضراوة 
أمواج��ه وصالبة صخ��وره، وانعكاس��اته 
املبهرة أحياناً«. وح��ده عبد القادر، من بني 
أنصاره، يع��رف البحر كقريٍن ملطلع العمر 
وجسٍر نحو »املقدس« ممثالً في رحلة احلج 
التي تص��ب في »مكة«: وحده األمير عرف 
في سن التاسعة عش��رة من عمره هدوء 
البح��ر وغضبه عندما قصد مكة مع أبيه 
للحج. لق��د انتهز فرصة الس��فر للحج، 

الذي دام س��نتني لطلب العلم في الكثير 
من مدن الشرق«.

 س��يقترب البح��ر عما قليل، وس��يقترب 
االقت��راب الش��عري منه: »في ه��ذا اليوم 
الرابع والعشرين من ديسمبر 1847، أصبح 
لهؤالء املقادين إلى املنفى نظرة مختلفة 
للبحر، النظرة احلقيقية لهذا البحر، الذي 
س��يركبونه بعد حني. حتى هذه الساعة 
بقي في نظرهم س��راً عميقاً أزرق ال ميكن 
سبره، ممتداً إلى الال نهاية. أمواجه وجلجه 
تهديد دائم، غول ذو جلد بارد التهم اآلالف 
من البشر وبلع يونس. اسم ذكر في القرآن 
س��ت مرات، ميكن أن يكون رحيم��اً وكرمياً 
ألنه يطعم الناس ويك��ون املطر إلخصاب 
األرض. بح��ر غدار وق��اس على ضفته عدو 
احتل املدن الساحلية«. هذا البحر نفسه 
سيفقد صفته عما قليل ليتحول من أفق 
مفت��وح إلى باب مغلق: »بع��د قليل، عند 
غروب الشمس سيصعد سبعة وتسعون 
ش��خصاً من الرج��ال والنس��اء واألطفال 
والش��يوخ ويرحل��ون دون أمل ف��ي العودة. 
تتم��زق األمواج وراء الس��ولون ث��م تنغلق 
كب��اب س��ميك. ف��ي س��جنهم الضيق 
العائم على هذا الس��هل السائل الرمادي 
املمتد املتموج، ال��ذي ينفتح أمامهم إلى 
الال نهاية، يس��تبد بهم الشعور بالوحدة، 
رغ��م هدي��ر احملركات احل��اد ورائح��ة اخملازن 
وب��ني الضب��اط والنوتي��ة والبح��ارة. ميتد 
أمامه��م أفق يتأرجح مثل س��عفة نخيل 
في اله��واء«. إنه البحر نفس��ه الذي ُقِتل 
على س��احله جزائري فقير مبدية فرنسي 
ال مباٍل في »غريب« ألبير كامو، وهو البحر 
ال��ذي يتأمله الرقي��ب »جوزيف روير« كأنه 
يختصر وج��وده، ليحّوله م��ن عامل لبناء 
الس��فن إلى عس��كري ميثل أحد ش��هود 
االستعمار الفرنس��ي للجزائر، وأحد أكثر 
م��ن اقترب��وا من حلظ��ة نفي األمي��ر عبد 

القادر عن أرضه.
تتقاطع »ليلة األمير األخيرة« مع »اجلنرال 
ف��ي متاهته«، ف��ي أكثر من منح��ى آخر، 
موضوعي��اً ونصي��اً، جتعلها قابل��ة لقراءة 
س��ياقية، على اختالف املعاجلة اإلجمالية 
للش��خصيتني التاريخيت��ني روائي��اً. نحن 
أمام محررين، س��لطتني مكانهما الظل، 
نواج��ه اللحظ��ة نفس��ها ف��ي النصني: 
حلظة رحي��ل بوليفار مع ع��دد من أتباعه 
ملنف��اه، عبر نه��ر مجدلين��ا، وحلظة رحيل 
األمي��ر منفياً مع أتباعه أيض��اً عبر البحر 
املتوسط. ونحن في النصني أمام السلطة 
املغ��دورة وقد طعنها أنصارُه��ا بالذات بل 
واتهمت باخليانة فلم يتبق لها سوى بقايا 
ع صدى  قني أقرب حلاشيٍة عبثية تُرجِّ ُمصدِّ

»سانشو« رفيق »دون كيخوت«.
كال عبد الق��ادر وبوليفار يُض��اء روائياً في 
حلظ��ة الهزمي��ة كمخلِّ��ص، وق��د انتهت 

رس��الته فيما لم ينته عمره بعد. كالهما 
الت��ي  والقارئ��ة  املتصوف��ة  الش��خصية 
تخوض مكائ��د السياس��ة بحفنة كتب 
وأف��كارٌ تطفو فوق الواق��ع. كالهما يترك 
نصوصاً مكتوبة كأنه الشاهد األول على 
ما جرى له، أو كأنه، باألحرى، مؤرخ نفسه. 
اخليانة نفس��ها في احلالتني، واملس��تعمر 
سواء نطق باإلسبانية أو لهج بالفرنسية 
ميد ي��داً ليغلق الباب خلف فردٍ مُيثِّل جميع 

أشباحه.
فني��اً، تنه��ض كال الروايت��ني عل��ى رحلة، 
متثل العصب السردي في النصني. الرحلة 
ه��ي املب��رر الفن��ي الس��تدعاء ماضيه��ا 
ومس��تقبلها كونها ُحبلى بالزمنني معاً، 
وكالهم��ا بالقط��ع تنطلق م��ن التأريخي 
نح��و التخييل��ي. في املس��افة بني أرضني 
تتحقق البؤرة الروائية لليلة األميراألخيرة 
كم��ا في »اجلنرال في متاهته«. إنها البؤرة 
التي يدور الس��ارد حولها ليعود إليها، في 
موجات س��ردية تكاد حتاك��ي البحر الذي 
ميثل ال��دال األبرز في نص اجلِماعي. فصول 
»ليلة األمير األخيرة« أشبه مبوجات تتقدم 

وترتد، مبتورة ومبتسرة في بعض األحيان، 
مفاجئ��ة وبال راب��ط س��ببي يجمعها مبا 
س��بقتها أو مبا س��تتلوها، مث��ل صفعات 
سريعٍة معبأة مبعلوماتية تقريرية حتتشد 
بالوقائع والتواريخ واألس��ماء، تتراجع كل 
منها لتفس��ح ألخرى س��يالً جدي��داً من 
املزق التوثيقية، لنجد أنفس��نا، أمام نٍص 

ملتفت للتأكيد على روحه التوثيقية.

مراوحة التوثيق والتخييل
تتخذ الرواي��ة منحى وصفي��اً يقربها من 
الروح التس��جيلية غير الروائية، حتى أنها 
تب��دو في عدي��د فصولها تأريخ��اً وصفياً 
ال يتق��دم بح��دث ق��در ما يس��تعرضه أو 
يكش��ف جانبه التوثيق��ي. من هذه الروح 
تتش��كل الرواي��ة، العام��رة بتضمين��ات 
لش��هود الوقائ��ع، حتض��ر داخ��ل اللحمة 
الس��ردية كتعليقات س��ريعة ملتبس��ة 
بص��وت الس��ارد، فح��ني يص��ف الس��ارد 
»الزمالة« املرافقة لعبد القادر ميزج صوته 
بتعلي��ٍق توثيق��ي: »تنتق��ل ه��ذه اخللي��ة 
العظيم��ة من نقطة م��اء إلى أخرى، ومن 

مرع��ى إلى مرع��ى. لقد ش��بهها اجلنرال 
)برايل( الذي ش��ارك في تفكيكها بسفن 
نوح«. في موضع آخر، تس��تخدم الطريقة 
نفس��ها ل��دى االقت��راب من األمي��ر: »من 
عادة عبد الق��ادر عندما يخرج من خيمته 
أو يتج��ه نحوه��ا يح��رض ج��واده، فيعدو 
بس��رعة مس��افة عش��رين أو ثالثني متراً. 
ش��هد بذلك »ليون روش« مفسر ومترجم 
معاهدة »التافنة« التي كرس��ت فترة من 

الهدوء بني املتحاربني«.
في مواض��ع أخرى ينفت��ح التوثيق ليصل 
الواقع��َة الروائية بس��ياق م��ا يحدث في 
العال��م ف��ي اللحظة ذاتها، مؤط��راً إياها 
ع  بلحظتها السياقية األشمل كأمنا يوسِّ
من أفق عدس��ته فج��أة ليع��رض لقطة 
بانورامية لّلحظة التاريخية: »بدأت احلملة 
العس��كرية على اجلزائر، في نفس السنة 
مت  نشر س��تاندال »األحمر واألسود«، وُقدِّ
على خش��بة املس��رح الفرنس��ي معركة 
»هرنان��ي« الش��هيرة ل�«فيكت��ور هوغو«، 
برليوز« بس��يمفونيته  واش��تهر »هكتور 
األكادميي��ة  المرت��ني  ودخ��ل  العجيب��ة، 
الفرنس��ية، وتعرض مؤلف البؤساء الذي 

يجابه عقوبة اإلعدام إلى اإلبعاد«.
من هنا، يبدو السارد أقرب لكاتب تقرير، أو 
محقق، ينهض باستطالع مدعوم مبصادره 
التاريخية وشهوده.  س��ارٌد/ مؤرخ عصري 
يعتمد بش��كٍل رئيس��ي على »التوليف« 
ب��ني األص��وات املؤرِّخة ف��ي تقاطعها مع 
ص��وت الس��ارد الرئيس��ي ال��ذي يحافظ 
قدر اإلمكان على لغة ب��اردٍة )تالئم مؤرخاً 
بدورها( قلما تنزل��ق إلى االنفعال وإن كان 
املؤل��ف الضمني، بال موارب��ة، يقدم نصه 
كمنحاز ومتعاطف. حتتش��د »ليلة األمير 
األخيرة« بالشهود، من اجلنرال المورسيير 
للقّوال بشير الوهراني، ومن املبشر شارل 
لفيجيري للش��اعر أرت��ور رامبو. يحضرون 
بآثارهم، املتمثلة في تعليقاتهم املباشرة، 
حيث »وحده��ا اآلثار جتعلنا نحلم«، مثلما 
تؤكد عب��ارة تصدير الرواي��ة التي اجتزأها 

اجلماعي من »روني شار«.
عب��ر ه��ذه البني��ة، جتم��ع »ليل��ة األمي��ر 
األخيرة« مزق النصوص وبقايا التعليقات، 
غي��ر مكتفية بكت��ب التاري��خ املغبرة، أو 
األق��وال املتناقلة، بل وقصاصات الصحف 
املواكب��ة، كأنها تس��تحضر  الفرنس��ية 
ص��ورة األمي��ر عب��د الق��ادر اجلزائ��ري من 
أرشيف العالم لتعيد رسم وجهه، ولترى 
عن قرب العين��ني الزرقاوين لرجٍل ال تعرف 
ب��الده زرقة العينني، ولم يعرف هو نفس��ه 
تلك الزرقة س��وى في بحٍر أقّله من منفى 

األنصار إلى منفى األعداء.

طارق إمام
 

ليلة الرابع والعش��رين من ديسمبر/كانون 
األول عام 1847، يس��تقل األمير عبد القادر 
اجلزائري رفقة س��بعة وتسعني رجالً وامرأًة 
وطف��الً م��ن أنص��اره البارجة الفرنس��ية 
»سولون« مستس��لماً، بعد خمسة عشر 
عاماً م��ن مبايعت��ه أمي��راً للمقاومة ضد 
االستعمار الفرنسي. من »جامع الغزوات«، 
املرف��أ الصغير القريب م��ن احلدود املغربية، 
يُبحر األمير عب��د القادر مودِّعاً أرضه ملنفاه 
في فرنسا، ليستقبل الروائي اجلزائري »عبد 
الق��ادر اجلماعي« البحر نفس��ه،  في نصه 
الروائي »ليلة األمير األخيرة«، مبقياً قدمي 

بطله في املرفأ.
 عل��ى عتب��ة ه��ذه اللحظ��ة التراجيدي��ة 
يق��ف »اجلماع��ي« لُيش��يِّد »ليل��ة األمير 
األخيرة«، التي كتبها بالفرنسية ونشرتها 
دار »س��وي« الباريس��ية، قب��ل أن يترجمها 
الكاتب واملترجم التونسي »ساسي حمام« 
للعربية لتصدر عن الهيئة املصرية العامة 

للكتاب بالقاهرة. 
تق��ارب »ليل��ة األمي��ر األخي��رة«، اللحظة 
املفصلي��ة ف��ي حي��اة الرجل الذي س��ماه 
الفرنس��يون »س��لطان العرب«، والتي وإن 
لم تكن حلظة نهاي��ة حياته، لكنها كانت 
اللحظة األكثر مفصلية واحتش��اداً، ليس 
فق��ط في س��يرة رجل اس��تثنائي، بل وبلد 
اختص��ر عن��وان مقاومته في اس��م بطل 
ملحم��ي س��يتحول الحق��اً إل��ى التمثال 
األش��هر ف��ي قل��ب عاصمت��ه. كان األمير 
عبد القادر في التاس��عة والثالثني فحسب 
عندما انتهت مغامرته الش��ابة كُمخلِّص 
بعد س��نوات من الكر والف��ر، حيث معارك 
اس��تثنائية وهدنات لم ت��دم طويالً، وتخلٍّ 
أخير مم��ن يُفترض أنهم األنصار، لتبدأ حياة 
جديدة تس��تمر س��تة وثالثني عام��اً حتى 

وفاته صيف عام 1883.
ال تتح��رك رواية اجلماعي ف��ي بنية خطية 
تعاقبية، ب��ل تتقافز بني حلظ��ات متفرقة، 
بحرية، في استرجاعات واستباقات متنحها 
بنيته��ا املتش��ظية وفراغاته��ا املقصودة. 
يفع��ل اجلماعي ذل��ك في س��رد مقتضب 
وبلغة تغلب عليها الروح التقريرية تغزوها 
اختراقات ش��عرية متفرقة. قلَّما يس��مح 
باإلس��هاب عبر مش��اهد قصي��رة مكثفة 
تصل إلى ستة وعش��رين مشهداً، تشكل 
بنائياً رواية قصي��رة إذ يبلغ عدد صفحاتها 
103 صفح��ات. بنيوياً، يُبئِّر الس��ارد حلظة 
تس��ليم عب��د القادر نفس��ه للس��لطات 
الفرنس��ية، ليجع��ل منها محط��ة ثابتة 
يتحرك الس��رد حولها، يرت��د منها للخلف 
لالس��ترجاع ولألم��ام لالس��تباق لكن دون 
أن يزحزحه��ا ع��ن مركزيتها كب��ؤرة احلدث 

»عبد القادر الجزائري« ُيبعث 
روائيًا: األمير في متاهته

على عتبة هذه اللحظة 
التراجيدية يقف »الجماعي« 

ليُشيِّد »ليلة األمير 
األخيرة«، التي كتبها 
بالفرنسية ونشرتها 

دار »سوي« الباريسية، 
قبل أن يترجمها الكاتب 

والمترجم التونسي 
»ساسي حمام« للعربية 

لتصدر عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب بالقاهرة
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غالف الرواية

قصة قصيرة

قصيدة

صورة زوجته ماري��ان، التي كانت منغمرة في 
تشذيب أغصان الورد والياس، تقتلع األعشاب 
الض��ارة احمُليط��ة بأزه��ار النرج��س واجل��وري، 
وتنظ��ف بفرش��اة كبي��رة برك��ة امل��اء التي 
طفت على س��طحها أزه��ار الليلك البيضاء 
والبنفس��جية ..تتحرك بخفة ورشاقة، رغم 
بدانتها، يهت��ز وركاها، ثدياها، زنداها، بطنها، 
بكلمة أخ��رى، تهتز كلها، كتل��ة ُمهتزة هي 

ماريان ..
كُف ليو تتحرك ، مييناً، ش��ماالً، أعلى، أسفل  
كف��ُه تتخط��ف م��ع كل إنتقالة له��ا وكل 
قف��زة، وكأن مرآى زوجته يعكر صفو صباحه، 
ويشوه لوحة الطبيعة الزاهية، املنغمس في 

سحرها ..
توقفت ماريان لبرهة، فأس��دل ليو الس��تارة 
ن��هُ من رؤيتها، دون أن تراه،  الى أقصى حد مُيكِّ
رفعت رأس��ها نحو الناف��ذة التي توارى خلف 
س��تائرها، أس��ندت يديه��ا ال��ى خصرها، ثم 
أطلق��ت صيح��ات متقطعة وه��ي تهتز، لم 
يستطع ليو سماعها بوضوح، لكنه يعرفها، 
كما لو أنه س��معها .. إنحنت ماريان غاضبة، 
رفعت إبريق املاء، ثم إنصرفت تقلع االعش��اب 

الضارة، بعصبية ..

متدد لي��و ثانية في فراش��ه، ط��وى يديه حتت 
رأس��ه وصالب ساقيه، لم يعد بوسعه النوم، 
لقد صحا متاماً، تبددت اللوحة اجلميلة خلف 
الناف��ذة، وتعكر مزاجه، كم س��يكون النهار 
هادئاً، لوال الصخ��ب الذي تثيره ماريان، بفعل 

ثرثرتها ومزاجها املتوتر؟
اليحلو لها ش��يء أكثر من التح��ومي والدوران 

حولي، تتطلع مبلبسي، وجهي، ذقني،
يالها من نكدية !! صحيح إنها حترص على ان 
تكون ثيابي ناصعة، معطرة ومكوية، وصحيح 
أنها من يقوم بكل ذلك، لكن تش��ديدها على 
أن تك��ون ذقني حليق��ة يزعجن��ي، يالها من 

شديدة !! شديدة ونكدية !!
تطلع بس��اعته، التي كانت تشيرالى الثامنة 
إال أرب��ع دقائ��ق، ق��ال وكأنه يُّحدث ش��خصاً 
أمامه:  أنظر س��تنادي بأعلى صوتها بعد أربع 
دقائق بالضبط، وكأن أمراً فضيعاً على وشك 

احلدوث :
إنزل يانائم، إنزل ياكس��ول، إنزل بحق اجلحيم، 
تك تك تك، باقي عش��ر ثوان، تسعة، ثمانية ، 

سبعة، واحد :
إنزل يانائم ، صاحت ماريان وهي تهتز ..

إنزل ياكسول ، إنزل بحق ال..... 

سد ليو إذنيه بكفيه املفتوحتني، كي التخترق 
رأس��ه تلك العبارة التي يسمعها كل صباح، 
منذ أن أُحيال على التقاعد، قبل خمسة أعوام، 
نزل الس��لم بخطى وئيدة، متثاقلة، لم يفلح 
بإخف��اء تذمره من وط��أة االعباء التي توكلها 
الي��ه كل ي��وم، والتي حتول بينه وبني كس��له 
اللذي��ذ ف��ي فراش��ه الداف��يء، واإلس��تمتاع 
بتأمل الطبيعة واإلصغاء الى ترانيم الطيور.. 
واإلس��ترخاء الذي طاملا حلم ب��ه أيام خدمته 

الطويلة في شركة ال آر أي تي ..
صباح اخلير .. ياليو ..

ردَّ بصوٍت خافت ووجه متجهم : 
صباح اخلير ..

صحيح أنها ، تعد الفط��ور اللذيذ ، والقهوة 
باملق��دار ال��ذي أحب��ه، وحترص عل��ى أن تكون 
أصص الورد زاهية، بأزهار جديدة، لكنها تُصر 
عل��ى أن أتناول حبوب الضغط والُس��كر قبل 

فنجان قهوتي األخير .!! يالها من صارمة !!!
عليك ان تشذب شجرة التني ياليو، أغصانها 
إس��تطالت، إمت��دت ذراع��ني خلف الس��ياج 
.. قالته��ا، بينم��ا كان لي��و يح��دق ف��ي بخار 
القهوة املتصاعد بفرح طفولي، تبسمت في 
داخلها، رمقته بنظرة ود، من خلف عدس��ات 

نظارته��ا الصغيرة املوصول��ة في خيط حول 
رقبته��ا، حمل ليو الس��لم الصغير، أس��نده 
الى كتف السياج وراح يشذب األغصان، وهو 
يدن��ن بأغنية قدمية، متنى ل��و أن زوجته تغادره 
لش��هر أو أسبوع، متنى أن تسافر لوحدها الى 
ش��قيقيتها في مدينة آرنهم احملاذية للحدود 

االملانية.. !!
باحلري��ة  س��أتدبر أم��وري بدونه��ا، س��أنعم 
والكسل !!! قالها وهو يتابع حركاتها وأهتزاز 
جس��دها البدي��ن بخفة ورش��اقة ونش��اط، 
ياله من صباح مش��مس، أرخى ليو الس��تائر 
ببطء، أطل م��ن زجاج النافذة، ش��جرة التني 
األثيرة لدى ماريان، تساقطت أوراقها قبل آوان 
اخلريف، جفت فوق حواف بركة املاء، وأكتست 

لون النحاس!!
األعش��اب الضارة إلتفت حول سيقان الورود 

البيض��اء واحلم��راء والبنفس��جية ، خنق��ت 
تيجان اجلوري!!

حت��ى العصافي��ر ل��م تع��د تختص��م على 
أغصان ش��جرة التني وعرائ��ش العنب، تطّلَع 
في ساعته، كانت تش��ير الى الثامنة إال أربع 
دقائق، مرت اللحظ��ات بطيئة، بطيئة، واحد، 
إثنان، ثالثة، عش��رة، إنها الثامن��ة، لكن أحداً 

لم ينادي..!!
َمدَّ كف��ه نحو زج��اج النافذة، حركه��ا مييناَ، 
يساراً  أعلى، أس��فل، لعل شبح ماريان يلوح 
له من خلف الزجاج، لعله يس��مع إصطخاب 
خطواته��ا، وأهت��زاز جس��دها البدي��ن، لكن 
الكف املرتعش��ة، عادت الى وجهه الشاحب، 
لتمس��ح الدمع املنهمر فوق ذقن��ه، التي لم 

يحلقها منذ عام .

جيكور صالح
يالُه من صباٍح جمي��ل، غبش أبيض، كأنه نثار 
من ضوء القمر .. الشمس تذر ذهباً أصفر، على 
احلقول والتالل وقراميد البيوت ..ياله من صباح 

المثيل له !!
قاله��ا لي��و، قب��ل عامني، وه��و يرخى س��تائر 
غرف��ة نوم��ه مبقدار يس��مح له رؤي��ة من في 
اخل��ارج، دون أن يراه من في اخل��ارج .. َفرَدَ ذراعيه 
وه��و يتثائ��ب وينعم بدفء فراش��ه، متطى، ثم 
ع��اد للتحديق في االتس��اع الفس��يح حلقول 
الذرة، التي إكتس��ت س��نابلها اللون احلنطي 
الغام��ق، وعرائ��ش العنب الت��ي التخلو منها 
حدائق البيوت الكبيرة الغافية فوق منبس��ط 
العشب األخضر، املمتد أمامه..ياله من صباح 
رائق، الطيور حتلق في كل اإلجتاهات، العصافير 
تَختِصُم فوق شجرة التني الكبيرة، تثيُر زقزقة 
صاخبة، ث��م تفر هاربة من غص��ن الى غصن، 
ومن شجرة الى شجرة .. ياله من صباح ُمنعش 
، ياله من، وقبل أن يتم عبارته، سمع جلبة في 
طارمة الدار، سقوط إبريق رش االزهار، املعدني 
.. غّطى ليو بكفه املمدودة أمام زجاج النافذة، 

ليو العجوز يتذكر

جالل حسن
1

تشبهني الوردة احلانية
هذا غزل

في عسل اللسان
وحدك تستأثرين بالعطر

في سعة الروح
لذا يعشق لثغ املعتق

حتى ميوع االنحناء على الغصن

*****
2

هكذا
وصلتي الى الستني من سنني سريعة

أنت بنصفها
أو أقل قليال

ألن روحك
تطير هياما كالندى

حتى الغنج يليق بك
أنِت أنيقة كبدله زفاف

بروعة البياض العالق فيِك
*****

3
الذبول جمالك السري

هو الطراوة
وأقصد حالوة التفاح

طعم الزمن البهي
وسن العيون

انتشاء الدفء
عذوبة النطق بالسني والراء

وشغف االنتظار
*****

4
ونحن منضي علينا إن جنلس متقابلني

ألحكي لِك
قصة احلب الذي رسم

على قلب من ورق
وحني تبلل باملاء

لم يذبل
صار أغنية.

غزل البياض

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
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جاسم محمد*

الفصل الثالث : قوانني 
وسياسات جديدة ملكافحة 

اإلرهاب
دول شييهدت صدور قوانيين جديدة 

ملكافحة اإلرهاب
قانون باتريوت 

"آكت " أو قانييون مكافحة اإلرهاب 
، أو قانييون الوطنييية هو قانون قد مت 
إقراره بعيد اعتداءات 11 سييبتمبر 
2001 ، وهو خاص بتسهيل إجراءات 
التحقيقييات و الوسييائل املطلوبة 
ملكافحة اإلرهاب ، مثل إعطاء أجهزة 
الشييرطة صالحيييات ميين شييأنها 
االطالع على املقتنيات الشخصية 
و  اتصاالتهييم  مراقبيية  و  لألفييراد 
التنصييت على مكاملاتهييم بغرض 
الكشييف عيين املؤامييرات اإلرهابية 

]2[.
الهيئييات  يعطييي  القانييون  هييذا 
التنفيذييية املتمثليية فييي أجهييزة 
التحقيقييات  مكتييب  و  الشييرطة 
الفيدرالييي FBI صالحيات واسييعة 
في مجال مراقبة و تفتيش املشتبه 
فيهييم دون أن يكييون لديهييم أدلة 
ملموسيية تدينهييم بنحو مباشيير 
ودون فييرض رقابة كافييية على تلك 
الصالحيات ، اللهييم فقط بإعطاء 
القضيياء االميركي صالحية مراقبة 
عمييل أجهييزة الشييرطة مييع عدم 
تبني مزيد ميين التدابير التي تدعم 
هذه الصالحية ، مثل إنشيياء وكالة 
مسييتقلة للحريييات املدنية تعمل 

علييى مراقبيية ال FBI. ميين املواقف 
البييارزة جمللس النييواب االميركي هو 
تصويييت 257 صوتيياً علييى تثبيت 
قانون باتريوت في مقابل 171 صوتاً 
ضد هذا التثبيييت. ولعرض مواقف 
أبرز احلزبن داخل اجمللس، فإن موقف 
احلييزب اجلمهوري جتاه هييذا القانون 
بقانييون  العمييل  لتوسيييع  مؤيييداً 
باتريييوت، وإقرار عقوبيية اإلعدام في 
جرائييم مثل متويل اإلرهيياب وبعض 
اجلرائييم املرتبطيية باإلرهيياب، إال أن 
احلييزب الدميقراطييي – وهييو اخلصم 
اللييدود للحزب اجلمهييوري – قد قد 
سييعى لوقف العمييل ببعض مواد 
القانون التي متثل تهديداً خلصوصية 
األفراد وهي التي تتعلق بالتوسع في 
سلطات التفتيش ومصادرة الوثائق 
اخلاصة والتنبؤ بالوصول إلى مرحلة 

إساءة استخدام هذا القانون.
وحيين مييرر الكوجنييرس االميركييي 
برنامييج "بريييزم" املسييتخدم فييي 
التجسييس منذ عام 2007، لم يجد 
في اسييتخدامه مانعاً انطالقاً من 
أنه يستهدف حماية األمن القومي 
االميركي. ومن هذا املنطلق نشطت 
إدارة بييوش ومن ثييم إدارة أوباماً في 
تطويييره واسييتخدامه، مييع وعييود 
مبراجعتييه أدوات املراقبيية الكونييية 
الحقاً. ولم تتحرج الواليات املتحدة 
ميين هييذه املعلومة التي كشييفها 
عميلها السييابق سيينودن، إذ أن أية 
ممارسييات تدعم األميين القومي هي 
من األمور املسييموح بهييا في إطار 
منظوميية »باتريييوت« التييي أجازت 

التنصت على أي مواطن اميركي أو 
غير اميركي لتوفير أي معلومات أو 
أدلة تدعم العدالة على حد زعمهم. 
املمارسييات تشييوبها  لكيين هييذه 
الريبة ملا تنطييوي عليه من انتهاك 
للخصوصييية، وهييو مييا واجهتييه 
بقوة مؤسسييات اجملتمع املدني في 
الواليات املتحييدة وأوروبا دون جدوى، 
حيث جتد اإلدارة االميركية دائماً ما 
يبرر تلك املمارسييات ويخرجها من 

دائرة احلظر. 
التداعيات

إن قضية سنودن املتعاقد مع وكالة 
األميين  لوكاليية  اخلاضعيية   NASA
القومي، أحدثت أضييرارا كبيرة في 
العالقات مابن واشنطن وحلفائها 
خاصيية املانيييا. الواليييات املتحييدة 
مييا زالييت متلييك قاعييدة اميركييية 
قييرب فرانكفورت ي فيسيين بادن وال 
ألغييراض  اسييتخدامها  يسييتبعد 

التجسس وسط أوربا. 
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االسييتخبارات  فييأن  وبييدون شييك 
ي  والداخلييية  االملانييية  اخلارجييية 
حماية الدسييتور ي سييوف تخضع 
للمراقبيية  األميركييية  السييفارة 
والرصييد الفني اكثر، فال يسييتبعد 
أن تكون السييفارات األميركية في 
العالم أن متثل محطات تواصل مع 
وكاليية  NASA فنيا. جتدر االشييارة 
الى ان سفارات الواليات املتحدة عبر 
العالم يكون فيها شعبة اتصاالت 
خاصة، غييير االتصيياالت الروتينية، 

وهذه الشييعبة الميكن الدخول لها 
من قبل الدبلوماسين اال العاملن 

فيها وتكون في طابق معزول.
أن تداعيييات هييذه القضييية علييى 
املانيا لها وقع اشد من غيرها كونه 
تعيد لألذهان عمليات جتسس جهاز 
مخابييرات املانيا الشييرقية املعروف 
حتييت مختصيير STASI "سييتازي"، 
واألكثيير ان اجنيييال ميييركل كانييت 
تعيش خالل تلك الفتييرة في املانيا 
 ،STASI الشييرقية حتييت سيييطرة 
االحتاد السوفياتي سييابقا. لذا كان 
ردود فعييل ميييركل عنيفا جييدا. ما 
يشييهده العالم األن ميين صراعات 
منطقيية  فييي  وتوافقييات خاصيية 
الشييرق تعكس عودت احلييرب البارد 
وحييرب اجلواسيييس بيين الطرفيين 
والتييي تضييرب بتداعياتهييا حلفاء 

الطرفن في املنطقة.

إتفاقيات سرية لوكالة األمن 
القومي

إن ماتقوم بييه وكالة األمن القومي 
االميركي من جتسس على مستوى 
افييراد وحكومييات وشييركات يعتبر 
مخالفيية قانونييية حتاسييب عليها 
الواليات املتحدة، كونها تسييتعمل 
للتجسييس.  االميركييية  اخلييوادم 
فبرغم نفي املسييؤولن في اخلوادم 
فييان   Google وابرزهييا  االميركييية 
املعلومييات أكدت بييان وكالة األمن 
القومي األميركييية لديها اتفاقات 
سييرية، غييير معلنيية مع عييدد من 
األنترنييت  محييركات  اي  اخلييوادم 

للدخييول وتصفييح املشيياركن في 
مختلييف دول العالييم ميين خييالل 
برنامجها االستخباري الفني بريزم، 
هييذا البرنامج يسييمح لها التقاط 
املعلومات من خالل تغذية امللقمات. 
وشييركات االسييتضافة واالنترنييت 
تسييجيل  علييى  القييدرة  لديهييا 
املعلومات اخلاصة بعمالئها ونوعية 
املييواد واملواقع التييي يتصفحونها، 
واالحتفيياظ بهييذه املعلومات على 
اخلييوادم. هييذه التسييريبات اثييارت 
القلق لدى دول االحتاد االوروبية اكثر 
من غيرهييا وخاصة املانيييا وفنلندة 
التي تعتمد على اخلوادم االميركية 
 Orwellian وأعييادت لألذهان رواييية
للكاتب مايكل شيلدن   language
عييام 1884 والتي حققييت مبيعات 
كبيييرة كونهييا كانييت تقييوم على 
فكرة التجسس على االفراد داخليا، 
وقضية جتسييس نفييق برلن مطلع 

اخلمسينيات واحلرب الباردة.
 وتفاعلت قضية جتسس وكالة األمن 
القومييي األميركية على هاتف أجنيال 
ميركل، مستشييارة املانيا الكثير من 
ردود الفعل الشييديدة على مسييتوى 
احلكومة واألعالم. وفقا حلديث املؤرخ 
دوتشيية  "جوزيييف فوشييبوت" مييع 
فيليية االملانية، إن احلكوميية اإلحتادية 
سييمحت للحلفاء مثييال بحق القيام 
بعمليات إستخبارية واسعة النطاق 
على األراضي االملانييية، باإلضافة الى 
حييق التحكم فييي النظييام البريدي 
ونظييام الهاتف فييي املانيييا الغربية. 
وأضاف "هذه االتفاقيات ال تزال سارية 

املفعييول وملزميية جلميييع احلكومات 
برنامييج  وكان  املتوالييية".  االحتادييية 
التجسييس األميركي قد بييدأ العمل 
به في عهد ريتشييارد نيكسييون عام 

.1969
تعمل الييدول األوروبية على تشييريع 
التجسييس"،  "اتفاقية حظر  وتوقيع 
تتعهييد فيها األطييراف املعنية بعدم 
التجسييس علييى بعضهييا البعييض 
وسييوف تعمييل بريطانيا علييى ايجاد 

خوادم خاصة بها.
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وفييي بيييان للحكومة االملانييية، أنها 
أوفدت رئيس اإلسييتخبارات اخلارجية 
الداخلييية  اإلسييتخبارات  ورئيييس 
ومنسييق االسييتخبارات الفيدرالييية 
الى واشيينطن للوقوف على حقيقة 
القنييوات  عبيير  التجسييس  عملييية 

اإلستخبارية
 NASA يجييدر االشييارة بييأن وكاليية
"ناسييا" تابعيية الييى وكاليية األميين 
القومييي وتخضييع لقوانينهييا. وفي 
الكسييندر  كيييث  اجلنييرال  حديييث 
خالل جلسة اسييتجواب الكونغرس 
األميركييي أنكيير تقرير الواشيينطن 
بوسييت، بأن وكالة NASA حتصل من 
شييبكتي ياهييو وكييوكل يوميا على 
معلومات تخضع للتسييجيل وتقدر 
مبئييات املالين ميين املعلومييات، وفقا 
لتقرييير الديلييي تلغراف بنسييختها 
األصلية ي اإلنكليزية في 30 تشييرين 
االول 2013 والواشيينطن املقربة من 
 NASA البنتاغييون ذكرت بييأن وكالة

لديهييا برنامييج MUSCULAR يتييم 
تشييغيله باالشييتراك مييع نظيرتها 
وكاليية GCHQ البريطانية. بالدخول 
بنحييو طبيعييي علييى حييزم االلياف 
هييذا  وبنحييو مسييتمر،  الزجاجييية 
البرنامييج ميكنها جمييع 181 مليون 
سييجل خييالل شييهر واحييد. لكيين 
David Drummond مسييؤول الدائرة 
القانونييية فييي Google أنكيير مترير 
املعلومييات الييى الوكاليية. ويضيف 
اجلنييرال الكسييندر في مؤمتيير قائال 
"أنا أسييتطيع القول باننييا ال ندخل 
على خييوادم Google وYahoo لكننا 
عبيير  القانونيييةي  الطييرق  نسييلك 
القضيياء"، وهي عبارة غير مباشييرة 
بأن الوكالة تعترض مرور املعلومات، 
فقييد بات معروفييا أن الوكالة تدخل 
علييى حزمة االلييياف الزجاجية حتت 

البحار.
الواليات املتحييدة اتخذت قرار في آب 
2013، باغالق العشرات من سفاراتها 
وبعثاتها الدبلوماسييية في الشييرق 
األوسط وافريقيا بناء على اعترافها 
باعتراض اتصييال رمبا يكون هاتفي او 
عبر األنترنيت مابن الظواهري وناصر 
الوحيشييي، زعيم تنظيييم القاعدة 

في اليمن.

* باحث عراقي، مقي��م في املانيا، 
متخصص ف��ي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب ص��ادر ع��ن  دار نش��ر 
وتوزيع املكتب العربي للمعارف – 

القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(
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حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س: مرافعييات معينيية لكم علقت 
بذاكرتكم ، هذا هو اجلزء األخير من 

السؤال على ما اعتقد .
أي شييخص مارس صناعة القانون 
، محاميييا او قاضيييا يتعذر عليه ان 
يخرج من دائرة ذاكرته قضايا معينة 
، اختارهييا لتسييتقر فيهييا وتنفييذ 
عميقا لتغدو جييزءا من ذكرياتها ال 
يتجييزأ . واالعتزاز بهييا او الكره لها 
ليسييا بشرط وال بسييبب يدعو الى 
رسوخها في الذهن لكنها تستمد 
حياتها الطويلة فيه اما لطرافتها 
لطبيعيية  او  نتائجهييا  لغرابيية  او 
اخملتصمن وذوي العالقة فيها او مبدى 
ما خلفته من اثار فييي ضمير الرأي 
العام او مبا خلفتييه من اثار قانونية 
كسوابق . وسييأصدقك اخلبر . فقد 
بييدأت افكر فيما سييأختاره قبل ان 
اصور في ذهني هيكال للجواب على 
هذا السؤال وادركتني احليرة فهناك 
الكثييير والكثير مما لم يبرح اخمليلة . 
خصوصا وقد كان من سوء طالعي 
ان اعالييج قضايييا معقييدة لتغييدو 
بالنتيجة سييوابق قضائية يستند 
اليهييا فيما بعييد بقضايييا مماثلة . 
واالختيار علييى اي حال يعتمد على 
ذوقي وال مجال هنا الستخراج رأيك 
سامعا ، او رأي االخرين قراء . وقد قر 
رأيي على اختيار هذه الثالث . واولها 
قضيتييان مزدوجتان فييي الواقع اال 
انهمييا التحمتا في اعطائي درسييا 
خلقيا عظيما اجمله بهذه العبارة 
: " ان االسييتقامة وسييمو اخللق قد 

جتدهما احيانا فيميين ال تتوقعهما 
عنده مطلقييا . وان احلطة اخللقية 
واخلسيية قد تراهما فيمن ال تتصور 
ان يصوره لك خيالييك يوما ما . وان 
مييكارم االخالق ال تتحييدد بوضاعة 
منبييت او كرامة محتييد او بخمول 

مركز اجتماعي او صعوده ".
واجتنيياب  التبسيييط  سييأحاول 
باعتذاري  القانونييية  املصطلحييات 
واالسييرة  القانون  لرجييال  املسييبق 

القضائية .
)س.ا( صاحبة ملهى او كاباريه او ما 
يطلق عليه من اماكن اللهو الليلية 
. اسييتخدمت للعمل فييي ملهاها 
غانييية او )فنانيية( شييهيرة مبوجب 
عقد كتابي موقع ودفنت لها مبلغا 
قييدره ثالثمائة دينييار مقدما . لكن 
الفنانيية نكلت ولم تباشيير عملها 
بييل زاول العمييل فييي مييكان اخر . 
طلبت مني )س.ا( بحسييب وكالتي 
عنهييا اقامة الدعييوى على الناكلة 
السييتعادة املبلغ . وهييو مبلغ كبير 
انذاك وبأعتبار قوة الدينار الشرائية 
، بأمكانييك ان جتعله ثمنا لسيييارة 

جديدة صغيرة . 
قضية بسيطة جدا ال تعقيد فيها 
بييدت كذلييك عندما اقيير محامي) 
الفنانيية ( بصحيية توقيعهييا على 
العقد ميين دون ان تتسييلم املبلغ . 
وكان على احملكمة اذ ذاك وبصراحة 
وحكييم القانييون ان توجييه اليمن 
القانونية ل )س.ا( على انها سلمت 

املبلغ فعال . 
وطلييب القاضييي احضييار موكلتي 
بهييا  وجئييت  اليميين  لتحليفهييا 

 . بالصيغيية  القاضييي  وافهمهييا 
ولدهشييتي وعجبييي وجدتها ترتد 
خطوتيين الى الييوراء مسييتنكرة . 
وعبثا حاولت مع القاضي افهامها 
بضييرورة حلييف اليميين ان شيياءت 
احملافظيية علييى حقهييا . فأبت الى 
االخير قائليية للقاضي : ها انت ترى 
حالييي يا سيييدي . ال اريييد ان افقد 
بقية ديني الييذي مينعني عن حلف 

اليمن مطلقا .
وخسييرنا الدعييوة . لم اكيين انتظر 
مفاجأة كهذه . لكن كانت مفاجأة 
اخرى فييي انتظاري يييوم الغد فقد 
جاءتني موكلتي بأسييمة منتصرة 
ووضعت مؤخر اتعابي على املكتب 
وهي تقول : "جاءتني الفنانة باكية 
وجثييت امامييي وراحت تقبييل يدي 
طالبيية املغفييرة مؤكييدة بأنها لم 
توعييز حملاميها بتوجيه اي مين ". ثم 

ردت الي املبلغ كامال .
بقيييت حتييى السيياعة اعجييز عن 
املفاضليية بن نبل املرأتن . واوالهما 

مسيحية وثانيهما مسلمة . 
والكمال هذه الصورة لالمثولة التي 
بسييطتها دونييك نظريتهييا: )ن.ج( 
اكبر اثرييياء املنطقة ورمبييا كان من 
اخلمسيية االغنياء الكبار في البالد 
كلها . عظيم القدر عظيم النفوذ. 
بعيييد عن السياسيية لكنه صديق 
حميييم ملعظييم رؤسيياء الييوزارات 
املعروفن . يبدو دائما منشغال ببناء 
املالية من املشيياريع  إمبراطورتيييه 
التييي اسييتحدثها مصنييع لصنع 
)اليشييماغ ( يشييتغل فيه عدد من 
العمييال يتييراوح بن ثمانيين ومائة 

وعشييرين تبعا لطلب السوق على 
االنتيياج . وال يعبأ مطلقييا بتطبيق 
قانون العمييل والعمال السيياري ال 
سيييما بخصوص سيياعات العمل 
واحتسيياب السيياعات االضافية وال 
بالعطييل املفروضة لشييغاليه في 
تلك الفترة فترة نشيياط االحزاب ال 
سيييما مجهودات الشيييوعين في 
تنبيه العمال الى حقوقهم . ولذيوع 
خبييري فييي اوسييطاهم بألتزامييي 
الدعاوى التي تتعلييق بتلك احلقوق 
راجعني واحدا ميين عرب الضواحي 
مدعيا بأنه سييرح ميين ذلك املصنع 
وان له خدمة قدرهييا كذا وانه كان 
يعمييل اثنتي عشييرة سيياعة ز ولم 
يعط اجرة االسبوع املقررة قانونا لدن 
تسريحه وطلب مني إقامة الدعوى 
مبا يسييتحقه . واحتسبتها فكانت 
شيييئا يقارب الثالثن دينارا . وملثله 
هييو مهر زواج واكثر . اقمت الدعوى 
فكأنييي احدثت زلييزاال وواجهت في 
املرافعيية األولييى دفعيية تتألف من 
ثالثة من ابرع احملامن واغالهم اجرا . 
كانت مظاهرة قانونية ال شك فيها 
اسييتخدم لهييا كل حيليية قانونية 
وتعاقبت  الدعييوى  متصورة لدفييع 
القانونية  واالعتييذارات  التأجيييالت 
على احلضور في االوقات املتخصصة 
للنظر فييي الدعييوى . وكانت دالئل 
اثباتنييا دفاتيير اخلصم وسييجالته . 
مييا ان طالبنا بإبرازهييا حتى قامت 
القياميية ، وبييدأ اخلييوف االكبر من 
الكشييف عن الطريقة التي يصادر 
الوجيييه الكبييير صاحييب املصانع 
حقوق عماله . ومضت سنة كاملة 

وبضعيية اشييهر علييى املرافعييات . 
ورتبت خاللها على عجل سجالت ال 
يبدو للعامل صاحبي فيها اي ذكر. 
وكان )اخر الدواء( وسيلتنا الوحيدة 
وهو توجيه اليمن لصاحب املعمل 
. وهو طلب ال تفيد في درئه وساطة 
وال اعتييذار . امر القاضييي بأحضاره 
وبييدأت سلسييلة ال نهاييية لها من 
املرافعييات ثييم املوانع عيين احلضور 
مييزودة بتقارير طبية . وعدما طلبنا 
ان تقصييد احملكميية قصييره الباذخ 
لتحليفه اليمن جيء بأستشييهاد 
رسييمي بأنه سافر لالستشفاء في 
مدينة تركية تقع على البوسفور ، 

وال يعلم موعد عودته . 
صيغيية  ارسييال  محامييوه  وطلييب 
اليميين الى القنصلييية العراقية في 
إسطنبول الدائه امام القنصل هناك 
. فتييم ذلييك. وورد اجلييواب بأنه حلف 

اليمن فعال ، وهو ما استبعده .
هذه القضييية املزدوجيية ذات الطابع 
االخالقييي كانت في سيينواتي األولى 
ميين مزاولة املهنيية . ويخطيير ببالي 
ان اعييرض قضييية اخييرى ذات طابييع 
فيهييا مصداقية  وتتجلى  سياسييي 
قولة احملامي الفرنسي )روجيه مارتان 
( التييي اثبتناها في صييدر حديثي . اذ 
كان ملطالبتييي االدبية في حسييمها 

القول الفصل . 
قبضييت شييرطة االمن علييى طالب 
زمنييا  التعقيييب  حتييت  كان  ثانوييية 
الشييتباهها بنشيياط شيييوعي له ، 
وداهمييت منزلييه فعثرت علييى اجزاء 
اربعة او خمسيية مسلسلة لترجمة 
رواييية "احلييرب والسييالم" الشييهيرة 

"ليييون  الكبييير  والروائييي  للمفكيير 
تولوسييتوي " املتوفى في العام 1910 
. بالنظر الييى دوائر االمن كل مطبوع 
ميييت الى كاتب روسييي وهييو مطبوع 
شيييوعي والى جانب هييذا كانت ثمة 

شهادات لرجال االمن . 
احيلييت القضية الى احملكمة الكبرى 
. وكان لييدي ترجميية انكليزييية لهذا 
االثيير الفنييي العظيم الييذي لم تبق 
لغيية حييية اال وكان للقصيية ترجمة 
لها فيها . وتذكرت ان مكتبة املعهد 
الثقافييي البريطانييي باملوصييل حتوي 
ترجمة انكليزية اخرى لها . فسعيت 
الييى مدييير املعهييد )روس توميياس ( 
واسييتأذنته بأسييتعارة النسخة ولم 
يكن مسييموحا باالستعارة اخلارجية 
علييى مييا اذكيير فتييردد قليييال لكني 
قضيت علييى تردده عندمييا صارحته 
بييأن القضييية تتعلق بحرية انسييان 
ولم ادخل فييي التفاصيل لكنه ادرك 

واستنتج ونزل عند طلبي .
جئت مسييلحا بالكتاب وعليه شعار 
املعهد وختمه يزينه التاج البريطاني 
. وكانييت مرافعة قصيييرة وبكلمات 
موجييزة لفظت احملكمة فورا حكمها 
بالبييراءة من دون مداولة وال اختالء وال 

سماع شهود . 
والقضية الثالثة تتعلق كما حكمت 
الصييدف بحقبة تاريخييية لوجه من 
الكردسييتاني  الوطني  الكفاح  اوجه 
. باثييار جنمت عيين الثورة التييي قادها 
مال مصطفييى في العييام 1945 وقد 
اخترتهييا وهي من صغائيير القضايا – 
ال بسييبب من هذا وامنا ملييا يؤدي اليه 
التعيياون الوثيق بيين القاضي العادل 

الفقيييه ، وبن احملامييي احلريص على 
شييرف املهنيية من نتيجيية طبية في 
سبيل الوصول الى احلقيقة . رمبا كان 
ذلك فييي اواخر العييام 1948 او فاحة 
العييام التالييي . جاءنييي احييد حراس 
السييجن بوريقة كتب مرسلها فيها 
انه من العشيييرة البارزانية وقد اثقل 
باالشغال الشاقة املؤبدة ال لسبب اال 
الن اسييمه يطابق اسم محكوم اخر 
غيره في اجمللس العرفي العسييكري . 
ذلك ان عمره ايام قيام الثورة لك يكن 

يزيد عن اثنتي عشر عاما .
قمييت مبواجهته في اليوم التالي . لم 
يكن يعييرف العربية ولييم اكن اعرف 
الكوردييية . ولم يكيين يعرفني غير ان 
اسييمي كان مألوفا في هذا الوسييط 
التييي يعيشييه بوصفي ذلييك احملامي 
الذي يتولى الدفاع فييي قضايا مماثلة 

دون ان يسأل في اجر .
لم اكيين بحاجة الى اكثيير من نظرة 
واحييدة اليه التأكد ميين صحة قوله . 
ال انسييى قط مقابلتي االولى له . بدا 
خائفا وجال مذعييورا كالقط احلبيس 
، ممتلئا امال وثقيية بالرجل الذي هبط 
علييي من حيييث ال يدري ليعيييد اليه 

حريته السليبة. 
واريد هنا ان احيد عن احلكاية قليال 
ألخييذك معي الييى خلفيييات ال بد 

منها وبغاية االختصار . 

*اج��رى احل��وارات الس��يدان مؤيد 
طي��ب وس��عيد يحي��ى والكتاب 
من منش��ورات دار أراس للطباعة 
والنشر، منشورات اجلمل، الطبعة 

األولى 2012

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

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

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

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

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 7
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متابعة الصباح الجديد:

لو أّن ُهناك لغة واحدة ميكن لك 
ان تتعلمه��ا بالكامل عن طريق 
اإلنترنت بنحو مجاني فبالتأكيد 
ه��ذه اللغ��ة ه��ي اإلجنليزي��ة؛ إذ 
حتت��وي ش��بكة اإلنترن��ت عل��ى 
مئات القنوات واملواقع اخملصصة 
اللغ��ة اإلجنليزي��ة في  لتعلي��م 
جميع املستويات والتي تقود في 
النهاية إلتق��ان اللغة اإلجنليزية 
والتحدث بها مثل املتحدثني أصال 
باللغة، إال أن القارئ يقع دائًما في 
حيرة اختيار بداية الطريق لتعلم 
اللغ��ة، لذا جمعن��ا لكم أفضل 
اإلجنليزية  اللغة  لتعلم  القنوات 
بلهج��ة أميركية ميكن لك البدء 
ف��ي أي قناة منها وبخطة زمنية 
مناسبة سينقلك محتواها إلى 

مستوى آخر في اإلجنليزية.
دروس أونالين

إح��دى أب��رز قنوات تعلُّ��م اللغة 
اإلجنليزية عل��ى اليوتيوب باللغة 
العربي��ة واخلي��ار األول ألي مبتدأ 

في تعلُّم اللغة.
 ف��ي ه��ذه القن��اة يق��دم أحمد 
أب��و زي��د فيديوه��ات مرّتبة في 
قواع��د اللغ��ة اإلجنليزي��ة بنحو 
الصحي��ح  والنط��ق  مبس��ط 
سلس��ة  بطريق��ة  للكلم��ات 
الق��ت استحس��ان املالي��ني من 

املشاهدين على اليوتيوب.
 52 فيدي��و فيه��ا ُخالصة كل ما 
قدمته القناة في اللغة اإلجنليزية، 
ويبلغ عدد مش��تركي القناة 1.2 
القناة  وتغطي  مليون مش��ترك 
مواضي��ع أخرى كتعلُّم اجلرافيك 
الفّعالة وحتسني  الدراسة  وُطرق 

الذاكرة وغيرها. 

راشيل إجنليش
القن��وات األجنبي��ة اخلاصة  م��ن 
بتعلي��م اللغ��ة اإلجنليزي��ة لغير 
الناطق��ني بها، بعدد مش��تركني 
ف��اق املليون مش��ترك وبأس��لوب 
كبي��ر  وبع��دد  وعمل��ي  متمي��ز 
م��ن الفيديوه��ات تقدم راش��يل 
كل م��ا ميك��ن أن حتتاج��ه لتعلم 
األميركي��ني.  اإلجنليزي��ة بلهج��ة 
فت��ارة تص��ور فيديو من الش��ارع 
وت��ارة م��ع متعلمني جدد درس��وا 
عل��ى يديها ومرة ثالث��ة من داخل 
املطب��خ لُتعلِم��ك املصطلح��ات 
اخلاصة بصناعة البيتزا وغير ذلك 
م��ن الفيديوه��ات العملي��ة غير 

النمطية وبأسلوب ممتع.
باختصار إن كنت تعاني من النطق 
غي��ر الس��ليم للكلم��ات وتري��د 
تصحي��ح مخارج احلروف لتش��به 
كثيرًا الناطق��ني األصليني باللغة 

فهذه القناة هي خيارك األول.

مدرس اللغة اإلجنليزية رقم 1 
على مستوى العالم

اللغوي��ات  خبي��ر  يص��ف  هك��ذا 
 AJ hoge الش��هير  األميرك��ي 
نفس��ه على قناته على اليوتيوب، 
والتي تضم أكثر من نصف مليون 
مش��ترك وحتت��وي على عش��رات 
تعلُّم  التحفيزية في  الفيديوهات 
اللغ��ة اإلجنليزي��ة وط��رق متنوعة 
لتذك��ر الكلم��ات والتوق��ف ع��ن 
الترجم��ة ف��ي ال��رأس والتح��دث 
بنح��و تلقائ��ي باإلجنليزية. كذلك 
قدم AJ hoge  مس��اًقا شهيرًا في 
 Effortless :اللغة اإلجنليزية يُدعى
English حق��ق جناًح��ا كبيرًا على 

مستوى العالم. 
القناة ستساعدك في جتاوز الكثير 
م��ن العقب��ات الت��ي تالقيها عند 

تعلُّم اللغة وستعرفك على الطرق 
الصحيحة للتعلُّم وتركيب اجلمل 
وربط الكلمات بعضها ببعض إلى 

أن تصبح متحدثًا باإلجنليزية.

English class 101  موقع
 English Class 101 يع��د موق��ع
من أش��هر مواقع تعل��م اللغات 
عب��ر اإلنترنت بنحو ع��ام واللغة 
اإلجنليزية حتديًدا بشتى لهجاتها. 
تصحُبك »إليشيا« في فيديوهات 
س��ريعة لتعلُّم النطق الصحيح 
للكثير م��ن الكلم��ات باللهجة 
األميركي��ة. كذل��ك حتت��وي قناة 
تش��غيل بها على مقاطع مدتها 
الواح��د  للفيدي��و  دقائ��ق  ث��الث 
تشرح فيها قواعد اللغة وبعض 
الكلمات اجلديدة، ميكن لك البدء 
مباشرة في هذه الفيديوهات من 

هنا.

عمر عبد الرحيم.. مدرس 
مصري يعلمك بالكوميديا

مع ازدياد احملتوى املرئي عبر مواقع 
وتفضيل  االجتماع��ي  التواص��ل 
الناس ل��ه ع��ن احملت��وي الكتابي 
ب��رز للعي��ان فيديو مل��درس اللغة 
عب��د  عم��ر  املص��ري  اإلجنليزي��ة 
الرحيم وهو يقوم بتصحيح نُطق 
اإلجنليزية  باللغة  الكلمات  بعض 
التجاري��ة  العالم��ات  وأس��ماء 
ُفكاهي��ة.  بطريق��ة  الش��هيرة 
صحي��ح أن القن��اة ال حتتوي على 
ك��ورس كام��ل ف��ي اإلجنليزية إال 
أن هناك الكثي��ر من الفيديوهات 
الت��ي حُتم��ل عليها تباًع��ا بأفكار 
اللغ��ة.  لتعلُّ��م  جدي��دة  وط��رق 
تصفحك ألغلب فيديوهات القناة 
قصيرة املدة سيمثل بداية مهمة 
لتصحيح كل رواس��ب اإلجنليزية 
غي��ر الصحيحة التي م��ررت بها 

النط��ق الصحي��ح  والب��دء ف��ي 
للكلمات واجلمل اإلجنليزية.

Engvid مع إميا
 ENGVID بال ش��ك يعتبر موق��ع
أش��هر موق��ع لتعلُّ��م اإلجنليزية 
على مس��توى العالم والذي تكاد 
ال تخلو قائمة ترش��يحات لراغبي 
باللغ��ة من��ه. يعم��ل  التح��دث 
ف��ي املوق��ع الكثير م��ن املعلمني 
واملعلمات وهذه املرة املعلمة هي 
»إمي��ا« التي يبلغ عدد مش��تركي 

قناتها 1.3 مليون مشترك.
قدم��ت »إمي��ا« 130 فيديو، يتصل 
بعضها ببعض ف��ي تعلُّم اللغة 
أن  ميكن��ك  أميركي��ة،  بلكن��ة 
تعتم��د عليه��ا بنح��و كامل في 
إتق��ان اللغ��ة بجوانبه��ا األربعة 
وبطريقة بسيطة ال تشعر فيها 
باملل��ل. املواظبة عل��ى فيديوهات 
»إمي��ا« بنح��و يوم��ي تضم��ن لك 
حتقيق مستوى متقدم في اللغة 

اإلجنليزية وفي فترة وجيزة.

VOA إذاعة صوت أميركا
أكبر قناة تعليمية على اليوتيوب 
خاصة بتدريس اإلجنليزية بلهجتها 
األميركي��ة ففي محتواه��ا أكثر 
من ألفي مقط��ع فيديو تعليمي 
ف��ي مواضيع اللغ��ة كافة. تتميز 
القن��اة باخلروج عن س��ياق املعلم 
والتركي��ز  والس��بورة  والتلمي��ذ 
الفيديوه��ات السياس��ية  عل��ى 
والرياضية واملواقف الطريفة التي 
يخ��رج منه��ا املش��اهد بكلمات 
إن  بس��هولة.  يتذكره��ا  كثي��رة 
كنت تش��عر بامللل من األس��لوب 
التقلي��دي ف��ي التدري��س وتري��د 
تقوي��ة مهارة االس��تماع اخلاصة 
بك فهذه القناة تناسبك للغاية. 

» يوتيوب » يعّلم اللغة اإلنجليزية
»قط روبوت« لخدمة
المسنين ومؤانستهم

يعكف باحثون أميركيون حاليا على تطوير »قط روبوت« 
يكون في خدمة املسنني الذين يواجهون صعوبات في 

القيام ببعض املهام اليومية، ويؤنسهم.
وفكرة هذا الروبوت، هي مش��روع مشترك بني جامعة 
ب��راون في والي��ة رود آيالند بالواليات املتحدة، وش��ركة 
»هاس��برو« لصناعة اللعب، وقد حظيت بدعم مالي 
من مؤسس��ة العل��وم الوطني��ة بثالثة مالي��ني دوالر 

بهدف تنفيذها.
وعل��ى الرغم من أن »القط الروبوت« متوفر للبيع منذ 
عامني بنحو 100 دوالر أميرك��ي، فإن الباحثني يرغبون 
ف��ي دمج ال��ذكاء الصناعي ليكون ق��ادرا على القيام 
مبهارات أكثر من الت��ي يؤديها حاليا، ويعمل الباحثون 
على حصر األنش��طة التي تتطلب مس��اعدة ملحة 
لكبار الس��ن م��ن قبل »الق��ط الروبوت«، وم��ن بينها 
العثور على األشياء املفقودة، وتذكير الشخص بتناول 

الدواء أو مواعيد زيارة الطبيب.
ويتمي��ز »القط الروب��وت« عن الق��ط احلقيقي في أن 
األول ال يحت��اج إلى عناية خاصة من مرافقته، س��يما 
ما يتعلق بنظافته الشخصية، وقالت امرأة أميركية 
تبلغ من العمر 93 عاما، إن جتربتها مع »القط الروبوت« 
الذي اش��ترته العام املاضي »رائع��ة للغاية«، وأضافت 
أنها ال تش��عر بالوحدة طاملا أنه بجوارها، وعلى الرغم 
من أن املش��روع ما يزال في مراحل تطويره األولى، فإن 
الباحث��ني أكدوا على أنه��م ال يريدون تقدمي وعود »غير 

واقعية« ملا ميكن أن يقوم به »القط الروبوت«. 

أحذر من وضع الهاتف النقال في الجيب
حذرت دراس��ة أميركية م��ن وضع الهوات��ف احملمولة 
في اجلي��ب أو داخل حماالت الصدر للنس��اء مش��يرة 
إلى أنها تس��بب أضرارا كبيرة على اجلس��م والدماغ، 
وقد تتس��بب في إصابة الرجال ب�سرطان البروستات 
والنس��اء ب�سرطان الثدي، بحس��ب ما قالت املشرفة 
عل��ى الدراس��ة ديف��را دافي��س وفق��ا ملوق��ع »ميرور« 

البريطاني.
وأرجعت الدراس��ة السبب في ذلك إلى أن اإلشعاعات 
الص��ادرة م��ن الهوات��ف الذكية تض��ر بخاليا احلمض 

النووي وتغير في عملية التمثيل الغذائي لإلنسان.
هذا ودعت الس��لطات الصحية ف��ي والية كاليفورنيا 
األميركية مس��تخدمي الهواتف اخللوية إلى إبقائها 
بعي��دة عنه��م ع��دة أق��دام لتقلي��ل تعرضه��م إلى 

اإلشعاع وما يقترن به من مخاطر صحية. 
وأصدرت الوالية إرشادات لتقليل التعرض إلى اإلشعاع 
املنبعث م��ن الهواتف اخللوية بعد ظهور أدلة متزايدة 
على ارتباطه بالس��رطان، وضعف التركيز، ومشكالت 

في الصحة العقلية والتناسلية.
وترسل الهواتف اخللوية معلومات باستعمال إشارات 
راديوية ذات تردد منخفض ميكن أن تعرض املس��تعمل 
إلى أش��عة ض��ارة، وخاصة في أثناء تدف��ق املواد على 

الشاشة أو تنزيل ملفات كبيرة.
ول��م يتمكن اخلب��راء م��ن أن يثبت��وا بص��ورة مؤكدة 
أن إش��عاعات الهوات��ف النقالة تش��كل خطراً على 
الصح��ة، ولكن هناك م��ا يكفي من الدراس��ات التي 
ترب��ط بينها وبني هذه اخملاطر، وخاص��ة على األطفال، 

ما يبرر احلذر.

نهر دجلة.. عدسة زياد متيلقطة

أمثال شعبية 

)براقش(: اسم كلبة كانت لبيت من العرب في 
إحدى القرى اجلبلية في املغرب العربي، وكانت 
حترس املنازل لهم من اللصوص وقطاع الطرق، 
ف��إذا حضر أناس غرباء إل��ى القرية فإنها تنبح 
عليه��م وتق��وم مبهاجمتهم حتى يف��روا من 
القري��ة، وكان صاح��ب )براقش( ق��د علمها أن 
تسمع وتطيع أمره، فإذا أشار إليها بأن تسمح 
لضيوفه باملرور س��معت وأطاع��ت، وإن أمرها 

مبطاردة اللصوص انطلقت لفعل ما تؤمر.
وف��ي أحد األيام حض��ر إلى القري��ة مجموعة 
م��ن األعداء، فب��دأت )براق��ش( بالنب��اح لتنذر 
أه��ل القرية الذين س��ارعوا باخلروج من القرية 
واالختباء في إحدى املغارات القريبة، ألن تعداد 
الع��دو كان أكثر من تعداد أه��ل القرية. بحث 
األعداء عنه��م كثيرا ولكن من دون جدوى ولم 
يتمكنوا م��ن العثور عليهم فخرج االعداء من 

القري��ة التي فرح أهلها واطمأنوا بأن العدو لن 
يتمكن منهم.

عندم��ا رأت )براق��ش( أن األعداء ب��دأوا باخلروج 
بدأت بالنباح، حاول صاحبها أن يسكتها ولكن 
دون جدوى، عند ذلك عرف األعداء ان اهل القرية 
عادوا من املكان ال��ذي كانوا يختبئون فيه فيه 
، فقتلوه��م جميعا مبا فيه��م )براقش( ولذلك 

قالوا هذا املثل: )جنت على نفسها براقش(.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
 أصيبت سيدة بحالة من الذعر في 
أثن��اء رحلة ترفيهية م��ع أحفادها، 
وذل��ك بع��د وقوفه��ا أم��ام حوض 
س��مكة ق��رش، بدا وكأن��ه لم يرق 
للقرش ظه��ور ضيوف غير مرغوب 
به��م فضرب زجاج احل��وض ما أدى 

إلى إحداث كسر به.
نفس��ها  الس��يدة  تتمال��ك  ل��م 
وس��قطت عل��ى األرض م��ن هول 
املفاج��أة، األمر ال��ذي كاد يؤدي إلى 
تعرضه��ا إلصاب��ة، لك��ن األمر لم 
يخرج عن إطار اإلحس��اس باخلوف 
ال��ذي حتول س��ريعا إل��ى الضحك، 

فم��ا ح��دث، ل��م يك��ن اكث��ر من 
مقل��ب وقعت فيه الس��يدة إذ أنه 
ال ح��وض األس��ماك حقيق��ي وال 
الق��رش الذي يظهر في��ه حقيقي 
أيضا، فهما صور جتسيمية بتقنية 

الهولوغرافيا ثالثية األبعاد.
وحس��ب فيديو انتشر لهذا املقلب 

يب��دو بوض��وح أن أحفاد الس��يدة 
>اس��تفزاز  بكيفي��ة  عل��م  عل��ى 
القرش<، إذ طلبوا منها مالمس��ة 
زج��اج احل��وض أكث��ر من م��رة، مما 
يبعث بإش��ارات محددة لتش��غيل 
الشاشة التي يظهر فيها الوحش 
البح��ري املفترس وه��و يتجه نحو 

من استفزه وقد أعمى احلنق بصره، 
فيصيب زجاج احلوض بضربة قوية 

تكاد تكسره. 
رمبا ينس��جم هذا املقل��ب وحوض 
األسماك االفتراضي مع املكان فهو 
متحف اجلاسوسية الدولي املفتتح 
في عام 2002 في واش��نطن، حيث 

يت��م اس��تعراض احليل الت��ي كان 
يلج��أ إليها اجلواس��يس للحصول 
على املعلومات وأس��اليب التمويه 
الذكي��ة الت��ي كان��ت بحوزته��م. 
يُذكر أن هذا الفيديو حقق أكثر من 
مليونّي مشاهدة في أيام، وما يزال 

اإلقبال على مشاهدته في ازدياد.

قصة )جنت على نفسها براقش(

ملونشريط
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مليونا مشاهدة لـ »قرش« يكاد يحّطم زجاج الحوض ليهاجم سيدة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد ال تكون مرتاح البال هذا اليوم، والس��بب 
كثرة املش��كالت العملية والضغوط، إضافة 
إلى مطالب رئيسك في العمل وأسرتك. يوم 
مناسب ملشاركة احلبيب أحالمه وطموحاته 

حتى تشعر بقربه منك.

رمب��ا حتالظ اليوم أن هناك ش��خصا ما يحاول 
أن يقف في طريقك ويعطلك عن آداء عملك. 
ق��د حتاول معاجل��ة األمور واملواق��ف بطريقة 
حيكم��ة ولكن��ك بعد فت��رة لن تس��تطيع 

التحكم في أعصابك بهذه الدرجة. 

كل ش��خص لديه هموم ومش��اغل فال تكن 
كثير الشكوى. تبدو في بداية اليوم في حالة 
جيدة، لكنك سرعان ما تصاب باحلزن وفقدان 
األم��ل في كل ش��يء ج��راء التغي��رات التي 

حتصل فجأة في هذا الوقت.

الي��وم أكثر م��ن رائع حلس��م األم��ور وحتديد 
املواق��ف وحتديد ما يفيدك وم��ا يضرك حتى 
ال تضيع وقتك. ال تعتمد بش��كل كبير على 
احلمية الغذائية فقط للتخّلص من البدانة، 

بل عليك ممارسة الرياضة أيضا. 

ال تواجه اإلس��اءة بإس��اءة مثلها بل عامل 
الن��اس كم��ا حت��ب أن يعامل��وك. ش��جع 
الزم��الء عل��ى النه��وض مبك��را للعم��ل 
وامنحهم فرصة جيدة للتعبير عن آرائهم 

وأفكارهم.

إذا التقيت اليوم بشخص ما جديد، حاول أن 
تتعرف عليه وعلى طباعه وشخصيته، فرمبا 
يكون أقرب أصدقائك. اجعل هذا الش��خص 
يتعرف عليك أيضا وعلى ما حتب وما تكره. ال 

تتدخل في شؤونه اخلاصة. 

احلظ يحالف��ك الي��وم والظروف تس��اعدك 
على حتقيق النج��اح على مختلف األصعدة. 
كل م��ا عليك القيام ب��ه اليوم هو مضاعفة 
التح��ركات والقي��ام بتنفي��ذ واجباتك على 

أكمل وجه. 

ال يختلف أحد على كفاءتك ولكن احرص أال 
تثي��ر انطباعات خاطئة نتيجة انفعال مبالغ 
فيه جتاه موقف بس��يط. رغبتك في حتس��ني 
وضعك املادي على نحو سريع ستجعلك في 

النهاية تصطدم بواقع مرير. 

ابتع��د عن أجواء العمل بق��در اإلمكان اليوم 
حتى ال تتع��رض ملواجهات مع الزمالء. انضم 
إلى مجموع��ة من املفكري��ن والعقالء حتى 
تس��تفيد م��ن خبراتهم وجتاربه��م في هذه 

احلياة.

كن هادئا حتى إذا حدث ش��يء غير متوقع او 
إذا الحظت أن األجواء متوترة واألمور ليس��ت 
على م��ا يرام. كن صبورا عن��د إيجاد حل ألي 
إذا انته��ى الي��وم دون  مش��كلة وال تته��ور 

التعامل معها.

يتحس��ن وضعك املادي هذه الفترة بش��كل 
ملح��وظ جدا. رمبا حتصل على مبالغ مالية أو 
أرباحا بدون أن تبذل أي مجهود. كلما تعاملت 
بهدوء وببس��اطة م��ع من حولك، س��تتغير 

انطباعاتهم عنك لألفضل بالتأكيد.

الدلو الحوتالجدي

يتح��دث ه��ذا اليوم ع��ن الكثير م��ن املفاجآت 
اإليجابي��ة الت��ي ل��م تك��ن تتوقعه��ا وتزيدك 
اندفاعا وإقداما. يتحق��ق اليوم ما كنت تتمناه 
منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في 
مساعدتك لتكون حاسما في قرارات مصيرية.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. نصف النصف o أمانع

2. مجموعة متتالية o أعلو
3. نصف منار o العب تنس أميركي 

من أصول ايرانية
4. متشابهة o كثير هطول املاء.

5. س��ال )مبعثرة( o تخطى مرحلة 
الطفولة o قرأ.

6. أث��ار انتباه��ه o رم��ي الرماد في 
العيون o نعم )مبعثرة(.

 o 7. ذرة م��ن املادة فق��دت الكترونا
نصف مناص o حرف نصب.

8. هدم وس��وى باألرض o تس��تحق 
الشفقة.

9. قارة o لم يعد يذكر.
10. العب كرة سعودي سابق.

1. جنم التنس االسباني.
2. اسطورة التنس االملاني.

 o ماكنة بحث انترنت عاملية o 3. ازدحم
نصف واصل.

4. مبعن��ى o ح��رف للتأكي��د على صحة 
رأي.

5. كون ش��يئا من املع��دن o اختلف عن 
البقية o سال

6. العب تنس أميرك��ي معتزل حقق 14 
لقبا في تاريخه الرياضي

7. ده��ن الطع��ام)م( o يعود ع��ن رأيه وال 
يحقق ما وعد )م(.

8. العب تنس برازيلي o سهولة
9. بطلة كأس العالم بكرة القدم 1990.
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بغداد ـ عبد الكريم ياسر:
يش��هد الوس��ط الرياضي في هذه 
غي��ر  وحت��ركات  نش��اطات  األي��ام 
طبيعية لالعب��ي املنتخب الوطني 
الذي حصل على اللقب اآلسيوي في 
عام ٢٠٠٧ الذين يطلق عليهم جيل 
٢٠٠٧ كونه��م حصل��وا عل��ى إجناز 
فريد من نوعه وبحس��ب تصريحات 
البعض م��ن هؤالء الالعب��ني يتبني 
عل��ى  واحزانه��م  طموحاته��م  أن 
مصير الك��رة املتدهورة كما يدعون 
أروق��ة  ح��ول  التح��رك  جعلته��م 
السياس��يني وقادة البل��د من أجل 
احلصول على الدع��م ليكونوا على 
دفة قيادة الكرة من أجل العودة بها 
إلى منص��ات التتوي��ج .. ومن أجل 
التعرف على آراء أهل الشأن الكروي 
املعنيني اجرت "الصباح اجلديد" هذا 
االس��تفتاء الذي كان اول املتحدثني 
به افض��ل من عمل في امانة س��ر 
االحتاد س��ابقا احمد عباس ابراهيم 

الذي قال :
م��ن الطبيعي ان يطمح كل من له 
عالقه بلعبة كرة القدم س��واء كان 
العب��ا او مدربا اوحكم��ا او اداريا بان 
يكون ضمن قيادة كرة القدم سواء 
في تشكيلة االحتاد او في جلانه او في 
اي موقع ضمن حلق��ة القرار  وهذا 
ينطبق على ابطال اس��يا وغيرهم 
ممن ت��رك أث��راً إيجابيا في مس��يرة 
الك��رة العراقي��ه، ان الدف��ع بدماء 

جديدة كي تأخذ موقعها الطبيعي 
في قيادة الرياضه العراقيه هو هدف 
مطل��وب وطموح مش��روع وهذا ال 
يعني بان نهمل اصحاب اخلبرات في 

مختلف تفرعاتها.
وهنا البد ان أش��ير ال��ى ان النجاح 
في القي��ادة حتتاج ال��ى عمل كبير 
وت��درج ف��ي سلس��لتها املعروف��ة  
وأمتن��ى ان تتولى اجله��ات الرياضيه 
املعني��ه مس��ؤوليه تأهي��ل وإعداد 
ه��ذه النخب��ه وغيرها ممن نتوس��م 
فيهم قيادة رياضتن��ا نحو األفضل 
وان تباش��ر بوض��ع اخلط��ط لتأمني 
هذا الهدف واستاذا لذلك فأني أمل 
التوفيق لهؤالء الشباب ونظراءهم 
مم��ن قدمواالكثير للك��رة العراقيه 
وكتبوا تأريخها بأح��رف من نور.اما 

املتح��دث اآلخر هو احل��ارس الدولي 
الس��ابق فت��اح نصيف ال��ذي قال:  
ال ضي��ر في ذلك فكل ش��خص له 
طموح��ات واعتق��د ان كل االجيال 
خدمات الكره العراقيه ومنها جيل 
الثمانينات اللذي قدم الكثير للكره 
العراقي��ه من��ا الوص��ول الى كاس 
العالم واملشاركه في ثالث اوملبيادات 
موس��كو ول��وس اجنلس وس��يؤول 
وبطوالت اخلليج ثالث مرات وغيرها  
وذهبية االلعاب االسيويه في الهند 
82 نعم الكره العراقيه بحاجة الى 
التغيير من ناحية القياده ولكن هل 
التغيير س��يكون ش��امال فهنالك 
اش��خاص خدموا الك��ره من خالل 
االنديه او االحتاد فمنهم من فش��ل 

ومنهم من جنح.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��فت جلن��ة املس��ابقات ف��ي 
االحتاد املركزي لكرة القدم مواعيد 
انطالق اجلولة 12 من منافس��ات 

املرحلة األولى من الدوري املمتاز.
املس��ابقات  جلن��ة  مدي��ر  وق��ال 
ش��هاب أحم��د ف��ي تصريح��ات 
صحفي��ة إن اللجنة حددت اليوم 
موعدا النط��الق اجلولة 12 بإقامة 

مواجهت��ني، األولى جتم��ع البحري 
الكهربائي��ة،  الصناع��ات  م��ع 
والثانية بني الديوانية والنفط.وبني 
اجلولة تس��تكمل  أن منافس��ات 
يوم غٍد اإلثن��ني بإقامة 3 مباريات 
يلتق��ي فيه��ا نف��ط اجلن��وب مع 
الكهرب��اء، وامليناء م��ع الزوراء في 
قمة اجلولة، ويح��ل كربالء ضيفاً 

على القوة اجلوية.

وأشار إلى أن يوم الثالثاء جترى أربعة 
لقاءات أولها مب��اراة ديربي مدينة 
النجف حيث يلتق��ي النجف مع 
نف��ط الوس��ط  ويالع��ب الطلبة 
الشرطة يحل نفط ميسان ضيفاً 
على زاخو ويلتقي احلدود مع أمانة 
بغداد.. يشار إلى أن اجلولة تختتم 
األربعاء املقبل بإقامة مباراة واحدة 

جتمع احلسني مع السماوة.

بغداد ـ قسم اإلعالم:
رفع��ت وزارة الش��باب والرياض��ة، 
وتي��رة التحضيرات ملباراة املنتخب 
واملنتخ��ب  العراق��ي  الوطن��ي 
الس��عودي الش��قيق ف��ي ملعب 
البص��رة الدول��ي، نهاية الش��هر 
الق��ادم، في اطار مس��اعي العراق 
لرف��ع احلظ��ر الكلي ع��ن املالعب 
بتأه��ل  واالحتف��اء  الرياضي��ة، 
املنتخب الس��عودي ال��ى نهائيات 

كأس العالم في روسيا.
الش��باب  وزارة  مستش��ار  وق��ال 
والرياضة لشؤون الرياضة الدكتور 
حس��ن احلس��ناوي، إن االحتفالية 
ش��باط   27 ي��وم  س��تقام  الت��ي 
الدول��ي،  البص��رة  ملع��ب  عل��ى 
س��يحضرها ش��خصيات رياضية 

وثقافي��ة مهمة مبين��اً، إن هناك 
جلنًة برئاستي وعضوية مجموعة 
من امل��دراء العامي��ني تعمل على 
تهيئة األجواء املناسبة إلجناح هذه 

املباراة لوجستياً وإعالمياً وفنياً.
ال��وزارة  ان  احلس��ناوي،  واض��اف 
عقدت اكثر من اجتماع لدراس��ة 
كل الظروف التي تؤدي الى وسبل 
اجناح الفعالية، موضحاً، إن املباراة 
مهم��ة على مس��توى رفع احلظر 
وادامة العالقات بني الدول العربية 
فضال عن تهيئة املالعب العراقية 

وإظهارها بالصورة احلقيقية.
الش��باب  وزارة  مستش��ار  وب��نينّ 
ان  الرياض��ة  لش��ؤون  والرياض��ة 
املباراة مبثابة رس��الٍة ال��ى العالم 
مفادها ان العراق قادر على تنظيم 

البط��والت واملباريات عل��ى ارضه، 
مبس��توى ع��ال، فضال ع��ن إظهار 
للرياضة،  ص��ورة اجلمه��ور احمل��ب 
مس��تطرداً، لقد هيأن��ا كل االمور 

اللوجستية.
وأكد احلس��ناوي، ان يوم غٍد االثنني 
سيش��هد اجتماع��اً آخ��ر للجنة 
ف��ي البص��رة م��ن أج��ل دراس��ة 
واقعي��ة وعم��ل أكث��ر م��ن جتربة 
الظ��روف  لتهيئ��ة  اس��تطالعية 
موضحاً،  والفني��ة،  اللوجس��تية 
إن املباراة ستش��هد حض��ور قادة 
الرياضة والعب��ي منتخبات عربية 
تواج��د  ع��ن  فض��ال  وخليجي��ة، 
والدعوات  رئيس االحتاد االس��يوي، 
مس��تمرة، وس��ط ترحيب اجلميع 

باحلضور الى العراق.
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»سلة الكراسي« 
يالقي مصر في بغداد

»وطني الصاالت« يخسر 
أمام نظيره اللبناني وديا

بغداد ـ هشام السلمان*
يلتق��ي في الس��اعة الثالثة م��ن عصر الي��وم االحد 
منتخبن��ا الوطن��ي بك��رة الس��لة عل��ى الكراس��ي  
املتحركة واملنتخب الوطني املصري في لقاء دولي ودي 
يق��ام بينهما في قاعة نادي وس��ام اجمل��د التخصصي  
وذلك عل��ى هامش امللتقى الباراملب��ي العربي املنعقد 

حاليا في العاصمة العراقية بغداد.
ويض��م املنتخب املصري الالعبني س��امي الس��بعاوي 
ومحمد فرجلو ومحمد رش��اد ) قلب االس��د ( وحسن 
احلاوي واشرف ابو زيد واحمد بيبو وكعبوش وربيع العو 
اضافة الى املدرب جمال ج��اد الرب واملدير الفني عادل 

شريف.
وقال خالد رش��ك رئيس االحتاد العراقي لكرة الس��لة 
على الكراس��ي املتحركة ان املنتخب العراقي استعد 
بص��ورة جيدة لهذا اللق��اء الودي  االخ��وي الذي يقام 
ملناس��بة زي��ارة الوفود العربي��ة الى العاصم��ة بغداد 
الجل عكس الصورة االيجابية للعراق في ظل الظروف 

االمنية املستقرة التي يعيشها.
واضاف رش��ك ان هذه املباراة التي جتمع بني املنتخبني 
العراقي واملصري تعد رس��الة س��الم لكل العالم بان 
العراق وعاصمته بغداد بس��الم وامن واستقرار وهو ما 

يهدف اليه امللتقى العربي الباراملبي.
م��ن جانب اخر افتتح��ت في قاعة اللجن��ة الباراملبية 
العراقية ي��وم امس الدورة التحكيمي��ة الدولية برفع 
االثقال  باشراف ممثل االحتاد الدولي للعبة  االردني عزام 
الزعبي. ويش��ارك في الدورة التي تستمر حتى الثالثاء 
املقبل اكثر من عش��رين مشاركا اجمعوا على ان مثل 
هك��ذا دورات ذات فائ��دة كبيرة للجمي��ع خاصة وانها 
متنح ش��هادة حتكيمية عربية دولية ميكن للمش��ارك 
الدخ��ول من خاللها الى عال��م التحكيم عندما يزداد 

خبرة وجتربة .

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بيروت ـ عدي صبار*
خس��ر منتخبنا الوطن��ي لكرة الص��االت أمام نظيره 
اللبنان��ي بثالث أهداف  مقابل هدفني ، في اللقاء الذي 
أقيم بني املنتخبني  عل��ى صالة نادي الصداقة، ضمن 
معس��كر منتخبنا املقام في بيروت ، في اطار املباريات 
التجريبية التي يخوضها فريقنا حتضيرا، للمش��اركة 
بنهائيات كأس اسيا، والتي ستقام في الصني تايبيه ، 

بداية شهر  ِشباط املقبل.
اللق��اء لم يكن س��يئا بالنس��بة ملنتخبنا باس��تثناء 
النتيج��ة التي التعد جوه��ر وغاية الودي��ات، بل االداء 
وتقيي��م امل��درب مل��دى جهوزي��ة العبي��ه وحضورهم 

الذهني وهذا ما حتقق بحسب كالم بعيوي .
وق��ال م��درب منتخبن��ا الوطني هيثم عب��اس بعيوي  
:ان “منتخبن��ا قدم مباراة جي��دة ، بالرغم من اضاعتنا 
جلمل��ة م��ن األه��داف احملقق��ه”، مبين��اً ان “املنتخ��ب 
اللبناني س��جل هدف��ني االول من خطأ مش��ترك بني 
خط الوس��ط والدفاع  والثاني من سوء تقدير من قبل 
احلارس ”.. وأضاف أن “املباراة كانت مفيدة جدا وانا راٍض 

على االداء .

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

الشارقة ـ نبيل الزبيدي*

انطلق��ت ي��وم ام��س منافس��ات 
الثاني  العرب��ي  االوملبي��اد  بطول��ة 
للش��طرجن والت��ي تض��م فعاليات 
واخلاط��ف  والس��ريع  الكالس��يك 
بالف��ردي والفرقي للذك��ور واالناث 
واالندي��ة الرج��ال والنس��اء الت��ي 
حتتضنها مدينة الشارقة االماراتية 
لغاية الرابع عش��ر ش��باط املقبل 
مبش��اركة 250 العب والعبة ميثلون 
منتخب��ات الع��راق واالردن ولبن��ان 
واليم��ن والس��عودية  وفلس��طني 
والكويت وُعم��ان والبحرين وتونس 
واملغ��رب والس��ودان ومص��ر وليبيا 
ع��ن  فض��ال  والصوم��ال  واجلزائ��ر 

االمارات البلد املضيف.
ويتأل��ف الوفد من رئاس��ة محمد 
وامل��درب املصري  مه��دي احلكي��م 
والالعبني  ابراهي��م  احم��د  محمد 
فئ��ة  ضم��ن  احم��د  لي��ث  عل��ي 
وكاري��ن كمال  للرجال  املتقدم��ني 
فئة املتقدمات للنساء واحمد جزا 
جمال فئة حتت 14 س��نة وزيد عالء 
جاسب حتت 12 سنة وريتاج سعد 
محسن دون 8 سنوات اناث واحلكام 
الدوليني س��عد محس��ن الكناني 

وحسني كاظم حسن.
وقال محمد مهدي احلكيم: نتوقع 
ان يحق��ق العبون��ا مراكز متقدمة 
في هذا احملفل العربي اذ مت اختيارهم 
على ض��وء نتائجهم االخيرة حيث 
ت��وج الالعب عل��ي لي��ث ببطولة 
الع��راق للمتقدمني الع��ام املاضي 
2017 فيم��ا حص��ل الالعب احمد 
جزا جم��ال على نحاس��ية بطولة 
اس��يا بفعالية اخلاطف التي جرت 
العام املنصرم في االمارات وحصل 
على بطولة العراق للشباب دون 20 
س��نة وهو بعمر 14 س��نة وكذلك 
حق��ق املركز الس��ابع ف��ي بطولة 
الرجال  للمتقدمني  الع��راق  نهائي 
مبينا ان كارين كم��ال جالل الدين 
حصل��ت عل��ى نحاس��ية بطول��ة 
العرب في السودان عام 2016 ومن 

املتوقع ان حتصد احد املراكز االولى 
وفيما يخص الالعبة ريتاج س��عد 
محسن فانها بطلة العراق للعامني 
2014 و2015 دون 6 س��نوات وبطلة 
العراق دون 8 سنوات 2017 وكذلك 
حصل��ت على املركز الس��ادس في 
بطول��ة اس��يا الت��ي احتضنته��ا 
طهران عام 2016، وحصد زيد عالء 
على نحاسية بطولة العرب العام 
املاضي في مدينة جربا التونس��ية 
بفئة 10 س��نوات وبطل العراق في 
النس��خة املاضي��ة بفئ��ة دون 12 

سنة.
من جانبه اشار احلكم الدولي سعد 
محس��ن الكناني: ان االحتاد العربي 
اخت��ار نظي��ره اإلماراتي م��ن اجل 
ستضافة البطولة وكانت اإلمارات 
اخلي��ار الثالث بعد املغرب واألردن، اذ 

اعتذرت املغرب استضافتها لظروف 
خاص��ة، وبعد موافق��ة األردن على 
استضافة بطولة املراحل العمرية 
فقط على أن تس��تضيف اإلمارات 
بطوالت الكبار، لكن االحتاد األردني 

عاد واعتذر عن االستضافة.
وعن حظوظ الالعبني اكد الكناني 
ان العراق له مكانته على الصعيد 
العربي بالشطرجن من خالل تواجده 
ف��ي كل البط��والت الت��ي يقيمها 
العب��ون  ولدين��ا  العرب��ي  االحت��اد 
والعب��ات بالتنصي��ف االول عربي��ا 

السيما بالفئات العمرية.
ش��هد الي��وم االول اقام��ة املؤمتر 
الفني ملمثلي املنتخبات املشاركة 
بحض��ور محمد احلس��يني االمني 
الع��ام املس��اعد لالحت��اد العرب��ي 
بالش��طرجن ومهدي عب��د الرحيم 

رئيس جلنة احل��كام لالحتاد العربي 
وخلود الزرعوني مديرة البطولة.

وح��ددت لوائح االوملبي��اد انه يجب 
ان يكون احلكم الرئيسي لبطولة 
الرج��ال والس��يدات حكم��ا دوليا 
ولدي��ة ترخي��ص دولي وم��ن خارج 
الدول��ة املنظم��ة، كم��ا يجب ان 
يك��ون ملم��ا بقان��ون الش��طرجن 
وانظم��ة  املس��ابقات  وبقواع��د 
اللع��ب اخملتلف��ة وانظمة كس��ر 
التع��ادل، وان يجيد متام��ا برنامج 
 Swiss( )التزويج )س��ويس ماجن��ر
احلك��م  ويس��اعد   )  Manager
الرئيسي للبطولة طاقم حتكيمي 

تختاره اللجنة املنظمة.
ويحص��ل عل��ى لق��ب البطول��ة 
الالع��ب الذي يجم��ع اعلى رصيد 
من النقاط بنهاي��ة البطولة وفي 

ح��ال تع��ادل العبني اثن��ني او اكثر 
بنف��س عدد النق��اط، يتم تطبيق 
انظم��ة كس��ر التع��ادل الدولية 
املعتم��دة والت��ي س��يتم االعالن 
عنه��ا قب��ل ب��دء البطول��ة، ويتم 
منح اللقب للفائز بكسر التعادل، 
وفي حال تعادل العبني اثنني فقط 
بالنق��اط على املرك��ز الثالث يتم 
منحهم��ا ميداليتني برونزيتني دون 
احلاجة لكس��ر التع��ادل وفي حال 
تعادل اكث��ر من العبني على املركز 
الثالث يتم منح الوسام النحاسي 
لالعب الفائز باملركز الثالث بكسر 
التع��ادل حس��ب انظم��ة االحت��اد 

الدولي للشطرجن.
يحصل الالعب الفائز باملركز االول 
ببطولة فردي الرج��ال واملتعادلون 
مع��ه بالنقاط بح��د اقصى ثالثة 

العبني على لقب اس��تاذ دولي في 
الشطرجن IM بصفة مباشرة وعلى 
 GM نورم درجة اس��تاذ دولي كبير
ش��ريطة انف��راده بالنق��اط، فيما 
حص��ل الالعب��ة الفائ��زة باملرك��ز 
االول ف��ردي الس��يدات واملتعادالت 
معها بالنقاط بح��د اقصى ثالثة 
العب��ات على لقب اس��تاذة دولية 
 WIMللس��يدات الش��طرجن  ف��ي 
بصفة مباش��رة وعلى نورم درجة 
اس��تاذة دولي��ة كبيرة للس��يدات 
WGM شريطة انفرادها بالنقاط . 
واذا كان البط��ل او البطلة منفردا 
مينح صاحبي املركز الثاني والثالث 
فيها على لق��بFM، WFM طبقا 
للشروط الصادرة عن االحتاد الدولي 

للشطرجن ابتداًء من 2017/7/1.
يطب��ق نظام كس��ر التع��ادل في 
املس��ابقات الفردية حسب لوائح 
االحت��اد العربي للش��طرجن واالحتاد 
الدولي للش��طرجن حسب املعايير 

التالية:
املس��ابقات الفردي��ة املقامة وفقا 
للنظام السويس��ري: يطبق كسر 
التع��ادل باتب��اع الترتي��ب التالي: 
نتائ��ج لق��اءات الالعبني مع��ا )اذا 
كان��وا جميع��ا لعبوا مع��ا(. عدد 
مرات الفوز. نظام بوخولز: اجمالي 
نق��اط خص��وم كل الع��ب نظ��ام 
بوخولز الوس��طي: اجمالي نقاط 
خصوم كل العب مع حذف نتيجة 
اق��ل اخلص��وم مب��اراة فاصل��ة )6 
دقائ��ق لالبيض – 5 دقائق لالس��ود 

مع افضلية التعادل لألسود(.
الفردية  املس��ابقات  وفيما يخص 
املقامة وفقا لنظام الدوري الكامل

Round Robin  فانه تطبق انظمة 
كس��ر التع��ادل باتب��اع الترتي��ب 
التالي: نتائج لقاءات الالعبني معا، 
وعدد مرات الفوز ونظام برجر وتقام 
مباراة فاصلة )6 دقائق لالبيض – 5 
دقائق لالسود مع افضلية التعادل 

لألسود(.

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

منافسات األولمبياد العربي الثاني بالشطرنج بدأت أمس
بمشاركة 250 العبا يمثلون 17 منتخبًا

الوفود املشاركة في البطولة

جنوم جيل 2007

جوانجزو ـ وكاالت:

حقق منتخب أوزبكستان األوملبي، لقب 
كأس آس��يا حت��ت 23 عاًما، بف��وزه 1-2 
على فيتن��ام، في املب��اراة النهائية التي 
أقيم��ت في مدين��ة جواجن��زو الصينية، 
أمس..  سجل ألوزبكستان، روستامجون 
أش��ورماتوف وأندري س��يدوروف، مقابل 
ه��دف فيتنامي حمل توقيع جنويان قواجن 

هاي.
 ولم تكن ظروف املباراة سهلة للطرفني، 
بس��بب هط��ول الثل��وج الكثيفة على 
أرضي��ة ملعب جواجن��زو األوملب��ي، إال أن 
العبو أوزبكس��تان جنحوا في التسجيل 
8، ع��ن طري��ق  الدقيق��ة  ف��ي  مبك��رًا 

روستامجون أشورماتوف.
 إال أن ه��داف منتخ��ب فيتن��ام األوملبي، 
العب الوس��ط جنويان ق��واجن هاي، صدم 
اخلص��م، بتس��جيله ه��دف التعادل في 
الدقيق��ة 41، عب��ر ضرب��ة ح��رة نفذها 

بنجاح بالقرب من منطقة اجلزاء.
وتأخ��ر انطالق الش��وط الثاني ألكثر من 
نصف ساعة، بسبب قيام عمال امللعب 
بتنظي��ف األرضي��ة م��ن الثل��وج الت��ي 

اجتاحت أرضية االس��تاد، قب��ل أن يجبر 
حكم الس��احة العبي أوزبكستان على 
تغيير قمصانه��م من اللون األبيض إلى 
األزرق، لتف��ادي التش��ابه بني قمصانهم 

وأرضية امللعب البيضاء.
الطوي��ل، ع��اد العب��و  التوق��ف  بع��د   
املنتخب��ني للملع��ب وإكم��ال الش��وط 
الثاني، حيث شهد الشوط، تأثر الالعبني 
م��ن التوقف الطويل ما بني الش��وطني، 
بجانب اس��تمرار هطول الثلوج، ليجدوا 
صعوب��ة ف��ي ف��رض س��يطرتهم على 

املباراة، وينتقلوا إلى الوقت اإلضافي.
ملنتخ��ب  الرابح��ة  الورق��ة  وجنح��ت   
أندري سيدوروف،  املهاجم  أوزبكس��تان، 
في حس��م اللقب اآلسيوي، عندما دخل 
كالعب بديل في الدقيقة 118، ليسجل 
ه��دف الفوز ف��ي الدقيق��ة 120، ليفوز 

منتخبه باللقب ألول مرة في تاريخه.
حقق اجلمهور احلاضر للمباراة النهائية، 
بني منتخبي فيتنام وأوزبكس��تان، رقًما 
قياس��ًيا ف��ي التواج��د خالل مس��ابقة 

كأس آسيا، حتت 23 عاًما بالصني.
وانتهت املب��اراة النهائي��ة، التي أقيمت 
أم��س، بف��وز أوزبكس��تان بنتيجة 1-2 
وحص��د اللقب اآلس��يوي. وذك��ر االحتاد 

اآلسيوي، أن عدد اجلمهور احلاضر للمباراة 
النهائية، التي أقيمت في ملعب جواجنزو 
األوملبي، بل��غ 6 آالف و200 متفرج، برغم 

امللعب الذي اكتسى بالثلوج.
 ويعتبر هذا احلضور، األكبر في مس��يرة 
البطولة اآلسيوية لتحت 23 عاًما، التي 
انطلقت في 2013، حيث ش��هد نهائي 
النس��خة األولى في سلطنة ُعمان، بني 
منتخبي الس��عودية والع��راق، حضور 4 

آالف و700 متفرج. 
وارتفع العدد تدريجًيا في نهائي النسخة 
املاضي��ة 2016 في قط��ر، الذي جمع بني 
منتخب��ي اليابان وكوريا اجلنوبية، وبلغ 5 

آالف و394 متفرًجا.
 يذكر أن النس��خة املقبلة من البطولة، 
في 2020 التي لم يتحدد مكان إقامتها 
حتى اآلن، س��تكون مؤهلة إل��ى أوملبياد 

طوكيو 2020.
وكانت قطر أحرزت املركز الثالث بفوزها 
ج  عل��ى كوري��ا اجلنوبي��ة 1-0. كم��ا ت��ونّ
القط��ري املعز علي بجائزة أفضل هداف 

في البطولة )6 أهداف(.
م��ن جانب اخر، رف��ض املكتب التنفيذى 
لالحتاد اآلس��يوي، الطلب��ات املقدمة من 
اإلم��ارات والس��عودية، بنق��ل مباري��ات 

أنديتهما في مسابقة دوري األبطال، أمام 
الفرق القطرية، إلى مالعب محايدة.  

وص��وت 14 عض��ًوا باملكت��ب التنفيذي 
لالحتاد اآلس��يوي، خالل االجتم��اع الذي 
عقد أم��س الس��بت، ف��ي ماليزيا، ضد 
طلب��ي اإلم��ارات والس��عودية، مقاب��ل 
موافق��ة 3 أعضاء، وامتن��ع عضو وحيد 

عن التصويت.
وأصب��ح اخلي��ار األخي��ر أم��ام اإلم��ارات 
والسعودية لنقل مباريات أنديتهما في 
دوري أبطال آس��يا أمام الفرق القطرية، 
إلى مالع��ب محاي��دة، هو اللج��وء إلى 

احملكمة الرياضية الدولية »كاس«.
وتنطل��ق مباري��ات دور اجملموع��ات ف��ي 
النس��خة اجلديدة م��ن مس��ابقة دوري 
أبطال آس��يا، س��تنطلق يوم 12 شباط 
املقبل.. يذكر أن تركي آل الش��يخ، رئيس 
الهيئ��ة العام��ة للرياضة الس��عودية، 
أك��د أمس، عدم وجود ما مينع اللعب في 

قطر.
حس��ابه  عب��ر  الش��يخ،  آل  وكت��ب 
عل��ى موق��ع التواصل تويت��ر »كرئيس 
لهيئ��ة الرياض��ة، موقفي أن��ه ال دخل 
له��ا بالسياس��ة، وال أجد م��ا مينع من 

املشاركة في قطر«.

الجماهير تسجل رقمًا قياسيًا برغم الثلوج

»أوزبكستان« يحرز لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا

تقرير

العبو اوزبكستان
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6:15 مساًء

5:00 عصرًا

10:45 مساًء

8:00 مساًء

2:30 ظهرًا

مفكرة اليوم

أتليتكو مدريد ـ بالماس

جنوى ـ اودينيزي

برشلونة ـ األفيس

ميالن ـ التسيو

سيال ـ إنتر ميالن

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

مواجهتان في بدء الجولة 12 لممتاز الكرةوجود »الشباب« في اتحاد الكرة.. ضرورة

رفع وتيرة تحضيرات لقاء االسود والسعودية



أحالم يوسف:
هناك مثل ش��ائع يقول "اغضب صديقك 
تكش��ف س��ريرته" ألننا س��اعة الغضب 
ميك��ن ان نتفوه بكل م��ا بداخلنا من أفكار 
واراء قد نكون حافظنا على سريتها حرصا 

على العالقة التي تربطنا باآلخر.
البعض يقول ان ساعة الغضب ال تكشف 
السريرة فحس��ب، بل تكشف عن طبيعة 
الفرد األخالقية، فان كان مهذبا سيحافظ 
عل��ى لغت��ه الس��ليمة ورد فعل��ه املت��زن، 

والعكس صحيح.
-سالمة العزاوي تقول: جتربتي الشخصية 
تق��ول ان س��اعة الغضب ال تعن��ي ابدا ان 
اظه��ر ما ابطن او اؤمن به.. قد تكون مجرد 
فكرة معينة اعلم انها تزعج من اغضبني 
فاذكرها ليس اميانا بحقيقتها بل اميانا بانها 
ستزعجه مثلما ازعجني.. لذلك فعلينا ان 
نكون أكثر تس��امحا مع من يغضب ويبدأ 
بنطق كلمات جارحة، طبعا مع األخذ بعني 
االعتبار طبيع��ة العالقة التي تربط طرفي 

املشكلة.
يبدو االمر بس��يطاً، وادعى الى التس��امح، 
لك��ن هن��اك م��ن ي��رى ان لالم��ر تداعيات 

مستقبلية، اذ قال مهند عباس:

- س��اعة الغضب حتدد مس��تقبل العالقة 
لذل��ك فأحيان��ا م��ن الض��روري ان نتعمد 
افتع��ال مش��كلة او خ��الف ك��ي نع��رف 
مدى مصداقية الش��خص س��واء بعالقة 
الصداق��ة او العالقات العاطفي��ة ويقول: 
ميك��ن ان نغضب��ه بأم��ور بس��يطة، مث��ل 
التخل��ف عن موعد مع��ني، او التنصل عن 
أداء واجب معه، هنا ستكون ردة فعله هي 

حقيقته اجملهولة، فان سامحني وبحث عن 
اعذار قبل ان افكر انا بالتماس العذر فذلك 
يعن��ي اني محظوظ به وس��أحافظ عليه، 
اما ان حدث العكس كأن يغضب ويخاصم 
ويتف��وه بكلمات نابية عن��ي، فذلك يعني 

اني كنت مخدوعا به واالنسحاب افضل.
وتربط بانا عبد األمر بالطيبة، فلقد قالت:

- الن��اس الذي��ن يغضب��ون بس��رعة عادة 

يكونون طيبني جدا وانفعاالتهم سريعة وانا 
احتدث عن جتربة ألني اغضب بسرعة، لذلك 
فس��اعة الغضب انفض كل م��ا بداخلي، 
لكن��ي ال اضمر احلقد، وال اع��رف اللؤم، وال 
احمل الضغينة ألني قلت كل ما اريد قوله، 
وهن��اك حالة أخرى تتمث��ل بالغضب الذي 
احس��ه جتاه اوالدي ان وجدته��م مقصرين 
بواجباته��م املنزلي��ة، فس��اعتها ميكن ان 
انعته��م بصفات وكلم��ات ال اعنيها بتاتا، 
ولك��ن الغاية منه��ا، اش��عارهم باخلطأ او 
التقصي��ر.  لذا فالغض��ب ميكن ان يجعلنا 
نتف��وه مبا نضم��ر، وميكن ان نتفوه بش��يء 
إلش��عار االخر بالذنب لي��س اكثر. ومن هنا 

فهو ليس مقياسا للسريرة ابدا.
الغضب، س��اعة فصل بني العقل واجلنون، 
ألنن��ا ع��ادة نن��دم بع��د انزي��اح العاصفة 
وعودة اله��دوء، والندم نلحقه بالبحث عن 
وس��يلة اعتذار مناس��بة تليق مب��ا تفوهنا 
ب��ه من كلم��ات جارحة، ومن هن��ا لتجنب 
كل ه��ذا املوقف علينا ان نع��ي ان النفس 
البش��رية مطواعة، ميك��ن ان نروضها على 
م��ا نريد، وبالتالي فيمكن ان نتعلم كيفية 
السيطرة على انفعاالتنا حبا باالخر وقبلها 

حبا بانفسنا.

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Sun. 28 Jan. 2018 issue (3867( األحد 28 كانون الثاني 2018 العدد

ختامها مخدرات

جمال جصاني

ما تتناقله وس��ائل اإلعالم عن نشاط عصابات بيع وترويج 
اخملدرات في العديد من املدن العراقية، يثير القلق الش��ديد 
لدينا على سالمة مجتمع ظل بعيداً عن سموم آفة الدمار 
الش��امل هذه. هناك الكثير من املعطيات التي تشير الى 
جدية هذا اخلطر، الذي يس��تهدف باألساس روح اجملتمعات 
وأملها في التجدد والتغيير، أي شريحة الشباب من شتى 
املس��تويات واملنح��درات. لقد مثل��ت حادث��ة اعتقال جنل 
محاف��ظ النجف احلالي بتهمة نقل اخملدرات الى العاصمة 
بغداد )بغض النظر عن تفصيالتها( مؤشراً ال يقبل التأويل 
عل��ى جدية ه��ذا اخلط��ر املميت. ت��درك مافي��ات اخملدرات 
وشبكاتها األخطبوطية، طبيعة الظروف القاهرة التي مير 
بها العراق بكل ش��رائحه وبنحو خاص ش��ريحة الشباب، 
بعد سلس��لة احلروب واإلحباطات التي ل��م جتد لها حلوالً 
واقعي��ة حتى هذه اللحظة. إن انس��داد اآلف��اق أمام هذه 
الش��ريحة وازدياد معدالت البطالة بني صفوفها، وهيمنة 
املواقف والسياسات املتخلفة والبعيدة عن املسؤولية في 
التعاط��ي مع احلاجات الطبيعية لهذه الش��ريحة املترعة 
باحليوي��ة واالندفاع واحلماس، س��اعد على اجنراف قطاعات 
غي��ر قليلة منهم الى دروب االنحراف ووهم اخلالص الفردي 
الس��ريع بنهاياته التراجيدية املؤس��فة. لي��س هناك أدنى 
ش��ك من ارتباط هذا امللف اخلطير )انتشار اخملدرات( ببقية 
امللفات املهمة التي يواجهه��ا العراقيون )مجتمعا ودولة( 
وف��ي املقدم��ة منها ملفي احل��رب ضد اإلرهاب والفس��اد. 
لق��د خلفت لنا عصابات اإلجرام واإلرهاب وذروتها املتمثلة 
بالدولة اإلس��المية في العراق والشام )داعش( تركة ثقيلة 
في هذا اجملال سترافقنا لوقت سيطول أو يقصر تبعاً لنوع 
اخلي��ارات التي س��نعتمدها كعراقيني عل��ى املدى املنظور. 
كما أن عسكرة اجملتمع التي رافقت سقوط املدن العراقية 
بي��د تلك العصابات صيف العام 2014، س��تلقي بظاللها 

الثقيلة على تلك اخليارات.
علينا مواجهة حقيقة بقاء ومتدد هذه اآلفة، واإلقرار بوجود 
الكثي��ر من الش��روط واملناخات املس��اعدة لتس��للها الى 
أعماق أوس��ع، ملا تتمتع به هذه البضائع املميتة من مميزات 
لالنتش��ار والتوزيع واالس��تهالك. كما أن شبكات الفساد 
اخملتلف��ة ونفوذها الذي وضعنا ضمن قائمة الدول العش��ر 
األكثر فس��اداً في عالم اليوم، س��توفر لهذه اآلفة كل ما 

حتتاجه من حماية ورعاية ودعم.
لق��د ش��اهدنا قبل أيام مش��اهد عل��ى مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، تظه��ر إح��دى الغ��زوات الظافرة للش��رطة 
العراقية وهي تضع العشرات من صناديق البيرة واملشروبات 
الكحولي��ة على ش��كل طوابير، لتس��حق حت��ت عجالت 
عرباتها وش��فالتها، تقرب��اً الى اهلل..! وغير ذلك املش��هد 
هناك الكثير من املمارس��ات والتصرف��ات التي تفضح لنا 
نوع العقليات التي تدير وتقود مؤسس��اتنا احلكومية على 
خط��ى ملهم احلم��الت اإلميانية وفلول مقلديه املنس��بني 
لداعش. مع مثل هذه املزاودات واالس��تعراضات في بورصة 
التقوى والعفة، واإلصرار على اعتماد منهج الوصاية على 
بعضن��ا البعض اآلخر، لن نحصد غير املزيد من اإلحباطات 
والهزائ��م احلضاري��ة، وبالتال��ي املزي��د من حق��ول ومزارع 
اخلشاش وورش تصنيعه وش��بكات ترويجه وتوزيعه ألكبر 
عدد من املستهلكني. إن السبيل ملواجهة هذه اآلفة وكما 
أشرنا لن ينفصل عن حصول حتوالت جذرية في السياسة 
العام��ة للدولة ومؤسس��اتها من األس��رة واملدرس��ة الى 
القضاء والتش��ريعات احلاسمة في هذا اجملال. أما من يصر 
على اس��تيراد عطابات البعض من دول اجلوار في التعاطي 
مع هذا امللف، فعليه أن يتصفح جيداً حجم الفشل الذي 

حصدته غزواتهم وسياساتهم في هذا امليدان..     

ومضــة

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

إغضب صديقك.. لن تكشف عن سريرته فعال

كشفت النجمة العاملية 
سيلني ديون عن سعادتها 
البالغة بالزيارة التي قامت 
بها النجمة العاملية أديل 
حفله��ا  كوالي��س  ف��ي 
ب���"الس فيغ��اس"، وذلك 
بوعك��ة  أصابته��ا  قب��ل 

صحية.
وانتشرت صورة من اللقاء 
ال��ذي جم��ع النجمت��ني، 
وظهرت أدي��ل وهي ترتدي 
"ت��ي ش��يرت" مطبوع��ا 
عليه صورة س��يلني ديون 
"احبه��ا  علق��ت:  الت��ي 

كثيراً".
اخلاص  الطبيب  أن  يذك��ر 
دي��ون كان ق��د  بس��يلني 

طلب منه��ا الراحة وعدم 
تتعاف��ى  لك��ي  الغن��اء 
الصوتية لبضعة  حبالها 
أيام، حتى ال تتطور حالتها 

الصحية بنحو سلبي.
وانتش��رت الص��ورة بنحو 
كبير عبر مواقع التواصل 
االجتماعي وأثنى اجلمهور 

على محبة النجمتني.

أعلن��ت املمثلة الس��ورية 
فواخرج��ي،  س��الف 
بفيلمه��ا  العم��ل  ب��دء 
اجلدي��د  الس��ينمائي 
وال��ذي  "باملي��را"  بعن��وان 
مشتركاً  إنتاجاً  س��يكون 
ب��ني ش��ركتها "ش��غف" 
الروس��ية  والش��ركة 

"بروالين فيلم".
ونش��رت فواخرج��ي عب��ر 
صفحتها اخلاصة على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي 
صوراً من أح��د إجتماعات 

والتي  للفيلم،  التحضي��ر 
جمع��ت فريق��ي العم��ل 
م��ن الش��ركتني بحض��ور 
زوجها املمثل السوري وائل 

رمضان.

كش��فت مص��ادر خاصة 
أن التكهن��ات الت��ي دارت 
للفن��ان  تغري��دة  بش��أن 
اللبنان��ي وائ��ل كف��وري، 
على موق��ع "تويتر" وقيل 
أن��ه يري��د االعت��زال غي��ر 
املوض��وع  وأن  صحيح��ة، 
كان مج��رد تعليق قرر من 
خالل��ه أن يص��ف احلال��ة 
الفنية ف��ي الوقت اجلاري، 
و قد كتب " م��ش قادر.... 
آُخ��د ق��رار وَقِّ��ف أو َكّفي 
ميَعه  املش��وار َقّلو.... السَّ
الزَّقيِف��ه... صارو  و  بالَفن 

كتار".
أن  املص��ادر  وأضاف��ت 

الختي��ار  يس��تعد  وائ��ل 
مجموع��ة م��ن األغنيات 
اجلدي��دة قبل حلول فصل 
الصيف املقبل إلى جانب 
اس��تعداده لسلسلة من 
احلفالت بني لبنان وخارجه،، 
ومسألة االعتزال ميكن أن 

تأتي على ذهن أي فنان.

سيلين ديون

وائل كفوري

سالف فواخرجي

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
دخل��ت القري��ة العاملية ف��ي دبي موس��وعة " غينيس " 
لألرقام القياس��ية ب� " أكبر كوب من الش��اي الساخن " 
في العالم لتتفوق بذلك على الرقم القياس��ي الس��ابق 

الذي مت تسجيله العام املاضي في شنغهاي الصينية.
وق��ام بإعداد الكوب - الذي يحتوي على خمس��ة آالف لتر 
من ش��اي الك��رك - 120 طاهيا من كمي��ات مياه كبيرة 
و155 كل��ج من الش��اي و270 كلج من احلليب و360 كلج 
من السكر و155 كلج من الزجنبيل و4.5 كلج من القرنفل 

و27 كلج من عيدان القرفة و27 كلج من بودرة الهيل.
وتطلب إع��داد الكوب الضخم - الذي دخل املوس��وعة - 
12 س��اعة من العم��ل ليتم تقدميه مجان��ا ألكثر من 45 
ألفا من ضيوف القرية العاملية - الوجهة العائلية األولى 
للثقافة والتس��وق والترفيه في املنطق��ة، وفقا ملا ذكرت 

وكالة "وام".

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتدت عارضات حلال ملونة وسراويل وأثوابا تكسو أرجلهن 
في عرض أزياء أسبوع املوضة، الذي قال عنه منظمون إنه 
األول من نوعه في املدينة للموضة "احملتش��مة" املفضلة 

لدى املسلمات.
عرضت تل��ك األزياء في إطار ع��رض للموضة ذات الطابع 
الش��رقي أقيم على هامش أسبوع املوضة لألزياء الراقية 
في باريس. ويتيح العرض اجلانبي مس��احة إللقاء الضوء 

على أزياء من الشرق األوسط وآسيا.
وقال املنظمون إن املوضة احملتش��مة واجهت مقاومة في 
فرنسا بس��بب ارتباطها بالدين، لكن هناك طلب متزايد 

على تلك املالبس في البالد وخارجها.
وقال��ت هند جودار مدي��رة عرض األزياء الش��رقية لرويترز 
"نح��ن فرنس��يون، وفي فرنس��ا نري��د االس��تجابة لهذا 
الطلب الفرنس��ي، فهناك سوق فرنس��ية لذلك، وأيضا 

هناك سوق للتصدير".
وأضافت جودار: "مقاومة فرنس��ا للموضة احملتش��مة ال 

عالقة له باملوضة ذاتها بل لها عالقة بالدين".

أكبر كوب شاي يدخل 
موسوعة غينيس

ألول مرة .. عرض 
لألزياء "المحتشمة" 

في باريس

الصباح الجديد - وكاالت:
بعدما أعلنت شبكة قنوات 
األول/ كان��ون  ف��ي   "HBO"
ديس��مبر املاضي عن عودة 
 "Big Little Lies" مسلسل
مبوس��ٍم ث��اٍن م��ع غالبية 
أبطاله، وأنه س��يكون من 
املمثلني  وتنفي��ذ  بطول��ة 
العامليني نيك��ول كيدمان، 

وريز ويزرسبون.
أُعلن مؤخ��راً، عن إنضمام 
ميري��ل  العاملي��ة  املمثل��ة 

اجلديد،  املوس��م  إلى  س��تريب 
اذ ستجس��د دور "ماري لويس 
رايت" والدة بي��ري رايت، والذي 
يجس��د دوره املمثل ألكساندر 
سكارس��جارد، والتي تأتي إلى 
مونتري لتطمئن على س��المة 
أحفادها وتبحث عن أجوبة بعد 
وفاة ابنها بيري، وذلك بحسب 

."Variety" مجلة
س��تريب  أن  اجملل��ة  وأضاف��ت 
س��تحصل على 800 ألف دوالر 

مقابل احللقة الواحدة.

يش��ار إلى أن املوسم األول كان 
 Big Little" مقتبس��اً عن رواية
Lies" للي��ان موريارت��ي، واجلزء 
الثاني سيكون مقتبساً جزئياً 
عن قصة جدي��دة من كتابتها 
أيضاً. وس��يكون هذه املوس��م 
كيل��ي،  ديفي��د  كتاب��ة  م��ن 
الس��بع  احللق��ات  وس��تكون 

األولى من إخراج أندريا أرنولد.
وكانت بداية عرض املسلس��ل 
ف��ي األول م��ن الع��ام املاضي، 
وف��از  كبي��راً  جناح��اً  وحص��د 

بالعديد من اجلوائز من ضمنها 
س��بع جوائ��ز إمي��ي كأفض��ل 
أو فيلم تلفزيوني،  مسلس��ل، 
وأفض��ل ممثل��ة، وأفض��ل ممثل 

مساعد.
وكان��ت س��تريب ق��د حطمت 
الرقم القياس��ي مؤخ��راً لعدد 
املرات التي ترشحت فيها ممثلة 
لألوس��كار، حيث وص��ل العدد 
إلى 21 وذلك بعد ترشحها هذا 
العام كأفض��ل ممثلة عن دورها 

."The Post" في فيلم

ميريل ستريب تنضم الى مسلسل 
أكاذيب كبيرة صغيرة 

بغداد - الصباح الجديد:
ضّي��ف ن��ادي باب��ل الس��ينمائي التابع 
إل��ى البي��ت الثقافي البابل��ي في دائرة 
العالق��ات الثقافي��ة العام��ة، الفنانة 
هناء محمد، واخملرج السينمائي حسني 
الس��لمان، م��ع ع��رض لفيلم��ه )حلم 

افتراضي(.
وحت��دث الس��لمان ع��ن الفيل��م قائال: 
الفيل��م أنتج لصال��ح مهرجان النهج 
وجه��ود  بوج��ود  وجن��ح  الس��ينمائي، 
الفنان��ة هناء امللتزم��ة بعملها الفني، 
واملبدعة في أدائها، واشتراكها في كل 

تفاصيل العمل.
هوي��ة  توج��د  ال  الس��لمان:  وأض��اف   
س��ينمائية عراقي��ة، وإمنا هن��اك فيلم 
عراق��ي بعد ع��ام 2003 وه��ذه املرحلة 
هي من أهم مراحل العمل السينمائي 
في العراق، وهي أف��الم ذات وجع عراقي 
خالص، يعد مدخ��ال مهما من مداخل 

بوابة اإلبداع .
هن��اء  الفنان��ة  قال��ت  جانبه��ا،  م��ن 
محمد، إن جترب��ة الفيلم الذي صور في 

محافظة كربالء املقدسة كانت جيدة، 
برغ��م ضيق الوقت اخملص��ص للتصوير 
وإمكاني��ات اإلنت��اج البس��يطة، وق��د 
فاز بجائزة أحس��ن متثيل ف��ي مهرجان 

السماوة السينمائي.
وعل��ى هام��ش الع��رض الس��ينمائي، 
ك��ّرم مدير "بي دي س��ي م��ول" الراعي 
الرسمي لنادي بابل السينمائي الفنانة 
هناء محمد، واخملرج حس��ني السلمان، 
واملهندس سليم الربيعي، ومدير البيت 

الثقافي البابلي علي السباك.

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب وقعت عقدا 
بقيم��ة 24 ملي��ون دوالر أميركي مع 
ش��ركة بوينغ، لتجديد أنظمة تبريد 
ثالج��ات األغذية على م��ن الطائرة 

الرئاسية.
وي��دور احلديث عن اس��تبدال نظامي 
تبريد لثالجتني من أصل خمس على 
من طائ��رة "إير ف��ورس وان"، اجملهزة 
بإمكانات للتبري��د حلفظ ثالثة آالف 
للمواصفات  وفق��ا  وجب��ة، 
ية  لعس���ك��ر ا

للجي��ش 

األميركي.
ويكف��ي ه��ذا الع��دد م��ن الوجبات 
إلطع��ام الرئي��س و50 م��ن معاونيه 
املقرب��ني ث��الث وجب��ات يومي��ا ملدة 
ثالثة أس��ابيع، وذلك ف��ي حال جتنب 
الوجبات الس��ريعة املفضلة  ترامب 
لدي��ه، على وفق ما ذك��رت صحيفة 

"الغارديان" البريطانية.
ورفض��ت بوين��غ التعلي��ق على هذه 
التكلف��ة الت��ي س��يتكبدها دافعو 
الضرائب. ويعادل ه��ذا املبلغ تكلفة 
إقام��ة الرئي��س ترامب ف��ي منتجع 
)مار-ال-الغو( في فلوريدا ثماني مرات، 
والذي زاره ترام��ب 11 مرة منذ توليه 

الرئاسة.
وقدرت أوس��اط إعالمية أن مبلغ 24 
مليون دوالر أميرك��ي، ميكن أن يُنفق 
عل��ى اإلج��راءات األمنية ح��ول برج 
ترام��ب في نيوي��ورك ملدة ش��هرين، 
برغ��م أن ترام��ب ل��م يعد يس��كن 
في��ه بع���د أن انتق�ل إل���ى البي�ت 

األبي�ض.

"حلم افتراضي" في نادي
 بابل السينمائي

24 مليون دوالر..صيانة 
ثالجتين لطائرة ترامب  

البصرة - سعدي السند:
الثقاف��ة  قص��ر  مدي��ر  تباح��ث 
والفن��ون في البص��رة عبد احلق 
املظفر، والنائب اإلداري حملافظة 
ضرغ��ام  الدكت��ور  البص��رة 
االجودي بش��أن انش��اء وحدة 

لثقافة الطفل في قصر الثقافة، تهتم 
بكل ما يتعل��ق بالطف��ل وتنميته، من 

أجل النهوض مبستقبله.
ومت االتف��اق على ض��رورة أن يكون هناك 
باألطف��ال،  خاص��ة  ومكتب��ة  مس��رح 
واالس��تعداد ألقامة مهرج��ان للطفل، 

بوصف��ه أه��م عناص��ر اجملتم��ع، وجيل 
املس��تقبل وأس��اس املرحل��ة املقبل��ة، 
واملهم��ة ف��ي بن��اء مجتم��ع متكامل. 
والعم��ل عل��ى تهيئ��ة أس��س صلب��ة 
لصناع��ة جي��ل املس��تقبل م��ن خالل 

الدورات واألنشطة املدرسية املتنوعة.

بحث تنمية األطفال في البصرة
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