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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال عالء خضير الياسري مدير عام 
شــركة تســويق النفط )سومو( 
متحدثا في بغــداد، أمس الثالثاء، 
إن العراق يدرس بناء مرافق لتخزين 
النفــط اخلام في كوريــا اجلنوبية 
واليابــان فــي إطار خطــة لزيادة 

املبيعات إلى العمالء اآلسيويني.
أن  الياســري الصحافيني،  وأبلــغ 
"العــراق ينوي وقــف حتميل اخلام 
من ميناء البصــرة اجلنوبي لثالثة 
أو أربعــة أيــام في أوائل نيســان 
بســبب أعمال صيانــة"، مضيفا 
أن من املقــرر زيــادة املبيعات من 
صهاريج التخزين خالل تلك الفترة 

لتعويض النقص.
وتوقــع أال يزيد إنتاج اخلام العراقي 
علــى 4.360 مليــون برميل يوميا 
البلــدان املصدرة  باتفاق  التزامــا 
املعروض من  للنفط على تقليص 
أجل رفع األسعار. وقال إن صادرات 
نفط آذار لن تزيد على 3.426 مليون 

برميل يوميا.
وكانت شــركة »ســومو« قالت، 
في األســبوع املاضي، إن 60 باملئة 

العراقية  اخلام  النفط  من صادرات 
تتجه إلى آسيا، في مسعى عراقي 
لالســتحواذ علــى حصــة أكبر 
خالل  من  اآلســيوية  األسواق  في 
ســتراتيجية جديدة للمشروعات 

املشتركة.
نظمتها  ورشة  في  الياسري  وقال 
الشــركة في حينه، أن »ســومو 
تسعى الى مشاريع مشتركة مع 
شركات آسيوية من الصني والهند 
واليابان وكوريــا اجلنوبية في إطار 

استهداف أسواق القارة«.
وفي حــني أكــد إن »60 باملئة من 
العراقية  اخلــام  النفط  صــادرات 
تتجه بالفعل إلى آسيا«، بني ان " 
اتفاقا بنظام تقاســم األرباح ابرم 
للمساعدة  الصينية  تشنهوا  مع 
في تســويق اخلــام العراقي لدى 
وان  الصينية  التكريــر  مصافــي 
هذا االتفاق ليس سوى بداية متهد 
ملزيــد من االتفاقات واملشــروعات 
املشــتركة مع شــركات آسيوية 
أخرى من اليابــان والهند والصني 

وكوريا«.
تفصيالت أوسع في ص 7

العراق يعتزم تخزين النفط الخام
في كوريا الجنوبية واليابان

منصة عائمة لتصدير النفط جنوبي البالد "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد محافــظ البنك املركزي علي 
العالق ارتفاع احتياطي العراق من 
العملة األجنبيــة إلى 51.5 مليار 

دوالر.
صحافي،  تصريح  في  العالق  وقال 
أرتفع  األجنبــي  "االحتياطــي  إن 
خالل العــام احلالي إلى 51.5 مليار 
البنك  دوالر بســبب عدم شــراء 

املركزي حلواالت اخلزينة".
قطع  املركزي  "البنــك  أن  وأضاف 
شوطا كبيرا في إدارة االحتياطيات 
األجنبية وبدأنا نحقق عوائد مالية 
املوجود  الذهب  من خالل استثمار 

في اخلارج".
واوضح العــالق أن "البنك املركزي 
متكن من اســتعادة اســتقالليته 
 ،1980 العــام  التي فقدهــا منذ 

إضافة إلى قيامه بالسيطرة على 
التضخم الذي وصل إلى ٪40 قبل 

العام 2003 وأصبح اآلن 4٪".
وأشار إلى أن "شركة دولية قامت 
بتدقيق حسابات مصرفي الرافدين 
والرشــيد بهدف إعادة هيكلتهما 
وشــكلت جلنة برئاســة محافظ 
البنك املركــزي لغرض خصخصة 

املصرفني".
وأكــد محافظ البنــك املركزي أن 
هدف  املصرفي  القطاع  "استقرار 
االســتقرار  لتحقيــق  أساســي 
ونظام  التضخــم،  وكبــح  املالي 
املدفوعــات في البنك املركزي يعد 
من األنظمــة املتطورة في العالم 
يجريها  التــي  املعامــالت  وتقدر 
شــهريا بـ 14 تريليون دينار دون ان 

يواجه خروقا".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن السفير األميركي في العراق، 
دوغالس ســيليمان، أمس الثالثاء، 
إن حكومة  بالده ال تدعم أي طرف 
مــن املشــاركني فــي االنتخابات 
العراقية املقبلة املزمع إجراؤها في 

الثاني عشر من شهر آيار.
بيان اطلعت  وقال ســيليمان في 
إن  اجلديــد"   "الصبــاح  عليــه 
"الواليات املتحدة التدعم اي جهة 
او حــزب في االنتخابــات املقبلة، 
"لكننا سندعم حكومة  موضحا 
معتدلة غير طائفية تخدم جميع 

مكونات الشعب العراقي".

وأضاف أن "التحالف الدولي ابلغنا 
بأن القــوات العراقية لديها خطة 
جيــدة حلمايــة االنتخابــات، ولن 
نشــارك في تأمينهــا الن القوات 

العراقية قادرة على ذلك".
التالعب  الصعــب  "مــن  واوضح 
والتزوير في االنتخابات ألن النظام 
اجلديد املستعمل على درجة عالية 
بأي عملية  واليســمح  الدقة  من 

تالعب".
املشــاركة  األحــزاب  عــدد  وبلغ 
في هــذه االنتخابــات 205 أحزاب 

وكيانات سياسية.
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
والعدالة  املساءلة  هيئة  كشفت 
عن حضور نّواب حاليني إلى مقّرها 
تلبية لقرار اســتدعائهم، مبينة 
أن اإلجــراء يأتي لغــرض التوصل 
إلى حقيقة بعض املؤشــرات غير 
الثابتة قطعياً بشــأن ترشحهم 
لالنتخابات املقبلة، في حني أشارت 
إلى أن ذلك ال يعني إبعادهم قبل 

التأكد من شمولهم بإجراءاتها.
وقال عضــو الهيئة فارس البكوع 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
مجلس  انتخابات  "مرشــحي  إن 
النــواب، وبعــد ورود اســمائهم 
الينا ســيكون امامهم قرار يتخذ 
ويتعلق بثالث حاالت، احلالة االولى 
تتعلــق بعدم شــمول املرشــح 
باجــراءات املســاءلة والعدالــة، 

إلى  االســم مباشرة  يرسل  وهنا 
االنتخابــات لغــرض  مفوضيــة 
الترشــيح،  اجراءات  اســتكمال 
واحلالــة االخرى تتعلق بشــمول 
املرشــح باالجــراءات ويجــب أن 
يكون ذلك على وفــق ادلة دامغة 
باشــعار  نقوم  وهنا  وحقيقيــة، 
مفوضيــة االنتخابــات بذلك من 

اجل استبعاده".

وأضاف البكــوع أن "احلالة الثالثة 
وهــي وجود اســماء مرشــحني 
متشــابهة مــع اخريــن عليهم 
مؤشــرات، أو هناك قرائن لم ترتِق 
الكامل،  الدليل  إلى مستوى  بعد 
أو معلومــات اســتحدثت يجب 
التقصي منها بدقــة قبل القول 

الفصل".
تتمة ص3

أميركا: ال ندعم أي طرف
في االنتخابات العراقية

المساءلة والعدالة: نّواٌب حضروا
إلى الهيئة لتثبيت صحة ترّشحهم

51.5 مليار دوالر احتياطي 
العراق النقدي

»التغيير« تدعو الحكومة االتحادية لوضع يدها 
على ثروات المسؤولين الفاسدين في اإلقليم

القضاء يواصل افتتاح محاكم جديدة
توازيًا مع ارتفاع الكثافة السكانية 23

مع االلتزام بإنتاج ال يتجاوز 4.360 مليون برميل يوميًا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قــال األمــني العــام للمؤمتر 
الوطنــي العراقــي املهندس 
النازحني  أن  كرمي،  حبيب  آراس 
صحية  ملنظومــة  يحتاجون 
وتعليمية وهم بحاجة للعودة 
ملناطق سكنهم وبأسرع وقت.

جاء ذلك في مؤمتر "سياسات 
أقامته  الذي  النازحــني"  دعم 
وزارة الهجرة واملهجرين بفندق 
بابل في بغــداد، برعاية رئيس 
مجلس الــوزراء حيدر العبادي 
وبدعــم من مؤسســة آراس 

ومصرف البالد اإلسالمي. 
املؤمتــر حضــره العديــد من 
الشــخصيات منهــم وزيــر 
الهجــرة واملهجرين جاســم 
عبد  والشــيخ  اجلاف  محمد 
ديوان  رئيس  الهميم  اللطيف 
الوقــف الســني، وممثلني عن 

إقليم كردســتان، إضافة إلى 
العديد من الشــخصيات ذات 
اإلهتمام بالشــأن اإلنســاني 

ومنظمات اجملتمع املدني.
اجلاف  محمد  جاسم  الدكتور 

وزير الهجــرة واملهجرين قال: 
الوزارة جهودها  " اســتنفرت 
وتسهيل  النازحني  ملســاعدة 
إجــراءات عودتهــم لديارهم 
حيث اســهمت الوزارة بإعادة 

أكثر من %54 منهم".
 مبينــاً أن أعــداد النازحــني 
بلغت أكثر من خمسة ماليني 
ونصف املليــون والتي رافقها 
النفط  أســعار  في  انخفاض 
الــذي يعــد مصــدر الدخل 

األهم".
وتابــع اجلاف "نأمــل أن تكون 
مخرجات هــذا املؤمتر إيجابية 
وترســم لنــا خارطــة طريق 
نســتفيد منها فــي املرحلة 
املقبلــة متهيــداً لإلنتهاء من 

األزمة وبشكٍل كامل".
آراس حبيب  املهنــدس  وأردف 
كــرمي فــي كلمة لــه، "بعد 
اإلرهابي  التنظيــم  إجتيــاح 
شــهدت  العراقية،  لألراضي 
بالدنا موجة نزوح واسعة وهي 

األكبر في تاريخ العراق.
تتمة ص3

تقريـر

 بغداد - أسامة نجاح:
النّواب بجلســته  صوت مجلس 
يوم  اخلامســة عشرة  االعتيادية 
أمــس  الثالثاء التي اســتأنفها 
الدكتور ســليم اجلبــوري رئيس 
مجلــس النــّواب بحضــور 174 
نائبا، على ســبعة قرارات نيابية 
وأنهى قراءة قانونــني، فيما أجل 
جلسته إلى اليوم األربعاء إلكمال 
التصويت علــى  بعض القوانني 

املهمة. .
 وأفادت الدائــرة اإلعالمية جمللس 

النّواب صحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
بأن" مجلــس النّواب  صوت ، يوم 
امــس الثالثاء ، على قــرار نيابي 
يخــول الســيد رئيــس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي ووزارة املالية، 
إجــراء املناقــالت املطلوبــة من 
مخصصــات الطوارئ أو أي أبواب 
أخرى لصرف مخصصات اخلطورة 
الشــعبي  احلشــد  ملنتســبي 
500 ألف دينار ابتداًء من  البالغة 

."2018/1/1
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
العليا،  االحتاديــة  احملكمــة  أكدت 
أمــس الثالثــاء، عدم جــواز منح 
اجلزائية  العقوبــات  صالحية فرض 
التنفيذية،  السلطة  منتسبي  إلى 
مبينــة أن ذلــك مــن تخصــص 
السلطة القضائية االحتادية حصراً.
للمحكمة  الرسمي  املتحدث  وقال 
تلقت  بيــان  في  الســاموك  إياس 
"الصباح اجلديد" نســخة منه، إن 
العليا أكدت في  "احملكمة االحتادية 
حكمها بالدعوى رقم )12/ 2016( أن 

قيادة  وقرارات جمللس  قوانني سابقة 
الثورة املنحل كانت قد خولت بعض 
منتســبي الســلطة التنفيذيــة 
صالحية فرض عقوبات جزائية مثل 
احلبس، أو احلبس بديالً عن الغرامة، 

أو التوقيف".
وأضاف، أن "احملكمة أكدت أن هؤالء 
ليسوا القضاة املنتسبني للسلطة 
بــل هــم  االحتاديــة،  القضائيــة 
موظفون مدنيون ميارســون أعماال 

تنفيذية.
تتمة ص3

مجلس النّواب يصّوت على سبعة 
قرارات وينهي قراءة قانونين

"االتحادية": توقيف أو حبس 
األشخاص اختصاص قضائي

األمين العام للمؤتمر للوطني العراقي:
 سنتعاون إلعادة آخر نازح لدياره

في مؤتمر "سياسات دعم النازحين"

آراس حبيب في مؤمتر "سياسات دعم النازحني"
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أكدت أن قرارات االستدعاء ال تعني اإلبعاد من االنتخابات

٤
#نهضة_اقتصادية



جنرال  اللفتنانت  كارلين،  مارا 
جيمس دوبيــك، و البريغادير 

جنرال براين مينيس* 

مارا كارلين

تواجــه الواليات املتحــدة حتدياً أمنياً 
عاملياً كبيراً: فالعدد املتزايد من الدول 
الضعيفة ال يســتطيع احلفاظ على 
األمن الداخلي. مع ذلك، فإن بناء الدول 
واألموال-  األرواح  حيــث  من  مكلف- 
ويستنزف الكثير من الوقت. فضالً عن 
ذلك، ترّكز واشنطن بنحو متزايد على 
التهديد الذي تطرحه دول منافســة 
بــارزة مثل الصني وروســيا، كما جاء 
في »اســتراتيجية الدفــاع الوطني« 
األميركيــة الصادرة مؤخــراً. ويتعني 
عليها بالتالي معاجلة هشاشة الدولة 
بطريقة منخفضة التكلفة وال حتتاج 
إلى الكثير من املوارد. فخالل السنوات 
الســبعني املاضية، حاولــت الواليات 
املتحدة العمــل »عبر، مع ومن خالل« 
اآلخرين من أجل إرساء االستقرار في 
دول أخــرى، غير أن ســجلها في هذا 

اجملال غير مشجع إلى حّد كبير.
ويعرض أحدث كتاب لي بعنوان »بناء 
 BUILDING(»اجليوش في الدول الهشة
 )MILITARIES IN FRAGILE STATES
حقيقتــني أساســيتني: أوالً، إن بناء 
اجليش هو أشبه بجميع مساعي بناء 
الدولة: إنه نشاط سياسي أكثر منه 
املتحدة  الواليات  فشــلت  فقد  فني. 
في مســاعدة قوات األمن حني عّدت 
مثل هذه اجلهود مبنزلة ممارســة فنية 
ضّيقة، متجنبًة املواضيع السياسية 
احلساســة وكذلــك التدخــل فــي 
الشــؤون الداخلية للدولة الشريكة. 
ثانياً، يتعني على املسؤولني األميركيني 
التعامل بفعالية مع اجلهات الفاعلة 
إلى  التي تســعى  العدائية  اخلارجية 
تقويض هذه املساعي من خالل توفير 

الدعم املادي أو املالذ اآلمن للمخربني.
لقــد جنحــت الواليات املتحــدة في 

مســاعدة قوات األمن حني انخرطت 
بعمق فــي كافة املســائل املتعلقة 
مبهــام أفراد جيوش الدول الشــريكة 
وعندمــا  وتكليفهــا،  وتنظيمهــا 
كانــت متنبهــة للتدخــل اخلارجي. 
كما حققت جناحاً حــني توافرت رؤية 
موحدة في أوســاط اجلهات الفاعلة 
بني الوكاالت في واشنطن، إضافًة إلى 
النجاح في امليــدان، عندما مت تكليف 
األشخاص املناســبني للقيام باملهام، 
بنحو منتظم  املســؤولون  قام  وحني 
بتقييم البرنامج وأهدافه واحلاجة إلى 
التدخل األميركي املباشر في القتال.      
وفي بعض األحيان، قــد تتعذر تلبية 
اختارت  وإذا  للنجــاح.  املعاييــر  هذه 
الواليات املتحدة املضي قدماً في ظل 
هذه الظروف، عليها تكييف توقعاتها 
وفقاً لذلك مع اإلدراك بأن الشراكة قد 
ال تــؤدي إال إلى إصالح محدود لقطاع 
األمــن. وفي بعض احلــاالت، قد يعني 
ذلك أن التكاليف تفــوق الفوائد وأن 
العمل مع اجليوش األجنبية املعنية ال 

يجدي نفعاً.

اللفتنانت جنرال )متقاعد(
 جيمس دوبيك

توفر جتربة الواليات املتحدة في العراق 
عدداً من النظرات املعمقة إلى حتديات 
مســاعدة قوات األمــن. فحني أطلق 
االئتالف »عملية معاً إلى األمام 2« في 
آب/أغســطس 2006 من أجل ضمان 
أمن بغداد في وجه املتمردين، رفضت 
كتيبتان مــن اجليش العراقي االنتقال 
من املوصــل إلى العاصمة، وشــّكل 
معظم أفراد قــوات األمن عائقاً أكثر 
مما قدموا املســاعدة - حتى أن الكثير 
من اجلنود لم يقاتلــوا. وحني أُطلقت 
عمليــة »صولة الفرســان« في آذار/

مــارس 2008، كادت إحــدى الكتائب 
العراقيــة الثالث أن تنهــار؛ كان ال بد 
من إعادة تدريبها وتأكيد التزامها من 
املستشارين  مبساعدة  بالقتال  جديد 
األميركيــني. وبذلــك، متكنت القوات 
الســيطرة  النهاية من  العراقية في 
]قــوات[  من  ملحوظــة  مبســاعدة 

التحالف.   

2008 حيث  العملية عــام  وجنحــت 
فشــلت تلــك التــي متّ إطالقها عام 
2006 بفضــل زيــادة عــدد اجليــش 
العراقــي وتنامــي قدراتــه وثقتــه. 
وبحلول آذار/مــارس 2008، ازداد عديد 
القــوات العراقية من 380 ألف جندي 
إلى نحو 560 ألفاً. ال بّد من اإلشــارة 
إلــى إن احلجم يكتســي أهمية حني 
يتعــّذر تعويض النقص في اجلنود من 
خالل مؤهالت القادة والعتاد والتدريب 

بدرجة عالية.
ومن حيــث القــدرة، متّ تقليص مدة 
من  العراقية  القــوات  تدريب  برنامج 
خمسة عشــر أســبوعاً إلى عشرة 
أســابيع بعد »عملية معاً إلى األمام 
2«، ال ســيما عبــر وقف املهــام غير 
املرتبطــة بالقتــال. وفــي أعقابها، 
ومدربني  قيادتهم  إلــى  اجلنود  انضّم 
مصاحبــني ملدة أســبوعني إلى ثالثة 
أســابيع من التدريب بالذخيرة احلية. 

من ثم، متّ نشرهم في ساحة املعركة 
كي  شريكة  وحدة  ترافقهم  كوحدٍة، 
يواصل اجلنود التعّلم في أثناء القتال.

أما بالنســبة إلى املعنويات، فتشّكل 
الثقة في »صفوف املعركة األمامية« 
نتيجة ثانوية لثقة اجلندي في نفسه، 
وفــي تدريبه، ومعداتــه، وقادته، وفي 
النظام الذي يُفترض أن يدعم املقاتلني 
ليشــمل   - األمامية  الصفــوف  في 
القيادة السياســية. إذا ما أجنزت كل 
الثقة  توّلــد  وحدة مهمتهــا، فإنها 

والقوة القتالية. 
كما شهدت هذه الفترة ثالثة حتوالت 
فــي املقاربــة األميركيــة إزاء بنــاء 
اجليــش العراقي. فقد طــال التحول 
األول التركيز الــذي انتقل من تدريب 
بالعتاد  وتزويدها  القتاليــة  الوحدات 
إلى بناء مؤسسة - بعبارة أخرى، تعزيز 
الضرورية  والوزارية  املؤسسية  القدرة 
لتدريب األفراد وتوفير املعدات وتطوير 

القادة وكذلك نشر الوحدات الفعالة 
ودعمهــا. وكان التحــول الثاني، من 
التركيز على االنتقال السياســي إلى 
التركيز على األمن، حيث كان التفكير 
السائد قائماً على واقع أنه إذا متكنت 
قــوات االئتــالف مــن إرســاء األمن، 
يصبح االنتقــال إلى القيادة العراقية 
في  الثالث  التحــول  ومتّثل  تلقائيــاً. 
التركيز اجلديــد على حتقيق االكتفاء. 
وكان يتعني علــى العراقيني فقط أن 
يتمتعوا بالقوة الكافية لهزمية العدو 
الذي يواجههم وميكن توقُّع حتسنهم 
مع الوقت بفضــل التدريب املتواصل 
واملتكرر - ]علــى الصعيدين النظري 
وامليدان  أي فــي الصفوف  والعملي[، 
مع وحدات أمريكية شريكة على حد 

سواء.
ومع قيام الواليــات املتحدة بتقليص 
جهودها في مجال التدريب والتجهيز 
في العــراق متهيداً النســحابها من 

البــالد، واصلــت تطويــر القــدرات 
املؤسســية والوزارية من أجل حتقيق 
آثار طويلة األمد. لكن لسوء احلظ، متّ 
التخلي عن هذه املســاعي في 2011 
حني أعــاد »مكتب التعــاون األمني« 
تركيز الواليات املتحدة على »شــحذ 
رأس الرمــح«. وأكــدت نتيجــة هذا 
التحول مرة أخــرى حقيقة أن تدريب 
جيش ما وجتهيزه بالعتاد أمر ضروري، 

لكنه غير كاٍف لنجاحه. 

البريغادير جنرال براين مينيس
في حني أن إنشــاء قوة أمنية شريكة 
الفنية،  اخلبــرة  الكثيــر من  يتطلب 
ال بّد من الســعي دومــاً إلى حتقيقه 
إســتراتيجي  من خالل وضــع هدف 
وسياسي أعلى. ومن الناحية املثالية، 
قد تتم مواءمة القوة الشــريكة مع 
وقد  املتحدة  الواليات  أهداف سياسة 
تتماشى أهدافها األمنية مع مصالح 
الشــعب الذي تخدمه. ولسوء احلظ، 
ليســت هذه هــي احلال فــي أغلب 

األحيان.
قبل نحو عــام ونصــف، أدرك رئيس 
أركان اجليــش األميركي اجلنرال مارك 
ميلي أن الواليات املتحدة بحاجة إلى 
إضفاء الطابــع املهني على الطريقة 
التي تنفذ بها مســاعدة قوات األمن. 
ووفقاً للجنرال، يجب أن تكون القوات 
دول  حملاربــة  مســتعدة  األميركيــة 
منافســة على غرار روســيا، في حني 
يجب أن تكون فيه القوات الشــريكة 
قادرة على مواجهــة تهديدات أمنية 
محلية أقل خطورة. ولهذا الســبب، 
الوطني«  الدفاع  »إستراتيجية  رّكزت 
ووزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس 
على تعزيز قدرة الشركاء. إن الطريقة 
التي ترسل بها الواليات املتحدة حالياً 
الكتائب واأللوية إلى ساحات املعارك 
غير فعالة إلى حــد كبير، حيث يتم 
تدريب القوات للحروب املتقدمة ولكن 
يتّم نشــرهم بعد ذلك لتنفيذ مهام 
مســاعدة القوات األمن، وهي مهمة 

هم غير مستعدين للقيام بها.
وجتدر اإلشارة إلى أن الهدف من إنشاء 
»كتائب متخصصة ملســاعدة قوات 

األمن« كان زيادة عدد »قوات العمليات 
التي تقدم أساساً مساعدة  اخلاصة« 
إلــى قــوات األمــن وتختبــر إيقاعاً 
مثل  أماكن  فــي  مرتفعاً  عملياتيــاً 
أفغانســتان والعــراق. ومتثل »كتائب 
مساعدة قوات األمن« مسعى إلنشاء 
منظمة عسكرية تتناسب هيكليتها 

مع مهامها.
إن »كتائب مســاعدة قــوات األمن« 
القتالية«،  األلويــة  كـ«فرق  منظمة 
يتّم  القياديــة فقط  املناصــب  لكن 
شــغلها من قبل ضباط متمرســني 
وتتألــف كل كتيبة  وضباط صــف. 
من »كتائب مســاعدة قــوات األمن« 
816 فرداً ضمن فرق استشــارية  من 
تضــّم 12 عنصــراً. ويتــّم تدريبهم 
حصــراً على مهمة مســاعدة قوات 
األمــن، حيث يتلقــون تدريبــاً لغوياً 
وثقافياً ملســاعدتهم على تقدمي أداء 
ويكمن  األجانب.  أفضل مع نظرائهم 
الهــدف في تعزيــز كل مــن القدرة 
والنوعيــة األميركيــة عنــد تنفيذ 
الوقت نفسه،  وفي  املساعدة.  مهمة 
االستعداد  على  الترتيب  هذا  يحافظ 
األميركية،  املنــاورة  لكتائب  القتالي 
التي لــن يتّم إرســالها بعد اآلن في 
مهمة مساعدة قوات األمن. غير أنه، 
إذا لزم األمر، ميكن زيادة حجم »كتائب 
مســاعدة قوات األمن« في األزمات أو 
احلروب وميكن لكادرها احملدد، لدى تعزيز 
واملعدات  األفــراد  من  باملزيد  صفوفه 
اإلضافية، أن يشــّكل قاعدة ملزيد من 

»فرق األلوية القتالية«.
وكما قال كارل فــون كالوفيتز، على 
املــرء أن يفهم الســالم الــذي يأمل 
حتقيقه قبل الذهــاب إلى احلرب. في 
هذه احلالة، حتتاج الواليات املتحدة إلى 
خارطــة طريق بشــأن كيفية ارتباط 
قوات األمن التي تدربها والقوات التي 
حتاربها مــع بعضهــا البعض مبجرد 
انتهاء احلــرب. وبالرغم من أن اإلجابة 
غير واضحــة دائماً، إاّل أّنــه ال بّد من 

طرح هذا السؤال للمناقشة.

*أعدت هذا املوجز ملعهد واشــنطن 
إريكا نيجيلي.
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السليمانية ـ عباس كاريزي:

وّجهــت قوى املعارضــة في إقليم 
كردستان انتقادات شديدة اللهجة 
الى الســلطات ونظــام احلكم في 
برحيل  وفي حــني طالبت  اإلقليم، 
مــا وصفتــه بالزمرة السياســية 
املتحكمة مبؤسسات احلكم، اكدت 
ليس  اآلن  املوجــودة  الســلطة  ان 
بالدميقراطية،  عالقــة  أيــة  لديها 
وان النظام املوجود في كردســتان، 
تتحكم به مجموعة من الســراق 
يستولون على احلكم وموارد وثروات 
االقليم، وتوظيفهــا لتثبيت أركان 
حكــم دكتاوري مقيــت عفا عليه 

الزمن.
القيادي  النواب  واكد عضو مجلس 
في حركــة التغيير هوشــيار عبد 
اهلل، فــي حديث للصباح اجلديد، ان 
السلطة املوجودة في االقليم ليس 
لديها ايــة عالقة بالدميقراطية، وان 
النظام الذي يحكم االن في االقليم 
نظــام حكم  اي  كليبتوكراســي، 
الســراق، تتحكــم بــه مجموعة 
وثروات  تستولي على احلكم وموارد 
االقليــم وتوظفهــا لتثبيت اركان 

حكم دكتاتوري.
وفي معرض رده على ســؤال بشأن 
ازمات  مبعاجلــة  الكفيلة  الســبل 
اوضح  شــعبه،  ومعاناة  االقليــم 
عبد اهلل، ان احلــل لالوضاع الراهنة 
في االقليم يكمن برحيل السلطة 
والطبقة السياســية احلالية التي 
تتحكم وتدعي الشــرعية الثورية، 
واردف »االن فــي اقليم كردســتان 
اخطاء  ضريبــة  يدفــع  الشــعب 
وسياسات مســعود بارزاني و حزبه 
قيادات  كذلــك  احلاكــم«، محمالً 
في االحتاد الوطنــي موالية للحزب 
املعاناة  عن  املسؤولية  الدميقراطي، 
االجتماعية واالقتصادية واملعيشية 

للمواطنني في اإلقليم«.
واضاف عبــد اهلل ان كتلة التغيير 
في مجلــس النواب العراقي قدمت 
مقترحــا يتضمن اربــع نقاط الى 
احلكومــة االحتاديــة، طالبــت في 
النقطة األولى منه ان توعز احلكومة 
االحتاديــة بالغــاء نظــام االدخــار 
االقليم  موظفي  لرواتــب  االجباري 
املوظفني  مــع  رواتبهم  ومســاواة 
في بقية مناطق العــراق، والثانية، 
ان جتبر احلكومــة االحتادية حكومة 
االقليــم علــى االعتــراف بالديون 
املترتبــة عليها للموظفــني، التي 
تراكمت جــراء ادخار رواتب موظفي 

االقليم خــالل العامني املنصرمني، 
والثالثــة وضع اليد علــى الثروات 
الطائلة للمســؤولني الفاســدين 
في االقليــم، املودعة فــي البنوك 
االموال  هذا  تصــرف  وان  االجنبية، 
لتســديد الديــون املترتبــة بذمة 
حكومة االقليــم للموظفني، وتابع 
عبــد اهلل ان النقطــة الرابعة من 
املقترح، تضمنت املطالبة بتشكيل 
جلنة احتادية حلصر واحتساب الديون 
املترتبة للموظفــني بذمة حكومة 
االقليم  والزام حكومــة  االقليــم، 

بتسديدها.
بــدوره اعلــن رئيس جلنــة حقوق 
االنســان فــي برملــان كردســتان 
ســوران عمر، ان احلزب الدميقراطي 
بزعامــة مســعود  الكردســتاني 
بارزاني، نشــر اكثر من عشرين الف 
عنصر امني فــي محافظتي اربيل 
االعتصام  مظاهــر  النهاء  ودهوك، 
االقليم  يشــهدها  التي  والتظاهر 

منذ صباح االحد املنصرم.  
واضاف عمر في مذكرة وجهها الى 

مكتــب االمم املتحدة فــي االقليم، 
وقناصــل وممثلي الــدول االوروبية، 
تســلمت الصباح اجلديد نســخة 
منه، ان االوضاع االمنية في االقليم 
يتم خالله  تشــهد تدهورا خطيرا 
واملعتصمني  املتظاهرين  استهداف 
االمنية،  االجهــزة  عناصر  قبل  من 
مضيفــا ان قوة تابعــة جمللس امن 
االقليــم انتشــرت مبحافظة اربيل 
مرتديــة املالبــس املدنيــة، قامت 
باالعتداء  املنصرمــة  االيــام  خالل 
العشــرات  واعتقلت  املدنيني  على 
من املواطنــني والصحفيني من دون 

توجيه اية تهم لهم.   
التي  التظاهرات  خــالل  عمر  وتابع 
يشــهدها االقليــم وحتديــدا في 
االيــام الثالثة االخيرة، قــام احلزب 
الدميقراطي بنشــر نحــو 20 الف 
عنصر من االجهــزة االمنية، داخل 
املدن لقمع واعتــراض اية جتمعات 
بها  يقــوم  مدنيــة  تظاهــرات  او 
املواطنــون، مضيفا ان مدن االقليم 
وحتديــدا اربيــل ودهوك تشــهدان 

اوضاعــا امنيــة غيــر طبيعيــة، 
تخللتها انتهاكات واســعة حلقوق 
بالضرب  االعتداء  شهدت  االنسان، 
على اعضــاء في برملان كردســتان 
النشطاء  واعتقال عشرات  والعراق 
اخرها  كان  والصحفيــني،  املدنيني 
تعــرض الفريــق التلفزيوني لقناة 
قوات  مــن  الضرب  الى  كردســات 
في  التظاهرات  تغطية  االمن خالل 
قضاء عقــرة مبحافظة دهوك امس 

الثالثاء.
واضــاف عمر على العكس من ذلك 
لم تشــهد التظاهرات املدنية في 
وحلبجة  الســليمانية  محافظتي 
ايــة خروقات، وامنا قامــت االجهزة 
وسالمة  امن  على  باحلفاظ  االمنية 
املتظاهريــن، وهــو مــا قــال انه 

يسترعي الثناء.
العلوم  اســتاذ  اســتبعد  بــدوره 
السياســية القيــادي فــي حركة 
البرفيســور محمد  اجليــل اجلديد 
رؤف ســعيد في تصريــح للصباح 
ان تكون الســلطة احلالية  اجلديد، 

في االقليــم قادرة علــى اجراء اية 
اتخــاذ خطوات تصب  او  اصالحات 
فــي صالح الشــعب، مؤكــدا ان 
الفاســدين الميكن لهم اصالح ما 
افســدوه خالل الســنوات املاضية 
من حكمهم، مضيفاً ان السلطات 
غير قادرة وغير راغبة باالســتجابة 
ملطالب الشعب التي تتمثل باحلرية 

والدميقراطية ومحاربة الفساد.
وبشدة  ســعيد  اســتنكر  وبينما 
للسلطات  الدكتاتورية  املمارسات 
في االقليم بحق املتظاهرين، اكد ان 
رحيل السلطة احلالية وتغيير هذه 
بســلطة  واالتيان  الكاحلة،  الوجوه 
معبــرة عــن تطلعــات اجلماهير، 
هــو احلل الوحيــد ملعاجلــة ازمات 
واملأزق  االزمات  وخروجه من  االقليم 

السياسي الراهن. 
وكان احلزب الدميقراطي الكردستاني 
قد دعا الى اغالق ملف الدميقراطية 
فــي االقليــم مؤيدا االســتخدام 
املفــرط للقــوة من قبــل االجهزة 
االمنية ضد املتظاهرين، ومؤكدا ان 

اجملتمع الكردســتاني ما زال امامه 
املدلوالت  الكثيــر ليفهم معنــى 

اجلميلة للدميقراطية.
وقال رئيس كتلة احلزب الدميقراطي 
كردستان  برملان  في  الكردســتاني 
على  منشور  في  خوشــناو،  اوميد 
صفحتــه فــي موقــع التواصــل 
االجتماعي فيــس بوك، ان االحداث 
التي شهدها االقليم مؤخرا وحتديدا 
فــي مدينة اربيل، تثبــت ان اجملتمع 
للمدلوالت  مدرك  غير  الكردستاني 
وعلــى  للدميقراطيــة،  احلقيقــة 
احلفاظ  في سبيل  االمنية  االجهزة 
على الســلم االجتماعــي، ان متنع 
تكرار مثل هذه االعمال املشينة.    

وتابع ان كل االعمال املشــينة التي 
التظاهرات حتدث حتت ستار  رافقت 
احلرية والدميقراطية، لذا نعتقد بان 
احلل االمثــل يكمن في اغالق ملف 
الدميقراطيــة في االقليم والتعامل 
باكبر قــدر من احلزم مــع التيارات 
والتوجهات التي حتاول العبث بامن 

االقليم.

»التغيير« تدعو الحكومة االتحادية لوضع يدها
على ثروات المسؤولين الفاسدين في اإلقليم

في حين يتجه الديمقراطي الكردستاني الى تكريس العنف
د. علي شمخي 

اليزال التطلع الى واقع جديد في العراق ينهي 
الفصول احملزنة امال قائما واســتحقاقا يحمل 
في طياته مضامني وقيم سياسية واجتماعية 
يشترك فيه الشــعب العراقي وكل الطبقات 
السياسية املمثلة باالحزاب والكيانات والرموز 
والشــخصيات التي يهمها حاضر ومستقبل 
هــذه البالد وخالفــا ملا هو مامول فــان الفترة 
االنتقالية التــي اريد لها ان تنهــي ارهاصات 
التحول من االستبداد والديكتاتورية الى احلرية 
والدميقراطية كانت فترة عصيبة لم تتمخض 
عن مايســر الشــعب العراقي بل انها انتجت 
تناقضــات وتصادمــات وقفــت ورائها جهات 
داخلية وخارجيــة حاولت والتزال حتاول االجهاز 
على كل معاني التغيير في العراق ولم تتوانى 
هذه اجلهات استخدام وتوظيف اقذر الوسائل 
التخلص من  العراقيني فــي  ارادة  لتحطيــم 
املاضي والتطلع الى املســتقبل وبقي املشروع 
الوطني الكبير الذي يتسع لكل الفسيفساء 
االجتماعــي والدينــي واملذهبــي والقومــي 
مشــروعا مؤجال وتكاثرت حوله الســكاكني 
وزادت الطعنــات من االمه وشــلت قدرته في 
التحرك نحو مرحلة التطبيق ولالسف فان كل 
الصوات التي نادت وتنادي مبغادرة املاضي كانت 
والتخوين مما شكل نكوصا  عرضة للتشكيك 
العملية السياسية واقدمت بعض  في مسار 
االحزاب والكيانات على توظيف هذا املاضي في 
التسويق االنتخابي وتضمينه برسائل موجهة 
الى الراي العــام من اجل بث اخلوف والقلق في 
تفكيره والتاثير في اختياراته ..وقد ادرك ماليني 
العراقيني مدى اجلمود والفشــل الذي صاحب 
مسوقي مشاريع االنتقام والتهميش والتفريق 
واالقصــاء الذيــن انتجوا لنا ركودا سياســيا 
واقتصاديــا ووضعا امنيا مضطربا وســاهموا 
الى حد كبير في ترهل الدولة وزج الفاشــلني 
في مؤسساتها وتعظيم طوابير اخلريجني من 
اجلامعات العراقية من دون منحهم االستحقاق 
باملشــاركة في بناء وطنهم واالســتفادة من 
طاقاتهم وامكانياتهم وقد ان االوان كي يغادر 
اصحاب هذه املشــاريع املبتورة واملشوهة وان 
يفسحوا اجملال للنخب السياسية التي متتلك 
الرؤية والنزاهــة واالخالص والكفاءة كي تضع 
حلوال ملشــاكل العراق وحتى يتحقق ذلك البد 
للطبقات الشعبية العراقية املمثلة بالشباب 
العراقــي الواعي فــي اجلامعــات واملاليني من 
احملرومني الذين يبحثون عن الشجعان القادرين 
على انتشال وطنهم من االنحدار الطويل البد 
لهم املســاهمة في منع وصول من مت جتريبهم 
طوال السنوات املاضية واثبتوا فشلهم والدفع 
بوجوه جديدة قادرة على احياء املشروع العراقي 
الوطني الكبير كي نثبــت للعالم اجمع قدرة 
الشــعب العراقي على صنع مستقبله بيده .. 
املقبلة  العراقيني في االنتخابات  وليكن شعار 

.. )اختيارك يقرر مسارك (..!!

بانتظار المشروع الوطني !

تقـرير

إعادة النظر في مساعدة قّوات األمن في الشرق األوسط

السليمانية

كان الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني قد 
دعا الى اغالق 
ملف الديمقراطية 
في االقليم مؤيدا 
االستخدام المفرط 
للقوة من قبل 
االجهزة االمنية 
ضد المتظاهرين، 
ومؤكدا ان المجتمع 
الكردستاني ما زال 
امامه الكثير ليفهم 
معنى المدلوالت 
الجميلة للديمقراطية
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بغداد – اعتقال متهمني 
اعلنــت قيادة عمليات بغــداد، امس 
الثالثاء، القاء القبــض على عدد من 
املتهمني بالتزوير والسرقة والقتل في 

مناطق متفرقة من العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان لها ان "القوات 
األمنية في قيادة عمليات بغداد وبناء 
على معلومات استخبارية، وبالتعاون 
مع مكتب مكافحــة اجرام الغزالية 
متكنت من إلقاء القبض على متهمني 
الرسمية  املستمسكات  بتزوير  اثنني 
باجلرم املشــهود، وضبطت بحوزتهم 
)17( ختمــا منوعاً، ومستمســكات 
رســمية مزورة، في منطقة الشعلة 
جنوبي بغــداد" ، مشــيرة الى القاء 
القبــض علــى متهمني بالســرقة، 
واالحتيال، واخلطــف والتزوير، والقتل 
فــي مناطق عــرب جبــور واحملمودية 

جنوبي بغداد وعرب عباس غربي بغداد 
واحلسينية شرقي بغداد".

ديالى – عملية نوعية 
اعلن رئيس اللجنة االمنية في مجلس 
محافظة ديالى صادق احلسيني امس 
الثالثاء مقتل ســبعة من مسلحي 
للحشــد  نوعية  بعملية  "داعــش" 

الشعبي شمال شرقي ب عقوبة.
وقــال رئيــس اللجنة احلســيني إن 
"قوة قتالية من لواء 110 في احلشــد 
الشــعبي نفذت عمليــة نوعية في 
عمق منطقــة احلفاير فــي محيط 
تالل حمرين، )64 كم شــمال شرقي 
بعقوبة(، وجنحت بقتل 7 من مسلحي 
داعــش بينهم قيــادي" ، مضيفا أن 
"العملية متثل جهدا استخباريا مميزا 
للــواء 110 في تعقــب خاليا داعش 

وانهاء وجودها ".

واسط – نفي حظر جتوال 
نفى مصدر امني في قيادة شــرطة 
واســط امس الثالثاء ما تناقلته عدد 
التواصل االجتماعي فرض  من مواقع 
حظر للتجوال في ناحية احلســينية 

شرقي مدينة الكوت.
القيادة  واعــالم  وقال مديــر عالقات 
النقيب حســن عــواد ان "ماتناقلته 
بعض وسائل التواصل اإلجتماعي من 
حظر للتجوال في ناحية احلســينية 
شــرقي الكوت، عار عــن الصحة"  ، 
مضيفا ان "الوضع االمني في الناحية 

مستقر بنحو كامل".

صالح الدين – تطهير موقع 
اعلــن آمــر فــوج املهمــات اخلاصة 
الشــعبي  ب احلشــد   50 اللــواء  في 
جاســم البزوني امس الثالثاء تطهير 

موقــع رئيس لتنظيــم "داعش" بني 
محافظتي نينوى وصالح الدين، فيما 
اشار الى مقتل 14 عنصرا بالتنظيم 

وتدمير ثالث مضافات.
وقــال امر الفــوج البزونــي إن "قوة 
مشتركة من احلشد الشعبي والقوات 
األمنية ممثلة بقيادتي عمليات صالح 
الدين ونينوى نفــذت، فجر يوم امس 
عملية أمنية مشــتركة استهدفت 
منطقــة زور الكنعوص التي تقع بني 
صالح  مبحافظة  الشــرقاط  قضــاء 
الديــن ومنطقة إمام غربي مبحافظة 
نينوى، التي تعد موقعا رئيسا لداعش 
بعد حترير قضاء احلويجة جنوب غربي 
كركوك والســاحل األيســر لقضاء 

الشرقاط". 

االنبار – عملية عسكرية 
كشــف مصدر عسكري في عمليات 

انطالق عملية  الثالثــاء،  امس  األنبار 
عسكرية من محورين ملالحقة عناصر 
"داعش" في الصحراء غربي احملافظة.

وقال املصــدر إن "قطعات لوائي األول 
بالفرقة األولى ضمن عمليات  والرابع 
األنبار ومبساندة حشد األنبار وباسناد 
من طيران اجليــش والتحالف الدولي 
، شــرعت بعملية عسكرية واسعة 
بالصحراء  داعــش  عناصر  ملالحقــة 

غربي األنبار والبحث عن اوكارهم .

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانــي امــس الثالثــاء ان القوات 
االمنيــة القــت القبض علــى ثالثة 
متهمني بقضايا جنايئة مختلفة في 

محافظة الديوانية.
وذكــر املصــدر ان "القــوات االمنية 
متكنت من القبض على ثالثة متهمني 

مطلوبــني للقضاء بقضايــا جنائية 
تتعلق باخلطف علــى وفق املادة 421 
واالحتيال على وفــق املادة 456 وذلك 
بعد جمــع املعلومات عنهم من قبل 

املصادر اخلاصة".

ذي قار – اعتقال مطلوب 
شــرطة  في  امنــي  مصــدر  اكــد 
محافظة ذي قار امس الثالثاء ان قوة 
أمنية القت القبض على متهم صادر 
بحقه حكماً غيابياً باإلعدام إلرتكابه 
جرمية خطف طفلة شــمالي مدينة 

الناصرية.
وذكــر املصــدر االمني " مــن خالل 
تدقيــق بيانات الوافديــن حملافظة ذي 
قــار مبوجب قاعدة بيانــات املطلوبني 
للقضاء متكنت سيطرة الفجر شمال 
القبض  إلقاء  مــن  الناصرية،  مدينة 
الناصرية,  على متهم يسكن مدينة 

والصادر بحقه حكما قضائيا باإلعدام 
شنقا استنادا إلحكام املادة }421 ق.ع{ 
جرائم اخلطف, الرتكابه جرمية خطف 

طفلة عام 2011".

نينوى – عمليات دهم 
اعلــن الناطق باســم وزارة الداخلية 
امس الثالثــاء ان قوة أمنيــة، القت 
في  دواعش  علــى خمســة  القبض 

اجلانب األمين مبدينة املوصل.
وقال الناطق اللواء سعد معن ان "فوج 
الثاني في محافظة  الشرطة  طوارئ 
دهم  بعمليات  القبــض  ألقى  نينوى 
على خمســة عناصر مــن عصابات 
داعش اإلرهابيــة املنهزمة واملطلوبني 
قضآئياً على وفــق املادة ٤\١ إرهاب" ، 
مضيفا ان فوج الطوارئ القى القبض 
عليهم في منطقة حــي التنك في 

اجلانب األمين ملدينة املوصل".
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
القت مفارز االســتخبارات بــوزارة الداخلية، 
القبض على عصابة مختصة  الثالثاء،  امس 

بتهريب االثار وبحوزتهم قطع نقدية اثرية.
وقــال املتحدث باســم الوزارة اللواء ســعد 
معن، فــي بيان صحفــي تلقــت "الصباح 
اجلديد" نســخة منــه، ان "مفــارز املديرية 
العامة ملكافحة اجلرميــة املنظمة في وكالة 
وزارة  االحتادية في  والتحقيقات  االستخبارات 
الداخلية، القت القبض على عصابة مكونة 
من افراد بحوزتهم قطع اثرية، وسط بغداد".

وبني ان "املتهمني كانت بحوزتهم 42 قطعة 
نقدية عبارة عن ليرات ذهبية أثرية"، مشــيرا 
الالزمة  القانونيــة  الى "اتخــاذ اإلجــراءات 

بحقهم إلكمال أوراقهم التحقيقية".

القبضعلىعصابة
مختصصةبتهريب
اآلثارفيبغداد

الملف األمني

أميركا: ال ندعم أي طرف
في االنتخابات العراقية

وهو أقّل مــن الدورة الســابقة التي 
سياسية،  وكيانات  أحزاب   310 كانت 
ويأتي ذلــك نتيجة اندماج العديد من 
األحــزاب واحلركات السياســية معاً 
وتفــكك بعضهــا أو اختفائهــا من 
الساحة في املدن العراقية املستعادة 

شمال وغربي البالد.

املساءلة والعدالة: نّواٌب حضروا
إلى الهيئة لتثبيت صحة 

ترّشحهم
وبني أن "الهيئة وفي هذه احلالة تقوم 
باستدعاء املرشــح لغرض مواجهته 
مبا موجود من وثائق ومستمســكات 
واالستماع منه إلى دفوعه وفي ضوء 
ذلك يتخذ القرار املناسب"، مستطرداً 
أن "اســتدعاءنا لنحو 600 مرشحا ال 
املساءلة  باجراءات  شــمولهم  يعني 
والعدالة، بل هــو لغرض الوصول إلى 

احلقيقة".
وزاد عضو هيئة املساءلة والعدالة ان 
"من بني االسماء التي استدعيت وزير 
العبيدي  متعب  خالد  السابق  الدفاع 

لالستفسار منه".
وكشف عن "حضور نواب حاليني من 
رجال ونساء خالل اليومني املاضيني إلى 
الهيئة بعد أن شــملهم االستدعاء 
واجابوا على اســئلتنا وبانتظار اتخاذ 

القرار املناسب بشأن ترشيحهم".
واســتطرد أن "الدســتور العراقــي 
يضمــن الترشــيح للجميــع، لكن 

فاملفوضية  محــددات،  وضع  القانون 
االمنية  اجلهات  إلى  االســماء  ترسل 
بالنسبة للقيود اجلنائية أو الى هيئة 
املســاءلة والعدالة لغرض التأكد من 

عدم شموله باجراءاتها".
وخلص الى القول إن "هيئة املساءلة 
التهم عليها،  والعدالة تعّودت إطالق 
ونحن نقوم بواجبنا القانوني واملتضرر 
من عملنا قد يلجأ إلى اإلعالم لغرض 
التســقيط وهو امــر بــات طبيعياً 

بالنسبة الينا".
من جانبه، ذكر رئيــس جلنة املصاحلة 
النيابية هشام الســهيل في حديث 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، أن "هيئة 
املســاءلة والعدالة عندما تتأكد من 
اسماء املرشحني فأنها متارس واجبها 
القانون بعيداً  املفروض عليها مبوجب 

عن اجلوانب السياسية".
وأضــاف ان "القانون حــدد على وجه 
الدقة املشــمولني باجراءات املساءلة 
والعدالــة وبالتالــي ال يحــق لهــم 

الترشح لالنتخابات".
ولفــت إلــى أن "تطبيــق اجــراءات 
يكون  أن  يجــب  والعدالة  املســاءلة 
بنحــو عادل على اجلميــع وال فرق بني 

مرشح ومرشح آخر".
وأشاد الســهيل بدور الهيئة، متابعاً 
أن "جلنة املصاحلة النيابية كانت تتابع 
عملها بنحو كامل وهي قد جنحت في 

مهمتها إلى حد كبير".
قد  والعدالة  املســاءلة  وكانت هيئة 
اعلنت في وقت سابق استدعائها 620 
املعلومات  التأكد من  لغرض  مرشحاً 

والبيانات اخلاصة بهم.

مجلس النّواب يصّوت على سبعة 
قرارات وينهي قراءة قانونني

على  اجمللــس صــوت  إن"  وأضافــت 
اللجنة  لعضوية  املرشــحني  أسماء 
التحقيقية بخصــوص أحداث قضاء 
طوزخورماتو" مشيرة إلى " التصويت 
على قرار نيابي بناء على طلب مقدم 
مــن 50 نائبا يتضمن تشــكيل جلنة 
حتقيقية بشــأن قيــام وزارة املالية / 
مديريــة املوازنة بالتعامــل بانتقائية 
استحداث  في موضوع  احملافظات  بني 
الدرجات الوظيفية في وزارة الكهرباء 

والوزارات األخرى".
وأكــدت ان" اجمللس صــّوت على قرار 
نيابي مقدم من اللجنة القانونية بناء 
على طلب مقدم من 80 نائبا بان تقوم 
وزارة شؤون الشــهداء واملؤنفلني في 
الكامل  بالتنسيق  كردســتان  إقليم 
مع مؤسستي الشــهداء والسجناء 
لتوحيد  واربيل  السياسيني في بغداد 
اإلداريــة  والسياســات  التعليمــات 
واملاليــة وعلــى حكومتــي املركــز 
القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ  واالقليم 

لتطبيق القرار.
 ونوهت إلى إن" اجمللس أكمل التصويت 
على قـــــرار نيابي يلزم هيئة املنافذ 
احلدودية بتطبيــق الروزنامة الزراعية 
الزراعية كافة  باملنتجات  يتعلق  فيما 
مبا فيها الثــروات احليوانية في جميع 
على  أيضا  والتصـــويت  احملافظــات 
قـــــرار نيابــي باعتبار منطقـــــة 

القيــروان  وناحيتــي  الســـعدان 
واحلضر في محافظــة نينوى مناطق 

منكوبـــة".
 وصوت اجمللس كذلك على قرار بإلغاء 
فقدان  على  املفروضة  املالية  الغرامة 
وإلغاء  بالعمــوم  الناخــب  بطاقــة 
اإلجــراءات املطلوبــة للحصول على 

بطاقة جديدة.
 وبينت الدائــرة اإلعالمية بأن" رئيس 
مجلس النواب ســليم اجلبوري أعلن 
عن ســحب االعتراض املقدم من قبل 
بعــض النواب علــى مقتــرح قانون 
الهيئــة الوطنية للثقافــة والفنون 
بعــد أن متــت إعادته مــن قبل جلنة 
الثقافــة واإلعالم الى احلكومة، فضال 
عــن تصويت اجمللس علــى املواد التي 
قانون  من مشـــروع  سقطت سهواً 
من  واملقدم  واملودعــني  النزالء  إصالح 
االجتماعية  والشــؤون  العمل  جلنتي 

وحقوق اإلنسان.
 وتابعت أن" اجمللس أجنز القراءة األولى 
ملقتــرح قانون التعديــل االول لقانون 
منح الرياضيني األبطال والرواد رقم )6( 
لسنة 2013 واملقدم من جلنة الشباب 
والرياضــة فضال عن إكمــال اجمللس 
القــراءة األولى ملقتــرح قانون معهد 
التخطيط احلضري واإلقليمي واملقدم 
من جلنــة التعليم العالــي والبحث 
العلمي بغية جعل املعهد قادرا على 
حتقيق أهدافه في هذه املرحلة ومنحه 
املرونة املطلوبة الســتحداث األقسام 
والفروع العلميــة التي تواكب حاجة 
إلــى مالكات وظيفية  املتزايدة  البلد 

ذات مهــارات عالية فــي التخطيط 
وخلصوصيــة  واإلقليمــي  احلضــري 
الدراســة في املعهد معاجلة الثغرات 
مركز  قانون  فــي  املوجودة  والنواقص 
رقم  واإلقليمي  احلضــري  التخطيط 

116 لسنة 1971.
مــن جانــب آخــر أوضحــت الدائرة 
اإلعالمية بان" مجلــس النواب أنهى 
ما مكلف بــه من خــالل التصويت 
على قانون املوازنة الذي ال يتضمن أي 
مخالفات دستورية منوهة إلى أحقية 
أي جهــة باالعتراض على ما يتضمنه 
القانون من خالل الطعن أمام احملكمة 

االحتادية.

"االحتادية": توقيف أو حبس 
األشخاص اختصاص قضائي

وأن صالحيــة توقيف األشــخاص أو 
حبســهم منــاط حصــراً بالقضاة، 
وال يجوز ممارســة هــذه الصالحيات 
من غيرهم، بعد صدور ونفاذ دســتور 

جمهورية العراق لسنة 2005".
وأشار الســاموك، إلى أن "احلكم أكد 
أن منح تلك الصالحيات لغير القضاة 
يخاف املواد )37، 47، 87( من الدستور، 
ألن هذه املهام أصبحت من اختصاص 
القضــاة املنتمــني الــى الســلطة 

القضائية حصراً".

األمني العام للمؤمتر للوطني 
العراقي: سنتعاون إلعادة آخر نازح 

لدياره
، وبحســب إحصائيات وزارة الهجرة 

واملهجريــن فــإن أكثر من خمســة 
ماليني نازح يعانون من سوء التعليم 
إلــى  إضافــة  األمــراض  وتفشــي 
املشكالت النفســية والفكرية التي 
خلفهــا وزرعها اإلرهــاب في عقول 

الناس األبرياء".
واســتطرد آراس "هنالك الكثير من 
املشــكالت التي تعوق عودة النازحني 
ونحاول  نســعى  ونحن  ملناطقهــم 
بشتى الطرق لتسهيل ذلك وبالتعاون 
مع اجلهات املعنية، موضحاً أن الكثير 
من  يعانون  واألطفــال  النســاء  من 
مشكالت نفســية وفكرية، اذ عانت 
النســاء من اإلغتصاب والســبي ما 
خلــف لديهن أثــرا نفســياً يحتاج 

لرعاية ومتابعة".
وتابــع حبيــب مؤكــداً "أن عــودة 
اإلجراءات  من  املزيد  تتطلب  النازحني 
إعادة  الفعالة من خالل  والسياسات 
التحتيــة من ماء  البنى  منظومــة 
وكهربــاء ونظام تعليمــي، كونهم 
عانوا مــن ويالت في اخمليمــات التي 
نزحوا إليها قســراً التي افتقرت إلى 

أبسط متطلبات املعيشة.
وأوضح أن، اجلهود ستكون مشتركة 
ونحن على إســتعداد لتقدمي الدعم 
لديارهــم  النازحــني  كل  إلعــادة 

ومحافظاتهم".
رئيس  الهميم  اللطيف  الشيخ عبد 
ديــوان الوقف الُســني الدكتور ذكر 
في كلمته "أن املرحلــة املقبلة هي 
مرحلة مفصليــة وحتتاج لتخطيط 
دقيق، والنازحون عاشوا أوقاتاً صعبة 

جداً".
وأضاف ان "الهدف املركزي واألساسي 
هو كيفيــة إعــادة النازحني ملناطق 
ســكناهم، مبيناً أن مؤمتر اليوم هو 
ملناقشــة آليات وحيثيــات إعادتهم 

والعمل على التعجيل من ذلك".
ُعرض بعد ذلك فيلماً وثائقياً بعنوان 
)النازحون قصة وطــن( الذي تضمن 
شــرح معاناة النازحــني والدور الذي 
قامت بــه وزارة الهجــرة واملهجرين 

جتاههم.
وفي الســياق نفســه وعلى هامش 
املؤمتر، إلتقى األمــني العام املهندس 
آراس حبيــب كــرمي وزيــر الهجــرة 
محمد  جاســم  الدكتور  واملهجرين 
اجلاف فــي لقاٍء خاص ناقشــوا فيه 
مجريات األحداث السياســية وأهم 
تطورات املشــهد األمنــي واخلدمي. 
إضافــًة إلى تالقح االفــكار واحلديث 
املتطرف  الفكر  حول كيفية معاجلة 
الذي خلفه اإلرهاب في نفوس وعقول 

#النساء و #الشباب و #األطفال.
وتخلــل املؤمترعقد لثالث جلســات 
حواريــة عن السياســات احلكومية 
النازحني،  لدعــم  واحمللية  والدوليــة 
والتــي أســهمت في طــرح أفكار 
احلاضرين حــول كيفية تقدمي الدعم 
اللوجستي والنفسي، مبا يسهم في 

إعادتهم للمجتمع وبشكل فعال.
وفــي اخلتــام شــهد املؤمتــر تكرمي 
في  العاملني  األكفــاء  للموظفــني 
اجملتمع  ومنظمــات  املعنية  الــوزارة 

املدني والناشطني األفراد.

تتمات ص1

بغداد - محمد سامي:

في إطار سعي مجلس القضاء األعلى 
لتقريب العدالة مــن املواطن وتقدمي 
خدمة قضائية أكبــر يواصل افتتاح 
محاكــم جديــدة في جميــع أنحاء 
البالد لتغطيــة مناطق أكبر باخلدمة 
وتسهيل اإلجراءات على املواطن الذي 
يصعب عليه التنقل من منطقة إلى 
منطقــة أخرى ملراجعة املؤسســات 

القضائية.
احملاكم  افتتــاح  في  القضــاء  ويتبع 
إستراتيجية تعتمد على نسبة النمو 

السكاني في البالد.
إلى ذلك، ذكر تقرير لوزارة التخطيط 
2017 أن الشــعب العراقي  صدر في 
يزداد بنحو مليون نسمة في كل عام، 
بارتفاع متواصل ســواء فــي املدن أو 
القرى واالرياف ، ومع هذه الزيادة التي 
يشــهدها اجملتمع أصبح من الواجب 
تقدمي خدمات اكبــر من قبل الوزارات 
اخلدميــة، فاخــذ مجلس  والدوائــر 
القضــاء األعلــى على عاتقــه هذا 
االمر وقام بفتــح دور قضاء في كثير 
مــن احملافظات واالقضيــة والنواحي 
وآخر تلك الــدور كانت بجانب الكرخ 
الدورة  وحتديدا منطقــة  بغــداد  في 
وقضــاء اللطيفيــة إذ افتتــح داران 
للقضاء مطلع العام احلالي في يومني 

متتاليني.
وافتتح رئيس مجلس القضاء األعلى 
القضاء في  دار  زيــدان  فائق  القاضي 
الدورة مبشاركة مجموعة من السادة 
القضاة واحملامني اضافة الى مشاركة 

واسعة من قبل اهالي املنطقة.
القاضي خالد  واوضح مــن جانبــه، 
املشــهداني رئيس اســتئناف الكرخ 
االحتاديــة ان "دار القضاء في منطقة 
احملاكم؛  من  مجموعــة  يضم  الدورة 
محكمــة حتقيــق ومحكمــة بداءة 
لالحــوال  محكمــة  الــى  اضافــة 
للجنــح  ومحكمــة  الشــخصية 
مما  املنطقة  الــدار  هــذا  ويتوســط 
يسهل عملية الوصول اليها من قبل 

االهالي".
بدوره، صــرح القاضي حــامت الغريري 

رئيــس دار القضــاء فــي الــدورة إن 
"احملكمة اجلديــدة القت ترحيبا كبيرا 
بنحو ملحــوظ فقد  املواطنــني  من 
توافدت عليها حشــود املواطنني وفي 
تزايد يومي حتى وصلت اعداد الدعوى 
التي سجلت فيها الى ارقام قياسية 

فاقت التوقع".
وأضــاف الغريري أن "أعــداد الدعاوى 
فــي محكمة التحقيــق بلغت نحو 
1500 دعــوى، أما محكمــة األحوال 
 400 يقارب  ما  الشخصية ســجلت 
دعــوى اضافة الى محكمــة البداءة 
التي ســجلت 300 دعــوى باالضافة 
إلــى أن عددا كبيرا مــن الدعاوى في 
محكمة اجلنح، وهذا كله في غضون 

شهر واحد".
إمــا دار القضاء فــي اللطيفية فقد 
مت افتتاحهــا أيضاً مــن قبل القاضي 

محكمة  رئيــس  املشــهداني  خالد 
استئناف الكرخ وســط تواجد كبير 
واألمنية  الدوائر اخلدمية  من رؤســاء 
بالقضاء باالضافة الى شيوخ واهالي 
املنطقة الذين رحبوا بنحو كبير بهذه 
اخلطوة واعدوها سابقة تاريخية لهم 
تتوسط  التي  احملكمة  أصبحت  حيث 
القضــاء متثل هيبــة الدولــة ورمزا 
للعدالة كما تخفف عنهم من جانب 
آخر عناء التنقل بعدما كانت احملكمة 

ترتبط بدار القضاء في احملمودية.
وأفاد عدنان محمود رشيد قاضي أول 
دار القضاء فــي اللطيفية بأن "هذه 
احملكمــة جتمع األحوال الشــخصية 
األحوال  وســجلت  والبــداءة  واجلنح 
دعوى  الـ600  يقارب  ما  الشــخصية 
بشتى القضايا التي تنظر من قبلها، 
أما محكمة التحقيق فقد كانت من 

أكثــر احملاكم اســتقباال للمراجعني 
حيث بلغ عدد الدعــاوى فيها حوالي 
1200 دعوى حتى اآلن فيما استقبلت 
بقية احملاكم املنضوية في دار القضاء 
فــي اللطيفيــة ومحكمــة البداءة 

وأيضاً اجلنح ما يقرب الـ400 دعوى".
يذكر ان مكاتــب التحقيق القضائي 
جنحت بعــد مرور أربع ســنوات على 
نســب  مضاعفة  في  اســتحداثها 
حسم الدعاوى، وفيما أكد مسؤولون 
االحتادية  القضائيــة  الســلطة  في 
تخصيص مفارز لــكل مكتب تتولى 
تنفيذ القرارات وبنحو مباشــر، أفادوا 
باســتمرار احلاجة جلهاز الشرطة في 
كما  التحقيق،  مراحل  ببعض  القيام 
طلبوا من املنظمات املعنية بســيادة 
املزيــد من هذه  القانون، دعــم فتح 

املكاتب.

مكاتــب  تشــكيل  فكــرة  وتعــود 
1978، حســب رئيس  التحقيق لعام 
السلطة القضائية االحتادية القاضي 
مدحت احملمود الذي قال "حينها كنت 
ممثالً للــدول العربية في دورة أقامتها 
طوكيو، واطلعت على مخطط بياني 
ملفت للنظــر عن انحســار اجلرمية 
هناك، بالرغم من أن اليابان قد عانت 
من مشــكالت عــدة خــالل احلقب 
املاضية ، مضيفا إن "االنحسار حصل 
بعد تشــكيل مكاتب في كل أحياء 
اليابان تضم رجاالً للشــرطة وممثلني 
عــن وزارة العدل يتحركون بســرعة 
"طرحنا  مبيناً  احلادث"،  صوب مسرح 
هذه الفكرة في العراق لكنها لم تلَق 

موافقة حينها".
لكن احملمود عاد ليوضــح "في العام 
األولى ملكاتب  النــواة  افتتحنا   2010

تضــم قاضيــا وعضــو أدعــاء عام 
ومحققني إضافة إلــى عدد من أفراد 
القضاء"،  أوامــر  لتنفيذ  الشــرطة 
مستطرداً أن "جناح التجربة في بغداد 
شــجعنا على مضاعفــة الطواقم 
بقية  املكاتب على  وأعمام  القضائية 
وحسب   ، احملافظات  في  االستئنافات 
إحصائيــات فأن الطاقــم القضائي 
للمكاتب الـ36 املنتشــرة في عموم 
وعضو  قاضياً  إلى54  وصل  احملافظات 
ادعاء عام، بعد أن كان 15 فقط نهاية 

.2010
وبرغم ذلك، ما يزال رئيس الســلطة 
التي  "املنظمات  يطالــب  القضائية 
وانحسار  القانون  لســيادة  تســعى 
نطــاق اجلرمية في العراق مبســاعدته 
علــى افتتــاح املزيــد مــن مكاتب 

التحقيق".

ذكر تقرير لوزارة 
التخطيط صدر في 
2017 أن الشعب 
العراقي يزداد بنحو 
مليون نسمة في كل 
عام، بارتفاع متواصل 
سواء في المدن أم 
القرى واألرياف

إحدى احملاكم العراقية "ارشيف"

داران جديدتان للقضاء في بغداد مع بداية العام الحالي

القضاءيواصلافتتاحمحاكمجديدة
توازيًامعارتفاعالكثافةالسكانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزيــر اخلارجيَّة إبراهيــم اجلعفرّي مع أندري 
ســافينيخ سفير بيالروســيا غير املُقيم ببغداد، 
العالقــت الثنائيَّة بــني البلديــن، والتأكيد على 
ـيَّة االرتقاء بها إلى ما يُلبِّي مصالح الشعبني  أهمِّ
الصديقني، فيما طالــب اجلعفري احلكومة البيال 

روسية بتسديد ما بذمتها من ديون الى العراق.
بيــان للخارجية تلقت  وأّكد اجلعفرّي بحســب 
"الصباح اجلديد" نســخة منــه، "على ضرورة أن 
الثنائيَّة بني بغداد ومينســك  حتظى العالقــات 
باهتمام أكثــر،" ُمبيِّناً أنَّ "آفــاق التعاون كثيرة، 

دة، وعلينا أن نستثمرها". وُمتعدِّ
ة  ولفت اجلعفــرّي إلى أّن "للعراق أمــواالً في ذمَّ
ـها؛ ألنَّ العراق  بيالروســيا، داعياً إلى حتريك ملفـِـّ
ميرُّ بظروف اقتصاديَّة اســتثنائيَّة" داعيا "اجلانب 
البيالروســيَّ إلى التعــاون في حلِّ املشــكالت 
والعقبات التي يُعانِي منها الطلبة العراقـــيُّون 

في مينسك".
وشــدد على "ضرورة عقد أعمال الدورة السابعة 
في  املُشــترَكة  العراقـــيَّة-البيالروسّية  للجنة 

بغداد".
من جهته اكد ســفير بيالروســيا ببغداد أندري 
سافينيخ اســتعداد بالده لدعم العراق، والتعاون 
معه فــي املُنتجات الصحّيــة، والرعاية الطبّية، 
، ومجال الرياضة،  والتعاون في القطــاع النفطيِّ
كاشــفاً عن نّيــة رجــال األعمال البيــال روس 

االستثمار في العراق.

العراقيطالب
بيالروسياتسديد
ديونبذمتها

األربعاء 28 آذار 2018 العدد )3908(

Wed. 28 Mar. 2018 issue )3908(



محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

التجارة، مشاركتها  وزارة  اعلنت 
أقامتها  التــي  العمل  بورشــة 
الوزراء  جمللــس  العامة  األمانــة 
وبالتعــاون مع الفريــق الوطني 
والصناعية  االقتصادية  للتنمية 
حتــت عنــوان ) تنميــة القطاع 
الصناعــي مــن خــال عقــود 
الشــراكة بــن القطــاع العام 
واخلــاص ( وممثلن عــن القطاع 

اخلاص .
دائــرة  عــام  مديــر  واوضــح 
تطويرالقطاع اخلاص رياض فاخر 
الهاشــمي خال مشاركته في 
الورشة كممثل عن وزارة التجارة 
ان الهــدف من اقامة الورشــة، 
تنميــة القطــاع الصناعي عبر 
إقرار صيغة لعقود الشراكة بن 
واقتراح  واخلــاص  العام  القطاع 
خطوات إصاحية لتحسن بيئة 
األعمال وتبسيط اإلجراءات خللق 
بيئة اقتصادية سريعة اخملرجات .
ولفت املدير العام الى توسيع دور 
القطاع اخلاص في إدارة املفاصل 
وإلزام  للدولة  املتعددة  اإلنتاجية 
وزارتي النفط والكهرباء بتجهيز 
من  لاستثمار  احملالة  املشــاريع 
خال عقود الشــراكة بأســعار 
مشــاريع  وخصوصا  مدعومــة 
التأهيــل للمصانــع واملعامــل 
التابعة للقطــاع العام وتعديل 
القوانــن ذات الصلــة  بعــض 
الصــادرة  الديوانيــة  واألوامــر 
ســابقاً اخلاصة بتنظيم صيغة 
القطاع  بــن  الشــراكة  عقود 
العام واخلاص وتوســيع مفهوم 
عقــود الشــراكة مثــل تأمن 
خطوط إنتاجية حصريا ليشمل 
املنتجات  وتعبئة  جتميع  خطوط 
وكذلك عمليــات تأهيل وصيانة 
اإلنتاجية  اخلطــوط  وتشــغيل 
واخلدمية القائمة ومنح إعفاءات 
الضرائــب  مــن  للمســتثمر 
ملدة  ولو  الطابع  ورسم  واجلمارك 
مؤقتــة من خــال تضمن مادة 

خاصة بهــذا املوضوع في قانون 
القطاع  بــن  الشــراكة  عقود 
العــام واخلــاص وتوفيــر فرص 
املاكات  والتأهيــل  املســاعدة 
العراقية في الشــركات العامة 
إدارة  فــي  كفاءتهــا  لتطويــر 
وتنفيذ املشــاريع االســتثمارية 
وحــث الشــركات العامة على 
الترويجية  اإلعانات  ثقافة  تبني 

للفرص االستثمارية املتاحة. 
وحث املدير العام الشركات على 
إعداد ملفات مشــاركة تتضمن 
الرؤية واألهداف ودراسات اجلدوى 
األوليــة قبل اإلعان وتســهيل 
تخصيــص األراضــي إلغــراض 
االســتثمارية  املشــاريع  إقامة 
من قبل الــوزارات املعنية والغاء 
البند ثالثاً من املادة 15 من قانون 

الشركات العامة رقم 22 لسنة 
على  تنص  والتــي  املعدل   1997
) للشــركة حق املشــاركة مع 
الشــركات واملؤسسات العربية 
واألجنبيــة لتنفيــذ أعمال ذات 
عاقــة بأهداف الشــركة داخل 
( بعــد تشــريع قانون  العــراق 
العام  القطاعن  بن  الشــراكة 

واخلاص
واشــار املدير العام الى انه مت في 
النقاش  باب  فتح  الورشة  نهاية 
لتعديل  املقترحات  بعض  وتقدمي 
صيغة عقد الشراكة بن القطاع 
عدم  ضمنها  ومن  واخلاص  العام 
إلزام الشركات العامة بان تكون 
عقود الشراكة مختصة بإعمال 
الكثير  لكون  اختصاصها  ضمن 
وخصوصا  العامة  الشركات  من 

التجــارة متتلك  لــوزارة  التابعة 
عقارات وأراضي في مواقع مهمة 
فــي بغــداد واحملافظــات ميكن 
إبرام عقود  من خال  استثمارها 
ومشاريع  أعمال  لتنفيذ  شراكة 
حتكمها املوقع اجلغرافي لألرض. 

اللجنة  مــن جانبهــا عقــدت 
وزارة  االزمــة في  الفرعية خللية 
التجارة اجتماعها الدوري ملتابعة 
توفيــر التخصيصــات املاليــة 
للبطاقة التموينية وتأمن خزين 

استراتيجي من املواد الغذائية.
واوضحــت مديــر عــام دائــرة 
رئيســة  واملتابعة  التخطيــط 
اللجنة الفرعية ابتهال هاشــم 
صابــط ان اللجنة اســتضافت 
وكيل الوزارة للشؤون االقتصادية 
هيثم اخلشــالي لاطــاع على 

عمل اللجنة في املرحلة املقبلة 
املواضيع  مناقشــة  الى  اضافة 
اعمال  املطروحــة على جــدول 
التخصيصات  ومنهــا   اللجنة 
البطاقــة  ملفــردات  املاليــة 
التموينية وآليات التعاقد وخطة 
احللــول  لوضــع  املاليــة  االدارة 
املناســبة واملعاجلــات  لتوفيــر 
حتتاجها  التي  املالية  الســيولة 
متطلبــات  لتغطيــة  الــوزارة 
املفــردات الغذائيــة اضافة الى 
التأكيد على اهمية توفير خزين 
اســتراتيجي مناســب لضمان 
استمرار جتهيز املواطنن باحلصة 
حــاالت  وملعاجلــة  التموينيــة 
الباد  لها  تتعرض  التي  الطوارئ 

في كل الظروف .
واضافت املدير العام لقد ناقشنا 

عن  والتراكمي  التقريراالسبوعي 
البطاقة  مفــردات  جتهيز  موقف 
والزيــت  الســكر   ( التموينيــة 
توزيع  وانســيابية    ) والطحــن 
املــواد على املواطنــن في جميع 
املناطق احملررة ومخيمات النازحن 
مبفردات البطاقــة التموينية في 
اضافة  واالنبار  نينوى  محافظتي 
البنايات  تأهيل  على  التأكيد  الى 
واملنشــات  اخملازن  وبناء  املتضررة 
املقبلة  املرحلــة  خــال  احلديثة 
في املناطق احملررة ، مشــددة على 
االمنية  االجراءات  متابعة  ضرورة 
احململة  الشاحنات  دخول  لضمان 
باملــواد الغذائية الى تلك املناطق 
واجنــاز التدقيــق االمني ملوظفي 
شــركات الــوزارة واســتحصال 
املوافقات باجراءات صرف رواتبهم.   

لتأمين خزين استراتيجي من المواد الغذائية 

التجارة تشارك في ورشة عمل تنمية القّطاع الصناعي 

 تهدف الورشة الى 
تنمية القطاع الصناعي 

عبر إقرار صيغة لعقود 
الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص واقتراح 

خطوات إصالحية 
لتحسين بيئة األعمال

جانب من الورشة

األربعاء 28 آذار 2018 العدد )3908(

التأهيل الهندسي  
تكمل متطلبات الحصول 

على شهادة االيزو
بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الشــركة العامة للفحــص والتأهيل 
الصناعة  وزارة  احــدى شــركات  الهندســي 
واملعادن، انهاء جميع  املتطلبات الفنية واالدارية 
املطلوبة للحصول على شهادة االيزو الدولية .

وقال مدير عام الشركة املهندس عصام كاظم 
جبارة في تصريــح للمركز االعامي في الوزارة 
ان قســم اخملتبرات والفحص الهندســي في 
الشركة انهى جميع املتطلبات الفنية واالدارية 
املطلوبة للحصول على شــهادة االيزو الدولية 
فيما يخص مجال فحص الرافعات اجلســرية 
ومجال الفحوصات الااتافية  NDT   لتصبح 
الشركة هي االولى بن الشركات احلاصلة  على 
شــهادة في هذه اجملاالت وذلــك لغرض تطوير 
مفاهيم اجلــودة ونظام التفتيش الهندســي 
ونوعيته وصاحيته  االنتــاج  بكفاءة  املرتبطة 
او االستعمال وااللتزام الدائم مبعايير السامة 
الصناعية ضمن مواصفات عاملية بهدف تعزيز 
الثقة لدى العماء واجلهات املستفيدة وتأهيل 

القائمن بأعمال التفتيش الهندسي .
وبن املديــر العام ان الشــركة اقامت دورة في 
السامة  الهندســي وفحص  الفحص  مجال 
اجلانب  للرافعــات اجلســرية تضمنت  واالمان 
النظري والعملــي الفتاً الى انــه وبعد اجتياز 
االختبــارات من قبــل الفاحصــن املتدرينب مت 
احلصول على شهادات اخلبرة واملهارة املتطابقة  

للمواصفات القياسية البريطانية .

إقبال كبير على تأجير 
سعات اإلنترنت بعد 

تحسن ملحوظ في الخدمة

حملة توعية ضد 
األمراض االنتقالية 

لطلبة مدارس ميسان

بغداد - الصباح الجديد: 
شهد قسم التراسل وشــبكة البيانات في 
الشــركة العامة لاتصاالت اقباال كبيرا من 
قبل الشــركات اجملهزة خلدمة االنترنت على 
تاجير وحدات النقل الضوئية املستوى االول
stm1 اخملصصة لنقل خدمة االنترنت الدولية 
عبر املنافذ البريــة واملنافذ البحرية املتمثلة 

بالكابات البحرية .
ولوحظ هذا االزدياد منذ اطاق وزارة االتصاالت 
والشــركة العامة لاتصاالت تخفيضا على 
اســعار تأجير تلك الوحدات من اجل حتسن 
انتشــار خدمة االنترنت في عموم  وتوسيع 
محافظــات البــاد وتعد االســعار احلالية 
مناســبة للغاية وتناســب جميع شــرائح 

اجملتمع .
وقد بلغ عدد الســعات الدولية املؤجرة 874 
وحدة ضوئية دولية برية وبحرية بنسبة زيادة 
تفوق %25 عن االشــهر السابقة اما سعات 
اخلدمة  لنقل  املســتخدمة  احمللية  التراسل 
من مراكز ومحطات التراســل الرئيسية بلغ 
عددهــا 1385 وحدة ضوئيــة وحاليا تعمل 
بكفــاءة عالية وضمن املواصفــات واملعايير 

الدولية .

ميسان - الصباح الجديد:
ذكر مســؤول وحدة تعزيز الصحة في القطاع 
الصحــي الثالث التابع لدائرة صحة ميســان 
ان املــاكات الطبية والصحيــة وبتوجيه من 
مدير عام الدائــرة الدكتور علي محمود العاق 
وأشراف مدير قســم الصحة العامة الدكتور 
علــي النوري نفذت حملــة توعية صحية ضد 
اإلمراض االنتقالية لطاب مدرســة البطحاء 
التي تبعد 23 كم عن مركز قضاء علي الغربي.
والقــى االســتاذ محمد رويس مديــر القطاع 
محاضــرة توعيــة صحيــة للتعريــف مبرض 
اإلسهال الوبائي ومرض جدري املاء وآلية الوقاية 
منه في للماك التدريســي وطاب املدرســة 
املذكــورة اعاه للتوعيه ضد مرض اإلســهال 
الوبائي ومرض جدري املاء وكيفية تعقيم املياه 
وإعطــاء النصائح واإلرشــادات لتقدمي أفضل 
اخلدمات الطبية والصحية والوقائية ألهلنا في 

ميسان .
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ديالى - الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة االعمــار واالســكان 
العامــة  واالشــغال  والبلديــات 
عــن تنفيــذ اعمالها واجنــاز 60% 
مــن مشــروع تأهيل جســر وادي 
العوسج في محافظة ديالى ضمن  
تخصيصــات قرض البنــك الدولي 

الطارئ العادة اعمار املناطق احملررة.
وذكــر املركــز االعامي للــوزارة ان 
املــاكات الهندســية والفنية في 
شــركة املعتصم العامة وبأشراف 
دائــرة الطــرق واجلســور التابعتن 
في  اعمالها  تنفيذ  تواصان  للوزارة 
مشــروع اعادة تأهيل جســر وادي 
العوســج في احملافظة حيث بلغت 

نســبة االجناز احلالية %60 وبكلفة 
تعاقدية بلغت اكثر من مليار دينار.

وبن املركز االعامي أن اجلســر يعد 
من أهم واكبر اجلسور في احملافظة 
إذ يضــم 14 فضــاءا بعــرض 12 م 
مشــيراً الى أن االعمال في املشروع 
شــملت تنفيذ التحويلــة املؤقتة 
ونقل  وتكســير  اجلســر  اجناز  حلن 
العمل  املتضرر خارج موقع  الفضاء 
مبلحقاتــه كافة ومعاجلــة الكتف 
الكونكريتي من جهة جلوالء وجتهيز 
ونصب املساند املطاطية واستبدال 
الروافد املتضررة الكونكريتية بأخرى 

حديدية.
واضاف املركــز االعامي أن االعمال 
شــملت ايضاً صب سطحة اجلسر 
واملماشي وتبليط اجلسر باالسفلت 

واعمــال االنــارة ونصب الســياج 
احلديــدي والوقائي ومفاصل التمدد 
وتخطيط اجلســر ،فضاً عن اعادة 

خطوط اخلدمة املارة من خاله.
على صعيد متصــل تواصل الوزارة 
تنفيذ حملة كبرى لتقليم اشــجار 
النخيل باجلزرات الوسطية في ايسر 

املوصل.
وذكــر املركــز االعامي للــوزارة ان 
شعبة احلدائق والغابات في مديرية 
ملديرية  التابعــة  املوصــل  بلديــة 
البلديات العامة احدى  تشــكيات 
لتقليم  تنفذ حملــة كبرى  الوزارة 
اشجار النخيل في شارع الفيصلية 
اجلــزرات  تنظيــف  الــى  اضافــة 
الزارعي الى  الوســيطة من احلــي 
مشيرا   ، اخلامس  اجلســر  مقتربات 

الى ان احلملة شملت تقليم اشجار 
300 شــجرة ضمن  النخيل بحدود 

خطة وضعتها الشعبة.
من جهة ثانية اجرت ماكات وحدتي 
الثقافــة واجلزائر احدى تشــكيات 
التابعة  املوصــل  بلديــة  مديريــة 
لقطاع نركال البلدي، حملة واسعة 
لتنظيــف احد املواقع قرب اجلســر 
اخلامــس ، اذ قامت بحملة تنظيف 
لرفع النفايات مــن هذا املوقع الذي 
كان قد اســتعمل في وقت ســابق 
كموقع وســيط نتيجــة عدم توفر 
االليــات الكافيــة لرفــع النفايات 
الى موقع الطمر الصحي«،  ونقلها 
مشــيرا الى انه مت رفع 120 طنا من 
النفايات وســيتم تنظيــف املوقع 

بالكامل والغاؤه نهائيا.

تقرير

إنجاز 60 % من مشروع تأهيل جسر وادي العوسج في ديالى
تقليم أشجار النخيل بالجزرات الوسطية أيسر الموصل

بغداد - حامد عبد النبي *
أعلنــت دائــرة االعمار الهندســي 
واالســكان  االعمار  لــوزارة  التابعة 
مشــروعن  أجناز  العامة،  والبلديات 

استثمارين في محافظة بابل.
وقالــت مديــر عــام دائــرة االعمار 
أحام  املهندسة  وكالة  الهندســي 
الهندسية  ماكاتنا  ان  جواد  سعيد 
والفنيــة في محافظــة بابل أجنزت 
عملها باالشــراف الهندســي على 
أصل  من  اســتثمارين  مشــروعن 
ستة مشاريع لصالح هيئة أستثمار 
بابل.مبينة ان هناك تعاونا كبيرا بن 
الدائرة وهيئة أستثمار بابل للنهوض 

بالواقع العمراني في احملافظة.
وأضافت مدير عام الدائرة ان املشاريع 
التي مت أجنازها هي مشــروع  أنشاء 
محطــة وقود متكاملــة في ناحية 
النيل والتي مت اجنازها بنســبة 100% 
والتي تبلــغ مســاحتها ثاثة دوامن 
وتقع على اخلط الســريع الرابط بن 
الســريع رقم )1( ومركــز محافظة 

بابل ، مشيرة الى ان املشروع يتكون 
من محطة بيــع زيت للغاز ومحطة 
بيــع بانزيــن ومحطة بيــع النفط 
أألبيــض ومطعم وســوبر ماركت ، 
فيما كان املشروع الثاني هو مشروع 
أنشاء عمارة جتارية في مركز مدينة 
احللة والتي مت اجنازها بنســبة 100% 
والتي نفذت على مســاحة )400(م2 

وبأرتفاع سبعة طوابق. 
وأشارت مديرة عام الدائرة ان الدائرة 

متكنت من القيام بعمليات االشراف 
الهندسي على العديد من املشاريع 
ومنها مشــروع بناية شــرطة بابل 
السكني  بابل  تال  ومشروع مجمع 
ومشــروع املعمل الشامل لتصليح 
من  وغيرها  بابــل  آليــات شــرطة 
محافظة  في  االستثمارية  املشاريع 

بابل.

*اعالم الدائرة 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت مستشــفى ابــن الهيثم 
التعليمــي للعيــون فــي بغداد، 
حصيلتها في مجال تقدمي اخلدمات 
والتشخيصية  والعاجية  الطبية 
شــهر  خال  واملراجعن  للمرضى 

شباط املاضي .
وكشف الدكتور عمار فؤاد عيسى 
مدير املستشــفى ان مجمل تلك 
اخلدمات توزعت على شتى اقسام 
املستشــفى حيــث اســتقبلت 
 )25723( االستشــارية الصباحية 
مراجعا ، فيما شهدت االستشارية 
 )1583( استقبال  اخلافرة  املسائية 
، وأوضــح أن حصيلــة  مراجعــا 
العمليــات اجلراحية بلغت )1799( 
عملية تنوعت ما بــن )626( فوق 
الكبرى ، )199( كبرى ، )18( وسطى 
، فيما سجلت الصغرى )875( ، أما 

اخلاصة فكانت )81( عملية .
واضــاف مديــر املستشــفى انه 
يســعى جاهــدا من خــال عمل 

والتمريضية  الطبيــة  املــاكات 
تقني  يساندها طاقم طبي  والتي 
وإداري يعمــل على مدار الســاعة 
بهــدف توفيــر أرقى مســتويات 
الرعايــة الطبيــة التخصصيــة 
وضمان جــودة اخلدمات  ، الفتا الى 
أن املستشفى يســتقطب إعدادا 
يضم  حيــث  املرضى  مــن  كبيرة 
عدة طوابق بســعة سريرية تصل 
إلى )200( ســرير واقسام متعددة 
فضا  العيادات  الطوارى  تشــمل 
عن العيــادات اخلاصة . وتابع مدير 
الطبية  ماكاتنا  أن  املستشــفى 
والصحيــة حتث اخلطــى لارتقاء 
بالواقــع الصحي عن طريق الدعم 
املتواصل الــذي تولية دائرة صحة 
الرصافــة عبر تزويد املستشــفى 
بأحــدث األجهــزة الطبيــة ومن 
تقدمي  بغية  مناشئ عاملية رصينة 
حتت  للمواطنن  اخلدمــات  أفضل 
الطبية  املــاكات  أمهر  اشــراف 
واتبــاع آليــة تنظيــم دقيقة مبا 

يضمن امتصــاص زخم املراجعن 
ال سيما أن املستشفى يكاد يكون 
في  الوحيد  التخصصــي  املركــز 

العراق لطب وجراحة العيون .
واشــار مدير املستشــفى الى ان 
الساندة سجلت  الطبية  اخلدمات 
هي ايضــا حصيلة متقدمة حيث 
 ، بالليزر  )241( مراجعــا  مت عــاج 
، الســونار   )456( القلب  تخطيط 
)1961( ، كما ســجلت فحوصات 
وذلك  األعلــى  النســبة  البصــر 

باستقبال )12919( مراجعا . 
القسم  ذاته شهد  الســياق  وفي 
العلمــي تنظيــم العديــد مــن 
احملاضــرات واألنشــطة  العلمية 
املتنوعــة والتــي حضرهــا نخبة 
من األطبــاء االختصــاص وطلبة 
الدراســات البورد العربي والعراقي 
في طب العيون إذ يأتي ذلك ضمن 
يخضع  الــذي  التدريبي  املنهــاج 
لــه طلبة الدراســات العليا لنيل 

التخصص .

اإلعمار الهندسي تنجز مشروعين 
استثماريين في محافظة بابل 

»ابن الهيثم« للعيون يجري
 )1799( عملية جراحية 

بغداد - محمد عجمي: 
الصحة/ قســم  وزارة  اعلنــت 
اإلخاء الطبي، اجراء اول عملية 
قلــب مفتــوح ضمــن برنامج 
االستقدام الطبي مبركز جراحة 

القلب املفتوح في مستشــفى 
اإلمام الصــادق في بابل لطفلة 
تبلــغ من العمر ثمانية اشــهر 
العمليات  صــاالت  افتتاح  بعد 

فيه .

وقد اجــرى املركز العملية حلالة 
بطــن  حاجــز  "فتحــة   VSD
القلب" مــن قبــل فريق طبي 
الــوزارة  من  مســتقدم  هندي 
ضمن برنامج االستقدام الطبي 

موالند  فورتيس  مستشفى  من 
مومبــاي وبالتعاون مع ماكاتنا 
الفريق  تــرأس  فيما  الطبيــة، 
الطبي الهندي الدكتور داناجناي 
اختصاصــي جراحــة القلــب 

باالشتراك مع  والصدر لاطفال 
فريق طبي ومتريضي عراقي.

ومتــت العمليــة للطفلة رقية 
 8 والبلغــة  جاســم  رســول 
اهالــي محافظة  اشــهر ومن 

العملية  وتعد  بنجاح  ميســان 
كانت  حيث  كاملة  تصحيحية 
تعاني من وجــود )فتحة القلب 
بــن البطينــن وارتفاع ضغط 

الشريان الرئوي احلاد(.

إجراء أول عملية قلب مفتوح ضمن برنامج االستقدام الطبي 
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بغداد - الصباح الجديد:

اســتعرض وزير الصناعــة واملعادن 
السوداني  شــياع  محمد  املهندس 
االدارية  والتقارير  امللفــات  من  عددا 
بعمل  املتعلقة  والفنيــة  واملاليــة 

الوزارة والشركات .
ترؤسه الجتماع  الوزير خالل  واوضح 
هيئة الــرأي انه مت مناقشــة تقرير 
الكليــة  التكاليــف  حســابات 
للمنتجات قبل وبعد تفعيل نشاط 
تنمية االعمال ومقارنتها مع كلفة 
املنتج املستورد والتقرير اخلاص بألية 
تعديل البيــع باالجل واجراءات قرض 
تأهيل الشــركة العامة للصناعات 
البتروكيمياويــة واالجراءات املتخذة 
ارتبــاط مصنع جابر  بخصوص فك 
الصناعات  شــركة  مــن  حيان  ابن 
احلربيــة العامة واحلاقه بالشــركة 
والقدرة  االتصــاالت  ملعدات  العامة 
ارتبــاط مصنــع احلضر من  وفــك 
الشــركة العامة ملعدات االتصاالت 
العامة  بالشــركة  واحلاقه  والقدرة 
الى طلب  لكبريت املشــراق اضافة 
الشــركة العامة لصناعــة االدوية 
واملســتلزمات الطبية بأعتماد مبدأ 
االعارة واالســتعارة للمــواد االولية 
من شــركات صناعة االدوية احمللية 

وغيرها من املواضيع .
وقــد وجــه الوزيــر في مســتهل 
االجتمــاع شــكره وتقديــره الــى 
واالسمنت  املشراق  كبريت  شركتي 
العراقيــة للجهــود املتميــزة التي 
اثمــرت عــن افتتاح معامــل انتاج 
الشــب والكبريت ومعامل اسمنت 
بادوش في محافظة نينوى بعد اعادة 
تأهيلها في وقت قياســي وبظروف 
اياها  اســتثنائية وجلهود ذاتية عادا 
رســالة مهمة الى اهالي محافظة 
املوصل بأستناف العمل واالنتاج في 
هذه املعامل لالســهام في حمالت 

البناء واالعمار في احملافظة.

وثمــن الوزير جهود شــركة الزوراء 
العامــة لتنفيذها مشــروعا رياديا 
ومهما في مجــال الطاقة املتجددة 
لرفد الشــبكة الوطنيــة بالطاقة 
وزارة  مــع  بالتعــاون  الكهربائيــة 
الكهربــاء بصفتــه منجــزا مهما 
ونقلــة نوعية في تنفيــذ مثل هذه 
املشاريع ، مشيرا الى اهمية تسليط 
الضوء على هكــذا منجزات ملا لها 

من تأثير ايجابي على الرأي العام.
التوجيهات  الوزير عددا مــن  واصدر 
والشــركات  الوزارة  بعمل  املتعلقة 
، مؤكدا على ضرورة وضع ســياقات 

املســتثمرين  الســتقطاب  مرنــه 
والتحرك  االســتثمار  ابــواب  وفتح 
بثقــة وشــفافية ووفقــا للقوانني 
الدولة  جتيزهــا  التي  والتعليمــات 
االســتثمارية  امللفــات  واكمــال 
اخلاصة  االقتصادية  اجلدوى  ودراسات 
بها لتطوير الواقع الصناعي عموما .
ووجه وزير الصناعة بضرورة االسراع 
في اعادة القروض املمنوحة من قبل 
الدائرة االقتصادية فــي مقر الوزارة 
الى عدد من الشــركات اضافة الى 
توجيهات اخــرى منها التأكيد على 
االلتــزام بأوقــات الدوام الرســمي 

للسنة  اخلتامية  احلســابات  وتقدمي 
على  تأكيده  مجددا  املنتهية  املالية 
ضرورة وضع توقيتات زمنية لالجابة 
على املراسالت االدارية وعدم تأخيرها 
واعداد  البحثية  باخلطــة  واالهتمام 
البحــوث املتعلقة بتطوير املنتجات 

وحسب احلاجة لذلك .
وشدد السوداني على اهمية اكمال 
املشاريع املتأخرة واالسراع في اجنازها 
دوائيا  مستحضرا   38 تسجيل  مثل 
جديدا منتجا لدى الشــركة العامة 
واملســتلزمات  االدويــة  لصناعــة 
الطبية في ســامراء ومشروع انتاج 

املصابيح االقتصادية في الشــركة 
العامــة للصناعــات الكهربائيــة 
ومشــروع زيوت علي الهــادي التابع 
للمنتجات  العامــة  الشــركة  الى 

الغذائية .
عدد  مناقشــة  االجتماع  وتنــاول 
من املواضيــع منها معاجلة مواقع 
الســكراب العائدة الى الشــركة 
العامة لالسناد الهندسي املدمجة 
العامــة للحديد  الشــركة  مــع 
املشــكالت  ومناقشــة  والصلب 
العامة  املديريــة  بــني  العالقــة 
للتنميــة الصناعيــة والشــركة 

العامة للتصميم وتنفيذ املشاريع 
في  الصناعية  املدينــة  بخصوص 
محافظــة البصرة ومواضيع اخرى 
منهــا حوافز العاملــني وحتققات 
 2017 لعــام  الــوزارة  شــركات 
مقارنة بعــام 2016 والتي تتضمن 
مؤشــرات االداء املالــي واالنتاجي 
لهذه الشــركات حيث اكد السيد 
الوزيــر على ضــرورة االرتقاء بهذه 
املؤشرات وبعمل الوزارة وشركاتها 
العامة وغيرها من املواضيع التي مت 
واالجراءات  القرارات  من  عدد  اتخاذ 

املناسبة بصددها. 

خالل ترؤسه اجتماعا لهيئة الرأي 

وزير الصناعة يدعو لالرتقاء بعمل الوزارة وشركاتها العامة 

ثمن وزير الصناعة 
جهود شركة 
الزوراء لتنفيذها 
مشروعا رياديا 
ومهما في مجال 
الطاقة المتجددة 
لرفد الشبكة الوطنية 
بالطاقة الكهربائية 
بالتعاون مع وزارة 
الكهرباء

جانب من االجتماع

العراق وفنلندا يبحثان 
العالقات الثنائية في 

المجال الصناعي

إغالق الممرات غير 
النظامية لمنع التجاوز 

على مرأب في الكرخ  

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير الصناعة واملعادن املهندس محمد شــياع 
الســوداني مع الســفيرة الفنلندية لــدى العراق 
بايفي الينة ســبل تعزيز العالقات الثنائية بني بغداد 
العالقات االقتصادية  وهلســنكي وامكانية تطوير 

والتعاون في اجملال الصناعي .
واكــد الوزير خالل اللقاء رغبة بالده في زيادة التعاون 
والتنســيق مع فنلندا لتطوير الواقع الصناعي في 
العــراق ، داعيا الشــركات الفنلندية الى العمل مع 
شركات الوزارة لالستفادة من خبراتها التكنولوجية 
والصناعيــة املتطورة مبا يســهم في اعــادة البناء 
واالعمار من خالل انشــاء مشــاريع جديدة وحيوية 
او تطوير املشــاريع القائمة مبديا االستعداد لتقدمي 
جميــع التســهيالت املطلوبة لدخول الشــركات 
الفنلندية الى الســوق العراقيــة لتعزيز االقتصاد 
العراقــي والتوصل الــى اتفاقات مثمــرة وناجحة 
لالستثمار واالستفادة من الفرص املتاحة لذلك وفي 

جميع اجملاالت .
من جانبها عبرت السفيرة الفنلندية عن رغبة بالدها 
فــي دعم جهود العراق العادة البنــاء واالعمار ونقل 
خبراتها التكنولوجية ومبــا يحقق تطلعات البلدين 
الصديقني من خالل تفعيــل عمل اللجنة العراقية 
الفنلندية املشــتركة وتبادل اللقاءات والزيارات في 

اطار تعزيز العمل املشترك في اجملاالت كافة .

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة ألدارة النقل اخلاص، غلق 
املمــرات غيــر النظامية ملنع التجــاوز على مرآب 

البراق التابع لقسم الكرخ الشمالي.
وقال مدير عام الشــركة الســيد عبــد العظيم 
الساعدي انه تنفيذا لتوجيهات وزير النقل وتلبية 
لنــداءات عديدة وردت الى الشــركة العامة الدارة 
النقل اخلــاص بخصوص التجاوز على الســاحة 
امللحقة مبرآب البراق التابع لقسم الكرخ الشمالي 
قامت مفارز الشــركة بغلق املعابر غير النظامية 

للساحة وضمها الى املرآب النظامي .
وتابع املديــر العام تعد مثل هكذا جتاوزات خروقات 
بحق انظمــة النقل اخلاص والتي من شــأنها ان 
تســبب زحامات واختناقات مرورية تؤثر سلبا على 
حركة املرور فــي العاصمة ، مشــيراً الى ان ادارة 
الشركة سارعت بتلبية نداءات املواطنني من اجل 

احلد من تلك الظواهر السلبية. 
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بغداد - الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزيــر  اكــد 
االجتماعية املهندس محمد شياع 

الســوداني ان االعالن عن اســماء 
الوجبــة االولــى من املشــمولني 
بالقروض امليســرة التــي متنحها 

دائرة التشــغيل والقروض بالوزارة 
سيكون مطلع نيسان املقبل.

الوزارة تلقت  ان  الى  الوزير  واشــار 

اكثر من )50( الف طلب للشــمول 
بالقــروض التــي مت فتــح التقدمي 
شــباط  منتصف  منــذ  عليهــا 

املنصرم واســتمر ملدة شهر واغلق 
باب التقدمي منتصف الشهر اجلاري.
وذكر املتحدث باســم الوزارة عمار 

منعم ان الوزارة استقبلت اكثر من 
للحصول على  الف متقــدم   )50)

القروض امليسرة .

مطلع نيسان .. إعالن الوجبة األولى من المشمولين بالقروض الميسرة 

بغداد - الصباح الجديد:
ابن سينا  استقبل مستشــفى 
التدريبي في بغــداد فريقا طبيا 
الطبيــب  برئاســة  اســتراليا 
الدكتور  املغترب  العاملي  العراقي 
الســتكمال  املــدرس  منجــد 
االطراف  لزراعة  الوطني  املشروع 
الــى اجــراء  الذكيــة اضافــة 
العمليات املعقدة ملرضى االخالء 
الطبي وجرحــى القوات االمنية 
واحلشد الشــعبي االبطال وعلى 

نفقة وزارة الصحة.
وقــال املتحدث الرســمي لوزارة 

الصحة الدكتور ســيف البدر ان 
اختصاص  اطبــاء  يضم  الفريق 
وعــالج  التقومييــة  اجلراحــة 
كمــا   ، العصبيــة  الضفيــرة 
معقدة  عمليات  عدة  ســيجري 
وســيقوم بفحــص مجموعات 
وتهيئتهم  املرضــى  مــن  اخرى 

للزيارات املقبلة .
يذكر ان مستشــفى ابن ســينا 
يقوم بتنفيذ مشروع االستقدام 
العاملية  الطبيــة  للفرق  الطبي 
وبتوجيه من اجل التحول املدروس 
من اخالء املرضى خارج العراق الى 

الطبية الجراء  الفرق  اســتقدام 
العمليــات فــي العــراق ملا لها 
خلفض  اقتصادية  مــردودات  من 
لتدريــب  باالضافــة  النفقــات 
املــالكات الطبيــة والصحيــة 
العراقيــة للقيــام باجرائها في 

العراق. 
وصف  متصــل  صعيــد  علــى 
املتحدث الرســمي فــي افتتاح 
في  املفتــوح  القلــب  صــاالت 
الصــادق  االمــام  مستشــفى 
التابــع الــى دائرة صحــة بابل 
مشروع االســتقدام الطبي بانه 

استراتيجية جديدة دعمتها وزارة 
جناحها  مقومات  وهيأت  الصحة 
مبا يوفره املشــروع مــن نتاجات 
مادية ومعنويــة وفنية في وقت 

واحد .
مركز  افتتاح  ان  املتحدث  واضاف 
زخما  يعطــي  املفتوح  القلــب 
جديــداً للعمليــة الصحية في 
بابل ويوفر فرص عالج وبتكاليف 
وجهود أقل مع ما يتميز به املركز 
من أســرة أنعاش قلبي وماكنات 
قلب توازي مــا موجود في أحدث 

مراكز القلب في العالم .

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس وزير املوارد املائية د. حســن 
اجلنابي اجتماع خلية االزمة الثامن 
ملناقشة عدد من املواضيع املهمة 
املدرجة على جدول االعمال ومنها 
احلالي  املائــي  املوقف  مناقشــة 
واالجــراءات املتخذة من قبل دوائر 
الوزارة في معاجلة الشحة املائية 
لالنهر  التطهيرات  اعمال  وتنفيذ 
الشنبالن  نبات  ومعاجلة  واجلداول 

واالعشاب املائية الضارة .
وبحــث االجتماع ايضــا االعمال 
املنفذة من قبل شــركات الوزارة 
الرمادي وناظم  في تأهيل ســدة 
في  التقســيم  وناظــم  الــورار 
محافظة االنبار ، واالعمال املنجزة 
في مشــروع تاهيل نهري العشار 
واخلنــدق فــي البصــرة واعمال 

التطوير للمرحلة الثانية .
وخرجــت خلية االزمــة بعدد من 
التوصيات من بينها االيعاز بزيادة 
االطالقــات املائيــة لتأمــني رية 

الفطام حملصولي احلنطة والشعير 
والفرات اضافة  في حوضي دجلة 
الى التوصية بزيادة ساعات العمل 
وكذلــك مواصلــة العمــل من 
قبل مالكات الــوزارة ايام اجلمعة 
والعطل الرســمية في احملافظات 
االختناقــات  ملعاجلــة  احلرجــة 
توزيعات  وتامــني  اجلــداول  فــي 
لالراضي  املائيــة  واحلصص  املياه 
حلني  بالعمل  واالستمرار  الزراعية 
انتهــاء املهمة ، وكذلك التوصية 
بتكثيــف اجلهد االلي في شــط 
ومعاجلة  الترسبات  الزالة  الدغارة 
نبات الشــنبالن ، كما دعت خلية 
الى  الفالحــني  االخــوة  االزمــة 
التعاون مع الــوزارة وعدم التجاوز 

على احلصص املائية .
من جانب اخــر اقامت وزارة املوارد 
املائية بالتنسيق مع وكالة جايكا 
اليابانية ورشة عمل حول االختيار 
اختيار  االستشاري وشرح كيفية 
االستشارية  الشــركات  وتقييم 

، فيمــا تواصل املــالكات الفنية 
وازالة  املياه  لتوزيعــات  تنظيمها 
التجاوزات في محافظة واســط  
علــى احلصــص املائيــة لتأمني 
ايصالها الى االراضــي الزراعية ، 
الفتحات  اغــالق  العمل  وتضمن 
غير  املضخــات  ورفع  املتجــاوزة 
اجملــازة وردم االنهــار التــي مــن 
شــأنها تقليل احلصــص املائية 
وعدم وصولهــا لالراضي الزراعية 
الذنائب.وعلــى  فــي  الواقعــة 
ســياق متصل تواصل شعبة ري 
الدجيلــة اعمالها بتطبيق نظام 
املراشــنة من خــالل غلق نواظم 
االنهــر التي يطبــق عليها نظام 
املناوبة بواســطة ماكنة اللحام 
وختم  الفــوم  مادة  واســتعمال 
الشــعبة ملعرفة املتجاوزين على 
احلصص املائيــة واتخاذ االجراءات 
القانونية بحقهم .هذا وتســتمر 
االجراءات  بأتخــاذ جميع  املديرية 
الواقــع االروائي في  التي تطــور 

احملافظة.
الى ذلك أجنزت املالكات الهندسية 
والفنية فــي مديرية املوارد املائية 
في بابل / قســم احملطات أعمال 
صيانة وتشغيل طاقم الضخ في 
محطة جــرف الصخر بهدف رفع 
اوتصريف املبازل بشكل متواصل 
، وتضمــن العمل ابــدال االجزاء 
االجزاء  وتأهيل  وأدامــة  العاطلة 

االخرى  .
املالكات  قامــت  اخر  من جانــب 
مديرية  في  والفنية  الهندســية 
والبزل  الــري  صيانــة مشــاريع 
املوارد  مديريــة  مع  وبالتنســيق 
املائيــة فــي كربــالء أعمالهــا 
بتنظيف ناظم الدويهية القاطع 
على نهر بني حســن مــن نبات 
الشنبالن واالعشاب االخرى وأزالة 
التي  العالقة  الطينية  الترسبات 
تأمني  بهدف  امليــاه  مجرى  تعوق 
احلصــص املائيــة وايصالها الى 

ذنائب النهر .

بغداد - الصباح الجديد:
نظمــت وزارة التعليــم العالي 
والبحث العلمي، مؤمترها الوطني 
اإلســتراتيجية  تطوير  لبحــث 
العراق  املائي في  الوطنية لألمن 
وترشيد استهالك املياه بالتعاون 
مــع األمانــة العامــة جمللــس 
من  مجموعة  ومبشاركة  الوزراء، 

األكادمييني والباحثني.

وقال ممثل وزيــر التعليم العالي 
الفريجي خالل  الدكتور محسن 
حضوره املؤمتــر، إن املوارد املائية 
عدة  حتديات  تواجــه  العراق  في 
منهــا ارتفــاع معــدالت النمو 
الســكاني والتغييــر املناخــي 
انخفاض  مع  احلراري  واالحتباس 
معدالت ســقوط األمطار وزيادة 

اجلفاف والتصحر.

أن موضوع  الفريجــي  وأضــاف 
ترشــيد امليــاه يتطلــب وضع 
إســتراتيجية وطنيــة لألمــن 
املائــي فــي العــراق، فضال عن  
مراجعة التشــريعات والقوانني 
لألنهار  الدوليــة  واالتفاقيــات 
املشتركة بني الدول واللجوء إلى 
املفاوضات السياســية والفنية 
واخلزانات  الســدود  إنشاء  حول 

الكبرى لنهري دجلة والفرات.
العام  األمــني  أكد  جهتــه  من 
جمللس الــوزراء الدكتــور مهدي 
باملؤمتر،  لــه  العالق خالل كلمة 
الوعــي اجملتمعي  ضرورة نشــر 
اإلعالمية  البرامج  تفعيــل  عبر 
والتربوية والدينية حول ترشــيد 
على  واالبتعاد  املياه  اســتهالك 

اإلسراف.

وصـول الفريـق األستـرالي إلجـراء
 عمليـات زراعـة األطـراف الذكيـة 

الجنابي يترأس اجتماعا لمعالجة
 الشحة المائية للموسم الحالي 

التعليم تنّظم مؤتمرا لألمن المائي 

االستقدام الطبي استراتيجية هدفها خدمة المرضى



متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي أعنف أزمة بني موســكو والغرب 
أعلنت  البــاردة،  احلــرب  انتهــاء  منذ 
الواليات املتحدة وكندا و19 دولة أوروبية 
في شكل متزامن »حرباً ديبلوماسية« 
علــى روســيا، اذ قررت طــرد أكثر من 
مع  تضامناً  ديبلوماســييها،  من  مئة 
بريطانيا التي تتهم موســكو بالتورط 
بتســميم العميــل املزدوج الروســي 
السابق سيرغي ســكريبال وابنته في 
إنكلتــرا. لكن موســكو توعدت بـ«رد 

متكافئ«.
وقالت الناطقة باســم البيت األبيض 
واشــنطن وحلفاءها  ان  سارة ساندرز 
يتصّرفون »رداً على اســتخدام روسيا 
علــى  عســكرياً  كيماويــاً  ســاحاً 
أراضي اململكــة املتحدة«، مضيفة أن 
للتعاون  مســتعدة  املتحدة  »الواليات 
إلقامة عاقات أفضل مع روســيا، لكن 
ذلك ليس ممكنــاً إال إذا بّدلت احلكومة 
املندوبة  ورّحبت  الروسية ســلوكها«. 
نيكي  املتحــدة  األمم  لــدى  األميركية 
هايلي باخلطوة، قائلــة: »في نيويورك، 
تستخدم روسيا االمم املتحدة ماذاً آمناً 

لنشاطات خطرة داخل حدودنا«.
وقال الســفير االميركي في موسكو 
جــون هانتســمان ان »هــذه أضخم 
االســتخبارات  لعناصر  طــرد  عملية 
الروســية في تاريخ الواليات املتحدة«، 
علماً ان مســؤولني اميركيني يرّجحون 
وجود حوالى مئة عميل اســتخبارات 
روســي في باهم. وكانت ادارة الرئيس 
األميركي الســابق رونالد ريغان طردت 
55 ديبلوماســياً روســياً عــام 1986، 
وجورج بوش االبن 50 ديبلوماســياً عام 
2001، وباراك اوباما 35 ديبلوماسياً عام 

.2016
باملقابل كشفت صحيفة نيويورك تاميز 
أن بريطانيا متكنت من إقناع دول االحتاد 
األوروبــي بطرد الدبلوماســيني الروس 
أملانيا  بعد حصولها على دعم زعيمي 
وفرنسا خال لقاء منفصل معهما في 

بروكسل.
إلى  وأشــارت الصحيفــة األميركية، 

أن الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
اقترح موعدا لإلعان الرسمي عن هذا 

القرار.
ونقلت »نيويورك تاميز« عن 4 مسؤولني 
أوروبيــني رفيعــي املســتوى رفضــوا 
الكشف عن أسمائهم، أن املستشارة 
األملانيــة أنغيــا ميــركل والرئيــس 
الفرنســي إميانويل ماكــرون، كانا في 
طليعة مؤيــدي دعوة رئيســة الوزراء 
البريطانية تيريــزا ماي التخاذ إجراءات 
خلفية  علــى  موســكو  ضد  محددة 
قضية تســميم ضابط االستخبارات 

الروسي السابق سيرغي سكريبال.
واتفق ماكرون وميــركل مع تيريزا ماي 
اخلطوات  علــى  الصحيفة  بحســب 
املقبلــة قبــل إقامة مأدبة العشــاء 
الرســمية مبشــاركة جميع قادة دول 
االحتــاد األوروبــي في 22 مــارس، كما 
اقترحت فرنسا دعما فنيا على بريطانيا 
فــي حتليل األدلــة في هــذه القضية 
التي  االستنتاجات  إلى نفس  وخلصت 

توصلت إليها لندن.
وأعلن رئيس اجمللس األوربي دونالد توسك 
أن 14 دولــة عضو في االحتــاد األوروبي 
قررت طــرد ديبلوماســيني روس امس 
االول االثنني وذلــك بالتزامن مع إعان 
الواليات املتحدة طرد 60 »جاسوســًا« 
روســياً في إطــار عمل منســق للرد 
على قضية تســميم العميل الروسي 
السابق سيرغي ســكريبال وابنته في 

سالزبري في بريطانيا.
وقال توســك في مؤمتــر صحافي من 
فارنا في بلغاريا »في متابعة مباشــرة 
لقرار اجمللس األوروبي األســبوع املاضي 
بالرد على روســيا في شكل جماعي، 
قررت 14 من الدول األعضاء اليوم طرد 
أنه »ليس  ديبلوماسيني روس«. وأضاف 
من املســتبعد اتخاذ تدابيــر إضافية 
)املقبلة(  املقبلة واألســابيع  األيام  في 

تتضمن عمليات طرد جديدة«.
وتأتي هذه اخلطــوة بعد كلمة ألقتها 
ماي  تيريزا  البريطانية  الوزراء  رئيســة 

في قمة مع زمائها من االحتاد األوروبي 
في بروكسيل حضتهم فيها على دعم 
بريطانيا في استنتاجها بأن روسيا هي 

املسؤولة عن الهجوم.
وأصــدرت دول االحتاد الـــ28 بيانا قالت 
ترجيح وقوف  توافق علــى  إنهــا  فيه 
روسيا وراء تسميم اجلاسوس سيرغي 
سكريبال وابنته يوليا في الرابع من آذار 
)مارس( في مدينة سالزبري االنكليزية، 
االحتاد في  باســتدعاء ســفير  وأمرت 

موسكو.
وأعلنت كل من أملانيا وفرنســا وبولندا 
طرد أربعة ديبلوماســيني، بينما طردت 
ديبلوماسيني،  ثاثة  وليتوانيا  تشيخيا 
فيمــا ســتطرد الدمنــارك وهولنــدا 
ديبلوماسيني اثنني، والتفيا ديبلوماسياً 
املتحدة  الواليات  أعلنــت  واحداً.  كما 
طــرد 60 ديبلوماســياً روســيا وأمرت 
بإغاق القنصلية الروسية في سياتل.

وأوضح مســؤول في اإلدارة األميركية 
أن 48 »عميا استخباراتياً معروفاً« في 

القنصلية الروسية في سياتل )شمال 
غربي الواليات املتحدة( و12 من البعثة 
الروســية فــي األمم املتحــدة أمهلوا 
ســبعة أيام ملغادرة الواليــات املتحدة. 
وأعلن الرئيــس األميركي دونالد ترامب 

إغاق القنصلية في سياتل.
كمــا أعلنت كل مــن أوكرانيا والتفيا 
والتشــيك وكنــدا طــرد  وليتوانيــا 

ديبلوماسيني روس.
البريطاني جافني  وكان وزيــر الدفــاع 
وليامسون أفاد امس الثاثاء بأن العالم 
يقــف متحــداً وراء موقف بــاده في 
روسي  جاسوس  بتســميم  يتعلق  ما 
سابق، وأن الصبر على الرئيس الروسي 

فادميير بوتني ينفد.
وألقت بريطانيا باللوم على روسيا في 
الهجوم على سيرغي سكريبال وابنته 
يوليا بغاز أعصاب يستخدم في أغراض 
عســكرية يعود للحقبة السوفياتية 
فــي الرابع مــن آذار اجلــاري، وحظيت 
بدعم »حلف شمال األطلسي« وزعماء 

أوروبيني. وينفي الكرملني أي ضلوع في 
الهجوم ويقول إن بريطانيا تدير حملة 

مناهضة لروسيا.
وقال وليامسون خال زيارة ألستونيا إن 
»الدعم الذي تلقــاه بريطانيا يعد في 
حد ذاته هزمية للرئيس بوتني«، مضيفاً: 
بوتني  الرئيــس  العالم علــى  »صبــر 
وأفعاله ينفــد، واحلقيقة أن الدول في 
حلف شمال األطلسي واالحتاد األوروبي 
وقفت في صف اململكة املتحدة. أظن 
حقاً أن هذا أفضل رد ممكن من جانبنا«.
وتابع: »نيتهم )في الكرملني( وهدفهم 
هو بث الفرقة، لكــن ما نراه هو توحد 
العالــم وراء املوقف البريطاني، وهو ما 
يعد فــي حد ذاته نصراً عظيماً ويبعث 
رســالة قوية علــى نحو اســتثنائي 

للكرملني وللرئيس بوتني«.
احلملة  مــع  املكســيك  وتضامنــت 
األوروبيــة، إذ قالــت وزارة اخلارجية في 
إن املكســيك تدين  الثاثاء  بيان امس 
هجوماً بغاز أعصاب يوم الرابع من آذار 

في بريطانيا، وحتتفظ بحقها في اتخاذ 
إجراء مثل طرد ديبلوماســيني انتظاراً 

لنتائج التحقيقات.
من جهتهــا نددت روســيا مبا وصفته 
بـــ »االســتفزاز«، وذلك عقــب اعان 
العديد من دول االحتاد االوروبي والواليات 
املتحــدة وكنــدا طرد ديبلوماســيني، 

وتوعدت بالرد.
بيان:  فــي  الروســية  اخلارجية  وقالت 
»نحن نحتج بشــدة على قرار العديد 
من دول االحتاد االوروبي وحلف شــمال 

االطلسي طرد ديبلوماسيني روس«.
العمــل  »هــذا  أن  الــوزارة  وأكــدت 
االســتفزازي بزعم التضامن مع لندن، 
يترجم استمرار نهج املواجهة الهادف 

إلى تصعيد الوضع«.
وقال الناطق باســم الكرملني دميتري 
اوردت وكالة  بيســكوف بحســب ما 
»تاس« الرســمية: »نحن نأسف لهذا 
القرار الذي يفسرونه بقضية سكريبال 
املزعومــة. ســبق أن قلنا ونكــرر: لم 
يكن لروســيا البتــة وال عاقــة لها 
بهذه القضية«. وأضــاف أنه »بالطبع 
سنتصرف، كما فعلنا في املاضي، وفق 

مبدأ املعاملة باملثل«.
الدول  أن  الروســية  اخلارجية  واعتبرت 
ديبلوماســيني روس  اختارت طرد  التي 
»انقــادت للندن من دون جتشــم عناء 
فهــم ما حصــل«، منددة مجــدداً بـ 
»اتهامــات مجانيــة« ضد موســكو 
ومقاربة »منحازة ومنافقة« من جانب 

السلطات البريطانية.
وتابعــت أن حلفــاء اململكة املتحدة » 
يتبعون في شــكل أعمى مبدأ الوحدة 
األوروبية - االطلســية على حســاب 
املنطــق، ومعايير احلــوار املتحضر بني 
الدولي«.  القانــون  ومبــادىء  الــدول 
وأضافــت أن »هذا اإلجراء غير الودي لن 

مير دون عواقب وسنرد عليه بالتأكيد«.
وكانت الســلطات البريطانية اتهمت 
موســكو باملســؤولية عن تســميم 
اجلاســوس وابنتــه وأعلنــت طرد 23 
ديبلوماسياً روسياً من أراضيها وجتميد 
العاقــات الثنائية. وفــي املقابل ردت 
روســيا بطرد 23 ديبلوماسياً بريطانيا 
مــن أراضيها وغلــق املركــز الثقافي 

البريطاني
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
صوت البرملان التونســي امس االول االثنني على 
عــدم متديد مهلــة »هيئة احلقيقــة والكرامة« 
انتهــاكات حقوق  املكلفة »كشــف حقيقــة 
االنســان« بني 1955 و2013 ومحاسبة املسؤولني 

عنها.
وبعد جلســتني شــهدتا توتر امس االول االثنني، 
رفض النــواب بغالبية 68 صوتــا متديد تفويض 
الهيئة الذي كان ينتهي مبدئيا في 31 ايار وامتناع 
شخصني وعدم تصويت اي نائب لصالح التمديد، 

بحسب ما أعلن البرملان على تويتر.
وغــادر العديد مــن النواب مــن بينهم من حزب 
التصويت  قبــل  اجللســة  االســامي  النهضة 

اعتراضا على الشوائب فيه بحسب تعبيرهم.
ونــددت جهات عــدة بالتصويت، بينمــا اعتبرت 
الهيئة انهــا ليس بحاجة الــى موافقة البرملان 

ملواصلة عملها.
وشــدد الباحث اريك غوب قبــل التصويت امس 
االول االثنني »منذ العام 2014، شــهدت احلكومة 
عودة كبيرة لنخــب النظام الســابق ويبدو من 
الصعــب على اشــخاص قد يجدون انفســهم 
موضع تســاؤالت، تقبل« عمل الهيئة، مشــددا 
على انها ميكن ان تفتقر الى التمويل اذا لم حتصل 

على تفويض من البرملان.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( 
امس الثاثــاء ان نحو نصف مليــون طفل ميني 
اضطروا لترك الدراسة منذ تصاعد النزاع في هذا 
البلد الفقير، ما يرفــع العدد اإلجمالي لألطفال 

احملرومني من التعليم الى مليوني طفل.
وقالت ممثلة اليونيســف في اليمن ميريتشــل 
ريانو »يواجــه جيل كامل من االطفال في اليمن 
مســتقبا قامتا بســبب وصولهم احملدود او عدم 

قدرتهم للوصول الى التعليم«.
وأشــارت ريانــو إلــى أن »الرحلة الى املدرســة 
اصبحت خطــرة ايضا كون االطفــال يتعرضون 

خلطر القتل في الطريق« اليها.
واضافــت »خوفا على ســامة اطفالهم، يختار 
العديد من االهل ابقاء اوالدهم في املنزل. ادى عدم 
الوصول للتعليم الى دفع االطفال وعائاتهم الى 
بدائــل خطرة، مبا في ذلك الــزواج املبكر وعمالة 

االطفال وجتنيدهم في القتال«.
وبحسب ارقام اليونيسيف، فإن 2419 طفا على 
االقل مت جتنيدهم من قبل اجلماعات املسلحة منذ 

عام 2015.
وهنــاك ايضا 4,5 مليون طفــل في خطر فقدان 
الوصول الى املدارس الرســمية حيــث لم يتلق 
املعلمون رواتبهم منذ اكثر من عام، بسبب النزاع 

اجلاري في أفقر بلدان الشرق االوسط.

البرلمان التونسي يصوت 
ضد تمديد مهمة هيئة 

للعدالة االنتقالية

نصف مليون طفل 
يمني تركوا الدراسة 
منذ التدخل العسكري 

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي وقت أكــد العاهــل األردني 
أهمية  الثانــي  امللــك عبــداهلل 
إعــادة  فــي  األميركــي  الــدور 
إطــاق مفاوضــات الســام بني 
الفلســطينيني واإلسرائيليني، زار 
ايف  فرنســا جــان  وزيرا خارجية 
رام  ماس،  هايكــو  وأملانيا  لودريان، 
اهلل االحــد املاضــي ، واجتمعــا 
بالرئيس محمود  بصورة منفصلة 

عباس )أبو مازن(.
وقال مســؤولون فلســطينيون   
إن املســؤولني األوروبيني طلبا من 
عباس عــدم إغــاق الطريق على 
الوســاطة األميركيــة، واالنتظار 
خطتها  األخيــرة  تعلــن  ريثمــا 
بـ  للســام واملعروفــة إعاميــاً 

»صفقة القرن«. 
الرئيس  مســاعدي  أحــد  وقــال 
املســؤولني  إن  الفلســطيني 
اخلطة  أن  عبــاس  أبلغا  األوروبيني 
األميركيــة ما زالت قيــد اإلعداد، 
رمبا جتعلها  لتغيرات  تخضع  وأنها 

مقبولة من اجلانب الفلسطيني.
فإن  فلسطينيني،  مسؤولني  ووفق 
لن يقبل  انه  الضيفني  أبلغ  عباس 
املشاركة في أي عملية سياسية 
ترعاهــا اإلدارة االميركيــة بعد أن 
أخرجــت القــدس والاجئني وحل 
الدولتني على أساس خطوط العام 

1967 من احلل السياسي. 
»الرئيس  املســؤولني:  أحــد  وقال 
عباس قــال بوضوح للضيفني، انه 
االميركية،  اخلطة  أعلنت  في حال 
وتبني انهــا تدعو الى حل الدولتني 
علــى حــدود العام 67، مبــا فيها 
القدس الشــرقية، عاصمة لدولة 
للعودة  فإنه مســتعد  فلسطني، 
الــى املفاوضات، لكنــه لن يقبل 
اية  اية مفاوضــات على أســاس 
خطة تنتقص من حقوق الشعب 

الفلسطيني.
وقال وزيــر خارجية املانيا في مؤمتر 
صحفي مع نظيره الفلســطيني 
الدكتــور ريــاض املالكــي، عقب 
لقائــه الرئيــس عبــاس، أن »من 
الصعب حدوث تقدم في العملية 
الواليات  وجود  دون  من  السياسية 

املتحدة على الطاولة«.
وقال إن باده تتحدث مع شــركاء 
دوليني لتحقيق تقدم في العملية 
»عدم  الــى  داعيــاً  السياســية، 

كســر اجلســور« مبا في ذلك بني 
األطراف الفلســطينية، مشــيراً 
الى املصاحلة بني حركتي »فتح« و 

»حماس«.
 وأضاف: »هذا )عدم كسر اجلسور( 
الفلسطينيني،  على  أيضاً  ينطبق 
اإلرهابي  االعتــداء  عقب  بخاصة 
الــوزراء  الــذي اســتهدف رئيس 
وقال  اهلل«.  احلمــد  رامي  الدكتور 
ماس: ســمعت عن بدائل عن حل 
الدولة  حــل  قبيل  مــن  الدولتني 
الواحــدة، وهنــا أود أن أؤكــد أننا 
نولي حل حتقيق الدولتني االهتمام 
كله، وهذا مــا يجب أن يحوز على 
الغالبية في اجملتمعني االسرائيلي 

والفلسطيني.
فــي املقابــل، أوضــح املالكي أن 
الوزير األملاني  الرئيس عباس، وضع 
االعتراف  تداعيــات  مجمــل  في 
بالقــدس »عاصمــة  األميركــي 
إلســرائيل«، مبا فيه خطاب عباس 
أمــام مجلس األمــن واحلديث عن 
رؤيتنــا للحل، وبشــكل أســاس 
إننــا نعتبــر اإلدارة االميركية لم 
تَعد وســيطاً مقبــوالً بيننا وبني 
اإلســرائيليني، وال بــد مــن مؤمتر 
دولي تنبثق عنــه مجموعة دولية 
متعددة الطرف تلتزم بالشــرعية 

الدولية ترعى العملية السياسية. 
أملانيا  علــى  وقال: »نعــول كثيراً 
داخل االحتاد االوروبــي وعلى أوروبا 
بشــكل عــام، ورؤيتنا أن شــكاً 
متعدد األطراف مثل الرباعية مهم 
إلى  للعودة  املناسب  املناخ  لتوفير 
املفاوضات، وأملانيا هي جزء من هذا 
اإلطار«. وذكرت مصادر دبلوماسية 
غربية لـ »احلياة« ان وزيري اخلارجية 
من  طلبــا  واألملانــي  الفرنســي 
الطريق  إغاق  عدم  عباس  الرئيس 
امــام املصاحلــة الفلســطينية، 
محذرين من انفجــار األوضاع في 

قطاع غزة.
العاهل  أكــد  ذلــك،  مــوزاة  في 
الثاني خال  األردني امللك عبداهلل 
لقائه وفــداً من مجلــس النواب 
الكتلة  رئيسة  برئاسة  األميركي، 
الدميوقراطية نانســي بيلوســي، 
أهمية الــدور األميركي في إعادة 
إطــاق مفاوضــات الســام بني 
واإلســرائيليني.  الفلســطينيني 
وبحث في العاقــات بني البلدين، 

والوضع اإلقليمي والدولي.
ونقل بيان للديوان امللكي، ان عبد 
اهلل الثاني شــدد علــى »أهمية 
والشامل  العادل  الســام  حتقيق 
فــي املنطقــة، وضــرورة تكثيف 

اجلهود إقليمياً ودولياً إلعادة إطاق 
الفلســطينيني  بني  مفاوضــات 
واإلســرائيليني اســتناداً إلى حل 
الدولتــني، ومبا يفضــي إلى إقامة 
مســتقلة  فلســطينية  دولــة 
عاصمتهــا القــدس الشــرقية، 
إلــى جانب  بأمن وســام  تعيش 
الدور  »أهمية  إلى  الفتاً  إسرائيل«، 
األميركي«. وتطرق إلى اجلهود التي 
تقوم بها بــاده في حماية ورعاية 
واملسيحية  اإلسامية  املقدسات 

في القدس.
وفــي غضون ذلك انتقد املنســق 
اخلاص لعملية السام في الشرق 
االوســط نيكوالي مادينوف أمس 
»حماس«  إقامــة  االثنــني،  االول  
نقطــة تفتيــش علــى اجلانــب 
الفلسطيني من معبر بيت حانون 
)ايريــز( الواصــل بني قطــاع غزة 
وزارة  الذي قالت  االمر  واســرائيل، 
انه  للحركة  التابعــة  الداخليــة 

»اجراءات موقتة«.
وقال مادينــوف في بيان صحافي: 
»أشــير بقلق الى ان التقارير التي 
ظهرت امــس الثاثاء، تدّل على ان 
حماس أقامت نقطة تفتيش خارج 
معبر بيت حانون، وتتحكم بدخول 
االفــراد الوطنيــني والدوليني الى 

غزة وبخروج جميع حاملي بطاقة 
الهوية من غزة«.

باملقابــل قرر اجليش اإلســرائيلي 
إغــاق الضفة الغربيــة والقدس 
مــدة 8 أيــام ابتــداء من مســاء 
اخلميــس املقبل، بحجــة األعياد 

اليهودية.
اإلســرائيلي  اجليــش  ويســتعد 
للتعامل مع املظاهرات التي تنوي 
حتت  تنظيمها  »حمــاس«  حركة 
الكبرى«،  »العودة  شعار مســيرة 
واملقــرر أن تبدأ اجلمعــة القادمة 
تزامنــا مع إحياء الذكــرى الثانية 
واألربعني »ليوم األرض«، وتشــمل 
الفعاليات التخييم لبعض الوقت 
علــى طول احلدود بــني قطاع غزة 
إلسرائيل  كرســالة  وإســرائيل، 
واجملتمع الدولي على رفض االحتال 

والتمسك بحق العودة.
اجليــش  أركان  رئيــس  ودعــا 
اإلسرائيلي، اجلنرال غادي آيزنكوت، 
على  اجليش  إبقــاء  إلى »ضــرورة 
أهبة االستعداد حتسبا حلساسية 
األوضــاع القابلــة لانفجــار في 

األراضي الفلسطينية«.
وقال آيزنكوت بحسب تصريح نقله 
راديو »صوت إسرائيل«: »حساسية 
األوضــاع القابلــة لانفجــار في 

الســاحة الفلســطينية، تلزمنا 
باحلفــاظ على أهبة االســتعداد 

بشكل متواصل«.
وأضــاف آيزنكوت، خال مراســم 
أوســمة  متفوقني  ضبــاط  منح 
تقديــر الليلــة املاضيــة: »فــي 
الشمال، تتشــبث إيران باألراضي 
تسليح  وتدعم  ولبنان  الســورية 

حزب اهلل«.
»ضرورة  علــى  آيزنكــوت  وأكــد 
العمــل بصرامــة وقــوة حيــال 
التهديدات املتطورة في الســاحة 
وإثبات  املتغيــرة،  االســتراتيجية 
الدفاع  بهــدف  الواضح  تفوقنــا 
عن الدولة وحســم املعركة أمام 

العدو«.
يذكــر أن اجليش اإلســرائيلي قرر 
تعزيــز قواته بعدد مــن الكتائب 
في الضفــة الغربية، والتجمعات 
الســكنية احمليطة بقطــاع غزة 
قبيــل عيد الفصح لــدى اليهود 
مع  وتزامناً  اجلاري،  الشــهر  نهاية 
إحيــاء الفلســطينيني الذكــرى 
الثانيــة واألربعني »ليــوم األرض« 
يوم اجلمعة القادمة لغاية الذكرى 
الفلسطينية  للنكبة  الســبعني 
مايو  منتصــف  إســرائيل(  )قيام 

القادم.

إسرائيل تستنفر وتغلق الضفة الغربية والقدس 8 أيام

وساطتان ألمانية وفرنسية لرأب الصدع
بين السلطة الفلسطينية وواشنطن

انتقد المنسق الخاص 
لعملية السالم في 

الشرق االوسط نيكوالي 
مالدينوف أمس االول  

االثنين، إقامة »حماس« 
نقطة تفتيش على الجانب 
الفلسطيني من معبر بيت 

حانون )ايريز( الواصل 
بين قطاع غزة واسرائيل، 

االمر الذي قالت وزارة 
الداخلية التابعة للحركة 

انه »اجراءات موقتة«

ماكرون ومحمود عباس 

تقـرير
في أعنف أزمة بين موسكو والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة

بريطانيا تمكنت من إقناع دول االتحاد األوروبي بطرد الدبلوماسيين الروس
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

الياســري مدير عام  قال عــاء 
شركة تســويق النفط )سومو( 
متحدثا فــي بغداد أمس الثاثاء 
إن العــراق يــدرس إمكانية بناء 
اخلام  النفــط  لتخزين  مرافــق 
في كوريا اجلنوبيــة واليابان في 
إطار خطة لزيــادة املبيعات إلى 

العماء اآلسيويني.
أن  الصحافيني  الياســري  وأبلغ 
»العراق ينــوي وقف حتميل اخلام 
من ميناء البصرة اجلنوبي لثاثة 
أيــام أو أربعة في أوائل نيســان 
بســبب أعمال صيانة«، مضيفا 
أن من املقرر زيــادة املبيعات من 
صهاريــج التخزين خــال تلك 

الفترة لتعويض النقص.
وتوقع أال يزيد إنتاج اخلام العراقي 
علــى 4.360 مليون برميل يوميا 
البلدان املصدرة  باتفــاق  التزاما 
املعروض  تقليص  للنفط علــى 
إن  من أجل رفع األســعار. وقال 
صادرات نفــط آذار لن تزيد على 

3.426 مليون برميل يوميا.
في السياق، قالت مصادر جتارية 
أمس الثاثاء إن األسعار الفورية 
خلام البصرة العراقي في آســيا 
ســجلت عاوة للمرة األولى في 
ســتة أشــهر وذلك للشحنات 
التي سيتم حتميلها في نيسان 

بفعل تقلص اإلمدادات.
وأضافــت أن »عاوة خام البصرة 
اخلفيف زادت إلى ما بني 70 و80 
للبرميل في حني المست  سنتا 
دوالرا  الثقيل  البصرة  عاوة خام 
للبرميل للشحنات املتجهة إلى 

آسيا«.

وذكرت املصادر أن »من املتوقع أن 
تنخفض إمــدادات خام البصرة 
العراق  التــزام  نيســان مع  في 
باالتفــاق بــني أوبــك ومنتجني 
من خارج املنظمــة على تقييد 
اإلمــدادات، فــي الوقــت الذي 
تكبح فيه أعمال صيانة بإحدى 

منشآت التحميل اإلمدادات«.
وخفض العراق صادرات نيسان مبا 
يتراوح بني ثمانية وعشرة مايني 

برميل وفقا لتوقعات التجار.
وقال أحد املصادر إن »من املرجح 

أن تظــل عــاوة خــام البصرة 
تتلقى دعما عند مســتوى يزيد 
عن 50 سنتا للبرميل لشحنات 

حتميل أيار«.
عامليــاً، ارتفعت أســعار النفط 
أمس أيضــاً بدعم اخملــاوف من 
الشــرق  التوترات في  تــؤدي  أن 

األوسط إلى تعطل إمدادات.
وتلقت األســواق العاملية، مبا في 
للنفط،  اآلجلــة  العقــود  ذلك 
دعمــا من اآلمال بــأن محادثات 
الواليات املتحدة  غير معلنة بني 

والصني ستمنع حربا جتارية تلوح 
في األفق بني أكبر اقتصادين في 

العالم.
اآلجلــة  العقــود  وارتفعــت 
خلام غرب تكســاس الوســيط 
األميركي 14 سنتا مبا يعادل 0.2 
باملئة إلــى 65.69 دوالر للبرميل 

مقارنة مع اإلغاق السابق.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
القيــاس العاملــي مزيــج برنت 
ثمانية ســنتات أو 0.1 باملئة إلى 

70.20 دوالر للبرميل.

وقــال جيمــس ميــك العضو 
الطاقة  ومدير محفظة  املنتدب 
لــدى تورتيــس إلدارة األصــول 
”تنامي التوترات اجليوسياســية 
يدفع أســعار النفــط لارتفاع. 
الواليات  أن  هــو  األكبــر  اخلطر 
عقوبات  فرض  تعيد  قد  املتحدة 

على إيران“.
وأضاف ”كما يتلقى النفط دعما 
من أعضــاء أوبك“ مشــيرا إلى 
تصريحات سعودية وروسية عن 

متديد اتفاق خفض اإلنتاج.

وقال العراق، ثاني أكبر منتج في 
منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبــك( االثنني إنه يؤيــد اتفاق 

املنظمة خلفض إنتاج النفط.
وبــدأت أوبــك ومجموعــة من 
املنظمة  خــارج  مــن  املنتجني 
اإلنتاج في  تقودهم روسيا كبح 
األسعار. ومن  2017 بهدف دعم 
املقــرر أن يســتمر االتفاق حتى 
السعودية  ودعمت   2018 نهاية 
متديــد  األخيــرة  اآلونــة  فــي 

تخفيضات اإلنتاج إلى 2019.

»سومو« تدرس بناء مرافق لتخزين الخام
في كوريا الجنوبية واليابان

تواصل ارتفاع سعر النفط العالمي

العراق ينوي وقف 
تحميل الخام من 
ميناء البصرة 
الجنوبي لثالثة أيام 
أو أربعة في أوائل 
نيسان بسبب أعمال 
صيانة

جانب من عمليات تصدير اخلام العراقي »ارشيف«

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت مؤشــرات األســهم اليابانية في ختام 
تعامات، أمس الثاثاء، كما ربح مؤشــر “نيكي” 
اكثر من 500 نقطة بعد املكاســب في البورصة 

األميركية، وانخفاض اخملاوف التجارية.
وفي ختام التعامات ارتفع مؤشــر “نيكي” بنحو 
%2.7 إلــى 21317.3 نقطة، حيث ربح 551 نقطة، 
كمــا زاد مؤشــر “توبكس” عنــد 1717.1 نقطة 

بنسبة 2.7%.
وتراجع الني أمام الدوالر بنحو %0.2 إلى 105.64 ين.

وكان مؤشر “داو جونز” سجل أكبر مكاسب يومية 
في عامني ونصف أمس بعد اخلسائر الكبيرة التي 
شهدها في نهاية األسبوع املاضي، وربح أكثر من 

650 نقطة.
وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا أفضل أداء 
في بورصة طوكيو مع مكاســب صانعي معدات 
أشــباه املوصات، كما ارتفعت أســهم شركات 

معدات البناء.
وهدأت تصريحات وزيــر اخلزانة األميركي من حدة 
اخملاوف التجارية، حيث صرح “ســتيفن منوشني” 
أمــس، بأن الواليات املتحــدة ميكنها التوصل إلى 
اتفاق مع الصني، لتجنب حرب جتارية محتملة بني 

أكبر اقتصاديني في العالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعد اليورو إلى مســتوى مرتفــع جديد، أمس 
الثاثاء، مع تراجع اخملــاوف من حرب جتارية عاملية 
مما أضر بالدوالر وشــجع املستثمرين على معاودة 

املراهنة على العملة املوحدة.
وبعد مكاســب قوية ارتفع اليورو 0.3 باملئة إلى 
1.2473 دوالر عند مســتوى يقل سنتا واحدا من 
أعلى ســعر في ثاثة أشــهر املسجل منتصف 

شباط.
ومع مراهنة املتعاملني على ضعف الدوالر لفترة 
طويلة هذا العام بســبب عجز التجارة وامليزانية 
في الواليات املتحدة، يتوقع املستثمرون تخصيص 
مبالغ أكبر ملنطقة اليورو مع حتســن اقتصادها. 

وأداء العملة املوحدة جيد منذ بداية العام.
وارتفــع اليورو 0.3 باملئة إلــى 131.69 ين بعد أن 
قفز يوم االثنني لتســجل العملة األوروبية أكبر 
مكسب يومي بالنسبة املئوية منذ حزيران 2017.

ونزلــت العملة اليابانية 0.1 باملئــة إلى 105.51 
ين للدوالر بعد أن تخلت عن جزء من مكاســبها 
الكبيــرة احملققــة األســبوع املاضــي حني كان 

املتعاملون يخشون نشوب حرب جتارية.
واستقر مؤشــر الدوالر، الذي يقيس قوة العملة 
األميركية أمام ســلة من العمات، عند 88.991 

وهو أقل مستوى منذ 16 شباط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــدد املديــر العــام لصنــدوق النقــد العربي 
عبدالرحمــن احلميدي، على أهمية »دعم االبتكار 
والشــركات الناشــئة وتشجيع الشــباب على 
االبتــكار واإلبداع، كوســيلة محوريــة ملواجهة 
حتديــات بطالــة الشــباب، وتعزيز فــرص النمو 

الشامل واملستدام في الدول العربية«.
وقال في مناســبة افتتاح مؤمتــر إقليمي بعنوان 
»نحــو اقتصاد جديــد للدول العربية: الشــباب 
والتقنيات والتمويل«، في املركز الدولي للمؤمترات 
في اجلزائر أمس، إن »تعزيز فرص النمو الشــامل 
واملســتدام »يتطلــب بناء منظومــة متكاملة 
مدعومــة  وتقنيــة  ومؤسســية  تشــريعية 

بالسياسات والبرامج املائمة«.
وأشاد باهتمام الســلطات واحلكومات العربية بـ 
»موضوع تشجيع االبتكار ودعم فرص االستفادة 
من التقنيات احلديثة«، موضحاً أن املؤمتر »سيركز 
علــى متطلبــات تعزيز فــرص النمو الشــامل 

واملستدام«.
ورعى املؤمتر الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة، 
ونظمته وزارة املال اجلزائرية باملشاركة مع صندوق 
الدولي. وتطرق  البنــك  العربي ومجموعة  النقد 

املشاركون إلى دعم الشركات الناشئة

ارتفاع مؤشرات
األسهم اليابانية

أعلى سعر لليورو
في 5 أسابيع 

صندوق النقد العربي مع 
دعم الشركات الناشئة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يبــدو أن مــزاد العملة، ما زال يشــوبه 
املصارف  بعض  قيام  بســبب  الفســاد 
تقدميهــا  فــي  باالســتمرار  اخلاصــة 
ملســتندات وفواتير مزورة لغرض عملية 
اســتيراد البضائع التــي غالبا ما تكون 
وهمية، مما ينعكس سلبا على احتياطي 

البنك املركزي من العملة الصعبة.
الكثير من اخملتصني  املصارف عدها  تلك 
بأنها عبــارة عن »واجهات براقة« تعتاش 
على مــزاد العملة اكثر مما تســهم في 

تنمية االقتصاد الوطني. 
وقــال عضو جلنة االقتصاد واالســتثمار 
النيابية حارث احلارثي في حديث صحافي، 
ان »قضية مزاد العملة والفساد املوجود 
فيــه هو امر مت مناقشــته كثيرا وتطرق 
له االعام عدة مرات، وهناك مناشــدات 
كثيرة اليقاف هذا النزيف بالعملة، مبينا 
ان هناك اســتيراد لبضائــع غير مهمة 
وفواتير مزورة استنزفت العملة الصعبة 

من خال مزاد العملة«.
وأضــاف احلارثي، ان »البنــك املركزي قام 
باعــداد قوائــم باجلهات اخملالفــة ملزاد 
العملة او التي عليها شــبهات فساد او 
اســتغال للمزاد«، الفتا الى ان »اجلهات 

الرقابية ومــن بينها ديوان الرقابة املالية 
عقابية  اجــراءات  اتخــاذ  علــى  تعمل 

بحقهم«.
من جانبه عّد النائــب امني بكر »بعض 
املصارف االهلية تشوبها شبهات فساد 
وغســيل اموال تتم من خــال تقدميها 
فواتير اســتيراد لبضائع وهي مزورة من 
اجل الدخول ملزاد العملة«، مبينا ان »هذه 
االموال تخرج من دون دخول اي بضائع« .

وأكد بكــر ان »هناك تقصيرا من اجلهات 
الرقابية التي ينبغــي ان تتابع مثل هذه 
القضايا النها تؤثر ســلبا على االقتصاد 

الوطني«.
وقــال اخلبيــر االقتصــادي واملالي هال 
الطحــان، إن »اكثــر املصــارف االهلية 
العاملة فــي العراق هي مجــرد بنايات 
وهمية معلــق عليها لوحــات ملصارف 
ولديهــا حــراس فقــط وليــس لديها 
موظفني وتقوم هــذه املصارف باملتاجرة 
مبزاد العملة لغــرض حتقيق ارباح واموال 
طائلة بدون ان تقدم اي خدمات مصرفية 
اســوة بــدول العالم وحتــى دول اجلوار 

للعراق«.
وأضاف الطحان، ان »من املفترض ان يكون 
مزاد البنك املركزي وقتيا حلالة عاشــها 
االقتصاد العراق في ظروف معينة وانها 
يجب ان تتوقف بعد ذلك اال انه استمرت 

لســنوات طويلة مما ســتنعكس سلبا 
على االقتصاد العراقي«.

املركزي  »البنــك  من  الطحــان  وطالب 

بضــرورة التشــديد الرقابــي على هذه 
رادعة  واتخاذ اجراءات  والتدقيق  املصارف 
بحق املصارف اخملالفة والوهمية«، مؤكدا 

ان »هناك شبهات فساد لكثير من هذه 
املصارف وخاصة في مــزاد العملة الذي 

يجريه البنك املركزي«.

وقال اخلبيــر االقتصادي باســم جميل 
انطــوان، إن »العملية التــي يفترض ان 
تكون فــي املزاد هــو ان تغطي عمليات 
يتم اســتيراده من  للــدوالر مــا  البيع 
البضائــع من اخلارج وال تعطى بشــكل 
فــردي وتذهب الــى فئة معينــة على 

حساب املواطن ومنفعته«.
وأشــار انطوان الى أن »احلل االفضل ملنع 
عمليــة الفســاد في املزاد هــو االلتزام 
باالعتمادات املستندية التي تقدم لشراء 
الدوالر«، الفتا الى ان »اخللل في ذلك يعود 
الى سياسة الدولة بحجة انهم اغلقوا 

دائرة الرقابة في البنك املركزي«.
من جانبه، قــال اخلبير االقتصادي حبيب 
حسن القرة غولي، إن »ما يحدث في مزاد 
العملة يعتبر تهريبا وغســيل لاموال«، 
مؤكداً أن »ذلك يؤذي االقتصاد العراقي«.

وأضاف القرة غولي ان »معظم املصارف 
االهلية في العراق مت افتتاحها باالشتراك 
مع مســتثمرين مــن دول اخلليج ودول 
اجنبيــة، وبالتالي فان هــوالء هم الذين 
يتحكمون فــي هذه املصــارف وتذهب 
االمــوال واالرباح حلســاباتهم وال يفيد 
منهــا اجلمهــور اال الشــي البســيط 
منها«، مســتدركا في الوقت نفســه، 
ان »االســتفادة الوحيــدة التي يحصل 
عليهــا هم فقــط املوظفــني في هذه 

املصارف مبنحهم بعض االمتيازات املالية 
البسيطة جدا«.

الــى ذلك، قــال اخلبير االقتصــادي عبد 
الرحمن املشــهداني في حديث صحفي 
إن »عمليات الفساد ما زالت مستمرة في 
مزاد العملة التي تشــارك فيه املصارف 
حيث  الصيرفــة  ومكاتــب  التجاريــة 
يقوم بعــض التجار بتقدمي مســتندات 
اســتيرادية مزورة للمصارف اخلاصة وان 
املصارف التجارية هي من تقوم بعملية 
احلصول  لغرض  املستندات  لهذه  التزوير 
على الدوالر مــن اجل الربــح ال لغرض 

تغطية االستيراد«.
وتابــع: اننا »نحتاج الى تدقيق ودراســة 
ملعرفة نسب الفساد في هذا االمر والذي 
هو لغاية االن غيــر معروفة«، مؤكدا ان 
»من واجــب مكتب غســل االموال في 
البنك املركزي واملصارف التجارية االخرى 
ان تقوم بعملها ملنع مثل هكذا فســاد 
كي ال تؤثر سلبا على االقتصاد العراقي 
وان ال تذهب هذه االموال لتمويل عمليات 

ارهابية«.
وأشــار املشــهداني الى ان »عملية بيع 
الدوالر للمصارف يجب ان يقابلها دخول 
بضائع مستوردة باملقدار نفسه، اال ان ما 
يحصل هو خاف ذلك، مما يثير شــكوكا 

بشأن اماكن ذهاب هذه االموال«.

نّواب يتهمون الجهات الرقابية بالتقصيرتقـرير

المصارف األهلية في مزاد العملة عبر فواتير مزورة لبضائع وهمية

جانب من أحد املصارف األهلية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ال ينظر صندوق النقد الدولي إلى 
مستقبل اقتصادات املغرب واجلزائر 
على  والقــدرة  ذاتها،  بالطريقــة 
االقتصادية  التحديــات  مواجهة 
برغم  املقبلة،  واالجتماعية  املالية 
اختاف مصادر الدخل في البلدين 
وتعارض سياســيتهما اإلقليمية 
حول أكثر من قضية في املنطقة، 
وذلك بحســب خاصــة تقريرين 
منفصلني صدرا في واشنطن، في 
البند  املراجعة السنوية حتت  إطار 

الرابع.
النقد  توقع صنــدوق  وقــت  وفي 
»حتســن أداء االقتصــاد املغربــي 
ليتخطــى النمو 4 فــي املئة مع 
خفض متواصــل في عجز املوازنة 
املدفوعات  وحســاب  واملديونيــة 
اخلارجية خال الســنوات املقبلة، 
وارتفاع النــاجت احمللي اإلجمالي إلى 
150 مليار دوالر عام 2022، لفت إلى 
أن »السياســات اجلديدة املعتمدة 
في اجلزائر قد تفاقم االختال وتزيد 
وتســرع  التضخمية،  الضغــوط 
خسارة احتياطات النقد األجنبي«، 
ولذلــك »رمبــا ال تصبــح البيئة 
لإلصاحات  مساعدة  االقتصادية 

وتنمية القطاع اخلاص«.
وأشــار تقرير أجنــزه فريق صندوق 
النقد الدولــي في اجلزائر، إلى أنها 
يفرضها  مهمــة  حتديات  »تواجه 
 4 النفــط منذ  هبــوط أســعار 
سنوات، تباطأ خالها النمو وزادت 
الصعوبــات املاليــة بتدني اخملزون 
النقدي إلى 96 مليــار دوالر نهاية 
في  اســتخدمت  املاضي،  العــام 
متويــل عجز امليــزان التجاري بعد 
تراجع عائــدات النفط، ما اضطر 
القيــود على  إلى تشــديد  البلد 
العمات  نزيف  لوقف  االســتيراد 

الصعبة«.
املزدوج  أن »الهدف  وأكد الصندوق 
االســتقرار  بتحقيــق  املتمثــل 
على  والعمل  الكلــي  االقتصادي 
بلوغ منو أكثر استدامة واحتواء كل 
شــرائح اجملتمع باعتماد سياسات 
أخطار  على  ينطوي  املدى،  قصيرة 
األهداف،  هذه  إلى  التوصل  ويعّوق 
ويوصي إلى فريــق عمل احلكومة 
بضبــط األوضاع املاليــة العامة 
لتعديل مستوى اإلنفاق, مبا يتاءم 
مــع انخفاض مســتوى اإليرادات 
بوتيــرة متدرجة، مــن دون اللجوء 
إلــى التمويل النقــدي من البنك 

املركزي«.
وعــّد صنــدوق النقــد الدولي أن 
املغــرب »متكن من حتســني وضع 
عجز احلســابات الكلية وخفضه 
إلى 3 في املئة خال هذه السنة«. 
ويُتوقع أن يصــل إلى 2.5 في املئة 
إلــى جانب خفــض املديونية إلى 
60 في املئــة والتضخم إلى نحو 

2 في املئــة، مقارنة بـ1.3 في املئة 
حالياً. وبعدما بلــغ النمو 4.4 في 
املئة العام املاضي، فهو مرشح أن 
القطاع  مساهمة  بفضل  يستقر 
الزراعي واســتمرار حتسن صادرات 
والفوسفات،  والطائرات  السيارات 
الســياحة  عائــدات  وارتفــاع 
والتحويات، ما يعوض النقص في 

املساعدات من دول اخلليج واملقدرة 
بـ5 مليارات دوالر منذ العام 2012. 
لكنها تأثرت بتراجع أسعار النفط 

في السنوات املاضية.
وتوقع الصندوق أن يواصل االقتصاد 
الســنوات  املغربــي تطــوره في 
املقبلة، ويخفض عجز احلســابات 
اخلارجيــة من 3.7 إلــى 3 في املئة 
علــى املدى املتوســط، بدعم من 
الصادرات الصناعية التي أصبحت 

تشكل قاطرة االقتصاد املغربي.
ونصح الصندوق باستغال الفرص 
املتاحــة إلقرار إصــاح جديد في 
مجال حترير ســعر صرف الدرهم، 
وهــو اإلجراء الثانــي احملتمل لرفع 
نسبة التعومي الذي كان حدد عند 
2.5 في املئة فقــط، عند إطاقه 
مطلع العام احلالي. وال يســتبعد 
أن ترفع السلطات املالية والنقدية 
ســعر الصــرف إلى 5 فــي املئة، 
الذي  الدرهم  تبني صمــود  بعدما 
اليورو  أمام  املاضي  ازداد ألســبوع 

وتراجع أمام الدوالر.
رجح  املطلوبة،  اإلصاحات  وبهذه 
صندوق النقــد أن »يزيد االقتصاد 
املغربــي نحو 25 مليــار دوالر بني 
عامــي 2018 و2022 وينتقــل من 

125 مليــار دوالر إلــى 150 ملياراً، 
وقد يتفوق على االقتصاد اجلزائري 
حجمــاً ودخاً للمــرة األولى، وقد 
28 مليار  يرتفع احتياط النقد من 

دوالر إلى أكثر من 39 ملياراً.
االختــاالت  مبعاجلــة  وينصــح 
االجتماعيــة في مجال التوظيف، 
إذ ارتفعت بطالة الشباب من 10.4 
إلــى 10.6 في املئة نهايــة العام 
املاضــي، وهي تطال ثلث ســكان 
املــدن الشــباب احلاصلــني على 

شهادات جامعية. 
تقليــص  اإلصاحــات  وتشــمل 
الفوارق بني األفــراد واملناطق ألنها 
وإقرار  أفريقيا،  األكبر في شــمال 
احلوكمــة التدبيرية، واالنتقال من 
املناطقية  إلــى  املالية  املركزيــة 
وحتسني دخل الفقراء عبر دعمهم 

مباشرة بدالً من دعم األسعار.
ويتمتع املغرب أيضاً بقطاع زراعي 
هــو األكبر في املنطقــة العربية 
معظــم  ويغطــي  واألفريقيــة، 
ويُؤمن  احمللية،  الغذائيــة  احلاجات 
دخاً مالياً من أســواق كبيرة متتد 
مــن االحتــاد األوروبي إلى روســيا 
والشرق األوسط وأفريقيا والواليات 

املتحدة.

االنتقال من المركزية المالية إلى المناطقية

اقتصادا الجزائر والمغرب: اختالف في مصادر الدخل ينعكس على األداء

بورصة املغرب



محمد بسيوني عبد الحليم*

شــكلت حلظــة الثــورات العربيــة 
اللحظة االكثــر دراماتيكية في تاريخ 
اإلعــام باملنطقــة فبعــد عقود من 
التأثير  القــدرة على  وتضاؤل  التراجع 
اإليجابي في اجملال العام العربي بدا ان 
لعاقة  امنوذًجا  تطرح  العربية  الثورات 
التقليدي  )سواء  اإلعام  بني  متداخلة 
او اإللكتروني( واالنساق اجملتمعة لدول 
الربيع العربي ليصبح الفاعل اإلعامي 
االعتراف  مع  ومؤثــرًا-  حاضراً  عنصراً 
بوجود خطاب إعامي مــواز دافع عن 
األنظمة احلاكمة- يعزز من الشعارات 
الثوريــة الداعية المنوذج مغاير للدولة 
العربية قائم على العدالة االجتماعية 
واملواطنــة ورحيل األنظمــة احلاكمة 

بكل ازماتها.
أســقاط  مشــهد  في  التداخل  هذا 
األنظمة احلاكمة والتعبير عن مطالب 
الثورية عزز من الشــرعية  احلــركات 
اإلعاميــة في مرحلة مــا بعد رحيل 
تلك األنظمة وسرعان ما دخلت الدول 
انتقالية ممتدة  العربية فــي مراحــل 
شــوهت رومانســية ميادين الثورات 
التي لم تكن ســوى حالة استثنائية 
في تاريخ اجملتمعات العربية راح بعدها 
السياســي  والتوافق  الثــوري  الواقع 
فكرية  ومتايــزات  تباينــات  ليكــرس 
وسياســية اكثر عمقــاً وعنفاً في ان 
واحد جتلت مامحها في وسائل اإلعام 
التي باتت تلعب دورا مركزيا في تكوين 
مــدركات االفــراد وطريقــة فهمهم 
التي يصفها جان  السياسية  للوقائع 
فرنسوا بابار انها ليست موجودة كما 
هي ولكنها موجودة كمواضيع تفسر 
على وفق محددات معرفية وعاطفية 

ورمزية خاصة بكل مجتمع.
الراديكالية  املتغيــرات  تركت  وهكذا 
للمراحــل االنتقاليــة بصماتها على 
اخلطاب اإلعامي والذي طور مجموعة 
من امليكانيزمات النفســية ميكن من 
اجلديد  الواقــع  التفاعل مع  خالهــا 
املطروحة  فالفرضيــة  فيــه  والتأثير 
هنا-والتي تســعى هــذه املقالة الى 
اختبارها- ان السياقات التي تشكلت 
باملنطقة فــي اعقاب الثورات ارتبطت 
النفســية  بامليكانيزات  او بآخر  بنحو 
احد  بوصفه  اإلعام  استعمالها  التي 

املكونات الرئيسة لهذه السياقات.
ما بعد الثورات:

 MARTIN باربيرو  مارتــني  دعوة  مثلت 

BARBERO خال عقد التســعينيات 
مــن القــرن املاضي الــى التحول في 
دراسات االتصال من التركيز التقليدي 
على وســائل اإلعام الى التركيز على 
التي  والثقافية  االجتماعية  الوسائط 
املدخل االكثر  يتفاعل معها اإلعــام 
اهمية في الدراسات املعاصرة للتعبير 
والطبيعــة التفاعليــة والتداخل بني 
وســائل اإلعــام والســياق اجملتمعي 
القائــم وال ميكــن اســتثناء الثورات 
التفاعلي  الطــرح  هــذا  من  العربية 
كان  العربية  الثورات  اندلعت  فحينما 
اإلعــام يبحــث عن صياغــة جديدة 
ملفرداتــه وألياته النفســية اخلاصة- 
احلاكمة  األنظمة  عــن  يعبر  احدهما 
ويكرس اخلوف مــن اجملهول والفوضى 
التــي ســتحدث حال ســقوط هذه 
األنظمــة امــا اخلطــاب اآلخــر فقد 
الثورية ويبشــر  كان يعبر عن احلركة 
مبســتقبل افضل يحدث قطيعة مع 

ماضي املنطقة.

لقد تخلفت االســتقطابات احلادة من 
رحم الثورات العربيــة وهو امر ارتبط 
بطبيعــة القــوى التي قامــت بهذه 
احلاكمة  األنظمة  الثورات حيث كانت 
اخلصم املشــترك لهــا وبالتالي بعد 
ســقوطها لم يعد هنــاك ما يجعل 
هذه القوى على التوافق فيما بينهما 
وبدال مــن ذلك ســعى كل طرف الى 
ادارة  الــى  واحقيته  اثبــات جدارتــه 
شــؤون الدولة وحتديد مامح النظام 
األنظمة  انقاض  علــى  القائم  اجلديد 
القدميــة ناهيــك عما افضــت اليه 
الثــورات مــن رفع ســقف التوقعات 
اجملتمعية وهو ما نتج عنه فرض املزيد 
من الضغوط علــى األنظمة احلاكمة 
فــي فترة مــا بعد الثــورات وحيث ان 
مطالب الشــارع تتحرك بوتيرة اسرع 
ايجاز املؤسســات الرسمية فقد  من 
تزايد االحبــاط العام وبالتبعية تنامى 
الشعور لدى البعض باحلرمان النسبي 

مقارنة باآلخرين.

مبــوازاة تلــك التغيــرات احلــادة في 
اإلعام هو  العربيــة كان  اجملتمعــات 
األخر يشــهد تغيرات كبرى- قد تكون 
بدأت قبل ســنوات ولكنهــا اتخذت 
الثورات-  بعد  راديكاليــة  اكثر  منحى 
كانت لها انعكاساتها على التفاعات 
السياســية والصراعات التي اندلعت 
بعد الثورات وبوجــه عام اتخذت هذه 
التغيرات اإلعامية ثاثة امناط رئيسة 

تتمثل في التالي:
االنتقائيــة اإلعاميــة: اذ ان وســائل 
اإلعام تتعمــد في الكثير من االحيان 
اجملتمعي  التدافع  أوقات  في  الســيما 
التركيز على قضايــا بعينها وإضفاء 
املكانــة والقــوة على بعــض االفراد 
اإلعامي  التركيز  واجلماعات من خال 
ومن  الشــهرة  واكســابهم  عليهم 
ثم املزيــد من النفوذ )حتــى ولو كان 
متخيا( جتاه اجلماعات األخرى فاإلعام 
وفقاً لنظرية حتديد األلويات- هو الذي 
يقوم بترتيــب اهتمامات اجلمهور من 

خــال ابــراز القضايا التي تســتحق 
واهمال قضايا أخــرى فيبدى اجلمهور 
اهتمامه بهذه القضايا من دون غيرها 
ومينــح املزيد من الوقــت للتفكير في 

قضايا بعينها.
وتتعزز انتقائية اإلعام بتوافر القابلية 
لدى الفرد متلقى الرســالة اإلعامية 
للتعرض للرســالة اإلعامية املتحيزة 
ففي الســياقات التي تتســم بعدم 
الوضوح والصراعات اجملتمعية يشــرع 
االفراد فــي عملية االنتقاء لوســائل 
اإلعام التي يعتمدون عليها فاجلمهور 
كما يصفه رميوند بــاور جمهور عنيد 
التعرض بنحو سلبي للرسائل  يرفض 
اإلعامية وله دور ايجابي حاليها فهو 
يختار من الرسائل ما روق له دون غيرها 
االنتقائية  االعتبــارات  لعدد من  وفقا 

التي تختلف فيما بني االفراد.
الفوضى اإلعامية: فخال الســنوات 
قبل  إرهاصاته  وهــو مســار  املاضية 
اجملتمعات  تعرفــت  العربية  الثــورات 

العربيــة على عالم مغايــر في ضوء 
امتــدادات للمجال العــام متثلت في 
امتدادين رئيســني احدهمــا يعبر عن 
امتــداد الفضاء اإلعامي لتتســابق 
االفــكار بصورة كبيــرة ومعها تتزايد 
درجة االعتماد اجلماهيري على اإلعام 
فيما كان االمتــداد الثاني يتمثل في 
تعاظــم احليز الذي يشــغله الفضاء 
ورويك  لتعبيــر  ووفقــا  االلكترونــي 
مــوراي فان ظهور االنترنــت والفضاء 
االلكتروني اســفر عن بــزوغ الفضاء 
اجملازي الذي ال يوجــد على ارض الواقع 

ولكن قد تكون له أثار حقيقة.
كان لهــذا التوســع اإلعامــي ابعاد 
ســلبية في مرحلة ما بعــد الثورات 
العربيــة لعل ابرزها حالــة الفوضى 
اإلعامية التي لم تقتصر على اإلعام 
التقليدي ولكنهــا امتدت بنحو اكثر 
اإللكتروني  الفضــاء  الــى  راديكالية 
حيث ان حالة الفوضوية السائدة في 
الواقع انتقلت الى الفضاء اإللكتروني 

الذي بات يشــهد فوضــى افتراضية 
بعــدم  تتســم   VIRTUAL CHAOS
الفاعلني  هويــة  علــى حتديد  القدرة 
احلقيقيــة والتدفق احلــر للمعلومات 
واألفكار على نحو يجعل من الصعب 
التأكد من صحة ودقة احملتوى اإلعامي 
االفتقاد  علــى  عــاوة  وااللكترونــي 
لســلطة تنظيميــة عليــا وفي هذا 
االطار اصبح الفضاء االلكتروني بنحو 
عام يعرف ظاهــرة جماعات الكراهية 
HATE GROUPS والتــي تعبــر عــن 
االنترنت  توظف  وجتمعــات  تنظيمات 
للدعوة الى العنــف والعداء غير املبرر 
جتاه اشخاص او مجموعات لها سمات 
عرقيــة او دينيــة او جهويــة او حتى 

جنسية؟
االستقطاب اإلعامي: حيث أفسحت 
احلالة الفوضويــة املهيمنة على واقع 
ما بعد الثورات اجملال امام استقطابات 
إعامية غير محدودة فبعد ســقوط 
األنظمــة احلاكمــة فــي دول مثــل 
األهلية  واحلروب  وليبيــا  تونس ومصر 
وســوريا  اليمن  فــي  اندلعت  التــي 
وليبيا ظهــرت العديد مــن القنوات 
الفضائية والصحف واملدونات واملواقع 
اإللكترونيــة واغلــب هذه الوســائل 
اإلعاميــة مملوكة لرجــل أعمال ذوي 
سياسية  وحركات  سياســي  طموح 
لها مصاحلهــا اخلاصة وبالتالي كانت 
توجهات  تعبيرًا عــن  الوســائل  هذه 
من  القضايا  مــع  وتتعاطى  مالكيها 
منظــور ضيق يخدم فــي املقام األول 

واألخير مصالح محددة
حينما تكون اجملتمعات منقسمة على 
ذاتها- مثلما هو حادث في الكثير من 
اجملتمعــات العربية تتزايــد احتماالت 
املنعزلة  اإلعامية  اجليتوهــات  ظهور 
وجزر الطوائــف العراقية بحيث متيل 
الفكرية وهكذا اضحت وســائل  كل 
اإلعــام العربية في املراحل االنتقالية 
تعبر عن خيارات طرف ماء وتســتبعد 
مــا يطرحه اآلخرون فوســائل اإلعام 
مثا  في مصر وتونــس جتاوزت حلظة 
الثــوري وعملت علــى تغذية  الوفاق 
السياسي حول  والصراع  االستقطاب 
هوية الدول وشكل السلطة وفي ليبيا 
واليمن وســوريا كان االمر اكثر تطرفاً 
وعنفاً في ظل متاهي وســائل اإلعام 
مــع الفصائل واجلماعــات املتصارعة 
وتأســيس كل فصيل لوسيلة اإلعام 

املعبرة عن رؤيته وأهدافه.

* باحث في العلوم السياسية
في الغد احللقة الثانية

د. أسعد كاظم شبيب*

قد تكون اســتقالة الوزراء واملسؤولني 
فــي األنظمــة الدميقراطية مســألة 
طبيعية جداً وتنسجم متاما مع املبادئ 
الدســتورية  والقواعد  الدميقراطيــة، 
املعمــول بها هناك، لكــن مع صعود 
ترامب  دونالد  االميركــي  الرئيس  إدارة 
التصرف  للجدل على مســتوى  املثير 
إقالــة  مت  والسياســي،  الســلوكي 
وطرد وزيــر خارجية الواليــات املتحدة 
االميركية من الــوزارة، وضرس العقل 
االميركية  الصحافــة  وصفتــه  كما 
وريكس  ترامــب،  الرئيــس  إدارة  فــي 
تيلرســون القــادم من العمــل باجملال 
االقتصــادي النفطي، واملدير التنفيذي 
لشركة أكســون موبيل الشهيرة في 
االســتثمارات النفطية على مستوى 
العالم واملنطقة العربية، وعني الرئيس 
ترامب بدالً عن تيلرسون، مايك بومبيو 
عضــو الكونغرس الســابق عن حزب 
الشــاي، ومدير وكالة االســتخبارات 
)CIA( الذي لــه عاقة وثيقة  املركزية 
مع الرئيــس ترامب، ويوصف بأنه ليس 
من الصقور فحســب، وإمنا من صقور 
الصقــور، وقد رأى فيه ترامب أكثر قرباً 
في تنفيذ سياســته اخلارجية فعينه 
وزيرا للخارجية، معلــا ذلك أنهما أي 
)ترامــب وبومبيو( يفكران باألســلوب 
نفســه ، ويتعامــان مــع بعضهما 
البعض بنحو جيد منذ الدقيقة األولى، 
بينمــا وصــف تعامله مع تيلرســون 
بأنهمــا )كانــا يفكــران بطريقتــني 
هذا  يكشــف  وبالتالي  مختلفتــني(، 
اخلبر )إقالة تيلرســون، وتعيني بومبيو( 
بقيادة  اجلديد  االميركي  التوجه  حجم 
إدارة ترامــب املؤلفة مــن صقور احلزب 
اجلمهوري نحو سياســة خارجية من 
سماتها اخلشونة، حتى حتقق املصلحة 
النفعيــة التي يراهــا الرئيس ضرورية 
للواليــات املتحــدة، وهذا قــد يكون 
أحد األســباب التي أدت إلى إقالة وزير 
اخلارجية تيلرســون إضافًة إلى أسباب 

أخرى من أهمها:
1 -عدم تبني تيلرسون عاقة قوية مع 
أركان وموظفي وزارته السيما وهو قادم 
من خــارج وزارة اخلارجيــة، وعرف عنه 
جناحــه كرجل أعمال متامــا كالرئيس 
ترامــب، وفي هــذا الســياق أنتقدت 
الصحافــة االميركية تيلرســون ألنه 
لم يحدد أولويات دبلوماســية واضحة 
سوى طرحه شعار ترامب )أميركا أوال(، 
الوزارة  وبعد ثمانية أشــهر من توليه 
قال تيلرســون للموظفني في شــهر 
أيلول املاضي: »إن أهــم أولوياته جعل 
وزارة اخلارجيــة أكثر كفاءة«، ومع ذلك 
لم يعالــج بنحو كامل مــا ينبغي أن 

يفعله الدبلوماسيون.
2 - اخلــاف الشــخصي ما بــني وزير 
اخلارجية املقــال، والرئيس ترامب حول 
طريقة األخير في التعاطي مع امللفات 
اخلارجيــة، وهــذا ما جعل تيلرســون 
يصــف ترامب باألبله فــي تصريحاته 
أمــام أعضاء جلنة الدفــاع االميركية، 
ونفى تيلرســون قولها في وقت الحق 

أيضا.
3 - معارضة تيلرسون ألغلب سياسات 

ترامب اخلارجية منها:
أ- نقــد تيلرســون إنســحاب ترامب 
من معاهدة املنــاخ املوقعة مع الدول 

األوروبية.
 ب- نقــد تيلرســون قرار منــع ترامب 
الهجــرة مــن العالم اإلســامي إلى 

الواليات املتحدة االميركية.
   ج- رفض تيلرسون لغة التهديد التي 
إدارته للبيت  تبناها ترامب في بدايــة 
األبيض ضد كوريا الشــمالية، وكذلك 
نقده انفتاح ترامــب املفاجئ ومن دون 
وضــع املقدمات الضروريــة مع كوريا 
الشــمالية قبل إقالة تيلرســون مبدة 

قصيرة.
مع  التصعيــد  تيلرســون  رفــض   د- 
اإليراني  النــووي  اإلتفاق  وإلغــاء  إيران 
الــذي توصلــت لــه إدارة الرئيس عن 
احلــزب الدميقراطي أوباما ومبشــاركة 
بريطانيا، وفرنســا، وروســيا، والصني، 
بعد مفاوضات ماراثونية، توصلت إيران 
والدول الســتة في 2 نيســان من عام 
2015 إلى بيان مشترك يتضمن اتفاقا 

وحلوال تتعلق بالبرنامج النووي اإليراني، 
ومت إجنازه نهايــة حزيران من عام 2015، 
وصف تيلرســون إلغــاء اإلتفاق مبنزلة 
املتحدة«، السيما في  للواليات  »إحراج 
ظل الرفــض األوروبي بإلغــاء اإلتفاق 
بالرغم  ببنوده  ملتزمــة  إيران  مادامت 
من أن التوجه الفرنسي األخير بدأ أكثر 
مسايرة الستراتيجية ترامب اجتاه إيران 
ومنه إلغاء أو تعديل االتفاق إلى جانب 
توتر في العاقــة ما بني الروس حليف 
إيــران االســتراتيجي، واألوروبيني حول 
األوكرانية،  كاألزمــة  مهمــة  ملفات 
ومحاولة اغتيال اجلاسوس الروسي من 
قبل عناصر يعتقــد بأنها من اخملابرات 

الروسية في بريطانيا.
   ه- رفض تيلرســون االعتراف بالقدس 

كعاصمة إلســرائيل، ونقل الســفارة 
الواليات  وموقف  للقــدس،  االميركية 
املتحدة من حل التوتر بني أطرف األزمة 
اخلليجية ما بني الســعودية واإلمارات 

من جهة وقطر من جهة أخرى.
   و- لتيلرسون عاقات ودية مع القيادة 
الروســية والصينية خاصــة وهو من 
الداعني إلى احلــوار مع هاتني الدولتني، 
في حني أن سياسة صقور اجلمهوريني 
دور  والتحسس من  بالتشــدد،  تتسم 
روســيا والصني املتصاعد في منطقة 
الشــرق األوســط خاصة في ســوريا 
على حساب ما يعده الصقور في إدارة 

ترامب دور الواليات املتحدة وحلفائها.
  كل هــذه األســباب وغيرها جعلت 
ترامب يقيل الوزير تيلرســون بتغريدة 

علــى تويتر وفــي خطوة حتمــل أكثر 
اخلطوات  وتعكس خطــورة  داللة،  من 
تشددا  األكثر  والدور  القادمة  اخلارجية 
الشــرق  فــي منطقة  ترامــب  إلدارة 
األوســط بقيــادة الصقــور أصحاب 
السياق  هذا  وفي  العسكرية،  اخللفية 
أشارت صحيفة واشنطن بوست نقاً 
عن متحدث باســم اخلارجيــة إلى أن 
ترامب من خال إقالته لتيلرسون قطع 
آخر خيوط االعتدال فــي إدارة امللفات 
الداخلية واخلارجية خاصة، وهو يسعى 
إلى إحاطة نفســه بعدد من الصقور 
وتوجهاته  أفــكاره  ممــن يشــاطرونه 

ويدينون له بالوالء الكامل.
ويــرى محللون أن ترامــب يعمل على 
عسكرة إدارته من خال إزاحة تيلرسون 

وقبله عدد من اخملالفــني له، فالوزارات 
املهمة أصبحت حتت إدارة عســكريني 
ســابقني متطرفــني فــي مواقفهم 
امللفات  فــي  ترامب  مــع  املتناغمــة 
اخلارجية بــدءا من وزير اخلارجية اجلديد 
الرئيس مايكل  مايك بومبيو إلى نائب 
بينس مرورا مبديرة اخملابرات اجلديدة جينا 
هاســبل، كما أن وزيــر الدفاع جيمس 
ماتيس ليــس مخالفاً متامــا لترامب. 
بــإدارة اجلمهوريني  املراقبني  وهو يذكر 
الســيما في عهدي بــوش األب واالبن 
برغم ســخط ترامب من استراتيجية 
بوش االبن في منطقة الشرق األوسط، 
وإسقاط نظام صدام في العراق، وتوفير 
احلماية األمنية للدول اخلليجية الغنية 
بالنفط دون مقابل مــادي كبير، وهذا 
ما جعل ترامب عندما أصبح رئيســا 
بتنفيذ مــا طرحه في  بادر مباشــرة 
برنامجه االنتخابــي بإيجاد نوع جديد 
من االتفاقيات مع عدد من دول اخلليج 
خاصة الســعودية، قائمة على أساس 
دفع الســعودية مبالــغ مالية طائلة 
مقابل حمايتها  في  بعناوين مختلفة 
من التهديدات اإليرانية، والســعي إلى 
محاربة نفوذها فــي املنطقة العربية، 
الترامبية  االســتراتيجية  تأتي  وعليه 
اجلديدة بقيادة الصقور ماتيس وبومبيو 
وغيرهــم. ومن أولــى أولوياتهما على 
امللف  اخلارجيــة،  امللفــات  مســتوى 
اإليرانــي وامتداداتــه احملوريــة خاصة 
بعد رصد موازنة عاليــة لوزارة الدفاع 
قد تصــل إلى أكثــر مــن 716 مليار 
دوالر، وعودة التباشــير األولى لســباق 
التســلح في ظل الردع التســليحي 
املقابــل من قبل روســيا والصني بعد 
سنوات من انتهاء احلرب الباردة، وإعان 
لانسحاب من  بأنها مســتعدة  إيران 
االتفاق النووي إذا ما انسحبت الواليات 
املتحدة منه، وفي قبــال ذلك صرحت 
الســعودية اخلصم اللدود إليران على 
لســان ولي العهد محمد بن سلمان 
بعــد ذلك مباشــرة: »إن الســعودية 
إذا ما طورت  النووي  ستمتلك الساح 
إيران ســاًحا نووياً«، ومن دون شك أن 
أي اضطراب ســواء كان تقليدي أو غير 
تقليدي بني الدول املذكورة ستكون له 
تداعيات كبيــرة على احمليط اإلقليمي، 
من هنا ضــرورة تقــدمي احلكمة ولغة 
العقل على لغة احلرب املباشــرة وغير 
املباشــرة، وحل املشكات العالقة بني 
القــوى املتصارعة إقليميــا بالطرائق 
الدول اإلقليمية  الســلمية، وعدم زج 
األخرى كالعراق وبلدان أخرى نفســها 
مــع أي طــرف مــن أطــراف القــوى 
املتصارعة في أي حماقة حربية مقبلة.

للدراســات  املســتقبل  مركــز   *
االستراتيجية / 2001 – 2018
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نحن جميعاً نتحســر على ماض بعيد كنا فيه 
سادة العالم، ونشعر بالرضا على ما قدمناه  له 
فيــه من إجنازات. وإن كنا نــكاد ال جند لنا مآثر إال 
في تلك احلقبة، وقد  مضى عليها اآلن قرابة ألف 
عام. لم نلبث بعدها أن غرقنا في الفاقة، وأمعنا 
فــي الضعف، حتــى بتنا على هامــش التاريخ، 

وألفينا أنفسنا خارج نطاق العصر.
في تلك األيام كانت طبقــة العلماء واملفكرين، 
والصناع والــزراع، والتجار واحلرفيــن، تعمل بال 
كلــل، وتكدح دومنا هوادة. فمــن طبيعة اجملتمع 
احلي أنه ال يعرف اخلمول وال يستسيغ البالدة وال 
يؤثــر التواكل. ويؤدي كل فــرد فيه واجباته على 

الوجه األكمل، دون أي تردد أو توان.
ولكن من اخلطأ الظــن أن األمور كانت جميعهاً 
تســير بانتظام. فقــد كان هنــاك الكثير من 
املشاكل واملنازعات. وكان اجملتمع منقسماً على 
نفســه إلى طبقات، أدناها على اإلطالق طبقة 
باجلور  العبيد. وكان جل الســالطن مشــهوراً 

والفظاظة والشدة.
بل إن أزهى العصور على اإلطالق تلك التي حكم 
فيها خلفاء أقوياء ذوو حول وطول وجيوش جرارة 
وعيــون. وقد فتك هؤالء بوجوه اجملتمع من علماء 
بالكثير منهم في الســجون،  ومفكرين، وزجوا 
حتى تدجنــوا، وحتولوا إلى تابعن. وفي العصرين 
العباسين األول والثاني شواهد ال يجهلها قارئ، 

وال ينكرها ذو بصيرة.
وفي القرنن الرابع واخلامس اللذين شــهدا ذروة 
احلضــارة اإلســالمية كان معظــم النخبوين 
الكبــار يعيش فــي كنف حــكام جائرين. بل إن 
الدولة الغزنوية التــي قامت بفتوحات عظيمة 
في شرق آســيا والهند واشــتهرت باستخدام 
القســوة والعســف هناك، رعت مفكرين كباراً 
من وزن البيروني. كما تبنت دولة بني ســلجوق 
علمــاء معروفن من وزن عمــر اخليام وأبي حامد 
الغزالي. وعاش ابن الهيثم في بالط خليفة جبار 
هو احلاكم بأمر اهلل الفاطمي. كما كان ابن رشد 
قاضيــاً للخليفة املوحدي أبي يعقوب يوســف 

املشهور بحزمه، وكذلك كان ابن طفيل أيضاً.
ولكن هؤالء الرجال وســواهم من املشــاهير لم 
يتوقفوا عند شــكل النظام السياســي، كما 
توقفنــا نحن، ولــم يســتنفدوا طاقاتهم في 
األخذ والرد، والسب والشــتم، كما فعلنا نحن. 
بل انكبــوا على الدرس وطلب العلم، وشــرعوا 
بالبحــث والعمل والتفكير. فاســتجاب اجملتمع 
لهذه الوجهــة، وأدار عجلة  اإلنتاج بكل حماس. 
وكانت احلركة الدائبة ســمة مميزة لتلك املرحلة 

التي مازلنا نحصد ثمارها حتى اآلن.
إذا كنا نعتقد أن نظرتنا املغرقة في الســوداوية 
ســتقلب األحوال وتغير املوازيــن فنحن واهمون 
دون شــك. ذلك أن تبديد الوقــت في ما ال طائل 
وراءه سيكون أكبر خسارة نتكبدها على اإلطالق. 
وعلينا أن نــدرك أن التفكير الســليم، والعمل 
اخلــالق، واإلنتاج املتواصل هي الســبل الكفيلة 
بدخولنا عتبة التاريخ، وإمساكنا بناصية العصر. 
وإذا ما أغفلنا  ذلك فإن ما نقبل عليه  هو  ضياع 
للفرص، وفناء لألعمــار، وهدر للطاقات، ونكوص 
للخلف. وليس ذلك مــا نطمح إليه في أي حال 

من األحوال.

اإلنتاج العقلي

محمد زكي إبراهيم

عبد علي حسن
 

وتكاد تشــترك جميع نصوص ) راهب 
العنب( بهــذه اخلصائص التي تتمتع 
بهــا قصيــدة النثــر ، اذ اســهمت 
حساســية املتخيــل الشــعري في 
متكن النصوص __ التي ظهرت في 
بنائها مالمــح اإلخبار النثري __ من 
امتالكهــا صفة املغايــرة واالختالف 
الالغرضية  أحاين كثيرة  والتوتر وفي 
من أجــل تقدمي صورة تكشــف عن 
جمالية متفردة تثير وتصطدم بذائقة 
تخليق فضاء شــعري  فــي  املتلقي 
بعيدا عن ماميكن التوصل اليه بيسر 
بالضبــط حافظت  وهنا  وســهولة 
النصوص على قــدرات قصيدة النثر 

االجناسية .
ففي نص )ضارب النار( ينفتح التخييل 
على مساحة واســعة من مقاطعه 
الثالثــة ، اذ يســعى كل مقطع الى 
التي  املكونة  العناصر  بنية شكلتها 
للوصول  لغوية  كفعاليــة  اعتمدت 
الى املعنى الــذي يثبته النص ، ففي 

املقطع االول نقرأ :-
       ) ثمة ..

          من لم يصل بعد
          فاألشجار واقفة 

          منذ زمن بعيد .....النص ص95(
  يحيل هذا املقطع الى تشــكل بنية 
اإلنتظار مــن خالل العناصــر اآلتية 
)من لم يصل بعد + وقوف االشــجار ( 
ويرتبط العنصر الثاني بالعنصر األول 
، فوقوف األشجار  على نحو ســببي 
منذ زمن بعيد كان بسبب من ان احدا 
ما لم يصل بعيــد ، وكال العنصرين 
، ويذهب النص  خلقا بنية االنتظــار 
بعيدا وفق مبــدا التخييل الى اقتران 
فكرة اختيار األشجار الواقفة بفكرة 
شــائعة وهي موت االشــجار واقفة 
للتدليل علــى طول االنتظــار )منذ 
زمن بعيد( الى مستوى االنتظار موتا 
لتأكيد طول اإلنتظار الذي رمبا يفسر 
او ينتهــي باملوت قبــل ان يصل أحد 
،وهذا ما اراده النــص وفق مرجعيتنا 
القرائيــة بل قل مغــزى النص ، اذ ان 
وجــود اداة اجلــزم )لم( بعــدم وصول 
ال)ثمة( قد حــال دون حتقيق الوصول 
األمر الذي جعــل النص يقترح احلالة 
ليعزز  واقفة  مبوتها  املتفردة لألشجار 
من بنية االنتظــار غير اجملدي ، فليس 
هناك مايشــير الــى امكانية حتقق 
الوصول ، ونرى ان ماكرس هذه البنية 
تبعــا لعناصرها املكونــة هو انفتاح 
التخييل الى مســتوى اســتبطاني 
لفكرة االنتظار وهــذا مامنح النص 
دفقا شــعريا دالليا دون استخدام ألي 
من أآلليات البالغيــة املعروفة ، على 
الرغم من اســتعارة حالة األشــجار 
منتظر وصول  واسقاطها على حالة 

من لم يصل بعد .
 وفي املقطع الثاني نقرأ :--

      ) مازلت اسمع فأسك
         في قصص النوم

         ايها احلطاب القدمي
__          
__          

         فأس !

         لكــن قصتي خضــراء ...النص 
ص96 ( 

 تتبدى في النص اآلنــف الذكر بنية 
التحدي واضحة عبر هيمنة الوظيفة 
اخلطابية / االفهامية للنص لتوصيل 
جتربة شــكلتها الوظيفة االنفعالية 
/ الشــعرية ، وكال الوظيفتن خلقتا 
بنيــة التحدي عبر عنصر اســتمرار 
احلطــاب القدمي باســتخدام الفأس 
لصوت  الشــاعرة  الــذات  وســماع 
الذي افترضته في قصص  االحتطاب 
النوم ، وواحدة من هذه القصص هي 
قصتها التي تؤكد عدم متكن الفأس 
مــن احتطابها لكونهــا )خضراء ( ، 
الطريق  فمفردة )خضراء( قد قطعت 
توجيه  مــن  ليتمكن  احلطــاب  امام 
الفــأس عليهــا ، ولعل حساســية 
التخييل قد اســهمت فــي اكتناف 
النــص غموضا يســتدعي مرجعية 
معرفية في ايجــاد عالقة داللية بن 
احلطــاب ) القدمي ( وفأســه من جهة 

والذات الشاعرة وقصتها اخلضراء من 
جهة أخرى ، فقد تبدت بنية التحدي 
عبر التعجب من الفأس التي لم تأبه 
بها الــذات لتأكيد إخضــرار القصة 
وعــدم متكــن الفأس مــن األغصان 
اخلضراء وهنــا احالة الى متكن النص 
الشعري  التخييل  من توســيع مدى 
اللغوية  القرائــن  اســتخدام  عبــر 
فضال  املستبطنة  الداللية  واحاالتها 
آليــة احملــو والفراغ  عن اســتخدام 
في احلــوار املفترض الذي يشــير الى 
امكانية اسهام املتلقي في وضع هذه 
احلوارات الغائبة التي اراد منها النص 
ان تكون ايحاء بوجود حوار داخلي بن 
الذات الشاعرة واحلطاب القدمي ولعله 
حوارا فارغا لن يغير موقف الذات في  

حتديها للحطاب وفأسه .
هذا  من  الثالــث  املقطــع  ويتضمن 
النــص )ضــارب النار ( صوتــن األول 
فــي موقع  وهي  الشــاعرة  للــذات 
بداية  منــذ  الطاء(  اخملاطبة)بكســر 

املقطع ) فــي خرجي آثــار اقدامك (
حتى جملة ) كم ستقول لي : هلمي( 
حتى نهاية املقطع وفيه تتخذ الذات 
الشاعرة موقع اخملاطبة )بنصب الطاء 
( اذ تفتــرض الذات خطابا موجها من 
اآلخر الذي يحــاول تقريبها منه عبر 
جملة من الوعــود ، لذا فقد هيمنت 
الوظيفة االفهاميــة/ اخلطابية على 
مجريــات النــص الذي نلحــظ فيه 
بشــكل  املتخيل  تأثيث  على  القدرة 
ميحو فيه أي أثر لنثريته ، اي ســيادة 
الفضــاء الشــعري الذي بــدا هدفا 
بنائيا للنص ، اذ مارســت الشــاعرة 
حرية كاملة في اطــالق قدرة النص 
حساســية  لتحقيــق  التخييليــة 
التدفق التخييلي ولوضع املتلقي في 
منطقة شعرية صرفة مستفيدة من 
الوزنية  القواعد  تخلصها من قيــود 
والقافية لينطلق النص ســابحا في 
وجمالية التخلو من  مناطق معرفية 
غموض في تركيب العديد من اجلمل 

البقاء في منطقة  الشــعرية بدافع 
الشــعر املتحقــق عبــر االنزياحات 
واالستعارات التي متكنت من توصيل 
املعنــى الذي من املمكــن قراءته في 
مستويات داللية مختلفة خاصة في 

استخدام امليثولوجيا االغريقية :-
        ) فال تؤمني بالشمس!

           ميدوزاتها الالئي تتبعني
          حتى دخلت املتاهة

             والى اآلن لم أعد ..ص99(
 او في استثمار قصة النبي ابراهيم :-

           )يا اهلل
           ضحكت علي البالد..
           لن اتزوج ابراهام ثانية

          لن أطوف في البرية
         ال اريد كبشك والغيمتك

                أنا لغتك....ص100(
التعالقات مــع امليثواوجيا  ان هــذه 
والقصص القرآني وغيرها من العالئق 
اقامتها قد  النص مــن  التي متكــن 
جعلته ذو ابعاد معرفية شــاملة لم 
توقــف التجربة عند حــدود العالقة 
العاطفية البســيطة واملســطحة 
بن الذات الشــاعرة بعدها انثى وبن 
اآلخــر بعده ذكــر ، علــى الرغم من 
حرص النص على الكشف عن سمته 
االنثوية ولغة االنثى واســلوبها الذي 
اجملموعة  نصــوص  جميع  في  اتضح 
الذي نوهنا اليه آنقا ، وميكن مالحظة 
ذلك على نحو واضح في نص )كناريا..

كل ماعنــدي ( اذ يتبدى التخييل في 
اوســع مدياته في الكشف عن رؤية 
الشاعرة لالمومة وامتداد عالقة املراة 
بتفاصيــل احلياة من خــالل عالقتها 
بابنتها ) كناريا( ، اذ منحت حساسية 
متسعة  داللية  مســاحات  التخييل 
يجد فيها املتلقي حرية في استدعاء  
مرجعياتــه للتوصــل الــى مغــزى 
واجلمالية  املعرفية  وموجهاته  النص 

املضمرة .
لقــد تبــدت حساســية املتخيــل 
الشعري في نصوص مجموعة (راهب 
العنب ( للشــاعرة نضــال القاضي 
للتخييل  وتخليق مناطق  اجتراح  في 
خاصة اســهمت في نقل النصوص 
الى  مساحات شعرية صرفة قاطعة 
النثرغايته  امام حتقق مبــدأ  الطريق 
الشعر كما هو شائع في بناء قصيدة 
النثر فاملوضوعات لم تكن نثرية فضال 
عــن اللغة التي نــأت بالنصوص عن 
منطقة النثر بناءا  وتعبيرا ، وكل ذلك 
الشــعري  التخييل  قد حتقق بفضل 
احملــض، ولعل في التجــارب العاملية 
والعربية مناذج تقترب منها مجموعة 
)راهــب العنب( من حيــث البناء ، إذ 
تنضوي حتت مســمى ) الشعر احلر ( 
اختلفت  وإن  والقافيــة  الوزن  املنزوع 
عنها في الكيفيــة التي مارس فيها 
حساســية  مخلقا  حريته  التخييل 
متفــردة وضعــت الشــاعرة نضال 
القاضي في صف متقدم مع اآلخرين 
من كتاب هذا اجلنس الشــعري الذي 
اجترحــه بامتياز الشــاعر االمريكي 
والت ويتمان في ديوانه الشهير ) أوراق 
العشب ( في منتصف القرن التاسع 
عشر وتبعه ت.س . اليوت وعزرا باوند 
، والكتابة في هذا اجلنس شــائع في 

الثقافة العاملية.

حساسية المتخيل الشعري  في )راهب العنب( 

كه يالن ُمحمد 
   

األعمــال الروائية التــي خرجت من أتون 
مايسمي بالربيع العربي ورافقت تطورات 
هذا احلــدث علــي ُمختلــف األصعدة،  
والتركيب،  الصياغة  أنساق  في  ُمتقاربة 
كما تصبُح تلك السرديات احمُلملة مبواقف 
أيديولوجية َمنصــٍة للحديث عن جتارب 
ذاتيــة واليتمترُس مؤلفوها وراء أســماء 
مستعارة، وغالبا ما يكون احلكي بضمير 
املُتكلم البيوغرافي، وبذلك يسقُط احلاجُز 
الفاصل بــن الرواية والســيرة الذاتية، 
الســيما عندما التزاحم الشــخصيات 
املتحركة فــي فضاء العمل صوت الراوي 
الــذي ماهو إال الكاتــُب،  فضالً عن حتول 
قصة األخير إلي وحدة أساسية في بناء 
الرواية العنصر األساســي في منظومة 
السرد، وهو يتمثُل في احلدث الذي تنطلُق 
منه مغامرةالكتابة، عطفاً علي  ماذكر 
أعاله فــإنَّ ما تتصــُف به روايــات هذه 
املرحلة هو تراوحها بن زمنن، تســتعيُد 
ماكان يســود من التواؤم بــن مكونات 
احلاضنــة املكانيــة التي تؤطــر العمل 
مقابَل زمن العنف الذي يستحيل التآلف 
معه بعد تبدد حلم الثورة، فبالتالي يغدو 
املكان طارداً، هذا ما تلمســُه بالوضوح 
في الروايات الســورية التــي تغطي ما 
يكابده اإلنســان في ظل ماهو قائم من 
احلروب بالوكالة واالحتراب بن أبناء البلد، 
والتنفصل رواية «الذئاُب التُنســي«  للينا 
هويان احلسن « دار اآلداب 2016« من حلقة 
الكاتبُة علي  إذ تتكيُء  ســرديات احلرب، 
جتربتها املوجعة لترتيب املادة الســردية،  
كما تتوارد في السياق ذاته ما هو متداول 

من حكايات تاريخية، يتشــابُك كل ذلك 
مــع ما عاصرته صاحبة ابنت الباشــاب 
من الوقائع في البيئــة البدوية، يُذكر أن 
ُمناخ الباديــة يلقي بظالله علي ُمعظم 
رواية  لينا هويان احلسن خصوصاً  أعمال 
ابنات نعشــب التي تتبُع مايدور في براح 
الصحــراء مــن صراعــات ُمحتدمة في 

حلظات تاريخية فارقة.

نص ذاتي
يتخُذ فعُل الكتابة في أجواء احلرب وظيفًة 
صيانية وهــي محاولة لوقف خطراندثار 
املعطيات احلياتية مــن خالل العودة إلي 
ما إختزنته الذاكرُة من الصور واألحداث، 
وأمناط العيش املتنوعة، وتدوينها قبل أن 
يلفها النســيان، لذا ليس من املستغرب 
أن تتحكــم ثنائية الذكريــات وتطورات 
إذ  االذئاب التنســي«،  واقع مرعب بخط 
تســترجُع الكاتبة في القسم األول من 
ذئبة بصغيرها، مايجعُل  الرواية فجيعة 
صوت عوائَها ُمختلفاً ومديداً مشــحوناً 
بأثر الوجع، ومن ثًم يقفــُز الزمُن ويتخذ 
الســردُ منحي ذاتياً يعبُر عن جتربة حزن 
الكاتبة مبقتل أخيها،  كأن ماســمعته 
قبل ثالثن ســنة تفهمهــا أكثر بعد ما 
يغيُب املوت من كان صديقاً وأخاً بالنسبة 
إليها، ومابرُح عواُء الذئبة يترددُ في ذاكرة 
الراوية علي امتداد الرحلة من دمشق إلي 
القرية وهي مرتــع الصبا وموئل ذكريات 
الطفولة، غير أن الطريق إلي هذا املكان 
أصبحت محفوفًة باخملاطر ودونها احلواجز 
التابعة جلماعات وفئات ُمســلحة وهي 
ما أن تبسُط سيطرتها علي بقعِة حتي 
تعلنهــا محمية خاصة بها، زدْ علي ذلك 
أن مرور بهذه املناطق يفرُض نوعا مغايراً 

من امللبس والتكتم علي هويتك املذهبية 
وإنتمائك القومــي، إلي جانب ذلك تنقُل 
عدسة الراوية مشهد القصف ومظاهر 
العســكرة، وتتوقف عند اللحظات التي 
يتزايُد فيهــا القلق والتوتر عندما تترقُب 
مبعيــة إثنن من أفراد أســرتها إبن العم 
ليرافقهم إلي ديرة الشــبل، ويتبُع ذلك 
اســتعادة تفاصيل اختطاف األخ وحدس 
األم مبا ســيحل بأحد أبنائها، ورحلة وائل 
للعثور علي جثة أخيه الذي لم يكن جزءاً 
من لعبة اإلصطفافات ولــم يعلْم بأنه 
سيكلف بروحه ثمن مواقف والده وعدم 
واملطالبات  التهديــدات  وراء  انســياقه 
امللحة لإلنضمام إلي جماعات ُمسلحة، 
أنَّ سوداوية املشــهد المتنع  إلي  يشــارُ 
الكاتبــة االلتفــات إلــي الطبيعــة إذ 
يذكرها نبات عباد الشــمس املتناثر في 
الطريق بفان كوخ كما تتملي الســراب، 
واليقطع تتابع هذه الصور ســوي ظهور 
حاجــز جديــد،  تقابُل الرحلــة إلي ديرة 
الذاكرة  فــي  التنقيب  عملية  الشــبل 
حيث تسترجُع الراوية موقفها املُتضامن 
املناويء  ورؤيــة صديقها  املُتظاهرين  مع 
للحراك، هنا متررُ مؤلفة اأملاس ونســاءب 
مفردات وملفوظات تقــرن الثورة بخيبة 
األمــل وصعود الرعاع، ما اليستســيغُه 
املُتلقي في هذا املقــام ليس نقد الثورة 
ألنَّ كل األعمــال األدبيــة متتلك وظيفة 
نقدية علي حد قول الوسيان غولدمانب 
التــي التخدم مبني  النبرة اخلطابية  بل 
الرواية.وممايجعل هذا النص ذاتيا أكثر هو 
ذكر أسماء أفراد األسرة،  وإشارة الكاتبة 
الفلســفة  إلي مجــال تخصصها في 
واقتناعها بأنَّ الفلســفة لم تعُد تنفع 
طاملــا تكاثر الوعــاظ، ويَكون اإلنســان 

مستهدفاً حاملا يعرف حراس األخالق بأنَّه 
يخالف شــرائعهم أو جملرد حصوله علي 

الشهادة في دولة الكُفر.

ميثولوجيا البادية
البادية هي البيئــة التي متتُح لينا هويان 
احلســن من نبع أســاطيرها وحكاياتها 
احلميمة ومعاملهــا األثرية مادة أعمالها 

الروائية وهي تشير إلي ذلك في « الذئاب 
املُتاخم  التنســي« كما أن ذلك الفضاء 
مع السماء يلهُم حكماً بصمته ورهبته 
وكائناتــه، يتفاعُل هذا النص مع حكاية 
قصر ابن وردان ونبوءة العراف للملك بأن 
ابنه ســيموت بلدغة العقرب األمر الذي 
دفع باألب لبنــاء قصر حصن، األكثر من 
ذلك فــإن نتفاً من قصــص عمة فريال 

اكفتارب  اخلرافــي  الكائن  عــن  وماروته 
تتحد مبنت الرواية ضف إلي ذلك ماتذكره 
الراويــة عن دراية أهــل البادية في قراءة 
ومايتناقلونه عن قصص  النجوم،  حركة 
العشق القاتل، إذ حتول بعض أبطالها إلي 
أسطورة يعتقُد الناُس بأنهم سيظهرون 
في صورة الشــبح، فـ « اخلاتون عشمة« 
التي أغرم بها الضابط الفرنسي وهربت 
بصحبته تتنهي حياتها بتراجيديا وحيُث 
تُقتُل تلوح األشباح ما أدي إلي مقاطعة 
الناس لهــذه الطريق، واليكــون مصير 
ونســة اإليزيدية أقل مأساوية فاألخيرة 
قد نذرت نفســها للدير لكن عشــقها 
لشــاب بدوي يصطاد الصقر في سنجار 
أنه قدرها، مايجُب اإلشارة  يغيُر ماظنت 
إليه أنَّ قصة ونســة جتذُب املتلقي أكثر 
من قصص ُمتضمنة في النص، وذلك ألنَّ 
الراويــة قد راقبت تفاصيلها ولم تتلقها 
علي لســان اآلخرين كما أن سردها أتي 
ُمتدرجاً في فقرات ُمتعــددة، فإن بعض 
العشــاق تخلــد اآلبــار التي ســميت 
بأســمائهم ذكري طيش احلب وشراسة 
التزمت، توظــف الكاتبة فوتوغراف مللء 
التي  الذاكرة السيما في األجزاء  فجوات 
تتناول فيها حياة أســرتها في مناسبات 
مختلفــة، احملطة األخيرة التــي تلملُم 
منهــا الراوية شــظايا ذكرياتها وصورة 
قريتها حتت األنقاض هــي مدينة عالية 
اللبنانيــة التي اســتقر علــي كنفها 
أفــراد العائلة حيث كُبــر الصغار ولكن 
احلرب التي ســلبتهم الوطن واألب التزال 
مشتعلة كما أن فاطمة زوجة ياسر لم 
يغادرها اللون األسود، ما تخلص منه هذه 
الرواية الســيرية أمنا يجري في سوريا هو 

حرب الكل ضد الكل.

الذئاُب ال تنسى: متواليات الذاكرة
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املبحث السادس 
النص النهائي التفاق اإلطار 
االستراتيجي لعالقة صداقة 

وتعاون بني
الواليات املتحدة األميركية وجمهورية 

العراق
بني  املتني  وللترابط  للفائــدة  إكماالً 
،نورد فيمــا يلي النص  االتفاقيتــني 
النهائي التفاق اإلطار االســتراتيجي 
لعالقة صداقة وتعــاون بني الواليات 
املتحدة األميركية وجمهورية العراق.

الديباجية:
األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  إن 

وجمهورية العراق:
الصادقــة  الرغبــة  أن  تؤكــد  1.إذ 
لبلديهمــا في إقامة عالقــة تعاون 
وصداقــة طويلة األمد اســتناداً إلى 
مبدأ املســاواة في السيادة واحلقوق 
واملبادئ الواردة في ميثاق األمم املتحدة 

واملصالح املشتركة لكليهما.
2. وإدراكاً منهمــا للتطورات الكبيرة 
واإليجابية التي حدثت في العراق بعد 
2003 ،وشــجاعة الشعب  9 نيسان 
العراقي فــي إقامة حكومة منتخبة 
دميقراطيــاً مبقتضى دســتور جديد، 
بإنهاء الواليــة والتفويض  وترحيبــاً 
اجلنسية  متعددة  للقوات  املمنوحني 
عن  الصادر  رقم)1790(  القرار  مبوجب 
مجلس األمن لألمم املتحدة اســتناداً 
إلى الفصل السابع في موعد أقصاه 
31 كانــون األول 2008 ،وتذكيــراً بأن 
الوضــع في العراق يختلــف اختالفاً 
أساســياً عن الوضع الذي كان قائماً 
عندمــا تبنى مجلس األمــن الدولي 
القرار )661( عام 1990 وال ســيما أن 
اخلطر الذي كانت تشــكله حكومة 
العراق على الســالم واألمن الدولتني 
قــد نال، وتأكيــداً في هذا الســياق 
على أن العراق ينبغي أن يعود بحلول 
31 كانــون االول 2008 إلــى مكانته 
القانونية والدوليــة التي كان يتمتع 
بها قبل صدور قرار مجلس األمن لألمم 

املتحدة رقم )661(.
3.ومتاشــياً مع إعالن مبــادئ عالقة 
التعاون والصداقــة طويلة األمد بني 
املتحدة  والواليات  العــراق  جمهورية 
األمريكيــة الــذي مت توقيعه في 26 

تشرين الثاني 2007.
4. وإدراكاً منهمــا لرغبة كال البلدين 
في إقامة عالقة طويلة األمد، واحلاجة 
السياســية  العملية  إجنــاح  لدعم 
إطار  في  الوطنية  املصاحلــة  ،وتعزيز 
العراق املوحد الفيدرالي ،وبناء اقتصاد 
متنوع ومتطور يضمن اندماج العراق 

في اجملتمع الدولي.
5. وإذا نؤكد ان مجــدداً على أن مثل 
هذه العالقة طويلة األمد في اجملاالت 
والثقافية  والدبلوماسية  االقتصادية 
واألمنية من شــأنها أن تســهم في 
تعزيز وتنمية الدميقراطية في العراق 
قيام  تأمــني  ،ومــن شــأنها كذلك 
العراق بتحمل كامل املســؤولية عن 
أمنه ،وعن ســالمة شعبه واحملافظة 
على الســالم داخل العراق وبني بلدان 

املنطقة.
قد اتفقنا على ما يلي :

القسم األول: مبادئ التعاون
يقوم هــذا االتفــاق على عــدد من 
املبادئ العامة لرســم مسار العالقة 
املستقبلية بني الدولتني وفق ما يلي:

1. تســتند عالقة الصداقة والتعاون 
إلى االحترام املتبادل، واملبادئ واملعايير 
املعترف بهــا للقانــون الدولي وإلى 
الدولية، ومبدأ عدم  االلتزامات  تلبية 
التدخل في الشؤون الداخلية ،ورفض 

استخدام العنف لتسوية اخلالفات .
2. إن وجود عراق قوي قادر على الدفاع 
عن نفســه أمــر ضــروري لتحقيق 

االستقرار في املنطقة.
الواليات  املؤقــت لقوات  الوجود  3.إن 
املتحــدة فــي العــراق هــو بطلب 
الســيادة  ذات  العراق  حكومــة  من 

،وباالحترام الكامل لسيادة العراق.
4. على الواليات املتحدة أن ال تستخدم 
أراضي وميــاه وأجواء العراق منطلقاً 
أو ممراً لشن هجمات على بلدان أخرى 
وأن ال تطلب أو تســعى ألن يكون لها 
قواعد دائمة أو وجود عســكري دائم 

في العراق.
 القســم الثاني: التعاون السياسي 

والدبلوماسي
الطرفان من فهم مشــترك  ينطلق 

وتعاونهمــا  أن جهودهمــا  مفــاده 
املشــترك في املســائل السياسية 
حتسني  شــأنه  من  والدبلوماســية 
وتعزيز األمن واالســتقرار في العراق 
وفــي املنطقة في هــذا الصدد على 
الواليــات املتحــدة أن تبــذل أقصى 
جهودها للعمــل ومن خالل حكومة 

العراق املنتخبة دميقراطياً من أجل:
الدميقراطيــة  وتعزيــز  1.دعــم 
العراق  الدميقراطية  في  واملؤسسات 
التــي مت حتديدهــا وتأسيســها في 
الدســتور العراقي ، ومــن خالل ذلك 
،تعزيز قدرة العــراق على حماية تلك 
املؤسسات من كل األخطار الداخلية 

واخلارجية.
العراق في  وتعزيــز مكانــة  2. دعم 
اإلقليمية  واملؤسســات  املنظمــات 
والدولية حتى يلعب دوراً إيجابياً وبناء 

في اجملتمع الدولي.
3.دعم جهــود حكومــة العراق في 
دول  مع  إيجابيــٍة  عالقــاٍت  إقامتها 
االحترام  أساس  على  قائمة  املنطقة 
املتبادل ومبــادئ عدم التدخل ،واحلوار 
الدول، واحلل الســلمي  اإليجابي بني 
املســائل  ذلك  فــي  ،مبا  للخالفــات 
املترتبة على ممارسات النظام السابق 
التــي ال زالت تلحق الضــرر بالعراق 
،بدون اســتخدام القوة أو العنف ، مبا 
يعزز أمن واستقرار املنطقة ورفاهية 

شعوبها.
القســم الثالث: التعــاون الدفاعي 

واألمني
تعزيزاً لألمن واالســتقرار في العراق 
السلم  في حفظ  املساهمة  ،وبذلك 
لقدرة  وتعزيزاً  الدوليني  واالســتقرار 
جمهوريــة العــراق علــى ردع كافة 
التهديــدات املوجهة ضد ســيادتها 
، يواصل  وأمنها وســالمة أرضيهــا 
الطرفان العمــل على تنمية عالقات 
التعاون الوثيــق بينهما فيما يتعلق 
بالترتيبــات الدفاعيــة واألمنية دون 
اإلجحاف بسيادة العراق على أراضيه 
ومياهه وأجوائه .ويتــم هذا التعاون 
في مجالي األمن والدفاع وفقاً االتفاق 
األمريكية  املتحــدة  الواليــات  البني 
وجمهورية العراق بشــأن انســحاب 
قــوات الواليات املتحدة مــن العراق 
وتنظيم أنشــطتها خــالل وجودها 

املؤقت فيه.
القسم الرابع: التعاون الثقافي

ينطلــق  الطرفان مــن القناعة بأن 
الصــالة بني مواطنيهمــا التي تقام 
والعالقات  الثقافي،  التبادل  من خالل 

التعليمية ،واستكشاف تراثها األثري 
املشترك سوف يؤدي إلى إلقامة روابط 
الصداقة  مــن  األمد  وطويلة  متينة 
لهذه  وحتقيقــاً   املتبادل  واالحتــرام 
التعاون  الغاية يتفق الطرفــان على 

من أجل:
الثقافــي  التبــادل  1.تشــجيع 
واالجتماعي وتســهيل النشــاطات 
الثقافيــة ،مثل برامج تبــادل زيارات 
الشــبابي  التبادل  وبرامج  املواطنني 
والدراســة ،والبرنامج الدولي إلقامة 
تعليم  وبرنامــج  والتبــادل  الصالت 

وتعلم اللغة اإلجنليزية.
التعــاون  وتســهيل  تشــجيع   .2
والتنسيق في مجال التعليم العالي 
والبحث العلمي، وتشجيع االستثمار 
في مجال التعليــم ،مبا في ذلك عبر 
إنشاء اجلامعات وعالقات التوأمة بني 
واألكادميية  االجتماعية  املؤسســات 
برنامج  ،مثــل  األميركية  العراقيــة 
اإلرشــاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة 

األميركية .
املســتقبل  قادة  تنميــة  تعزيــز   .3
فــي العراق من خــالل برامج التبادل 
الدراســية،مثل  والزماالت  والتدريب 
برنامــج فولبرايــت ،وبرنامــج الزائر 
الدولــي للشــخصيات القيادية في 
مجاالت من بينها العلوم والهندسة 
املعلومــات  وتكنولوجيــا  والطــب 
واالتصاالت واإلدارة العامة والتخطيط 

االستراتيجي.
تقدمي  4.تعزيــز وتســهيل عمليــة 
الطلبات للحصول على التأشــيرات 
القوانني  مــع  يتالءم  مبــا  األميركية 
واإلجراءات األميركية ،من أجل تفعيل 
العراقيني  املؤهلني  األفراد  مشــاركة 
والتعليمية  العلمية  النشاطات  في 

والثقافية .
في مجال  العراق  5.تشــجيع جهود 

الرعاية االجتماعية وحقوق اإلنسان.
واملســاهمات  اجلهــود  6.تشــجيع 
الدولية  املســاعي  فــي  العراقيــة 
املبذولة للحفاظ عبى التراث الثقافي 
تأهيل  ،وإعادة  اآلثار  وحماية  العراقي، 
العراق  ومساعدة  العراقية،  املتاحف 
في اســتعادة وترميم آثــاره املهربة 
من خالل مشــروعات مثل مشــروع 
املتخذة  ،واالجراءات  بابل  مســتقبل 
مبقتضــى قانــون احلمايــة الطارئة 
العراقية  الثقافيــة  لآلثار  األميركي 

لعام 2004.
القســم اخلامس : التعاون في مجال 

االقتصاد والطاقة

إن بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومتنام 
فــي العــراق ومندمج فــي النظام 
االقتصادي العاملــي وقادر على توفير 
اخلدمات األساسية للشعب العراقي 
،والترحيب بعودة املواطنني العراقيني 
الذين يعيشون خارج البالد في الوقت 
احلالي سوف يتطلب استثمار رأسمال 
غير مســبوق في إعادة البناء وتنمية 
مــوارد العراق الطبيعية والبشــرية 
االقتصاد  العــراق في  املتميزة ودمج 
العاملي ومؤسســاته .وحتقيقاً لهذه 
التعاون  الغاية يتفق الطرفــان على 

من أجل:
1.دعم جهود العراق من أجل استثمار 
موارده من أجــل التنمية االقتصادية 
في  واالستثمار  املستدامة  والتنمية 
مشروعات حتسن اخلدمات األساسية 

للشعب العراقي.
2.إدامــة حــوار ثنائي نشــط حول 
اإلجــراءات الكفيلــة بزيــادة تنمية 
العراق ،مبا  في ذلــك من خالل احلوار 
حول التعاون االقتصادي، واتفاق إطار 
التجارة واالستثمار عند دخولها حيز 

التنفيذ .
3. تشجيع توســيع التجارة الثنائية 
من خــالل احلوار التجــاري األمريكي 
العراقــي ،وبرنامج التبــادل الثنائية 
التجاري  التريــج  أنشــطة  مثــل   ،
،والوصول إلى برامج مصرف التصدير 

واالستيراد.
4. دعــم املزيد مــن اندمــاج العراق 
فــي الدوائــر واملؤسســات املاليــة 
والدولية  اإلقليميــة  واالقتصاديــة 
العضويــة في منظمة  ،مبا في ذلك 
بواســطة  وكذلك  العاملية،  التجارة 
اســتمرار العالقات التجارية العادية 

مع الواليات املتحدة.
5. تعزيــز اجلهــود الدوليــة لتنمية 
العراق  وجهــود  العراقي  االقتصــاد 
إلعادة بنــاء وتأهيل بنيتــه التحتية 
االقتصاديــة واحملافظة عليها، مبا في 
ذلك اعــادة  التعاون  مع مؤسســة 

االستثمار اخلاص فيما وراء البحار.
6. حــث كل األطراف علــى االمثال 
مبقتضى  قدمــت  التي  لاللتزامــات 
التفهم الدولي مع العراق ،بهدف إعادة 
االقتصادية  العراق  مؤسسات  تأهيل 
وزيادة النمــو االقتصادي وزيادة النمو 
االقتصادي من خالل تنفيذ إصالحات 
تضع األساس لتنمية القطاع اخلاص 
وإيجاد الوظائف 7.تسهيل االستثمار 
املباشر إلى العراق من أجل املساهمة 

في اعادة إعمار وتنمية اقتصاده.

8. تشجيع تنمية قطاعات الكهرباء 
والنفط والغاز العراقي ال، مبا في ذلك 
تأهيل املنشــأت واملؤسسات احليوية 

،وتعزيز القدرات العراقية وتأهيلها.
الدولــي  اجملتمــع  مــع  العمــل   .9
وجود  أماكن  حتديد  في  للمســاعدة 
أموال وممتلكات أســرة صدام حسني 
وأركان نظامــه والتــي مت إخراجهــا 
بشــكل غير مشروع واســتعادتها، 
وكذلك اآلثار املهربة والتراث الثقافي 

قبل 9 نيسان 2003 وبعده.
10. التشجيع على خلق بيئة إيجابية 
لالســتثمار بغيــة حتديــث القطاع 
الصناعي اخلــاص في العراق لتحفيز 
النمو وتوســيع اإلنتاج الصناعي ،مبا 
في ذلك من خالل تشــجيع التواصل 
األميركية   الصناعية  املؤسسات  مع 

.
11. تشــجيع التنميــة فــي مجال 
النقل اجلوي والبري والبحري ،وكذلك 
تأهيل املوانئ العراقية وتعزيز التجارة 
البحريــة بني الطرفني ،مبــا في ذلك 
تيســير التعاون مع اإلدارة الفدرالية 

األميركية للطرق.
12. إقامة حوار نشــط حول القضايا 
مــن  العــراق  ملســاعدة  الزراعيــة 
الزراعي احمللي  إنتاجــه  أجل تنميــة 

وسياساته التجارية .
13. تشــجيع الوصول إلــى البرامج 
التي تؤدي إلــى زيادة إنتاجية كل من 
املزارع واملؤسسات والتسويق من أجل 
حتقيــق دخول أعلى وزيــادة العمالة، 
ومواصلــة البنــاء علــى البرامــج 
الناجحة  لــوزراء  الزراعة األميركية 
ووكالــة الواليات املتحــدة للتنمية 
الدولية فــي مجال األعمال التجارية 
واملشاركة  الزراعي  واإلرشاد  الزراعية 

في صياغة السياسات.
الزراعية  الصادرات  زيادة  14. تشجيع 
العراقيــة، مبا فــي ذلك مــن خالل 
املشــاركة في صياغة السياســات 
،وتشجيع تثقيف املصدرين العراقيني 
بشــأن اللوائح األميركية في مجال 

الصحة والسالمة.
القسم الســادس: التعاون الصحي 

والبيئي
من أجل حتسني  صحة موطني العراق 
وحماية وحتســن البيئــة الطبيعية 
املتميزة علــى األرض التاريخية لبالد 
الرافدين ،يتفق الطرفان على التعاون 

من أجل :
1.دعم وتعزيــز جهود العراق من أجل 
بناء هياكل بنيــة الصحية التحتية 

والشــبكات  املنظومــات  ،وتقويــة 
الصحية.

2. دعــم جهود العراق من أجل تدريب 
الكوادر والكفاءات الصحية والطبية 

.
3. إقامة حــوار حول القضايا اخلاصة 
بالسياســات الصحية من أجل دعم 
التنميــة بعيــدة املدى فــي العراق 
.وميكن أن تشمل املوضوعات احلد من 
انتشــار األمراض املعديــة ،والصحة 
والوقاية والعقلية ،والرعاية الصحية 
التخصصية ،ورفــع كفاءة منظومة 

التوريدات الطبية العراقية.
والدولي  العراقي  االستثمار  4.تشيع 
في مجال الصحة وتســهيل برامج 
تبادل األخصائيــني املهنيني من أجل 
واملساعدة في  اخلبرة  نقل  تشــجيع 
إقامة عالقات بني املؤسسات الطبية 
والصحية ،ومواصلة البناء على أساس 
البرامج القائمــة مع الوزارة الصحة 
واخلدمــات اإلنســانية األميركية مبا 
في ذلك مراكزهــا ملكافحة األمراض 

والوقاية منها.
5. تشــجيع اجلهود العراقية لتعزيز 
آليــات حمايــة البيئــة العراقيــة 
واحملافظة عليها وحتسينها وتنميتها 
اإلقليمي  البيئي  التعاون  وتشــجيع 

والدولي.
القسم الســابع: التعاون في مجال 

تكنولوجيا  املعلومات واالتصاالت
النمو  االتصــاالت هــي شــريان  إن 
االقتصادي في القرن احلادي والعشرين 
وكذلك األســاس لدعم الدميقراطية 
واجملتمــع املدنــي ومن أجل حتســني 
املعلومات وتشــجيع  إلــى  الوصول 
تنميــة احــدث صناعــة لوســائل 
الطرفان  يتفق  العراق،  في  االتصاالت 

على التعاون من أجل :
1.دعــم تبــادل املعلومــات وأفضل 
تنظيم  املمارســات فــي مجــاالت 
سياسات  وتطوير  االتصاالت  خدمات 

تكنولوجيا املعلومات .
2.تبادل اآلراء واملمارسات فيما يتعلق 
املعلومات  تكنولوجيا  أسواق  بتحرير 
هيئة  ،ودعــم  االتصاالت  وخدمــات 

تنظيمية مستقلة.
3.تشجيع املشاركة العراقية الفعالة 
فــي اجتماعــات ومبــادرات منتدى 
إدارة اإلنترنت،مبــا في ذلك اجتماعاته 

الدولية القادمة.
في مجال  التعاون  الثامن:  القســم 

إنفاذ القانون والقضاء 
يتفق الطرفان على التعاون من أجل:

1. دعــم تطوير اندمــاج وأمن نظام 
العدالة اجلنائية العراقي ، مبا في ذلك 

الشرطة واحملاكم والسجون.
2.تبــادل اآلراء وأفضــل املمارســات 
املتصلــة ببناء القــدرات القضائية 
اســتمرار  ذلك  فــي  ،مبا  والتدريــب 
أنشــطة التنمية املهنيــة لكل من 
القضاء واحملققــني القضائيني وأفراد 
واملوظفني  القضائــي  النظــام  أمن 

اإلداريني باحملاكم.
3.تعزيــز العالقات بني أجهــزة إنفاذ 
القانون والنظــام القضائي ملواجهة 
اإلجراميــة  والتهديــدات  الفســاد 
املشــتركة عبــر حدود الــدول ،مثل 
،واجلرمية  باألشخاص  ،واالجتار  اإلرهاب 
املنظمة ،واخملدرات ،وغســيل األموال 

،وتهريب اآلثار ،وجرائم احلاسوب.
القسم التاسع :اللجان املشتركة

1. يشــكل الطرفان جلنــة الطرفان 
جلنة تنســيق عليا ملراقبــة التنفيذ 
العام لهذا االتفــاق وتطوير األهداف 
املتفق عليها. وجتتمع اللجنة بصفة 
دورية وقد تشــمل ممثلني عن الوزارات 

املؤسسات ذات العالقة.
2. يعمل الطرفان على تأســيس جلان 
،حسب  إضافية  مشــتركة  تنسيق 
ما يلزم ،تتولى مســؤولية تنفيذ هذا 
االتفاق واإلشــراف عليها .وتتبع جلان 
التنسيق  املشــتركة جلنة  التنسيق 

العليا وتتولى ما يلي:
أ. متابعة التنفيذ والتشــاور بصورة 
منتظمــة مــن أجل تشــجيع أكثر 
الســبل فعالية لتنفيذ هذا االتفاق 
واملســاعدة في حل اخلالفات حسب 

ما يلزم .
للتعاون  اقتراح مشــاريع جديدة  ب. 
وإجراء مناقشات ومفاوضات وفقاً ملا 
يلزم من أجل الوصول إلى اتفاق حول 

تفاصيل مثل هذا التعاون.
ج. إشــراك الــوزارات واملؤسســات 
احلكوميــة األخــرى من حــني ألخر 
لغرض توســيع نطاق التنسيق ،على 
أن تعثر هــذه االجتماعات في العراق 
وفي الواليات املتحــدة وفقاً ملا يكون 

مناسباً.
3. تتــم تســوية اخلالفــات التي قد 
تنشأ مبقتضى هذا االتفاق عن طريق 
القنــوات الدبلوماســية ،ما لم تتم 
تســويتها في إطار جلنة التنســيق 
،وما لم يتســن  املشــتركة املعنية 

حلها في إطار جلنة التنسيق العليا.
القسم العاشر: االتفاقات والترتيبات 

التنفيذية
أو  اتفاقــات  إبــرام  يجــوز للطرفني 
ترتيبــات إضافية ، حســب ما يكون 

ضرورياً ومالئماً ،لتنفيذ هذا االتفاق.
القسم احلادي عشر : أحكام ختامية

1.تدخل هــذه االتفاق حيز التنفيذ في 
األول من كانون الثاني 2009 ،بعد تبادل 
املذكرات الدبلوماسية املؤيدة الكتمال 
لتنفيذ  الطرفني  الالزمة من  اإلجراءات 
هذا االتفاق مبوجب اإلجراءات الدستورية 

ذات النافذة في كال البلدين.
2.تظل هذا االتفاق ســارية املفعول ما 
لم يقدم أي من الطرفني إخطاراً خطياً 
للطرف اآلخــر بنيته على إنهاء العمل 
اإلنهاء  مفعول  ويســري  االتفاق  بهذا 
بعــد عام واحــد من تاريــخ مثل هذا 

اإلخطار .
مبوافقة  االتفــاق  هذا  3.يجوزتعديــل 
الطرفــني خطيــاً ووفــق اإلجــراءات 

الدستورية النافذة في البلدين .
4.يخضع كل تعاون مبوجب هذا االتفاق 

لقوانني وتعليمات البلدين.
مت التوقيع على هــذا االتفاق في بغداد 
في اليوم الســابع عشــر من شــهر 
تشرين الثاني 2008 بنسختني أصليتني 
ويتساوى  واإلجنليزية  العربية  باللغتني 

النصان في احلجية القانونية .

عن
األمريكيــة                                         املتحــدة  الواليــات 

جمهورية العراق
     رايان كروكر                                                  هوشيار 

زيباري
ســفير الواليات املتحــدة األمريكية                                

وزير اخلارجية
أن إجنــاز اتفاق اإلطار االســتراتيجي 
لتطوير  املتحــدة مهماً  الواليات  مع 
عالقات البلدين على أســس سلمية 
قائمة على احترام السيادة واملصالح 

املشتركة.

شــغلت املفاوضات العراقية ـ األميركية لتنظيم 
االنسحاب العسكري من األراضي العراقية قسطاً 
كبيراً من اهتمامات الرأي العام العراقي واإلقليمي 
والعاملــي على الســواء .. واحاط بهــذه العملية 
الكثير من اللغط واملزايدات واملناكفات املشككة 
اوالً وغير الواقعية ثانياً أي ربط عناصر املفاوضات 
ببعــض املفاهيــم السياســية وااليديولوجيــة 
املترســبة بكثافة في العراق وفــي احمليط العربي 

واإلسالمي ، ال وبل في املستوى العاملي . 
ففــي البيئة العراقيــة تصاعدت أصــوات تتبنى 
التفــاوض مع واشــنطن من زاوية كســر املعادلة 
واإلدارة  تربطنــا  التــي  العقالنيــة  السياســية 

األميركية . وســاد جو من املزايــدات املنطلقة من 
التطلــع الى اإليحــاء بأن اإلطــار النهائي املنتظر 
من املفاوضات يجب ان يوضــع حتت عنوان :هزمية 
الواليات املتحدة في العراق وفشل احتاللها للبالد 

 .
وانســجمت هذه االطروحات مــع البيئة العربية 
واإلســالمية التــي اســتندت الــى ارث العــداء 
االيديولوجي لواشــنطن وعّدت املناســبة فرصة 
إلعالن انتصــار جماعات العنف واإلرهاب املرتبطة 
بالقاعدة والتيارات السلفية على اميركا والنظام 

العراقي . 
ومــن الواضح ان املفــاوض العراقــي واجه مهمة 

شاقة ومعقدة ولكن الوفد العراقي اغتنى بتجارب 
مماثلة من التأريخ القريب والتشاور مع كل األطراف 
احملليــة والعاملية للوصول الى احســن الشــروط 

املناسبة للوطن .
من هــذه الزاوية يســجل كتاب الدكتــور محمد 
حاج حمــود رئيس الوفــد العراقــي للمفاوضات 
الذي قاد العملية بكل جنــاح ومبدئية كيف جنح 
العــراق بالرســو في شــاطئ األمــان ضمن بحر 
العواصف الهائجة التي احتوت وطننا واوشــكت 
على تضييعه . وتبادر " الصباح اجلديد " الى نشــر 
مقاطع أساسية من الكتاب املهم الذي صدر قبل 

مدة قصيرة من دار الثقافة للنشر والتوزيع . 

مفاوضات سحب القّوات األمريكية
من العراق عام 2008

الحلقة 13

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

انسحاب القّوات األمريكية من العراق
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وداد ابراهيم : 
من  تقطعينهــا  رحلــة طويلــة 
االحساس االول باحلمل حتى الوالدة 
حتــى دخولنا املدرســة واجلامعة، 
والوجع  باأللــم  محفوفــة  رحلة 
انتظار  االنتظــار...  والفرح  والقلق 

النجاح نهاية العام. 
االم عوالم من احلنان واحلب والدفيء 
واألمان، صدق من قال االم مدرسة 
ان أعددتهــا اعددت شــعبا طيب 

األعراق كم انت عظيمة ياامي.
كنــت أريــد ان أكون امــا« ولكن 
األقدار كانــت ترصدني فانظر الى 
شقيقاتي بحرقة وحسد وألم وهن 
يهدهــدن يلّعنب يرضعــن يحملن 
في  إمامي حــن جنتمع  أطفالهن 
بيــت العائلة الكبير فــي األعياد 
فيكون إمامي مشــاهد للطفولة 
واالمومة ، ال اعرف كيف أصفها اال 
انها كانت تثير في روحي الوجع ال 
كون اما يتحرك في أحشائي طفل 
يستنشق دمها هواء هو ليس ترف 
امنا هو  المرأة لم تشــغلها احلياة 
حاجة ملحة في نفســي ان أكون 

اما.

 يعلن لي البعض من شقيقاتي او 
أقاربي  ان الطفل القادم ســيكون 
لي وهكذا وما ان يحن اخملاض اجد 
ان في روحي مخاضا اكثر قســوة 
واملاً حن ينقلب االمر الى عكســه 
فتكون اجابة واحدة فرضت نفسها 
امام الكم الهائل من الوعود حتى  
وان لم تتذوق طعــم الفرح بل لم 

جتد الشوق الى القادم اجلديد.
حتى اعلنت لــي زوجة اخي والتي 
لقيــت التهديد من اخــي  ان كان 
الطفل القادم بنتــا فلتذهب  الى 
بيــت اهلها من دون عــودة ومعها 

اخلمس بنات االخريات.
حلفت بأن البنت القادمة ستكون 
لــي فكنت ارافقهــا الى الفحص 
الشــهري واشــتري لهــا االدوية 
وجهزت مكانا للطفل، حتى كانت 
الوالدة، والتي  استشــعرتها قبل 
ان موعد الطلق بدقائق فكنت في 
املستشــفى فما هي اال ساعة او 

اقل ألصبح اما بحق.
فقالت لــي زوجة اخــي احمليها 
واخرجــي قبل ان ابدل رأيي، حملت 
قطعــة اللحم احلمراء وجســدي 

يرتعــد فمــاذا لــو كنت انــا  من 
االمومــة  باحشــائي،  حملتهــا 
احســاس عظيم شــعرت به وانا 
فاشعر  جسدي  الى  جسدها  الف 

املستشــفى  من  خرجت  بالدفء، 
مســرعة  وكأني اســرق شيئا ال 
اعرف حتى  كيــف احمله بعد ان 
اكملنــا اجراءات الوالدة واالســم 

على هويتي وهوية زوجي، ولم يبق 
شيء يسمى سرا كل  شيء واضح 

انا ام بحق.
االحســاس بأن هناك من نضحك 

ونبكي من اجلــه وان يكون هناك 
من تشــعر بالســعادة معه هذا 
احســاس عظيم، االحساس باني 
انتظر هذه الطفلة ان تكبر وتصبح 
فتاة ســعيدة، هو ســر السعادة 

احلقيقية.
 تغيرت حياتي واصبحت ســعيدة 
بعد انتظار ســبعة عشر عاما بان 

يكون لي طفل.
 انهــض من الصبــاح فهناك من 
واحلنان  املزيد من احلب  ينتظر مني 

واحلنو عليه.
 كنت اريد ان تسير االمور بشكلها 
الى  الذهاب  فتحاشيت  الطبيعي 
بيت اهلي خوفــا من املواجهة مع 
زوجة اخي وقــد تكون غيرت رأيها، 
ابتعد عــن اجلميع حتــى ال اكون 
حتى  االخريــات.  محط ســخرية 
الذهاب  ووجدتها حتب  كبرت سمر 
أكثر الى بيت شقيقي واللعب مع 
اوالده وبناتــه، وصارت تطلب مني ا 
ن ابقيها يوما او أكثر معهم فهي 
تشــعر باحملبة والدفء لديهم هذا 
مــا ادخلني في دوامــة من القلق 
فأنا لــم اخبرها يوما بأنها ابنتهم 

احلقيقية.
وعرفت ان االبنــاء كلما كبروا ازداد 
حــرص االمهات عليهــم بل تكبر 
والقلــق واحلرص  معهــم احملبــة 
جاء  حتــى  مســتقبلهم  علــى 
اليــوم الذي طلبت مني ســمر ان 
تقضــي العطلة في بيــت خالها 
ومع شقيقاتها واشــقائها، ليدق 
جرس االنذار في صدري بأن علّي ان 
اصارحها باحلقيقة املّرة والصعبة. 

فكانــت املواجهة أصعب ما توقعت 
وسط صراخ وبكاء دخلت به بعد ان 
عرفت احلقيقة. لتقول لي انت لست 
أما انت انسانة انانية اردت ان تكوني 

اما على حسابي.
واخبرته  بشقيقي  واتصلت  تركتني 
بانها عرفت احلقيقــة وتريد العيش 
معهم. بقيــت انتظر ألني اصبحت 
اما قبل خمسة عشــر عاما وكنت 
اما حنونة حريصة محبة لطفلتها 
اجلميلة ســمر، وهاهي تتركني الى 
االبــد فيصبح البيــت خاويا الحياة 
فيه، فما كان علي اال ان احتلى بصبر 
االمهات، وماهي اال ايام ألجدها تعود 
لي وتقول لي انت احسن ام بالعالم.
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فضفضة نسوة 

عيد أمي 
أيام وليال سهرت وربت نثرت سنوات عمرها 
على امتداد طريق أبنائها وهم ميرون بجميع 
مراحلهم العمرية، أما هي تظل بذات الروح 
والعمر الذي ال يفنى وال ميكن ان ينتهي كل 
ما نظرت الى أوالدها وبناتها فهي املسعف 
واملربي واملدرس والطبيب .. وباب بث الشكوى 

بعد رب العاملن.
هي باختصار أم اكتفت بحرفن واســتغنت 
بهما عن الكون بأســره هي احلنان والطيبة 

واألمان والسند واحلب.
فكل يــوم هو عيدها وكل عيد هو لها وبها، 
سيما االم العراقية التي كانت مصدر فخر 
وعزة ألبنائها املضحــن بدمائهم الطاهرة 
للدفاع عــن ارض وطنهم من دنس شــذاذ 
االفــاق ومجرمي العصر، وأعلنــوا االنتصار 
بفضل ما غرسن بداخلهم تلك األمهات من 

حب وتقديس للعرض واألرض.
الدعم  جرعــات  لبــث  مصــدرا  فكانــت 
والتشــجيع املستمر واساســاً لصمودهم 
في جبهات القتال وهي ذاتها التي ســهرت 
بجانــب أبنائها وبناتها ليالــي االمتحانات 
وهم يدرســون ويتهيئون خلوض االمتحانات، 
كانت ترفع يدها للســماء طالبة من الباري 

عز وجل ان يسدد خطاهم.
االم عمــود البيت واساســه واخليمة التي 
تضم بن ثناياها احبتها وأوالدها من دون ان 
تفــرق بينهم او تفضــل أحدهم على االخر 
فقلبها ميــزان ال يخطــئ وعينها بوصلة 
لطريق أبنائها ودعاؤها ســاحها حلمايتهم 

من كل شر او اذى.
فهي الدمعة التي تسقط حلزنهم والضماد 
جلرحهــم واألمان فــي حلظــات ضعفهم 

وضياعهم.
فكل حلظة وهي بألف خير ومحبة تشع نوراً 

لدرب كل محبيها وابنائها وبناتها. 
كل عيد ام وهي االم واألب ومصدر السعادة 
واألمــان أينما حلت وارحتلــت، ابعد اهلل عن 
جميع األمهات كل سوء ومرض. لتظل املاذ 
الذي يلجأ اليه فلذات اكبادها ومهربهم من 

االحزان واحملن ومتاعب األيام.
كل عام وانِت جميلــة معافاة حتملن ذلك 
القلب الذي يتســع للكون وال ميكن الحد ان 
يســعه , كل عام وانت اجلنــة وخافِك النار 
التي ال يعرف جحيمها اال من فقد أمه وحرم 

من حنانها وسماع صوتها .

عراقية بين أشجع 10 نساء في العالم لعام 2018
بغداد - الصباح الجديد:

منحت الواليات املتحدة العراقية » 
ام قصي » لقب واحدة من أشــجع 
عشر نســاء في العالم لعام 2018 
إلنقاذها 58 شابًا عراقًيا من مجزرة 
نفذتها عصابــات داعش االجرامي 
في شــمال غرب بغــداد عام 2014 
وراح ضحيتها 1700 طالب عسكري 

والتي عرفت مبجزرة »سبايكر«.
وعــدت وزارة اخلارجيــة األميركية 
خلف  »عليــا  العراقيــة  احلاجــة 
صالح« املعروفة بـ » أم قصي »من 
محافظة صاح الدين ضمن أشجع 
عشر نساء في العالم لعام 2018، 
وذلــك ضمــن جائــزة »آي دبليو أو 
ســي« التي متنحها الوزارة للنساء 
وقيادة  أظهرن شــجاعة  اللواتــي 
اســتثنائية وأســهمن في حتقيق 
على  واحلفــاظ  والعدالة  الســام 

حقوق اإلنسان.
وتضمنــت القائمــة الدولية لهذا 
العــام كاً من : رويا الســادات من 
أفغانســتان وأورا إيلينا فارفان من 
غواتيمــاال وجوليســا فيانويفــا 
صالح  خلف  وعليــا  هندوراس  من 
مــن العــراق وماريا إيلينــا بيريني 
مــن إيطاليــا وإميــان عمروفا من 
من  روشيتي  وفريدي  كازاخســتان 
من  ســعيد  ومعلومة  كوســوفو 
موريتانيا وكودلف موكاساراســي 
كارونسيري  وســيريكان  رواندا  من 

من تاياند.
وكرمت السيدة األولى في الواليات 
أم قصي  ترمــب  املتحــدة ميانيا 
باجلائــزة العاملية ملوقفها البطولي 
فــي حماية أكثر من 58 شــاباً من 
اجملزرة التــي ارتكبها تنظيم داعش 
في يونيو عام 2014 لدى ســيطرته 
على محافظة صاح الدين ومركزها 

تكريت حيث تنــاوب عناصره على 
قتل 1700 طالب يدرسون في كلية 
عسكرية قرب املدينة واثارت ضجة 

استياء في العالم.
وقد جنحت العراقيــة من انقاذ 85 
طالباً من بينهــم لدى جناحها في 
ايوائهــم مبنزلهــا وانقاذهــم من 
الوقوع في قبضة داعش كما رتبت 
التي  لهم خروًجا آمًنا من املنطقة 
كانت حتت سيطرتهم ليصلوا إلى 

عائاتهم في جنوب الباد ساملن.

شجاعة » ام قصي » 
كرم رئيــس الوزراء حيــدر العبادي 
في يونيو عــام 2015 أم قصي وهي 
سنية من أهالي ناحية العلم التي 
أمســت رمزًا وطنياً بعــد انقاذها 
للشــبان العراقين الشيعة، وذلك 
تثمينــاً لعملها الوطنــي وتأكيًدا 

على الوحدة الوطنية.
وقد منح العبادي ام قصي وســام 
الوطــن ووجــه أن تــؤدي أم قصي 
فريضة احلج ذلك العام على نفقة 
الدولة وقال لهــا »إن »العمل الذي 
العراقية  لــام  به يعد مثاالً  قمت 
الطيبــة والشــجاعة، وهــو نابع 
عــن األصالة واألخاق واإلنســانية 
أن  وأضــاف  ببلدنــا«.  واالعتــزاز 
»صمودكم حقق النصر في تكريت 
وهــذه املعاني الكبيــرة من الفداء 
يحاولون  فاألعــداء  لنــا  انتصــار 
أن يفرقونــا، لكــن هــذه املواقف 

تدحضهم«.
وردًّا للجميل الــذي غمرتهم به ام 
قصي ووفــاء ألمومتها، زار الناجون 
من مجزرة ســبايكر هذه املرأة في 
رمضــان املاضــي وتناولــوا معها 
العراق  وحدة  على  للتأكيد  اإلفطار 

ونبذاً للطائفية.

العراق واحد
مقابات  فــي  قصــي  أم  وتقــول 
صحافيــة وتلفزيونية : انها عندما 
سمعت من الناس ان تنظيم داعش 
بدأ في اعدام طلبة قاعدة سبايكر 
،وان هنــاك طاباً آخريــن هربوا من 
في  الدواعش  االرهابيــن  قبضــة 
تكريــت وخال جتوالي فــي ناحية 
العلــم تصادفــت بالشــبان وهم 
من  واحلمايــة  النجــدة  يطلبــون 
ماحقــة االرهابيــن لهم فقامت 
بإيوائهــم مبنزلها طــوال 15 يوما 
حلمايتهــم حلــن وجــدت طريقة 
لتأمــن عودتهــم الــى منازلهم 

واهلهم في اجلنوب ساملن.
وتؤكد قائلة »لم اسأل الطاب عن 
طائفتهــم مطلًقا، فهم عراقيون 
واحلقيقة  يكفــي  وهــذا  مثلنــا 
ان طلبــة » ســبايكر« عرفوا عن 
ينتمون  التي  واحملافظات  انفسهم 
اليها وعلى الرغم من ذلك لم تكن 
الطائفة او الدين او احملافظة عائقاً 
امــام احتضاني لهؤالء الشــباب 

وحمايتهم من خطر داعش.
وتابعت »إن منطقة العلم واحلمد 
هلل فــي ذلــك الوقت كانــت بيد 
ابناء  مــن  واملتطوعن  العشــائر 
عشــائر اجلبور لذلك كان الطاب 
في مأمن من داعش وجميع اهالي 

العلم مبن فيهم اوالدي الســبعة 
الســواتر  داعــش على  يقاتلــون 
والطلبة فــي املنزل يترقبون موعد 
ويتســاءلون  ديارهم  الى  رحيلهم 
عن مصير زمائهم، اما عن خوفي 
على الطلبة فقد خشيت عليهم 
من جواســيس داعــش في العلم 
وكنــت اراقب الطريــق على مدار 
املناسبة  اللحظة  اتت  اليوم حتى 

وعاد الطلبة الى ديارهم«.
وأضافــت ام قصــي ان »االتصال 
منــذ  بالطلبــة  متواصــا  كان 
خروجهم من بيتي وحتى وصولهم 
الــى منازلهم فــي محافظاتهم 
اجلنوبية«.. مبينــة أن »بعد رحيل 

الطلبة بــدأت خطوط دفاع العلم 
في االنهيار نتيجة قلة االســلحة 
وبعــد ايــام قليلــة استشــهد 
املعــارك مع  ابنائي خــال  احــد 
الى  الدواعش  ودخــل  االرهابيــن 
البلدة فقمــت بتهريب اوالدي الى 
من  الدواعش  منعوني  و  ســامراء 
اخلــروج من ناحيــة العلم، فقلت 
بغداد  الــى  أنــي ســأذهب  لهم 
التقاعدية  زوجي  لتكملة معاملة 
حتــى نعيش وخرجت مــن العلم 

والتحقت بأبنائي في سامراء«.

فرحة » ام قصي »
وتتابع املرأة العراقية الشــجاعة : 
عندما وصلت الى ســامراء فرحت 
برؤية اوالدي ســاملن لكن بالوقت 
ذاتــه انبتهــم عندما رأيــت ابناء 
اجلنــوب يقاتلون عــن مدننا وهم 
يذهبــون بحثــا عن املســاعدات 
فكانــت تلك اللحظــة مصيرية 
بعد ان التحــق ابنائي في صفوف 
فخاضوا  داعش،  لقتال  املتطوعن 
معارك ضــد االرهابين في بيجي 
وشاركوا في حترير ناحية العلم من 

سيطرة الدواعش االرهابين«.
وعــن مــدى تواصلها مــع طلبة 
ســبايكر الذين أوتهم في منزلها 
قالت ام قصي ان »اتصالي بالطلبة 
لم ينقطع طــوال الفترة املاضية، 
منزلي  الــى  عدت  عندمــا  لذلك 
اتصلت بهم، وزاروني وفطروا معي 
في احد ايــام رمضــان وبعدها مت 
تداول صــورة الفطور حتى وصلت 
الى كل الناس ومنهم املسؤولون«.
وكانــت الســلطات العراقية قد 
اعلنت في 24 ســبتمبر عام 2016 
عــن حترير محافظة صــاح الدين 

بالكامل من قبضة داعش.

أنقذت 58 شابًا من عصابات داعش اإلرهابية 

صورة تكرميية ألم قصي

أريد أن أكون »أمًا« لكن األقدار ترصدني
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الصباح الجديد - متابعة: 
دائما حتب املــرأة أن تتظاهر بكامل 
أناقتها، وتهتم بكل ما هو جديد في 
وحقائب،  مابس،  من  املوضة  عالم 
وارتداء  إكسســوارات،  و  وأحذيــة 
الكعب العالــي ألنه يُظهر األنوثة، 
فهو يغير شــكل القدم واجلسم و 
يجعل من ترتديه تبدو وكأنها أطول 
قامــة، لكن هل تســاءلتم ما هي 

أضرار الكعب على صحتنا؟ 
اليــِك اضرار الكعب على اجلســم 
التي  والنصائح  ارتدائــه  لتقليــل 

ميكنك ممارستها لتخفيف آالمه.
1 -التأثير على القدم: تعاني القدم 
العالي،  الكعب  ارتــداء  عند  كثيراً 
القــدم تكون معظمها  أن جوانب 
داخل احلــذاء، وكلمــا زاد الضغط 
واالحتــكاك يصبح حجــم إصبع 
أنه يســبب في  أكبر، كما  اإلبهام 
في  باحلرقان  والشعور  البثور  ظهور 
اجللد فهو يؤثر على البشــرة بنحو 
عام، وارتداء الكعــب العالي بنحو 
مســتمر مع زيادة الضغط يسبب 
القدم،  والتورم في أعصاب  اإلجهاد 
كما يسبب تورم املنطقة األمامية 

من القدم.
ارتداء  املفاصــل:  يســبب  -آالم   2
الدورة  توقــف  العالــي  الكعــب 
الدموية الطبيعية في أثناء املشي، 
ألنه يســبب تأطير القدم في وضع 
مســتقيم وذلــك يضغــط على 
الركبة في أثناء احلركة مما يســبب 
آالما في عضات املفاصل وقد يصل 
الى حــدوث التهابات املفاصل احلاد 
املزمــن عند لبس الكعــب العالي 

بنحو مستمر.
3 -التأثير على توازن اجلســم: يؤثر 
ارتــداء الكعب العالــي على توازن 
اجلســم بنحو كبير، حيث أن اجلزء 

السفلي مييل الى األمام ويؤثر على 
توازن اجلــزء العلــوي، والرجوع الى 
الوراء يؤثر بشــكل كبير على توازن 
اجلســم ألن هــذه الوضعيــة غير 
طبيعيــة او صحية وميكن  أن تؤدي 

للوقوع و التواء الكاحل.
4 - اإلصابــة بوتــر العرقوب: حيث 
أن ارتــداء الكعب العالي بشــكل 
مســتمر يقلل من وتر العرقوب، مما 
يســبب التغيرات الفســيولوجية 
للعضات واألوتار حول الكاحلن، مما 
الوصول  القدم سهل  يجعل كعب 
لــأرض عندمــا تكونــي حافيــة 
القدمــن أو تكونــي مرتدية حذاء، 

وعندها ستشعرين بألم شديد.
5 - تآكل غضــروف الركبة: نتيجة 
للجسم،  املتوازن  غير  للتقســيم 
بسبب الوزن الكبير الذي حتمله مما 
يؤثر على غضروف الركبة بشــكل 

كبير.
بعض النصائح : 

1 -نقــع القدمن في املــاء الدافئ: 
قومــي بنقــع قدميك فــي املياه 
الدافئة مــن 10 إلــى 20 دقيقة ، 
مــع إضافــة القليل مــن امللح، و 
ذلك يســاعد على جتنب تشققات 
و  الكعبــن،  القدمــن و جفــاف 

يشعرك بالراحة سريعا.
2 -املاء املثلج: قومي بإحضار زجاجة 
بها مــاء مثلــج، واضغطي عليها 
ببطن القــدم من أولها آلخرها ملدة 
10 دقائق، مما يساعد على التخلص 
من آالم وانتفاخات القدم بشــكل 

سريع.
 3 - القيام مبساج للقدمن: قومي 
أصابــع قدميك  أطراف  بإمســاك 
وثنيها للخــارج، وبأحد أصابع اليد 
األخرى قومي بالضغط على نهاية 

عظمة اإلصبع الكبير في القدم.

الكعب العالي أضراره على الجسم 

استراحة

الصباح الجديد - وكاالت:
الســعرات  من  احلد  يســاعد 
احلرارية في الغذاء على خسارة 
الوزن دون شــك لكن دراســة 
جديدة توصلت إلى أن التخلص 
من الدهــون الزائدة رمبا يصبح 
مهمة أصعــب إذا لم يحصل 
اإلنســان على قسط كاف من 

النوم.
وطلب الباحثــون من 15 بالغا 
من ذوي األوزان الزائدة أو البدناء 
السعرات  تقليل  على  التركيز 
الغذائي  نظامهم  في  احلرارية 
21 مشــاركا  من  فيما طلبوا 
آخرين خفض السعرات احلرارية 
والنوم لعدد ساعات أقل وذلك 

على مدى ثمانية أسابيع.
كل  خســر  التجربة،  وبنهاية 
نحو  الدراسة  في  املشــاركن 
3.2 كيلوغرام مــن الوزن لكن 
كان  التــي  اجملموعة  أعضــاء 
النوم فيها أقل  عدد ســاعات 
خســروا دهونا أقل بينما زادت 
نســبة األنســجة الرخوة في 

أجسامهم.
وتقول كريسنت كنوتسن وهي 
باحثة فــي مجــال النوم في 
كلية فينبــرغ للطب بجامعة 
نورثوسترن في مدينة شيكاغو 
ولم تشــارك في  األميركيــة 
الدراســة "من يريدون خسارة 
الدهون  مــن  والتخلص  الوزن 
على وجــه التحديد يحتاجون 
خال  النــوم  قلــة  لتجنــب 

األسبوع ألنه ال ميكنك تعويض 
النوم في نهاية األسبوع".

وأضافت عبر البريد اإللكتروني 
"احلــد من الســعرات احلرارية 
بالطبع  جدا  مهمان  والتمارين 
عليه  واحلفاظ  الوزن  خلســارة 
لكن تلك النتائج من بن أخرى 
أيضا يجب  النوم  أن  إلى  تشير 

أن يؤخذ في احلسبان".
وانغ  ويــن  الباحث شــو  وقال 

ســاوث  جامعة  في  وزمــاؤه 
في  كولومبيا  مبدينة  كاروالينا 
دورية  نشــرتها  التي  الدراسة 
)ســليب) إن الدراســات تربط 
منذ وقت طويل بن احلرمان من 
أو  الوزن  زيادة  واحتماالت  النوم 
البدانة كمــا أن عدم احلصول 
النوم  على مــا يكفــي مــن 
يؤدي إلى صعوبات في ســبيل 

خسارة الوزن.
نسبة  أن  الدراســة  من  وتبن 
املفقودة  الدهنية  األنســجة 
لدى مــن لم يخفضــوا عدد 
ســاعات النوم بلغت 83 باملئة 
مقارنة بنسبة 39 باملئة فقط 
لدى من قاموا بتقليل ساعات 

نومهم.
باحثة  بيير، وهي  ماري  وأوصت 
في التغذيــة في املركز الطبي 
جلامعــة كولومبيــا مبدينــة 
ولــم تشــارك في  نيويــورك 
خسارة  في  الراغبن  الدراسة، 
أو  بالنوم لنحو ســبع  الــوزن 

ثماني ساعات كل ليلة.

خسارة الوزن مشروطة بنوم صحي

متابعة الصباح الجديد: 
اليومية،   بســبب كثرة الضغوطات 
وانشــغال اإلنســان مبجموعــة من 
إنهاءها  يتوجب عليــه  التــي  املهام 
خال ســاعات اليوم املعدودة، يشعر 
والتوتر،  النفسي  بالضغط  الشخص 
مما يؤثر بشكل ســلبي على صحته، 
ويُسبب له العديد من األمراض منها 
املُزمنــة التي يصعــب عاجها، كما 
تظهر عليه مجموعــة من األعراض 
املزعجة كالصعوبة في النوم أو األرق، 
وفقدان الشــهية وخفقــان القلب، 

وصعوبة التنفس.
والضغط  التوتــر  مــن  وللتخلــص 
النفسي، قد يلجأ الشخص للحبوب 
املهدئة أو بعــض املكمات الغذائية 
التي متنح اجلسم الطاقة، وبرغم أنها 
وســائل ثبتت فعاليتها في احلد من 
التوتر، إال أن مفعولها حلظي، وُسرعان 
ما تعــود حالة التوتر مــن جديد في 
اليوم املوالي، لهذا يضطر الشــخص 

لإلدمان على هذه احلبوب التي مُيكن أن 
تؤثر عليه سلبا في املستقبل.

التــي مُيكن  البديلــة  مــن احللــول 
للشــخص اعتمادهــا للتخلص من 
التوتر والقلق، وليست لها أي تأثيرات 
جانبيــة، تزين منزلــه بنباتات حية، 
ثبتــت فعاليتهــا في طــرد الطاقة 
السلبية من املنزل، كما أنها تُساعد 
علــى االســترخاء وتُزيــل االكتئاب، 
سُنعرفك في الســطور التالية على 

أبرزها:
-الغاردينيــا أو اجلاردينيــا: لها رائحة 
فواحة تُلطف اجلو وتُنقيه من امللوثات، 
كما أنها تُســاعد على االســترخاء 

وتُساعد الشخص على النوم.
-اخلزامى أو الافندر: برائحتها الزكية 
العصبي،  اجلهــاز  تهدئة  تعمل على 
كما أنها تُخفض ضغط الدم وحُتسن 
من دقــات القلــب، وهذا ما يُفســر 
و  الساونا  اســتعمالها في حمامات 

مسابح االستجمام “السبا”.

تخلصي من التوتر وأنعمي 
بجوِّ هادئ في منزلك 

متابعة الصباح الجديد : 
فّســر علمــاء نفس من روســيا 
االنفعاالت احلادة للنساء في حاالت 
التوتــر التي يواجهنهــا في احلياة 
اليومية، فيما أوضح ســبب هدوء 

الرجال.
ودرس مجموعــة من أطباء النفس 
في روسيا بإشراف العالم، دميتري 
جوكوف، ردود أفعال الرجال والنساء 
في حاالت التوتــر التي يواجهونها 

كل يوم.
وأثبت األطباء بعد أن “دماغ املرأة ال 

يتفاعل بالسرعة املطلوبة ملقاومة 
إفــراز هرمون  التوتــر، من خــال 
الكورتيزول )املســؤول عن اإلجهاد) 
الذي تفرزه الغدة الكظرية، ويحتاج 
لوقت أطول للعب دور املهدئ أكثر 
من الوقت املطلــوب الذي يتطلبه 

لدى الرجال”.
وتتكيف املرأة أسرع من الرجل لدى 
االنتقال للعيش فــي أماكن أخرى 
أكثــر برودة، ألن طبيعة جســدها 
تتميز بقدرتها على القيام بعمليات 
بيولوجية ســريعة، يرتفع فيها منو 

الدهنية ومعدل اخلايا  األنســجة 
احلمــر لديها، عكــس الرجل الذي 
ال ميتلك هذه اخلــواص البيولوجية 
للتأقلم مع تغيــر الطقس، لكنه 
يعــوض ذلــك مبقاومتــه الكبرى 

للضغوطات والتوتر.
ويتفاعل الرجال بهــدوء أكبر لدى 
العلماء  ويرجع  للمخاطر،  التعرض 
ذلــك إلى أن الرجال أقــّل ميا إلى 
االعتناء بأنفســهم بشــكل عام 
يؤثر على  أعدادهــم ال  و”انخفاض 

النمو السكاني”.

ما السبب وراء سرعة انفعال المرأة وهدوء الرجل؟



نيويورك ـ وكاالت:
فــازت ســلون ســتيفنز، بطلة 
أمريكا املفتوحة، على اإلســبانية 
جاربني موجوروزا، املصنفة الثالثة، 
6-3 و6-4، لتبلــغ دور الثمانية في 
بطولة ميامــي املفتوحة للتنس، 
بينما تقدمت التشيكية كارولينا 
بانسحاب  الدور،  لهذا  بليسكوفا 

منافستها بسبب اإلصابة.
وفرضت ستيفنز، التي فازت العام 
املاضي بأول ألقابها في البطوالت 
نيويورك،  فــي  الكبــرى،  األربــع 
أسلوبها على بطلة وميبلدون منذ 

البداية.
وهيمنــت الالعبــة األمريكيــة، 
املصنفة 13، على اجملموعة األولى 
منافستها،  إرسال  تكسر  أن  قبل 
في الشــوط اخلامس من اجملموعة 
مبوجوروزا  أطاحــت  حيث  الثانية، 
بضربــة خلفيــة، فــي النقطة 

الثانية حلسم املباراة.
وستواجه ســتيفنز، التي عادلت 
أفضــل نتيجة لها فــي ميامي، 
أيضا  الثمانية  دور  بلغــت  بعدما 
في 2015، األملانيــة أجنليك كيربر 
املصنفة العاشرة، التي فازت 7-6 
و7-6 و6-3 على الصينية الصاعدة 

من التصفيات، واجن يافان.
املصنفــة  بليســكوفا  وكانــت 
الدور قبل  التي بلغت  اخلامســة، 
املاضي،  العام  النهائي في ميامي 
أول العبــة تصــل دور الثمانية ، 
بعدما انسحبت منافستها زارينا 
دياز، العبة كازاخستان، من املباراة 
لإلصابة، في حــني كانت متأخرة 

6-2 و1-2.
ولعبت بليسكوفا املصنفة األولى 
عامليا ســابقا، بقوة منذ البداية، 

ولم تخســر أي نقطة من ضربات 
إرســالها األولــى، خــالل املباراة 
بأكملهــا أمام ديــاز، التي طلبت 
عدة مرات وقتــا للعالج، وبدا أنها 

تعاني من مشكلة في احلركة.
الدور  في  بليســكوفا  وستلتقي 
املقبــل مــع فيكتوريــا أزارينكا، 
العبة روســيا البيضاء، واملصنفة 
األولى عامليا ســابقا، أو البولندية 
املصنفة  رادفانســكا  اجنيشكا 
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العواصم ـ وكاالت:
والعب  املصــري،  الدولي  دخــل   
ليفربول اإلجنليزي، محمد صالح، 
في منافســة قوية مــع نظيره 
برشــلونة  وجنــم  األرجنتينــي، 
ليونيل ميسي، بعدما  اإلسباني، 
حل ثانًيا في التقرير الذي أصدره 
 »CIES« املركز الدولي لكرة القدم
الدوريات  فــي  الالعبــني  ألبــرز 
وإجنلترا،  )إســبانيا،  الكبرى  الـ5 
في  وأملانيا(،  وإيطاليا،  وفرنســا، 
الـ3  األشهر  خالل  املراكز،  جميع 

املاضية.
وحصل ميســي علــى التقييم 
األعلى في مركز اجلناح، وبلغ 93.7 
نقطة، فيما جــاء محمد صالح 

وصيًفا، بـ 89.9.
كريســتيانو  البرتغالي  وانفــرد 
مــدري  ريــال  العــب  رونالــدو، 
مركز  في  األول  باملركز  اإلسباني، 
املهاجم، برصيد 90.8 نقطة، وفي 
املركز الثانــي، األرجنتيني، العب 
جونزالو  اإليطالــي،  يوفنتــوس 

هيجواين، برصيد 87.4.
لوريس،  هوجو  الفرنسي  وحصل 
حــارس مرمــى فريــق توتنهام 
اإلجنليــزي، على أفضــل تقييم 

الكبرى،  الـ5  الدوريات  في  حلارس 
أليسون  ثانًيا،  وحل   ،84.1 برصيد 
بيكــر، حــارس رومــا اإليطالي، 

برصيد 83.8.
الســنغالي، كاليــدو  وحصــل 
نابولــي  مدافــع  كوليبالــي، 
اإليطالــي، على تقييــم أفضل 
90.4، متفوًقا  برصيــد  مدافــع، 
على سانشــيز مدافــع توتنهام 
اإلجنليزي، الذي حقق 88.5 نقطة.

وحصل ماريــو روي، العب نابولي 

اإليطالــي، علــى لقــب أفضل 
خلفه  وجاء   ،88.2 برصيد  ظهير، 
كارفخــال، العــب ريــال مدريد، 

برصيد 86.6.
كريســتيان  الدمناركــي  وأمــا 
إريكسن، العب توتنهام اإلجنليزي، 
حصل على أفضل تقييم لالعب 
الوســط )بوكــس تــو بوكس(، 
برصيد 98.9، وخلفه العب وسط 
نابولي اإليطالي، مارك هامسيك، 

برصيد، 89.5.
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العواصم ـ وكاالت:

حقق أوسكار تاباريز املدير الفني 
أورجــواي، رقًما مميزًا مع  ملنتخب 
األلبسيليتســي، بعــد حتقيقه 
الفوز على ويلــز في نهائي كأس 
بهدف  الوديــة  الدولية  الصــني 

نظيف.
منتخب  الذي حققه  الفوز  وكان 
أورجــواي، هو رقــم 87 للمدرب 
بذلك  ليعــادل  تاباريز،  أوســكار 
3 مدربــني ســابقني، وهــم ديل 
بوســكي مع إســبانيا، وزاجالو 
أملانيا،  البرازيل وشــون مــع  مع 
وفًقا حلســاب »ميســتر شيب« 
علــى  ويتفــوق  لإلحصائيــات.. 
الرباعي، املدربان ســيب هيربرجر 
الذي حقق 94 فــوزا مع املنتخب 
األملاني، ويواكيم لوف الذي سجل 
106 انتصارات مع املاكينات أيًضا.

وقــال املديــر الفنــي ملنتخــب 
أوروجــواي أوســكار واشــنطن 
تاباريــز، فــي مدينــة نانينج، إن 
فريقه سيكون »منافسا صعبا« 
أمام أي خصم في مونديال روسيا 

.2018
واعتبر تاباريز في تصريحاته التي 
تعد مبثابة رسالة حتذيرية خلصوم 
بــالده في املونديــال، أنه ال يجب 
بأي »تطلعــات« من هذه  اخلروج 
البطولــة ألنها ودية اســتعدادا 

لكأس العالم.
وصرح تاباريز »هدفنا في مونديال 
روسيا هو أن نكون خصما صعبا 
للكل، تقدمي مونديال طيب يعني 
الفوز باملباريات وعبور األدوار، هذا 

هو ما نرغب فيه«.. وأشاد املدرب 
مبســتوى »احلدة« التي لعب بها 
فريقه رغما عن اإلرهاق الذي ظهر 

في الشوط الثاني.
وتلعــب أوروجواي فــي اجملموعة 
األولــى باملونديــال التــي تضم 
روســيا صاحبة الضيافة ومصر 

والسعودية.
كافاني  إدينســون  املهاجم  وقاد 
للفوز  االوروغواي  بــالده  منتخب 
علــى ويلــز -1صفــر االثنني في 
مدينة نانينــغ الصينية )جنوب(، 
والتتويج بــكأس الصني الدولية 

الودية في كرة القدم.

وسجل كافاني، الهداف التاريخي 
الفرنسي،  لباريس ســان جرمان 
الهدف الوحيــد في الدقيقة 49 
من مســافة قريبة اثر متريرة من 
كريستيان  بينيارول  وسط  العب 

رودريغيز.
الـــ42 لكافاني في  الهدف  وهو 

الدوليــة املئــة معززا  مباراتــه 
موقعه فــي املركــز الثاني على 
التاريخيــني  الهدافــني  الئحــة 
اهــداف   8 بفــارق  لالوروغــواي 
مهاجم  التاريخي  الهداف  خلف 
لويــس  االســباني  برشــلونة 
أفضل  كافاني  واختير  ســواريز.. 

العب في الدورة.
وهو الفــوز الثاني لالوروغواي في 
التي  الدولية  الصــني  دورة كأس 
تدخــل في اطــار اســتعداداته 
لنهائيــات كأس العالــم املقررة 
الصيف املقبل في روســيا، بعد 
االول اجلمعــة علــى تشــيكيا 

بثنائية لسواريز وكافاني.
فــي املقابــل، تأهلت ويلــز الى 
املباراة النهائية للدورة بسحقها 
الصــني املضيفة بنصــف دزينة 
نظيفة من االهداف، بينها ثالثية 
وريال مدريد االســباني  لنجمها 

غاريث بايل.
في  للويلز  االولى  اخلســارة  وهي 
ثانــي مباراة لها بقيــادة مدربها 
اجلديــد جنمها وقائدها الســابق 
راين غيغز.. وحلت تشيكيا ثالثة 
فــي الدورة بفوزهــا الكبير على 

الصني 1-4.
بالتســجيل  الصــني  وبكــرت 
اخلامســة  الدقيقة  في  وحتديدا 
عبر جياو دونغ فان، لكن تشيكيا 
ردت برباعية في الشــوط الثاني 
تنــاوب على تســجيلها مدافع 
فولهام االنكليزي توماس كاالش 
االيطالي  رومــا  ومهاجــم   )58(
باتريك شتشــيك )59( وميكايل 
ومدافــع   )62( كرمينتشــيك 
هوفنهامي االملاني بافل كاديرابيك 

.)78(
ووحدها االوروغواي بني املنتخبات 
االربعة املشاركة في كأس الصني، 
بلغت نهائيــات كأس العالم في 
روسيا حيث اوقعتها القرعة في 
اجملموعة االولــى الى جانب البلد 

املضيف ومصر والسعودية.

كافاني يقود بالده للتتويج بكأس الصين الدولية

مدرب أوروجواي يعادل إنجاز ديل بوسكي وزاجالو

أوسكار تاباريز

محمد صالحستيفنز

تونس ـ وكاالت:
أعلن املدير الفني ملنتخــب تونس لكرة اليد، طوني 
جيرونــا قائمة نســور قرطــاج، للمشــاركة في 
املعســكرين التحضيريني قبــل مواجهة منتخب 

إسبانيا وديًا يوم 7 نيسان املقبل.
وضمت القائمة األولية التي ستشارك في املعسكر 
األول بتونس الذي بدأ أمس ويستمر حتى يوم 30 من 

شهر آذار اجلاري 18 العبا.
ويتواجــد في القائمة كل من رفيق باشــا - محمد 
رضا فراد - أشــرف الســعفي - بالل حمام - عصام 
رزيــق - أنور بن عبداهلل - جهاد جاب اهلل - يوســف 
معرف )النجم الساحلي( وإدريس اإلدريسي - أسامة 
اجلزيري - أسامة البوغامني )الترجي الرياضي( ومكرم 
امليســاوي - رمزي مجدوب )النادي اإلفريقي( وجدي 
برهومي )بعث بني خيار( ومحمد براهم - أســامة 
غشــام - بالل بالل )نسر طبلبة( ومصباح الصانعي 

الذي ال يلعب مع أي نادٍ حالًيا.
ومن املقرر أن يجري منتخب تونس لليد معســكرًا 
ثانًيا بالعاصمة اإلسبانية مدريد من 2 إلى 8 نيسان 
املقبل، وسيشــهد التحاق الثالثــي احملترف محمد 
السوسي )مونبيليه الفرنسي( ووائل جلوز )برشلونة 

اإلسباني( وأسامة حسني )إيفري الفرنسي(.

عمان ـ وكاالت:
يواصل االحتاد األردني لتنــس الطاولة، حتضيراته 
الســتضافة بطولة غربي آســيا للفــرق والتي 
ســتفتتح غٍد اخلميس في صالة األميرة سمية، 

مبدينة احلسني للشباب بالعاصمة عمان.
ويشارك في البطولة 10 دول هي: العراق، اإلمارات، 
فلســطني، البحرين، الســعودية، قطــر، لبنان، 

سوريا، سلطنة عمان إلى جانب األردن.
وأكد رئيــس احتاد غربي آســيا واالحتــاد األردني 
املهندس فواز الشــرابي، في تصريحات صحفية، 
إجنــاز كافــة التحضيرات، الفتــاً أنــه مت توفير 
احتياجــات الوفود املشــاركة فــي البطولة مبا 
يتناســب مع الســمعة الطيبة التي حتظى بها 

األردن في تنظيم البطوالت الرياضية.
وحتظــى البطولة باهتمام كبير مــن املنتخبات 
املشاركة نظرا للمستويات املتقاربة بني الالعبني 
والالعبــات إلى جانب أن منافســتي الناشــئني 
والناشــئات ســتكون مؤهلــة إلــى البطولة 

اآلسيوية.

أمستردام ـ وكاالت:
البرتغالي،  الهولندي على نظيــره  املنتخــب  فاز 

بثالثية دون رد وديًا، على ملعب جنيف، اول أمس.
وسجل أهداف املنتخب الهولندي كل من، ممفيس 
ديباي، وريان بابل، وفيرجيــل فان ديك، في الدقائق 

11، و32، و45.
ولــم يظهر كريســتيانو رونالدو، قائــد املنتخب 
البرتغالي، بشــكل جيد في خســارة بــالده أمام 
هولنــدا بثالثية نظيفة وديا، ضمن اســتعدادات 
برازيل أوروبا خلوض نهائيات كأس العالم في روسيا.

وقالت شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، إن املواجهة 
شــهدت فشــل كريســتيانو رونالدو في توجيه 
تســديدة واحدة على مرمى اخلصــم خالل مباراة 
دولية مع البرتغال، للمــرة األولى منذ نهائي يورو 
2016 ضد فرنســا، وملرة األولى ايضا خالل املوسم 

اجلاري سواء مع ريال مدريد أو املنتخب.
ولــم ينجــح كريســتيانو رونالدو فــي مواصلة 
مســيرته التهديفية للمباراة العاشــرة، بعدما 
ســجل 19 هدفا في 9 مباريات ماضية )8 مع ريال 
مدريد وواحدة مع البرتغال( كثاني أفضل مسيرة 

له منذ نيسان 2011.
في ذات الســياق، أشارت شــبكة »إيه إس بي أن« 
العاملية، إلى أن املنتخب البرتغالي تلقى أكبر هزمية 
له منذ اخلســارة من نظيره األملانــي في مونديال 
2014 برباعية نظيفة.. كما أشــارت الشبكة إلى 
أن املنتخــب الهولندي للمرة األولــى منذ 2013، 

يحقق الفوز بفارق ثالثة أهداف خارج ملعبه.

»يد تونس« يعلن 
قائمته لمواجهة إسبانيا

األردن يضّيف غربي 
آسيا بالطاولة غدًا

هولندا تسحق 
البرتغال وديًا
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نيويورك ـ وكاالت:

تخطى ليبرون جيمــس ليلة صعبة 
لم ينعم خاللها سوى بثالث ساعات 
نوم، وقاد كليفالند كافالييرز وصيف 
التوالي  اخلامــس على  لفوزه  البطل 
على حســاب مضيفه بروكلني نتس 
بنتيجة 121-114، األحد في دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفني.
وتألق جيمس بتسجيله 37 نقطة مع 
10 متابعات و8 متريرات حاسمة، وكان 
حاسما في الثواني األخيرة من اللقاء 
حني ســجل ثالثيته الوحيدة قبل 39 
ثانية على النهايــة، موجها الضربة 
القاضية لبروكلني الذي قلص قبلها 

الفارق من 10 الى 5 نقاط.
وعلــق جيمــس على مــا قدمه في 
املباراة بالقول »ال أعلم من أين جئت 
بهــذه الطاقة. لم أمن ســوى لثالث 
اللعب في  املاضية.  الليلة  ســاعات 
هذا الوقت املبكر )بتوقيت الســاحل 
عكر  املتحــدة(،  للواليات  الشــرقي 

نومي«.
وتابع »إذا كنت مجبــرا على التمتع 
بالنشــاط، فعلي أن أكون نشــيطا. 
األمر ومساعدتنا  متكنت من تخطي 

على مواصلة سلسلة انتصاراتنا«.
الذي  الدفاعي  باجلهد  »امللك«  وأشاد 
بذله فريقــه في الربــع األخير حني 
أجبر بروكلني على االكتفاء بتسجيل 
34 لفريقــه(،  25 نقطــة )مقابــل 
قائــال »يجب أن يكــون ذهنك جاهزا 
على الصعيــد الدفاعــي وأن نكون 
مســتعدين عندما تصبح الكرة بني 

أيديهم«.
األســطورة  الى  جيمــس  وانضــم 
مايكل جوردن وكارل مالون كالالعبني 
 2000 الى  يصلــون  الذين  الوحيدين 

نقطة في 10 مواسم متتالية.
وحظي جيمس مبســاندة من كيفن 
لوف الذي ساهم بالفوز الـ44 لفريقه 
بتسجيله 20 نقطة مع 15 متابعة، 
فيما أضاف جوردن كالركسون وجورج 
هيل ورودني هــود 18 و17 و16 نقطة 

على التوالي.

كان العب  املقابلــة،  اجلهــة  وفــي 
كليفالند السابق جو هاريس األفضل 
بتســجيله 30 نقطة )أفضل مباراة 
في مسيرته(، دون أن يجنب بروكلني، 
القابــع فــي املركز قبــل األخير في 
املنطقة الشــرقية، هزميتــه الثالثة 
تواليا والـ51 من أصل 74 مباراة هذا 

املوسم.
وكان هاريس الــذي جاء به كليفالند 
الــى الــدوري عــام 2014 وبقي في 
التقدم  صاحب   ،2016 حتى  صفوفه 
األخير لفريقه في املباراة حني سجل 
رميتني حرتــني قبل 6,17 دقيقة على 
 ،99-100 النتيجة  لتصبــح  النهاية 
قبــل أن يرد الضيــوف بثماني نقاط 
متتالية، بينها ســلتان جليمس الذي 
كانت له الكلمة األخيرة في الثواني 

احلاسمة من اللقاء.
وتغلب ميلووكي باكس على مضيفه 
ســان أنطونيــو ســبيرز 103-106. 
ســجل للفائز جاينيس انتيتوكونبو 
25 نقطة و10 كرات مرتدة و3 متريرات 
 23 حاســمة وأضاف أريك بليدسوو 

نقطة وكريــس ميدلتون 19 نقطة.. 
وسجل الدريدج الماركوس 34 نقطة 

للخاسر.
من جانب اخر، قال ستيف كير، مدرب 
جولدن ســتيت وريورز، حامل اللقب، 
إنَّ العبه ستيفن كوري، سيغيب عن 
املرحلة األولى مــن األدوار اإلقصائية 
األمريكــي  الســلة  كــرة  لــدوري 
من  معاناته  بســبب  للمحترفــني؛ 
إصابة في الركبــة.. وأعلن كير هذا 
األمر قبل مواجهة يوتا جاز في الدوري 

األمريكي.
وقال للصحفيــني: »ال يوجد أي أمل 
في مشــاركته في املرحلــة األولى. 
 3 ســيتم إعادة تقييــم حالته في 
أسابيع لذا يجب بالفعل أن نستعد 

للعب بدونه«.
وأصيب كوري، خالل الفوز على أتالنتا 
هوكــس يــوم اجلمعــة املاضي في 
مباراته األولــى، بعد غياب 6 مباريات 
وتنطلق  الكاحل.,  في  إصابة  بسبب 
األدوار اإلقصائيــة فــي 14 نيســان 

املقبل.

جيمس يتخطى »ليلة صعبة دون نوم« ويقود كليفالند للفوز
الدوري األميركي للمحترفين: تقرير

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني

محمد صالح وصيفًا لميسي في تقييم أوروبيستيفنز تطيح بموجوروزا من ميامي

لندن ـ وكاالت:
وقــع العب وســط منتخب مصر 
لكرة القدم، محمــد النني عقداً 
جديــداً طويــل األمد مــع ناديه 
األخير  أعلن  ما  بحســب  أرسنال 
أمس من دون أن يكشف عن مدته.

 وكان الننــي انتقــل إلى صفوف 
أرسنال قادماً من بازل السويسري 

في كانون الثاني 2016 وخاض في 
النادي  وذكر  مبــاراة..   65 صفوفه 
اللندنــي على موقعه الرســمي 
"يســعدنا أن نعلن بأن النني وقع 
عقــداً جديــداً طويــل األمد مع 

النادي".
الفرنســي  أرســنال  مدرب  وكان 
أرسني فينغر اعتبر بأن النني احتاج 

إلى بعض الوقت لكي يتأقلم مع 
املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  متطلبات 

لكنه جنح بعد ذلك.
النني مســيرته في صفوف  وبدأ 
املقاولون قبل االنتقال إلى صفوف 
2013، وهو أحــد أفراد  بازل عــام 
في  يشارك  الذي  املصري  املنتخب 
مونديال روسيا 2018 للمرة األولى 

بعد غياب 28 عاماً.
وســجل النني هدفني في صفوف 
املباراة ضد  في  أحدهما  أرســنال 
برشلونة التي خسرها فريقه 3-1 
املوسم املاضي، والثاني في مرمى 
فريقه  فوز  بوريســوف خالل  باتي 
الســاحق -6صفر في كانون األول 

املاضي.

النني يوقع عقدًا جديدًا مع أرسنال

القاهرة ـ وكاالت:
توج الفريق األول لسيدات الكرة 
رسمًيا  األهلي  بالنادي  الطائرة، 
ببطولة الدوري للمرة الـ35 في 
تاريخــه قبل انتهاء املســابقة 

بعد  وذلــك  واحــدة،  بجولــة 
الفوز على منافســه التقليدي 
نظيفة  أشواط  بثالثة  الزمالك 
-25(  ،)13-25(  ،)11-25( بواقــع 
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سيدات األهلي يتوجن 
بلقب طائرة مصر



بغداد ـ الصباح الجديد:
جامعة  اإلعــام/  كليــة  تنظــم 
بغــداد، منافســات رياضية ضمن 
جــدول الفصل الثاني لانشــطة 
الدراســي  للموســم  الطابيــة 
احلالــي 2018/2017 مطلع شــهر 
نيســان املقبــل، وبحســب مدير 
الطابية في  النشــاطات  وحــدة 
ان  ثائر كرم،  الدكتور  اإلعام،  كلية 
يوم األول من شــهر نيسان املقبل 
الكلية  منافســات  بدء  سيشهد 
لثــاث فعاليات هي )كــرة القدم 

وتنس الطاولة والشطرجن(.
وضمن حرصها  الكلية  ان  واضاف: 
على دعم اإلعــام الرياضي وتعزيز 
ندوة متخصصة  اقامة  قررت  دوره، 
في الشــهر املقبــل يحاضر فيها 
معاون عميد كلية اإلعام للشؤون 
إلى  طاهر،  عمــار  الدكتور  اإلدارية 
العراقي  املرصــد  رئيــس  جانــب 
للحريات الصحفية، اإلعامي هادي 
جلو مرعي، كما ســتقيم الكلية 

دورة تدريبية للكشــافة بحســب 
توجيهات رئاسة جامعة بغداد.

وبني ان فرق كلية اإلعام، اشتركت 
مؤخراً في بطوالت اجلامعة للطاب 
والطالبــات، ففــي بطولــة كرة 
الســلة مثل فريق الكلية منتخب 
باشراف الدكتورة راوية جبار ضمن 

البطولــة التي اقيمت يــوم 5 آذار 
اجلاري، فيما يشــرف املتحدث على 
فريق التنس الذي اختتم منافساته 
يــوم 25 اجلاري ويقــود فريق الكرة 
الطائرة املدربة ليلو دهام وستجرى 
منافساتها يوم 8 من شهر نيسان 

املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير الشباب والرياضة عبد 
احلســني عبطــان، ان الرياضة 
رسالة ســام ومحبة وتعارف 
وفرصــة للخروج مــن الروتني 

اليومي الوظيفي.
افتتاح  ذلك خال حضوره  جاء 
العموميني  املفتشــني  بطولة 
بخماســي كرة الصاالت التي 
انطلقت منافساتها حتت شعار 
مبشاركة  للفســاد(اليوم  )كا 
املفتشني  25 فريق من مكاتب 
الــوزارات  فــي  العموميــني 
بوزارة  املرتبطــة  غير  واجلهات 
وعلــى قاعة خماســي الكرة 
وزارة  في  الشــبابي  اجملمع  في 
الشباب والرياضة وبحضور وزير 
عبد  السيد  والرياضة  الشباب 

احلســني عبطان ومفتش عام 
السيد  والرياضة  الشباب  وزارة 
حسن العكيلي والكادر املتقدم 
فــي الوزارة فضــا عن حضور 
عدد من املفتشني العامني من 
الوزارات املشاركة في البطولة 

وجمع من موظفي الوزارة .
تصريح  فــي  عبطــان  وبــني 
واالتصال  االعــام  لـ)قســم 
الذي  النجــاح  ان  احلكومــي( 
الرياضية  االنشــطة  حتققــه 
التــي تقيمهــا الــوزارة، تعزز 
اليوم بقــوة وقناعة بان القادم 
افضل ويعطينا صورة حقيقية 
الرياضة في  تأثيــر  عن مــدى 
التجربة  ان  الى  ، الفتا  االنسان 
املفتش  مكتب  يخوضها  التي 
العام بالــوزارة من خال جمع 

العراقي  الشعب  اطياف  كافة 
مــن وزارات وجهــات مختلفة 

بالوان رياضية جميلة مبهجة، 
ســتجد طريقــا الــى االلفة 

واحملبة وبالتالي ستجد طريقها 
نحو اخلروج من املألوف واالبتعاد 
عن االجواء الروتينية الوظيفية 

وجتديد االفكار واالبداعات.
مــن جهته اشــار مفتش عام 
حسن  والرياضة  الشباب  وزارة 
العكيلي الــى ان هذه اخلطوة 
التي بادرت لها وزارة الشــباب 
والرياضــة ألول مرة في بطولة 
جتمع فيها مكاتب املفتشــني 
خطــوة  تعــد  العموميــني، 
الصحيح  وباالجتــاه  ايجابيــة 
كونها ستجمع شبابنا بأجواء 
تلقى بضالهــا على  مرحــة 
جناح العمل بالشكل املطلوب، 
اخلــروج مــن جو  فضا عــن 
وان  السيما  العمل  في  الروتني 
مكاتب املفتشــني العموميني 

مشحونة  بأجواء  مشــغولني 
من التحقيقات واالستجوابات، 
معربــا عن املــه بفوز مكتب 
مفتــش عــام وزارة الشــباب 
والرياضــة بالبطولــة كونــه 
يتميز بشــباب موهوبني بكرة 

القدم للصاالت.
شــعبة  مســؤول  واوضــح 
االنشطة الرياضية في مكتب 
املفتش العام ماهر ســعدي ان 
البطولة  في  تشارك  فريقا   25
منافســاتها  انطلقت  التــي 
بــني فريقي مفتش عــام وزارة 
ومفتش  والرياضــة  الشــباب 
عام وزارة البلديات واالســكان، 
الفرق على ست  ومت تقســيم 
فريقا   16 تتأهــل  مجموعات، 

الى الدور الثاني.
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عبطان يحث على 
التشجيع المثالي

خصم 3 نقاط
 من رصيد زاخو

»شباب الصدر« تفتتح مركز 
اإلبداع التخصصي بالطائرة

شباب الصناعات الكهربائية 
يفوز على الجماهير 
الكربالئي.. تجريبيًا

إعالم الشباب والرياضة
اكد وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، ضرورة 
التزام اجلماهير الرياضة بالتشــجيع املثالي وااللتزام 
بالتعليمات خال اقامة مباريات كاس االحتاد االسيوي 

بكرة القدم التي ستجرى في املاعب العراقية.
وقال عبطان خال اســتقباله رابطة مشجعي نادي 
الزوراء ان مباريات كاس االحتاد االســيوي لكرة القدم 
التي ســتجرى في ملعــب كرباء االوملبــي 30 الف 
متفرج تعتبــر فرصة حقيقيــة للجماهير العراقية 
اليصال رســالة للعالم بان اجلماهيــر العراقية راقية 

ومنظمة وتعكس صورة ايجابية عن الكرة العراقية.
واضاف ان مباريات ناديي القــوة اجلوية والزوراء تعتبر 
اول اختبار رسمي يجرى في املاعب العراقية بعد رفع 
احلظر الكلي عن ماعب كرباء والبصرة واربيل، داعيا 
اجلماهير ان تظهر بالصورة املثالية التي تســهم في 

اجناح اقامة هذه املباريات في العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرَّر االحتاد الدولي لكرة القــدم »فيفا« معاقبة نادي 
زاخو ، بخصم 3 نقــاط من رصيده على خلفية عدم 
تســديد املســتحقات املالية لاعبه الليبي السابق 

سالم الصغير.
وقال حسني اخلرساني، عضو املكتب اإلعامي لاحتاد 
املركــزي في تصريحــات صحفية: »تلقينــا خطابًا 
من الفيفا، يفيد بخصم 3 نقــاط من زاخو ببطولة 
الدوري؛ بســبب عدم تســديد مســتحقات العبه 
السابق سالم الصغير«. وأشار إلى أنَّ جلنة املسابقات 
واالنضباط  باالحتاد املركــزي، التزمت متاًما بتوصيات 
الفيفا، وخصمت من رصيد زاخــو، 3 نقاط، ليصبح 

رصيده 12نقطة، ويستقر في املركز األخير.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقدمت مديرية شباب ورياضة مدينة الصدر بخطوة 
كبيرة وهي فتــح مركز االبــداع التخصصي لكرة 
الطائرة في مدينــة الصدر واختيــار مدربني اكفاء 
متطوعني ولديهم خبــرة طويلة في مجال التعليم 

والتدريب والتطوير.
ومن هوؤالء املدربني عبد الرضا حبيب ورسول سلطان 
وفاضل كاطع  وقيس العاشقي وهيثم صالح وقد مت 
املباشرة بالعمل قبل شهر تقريبا ومت اختيار الاعبني 
والذهاب الى مدارس االبتدائيــة القريبة من القاعة 
املغلقة ملنتدى شــباب القدس وقد كان االقبال كبير 
جــدا وقد كان اختيــار املتدربني مبواصفــات علمية 

وعاملية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق نادي شــباب الصناعات الكهربائية بكرة 
القدم فــوزاً جتريبياً على فريــق اجلماهير الكربائي 
بهدفني لهــدف في املباراة التــي اقيمت في ملعب 
الفريق الكربائي.. وبحســب مشــرف فرق الفئات 
العمرية لنادي الصناعات الكهربائية، عدنان منهل، 
فــإن الفريق، الذي يقوده املــاك التدريبي املؤلف من 
عمار علي ســلمان ومســاعده عدي خضير، يواصل 
التحضير للمشاركة في بطولة دوري أندية الشباب 

بكرة القدم للموسم اجلديد.
وذكــر: ان الفريق ينــال دعما من إدارة النــادي، التي 
يرأسها علي خلف، والذي يحرص على متابعة الفريق 
بزيارات ميدانيــة للتدريبات واملباريــات، فيما يضم 
الفريق الشبابي عناصر متميزة سيكون لها حضور 

مع الفريق االول في املوسم املقبل.
واضاف: اجرى الفريق حتى اآلن 6 مباريات جتريبية منذ 
بدء فترة اعداده، فقد فاز على فريق شــباب الطلبة 
بأربعــة اهداف لهدفني، وعلى شــباب النفط ونادي 
اجلماهير بنتيجــة 2 ـ 1 على التوالي، وتعادل بهدف 
ملثله امام فريق شباب الشــرطة، وتعادل سلباً امام 

فريقي شباب اجلوية وشباب نادي أمانة بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنطلــق مباريات الدور االول من 
املرحلــة الثانية لــدوري الكرة 
املمتاز بعد غٍد اجلمعةب اجراء 3 
مباريات، ففي ملعب زاخو يلتقي 
اهل الدار بفريــق نفط اجلنوب، 
فيمــا يتواجه فريقي احلســني 
والبحــري في ملعــب التاجي، 
ويلعب أمانة بغداد والســماوة 
السبت  وتقام  االول،  في ملعب 
5 مباريــات، فيلتقــي احلــدود 
التاجي  ملعب  فــي  والديوانية 
الطلبة،  يضيف  ميسان  ونفط 
ونفط الوســط يتواجــه امام 
النجف،  ملعــب  في  الكهرباء 
فيما يلتقــي اجلوية وامليناء في 
ويلعب  الدولي،  الشعب  ملعب 
والزوراء  الكهربائية  الصناعات 
وجترى  الصناعــة،  ملعــب  في 
االحد مباراتان، ملعب الصناعة 
ســيكون مســرحا ملواجهــة 
ويلعــب  والنجــف،  النفــط 
الشرطة امام كرباء في ملعب 

الشعب الدولي.
47 نقطة في  الــزوراء  وميلــك 
الشرطة  ويليه  الترتيب  صدارة 
برصيد 39 نقطة ثم اجلوية وله 

38 نقطة.
من جانب اخر، قــررت إدارة نادي 
الشــرطة فســخ عقد املدرب 
الفني  املدير  باكيتــا،  البرازيلي 
أن توصل الطرفان  للفريق، بعد 
إلى اتفــاق يقضــي بحصوله 

العقد،  قيمة  من  املتبقي  على 
ارتباطه  بذلك  الشرطة  لينهي 

مع املدرب بالتراضي.
وقال مدير أعمال املدرب محمود 
نصار في تصريحات صحفية إنه 
توصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة 

نادي الشــرطة، مشيرًا إلى أنه 
بالتراضي  العقد  فسخ  سيتم 
بعــد اتفاق بــني الطرفني على 
املالية.وأضــاف:  املســتحقات 
اليوم  سيقود  البرازيلي  »املدرب 
آخــر وحــدة تدريبيــة للفريق، 

خاصــة أنــه مــدرب محترف 
ويحترم العقد رغم التوصل إلى 
العقد«.وأكمل:  اتفاق بفســخ 
املدرب  ســيغادر  األحــد  »غًدا 
البرازيلي العراق بعد أن يحصل 
على مستحقاته املالية حسب 

االتفاق مع إدارة النادي املتعاونة 
بشكل كبير«.

اإلدارة  ويشير مصدر مقرب من 
إلى أنهــا ســتضع ثقتها في 
املدرب املســاعد الشاب أحمد 
صاح لقيادة املباريات في األدوار 

األولى من املرحلة الثانية.
فريق  اخر، ســيكون  جانب  من 
من  محروما  الوســط،  نفــط 
حميد  طاهر  الثنائــي  خدمات 
وفــارس حســون، فــي املباراة 
ضمن  الكهرباء،  أمــام  املقبلة 
املرحلــة  منافســات  افتتــاح 
الثانيــة، والتي ســتقام نهاية 
ملعب  فــي  اجلــاري  الشــهر 

النجف.
وقال املشــرف علــى كرة نفط 
الوسط، فراس بحر العلوم، في 
»الفريق  صحفيــة:  تصريحات 
الداخلي  معســكره  يواصــل 
النجف،  فــي محافظة  املغلق 
وعاد إلى الفريق إياد خلف الذي 
املاضية  املباراة  كان موقوفا في 
أمام القوة اجلوية«.وتابع: »طاهر 
حميد وفارس حسون سيغيبان 
عن الفريق في املبــاراة املقبلة 
أمام الكهرباء واملقررة في احلادي 
اجلاري  الشــهر  مــن  والثاثني 

مبلعب النجف«.
وأوضــح أن الثنائــي اإليرانــي 
باك،  وميــاد  ســعيد حيافي 
التحق بالفريق بعد إجازة حصل 

عليها من املدرب عماد محمد.
وأشار إلى أن اإلدارة تثق في قدرة 
اجلهــاز الفنــي والاعبني، على 
حتقيــق نتائج جيدة في املرحلة 

الثانية من الدوري.
يشــار إلــى أن نفط الوســط 
استقر بعد نهاية املرحلة األولى 
باملركز احلادي عشــر برصيد 22 

نقطة.

الجمعة.. ثالثة لقاءات في افتتاح المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز
الزوراء المتصدر يالقي الصناعات الكهربائية.. السبت

لقطة من مباراة سابقة لدوري الكرة املمتاز

ثائر كرم مسؤول وحدة النشاطات الطالبية في كلية اإلعالم
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إعالم شؤون االقاليم والمحافظات

املوهبة  لرعايــة  الوطني  املركــز  يعد 
الرياضية بكرة القدم في دائرة شــؤون 
االقاليم واحملافظات في وزارة الشــباب 
الصحيح  للبنــاء  أســاس  والرياضة، 
في كرة القدم بفضــل االعتماد على 
اخلبــرات اإلداريــة القياديــة واملدربني 
اصحاب السيرة احلسنة املشهود لهم 
استقدامهم  في  أسهم  مما  بالكفاءة، 
لاعبني موهوبني صقلــوا امكاناتهم 
بصورة متميــزة ليكونوا نواة حقيقية 

ملنتخبات الفئات العمرية واألندية.
لرعاية  الوطني  املركز  في  املستشــار 
الكابنت  القدم،  الرياضية لكرة  املوهبة 
داود العــزاوي، اثنى على اجلهود اإلدارية 
الكابنت  الوطنــي  املركز  ملدير قســم 

التدريبيــة  واملــاكات  رؤوف  بســام 
العاملــة، مبينــا ان اجلميــع يعمــل 
باحترافية، يســعى إلــى النجاح في 
ايصال املوهوب إلى درجة متقدمة من 
العطاء الفني وصقــل موهبته، فيما 
يعتمد املركز على قانــون متميز وهو 
كاســاس  واعتماده  القانوني  الســن 

قبول الاعبني املوهوبني.
واضاف: لدينا حاليا الاعبني املمارسني 
الذيــن يتواصلون فــي التدريبات حتت 
االختبــار ومنهم من يتفــوق ويلتحق 
باملوهوبــني االساســيني، وفــي فترة 
االختبــارات التــي جترى لهــم يكونوا 
حتت انظار اللجنة الفنية واملدربني في 

املركز الوطني.
اما املدرب شاكر ســالم الذي يشرف 
على فريق 2004/2003 فتمنى ان يصار 
لفرق  خاصــة  مســابقات  اقامة  إلى 

الفئات العمرية وهــم البراعم واألمل 
لسن 8 ـ 13 سنة، حيث يعتمد العالم 
العربــي والقاري على اســاس صناعة 
الاعبــني بطريقة متميــزة من خال 
الفئــات العمرية  التركيز علــى هذه 
الصغيــرة التــي يعد العمــل معها 
مبنيا على طرق علمية وأســاس قوي 
النتاج العبني مبواصفات مثالية عندما 
يتدرجون إلى الفئات االخرى كاالشبال 
والناشــئني والشــباب و الرديــف ثم 

الفريق األول.
العبــني   6 بنيــل  ســالم،  واشــاد 
بالتســاوي 3 العبــني لــكل منتخب 
لألشــبال والناشــئني لتمثيلهما في 
الشكر  مقدما  املقبلة،  االستحقاقات 
إلى مدربي املنتخبني ســعد هاشــم 
وعلي هــادي، ملنح الاعبــني الفرصة 
في اثبــات جدارتهمــا واللعب ضمن 

املنتخبــني، كما ان الاعبــني ميلكون 
مهــارات فنيــة عالية اســهمت في 

قناعة املدربني بهم.
من جانبه، اشار مدرب اللياقة البدنية 
الــذي انضــم إلــى الركــز الوطني، 
سجاد محســن، احلاصل على شهادة 
املاجســتير فــي اختصــاص اللياقة 
البدنية والتأهيل الطبي بدرجة أمتياز 
من اجلامعة الروسية، فذكر ان الاعبني 
ميلكــون مهــارات جيدة وســرعان ما 
يســتجيبون للتدريبــات التي مينحها 
إليهــم، مبينا ان املوهــوب قابل لكل 
مترين ويطبقه بدقة، واشار إلى انه ملس 
حرصا كبيرا مــن إدارة املركز واملدربني 
علــى االســتفادة من جانــب اللقاية 
البدنية النه يســهم في حتقيق نسب 
متقدمــة من اإلجنــاز والوصــول إلى 

صناعة الاعبني بصورة متقدمة.

المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة القدم

خبرات إدارية وتدريبية ومواهب واعدة ومدرب لياقة خريج المدرسة الروسية

تقرير

تدريبات املوهوبني

جانب من البطولة

»الشباب والرياضة« تجمع موظفي مكاتب المفتشين العموميين في منافسات خماسي الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز فريق تربية الرصافة ٣ لكرة 
العراق  تربيات  بطولة  الصاالت 
محافظة  فــي  اقيمت  التــي 
النجــف االشــرف للفترة من 
19 الى 25  من الشــهر اجلاري 
مبشاركة 19 تربية، من ضمنها 
بعد  واالنبار  نينوى  تربية  فريقا 

غياب اكثر من 3 سنوات.
الرياضي  النشــاط  مدير  وقال 
تربيــة  مبديريــة  واملدرســي 
الرصافة ٣ ، حكمت عطية: ان 
اللجنة املنظمة قسمت الفرق 
على اربع مجموعات ، وقع فيها 
فريقنا في اجملموعة الثانية الى 
 3 الكرخ  تربيــات  جانب فــرق 

وبابل والكرخ 1  وواسط .
في  تعادل  فريقنــا  ان  واضاف: 
االولى  الكرخ  االولى مع  املباراة 
الثانية  بدون اهداف، وفــاز في 
على الكــرخ الثالثــة  بهدف 
واحد، وفــي الثالثــة فاز على 

بابــل بنتيجة 5 مقابل 2 ، وفي 
الرابعة تغلب على واســط  4 
مقابــل 2    ليتصدر اجملموعة 

الثانية برصيد 10 نقاط .
واجه  فريقنــا  ان  الى:  واشــار 
فريــق تربية الرصافــة الثانية 
في دور الثمانيــة، حيث تغلب 
مقابل  اهــداف  بأربعة  فريقنا 
هدفني ليلتقي في الدور نصف 
النهائــي فريق تربيــة البصرة 
ليتغلب عليه ايضا بخمســة 
اهداف مقابل ثاثة ليتأهل الى 
املبــاراة النهائية. وتابع عطية: 
ان فريقنــا واجه فريــق تربية 
كرباء فــي املبــاراة النهائية، 
وتغلــب ايضــا عليــه بهدف 

مقابل الشيء.
وتقديره  شــكره  عطية  وقدم 
لكل من ســاهم بتحقيق هذا 
االجناز الذي يأتي ضمن سلسلة 
فرق  ســجلتها  التي  االجنازات 
املدير  اخملتلفة، السيما  املديرية 

االستاذ حسن  للمديرية  العام 
جهدا  يألوا  ال  الــذي  العبودي، 
في دعم انشطتنا، فضا على 
والتدريبية  االداريــة  املــاكات 
التي قدمت جهودا مميزة طوال 

املشاركات.
مــن جهته، اكد معــاون مدير 
النشــاط الرياضي في مديرية 
تربية الرصافــة ٣ ،كنعان ياور: 
ان فريق املديرية لكرة الصاالت 
استحق اللقب برغم املنافسة 
القويــة من الفرق املشــاركة 
ان  واضــاف:  البطولــة.  فــي 
الشكر واجب لكل من اسهم 
الســيما  االجناز،  هذا  بتحقيق 
الاعبــني، واملــاك التدريبــي 
محمد  املدربــني  مــن  املؤلف 
لفته ومحمد عبدالزهرة وعلي 
ســعدون، فضا على الطاقم 
الذي  للمديرية  التحكيمـــي 
العديـد مـن  بقيـــادة  اسهم 

املباريـات املهمـة.

الرصافة 3 تحرز بطولة تربيات
 العراق لكرة الصاالت

كلية اإلعالم تنظم منافسات لثالث 
فعاليات وتعقد ندوة رياضية
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

 حاوره: حيدر ناشي:
عرفــه اجلمهــور مــن خــال 
املشاغبني،  مدرســة  مسرحية 
التي تعد من اجنح املســرحيات 
وكانــت  العربيــة جماهيريــا، 
اكثر  بلمعان  ســببا  املسرحية 
من جنم من بينهم الفنان احمد 
زكي، والفنان هــادي اجليار الذي 
كان لنا معــه لقاء حتدث خاله 
عــن مسلســل كفــر دلهاب، 
وهــو جتربة جديدة فــي الدراما 
التلفزيونيــة املصريــة، فكيف 
الرعب  موضوعة  اجليــار  وصف 
وســايكولوجيا اخلرافة في هذا 

العمل؟ 
دلهــاب في  - مسلســل كفر 
على  جديد  وتفاصيلــه  فكرته 
العربية  التلفزيونيــة  الدرامــا 
عموماً، والرســالة التي طرحها 
جزء منهــا فلســفي. وقبل ان 
الســيناريو،  على  املوافقة  أقرر 

تســاءلت كثيــراً مع نفســي، 
الى  العمل  كيف ميكن وصــول 
وأزيائه؟ هل  املتلقي مبوضوعــه 
مدة  منذ  ألننــا  تقبلــه؟  ميكن 
طويلــة لم نقــدم دراما تعتمد 
على الزي التاريخي، فكان اخلوف 
يعتريني في نظرة اجلمهور، وهل 
ســيجذبهم في زحمة املوسم 
الرمضانــي؟ برغم انه باللهجة 
وفوق هذا كله شعرت  املصرية، 
ان هــذا املسلســل يحتاج الى 
امكانيات مالية كبيرة لتحقيق 
مســتوى ملفت مــن الصورة، 
لكن في النهايــة فاجأنا حجم 
التفاعل من قبــل الناس، والبد 
من ذكر ان االنســجام بني فريق 
جناحه،  أدوات  احــد  كان  العمل 
كثيراً  استمتعت  شخصياً  وانا 
الفنان  مــع صديقي  وخصوصاً 

العراقي )شمم احلسن(.

عرفــك اجلمهــور مــن خــال 
املســرح، وأنــت اآلن ابعــد ما 

يكون عنه، ما السبب ؟
- فــي البداية انا لــدي اعتراض 

علــى أماكــن املســارح فــي 
القاهــرة، الن الوصــول اليهــا 
اصبــح صعباً، بســبب الزحام 
والكثافة الســكانية، خصوصاً 

نقل  وســيلة  متتلك  كنــت  اذا 
الِقدم  ذلــك  الى  اضف  خاصة، 
الذي تتميز به هذه املباني، لذلك 
الى مسارح في  نحن محتاجون 
الثاني  الشــيء  جديدة.  اماكن 
هو الصعوبة واجلهــود الكبيرة 
التي يبذلهــا الفنان في حتضير 
فالروتني  احلكوميــة،  املوافقات 
املوجــود فــي الدوائــر املعنية 
قاتل، ويســتنفد كل اجلهود في 
اعمال غير فنية، اضف الى ذلك 
ضعف الدعاية واالعان لألعمال 
املسرحية، وجدير بالذكر ال يوجد 
نص مميز ُعرض عّلي يستحق هذا 
اجلهد، فأغلــب املواضيع مكررة 

وال تلبي الطموح. 

كيف تنظــر الى التعــاون بني 
فنانّي مصر والعراق املتواجدين 

حالًيا بأكثر من عمل درامي؟ 
- هذا األمر بالنســبة لي ليس 

السابق صورت  بجديد، ألني في 
الكثير مــن االعمال في البلدان 
هناك،  التقيهم  وكنت  العربية، 
العربية  الفنية  املهرجانات  وفي 
ايضاً، لذلك لم اشعر بغربة في 
التعامل معهم، والبد من ذكر ان 
مصر حلم كل فنان عربي وهذا 
واالمثلــة كثيرة،  بعيــب  ليس 
الفنانني  الكثير من  يوجد  حالياً 
العــرب، وانا اشــجع حضور اي 
مبــدع الى مصر ألنه ســيجد 

فرصته لتقدمي فنه.

* ما جديد الفنان هادي اجلّيار؟
-  أصــور في الوقت احلالي فيلم 
)ســري للغاية( وهــو من اخراج 
ويشــترك  ســامي(  )محمــد 
فيــه اغلب جنوم مصــر، اما في 
الشاشة الصغيرة هناك حديث 
عن اعمال مقبلــة، لكن لغاية 

االن لم اوقع على أي منها.

هادي الجّيار: كفر دلهاب تحمل جانبًا فلسفيًا

فريال حسين

من املفارقــات العجيبــة التي برزت بعــد نهاية 
الدكتاتوريــة أن نشــيدنا الوطني ليــس عراقياً، 
والعلم، الرمز األســمى للوطن، لم يتم احلســم 
بشــأنه، وهناك دعــوات كثيرة للتعديــل عليه أو 

تغييره واستبداله بعلم آخر.
ولعل أعجب املفارقات وأغربها عدم وجود يوم وطني 
يحتفــل به العراقيون كما هو احلال لدى شــعوب 
العالم، فبالرغم من مرور 15 عاماً تقريباً على تلك 
النهاية امللتبسة، لم يتم االجماع بل حتى التوافق 

بني الكتل السياسية على مثل هذا اليوم. 
املغــزى من اليوم الوطني هو احلفاظ على شــعور 
املواطنــني بالوحدة واالنتماء، واســتذكار األحداث 
الكبرى فــي تاريخهــم، فضاً عــن التفكير في 
حقوقهم وواجباتهــم، وتكرمي املتميزين منهم. وال 
يوجــد بلد فــي العالم من دون يــوم وطني ماعدا 
العراق الذي ضرب الرقم القياسي بكثرة املناسبات 
الدينية التي تُعطل فيها الدوائر الرسمية، وتغلق 
املدارس، وتقطع الشوارع، وال يحسب فيها حساب 

حلاجات املواطن اخلاصة أو مشاعره. 
من جميل سنوات الغربة والترحال أنها وضعتني 
أمام مشاهد ال تنسى الحتفاالت بعض الشعوب 
األوروبيــة بأعيادها الوطنية كاالســتقال مثاً، 
وكنت أنتظر اقامتها بشــوق حقيقي ألنني كنت 
أشــعر حقا وكأنني فــي عيــد، فالترتيبات التي 
تخصهــا غير اعتياديــة، إذ يتغير مســار بعض 
احلافات، وتوقيتــات امليترو، وطــرق الوصول إلى 
األماكن التي ســتقام فيهــا االحتفاالت، وكنت 
أســمع أحاديث الناس فأجدها كلها تنصب على 

هذا احلدث املهم.
حتــى البرد الشــديد واألمطــار والثلــوج التي 
تتســاقط بغزارة أحيانا ال متنع املســتعرضني من 
تقدمي عروضهم، وال املواطنني كبيرهم وصغيرهم 
من متابعتها، وقد ينصرف الذهن أحياناً إلى الظن 
أن البقاء حتت هذه الظروف الطبيعية القاســية 

أمر إجباري. 
كانت هذه االحتفاالت تعيدني إلى املاضي فأتذكر 
كيف كانــت احتفاالتنــا مبثل هذه املناســبات 
تختلف مــن نظام إلــى نظام آخــر، ومن رئيس 
إلــى رئيســآخر، وقلياً ما كانت جتــري في أجواء 
العسكرية  أو خالية من االستعراضات  طبيعية، 
وأرتال الدبابات التي جتعلني أزداد نفوراً منها ومن 
التعليقات املتضخمة املنتفخة عن احلكام، وهم 
في غالبيتهم من املغامرين العســكريني، عندما 

تبث عبر القناة التلفزيونية الوحيدة. 
رمبا كانت املتعة احلقيقية بأعيادنا هي أن نحظى 
بيــوم عطلة نرتــاح فيه، ونتخلــص من ضغوط 
العمل، أو جنتمع باألهل واألصدقاء لنتبادل النكات 

عما يجري لنا من مصائب ونكبات.
كم كان بــودي أن يكون للعراق يوم يشــعر فيه 
العراقيــون أنهم أبناء شــعب واحد على اختاف 
أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وتعدد ثقافاتهم، 
يوم ال يرغم فيــه أحد على اخلروج والهتاف بحياة 
الزعيم امللهــم أو قائد الضرورة، يــوم يفرح فيه 
األطفال وميتلئ الرجال والنساء بهجة، يوم يغني 

اجلميع للوطن ومن أجل الوطن.

من أجل يوم يجمع العراقيين

شــارك املمثل العاملي ويل 
سميث جمهوره ومتابعيه 
لرقصة  فيديــو  مقطــع 
بالفنان  جمعتــه  عفوية 

العاملي مارك أنتوني.
وبدا ســميث في الفيديو 
الذي نشــره عبر صفحته 
أحد مواقع  اخلاصة علــى 
التواصــل االجتماعي وهو 
يقّلــد أنتونــي بطريقــة 
في  رقصــه  في  عفويــة 

األخيــر  مــن  محاولــة 
الـــ رقصــة  لتعليمــه 

.SALSA

العاملي  النجــم  تعّرض 
جاسنت بيبر حلادث سير 
في أحد شوارع املنطقة 
الغربية من هوليوود، في 
مدينة لوس أجنليس. في 
التفاصيــل، اصطدمت 
نــوع  مــن  ســيارته 
مرسيدس بسيارة أخرى 
من نــوع راجن روفر. ووقع 
احلــادث عند الســاعة 
التاســعة. ولم يتعّرض 
ألن  اصابــة  ألي  بيبــر 
من  اصطدمت  سيارته 
صاحب  ولكــن  اخللف، 
السيارة األخرى هو الذي 

تضّرر أكثر.
لم  الســير  لكن حادث 
محط  فقط  هــو  يكن 
تصّرف  بل  الناس  أنظار 

احملترم  بيبــر  جاســنت 
حب  اكســبه  الـــذي 
اجلمهور اكثر وذلك ألنه 
على  ســيارته  من  نزل 
الرغــم مــن ان ال ذنب 
ليطمئن  احلادث  في  له 
السائق اآلخر قبل  على 
ان يرجعه الى ســيارته 
مــا دل علــى تواضعه 
شهرتـه  مـــن  بالرغم 

الواسعـة.

الفنانــة  كشــفت 
خال  دياب  مايا  اللبنانية 
برنامج  في  استضافتها 
 Carpool Karaoke
تليفزيون  علــى   Arabia
دبي، إنها مرت في حياتها 
تتمنى  ال  صعبة  بظروف 

أن تتعرض لها ابنتها.
دياب  الفنانة  أكدت  كما 
أنها تأمل بأن تكون ابنتها 
الوحيدة "كاي" قوية، وال 
تشعر بأن احلياة خذلتها.

مقدم  ســؤال  على  وردا 
الهويش  البرنامج هشام 
عن  ديــاب  مايا  حتدثــت 

ترغب  التي  املواصفــات 
ابنتهــا  زوج  بهــا فــي 
وقالــت:  املســتقبلي 
"يجب أن يكون متفهم، 
راق وحســاس، كاي بنت 
وكافية  وكبيــرة  واعية 

نفسها وزيادة".

ويل سميث

مايا دياب

جاستن بيبر

أخبــارهــــــــــم

ASSABAH ALJADEED

هادي اجلّيار مع احملاور

الصباح الجديد - وكاالت:
ســجل عماق صناعة اإللكترونيات الصينية "Meizu" براءة 

اختراع تتعلق بتقنية جديدة للهواتف الذكية.
وذكر موقع GizChina الشهير أن "براءة االختراع التي تقدمت 
بها Meizu العام املاضي وصرحت عنها مؤخرا، تتعلق بتقنية 
جديدة لدمج ماســح بصمات األصابع حتت شاشــة الهاتف 
الذكي، اذ من املفترض أن يوضع املاسح مكان زر Home أسفل 
الشاشة، ليستعمل لقفل الهاتف وحتى إمتام عمليات الدفع 

اإللكتروني".
ويذكــر أن ميزة دمج ماســح البصمات في شاشــة الهاتف 
تتوفر حاليا في جهــاز "Vivo X20 Plus UD" فقط، لكن من 
املنتظر أن تظهر في هواتف شركة شاومي "Mi MIX 2S" التي 

ستطرح قريبا.

"Meizu" تسجل براءة 
اختراع جديدة

الصباح الجديد - وكاالت:
طرحت اجلهة املنتجة ملسلسل 
"رســايل" ملصقهــا الدعائي 
النجمة  وتصدرت  للعمل،  األول 
مي عــز الديــن، هــذا امللصق 
في  عرضه  املنتظر  للمسلسل، 
وتواصل  املقبل،  رمضان  موسم 
الديكورات  فــي  تصويــره  مي 
اخملصصــة للعمــل مبدينــة 6 

أكتوبر.
وانتهــت مي مــن تصوير عدد 
أحداث  في  كبير من مشاهدها 
اخملــرج  ويكثــف  املسلســل، 
املدة  في  التصوير  فخر  إبراهيم 
التصوير  مــن  لانتهاء  املقبلة 
بالكامــل خــال شــهر أبريل، 
ليدخل بعدها مونتاج ومكساج 
ووضــع املوســيقى التصويرية 

للحلقات األولى.
"رســايل" بطولة مي عز الدين، 
وخالــد ســليم، وأحمــد حامت، 
ورامز أمير، ومها أحمد، وهشام 
خليــل،  وأحمــد  إســماعيل، 
وســليمان عيد، وأحمد سعيد 
عبــد الغني، وســميرة مقرون، 
ورامــز أمير، وعبــد الرحمن أبو 
زهــرة، وأحمــد خليــل، وراندا 

البحيــري، ورامي فؤاد، 
إســماعيل،  وهشــام 
هاجر الشــرنوبي، ودنيا 
ومحســن  املصــري، 

منصــور، ومن تأليف 
ســليمان  محمــد 
عبــد املالــك، وإنتاج 

وإخراج  مرســى،  تامر 
إبراهيم فخر.

مي عز الدين تنفرد بالملصق
 األول لمسلسل "رسايل"

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف تقرير حديث جمللــة "هوليوود 
ريبورتر" منع اإلنتاج األصلي لشــركة 
"نتفليكــس" مــن املشــاركة فــي 

مسابقات مهرجان كان السينمائي.
وأرجع تييــري فرميو، مدير املهرجان، في 
حواره مــع "هوليوود ريبورتــر" إلى أن 
السبب الرئيس وراء منع "نتفليكس" 
أفامها  الشــركة عرض  لرفض  يعود 
في دور السينما، مفضلة عرضها على 

خدمتها للبث على اإلنترنت.
والقــت مشــاركة "نتفليكــس" في 
"كان" العام املاضي بفيلمي "Okja" و 
اعتراضا   "The Meyerowitz Stories"
من قبل صناع الســينما في فرنســا، 
اذ فشلت الشــركة في احلصول على 

لعرض  األخيرة  اللحظات  في  ترخيص 
الفيلمــني في دور العرض الفرنســية 
ملدة أســبوع واحد فقط متاشــيا مع 

القوانني الفرنسية.

الصباح الجديد - وكاالت:
قام مهندســون ورجال أعمال روس 
ثاثية  بتصميم شــاحنة خفيفة 
العجات، يقل ســعرها ثاث مرات 
عن سعر شاحنة "غازيل" الروسية.
وأطلقت على الشــاحنة اخلفيفة 
وقال  "الدبور".  شــميل  تســمية 
اســتوحوا  إنهــم  املصممــون 
شــاحنة  من  شــميل  تصميــم 
العجات  ثاثية  "النملة"  مورافيه 

السوفيتية.
ونصب املهندســون علــى قاعدة 
الســيارة محرك "ليفان" الصيني 
الــذي ينتــج قــوة 16.3 حصــان 
و15 نيوتــن/ متر من عــزم الدوران. 
واقتبســت الشــاحنة تعليقهــا 

ومخففات  )النوابــض  اخللفــي 
"واز"  ســيارة  مــن  الصدمــة( 
الروســية. أما الفرامل واألجهزة 
من  فاقتبســتها  الكهربائيــة 

سيارات "الدا".
وبلغــت حمولة الشــاحنة 700 

كيلوغرام وســرعتها القصوى 60 
كيلومترا في الساعة.

أما ســعرها فا يتجــاوز 300 ألف 
روبل، ما يعادل نحو اربعة آالف دوالر، 
علما أن ثمن شاحنة "غازيل" التي 

تنتج في مدينة نيجني نوفغورود 
الروســية ال يقــل عن 

ما  روبل،  ألف   755
 13 نحو  يعــادل 

ألف دوالر.

نتفليكس.. ممنوع
 من جوائز "كان"

"الدبور".. أرخص شاحنة 
روسية ثالثية العجالت

الصباح الجديد - وكاالت:
يبدو أن أزمــة فيس بوك ال تقبل 
على حل وشيك، فبعدما كبدت 
فضيحة خــرق البيانات لدى 50 
حملة  لصالح  مستخدم  مليون 
ترامــب االنتخابيــة، الشــركة 
البورصة،  في  اخلســائر  مليارات 
كشف مســتخدمون للمنصة، 
أنهم فوجئــوا برصد املوقع لكل 
االتصــاالت التــي أجروهــا من 
هواتفهم، فضا عمــا بعثوا به 

من رسائل.
موقع  مســتخدمو  واشــتكى 
التواصــل االجتماعي من تخزين 

موقــع فيــس بــوك معلومات 
أصدقائهم  أرقــام  عن  مفصلة 
الهاتفية وأعيــاد ميادهم، على 
وفــق ما نقلت صحيفــة "ديلي 

ميل" البريطانية.
وتقــول ديــان مكايــن، التــي 
تســتعمل الفيــس بــوك منذ 
أعوام، إنها اكتشــفت تسجيل 
فيس بوك جلميع االتصاالت التي 
أجرتهــا والرســائل التي بعثت 
بهــا بــني أكتوبــر 2016 ويوليو 
2017، ولم يتوقف األمر عند هذا 
احلد، بل ســجل عماق التواصل 
االجتماعــي تفاصيــل دقيقــة 

أخرى مثل مــدة املكاملة وتوقيت 
إجرائها.

وحني يطلب مســتخدمو فيس 
في  بــوك حــذف حســاباتهم 
املوقــع، يعــرض املوقع رســالة 
تستفســر حــول مــا إذا كانوا 
بنســخة  االحتفاظ  في  يرغبون 

من معلوماتهم".
وعند احلصول على هذه النسخة، 
يظهر حجم املعلومات "اخمليفة" 
التي قام فيس بوك بتخزينها، من 
دون أن يكون املســتخدمون على 
دراية بذلك، وهو ما عده منتقدون 

انتهاكا صارخا للخصوصية.

فيســبوك،  مؤســس  وقــدم 
مؤخــرا،  زوكربــرغ،  مــارك 
املنصة  ملســتخدمي  اعتذاره 
العالم،  في  األولى  االجتماعية 
حلماية  خطوات  باتخاذ  وتعهد 

اخلصوصية على نحو أفضل.
بعدما  زوكربرغ  خطوة  وجاءت 
صحفية  حتقيقات  كشــفت 
"كامبرديــج"  شــركة  أن 
بيانات  جمعــت  األميركيــة 
مايني األشــخاص مــن دون 
موافقتهــم، بغــرض التأثير 
الرئاســية  االنتخابات  على 

في 2016.

فيس بوك يسجل مكالماتك وتفصيالت "مخيفة"


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

