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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شركة رويال داتش شل، أمس 
ب العراق  الغاز  لزيادة  الثالثاء، سعيها 
إلــى 1.4 مليار قدم مكعــب يوميا 

بحلول 2020.
ونقلــت وكالة رويترز فــي تقرير لها 
اطلعت عليه الصبــاح اجلديد، قول 
مســؤول تنفيذي كبير لــدى رويال 
ملتزمة  "الشــركة  أن  شــل  داتش 
التزاما كامال مبشــروعها املشــترك 
للغــاز فــي العــراق"، مبينــا انها 
"تخطــط لزيادة إنتاجهــا من الغاز 
هناك إلــى 1.4 مليار قــدم مكعب 

يوميا بحلول 2020".
 وتتشارك شركة شل الهولندية مع 
تأسست  التي  البصرة  غاز  شــركة 
الســتثمار الغاز املصاحب بنســبة 
ميتسوبيشي  فيما شــاركت   ،44%
اليابانية بنسبة %5 بقيمة 17 مليار 
دوالر من ثالثة حقــول نفطية وهي 
حقل الرميلة والزبير وغرب القرنة /1.

ويهدف املشــروع الذي تديره شركة 
غاز البصــرة، إلى جتميــع الغاز من 
احلقول في جنــوب البالد مبا في ذلك 
حقــل غــرب القرنة1- الــذي تديره 
إكســون موبيل وحقــل الزبير الذي 

الرميلة  وحقل  اإليطالية  إيني  تديره 
الذي تطوره بي.بي.

وقال فرتس كالب املديــر العام لغاز 
البصرة إن "إنتاج الغاز من املشــروع 
املشــترك، املُنتج الرئيســي للوقود 
فــي جنوب العراق، يبلــغ حاليا 938 
مليون قدم مكعب قياسي يوميا مع 

التخطيط ملزيد من التوسع".
2013 )حني بدأ  وقــال كالب "منــذ 
املعاجلة  طاقــة  رفعنا  التشــغيل(، 

ألكثر من ثالثة أمثالها".
ويخطــط العراق لوقف حــرق الغاز 
بحلول 2021. ويتسبب حرق الغاز في 
فقد احلكومة إيرادات بنحو 2.5 مليار 
دوالر، في حــني أن كميات الغاز التي 
معظم  لتلبية  تكفــي  حرقها  يتم 
احتياجات توليد الكهرباء باستخدام 

الغاز، وفقا ملا ذكر البنك الدولي.
وكانت شــل قالــت إنها ســتركز 
شركة  وتنمية  تطوير  على  جهودها 
غاز البصرة بعد أن سلمت العمليات 
فــي حقل مجنــون إلــى احلكومة 
العراقية. كما باعت شــل حصتها 
في حقل غرب القرنة1- إلى إيتوتشو 

اليابانية.
تفصيالت أوسع ص7

زيادة إنتاج الغاز في العراق إلى
1.4 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2020

منشأة نفطية جنوبي العراق

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العبادي،  الوزراء حيدر  رئيس  أكد 
أن الوضــع األمنــي فــي العراق 
حتّســن كثيراً مقارنــة باملاضي، 
البناء"  "مرحلة  ان  الى  مشــيرا 
ستشــهد توفيــر فــرص عمل 

كبيرة للشباب.
احتاد  لقائه  العبادي خــال  وقال 
بيان  بحســب  العمال  نقابــات 
ملكتبه اطلعــت عليه، "الصباح 
اجلديــد"، إن "اجلهــد الوطنــي 
اســهم فــي تقليــل النفقات 
احلكومية بشــكل كبير"، الفتا 

الى ان "احلكومة مســؤولة عن 
كل عامل بالعراق في القطاعني 

اخلاص والعام". 
واضــاف العبــادي، أن "مرحلــة 
البناء ستشهد توفير فرص عمل 
كبيرة للشــباب"، مشيرا الى ان 
"الوضع األمني في العراق حتسن 

كثيرا مقارنة باملاضي".
وأكــد العبادي "تشــكيل جلنة 
عليــا لاقتصاد البديل بســبب 
اخملاوف العاملية من عدم االعتماد 
علــى النفط مســتقبا وألجل 

خلق اقتصاد منتج".

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفل عمــال العراق كزمائهم 
في شــتى أنحــاء العالم بعيد 
األول من أيار ) عيد العمال العاملي 
( لترجمــة شــعارهم )يا عمال 
العالم أحتــدوا(، حيث جتولوا في 
بغداد  العاصمة  طرقات وســط 
مقيمني  الرئيســية  وشوارعها 
كرنفالهــم املعهــود واملمثــل 

ألوسع اجلماهير الكادحة. 
ونظم العمال العراقيون متمثلني 
في شوارع  العام مسيرة  باالحتاد 
والســعدون  والنضال  الكــرادة 
وســط بغــداد، رافعــني الفتات 

حمراء خطت عليها شعاراتهم.
وفــي األول من أيار مــن كل عام 
يحتفل املايني حول العالم بيوم 
عيد العمــال، وفي بعض البلدان 
يطلق عليه اسم "عيد العمل". 
العراق  فــي  العمــال  ويحتــج 

االقتصادية  السياســات  علــى 
للحكومــات العراقية املتعاقبة 
ســيما بعد العام 2003، وعزوف 
تلك احلكومــات عن إيجاد حلول 
التي  االقتصادية  لألزمات  ناجعة 
تواجههم، وســط مــا يصفوه 
بتصفية  مســتمر"  "نهج  بأنه 
منشــآت الدولــة االقتصاديــة 
ومعاملها، وقطع رواتب العاملني 

فيها. 
العراق،  مناطق  وتشهد مختلف 
مئات التظاهــرات واإلعتصامات 
لشــريحة العمــال احتجاجــا 
على عــدم تقدمي احللول الناجعة 
للعاملــني في العقــود واألجور 
اليوميــة فــي وزارة الكهربــاء 
والعديد من الوزارات واملؤسسات 
احلكوميــة وضمــان حياتهــم 

ومستقبلهم.
تتمة ص3

بغداد- وعد الشمري:
املســتقلة  املفوضيــة  أكــدت 
لالنتخابــات، أمــس الثالثــاء، أن 
إلى  تخضــع  أجهزتهــا ســوف 
عمليتي اختبار قبل أيام من موعد 
االقتــراع، مؤكدة جنــاح التجارب 
الســابقة، فيما توقعت أن تصل 
نسبة توزيع البطاقات اإللكترونية 
حدثوا  الذيــن  الناخبــني  علــى 

معلوماتهم بايومترياً إلى 70%.
املفوضني  مجلــس  عضــو  وقال 
حازم الرديني إن "جلانا فنية تابعة 
لالنتخابات  املستقلة  للمفوضية 
حتركت إلى جميع احملافظات، بعد 
البالغ  أن مت نقل جميع االجهــزة 
عددها 60 الف جهــاز إلى مراكز 

االقتراع".
واضــاف الرديني فــي حديث إلى 

"الصبــاح اجلديــد"، أن "عمليات 
فحــص كامــل أجريــت لتلــك 
تعمل بشكل  أنها  وتبني  االجهزة 
جيــد وليس هناك أي مشــكالت 

فنية".
وأكــد أن "موضــوع الفحص قد 
جرى على اكثر من مرحلة والنتائج 
جاءت ايجابية، وهناك جتارب اخرى 
على تلــك االجهزة ســوف جتري 

بالتزامن مع قــرب االنتخابات من 
أجل التأكــد اكثر وتالفي حصول 

األخطاء".
وبني الرديني أن "التجارب حصلت 
على محطة افتراضية تشبه تلك 
التي سوف تعمل يوم االنتخابات، 
بداية من  والعمل  وااللية نفسها 

سحب هوية الناخب..
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
هنأ رئيــس التحالــف الوطني، 
الســيد عمار احلكيــم، العمال 
العمال  عيــد  فــي  العراقيــني 
األول  اليوم  الذي يصادف  العاملي 

من آيار.
التحالف  لرئاســة  بيــان  ونقل 
نسخة  اجلديد"  "الصباح  تلقت 
احلكيم  عمار  الســيد  عن  منه، 
قوله "بروٍح ملؤها العرفان نتقدُم 
بالتهاني  العماليــِة  للطبقــِة 
والتبريك مبناســبِة )عيد العمال 
العاملي( ونغتنُم هذه املناســبة 

التشريعية  الســلطتني  لنحث 
بذلِّ  على  العراِق  في  والتنفيذية 
قصارى اجلهود لسنِّ التشريعات 
والقوانــني الكفيلــة إلنصــاِف 
هذه الشــريحة املهمــة وتأمنِي 

متطلبات حياة حرة كرمية لها".
كما شدد الســيد عمار احلكيم 
البطالِة من  القضاِء على  "على 
خــالل النهوض بواقــِع القطاع 
اخلاص واســتثمار اليد العراقية 
العاملة فــي بناِء الوطن وحتقيق 
للســوِق  الذاتــّي  االكتفــاء 

العراقية".

العبادي: مرحلة البناء تشهد 
توفير فرص عمل كبيرة للشباب

عمال العراق يحتفلون
بعيدهم العالمي

اختباران جديدان ألجهزة المفوضية..
قبل أيام من االقتراع

الحكيم يشدد: إنصاف الطبقة العاملة والقضاء على البطالة

حركة التغيير: المرحلة المقبلة.. انتهاء
العالقة السلبية بين المركز واإلقليم

شخصية عشائرية بارزة تستبعد
حدوث صلح مع اإليزيديين في سنجار 23

يبلغ حاليا 938 مليونًا 

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
توالــت اإلدانات مــن جميع انحاء 
العالم أمــس الثالثاء بعدما لقي 
عشــرة صحافيني حتفهم ضمن 
سلســلة  في  القتلى  عشــرات 
اعتــداءات فــي افغانســتان في 
مــا وصفتــه األمم املتحــدة بأنه 

"استهداف متعمد" لإلعالم.
انتحــاري مزدوج  وأســفر تفجير 
في كابول عن مقتل 25 شــخصا 
بينهم رئيس قســم التصوير في 
مكتــب وكالة فرانــس برس في 
افغانســتان شــاه مراي وثمانية 
صحافيــني آخرين فــي حني قتل 
مراســل شبكة "بي بي سي" في 
هجوم منفصل في والية خوست 

الواقعة في شرق البالد.
وتنكــر االنتحــاري الثانــي فــي 
كابــول كصحافي وفجر نفســه 
وسط احلشــد، بحسب الشرطة، 
منظمة  وصفتهــا  عمليــة  في 

مراسلون بال حدود بالهجوم األكثر 
دموية الذي يستهدف اإلعالم منذ 

سقوط نظام طالبان في 2001.
القتلــى صحافيون من  وكان بني 
"راديو فري يوروب" وشبكتي "تولو 
االفغانيتني  فــي"  و"1تــي  نيوز" 

وغيرهم.
وأعرب األمني العــام لألمم املتحدة 
انطونيــو غوتيريش عن "غضبه" 
جــراء االعتــداءات التــي تبناها 
تنظيــم الدولة اإلســالمية وأدت 
إلى إصابة 49 شخصا آخر بجروح.

وقال غوتيرتيش إن "االســتهداف 
االعتداء  في  للصحافيني  املتعمد 
يؤكد مجــددا علــى اخملاطر التي 
يواجهها الصحافيون احملترفون في 

ممارسة أعمالهم الضرورية".
وفي اعتــداء ثالث شــهده اليوم 
افغانستان،  عاشته  الذي  الدامي 
قتل 11 طفال وأصيب 16 شخصا 
بجــروح بينهــم جنــود افغــان 
ورومانيــون عندما فجــر انتحاري 
ســيارته بالقرب من قافلة حللف 
شمال األطلسي في والية قندهار 

اجلنوبية.
األميركــي  الدفــاع  وزيــر  ورأى 
التي  الهجمات  أن  ماتيــس  جيم 
فــي  الصحافيــني  تســتهدف 
دليل على ضعف  أفغانستان هي 
إلــى تقويض  اجلهاديــني وتهدف 
العملية االنتخابيــة املرتقبة في 

تشرين األول/اكتوبر.
تتمة ص3

تقريـر

غضب دولي عارم لمقتل صحفيين
بهجمات دموية في أفغانستان

توقعات ببلوغ 70 % من توزيع بطاقة الناخب اإللكترونية

يتقدم رئيس حترير صحيفة "الصباح اجلديد" 
إسماعيل زاير وأسرة حترير اجلريدة بالتعازي 

القلبية لألستاذ فاروق مال مصطفى والبروفيسور 
الدكتور عز الدين مصطفى رسول بوفاة ابن 

اختهما الكاتب والصحفي دانا جالل.
تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته وألهمكم وعائلته جميعاً الصبر والسلوان.. 
نشارككم األحزان بصادق املواساة 

للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء..
)إنَّا هلل وإنَّا إليه راجعون(

تعزية

عمار احلكيم

جانب من مخلفات تفجير كابول 



بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث املمثل اخلــاص لألمني العام لألمم 
املتحدة فــي العراق يــان كوبيش مع 
امينة بغــداد الدكتــورة ذكرى علوش 
مجاالت التعاون التي ميكن ان تقدمها 
العاصمة  بواقع  للنهوض  املتحدة  األمم 
العراقيــة في خططها املســتقبلية 

ملرحلة ما بعد داعش. 
وخــال مناقشــاته التــي أجراها مع 
الدكتورة علــوش، والتي تــرأس أيضاً 
اللجنة الدائمة للنهــوض بواقع املرأة 
العراقيــة والتابعــة جمللــس الــوزراء، 
أّكــد املمثل اخلاص علــى دور املرأة في 
السياســة وحّث الناخبــني على منح 
املرشــحات الاتــي يتميــزن باملهنية 
في  يتنافســن  ممن  العالي  والتأهيــل 
 12 االنتخابــات البرملانية املقــررة في 
يســتحقنها  التي  الفرصة  اجلاري  أيار 
البناء  إعــادة  لإلســهام في عمليــة 
وإعــادة التأهيل ملرحلة مــا بعد النزاع 
كعضواٍت في مجلس النواب واحلكومة 

املستقبلية .   
وقال املمثل االممــي كوبيش بعد هزمية 
داعش اإلرهابي، حان الوقت بالنســبة 
لنا في األمم املتحدة إلعادة توجيه عملنا 
والتركيــز أكثــر على مجــاالت إعادة 

التأهيل وإعــادة اإلعمار والتنمية دعماً 
للعاصمة العراقيــة بغداد في العديد 
من النواحي التي تعّد حاســمًة لسير 
احليــاة الطبيعية للمدينة، مبا في ذلك 
أو تدريب اخلبــراء على كيفية  تثقيف 
حشد االستثمارات والدعم الحتياجات 
األسر  بينهم  ومن  وســكانها،  املدينة 

التي تعيلها النساء.« 
وأضــاف يــان كوبيــش أّن اجتماعاٍت 
الحقًة ســُتعقد بني ممثلي األمم املتحدة 
املســاعدات  لبحث  بغــداد  ومدينــة 
والتعاون املستقبليني، وإجراء مزيٍد من 
املناقشات حول دورٍ أكثر أهميًة للمرأة 
واالجتماعية  السياســية  احليــاة  في 
واالقتصادية، وكيف ميكن لألمم املتحدة 
زيادة دعمها في هذا السياق ، معربا عن 
ارتياحه إزاء املشــاركة القوية للنساء 
كمرشحاٍت في انتخابات 12 أيار اجلاري 
وحّث الناخبني في بغداد وفي احملافظات 
االخرى على منح صوٍت قويٍّ للنســاء 
الاتي يرفــدن العمليــة الدميقراطية 

بالكفاءة واألمانة واملهنية والتفاني. 
وقال املمثل االممي تسّرني جداً رؤية عددٍ 
ال بــأس به من املرشــحات ممن يتميزن 
والتأهيل  القــوة  عاٍل مــن  مبســتوًى 
والكفــاءة ، ودان املمثــل اخلاص لألمني 
والهجمات  اللفظية  العام اإلســاءات 
املرشــحات،  بعض  ضد  الشــخصية 

وحّث الناخبني علــى »عدم االجنرار وراء 
التلميحات التي توّلدها تلك الهجمات 
والترهيب واإلهانات املوجهة ضد بعض 
املرشحات ال لشــيٍء سوى للتشتيت 
وإحلاق األذى بهن وتثبيطهن وناخبيهن.« 

وناشــد املمثــل االممــي املواطنني في 
بغــداد أن يخرجوا ويُدلــوا بأصواتهم 
ملرشــحيهم بأعــداد كبيــرة. صّوتوا 
لألفضل وال تنســوا أن النســاء ميثلن 
ولديهّن  والكفاءة  األمانة  عناصر  أقوى 

القدرة والرغبــة بالعمل بجدٍّ من أجل 
التغييــر ، معربا عن امله أن تشــهد 
بغــداد التصويت للكثير من النســاء 
، وأن يتيــح القــادة  جمللــس النــواب 
السياسيني لهن بعد االنتخابات مواقع 

في احلكومــة لإلفادة مــن مؤهاتهّن 
وخبراتهن وتعليمهن.« 

على صعيد متصل قــام املمثل االممي 
بزيارة الى محافظــة البصرة في اطار 
جولــة يُجريها في شــتى محافظات 
االســتعدادات  تقييم  بهــدف  العراق 
واستكشــاف  واألجــواء  االنتخابيــة 
االحتياجات في هذه املناطق في مرحلة 
ما بعد داعش وكيف ميكن لألمم املتحدة 

تقدمي املساعدة. 
وأقر كوبيــش بأن التغييــر على أرض 
الواقع مع الهزمية العســكرية لداعش 
واحلاجة إلى التصــدي لتحديات إعادة 
االســتقرار والتنمية وإعــادة التأهيل 
والتدريــب والتعليم والرعاية الصحية 
ُتلي علينا نهجاً  والبيئة كلها عوامُل 
جديــداً ، ولفت الى ان هذه فترٌة جديدٌة 
في حياة الباد، أي مرحلة ما بعد داعش، 
وعلينا نحن فــي األمم املتحدة أن نكون 
أوسع نشــاطاً وأكثر تركيزاً في تقدمي 

املساعدة لتلبية احتياجات الناس.« 
واضاف املمثل االممي الى ان املناقشــات 
التي أجراها مع كلٍّ من محافظ البصرة 
وقائد عمليــات البصرة ورئيس مكتب 
لانتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية 
في البصرة تطرقت إلى االســتعدادات 
لانتخابات الوطنيــة التي تّثل فرصًة 
للعراقيــني إلســماع صوتهم وإحداث 

تغييرٍ إيجابّي ، مجددا تأكيده على هذه 
النقطة في البصرة ، ُمعرباً عن عرفانه 
لتضحيات هذه احملافظة اجلنوبية التي 
قّدمت العديد من الشهداء من جموع 
املقاتلني الذين حاربوا داعش في مدينة 
املوصل الشمالية ومناطق أخرى، فضاً 
عن توفير هذه احملافظِة شــرياَن احلياة 

االقتصادي للباد. 
وقال كوبيش لقد  »حتدثنا عن الشباب 
من  عائدون  منهــم  فالعديد  حتديــًدا 
ساحات القتال وهم يحتاجون إلى أفٍق 
جديٍد، يحتاجون إلى توفير الوظائف وأن 
يكون لهم مستقبل. على األمم املتحدة 
والهدف من هذه  أن تقدم املســاعدة، 
الزيارة هو أخذ املشــورة من املسؤولني 
هنــا حول اجملاالت التــي ينبغي العمل 
فيها بشكٍل أكبر، وكيف يجب أن نعيد 
تركيز أنشــطتنا التي ينبغي أن تكون 

أكثر فائدًة للبصرة وملواطنيها.« 
وأعرب  كوبيــش عن أمله في أن تعمل 
األمم املتحدة مع احلكومة اجلديدة التي 
سُتفرزها االنتخابات ، وقال ان املنظمة 
الدولية تأمل أن يكون لنا شــريٌك جيٌد 
بعد االنتخابات فــي احلكومة اجلديدة، 
وسنعمل معاً على خلق ظروٍف أفضَل 
من شأنها حتســنُي حياة الناس، مبا في 
ذلك في البصرة، العاصمة االقتصادية 

للباد.« 

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

املرحلة  ان  التغييــر  حركة  أكدت 
احلقبة  انتهاء  ستشــهد  املقبلة 
الســلبية التي اعترت العاقة بني 
املركــز واالقليم، مشــيرة الى ان 
الذي كان  الواقعــي  التعامل غير 
ينتهجــه احلــزب الدميقراطي مع 
العــراق منذ عــام 2004، انعكس 
ســلباً على دور وتأثيــر الكرد في 

العراق.
وقال عضو مجلس النواب املرشح 
التغيير هوشــيار عبد  عن حركة 
اهلل في تصريــح للصباح اجلديد، 
املقبلــة ستشــهد  املرحلــة  ان 
انتهاء حقبة ســلبية من العاقة 
بني املركــز واالقليــم، كان احلزب 
الدميقراطي يتحكم بها بعيدا عن 
الرؤية الوطنيــة، مؤكدا ان احلزب 
الدميقراطي ومنذ عام 2005-2004 
عدائية  سياســية  ينتهــج  كان 
بالضد من العراق، ولم يكن يراعي 
فــي تعامله هــذا مبــدأ العيش 

املشترك في بلد واحد.
وأضاف عبد اهلل، » بعد عام 2004 
ظهــر توجهان بنحــو واضح في 
األول كان  العــراق،  التعامل مــع 
ميثل رؤية املنســق العــام حلركة 
الذي  التغيير نوشيروان مصطفى 
كان يؤكد ضــرورة ان يكون للكرد 
سياســة واقعيــة وان يوظفــوا 
العمق الكــردي املمتد في العراق 
كان  والثاني  تطلعاتهم،  لتحقيق 
ميثله احلزب الدميقراطي الذي وضع 
نفســه في حضن تركيا، ألنه كان 
يســعى لتغيير بوصلــة العاقة 
الدولة  نحــو  وحتويلها  الكرديــة 

التركية«.
»ذلــك  ان  اهلل،  عبــد  واوضــح 
ظهر جليــاً عندما ســعى احلزب 
الدميقراطــي البعــاد الكــرد عن 
العراق واحداث حالــة الطاق مع 
الدولة العراقية، بخاف التوجهات 
تدعو  التغيير  التي كانت حركــة 
لها، النــه كان يعتقد بأن مصاحله 
االقتصادية والشخصية والعائلية 
مرتبطــة بتركيا، وتابــع ان هاتني 
األجندتــني أوصلتنــا الــى إجراء 
االســتفتاء الكارثــي، الن احلــزب 
الدميقراطي كان يعمل جاهدا على 
وربطهم  العــراق  عن  الكرد  إبعاد 

بتركيا.«      
الدميقراطي  »احلزب  ان  الى  مشيرا 
كان لــه دور فــي ادخــال داعش 
الــى العراق، وهو مــا ثبت بعد ان 
انســحب احلــزب الدميقراطي من 
سنجار ومناطق اخرى في املوصل، 

وذلك ظهر  داعش،  الى  وســلمها 
جليا عندما قال رئيســه ان عاقة 
الكرد بالعراق انتهت وان االن لدينا 

جار جديد«.
واكــد عبــد اهلل، ان »على حركة 
التغييــر ان تتنع من املشــاركة 
الصف  وحدة  تبني شــعارات  في 
الكرديــة املصطنعــة، وعليها ان 
تدرك ان االنضمــام الى األجندات 
التــي تطلقهــا بعــض االطراف 
القوميــة والطائفية مــع بغداد، 
ســيعيد ذات املوديل السابق الذي 
كان يعد بغداد عدوا لنا«، واردف ان 
»مصلحة شعب كردستان تكمن 
في  املواطنون جميعا  يتساوى  بان 
الدســتور  وان  والواجبات،  احلقوق 
العراقي هو الضمان للحفاظ على 
كيان كردستان وليس االحزاب التي 

تتاجر بذلك«.
وكان املتحدث باسم حركة التغيير 
شــورش حاجي قد اعلن في وقت 
ســابق ان احلركة لديها تفاهمات 
مع قوى عراقية لتشكيل حكومة 
اغلبية سياســية فــي العراق ما 

بعد االنتخابات املقبلة.

لتشــكيل  حزبه  تأييــد  معلنــا 
حكومة أغلبية سياســية تنهي 
احملاصصــة والتوافقية التي كانت 
الســابقة  املراحل  خال  معتمدة 
لتشكيل العملية السياسية في 

الباد. 
الدميقراطي  احلــزب  اعلــن  بدوره 
األغلبية  ملبدأ  رفضه  الكردستاني 
السياســية للمرحلة املقبلة في 
العراق، مؤكداً ان ذلك من شــأنه 
ان يفرض املزيد مــن التفرد وإلغاء 

األخرين في العراق.
النواب عن  وقالت عضو مجلــس 
احلزب الدميقراطي أشواق اجلاف في 
تصريح للصباح اجلديد، ان »مسألة 
مطبقة  السياســية  االغلبيــة 
الن  بشيء جديد،  وليست  اساسا 
بعض االطراف السياســية حتاول 
اعطــاء صفة شــرعية على ذلك 
من خال التصوير على ان االغلبية 
الدميقراطية  تثــل  السياســية 

احلقيقية املنشودة في الباد«.
وتابعت ان »هؤالء ميسكون مبفاصل 
احلكم وينتهكــون حقوق االخرين 
ويشرعون ما يصب في مصاحلهم 

مــن قوانني فقــط«، واردفت »اننا 
العراق لم نصــل الى مصاف  في 
الدول الدميقراطية، وان طرح فكرة 
السياســية  األغلبية  حكومــة 
ميثل مســك زمام احلكم بقبضة 
من حديد، وهو مــا عّدته مخالفاً 
الى  مشيرة  العراقي«،  للدســتور 
ان  الى  املعطيات تشير  ان »جميع 
االرضية االن غيــر مهيأة لتطبيق 

مبدأ االغلبية السياسية«.
وتابعت ان »بقــاء الكرد مختلفني 
وعــدم وجود رؤيــة كردية موحدة 
جتــاه املرحلــة احلاليــة او املرحلة 
املقبلة، ســيضر بهــم كثيراً، وان 
النتائج ستكون سلبية جدا على 
شعب كردستان، اذا بقي التشرذم 
والتناحــر الكردي« وهــو ما عّدته 
امــام حصــول الكرد على  عائقاً 
حقوقهم وفقا للدستور العراقي.     
بدوره توعد االدعاء العام في اقليم 
مع  بالتعامل قضائيا  كردســتان، 
اي شــخص او جهة حتاول تزييف 
مقاطــع فيديو للمرشــحات في 
انتخابــات مجلس النــواب املقرر 

إجراؤها في 12 ايار املقبل.

وقــال بيان لرئاســة االدعاء العام 
في كردســتان حصلــت الصباح 
اجلديد على نســخة منه،« إن كل 
من يحاول نشــر مقاطــع مزيفة 
فــي مواقع التواصــل االجتماعي 
على املرشحات الكرديات، أو يقلل 
من شــأنهن، ويطعن بشــرفهن 

سيعامل على وفق القضاء«.
واضــاف ، ان »هــذا النــوع مــن 
االنسان  حلقوق  مناف  األســاليب 
احلنيف، وســتكون  الدين  وقيــم 
هناك اجراءات قاسية ضد كل من 

تثبت عليه التهم«.
منظمة شمس  قالت  جانبها  من 
املســتقلة ملراقبة االنتخابات في 
إن »التكنولوجيا  إقليم كردستان، 
املســتخدمة في التصويت خال 
املقبلة ســتحد من  االنتخابــات 
والتزويــر«،  التاعــب  محــاوالت 
فيمــا حذرت من دعــوات التخلي 
التصويت  أجهزة  اســتعمال  عن 

اإللكترونية.
وقــال مدير شــبكة »شــمس« 
ملراقبــة االنتخابــات، هوكر جتو، 
في تصريح صحفي إن »أســاليب 

تشــهد  الدعائيــة،  احلمــات 
اختافا عن ســابقاتها مع دخول 
أدوات عصريــة، منهــا شــبكات 
التواصل االجتماعي، واســتعمال 
عبر عن  فيما  الرأي«،  استطاعات 
أسفه النتشار ظاهرة »التشهير« 
التي تســيء كثيرا إلــى حمات 

املرشحني.
وبشــأن اخملاوف من حصول حاالت 
تزوير يوم االقتراع، أوضح جتو، »في 
فعليا  السابقة حدثت  االنتخابات 
تزوير ولكننا كشــفناها  عمليات 
لكن  وأدلة،  إثباتــات  لدينا  وكانت 
هــذه املــرة فــرص التزويــر تبدو 
أضيق، نتيجة االســتعانة بأجهزة 
إلكترونية فــي التصويت وكذلك 

في عمليات العد والفرز«.
وشــدد جتو، » في حال استمرت 
املفوضيــة بإجراءاتها احلالية ولم 
ترضــخ للضغوط التــي تتعرض 
لها من قبل األحزاب، فإن العملية 
فيما  ســليم،  بشــكل  ستسير 
تبقــى اخلروق التي تســبق موعد 
االقتــراع التي من شــأنها أن تؤثر 

على خيار الناخب فقط«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب االحتــاد العــام لنقابات عمال 
بتطويــر  الثاثــاء،  أمــس  العــراق، 
وتأهيــل  اإلنتاجيــة  القطاعــات 
مؤسســات الدولة وحمايــة اإلنتاج 
احمللي، فيما دعا الى التعجيل بإصدار 

والضمان  للتقاعــد  جديــد  قانــون 
االجتماعــي للعمــال وفــق معايير 

العمل الدولية.
وقــال االحتــاد فــي بيــان صحفي، 
مبناســبة ذكرى عيد العمال، وتلقت 
»الصباح اجلديد« نســخة منه، »في 

هذه املناســبة العمالية اجمليدة ال بد 
من تأكيد أهميــة مواصلة الضغط 
وتصعيد املطالبات اجلماهيرية بإعادة 
هيكلــة بنيــة االقتصــاد العراقي، 
وتنويــع قاعدة اإلنتــاج الوطني عبر 
تعزيز وتطوير القطاعات اإلنتاجية في 

الصناعة والزراعة والتشــييد والبناء 
واخلدمــات، وحتديــث وتطويــر البنى 

التحتية«.
وشدد االحتاد، أنه »ال بد من إعادة تأهيل 
القطاع  ودعــم  الدولة  مؤسســات 
اخلاص اخلدمي واملنتج، وحماية اإلنتاج 

احمللي مــن املنافســة عبــر تطبيق 
قوانــني التعرفة اجلمركيــة وحماية 
املســتهلك، وإلزام مؤسسات الدولة 

بشراء منتجات تلك الشركات«.
العام  »احتادنــا  أن  االحتــاد،  واضــاف 
يضم صوته الى األصــوات العمالية 

بإلغاء  كلل  دون  املطالبــة  والنقابية 
القرار الصدامي رقم 150 لسنة 1987 
والقانون اجلائر 52 لسنة 1987، وإطاق 
حق التنظيم والنشاط النقابيني في 
جميع املشاريع واملؤسسات اإلنتاجية 
واخلدمية«، داعيــا الى »التعجيل في 

إصدار قانون جديد للتقاعد والضمان 
االجتماعي للعمال وفق معايير العمل 
واحلريات  احلقوق  قانون  وإقرار  الدولية، 
النقابية وفــق معايير العمل الدولية 
بعد مصادقة العــراق على انضمامه 

إلى اتفاقية 87 لسنة 1948«.

شؤون عراقية2

حركة التغيير: المرحلة المقبلة.. انتهاء
العالقة السلبية بين المركز واإلقليم

عّدت االلتزام بالدستور ضمانًا للحفاظ على كيان كردستان 
د. علي شمخي

يبحث الكثير من السياسيني ممن يتصدون 
للمهام واملســؤوليات عن لغة مشتركة 
ابناء شــعبهم يستطيعون  تقربهم من 
مــن خالها ادامــة التواصــل والتفاعل 
معهــم ويعانــي بعضهم مــن انقطاع 
السبل للوصول الى قلوب الناس وكسب 
تأييدهم وتعاطفهم ولطاملا  كانت ظاهرة 
)التأثر والتأثير( مفصا مهما من مفاصل 
جتليات الوعي لدى املواطن في اي مجتمع 
فكلما زاد التفاعل بني السياسي ) املرسل 
(و املواطن )املتلقــي(  تعمق التأثر والتأثير 
بينهمــا ..ويحفل املشــهد العراقي منذ 
السياســي  لعاقة  متباينة  بصور   2003
مــع املواطن فثمة من اســتطاع النجاح 
بالتاثير فــي جمهوره وتركت خطاباته اثرا 
ساحرا في القلوب وثمة من كانت مبادراته 
وافعاله واملشــاريع التي قدمها تشهد له 
بالنزاهة والصدق مــن دون ان يتحدث بها 
الى الراي العــام فيما يعانــي اخرون من 
اغتراب داخلي لم يستطيعوا اخلروج منه 
وهؤالء فقدوا القدرة علــى فهم مايريده 
جمهورهم بالتحديد او أخطأوا السير في 
اخر  واتخذوا سبيا  مســالك جمهورهم 
يتمثل باالنصات الى وسطاء ملعرفة حاجات 
النــاس او اهتماماتهم وفضلوا البقاء في 
بروجهــم العاجية داخل اســوار اخلضراء 
يتنقلون  الذيــن  البريد  واكتفوا بســعاة 
ذهابا وايابا بينهم وبني مواطنيهم لقضاء 
حاجاتهم ..وماعاد مثل هؤالء يعرفون تاما 
ما يجري في االزقة والســاحات والشوارع 
ومايعتمر في القلوب والنفوس ومايتداوله 
الشارع من احاديث الساعة .. ونسيت مثل 
هذه الطبقة السياســية النرجســية ان 
الناس تبحث عمن يشــاركها املاء والغذاء 
الهموم  وتبحث عمن يشــاركها  والهواء 
واالفراح واالتراح ..لذا يكتشف ممثلون مثل 
هذه الطبقة السياســية  في اول اختبار 
حقيقــي وفي اول لقاء مــع اهلهم وابناء 
شعبهم وجلدتهم بانهم غرباء وقاصرون 
اجلمهور  مايطرحــه  مــع  التفاعل  عــن 
عليهم مــن افكار واليقوون على مواجهة 
بتقصيرهــم  االعتــراف  او  االنتقــادات 
وفشــلهم في حتقيق جزء من متطلبات 
وحاجات شــعبهم وهنا تكــون املواجهة 
من  تزيد  ومتصادمــة  ومنفعلــة  حامية 
اغتراب السياسي وتزيد من القطيعة مع 
املواطن ويدرك حينها الكثيرون بان الغربة 
بني االهل والوطن اشــد وطاة واقسى من 
االغتراب في بــاد املهجر ..وان االبتعاد عن 
الناس وعدم االنصات الــى همومهم هو 
افتراق معهم يدفع ثمنه السياســي اجا 
ام عاجا وتبدو مظاهره في السخط وفي 
االنتقاد بصوت عال مــع اول مواجهة في 
الســاحات وامليادين العامــة وان االقتراب 
مع االخرين يعني كسب املودة واستجاب 
التأييــد والنجــاح في اي محفــل عام او 

خاص.

اغتراب داخلي !

تقـرير

الممثل األممي يدعو للنهوض بواقع المرأة ودعم المرشحات 

اتحاد العمال يطالب بتطوير قطاعات اإلنتاج 

بحث مع أمينة بغداد تطوير العاصمة  

اجتماع حلركة التغيير

اعلن الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني رفضه 
لمبدأ األغلبية 
السياسية للمرحلة 
المقبلة في العراق، 
مؤكدًا ان ذلك من 
شأنه ان يفرض 
المزيد من التفرد 
وإلغاء األخرين في 
العراق
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بغداد – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في قيادة عمليات 
بغداد امــس الثالثاء، إلقــاء القبض 
علــى متهمني بـ"اإلرهــاب" والقتل 
والسرقة بينهم امرأتان في العاصمة 

بغداد.
وقال املصــدر إن "القوات األمنية في 
قيــادة عمليــات بغــداد متكنت من 
باإلرهاب  القبض على متهمني  إلقاء 
فــي مناطق حــي العامــل، ومدينة 
الصدر، واحلسينية شــرقي بغداد" ، 
الفتا الى القــاء القبض على متهم 
بالقتل في منطقة احلميدية شرقي 
بغداد، ومتهــم بالتزوير في منطقة 
ومتهمني  )الشــعب(،  البساتني  حي 
واحلرية،  بالسرقة في مناطق، األمني، 
وإلقاء  واحلبيبيــة،  البنــوك،  وحــي 
القبض على امرأتني بتهم الســرقة 

في منطقة الكاظمية". 

ديالى – استهداف دورية  
في شــرطة  امنــي  أفــاد مصــدر 
محافظــة ديالى امــس الثالثاء، بأن 
شرطيا قتل، فيما اصيب اخر بانفجار 
عبوة ناسفة على دورية راجلة شمال 

شرق بعقوبة.
وقال املصدر إن "عبوة ناســفة كانت 
موضوعة على طريق زراعي في حوض 
الوقف، )22كم شمال شرق بعقوبة(، 
انفجــرت، صباح يوم امس على دورية 
راجلة للشــرطة، ما اسفر عن مقتل 
احــد افرادها واصابة اخــر بجروح" ، 
مضيفــا ان "االجهزة االمنية فتحت 

حتقيقا باحلادث".

كركوك – انفجار ناسفة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 

كركوك امس الثالثاء بأن مدنيني اثنني 
قتال بانفجار عبوة ناســفة شــمال 

غربي احملافظة.
وقــال املصدر إن "عبوة ناســفة من 
مخلفــات داعــش انفجــرت، عصر 
يوم امس قرب احد املنــازل في قرية 
العطشــانة التابعة لقضاء الدبس، 
)55 كم شــمال غربــي كركوك(، ما 
اســفر عن مقتل مدنيني في احلال" ، 
مضيفا أن "قوة من الشــرطة نقلت 

اجلثتني الى دائرة الطب العدلي". 

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة بابل امــس الثالثاء، إلقاء 
القبــض علــى عشــرات املطلوبني 
مبــواد قانونيــة وجنائيــة مختلفة 
مناطق  أمنية شملت  خالل عمليات 

متفرقة من احملافظة.

وقال املصــدر االمني "خــالل الـ 48 
الشرطة  نّفذت قوات  املاضية  ساعة 
وتفتيش شــملت  دهــٍم  عمليــات 
مناطق متفرقة من احملافظة أسفرت 
عن إلقاء القبض علــى )54( متهماً 
ومخالفات  جنائيــة  جرائم  بإرتكاب 
بحقهم  صــادره  متنوعة  قانونيــة 
الســلطة  مــن  قبــض  مذكــرات 
القضائية" ، مضيفــا أن "العمليات 
جرت بناًء على معلومات استخبارية 
دقيقة وتعاون االهالي"، مشيراً الى أن 
"املعتقلني نقلوا الى مراكز لالحتجاز 
االجراءات  بقية  إلســتكمال  األمني 

القانونية بحقهم".

االنبار – قصف جوي
عمليات  بقيــادة  رفيع  اكد مصــدر 
األنبار امس الثالثــاء، تدمير ملجأين 
بقصف  لـ"داعش"  تابعني  محصنني 

لطيران F16 العراقي جنوبي الرطبة.
العراقي   F16 وقال املصدر إن "طيران 
متكن من قصــف ملجأين محصنني 
لتنظيــم داعش في جنــوب الرطبة 
بالصحــراء، )310 كم غرب الرمادي(" 
، مضيفــا أن "القصف اســفر عن 
تدمير امللجأين وقتــل عناصر داعش 

بداخلهما".

الديوانية – عمليات دهم 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة الديوانية امس الثالثاء، عن 
القبــض علــى 13 متهمــا بقضايا 

مختلفة بينها جنائية في احملافظة.
وقال  املصدر االمني إن "مفارز ودوريات 
مركزي شــرطة النهضة واجلمهوري 
نفذت ممارســة امنية واسعة النطاق 
من اجل متابعة تنفيذ مذكرات القاء 
القبــض الصادرة مــن القضاء بحق 

املطلوبني القت مــن خاللها القبض 
على 7 متهمني مبواد قانونية مختلفة 
كان من بينها جنائية تتعلق بقضايا 
غير اخالقية وفق املــادة 395"، مبيناً 
" وجــرى التحقيق مــع املتهمني في 

التهم املوجه اليهم" .

ميسان – حمالت امنية 
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة ميســان واملنشــآت امس 
الثالثاء متكن تشكيالتها من القبض 
بجرائم  املتهمــني  على عــدد مــن 
جنائية مختلفة ، خالل حمالت أمنية 
واسعة النطاق وكذلك تدقيق أسماء 
األشــخاص لتعقــب املتهمــني في 

السيطرات والطرق اخلارجية. 
التهم تنوعت  ان  وبني املصدر االمني 
بني جرائم القتل العمد والســرقات ، 
والقاء القبض علــى متهم مطلوب 

اســتناداً إلحكام املــادة الرابعة من 
قانون مكافحة اإلرهــاب ، ومتهمني 

آخرين على وفق جرائم مختلفة. 

نينوى – عملية امنية 
كشــف مركز االعــالم االمني امس 
انفــاق خاصة  العثور على  الثالثــاء 
ناحية حمام  فــي  "داعش"  لتنظيم 

العليل في مدينة املوصل.
وقــال الناطق باســم املركز العميد 
يحيى رســول في بيان له إن "مفارز 
الفرقة  في  العسكرية  االستخبارات 
20 ومبعلومات دقيقة عثرت على عدد 
من االنفــاق اخلاصة بعصابات داعش 
االرهابيــة في قرية )ادحلــة( التابعة 
مدينة  فــي  العليل  حمــام  لناحية 
املوصل" ، مضيفا أن "عصابات داعش 
اإلرهابية كانت تستخدمها كمالذات 

لعالج جرحاها" .   

اعتقال إرهابيين في عدد من مناطق العاصمة بغداد * القبض على )54( متهمًا بجرائم جنائية ومخالفات قانونية في بابل
تدمير ملجأين لـ"داعش" بقصف جوي جنوبي الرطبة * العثور على أنفاق لتنظيم "داعش" في حّمام العليل 

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مســؤول إيراني، أن الســلطات العراقية 
رفضت إلغاء تأشــيرات الدخــول لإليرانيني الى 
العراق وال ســيما خــالل زيــارة أربعينية اإلمام 
احلســني في كربالء التي يشــارك فيها سنويا 
حوالي 3 ماليني إيراني يدفع كل منهم 40 دوالرا 

للحصول على التأشيرة.
وقال املدير العام لشــؤون احلدود بوزارة الداخلية 
اإليرانية شــهريار حيدري ان بالده "تســعى من 
خــالل التدابير املتخذة ان نقلــل من نفقات زوار 
األربعني اإليرانيني الى العراق ليشاركوا بسهولة 
فــي هذه الزيــارة املعنويــة"، مبينــا ان "إلغاء 
التأشيرة لزوار األربعني مشروط بإلغائها من قبل 

اجلانبني".
واضــاف "بناء علــى املفاوضات الســابقة بني 
الرئيس اإليراني حســن روحانــي ورئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي أعلنت إيران اســتعدادها 
إللغاء تأشيرة االربعني وبالطبع البد من موافقة 
اجلانب العراقي من اجل حتقــق هذا األمر"، كما 

نقلت عنه وكالة "فارس" اإليرانية.
وتابع حيدري ان "املســؤولني العراقيني ليســوا 
مســتعدين في الوقت احلاضر إللغاء تأشــيرة 
زيارة األربعني لإليرانيني"، مشــيرا الى انه "برغم 
استعداد إيران إللغاء تأشيرة األربعني اال ان اجلانب 
العراقي لم يعلن أي رغبــة إللغائها وبناء عليه 
فإن إلغاء التأشيرة غير ممكن في الوقت احلاضر".
يذكر ان مســاعد وزير الداخلية اإليراني لشؤون 
األمــن والشــرطة حســني ذو الفقــاري أعتبر 
"إلغاء تأشــيرات الدخول إلى العراق أمرًا مهما 
وأساسيا"، موضحا ان بالده "موافقة متاما على 
إلغائها لكن احلكومــة العراقية لديها وجهات 

نظر مختلفة إزاء هذا املوضوع".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلقت القــّوات األمنية، أمس الثالثاء، عملية 
مشــتركة ملالحقة عناصر داعش جنوب غربي 

كركوك.
وأفاد بيــان صادر عن مركز االعــالم االمني، ان 
قوات احلشد الشعبي ممثلة باللواء 11 والفرقة 
اآللية من قــوات الشــرطة االحتادية، أطلقت 
عمليــة أمنية جنوب غرب كركــوك بعد ورود 

معلومات استخبارية دقيقة.
وأضاف البيــان ان العملية تســنهدف أوكار 
تنظيــم داعــش فــي مناطــق "العضيبــة 
والشــريفية" ضمن قرى احلويجة جنوب غرب 

كركوك.
وأشــار إلى ان العملية أســفرت عــن العثور 
على عدد من االنفاق واملضافات تضم أسلحة 

وإعتدة مختلفة.

العراق لم يبد رغبة 
بإلغاء تأشيرة الدخول 

لإليرانيين

عملية مشتركة 
لمالحقة عناصر داعش 

في كركوك

الملف األمني

عمال العراق يحتفلون
في بغداد بعيدهم العاملي

ويدعو االحتاد العــام لنقابة العمال 
الى  العراق  لعمــال  املمثل  باعتباره 
أهمية مواصلــة الضغط وتصعيد 
بإعادة هيكلة  املطالبات اجلماهيرية 
بنيــة االقتصــاد العراقــي، وتنويع 
قاعــدة اإلنتاج الوطنــي عبر تعزيز 
وتطويــر القطاعــات اإلنتاجية في 
والبناء  والتشييد  والزراعة  الصناعة 
واخلدمــات، وحتديث وتطويــر البنى 

التحتية.
وتبدأ فكــرة حتديد يوم االول من ايار، 
لالحتفال بعيد العمال في أستراليا، 
ثم انتقلــت إلى الواليــات املتحدة 
ليكــون أول احتفال رســمي بعيد 
العمال في نيويورك، ثم انتشر احلدث 

ليصبح عامليا تكرميا للعمال.
ومت حتديــد األول مــن شــهر أيــار 
لالحتفال به كذكرى إلحياء النضال 
العمل،  من أجــل خفض ســاعات 
حيث تعد والية شيكاغو األميركية 
تفجرت  حــني  االحتفــاالت  أصــل 
نزاعــات بني العمال وأربــاب العمل 
اليومي  العمل  ســاعات  لتخفيض 
حيث نظم عمال شيكاغو في 1 أيار 
1886 إضرابا عــن العمل للمطالبة 
رافعني  العمل،  ســاعات  بتخفيض 
شعار )8 ســاعات عمل و8 ساعات 
راحة و 8 ساعات نوم(، وحققت تلك 
الدعوى لإلضراب جناحا كبيرا وشلت 
احلركــة االقتصاديــة فــي حينها، 
وتدخلت الشــرطة وقتلت عددا من 
املتظاهرين كمــا قتل عدد من أفراد 

قنبلة  مجهول  إلقاء  إثر  الشــرطة 
وسط جتمع للشرطة.

وفــي أعقاب وفاة عدد مــن العمال 
علــى أيــدي الشــرطة األميركية، 
وضعت تســويات مصاحلة مع حزب 
العمــل ومت تشــريع عيــد العمال 
وجعلــه عطلــة وطنيــة من خالل 
متريره إلى الكونغرس واملوافقة عليه 
أيام من  باإلجماع فقط بعد ســتة 

انتهاء اإلضراب.
ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء 
العالــم، مت اختيــار األول من أيار من 
كل عــام ليصبح ذكــرى لالحتفال 
يعتبر  العاملــي، حيث  العمال  بعيد 
عطلــة رســمية في معظــم دول 
العالم، بينما ال يتم االحتفال بعيد 
العمال في كل من السعودية وعمان 

وأفغانستان.

اختباران جديدان ألجهزة 
املفوضية.. قبل أيام من االقتراع

مروراً باالطــالع على البيانات وصوالً 
وفرزها  بغية عدهــا  ارســالها  إلى 

الكترونياً".
وشــدد عضــو مجلــس مفوضية 
االنتخابات علــى أن "جهاز التحقق 
االلكتروني اثبت جناحه بشكل كبير 
الناخب،  اقتراع  ورقة  قراءة  من خالل 
وكذلك موضوع التكاملية مع جهاز 
النتائج واســتقبال االقتراع  تسريع 
وعده وفرز النتائــج على وفق االلية 

اخملطط لها".
ومضــى الرديني إلــى أن "مفوضية 
استكمال  على  حريصة  االنتخابات 

جميــع االجراءات اخلاصــة بها فنياً 
ولوجســتياً بالتنســيق مع اجلهات 
ذات العالقــة، والوصــول إلى اعلى 
درجــات اجلاهزية خالل االيــام التي 
تســبق عملية االقتراع السيما وأن 
االولى  للمرة  يشــهد  العراق سوف 
اإلدالء باألصــوات على وفق الطريقة 

االلكترونية".
الرســمي  املتحدث  ذكر  جانبه،  من 
التميمــي في  للمفوضيــة كــرمي 
تصريــح إلى "الصبــاح اجلديد"، أن 
"عملية احملاكاة التي اجريت الجهزة 
املفوضية متثل اقتراعاً جتريبياً كالذي 

سوف يحصل يوم االنتخابات".
"التجــارب  أن  التميمــي  وأضــاف 
تســتخدم فيها مناذج حقيقية من 
بطاقات الكترونيــة مت توزيعها على 

الناخب العراقي وأوراق االنتخابية".
وأشــار إلى أن "املفوضية تهدف إلى 
اختبار كفــاءة االجهزة والعد والفرز 
قد  االختبارات  وجميــع  االلكتروني 

أثبتت جناحاً منقطع النظير".
اليوم  التميمي:" فــي  ويسترســل 
اخلامس من الشــهر اجلاري ســوف 
وبعدها  محطة،  االف   10 نستهدف 
بثالثــة ايــام ســوف تكــون هناك 
جلميع  حقيقية  محــاكاة  عمليات 

احملطات".
ونّوه التميمي إلى أن "عدد البطاقات 
الذين حدثوا  املواطنني  إلى  املسلمة 
 8 إلى  بياناتهــم لغاية االن وصــل 
ماليني شــخص من أصل 11 مليون 

شخص وبنسبة 65%".
وتوقع أن "تصل نسبة التوزيع خالل 

االيام املقبلة إلى %70، وهي تختلف 
بــني محافظــة ومحافظــة اخرى، 
فهناك محافظات قد وصلت نسبة 

التوزيع فيها إلى 85%".
يشــار إلى أن املفوضية املســتقلة 
لالنتخابــات قد كشــفت عن الية 
الذين يحملون  أن  وأكــدت  االقتراع، 
 ،2014 لعــام  اعتياديــة  بطاقــات 
بإمكانهم االدالء باصواتهم شرط أن 
يبرزوا مستمســكاً رسمياً برفقتها 

للتأكد من شخصايتهم.

غضب دولي عارم ملقتل صحفيني 
بهجمات دموية في أفغانستان

الطبيعي  االمــر  "هــذا هــو  وقال 
بالنســبة ملن ليس بامكانهم الفوز 
عبر صناديق االقتراع: هم يلجأون الى 

القنابل".
مــن جهتــه، دان وزيــر اخلارجيــة 
األميركــي مايــك بومبيــو كذلك 

"االعتداء العبثي واجملنون".
اإلعالمــي  "املشــهد  أن  وأكــد 
افغانســتان  في  تطور  الذي  احليوي 
سيستمر، على األغلب بسبب هؤالء 
الصحافيــني واحملترفــني في مجال 
مأساوي  ماتوا بشكل  الذين  اإلعالم 
فــي هجوم اليــوم والذين ســاهم 
عملهم الشــجاع والثابت في وضع 
املستقل  افغانســتان  إعالم  أسس 

املزدهر والقادر على الصمود".
وأكدت "بي بي ســي" أن مراسلها 
أحمد شــاه )29 عامــا( الذي عمل 
لديها منذ أكثر من عام قتل بإطالق 
مســلحني مجهولــني النــار عليه 

في والية خوســت مشــيرة إلى أن 
الشرطة حتقق ملعرفة الدوافع.

من  أيــام  بعد  االعتــداءات  وتأتــي 
إطــالق عناصر طالبــان عملياتهم 
الربيع في  املتزامنة مع دخول فصل 
رفــض واضح لدعــوات قبول عرض 
بالدخول  لهــم  االفغانية  احلكومة 

في محادثات.
وصنفت منظمة مراسلون بال حدود 
افغانســتان العام املاضي على أنها 
ثالث أخطر بلد في العالم بالنسبة 
للصحافيــني فيمــا حثــت اجملتمع 
الدولي االثنني على حماية وســائل 

اإلعالم من أي هجمات مستقبلية.
كريســتوف  املنظمة  رئيــس  وقال 
ديلــوار "حــان الوقت لترســل األمم 
املتحدة رســالة قوية إلــى اجملتمع 
الدولي واألطــراف احمللية عبر تعيني 

ممثل خاص حلماية الصحافيني".
رايتس  وحــذرت منظمة "هيومــن 
ووتــش" من أن اســتهداف املدنيني 
يعد "جرمية حــرب" مضيفة  عمدا 
في بيــان الثالثــاء أن "الصحافيني 
دفعوا منذ مــدة طويلة ثمنا باهظا 
لتغطيتهــم النــزاع املســلح في 

افغانستان".
وأفادت أنها سجلت منذ العام 2016 

مقتل 34 صحافيا في افغانستان.
وفي 2016، ُقِتل سبعة موظفني من 
قناة "تولــو" التلفزيونية احمللية في 
تفجير انتحاري شنته حركة طالبان.

وفــي تشــرين الثاني/نوفمبر العام 
قناة  اقتحم مسلحون مقر  املاضي، 
"شامشــاد" التلفزيونية في هجوم 

أســفر عن مقتل شخص. وفي حتد 
في  للبث  احملطة  عادت  للمهاجمني، 
املذيع  غضون ســاعات حيث حتدث 
الذي ضمد يداه عــن االعتداء فيما 

أكد مديرها "ال ميكنهم اسكاتنا".
وانضم مراي إلى وكالة فرانس برس 
الســنة  1996، وهي  كســائق عام 
التي ســيطرت فيهــا طالبان على 
الســلطة. وبدأ يلتقــط صورا على 
هامش ذلك لتغطيــة أحداث بينها 

االجتياح األميركي في 2001.
كمصور  يعمل  أصبــح   ،2002 وفي 
رسمي إلى أن مت تعيينه مدير قسم 

التصوير في املكتب.
وخالل مســيرته املهنية، تعرض إلى 
قبل طالبان  مــن  والتهديد  الضرب 
فيمــا فقد صديقة املقــرب وزميله 
الصحافي في مكتــب فرانس برس 
 2014 في كابول ســردار أحمد عام 
عندما ُقِتــل األخير مع زوجته واثنني 
من أطفاله في اعتداء نفذته طالبان.

وترك مراي )41 عاما( وراءه ستة أوالد 
أصغرهــم رضيعة عمرهــا بضعة 

أسابيع.
ودُفن في قريته في سهل شومالي، 
شمال كابول، في وقت الحق االثنني 
وأصدقاء  أقارب  في مراسم حضرها 

وزمالء.
وقــال رئيــس مجلــس ادارة وكالة 
إن "هذه  فرانس برس فابريس فريس 
املأساة تذكرنا باخملاطر التي تواجهها 
فرقنــا دائمــا علــى األرض وبالدور 
األساســي الذي يلعبه الصحافيون 

من أجل الدميوقراطية".

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:
         

استبعد شــيخ عربي بارز أن يتم 
الصلــح بــني العشــائر العربية 
قضاء  فــي  واإليزيديني  الســنية 
ســنجار في وقت قريب، بســبب 
هول اجلرائــم املرتكبة التي طالت 
اإليزيديني، مشــيرا الــى أن بعضا 
ممن يطالب بالصلح اآلن ســبق أن 
ظهر بفيديوهات وهو يبايع تنظيم 
ان هنالك  اإلرهابي، مبينــا  داعش 
ان  يجب  وأعرافا عشائرية  شروطا 
تسبق أي صلح، مشــددا على ان 
ذوي الضحايا من االيزيديني هم من 
سيقرر وقوع الصلح من عدمه وال 

يجوز الحد ان ينوب عنهم.
وقــال الشــيخ مزاحــم احلويت، 
املتحدث باســم العشائر العربية 
في املناطق املتنازع عليها في غربي 
نينــوى في حديث الــى "الصباح 
اجلديد": "تابعــُت باهتمام التقرير 
الذي نشــرته الصباح اجلديد قبل 
يومني بشأن مســألة الصلح بني 
في  وااليزيديني  العربية  العشــائر 
ســنجار، وأؤيــد مــا تفضلت به 
من  دخيل  فيــان  االيزيدية  النائبة 

وجهة نظر حول هذه املسألة".
واضــاف "ال ميكــن املصاحلــة مع 
العشــائر ممن كان لديهم  شيوخ 
مثــال 100 مــن أبنائهــم بايعوا 
ابشــع  وارتكبوا  داعــش  تنظيم 
اجلرائم ضد االيزيديني، ويزعمون انه 
 10 لم يشارك بتلك اجلرائم سوى 

اشخاص من عشائرهم".
واشار احلويت الى ان "بعض شيوخ 
داعش  لتنظيم  تصدوا  العشــائر 
وقاتلوه وقدموا ضحايا الجل ذلك، 
والبعض االخر ظهــر في مقاطع 
فيديو وهو يبايع التنظيم االرهابي، 
عن  ويتحدث  علينــا  يطــل  واالن 
الصلح مــع االيزيديني، فأي صلح 
يريد هؤالء الشــيوخ الذين بايعوا 

عصابات داعش".
وتابع بالقــول "على وفق رأيي فان 
الصلــح ال ميكــن ان يحصل في 

املبكر جدا  ومــن  القريــب،  املدى 
احلديث عن ذلك، بسبب وجود االف 
واخملتطفات  واخملتطفني  املفقودين 
من االيزيديني من اهالي ســنجار، 
وعلــى مــن يرغــب بالصلح مع 
االيزيديــني ان يبــادر بالبحث عن 
أولئــك املفقوديــن واخملتطفــني، 
وتقــدمي اســماء الذيــن انضموا 
وبايعوا داعــش بالكامل ومن دون 
عشيرة  شيخ  كان  سواء  استثناء 
ا مواطنــا اعتياديا، علما ان جميع 
امللفات بهذا الشأن مكشوفة وال 

ميكن التستر عليها".
الصعب  "مــن  انه  احلويــت  ويرى 

على شيخ عشــيرة ان يجلس مع 
االيزيديني في جلســة صلح بينما 
زالوا  االيزيديني ما  بضعة االف من 
يتعرضن  واخملتطفــات  مفقودين، 
لالغتصــاب واالنتهاك، علما انه ال 
ميكن الحد ان يقرر البت باملصاحلة 
اال من ذوي الضحايا من االيزيديني 
وال ميكن الحــد ان ينوب عنهم في 
اتخاذ قــرار الصلح من عدمه، الن 
ال  ونكبتهم  جراحهــم عميقــة 

ميكن وصفها".
يريد  القــول "مــن  الى  ومضــى 
الصلح مــع االيزيديــني، عليه ان 
العشائرية  االعراف  باالعتبار  يأخذ 

الســائدة لدينــا كعشــائر، مثال 
عندمــا تقــع جرمية قتــل، تقوم 
عشيرة القاتل بتسليمه للجهات 
اخملتصــة ومن ثم تذهــب للبحث 
عن الصلــح، لكن فــي القضية 
االيزيدية وكما قلنــا هنالك االف 
حاليــا،  واخملتطفــني  املفقوديــن 
ان يفكــر احدهم  فكيف ميكــن 
بالصلــح بوجود هــؤالء الضحايا 
بينما مــن اغتصبهم وذبحهم ما 

زال طليقا ويتستر بعشيرته".
منوهــا الــى ان "بعض شــيوخ 
دعاوى  رفعــوا  العربية  العشــائر 
قضائيــة قبل فتــرة قصيرة ضد 

قتلوا  انهم  بزعم  االيزيديني  بعض 
عددا من ابناء تلك العشائر، وهذه 
العشــائر تعلم جيدا ان االيزيديني 
لــم يفعلوا ذلــك بــل ويعلمون 
مــن هم اجلنــاة احلقيقيــني، وانا 
الصلح  عن  يبحث  ممن  اســتغرب 
مع االيزيديني وفي الوقت نفســه 
يتهمهم بقضايا قتل ويرفع دعاوى 

ضدهم".
ولفــت احلويــت الــى ان "هنالك 
بعض القرى بأطراف ســنجار قد 
تكون مشــتركة من حيث التنوع 
الســكاني، واقتــرح ان يتم جتنب 
القرى  تلك  املشــترك في  العيش 

لتجنــب أي احتكاكات قد حتصل، 
الن جــرح االيزيديني مــا زال طريا، 
وأيضــا رمبا تقوم بعــض االطراف 
إلصاقها  وحتــاول  جرائم  بارتكاب 
أهــداف  لتحقيــق  وذاك  بهــذا 

مشبوهة".
مبينا انــه "لن يكون هنالك صلح 
من دون كشف اســماء الدواعش 
تلك  والتعــاون من قبل  بالكامل، 
العشــائر فــي ملــف املفقودين 
واخملتطفني االيزيديني، مع احلذر من 
ان اطالق هكذا مبادرات هي مبنزلة 
أصوات  لكســب  انتخابية  دعاية 

الناخب العربي في تلك املناطق".

ال يمكن المصالحة مع 
شيوخ العشائر ممن 
كان لديهم مثال 100 
من أبنائهم بايعوا 
تنظيم داعش وارتكبوا 
ابشع الجرائم ضد 
االيزيديين، ويزعمون 
انه لم يشارك بتلك 
الجرائم سوى 10 
اشخاص من عشائرهم

بعض من يطالب بالصلح ظهر بفيديوهات وهو يبايع داعش

شخصية عشائرية بارزة تستبعد
حدوث صلح مع اإليزيديين في سنجار

 بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزير النفط جبارعلــي اللعيبي عن اطفاء 
البئر 42  في حقل عجيــل النفطي  مبحافظة 
صالح الدين وهو آخر االبار املشتعلة في احلقل .

وقال وزير النفط ان املالكات الفنية والهندسية 
في شــركة نفط الشمال واجلهات الساندة لها 
في الشركات النفطية والدفاع املدني قد متكنت 
من اطفاء البئر 42 والســيطرة عليه بشــكل 

كامل .
واضــاف اللعيبــي: ان املــالكات الوطنية اثبت 
جداراتها في التعامل مــع حرائق االبار املعقدة 
بحرفية كبيرة واســتطاعت من اطفاء احلرائق 
مبهنية عالية وباالعتماد على االمكانيات املتاحة 
واملتوفــرة وبدون االســتعانة بشــركات عاملية 
مما وفر للخزينــة االحتادية املاليــني من العملة 
الصعبــة . وثمن الســيد الوزيــر جهود جميع 
العاملني في شــركة نفط الشمال والشركات 
النفطية الساندة والدفاع املدني ، مؤكدا حرص 
الوزارة على االســراع في تاهيــل وتطوير حقل 

عجيل  ووضع اخلطط الالزمة لذلك .
مــن جهته قال املتحــدث باســم وزارة النفط 
عاصــم جهاد ان وزيــر النفط قــد اوعز بتكرمي 
جميع اجلهات التي ســاهمت فــي حتقيق هذا 
اإلجناز الوطنــي واطفاء اخر بئر من حقل عجيل 
النفطي التي قامت عصابــات داعش االرهابية 

باشعلها اثناء فرارها من املنطقة  .

إطفاء آخر اآلبار 
المشتعلة في حقل عجيل
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد:

تتجه الشركة العامة لصناعة 
احــدى  واملعــدات  الســيارات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
نحو تصنيع وتركيب منظومات 
املركبات  الغاز السائل في  وقود 
كما هو معمول به في كثير من 

الدول االقليمية والعاملية.
وذكــر مديــر عــام الشــركة 
املهندس طالل حســن سلمان 
االعالمي  املركز  بثه  في تصريح 
في الــوزارة بأن هذا التوجه جاء 
وقود  استعمال  النتشار  نتيجة 
الغــاز الســائل فــي املركبات 
ايجابية  نتائــج  على  واحلصول 
على  اســتعماله  مــن  وجيدة 
والبيئي  االقتصادي  املســتوين 
من خالل انخفاض نسبة التلوث 
البيئي من الغازات املنبعثة من 
عوادم الســيارات ورخص سعر 
وقــود الغــاز الســائل مقارنة 

بسعر وقود البنزين .
الى  الشركة  عام  واشــار مدير 
مباحثات  اجــرت  الشــركة  ان 
اوتوكاز  شهاب  شركة  مع  عدة 
االيرانيــة املتخصصة بصناعة 
وتركيب منظومــات وقود الغاز 
اجملال  بهــذا  للتعاون  الســائل 
، الفتــا في الوقت ذاتــه الى ان 
هــذه املباحثات متخــض عنها 
يتضمن  اجتماع  محضر  توقيع 
االتفــاق على ضــرورة مطابقة 
لشــروط  املنظومــات  هــذه 
بها  املعمول  واالمان  الســالمة 
في جمهوريــة العراق واحلصول 
على شهادات الفحص والقبول 
من اجلهــاز املركــزي للتقييس 
والســيطرة النوعيــة واجلهات 
ذات العالقــة ، والعمل بتصنيع 
هذه املنظومات بعد استحصال 

لضمان  املطلوبــة  املوافقــات 
سالمة املركبات وامن املواطنن.

واشــار املديــر العام الــى انه 
العامــة  للشــركة  ســبق 
لصناعــة الســيارات واملعدات 
عــدد من  بتحويــر  قامــت  ان 
املركبــات املنتجة في معاملها 
وقــود  مبنظومــات  وتزويدهــا 
الغاز الســائل لصالح الشركة 
العامــة للمنتجــات النفطية 
العراقي  الشــارع  في  وجتربتها 
، اذ القــت جناحــا واضحــا من 
لهذه  اليومي  االستعمال  خالل 

املركبات.
وزارة  اصــدرت  اخر  جانــب  من 
اعمامــا  واملعــادن  الصناعــة 
رســميا اوعزت مــن خالله الى 
العامة  التشــكيالت  جميــع 
التابعة لها وشــركات القطاع 
املســاحات  بتخصيص  اخملتلط 
لغرض  لديها  املتوفرة  الشاغرة 
اخلريجن  قبل  من  اســتغاللها 
العاطلــن عــن العمــل فــي 
تأســيس مشــاريع صناعيــة 
وبايجار  ومتوســطة  صغيــرة 

بسيط.

واوضــح مديــر مركــز االعالم 
والعالقــات العامة فــي الوزارة 
بأنه  الشمري  عبدالواحد علوان 
الوزير  توجيهات  الى  واســتنادا 
العامة  املديريــة  الــى  املبلغة 
للتنميــة الصناعية بخصوص 
توفير الدعم واالســناد ملشاريع 
الشباب اخلريجن وتوفير مواقع 
تتناسب  املشــاريع  لتلك  عمل 
واملوافقة  املاليــة  قدراتهم  مع 
املســاحات  اســتغالل  علــى 
مواقع  في  الواســعة  الشاغرة 
العــام  القطاعــن  شــركات 

واخلاص على ان تكون على وفق 
دراســات جدوى اقتصادية فقد 
دائرة  ومــن خالل  الوزارة  اوعزت 
التشكيالت  الى  االســتثمارات 
القطاع  وشركات  بها  املرتبطة 
االجراءات  اتخاذ  اخملتلط بضرورة 
امكانيــة  حــول  املطلوبــة 
تخصيص مســاحات شــاغرة 
في مواقعها لغرض استغاللها 
من قبل اخلريجن العاطلن عن 
العمل في تأســيس مشــاريع 
صناعيــة صغيرة ومتوســطة 
وبايجار بســيط بغية االسهام 

فــي دعــم هــذه الشــريحة 
ودعم  البطالة  علــى  والقضاء 

االقتصاد الوطني.
جتدر االشارة الى ان وزارة الصناعة 
واملعادن ومن خالل املديرية العامة 
تواصــل  الصناعيــة  للتنميــة 
جهودهــا ومســاعيها لتقــدمي 
الدعم وحتفيز الشباب على تقدمي 
براءات االختراع واقامة مشــاريع 
ومتوســطة  صغيرة  صناعيــة 
وتنميــة قدراتهــم وابتكاراتهم 
لالرتقاء بقطاعــات الدولة كافة 

وباالخص القطاع الصناعي. 

بمواصفات وشروط السالمة واألمان المعمول بها في العراق 

السيارات والمعدات تعتزم تصنيع منظومات وقود الغاز السائل في المركبات 

 جاء توجه الشركة 
العامة لصناعة 

السيارات لتصنيع 
منظومات وقود 

الغاز السائل نتيجة 
النتشار استعماله في 
المركبات والحصول 

على نتائج ايجابية وجيدة 
من خالل انخفاض نسبة 

التلوث البيئي

منظومات وقود الغاز السائل
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العراق يحتفل بيوم 
الطبيب البيطري العالمي 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد الوكيــل اإلداري لوزارة الزراعة الدكتور مهدي 
سهر اجلبوري أهمية ومكانة الطبيب البيطري في 
تنمية الثروة احليوانيــة واالرتقاء باجملال البيطري ، 
خــالل حضوره االحتفالية التي أقيمت مبناســبة 

اليوم العاملي له
وأشــاد اجلبــوري خــالل احتفالية يــوم الطبيب 
البيطــري العاملي التــي أقامتها نقابــة األطباء 
البيطرين على قاعة نادي ذوي املهن الصحية في 
بغداد بدوره الفاعل في النشاط احليواني وأهمية 
العمل على تفعيل قانون تدرج الطبيب البيطري 
والقوانــن األخرى التي تســهم في تطوير مجال 

الدواجن والثروة السمكية . 
وقدمت نقابة األطبــاء البيطرين للوكيل اإلداري 
درع النقابة وذلك لدوره املتميز وجهوده املبذولة في 

تعزيز القطاع الزراعي بشقيه النباتي واحليواني.

»الجميلي«يبحث مع الغذاء 
العالمي توقيع مذكرة 

تفاهم لتطوير العاملين 

االتصاالت تتهيأ لمشروع 
البدالة الالسلكية في 

مناطق األهوار

بغداد – الصباح الجديد
بحث وزير التجارة وكالة الدكتور سلمان اجلميلي 
مع وفد من برنامج الغذاء العاملي امكانية توقيع 
مذكرة تفاهم مشــتركة بهدف االســتفادة من 
خبرات البرنامج في تطوير مالكات وزارة التجارة . 
وذكــر بيان صحفي اصــدره املكتب االعالمي في 
الــوزارة ان اجلميلي اكــد خالل اســتقباله وفد 
برنامج الغذاء العاملي برئاســة سالي هيدوك ان 
وزارة التجارة مستعدة للتعاون مع البرنامج فيما 
يتعلق بتطوير مالكاتهــا بهدف متكينها من اداء 
مهامهــا بنحو افضل من خــالل اعتماد االليات 
والتقنيــات احلديثة في العمل ، معبرا عن تقديره 
جلهود برنامــج الغذاء العالي الداعمة للحكومة 

العراقية.
مــن جانبها دعــت ممثلة برنامج الغــذاء العاملي 
ســالي هيدوك إلى حتديــد االهــداف والبرامج 
التي يحتاجها اجلانــب العراقي في مجال تطوير 
قدرات العاملن فــي وزارة التجارة ، لكي يتمكن 
البرنامج من التعاون مــع الوزارة وصوال لتحقيق 

تلك االهداف .
واشارت ممثلة البرنامج هيدوك إلى ضرورة تبسيط 
العمليات من خالل االئتمتة االلكترونية ، كاشفة 
عن ان البرنامج ســيتولى عملية تطوير القدرات 
في ثالثة فــروع مختــارة تابعة لــوزارة التجارة 
وتســتغرق عملية التطوير نحو عامن ، وكذلك 
استعداد املنظمة إلى الشروع بالعمل بعد توقيع 

مذكرة تفاهم مشتركة بن اجلانبن.

بغداد - الصباح الجديد:
اكملت مديريــة اتصاالت ذي قار في شــركة 
االتصاالت احــدى تشــكيالت وزارة االتصاالت 
جميع املتطلبات اللوجســتية ملشروع البدالة 

الالسلكية في االهوار .
وقال مديــر اتصاالت ذي قار املهندس حســن 
محمد بــركات ان هــذه املتطلبــات تتضمن 
رفد قاعــة البدالة باجهزة تبريــد اضافية مع 
تهيئة مكان جديد مشــترك ملولــدات القدرة 
وذلك بصب قاعدة كونكريتيــة واحدة جلميع 
مولدات املوقع بعد ان كانت في اماكن متفرقة 
وتأســيس انابيب مشتركة للكاز وبخزان واحد 
للحفاظ على كمية الكاز املســتعمل وكذلك 
تأســيس منظومة مياه جلميع املولدات كما مت 
ترميم وتغليف جميع اركان اجملمع لكي يظهر 

باملنظر الالئق .
يذكر ان مشــروع البدالة الالسلكية نفذ من 
ZTE الصينية لالتصاالت ضمن    قبل شــركة 
مشاريع تنمية االقاليم حملافظة ذي قار وبكلفة 
اجمالية تبلغ 5 مليارات دينار عراقي وبسعة 60 

الف مشترك يغطي مناطق االهوار فقط .
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بغداد - الصباح الجديد:

العــراق  بوابــة  أعلنــت شــركة 
املاليــة  للخدمــات  االلكترونيــة 
Switch عن توقيــع اتفاقية تعاون 
مشترك مع شــركة Visa العاملية 

، الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي.
مؤمتر  خــالل  الشــركة  واوضحت 
صحفي أقيم في فندق بابل بحضور 
 Visa وفد رفيع املستوى من شركة
العاملية برئاســة طارق احلســيني 
املدير االقليمي للشــركة ملنطقة 
شمال افريقيا واملشرق العربي ووفد 
من شركة بوابة العراق االلكترونية 
للخدمــات املالية يترأســها املدير 
العراق  بوابــة  التنفيذي لشــركة 

باسل التل.
العــراق  بوابــة  شــركة  وبينــت 
االلكترونية للخدمات املالية ان هذا 
التعاون ســوف ميكنهــا من توفير 

حزمة متميزة
من خدمــات املدفوعــات الرقمية 
واملؤسســات  االفراد  من  لعمالئها 
اخلدمات  هــذه  وتتضمن  املاليــة. 

اصــدار بطاقــات Visa وقبولهــا 
التســوق  البيع وعبر  على نقــاط 
االلكترونــي مــن خالــل االنترنت 

وغيرها من اخلدمات
الذكية  الهواتف  تطبيقــات  مثل 
وبرامج الوالء التي ســيتم االعالن 

عنها في املستقبل.
وعلق باســل التل املدير التنفيذي 
توقيع  على  العراق  بوابة  لشــركة 
مذكرة التفاهم قائال » نحن سعداء
بهــذه الشــراكة االســتراتيجية 
مــع شــركة Visa العامليــة التي 
يؤكــد تواجدها اليوم حرصها على 

املساعدة في
في  املالي  الشــمول  دعم جهــود 
العــراق. ونحن على ثقــة بان هذه 
من  لعمالئنا  ســتوفر  الشــراكة 

املؤسسات املالية
واالفراد حزمة متميزة من اخلدمات، 
التي  الرقمية  واحللــول  واملنتجات، 
تســتند الــى االمان والســهولة 

كركائز 
أساســية.  كمــا تتســق هــذه 
للنمو  طموحاتنــا  مع  الشــراكة 
في الســوق العراقي، وتقدمي حلول 

تساعد العمال على
تلبيــة طموحاتهــم وتوفــر لهم 

للمدفوعــات  متعــددة  خيــارات 
الرقمية. وفي الوقت الذي ندشــن 

فيه هذه الشراكة،
نحن مستمرون في جهود تطويرها 

وتوســيع نطاقها بشكل يتماشى 
مع أحدث االبتكارات واالبداعات في

صناعة املدفوعات الرقمية.«
من جانبــه، قال طارق احلســيني، 
 Visa املديــر اإلقليمــي لشــركة
ملنطقة شــمال افريقيا واملشــرق 

العربي
شركة  مع  بتعاوننا  فخورون  »نحن 
االلكترونية للخدمات  العراق  بوابة 

املالية Switch وهو التعاون الذي
Visa االســهام بشكل  يؤكد عزم 
كبير فــي تعزيز جهود الشــمول 
العراق. واتطلع الى جني  املالي في 

ثمار هذا
شــراكة  يدشــن  الذي  التعــاون 
بيئة  خلــق  هدفها  اســتراتيجية 
املدفوعات  ثقافــة  لنشــر  مواتية 

الرقمية في العراق
ومتكن شــتى الشــركاء والعمال 
االستفادة من منتجات وحلول  من 
Visa التي تعتمد عليها احلكومات،

والتجــار،   ، املاليــة  واملؤسســات 
الفوائد  وتتيــح حتقيــق  واالفــراد 
االقتصاد  التحــول  علــى  املترتبة 
الرقمي واســتعمال خيارات الدفع 

االلكتروني املوثوقة واالمنة.«
وتطمــح بوابة العــراق ان تصبح 
رفع مســتوى  الرئيس في  احملــرك 
العــراق مما  املالــي في  الشــمول 

يسهم في
العراقي وتســهيل  منو االقتصــاد 
العراقي  املواطــن  حياة  وحتســن 
جميع  فــي  الشــفافية  وتعزيــز 

التعامالت متاشياً
املركزي  البنــك  اســتراتيجية  مع 
احلكومــة  وطموحــات  العراقــي 

االلكترونية في العراق.
وتعمــل بوابة العــراق االلكترونية 
(حالياً   SWITCH) املالية  للخدمات 

على تطوير حلول وقنوات دفع
الكترونية عديدة منها توفير أجهزة 
نقاط البيع POS للمحال التجارية 

واخلدمية وتوفير بوابة الدفع
االلكترونــي للتجــارة االلكترونية 
والعديد من اخلدمــات التي تهدف 
الى متكن املؤسســات والشركات 

والتجار
كافة  واخلدمية  الترفيهيــة  واملرافق 
من توفير خدمات شــاملة ومتطورة 
وذكية لزبائنها ومتكينهم الكترونياً.   

تقرير

شركة بوابة العراق اإللكترونية للخدمات المالية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة Visa العالمية
بهدف نشر ثقافة المدفوعات الرقمية في العراق

بغداد - الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعــة  وزير  افتتح 
شــياع  محمــد  املهنــدس 
التخطيط  ووزيــر  الســوداني 
اجلميلــي  ســلمان  الدكتــور 
معرض براءات االختراع والنماذج 
االول فــي هيئــة  الصناعيــة 
البحــث والتطويـــر الصناعي 
االختــراع  بــراءات  معــرض 
لــوزارة الصنــــاعة واملعــادن 
حتت شــعار )االبــداع واالبتكار 
باالقتصـاد  للنهــوض  طريقنا 

الوطنـي(.
والقى وزير الصناعة كلمة خالل 
حفل االفتتاح اكــد فيها على 
دعم  في  االختراعــات  اهميــة 
وضرورة  للبلد  التحتيــة  البنى 
ملموس  واقــع  الى  ترجمتهــا 
التكنولوجي  التطــور  ملواكبة 
العاملي ، مبينا ان العراق شــهد 
في اآلونة االخيرة نهضة علمية 
واســعة ادت الى ظهور العديد 
ابداعاتهم  مــع  الباحثن  مــن 
ومبتكراتهــم العلمية املتميزة 
التــي اصبحــت مــن املهــم 
تطبيقها خلدمــة البلد بصورة 
الصناعــي  والقطــاع  عامــة 
الشركات  داعيا   ، خاص  بشكل 
للــوزارة  التابعــة  العامــة 
واملؤسسات احلكومية كافة الى 

استثمار هذه الطاقات العراقية 
العلميـة.

الهيئة  بدور  الســوداني  واشاد 
البحوث  في تنشــيط حركــة 
االختــراع  وبــراءات  العلميــة 
مــع  والتنســيق  والتعــاون 
لتطوير  العراقيــة  اجلامعــات 
التابعة  العامة  الشركات  نهج 
للوزارة واســتثمار تلك البحوث 
الوزارة  ان  الى  ، مشيرا  العلمية 
مفتوحة ابوابهــا امام املبدعن 
واصحاب االختراعات وتقدمي كل 
وسائل الدعم واالسناد لهم من 
والتكنلوجيا  العلوم  جلنة  خالل 

واالبداع .
من جانبه اوضح وزير التخطيط 
االفتتاح  خالل كلمته في حفل 
ان التقــدم العلمــي في مجال 
والصناعــة  التكنولوجيــا 
يقاس  املتقدمــة  البــالد  فــي 
واالختراعات  العلمية  بالبحوث 
يقدمهــا  التــي  واالبتــكارات 
مبدعوهم على وفق تكنولوجيا 
حديثة ومتطورة ، مشــيرا الى 
ان مــن الضروري فــي العراق ان 
يكون هناك تعشيق في العمل 
احلكوميــة  املؤسســات  بــن 
كافة وهيئــة البحث والتطوير 
جميع  الســتغالل  الصناعــي 
االختراعــات واالبحاث العلمية 

علمية  نهضة  ســتعمل  التي 
كبيرة في العراق .

الــى ذلك قال الدكتور ســامي 
االستثمار  هيئة  مدير  االعرجي 
في العراق خــالل كلمة له اكد 
فيهــا ان الصناعــة اليوم ومع 
ثورة التكنولوجيا وسرعة تطور 
الصناعة  مجــال  فــي  العالم 
احلديثــة اصبــح حتمــا على 
الصناعــة ان تتزامــن مع هذا 
املتقدمة  الدول  التطور ملالحقة 
مجال  فــي  معهــا  والتــوازن 
التكنلوجيــا ، مؤكــدا ان هذا 
يتحقق من خــالل دعم االبتكار 
واالختراع وتشجيع املبدعن من 

املبتكرين واخملترعن .
وقــال مديــر اجلهــاز املركــزي 
للتقييس والســيطرة النوعية 
ان هنــاك تعاونا كبيــرا ومثمرا 
بــن هيئــة البحــث والتطوير 
الصناعي واجلهاز املركزي لغرض 
االســتفادة من براءات االختراع 
وامكانية حتويلها الى مشــاريع 
تطبيقية صناعية من شــأنها 
االقتصاد  دعــم  في  االســهام 
الوطني ، فيما اشــاد املهندس 
عبد الغنــي ال جعفر في نتائج 
تدخل  اما  انها  االختراعات على 
في مجال االنتاج او يســتثمر او 

يصبح له تطبيق عملي. 

اسعد الحسناوي*
يعد جهاز االمــواج القصيرة أكثر 
األجهزة انتشــارا واســتعماال في 
العــالج الطبيعي ملعاجلة شــتى 
اإلصابات جلســم اإلنسان ويرمز له 
باحلرفن S.W ويستعمل للعالجات 
احلرارية إذ يصدر منه حرارة عميقة.
واوضــح رئيــس معاجلــن أقــدم 
إن للجهاز  علي حســن محمــد 
تأثير  ذات  يكــون  فهــو  خصائص 
موضعي ينتقل عــن طريق مجال 
كهربائي عالــي التردد يعتمد على 
نوع األقطاب املســتعملة ، وهناك 
أنواع من املوجــات القصيرة منها 
موجات قصيرة مستمرة تستعمل 
في عــالج احلــاالت املزمنــة ولها 
الدموية  األوعيــة  لتوســيع  تأثير 
وزيادة مرونة العضالت واألنســجة 
ويساعد في عملية االيض الغذائي.

وقــال رئيس املعاجلــن ان املوجات 
القصيرة تســتعمل فــي احلاالت 
املرضيــة احلــادة لتخفيــف األلم 
وتنشيط الدورة الدموية إلعادة بناء 
االلتهابات  حاالت  وعالج  األنسجة 
وله أنــواع ) ذات القطبن القرصية 
وذات  املطاطيــة  القطبــن  وذات 
يتوجب على   .  ») الواحــد  القطب 
املريــض ان يحضــر قبــل العالج 
اي حتضيــر املريــض مــن الناحية 
التحسس  درجة  وقياس  النفسية 
اجللدي لتالفي احلروق اجللدية اضافة 
الى درجة وعي املريض وعدم حركة 
املريض فــي اثناء العــالج وكذلك 
والكراســي  االســرة  اســتعمال 
اخلشبية وعزل املريض كهربائيا عن 

االرض.
واضاف ان للجهاز عدة استعماالت 
منها ملعاجلة التهاب املفاصل احلاد 

والتهاب الكعب ألزاللي وااللتواءات 
وااللتهابــات  العضليــة  واالالم 
العضليــة إضافــة إلى ســوفان 
املفاصل والفقــرات ، كما ان هناك 
اجلهاز  استعمال  حاالت يجب عدم 
فيها مثل فقدان اإلحساس واخلثرة 
الدمويــة والدورة الشــهرية عند 
النســاء وفقدان الوعي عند وجود 
مناطق الزرع املعدني ملرضى القلب 
واإلمــراض اخلبيثــة واملناطق التي 

تعالج بالطب الذري.
واشــار رئيس املعاجلن الى انه من 
املهم احتســاب اجللسات والوقت 
ففي احلــاالت احلــادة يعطى وقت 
من 5 – 10 دقائق ومــن 10 الى 12 
جلســة يوميا ، اما احلاالت املزمنة 
فيكون الوقــت من 15 - 25 دقيقة 
وجلســات العالج تكون 12 جلسة 

موزعة على ثالثة ايام أسبوعيا.

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي الدكتــور عبــد الــرزاق 
العيسى مع نظيره املصري الدكتور 
التعاون  املالحــي  حســام  محمد 

العلمي واألكادميي املشترك.
 وقال الوزير خــالل اللقاء ان الوزارة 
تســعى لتوثيــق أواصــر التعاون 

اجلامعات  بــن  واألكادميي  العلمي 
العراقيــة ونظيراتهــا املصريــة ، 
مؤكــدا  حرص العــراق على دعم 
والعلمي  الثقافي  التعاون  عالقات 
واالكادميــي مــع  جمهورية مصر ، 
اضافــة الى تدعيم الشــراكة بن 
والعلمية  البحثيــة  املؤسســات 

واالستفادة من اخلبرات املشتركة.

ابــدى وكيــل وزارة  مــن جانبــه 
التعليم العالــي املصرية الدكتور 
محمد حســام املالحي اســتعداد 
وتطوير  لدعم  املصريــة  اجلامعات 
مســاحات التعاون مــع اجلامعات 
العراقية وتعزيز العالقات اجلامعية 
املشتركة سيما في االختصاصات 

اجلاذبة.

التعليم العالي تبحث التعاون 
مع الجامعات المصرية

معرض لبراءات االختراع 
والنماذج الصناعية األول 

العالج الطبيعي بجهاز األمواج القصيرة 
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متابعة الصباح الجديد:

اعلن وزيــر املوارد املائيــة الدكتور 
منسوب  ارتفاع  عن  اجلنابي  حسن 
نهــر الفرات في مدينــة هيت الى 
اكثر من ثالثة أمتار وبتصريف يزيد 
بالثانية.  1000 متر مكعــب  على 
واضــاف اجلنابي ان مناســيب نهر 
مدينة هيت  فــي  ارتفعت  الفرات 
1200متــر مكعب  الــى  لتصــل 
بالثانية نتيجة لتســاقط كميات 

كبيرة من االمطار. 
وتشير توقعات هيئة االنواء اجلوية 
ان عــددا مــن محافظــات البالد 
ستشهد موجة جديدة من األمطار 
االربعاء  اليوم  ابتداء مــن  الرعدية 
وأن الطقس ســيكون غائما جزئيا 
وستشــهد البالد أمطار رعدية ، اذ 
سيكون اجلو في املنطقة الوسطى 
غائما، فيما ســيكون الطقس في 
املنطقــة الشــمالية غائم جزئيا 
، وان الطقــس ليــوم غد اخلميس 
ســيكون في املناطق كافة غائما 
رعدية«،  زخات مطر  مع تســاقط 
وان »درجات احلرارة ستكون مقاربة 

لليوم السابق«.
وكانت معظم احملافظات العراقية 
شهدت خالل األيام املاضية موجة 
والســيول،  الغزيرة  األمطــار  من 
أدت الى غــرق الكثير من املناطق ، 
وهذا ما سيساعد هطول األمطار 
البالد في  التي شــهدتها  الغزيزة 
األسبوع املاضي مؤخراً، في احلد من 
مخاطر اجلفاف في الصيف املقبل 
برغم عــدم فعل شــيء لتهدئة 
اخملاوف بشــأن توقف امدادات املياه 

على املدى الطويل. 
ويعتمــد العراق متامــاً على نهري 
احتياجاته  لتأمــن  والفرات  دجلة 
 ، مــن ميــاه الشــرب والزراعــة 
وتراجــع تدفــق املياه مــن املنبع 
املاضي  القــرن  ســبعينيات  منذ 
حن جتاهلت ايران وتركيا وســوريا 
االتفاقات الدولية، واقامت كل من 
ايــران وتركيا العديد من الســدود 
النهرين مما  واملشــاريع علــى كال 
قّلــص كمية امليــاه املتدفقة الى 
العراق ، وقد ُوصفــت كمية املياه 

املتدفقــة من ايــران باألكبر خالل 
الســنوات اخلمــس املاضيــة ، اذ 
اســهمت تلــك املياه فــي احياء 
واملســتنقعات  الصغيرة  االنهــار 
املائية في جنوبي العراق التي جف 
الكثير مــن جداولها الضيقة في 

األشهر املاضية.
باللوم  ألقــى  قــد  العــراق  وكان 
علــى الدول اجملاورة لتغيير مســار 
اللذين  والكرخــة  الــكارون  نهري 
اســتعمال  للتدفق الى نهر دجلة. 
جلنة  رئيس  التميمــي،  فرات  وقال 
الزراعــة والري البرملانية إن “هطول 
االمطار الغزيرة، اسهمت في زيادة 
عائدات املياه فــي العراق وحققت 
من  وخففت  للمحاصيــل  الــري 
الصيف  في  املتوقعة  اجلفاف  ازمة 
املقبــل” ، مضيفا انــه من املتوقع 
هطــول املزيد من االمطــار، ولكن 
الزمة  اســتراتيجياً  ليس حالً  هذا 

نقص املياه، فنحن نحتاج الى ايجاد 
العديد من احللول االســتراتيجية 

حلل هذه املشكلة”. 
وصّرح وزيــر املوارد املائية حســن 
اجلانبي للبرملان العراق في جلســة 
خاصــة خصصت ملناقشــة ازمة 
امليــاه أن “العراق يحتــاج الى 50 
مليار متر مكعب ســنوياً”. مبيناً 
أن “نقــص املياه اجتــاح البالد من 
شهر تشرين االول لكن هذه الندرة 
اصبحــت اقــل حدة مــع هطول 

األمطار األخيرة”. 
وقال مســؤولون عراقيون إن اتفاقاً 
ابــرم مع تركيــا الشــهر املاضي 
“إليســو”  تأجيل ملء ســد  على 
الذي كان في شــهر آذار الى شهر 
حزيران  املقبل ، فيما أشــار الوزير 
الى أن هناك تقدما كبيرا بن بالده 
واجلانب التركي بشأن حصة العراق 
من املياه، فضالً عــن اقناع اجلانب 

السدود خالل  بناء  بتأجيل  التركي 
الفترة املقبلة من اجل التوصل الى 

اتفاق دولي المن املياه.
التي  املائية  األزمــة  خلفية  وعلى 
تهدد العــراق باجلفاف، امر مجلس 
النــواب بتكثيــف املفاوضات مع 
اجلانبــن التركــي وااليراني اليجاد 
ان  ميكنها  األجــل  حلول طويلــة 
حتد من اجلفاف الــذي يلوح باألفق 
اآلن ، واقــر بتكثيف املفاوضات مع 
اجلانبــن التركــي واإليراني إليجاد 

حلول طويلة األجل. 
أعلنــت مديرية املــوارد املائية في 
ذي قــار ، جنوبي العراق ، عن ارتفاع 
مناســيب نهري الفــرات والغراف 
إلى معدالت جيــدة مقارنة باملدة 

املاضية.
وكانت مديرية املوارد املائية في ذي 
قار كشــفت عن ارتفاع مناسيب 
نهري الفرات والغراف الى معدالت 

جيدة مقارنــة باملدة املاضية، فيما 
وتطبيق  االختناقات  فتــح  اعلنت 

املراشنة وازالة التجاوزات.
وقال مديــر املوارد املائية حســن 
املائي في  الوضع  ان  علي حســن 
احملافظة حتســن كثيــرا عما كان 
عليه في الســابق جراء ســقوط 
األمطار وقلة اســتهالك املياه في  
التي حصلت  االنهر  اعالي  مناطق 
على رية كافيــة ، مبينا ان الغراف 
شهد ارتفاعا في تصاريفه  مبقدار 
160 متــرا مكعبا عما كانت عليه 
في الســابق التي كانت تتراوح بن 
120 الى 145 مترا مكعبا، وكذلك 
ارتفاع تصاريف نهر الفرات من 72 
مترا مكعبــا الى 126 مترا مكعبا 
عند مدخل محافظة املثنى نتيجة 
ســقوط كميات وافرة من االمطار 

خالل املدة املاضية.
واشار الى االســتفادة من كميات 

االمطار في احلصول على رية كافية 
للمناطــق التــي تقع فــي اعالي 
االنهــر ، مبينا ان تلــك التصاريف 
اســهمت في اطالق كميات جيدة 
من املياه الهوار احملافظة ، مشــيرا 
تصاريف  معــدالت  في  الزيادة  بأن 
املياه فــي نهري الفــرات والغراف 
مكنت املديرية ايضا من تأمن ارواء 
مســاحات األراضي الداخلة ضمن 
اخلطة الزراعية. وفي الشأن نفسه، 
لفت حســن الى قيــام املالكات 
التابعــة  والهندســية  الفنيــة 
للمديرية بالتنسيق مع شعبة ري 
وتقنن  املنافذ  بغلق بعض  الغراف 
االخرى وفتــح االختناقات وتطبيق 
التجاوزات بهدف  وازالة  املراشــنة 
ذنائــب اجلداول  الى  امليــاه  ايصال 
املائية  واألنهر وااللتــزام باحلصص 
املقــررة وتنظيم توزيــع املياه بن 

االراضي الزراعية. 

توقعات بموجة جديدة من األمطار 

وزير الموارد المائية يعلن عن ارتفاع منسوب نهر الفرات في هيت

 أسهم هطول 
األمطار الغزيرة، في 
زيادة عائدات المياه 
في العراق وحققت 
الري للمحاصيل 
وخففت من أزمة 
الجفاف المتوقعة في 
الصيف المقبل 

 ارتفاع منسوب نهر الفرات

تسجيل )52( ألف 
باحث عن عمل للفصل 
األول من العام الحالي

تحقيق مراحل متقدمة 
في أعمال مقتربات 

جسر السماوة 

بغداد - الصباح الجديد:
سجلت وزارة العمل والشــؤون االجتماعية اكثر من 
)52( ألف باحث عن عمل من كال اجلنســن في بغداد 

واحملافظات خالل الفصل االول من العام احلالي . 
وقال املتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة 
سجلت )52810( باحثن عن عمل خالل الفصل االول 
من العام احلالي ، مشــيرا الى ان قاعدة البيانات حتوي 
على )571461( باحثا عن العمل للمدة من 2015-7-1 

لغاية 2018-3-31. 
واضاف ان عدد الزيارات التي سجلتها فرق االستقصاء 
خــالل آذار املاضــي بلــغ )174( زيارة الــى القطاعن 
احلكومي واخلاص ، مشــيرا الــى ان عدد فرص العمل 
املســتحصلة من تلك الزيارات بلغ )78( فرصة عمل ، 
وان الدائرة رشحت 343 باحثا عن العمل من املسجلن 
في قاعدة البيانــات للفرص الواردة حضر منهم 143 
مواطنا، وارســل 85 منهم الى فرص العمل الشاغرة 
بعــد مطابقة مؤهالتهم في اثناء املقابلة ، مشــيرا 
الى ان الكثير من املواطنــن اليقتنعون مبقدار الراتب 
او شــروط العمل وكذلك هو احلال بالنسبة لصاحب 
العمل. يذكر ان االحصائيات الفصلية للدائرة للمدة 
نفسها ســجلت )594( زيارة استقصاء الستحصال 
فرص العمل من القطاعن العــام واخلاص، فيما بلغ 

عدد املرشحن لتلك الفرص )2806( مرشحا. 

بغداد - الصباح الجديد:
والبلديــات  واالســكان  االعمــار  وزارة  حققــت 
واالشــغال العامة مراحل متقدمــة في اعمالها 
مبشروع مقتربات جسر السماوة املمول من القرض 

الياباني في محافظة املثنى. 
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان املشــروع ينفذ عن 
طريق شــركة حمورابــي العامة وبأشــراف دائرة 
الطرق واجلسور التابعتن للوزارة ، مبيناً ان مشروع 
جسر الســماوة يعد من اجلســور الثالثة املهمة 
واحليويــة في احملافظة وهو محــور رئيس ومركزي 
في املدينة ، حيث ســيعمل على فك االختناقات 

املرورية فيها مستقبأل.
وتابع املركز االعالمي ان العمل تضمن تنفيذ املقترب 
الشمالي مبمرين بطول  800م اما املقترب اجلنوبي 
للجسر يبلغ طوله 350 م اما االعمال الترابية تبلغ 
20000 م3 واعمال حصى خابط بكمية 2822م3 , 
فضال عن اعمال تبليط طبقة اساس قيري سمك 
10ســم وبكمية 22500م2وتبليط سطح اجلسر 

بطبقة سطحية سمك 6سم وبكمية 2866م2.
علــى صعيــد متصــل اعلنــت وزارة االعمار عن 
املباشرة بتنفيذ اعمالها بتأهيل وصيانة وأكساء 
شارع الفردوس في مركز مدينة محافظة البصرة.
واوضح املركز االعالمــي للوزارة ان املالكات الفنية 
واخلدمية العاملة في مديرية بلدية القرنة التابعة 
ملديرية البلديات العامة أحدى تشــكيالت الوزارة 
باشــرت بتنفيذ أعمالها بصيانة وتبليط شــارع 
الفردوس في مركز املدينة في احملافظة حيث تأتي 
هــذه االعمال ضمن اخلطة املعــدة للبلدية خالل 
الربع الثاني من عام 2018 للنهوض بواقع اخلدمات 

املقدمة للمواطنن .
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بغداد - الصباح الجديد:
الهندســية  املــالكات  متكنــت 
والفنية فــي مديرية توزيع كهرباء 
الكرخ اجلنوبــي التابعة للمديرية 
العامة لتوزيــع كهرباء الكرخ من 
إصــالح جميع العــوارض الفنية 
الطارئة التي حدثت بســبب سوء 
االحوال  اجلوية وســقوط االمطار 

بغزارة وخاصــة في مناطق اطراف 
بغداد.

وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الكهرباء الدكتور مصعب ســري 
املدرس ان االعمال تضمنت اصالح 
اســالك مقطوعة على مغذيي )2 
عويريج  محطة  مــن  عويريج  و4( 
الثانوية, الى جانب اصالح االسالك 

املتقطعة على مغذي )٦( رشــيد 
مــن محطة الرشــيد الثانوية ومت 
اكمالها واعادة كافة املغذيات الى 
العمل, اضافة الى اعادة ســقوط 
ثــالث مغذيات بعــد خروجها عن 
العمل مغذي) ١+٢+٣ ( في  محطة 
ابو ســمك, وكذلك اصالح عطب 
قطع اســالك محولة على مغذي 

)٣( معسكر نتيجة سقوط شجره 
على االســالك ممــا ادت الى اضرار 
في الشــبكه الهوائية, فضالً عن 
اخلاصة  التغذية  تأمن مصادر  الى 
مبضخات تصريــف مياه اجملاري في 
جميــع مناطق الكــرخ واالطراف 
وتقدمي املساعدة املمكنة للعاملن 
اســتمرار  اجل ضمان  مــن  فيها 

عملها. 
على صعيد متصل اجنزت املالكات 
املديرية  في  والفنية  الهندســية 
العامة املذكــورة اعمالها بنصب 
املقاييــس الكهربائيــة فــي حي 

االندلس مبنطقة املنصور .
واوضح املدرس ان االعمال تضمنت 
الشبكة  وحتسن  املقاييس  نصب 

ورفع التجاوزات لتقليل الضائعات 
عــن الشــبكة الكهربائيــة في 
احملالت )613،611( في منطقة حي 
إطالق  وسيتم   باملنصور,  االندلس 
التيــار الكهربائــي التجريبي من 
الثانوية ومحطة  الزهــور  محطة 
االندلــس الثانوية ملــدة ثالثة ايام 

وعلى مدار الساعة.

توزيع الكرخ تنجز إصالح جميع عوارض الشبكة الكهربائية



متابعة ـ الصباح الجديد:

مع اســتقالة امبر راد وزيــرة الداخلية 
البريطانية، جتد ماي نفســها في خط 
األمامي عن سياســة كانت  الدفــاع 
أول من دعا اليها، عندمــا كانت وزيرة 
للداخليــة بــن عاَمــي 2010 و2016 
ورفضت  كامــرون.  ديفيد  حكومة  في 
مــاي القول إن كان عليهــا ان تتحّمل 
مســؤولية شــخصية عن سياســة 
الهجرة، مشيرة الى أن ملف »ويندراش« 

اتسع في شكل سّبب قلقاً.
وقالــت ماي إنها حــّددت أهدافاً للحّد 
مــن الهجرة غيــر الشــرعية عندما 
أن تصبح  داخلية، قبــل  وزيــرة  كانت 
رئيسة للوزراء عام 2016. وأضافت: »إذا 
حتدثَت مــع البريطانين، فإنهم يريدون 
التأكد من أننا نتعامل مع األشــخاص 
الذين يقيمون في البالد في شكل غير 

قانوني«.
جيرميي  العمالية  املعارضة  زعيم  لكن 
كوربن اعتبر ان »راد كانت مبثابة ســتار 
ملاي ورحلت اآلن، وعلى ماي اإلجابة عن 
أسئلة حول عملها عندما كانت وزيرة 
للداخليــة«، فيما طالب نــواب حزبه 

باستقالتها.

وتعّرضت راد )54 سنة( النتقادات حادة 
بعدمــا أكدت أنها ليســت على علم 
بخطة لطرد مهاجرين »غير شرعين« 
االجتماعية،  التقدميات  من  وحرمانهم 
ليتبّن أنهــا وّجهت رســالة إلى ماي 
تبّلغها أنها تُنفذ سياســتها بخفض 
عددهم. كما أن موظفي وزارة الداخلية 
أتلفوا وثائق هؤالء املهاجرين، التي تُثبت 
أنهــم ُجلبوا إلى بريطانيــا بعد احلرب 
في  يســاعدوا  لكي  الثانية  العامليــة 

إعمار البالد.
وأقــّرت راد في رســالة االســتقالة بـ 
»تضليل غير مقصود للجنة الشــؤون 
الداخلية في البرملان، حول أهداف ترحيل 
مهاجرين غير شرعين«، وزادت: »أشعر 
بأن علــي أن أفعل ذلك )االســتقالة( 
ألنني ضللت اللجنة من دون قصد، في 

ما يتعلق بعدد املستهدف ترحيلهم«.
ومع ان قانونــاً صدر عــام 1971 منح 
املهاجريــن احلق فــي اإلقامــة، إال ان 
كثيرين منهم لم يستكملوا اإلجراءات 
أتوا  أطفــاالً  كانوا  ألنهــم  القانونية، 
مع آبائهم أو أشــقائهم، ولم يُقّدموا 

طلبات باسمهم.
ووّجه نواب مــن حزب احملافظن احلاكم 
لكنهــم كانوا  لراد،  انتقادات كثيــرة 
يســتبعدون إقالتهــا ألن ذلــك يعني 

نزع »الدرع« التــي حتتمي به ماي. وأتت 
اســتقالتها لتبرز سياســة احملافظن 
والعنصرية«  الكراهيــة  مــن  و«جــّو 
أوجدوه فــي اململكة املتحدة، كما قال 

كوربن.
وأعلنــت وزيرة الداخليــة في حكومة 
الظــل النائــب ديــان آبــوت أن« ماي 
مهندســة األزمة، وعليهــا ان توضح 
وبالتفصيل كيف نشــأ هذا  بصــدق 
الوضع الذي ال عذر له داخل حكومتها«. 
واعتبــرت أن »إبــدال راد بــال معنى إذا 
اســتمرت احلكومــة في سياســتها 
املعادية للمهاجــري«. وتابعت ان »وزير 
الداخليــة اجلديد ال يســتطيع حماية 
مــاي، اذ عليها أن جتيب على أســئلة 
مهمة عن ســماحها باســتمرار هذه 
الفضيحة طيلة ســنوات، منذ كانت 
وزيــرة للداخليــة، ويجــب أن تتحمل 

املسؤولية«
تُعتبر ســابقة  مــاي خطوة  واتخذت 
للداخلية  وزيراً  بتعيينها ساجد جاويد 
راد، آملــة باحتواء األزمــة وإبعاد  بدل 
فللمرة  الفضيحة.  في  عنها  املساءلة 
تاريخ بريطانيــا يتم اختيار  األولى في 
للمنصب،  اآلســيوين  املهاجرين  أحد 

وعليه اآلن التعامل مع هذا امللف.
وعّلــق جاويد )48 ســنة( الــذي هاجر 

أهله من باكســتان في ستينات القرن 
»ويندراش«  فضيحة  على  العشــرين، 
قائالً إن أســرته كان ميكن ان تشملها 
إجــراءات الطــرد. واضاف: »ســنضع 
أن لدينا  اســتراتيجية للتأكــد مــن 
سياســة هجرة عادلــة، تعامل الناس 
باحترام وبأســلوب الئق، وسيكون ذلك 

من أكثر املهام إحلاحاً بالنسبة إلّي«.
وجاويد مصرفي ســابق، بــات أول وزير 
للداخليــة فــي بريطانيــا متحدر من 
أقلية عرقية. وارتقى ســريعاً في سّلم 
اخلدمة العامة، منــذ انُتخب نائباً عام 
2010. ووصل والده إلــى بريطانيا وفي 
جيبه جنيهاً اســترلينياً واحداً، وعمل 
في مصنع للقطن في بلدة روتشــديل 
قرب مانشستر. وانتقل مع عائلته إلى 
مدينة بريستول جنوب غربي بريطانيا، 
حيث عمل ســائق باص، ثم في متجر 

للمالبس النسائية.
وعلى رغــم الصعوبــات، متّكن جاويد 
اجلامعية، وجنح  دراســته  إكمــال  من 
في احلصول علــى وظائف في القطاع 
املصرفــي، قبــل أن يقتحــم عالــم 
السياســة. وهو ال ميارس تعاليم الدين 
اإلســالمي، في حن أن زوجتــه لورا، أّم 
إلى  وتذهب  األربعة، مســيحية  أوالده 

الكنيسة.
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلــن الرئيــس دونالد ترامــب أنه ال 
يســتبعد التفاوض على اتفاق جديد 
مع إيران، في وقت قــال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامن نتانياهو إن طهران 
كذبت بشأن عدم السعي الى امتالك 
أســلحة نووية، وواصلت احلفاظ على 
خبراتها في هــذا الصدد، وعززت تلك 
اخلبرة بعد توقيع اتفاق عام 2015 مع 

القوى العاملية.
الذي  الوثائق  بعــرض  ترامب  وأشــاد 
قدمه نتانياهــو، واعتبر أن ذلك يؤكد 
»مئة باملئــة« ما كان يقوله عن إيران. 
ورفض الكشــف إن كان سينسحب 
من االتفاق االيرانــي، لكنه أضاف انه 
لو انســحب، فإنه قــد يتفاوض على 

»اتفاق حقيقي«.
لالتفاق  متاماً  الرافض  نتانياهو،  وأعلن 
بــالده »أدلة قاطعة«  أن لدى  النووي، 
على قيام ايران بتطوير برنامج »سري« 
لالستحواذ على سالح نووي. وقدم أمام 
الصحافــة في تل ابيب، خالل بث حي 
على قنوات التلفزيون اإلسرائيلية، ما 
وصفه بـ«النسخ الدقيقة« لعشرات 
األصلية  اإليرانية  الوثائــق  من  اآلالف 
التي مت احلصول عليها »قبل أســابيع 
في عملية ناجحة بشكل مذهل في 

مجال االستخبارات«.
وقــال إن هذه الوثائق، ســواء الورقية 
منها او ضمن قرص مدمج، تشــكل 
برنامج  علــى  قاطعاً  جديــداً  »دليالً 
االســلحة النووية الذي تخفيه ايران 
منذ سنوات عن انظار اجملتمع الدولي 

في محفوظاتها النووية السرية«.
 وأضاف: »نفى قادة إيران مراراً السعي 
الى امتالك أســلحة نوويــة... الليلة 
أنا هنا ألقول لكم شــيئاً واحداً: إيران 
االتفاق  توقيــع  »بعد  وزاد:  تكــذب«. 
النووي عام 2015، كّثفت إيران جهودها 
إلخفاء ملفاتها الســرية... عام 2017 
النووية  إيران ملفات أسلحتها  نقلت 

إلى موقع سري للغاية في طهران«. 
وتابــع أن إيران تواصــل احلفاظ على 
خبراتها املتعلقة باألســلحة النووية 
املستقبل.  في  الستخدامها  وتعززها 
واعتبــر ان االتفاق النووي مينح طهران 

طريقاً مباشراً لترسانة نووية.
ويتزامن إعــالن نتانياهو مــع اقتراب 
مهلــة 12 أيار التي حددهــا الرئيس 
األميركي إلعــالن موقفه من االتفاق 

الذي مت التوصل إليه عام 2015.
وجاء إعالن نتانياهو مفاجئاً، ومن وزارة 
الدفاع اإلسرائيلية، وبعد ساعات على 
استهداف مناطق داخل سورية يُعتقد 
فيها صواريخ،  إيرانية  منشــآت  أنها 
ما يُفســر قوة االنفجــار الناجم عن 
استهدافها، وهي ضربة وجهت أصابع 
االتهام فيها الى إسرائيل التي تتوقع 
رداً إيرانياً حّذر منه نتانياهو قائالً، إن رد 

إسرائيل قد يطاول طهران.
املفاجئ،  إعالنــه  نتانياهو  واســتبق 

بعقد اجتماع طارئ للمجلس األمني 
املصغر، كما ألغى خطاباً كان سيلقيه 
أمام الكنيست )البرملان(. وكان التقى 
بومبيو  مايك  االميركي  اخلارجية  وزير 
، وأجرى  في القــدس االحد املاضــي 
الصواريخ  بترامب قبل  هاتفياً  اتصاالً 
واعلن  ســورية.  اســتهدفت  التــي 
ناقشــا  »الزعيمن  أن  األبيض  البيت 
التهديدات والتحديات املســتمرة في 
املشكالت  خصوصاً  األوسط،  الشرق 
املزعزعة  النشــاطات  مــن  الناجمة 

لالستقرار من النظام اإليراني«.
وقبل ساعات من تصريحات نتانياهو، 
اتهم املرشــد اإليرانــي علي خامنئي 
الواليات املتحدة مبحاولة تأجيج »أزمة 

إقليمية«، مكــرراً أن طهران ال تعتزم 
احّلد من نفوذها االقليمي. 

واضاف: »على اميركا، ال ايران، مغادرة 
الشرق األوســط وغرب آسيا واخلليج 
الفارسي بيتنا«. واعتبر أن »زمن اضرب 
واهرب وّلى، ويدرك )األميركيون( انهم 
ســيتلقون ضربات اذا دخلــوا صراعاً 

عسكرياً مع ايران«.
بأنها  االميركية  اخلزانــة  وزارة  واتهم 
االيراني،  النظام«  »حكومة حرب ضد 
وزاد: »أعتقــد بــأن علينــا أال نقطع 
عالقاتنــا مع العالم، لكــن االعتماد 
اخلارجي ســيكون خطأً  العالم  على 
كبيراً. علينا طبعــاً اقامة عالقة مع 
العالم، تكون حكيمة وبصيرة، ولكن 

أيضــاً ان نعرف ان العالــم ال يقتصر 
العالم  اوروبيــة.  ودول  اميــركا  على 
واســع وعلينا اقامة عالقات مع دول 

مختلفة«.
اخلارجيــة  باســم  الناطــق  وعلــق 
االيرانيــة بهرام قاســمي على اتهام 
بومبيو  مايك  االميركي  اخلارجية  وزير 
على  للهيمنة  بـ«طموحــات  طهران 
»تكرار  عن  متحدثاً  االوسط«،  الشرق 
بال أســاس«. وشدد  التهامات عبثية 
على أن وجود ايران في سورية والعراق 
يأتي اســتجابة لطلب من حكومَتي 
البلدين ويندرج في اطار »املعركة ضد 
»الوجود  وتابع:  املنطقة«.  االرهاب في 
االستشــاري اإليراني في بلدين جارين 

سيســتمر، مــا داما يحتاجــان الى 
مساعدة في هذه املعركة«.

اما رئيس املنظمــة االيرانية للطاقة 
الذريــة علي أكبر صاحلــي فنّبه الى 
ان بــالده »ال تنــاور«، الفتــاً الى انها 
اليورانيوم  لتخصيب  فنياً  »مستعدة 
الى مســتوى أعلى مما كان عليه قبل 
ابرام االتفــاق النووي« عام 2015. وزاد: 
»أمتّنــى أن يعود ترامب إلى صوابه وأال 

ينسحب من االتفاق«.
الى ذلك، برز تباين في دفاع الرئيسن 
والفرنســي  بوتن  فالدميير  الروســي 
إميانويــل ماكرون عن االتفــاق، خالل 
اتصال هاتفي اجــراء ماكرون بنظيره 
الروســي، الطالعــه علــى فحــوى 

محادثاته مع ترامب االسبوع املاضي.
وأعلن الكرملن ان »الرئيســن أعربا 
عــن تأييدهما إلبقاء االتفــاق النووي 
وتطبيقه بحذافيره«. وذكر اإلليزيه ان 
بوتن وماكرون متفقان على »احلفاظ 
على مكتســبات االتفاق«، مستدركاً 
ان الرئيس الفرنسي اشار الى »رغبته 
في امكان اطالق محادثات، في تشاور 
وثيق مع روســيا واالعضــاء اآلخرين 
الدائمــن في مجلس األمــن والقوى 
األوروبيــة واإلقليمية، حــول مراقبة 
 ،2025 العــام  النووي بعد  النشــاط 
والبرنامج الباليستي االيراني، وكذلك 
الوضع في سورية واليمن«. كما أعرب 
ماكرون عن امله بأن »تستطيع روسيا 
أن تؤدي دوراً بّناًء في كل هذه امللفات، 
لتجّنب مزيد من التوتر في املنطقة«.

وكتــب ماكرون على موقــع »تويتر«، 
»انا  والروسية:  الفرنســية  باللغتن 
على الهاتف مع فالدميير بوتن لنقاش 
جديد معاً. على ايران أال متتلك أسلحة 
نووية إطالقاً. استقرار املنطقة واألمن 
الدولــي متوقفــان على ذلــك. نحن 
نعمل على ذلك، كما علينا العمل من 

أجل سالم عادل في سورية«.
وفي غضون ذلك أكد الرئيس الروسي 
فالدميير بوتن فــي اتصال هاتفي مع 
رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، ضرورة 
االلتزام الكامل مــن جميع األطراف، 
بخطة العمل الشــاملة املشــتركة 

بشأن البرنامج النووي اإليراني.
الكرملن، فقد  لبيان صادر عن  ووفقا 
ناقش الرئيس الروســي ورئيس الوزراء 
الوضع حول خطة  نتنياهــو  بنيامن 
املشــتركة بشأن  الشــاملة  العمل 
البرنامــج النووي اإليرانــي، مع األخذ 
بعن االعتبــار البيان الــذي أدلى به 
الوزراء اإلســرائيلي امس االول  رئيس 

االثنن.
وجاء في البيان: »أكــد فالدميير بوتن 
موقف روســيا أن اخلطــة، التي تعد 
ذات أهمية قصوى لضمان االستقرار 
الدولين، يجب أن تطبق بدقة  واألمن 

من قبل جميع األطراف«.
وقال البيان إن بوتــن ونتنياهو تبادال 
وجهــات النظــر حــول الوضــع في 
منطقة الشرق األوسط ككل، مبا في 

ذلك تطور الوضع في سوريا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــن النظام الســوري للمرة األولى 
عملية الســتعادة مناطق تســيطر 
الدميقراطية،  ســوريا  قــوات  عليها 
اذ اندلعت اشــتباكات شرســة في 
محافظة دير الزور الغنية بالنفط ما 
أسفر عن ســقوط قتلى وجرحى من 

كال الطرفن. 
الدميقراطية  ســوريا  قــوات  وكانت 
قــد ســيطرت على معظــم أنحاء 
املنطقة الواقعة شــرقي نهر الفرات 
في محافظــة دير الزور منــذ العام 
املاضي ضمن حملة ضخمة أخرجت 
مسلحي تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
من شرق ســوريا ومن معقلهم في 

الرقة.
لكن معارك شرســة اندلعت األحد 
املاضــي بينــه وبــن قوات ســوريا 
الدميقراطيــة )حتالــف عربــي كردي 
تدعمه واشــنطن( في مواجهة نادرة 
بن الطرفن رغم وقوع بعض احلوادث 

الدامية في األشهر املاضية.
وأفاد املرصد أن املعارك التي جتري في 
محافظــة دير الــزور الغنية بالنفط 
والتي سبق أن سيطر عليها تنظيم 
عن  أســفرت  اإلســالمية«  »الدولة 
القوات  في صفــوف  قتلى  تســعة 
املواليــة للنظــام وســتة قتلى في 

صفوف قوات سوريا الدميقراطية.
وشــهدت هذه احملافظة تنافسا بن 

قــوات النظام مدعومة من روســيا 
وقــوات ســوريا الدميقراطيــة التي 
يدعمها حتالف دولي تقوده واشنطن.

وتســيطر قوات النظــام حاليا على 
الضفة  الــزور وكامــل  دير  مدينــة 
الغربية لنهر الفرات في حن تنتشر 
قوات سوريا الدميقراطية على ضفته 

الشرقية.
وذكــرت وكالــة األنبــاء الســورية 
الرســمية أن »وحــدات مــن قواتنا 
املســلحة متكنت من حترير أربع قرى 
شرق نهر الفرات هي )اجلنينة ، اجليعة 
،شــمرة احلصان ، حويقة املعيشية( 
التي كانت حتت ســيطرة ما يسمى 

قوات سورية الدميقراطية«.

لكن املرصد ذكر مساء أن قوات سوريا 
الدميقراطيــة متكنت من اســتعادة 

ثالث من هذه القرى.
وقال مدير املرصد السوري رامي عبد 
النظام هو حماية  إن »هدف  الرحمن 
مدينة دير الزور عبر صد مقاتلي قوات 
على  املوجودين  الدميقراطية  ســوريا 

الضفة قبالة املدينة«.
إنه سجلت في  الرحمن  وأضاف عبد 
السابق اشتباكات بن اجلانبن، إال أنها 
املرة األولى التي يشــن فيها النظام 
عملية الســتعادة مناطق تســيطر 

عليها قوات سوريا الدميقراطية.
ويأتي إعــالن االتفاق بعــد أكثر من 
الهجوم إلخراج مقاتلي  أسبوع على 

تنظيم »الدولة اإلسالمية« من أحياء 
فــي جنوب العاصمــة بينها مخيم 

اليرموك لالجئن الفلسطينين.
وذكــرت أن »االتفاق ينص على إخراج 
مــن يرغب باخلــروج مــن اإلرهابين 
مــع عائالتهــم فيما تتم تســوية 
أوضاع الراغبن بالبقاء بعد تســليم 

أسلحتهم«.
واالتفاق هو األخير مــن نوعه ضمن 
سلســلة مشابهة ســيطر النظام 
العاصمة  قرب  مناطق  مبوجبها على 

عقب انسحاب مقاتلي املعارضة.
وسيســمح االتفاق في محيط يلدا 
للنظام بنشــر قواتــه على األطراف 
الشــرقية لليرمــوك بعدما تقدمت 

وحــدات أخرى نحو اخمليــم من اجلهة 
الغربية، وفق املرصد الســوري حلقوق 

اإلنسان.
وأضاف املرصد أن اجليش سيطر خالل 
اليومن املاضين على أجزاء واســعة 

من حي القدم الواقع شرق اليرموك.
بدوره اســتبعد وزير الدفاع األميركي 
بــالده  ســحب  ماتيــس  جيمــس 
وحلفائها قواتها من ســوريا قبل أن 

يتحقق السالم هناك.
وقــال ماتيــس إن الواليــات املتحدة 
وحلفاءها على أعتــاب نصر تاريخي 
على داعش، مضيفــا أنهم ال يريدون 
ترك ســوريا بينما ال تــزال في حالة 

حرب.

للصحفين  تصريحاتــه  في  وأضاف 
بوزارة الدفــاع )البنتاغون( أمس االول 
االثنن »نحن ال نريد مجرد االنسحاب 
الدبلوماســيون  يظفــر  أن  قبــل 
بالسالم، أنت تفوز باملعركة ثم تظفر 

بالسالم«.
وميثل هذا تصريــح أمس إحدى أقوى 
اإلشارات حتى اآلن على أن االنسحاب 
األميركي الكامل غير محتمل في أي 

وقت قريب.
وســبق أن رأت وزارة الدفاع األميركية 
أنه يتوجب بقاء قواتهــا فترة أطول 
في سوريا، بذريعة استمرار مكافحة 
اتخاذها  ينبغي  التي  والتدابير  داعش 

ضد إيران.

بوتين يؤكد ضرورة التزام جميع أطراف صفقة النووي

الواليات المتحدة تعتبر وثائق إسرائيل بشأن
البرنامج النووي العسكري السري إليران »حقيقية«

معارك دامية بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية شرق البالد

امبر راد وزيرة الداخلية البريطانية املستقيلة

تقـرير

استقالة راد تحرم ماي »درعًا« يقيها هجمات المعارضة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

بقطاع  تنفيذيان  مسؤوالن  قال 
النفط العراقي أمس الثالثاء، إن 
اخلام من موانئ  النفط  صادرات 
جنوب البالد املطلة على اخلليج 
بلغــت فــي املتوســط 3.340 
مليون برميل يوميا في نيســان 
منخفضة عن آذار بفعل أعمال 

صيانة في مرافئ التحميل.
كان متوســط آذار 3.45 مليون 
وتراجع مســتوى  يوميا.  برميل 
أعمــال  بســبب  الصــادرات 
التحميل  مرافــئ  في  الصيانة 

أوائل نيسان.
في الشــأن ذاته، اعلنت شركة 
رويال داتش شــل، امس الثالثاء، 
عن سعيها لزيادة الغاز ب العراق 
إلى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا 

بحلول 2020.
نقال  رويترز  انبــاء  وكالة  وقالت 
عن مســؤول تنفيذي كبير لدى 
رويال داتش شــل، إن »الشركة 
ملتزمة التزاما كامال مبشروعها 
املشترك للغاز في العراق«، مبينا 
انها »تخطط لزيادة إنتاجها من 
الغاز إلى 1.4 مليار قدم مكعبة 

يوميا بحلول 2020«.
ومت تأســيس شركة غاز البصرة 
من  املصاحب  الغاز  الســتثمار 
النفط مع  وزارة  خالل عقدتــه 
شــركة شــل الهولندية 44% 
وميتسوبيشــي اليابانيــة 5% 
بقيمة 17 مليــار دوالر من ثالث 
حقــول نفطيــة وهــي حقل 
الرميلة والزبير وغرب القرنة /1.

ويهدف املشروع إلى جتميع الغاز 
من احلقول فــي جنوب البالد مبا 
القرنة1-  غــرب  حقل  ذلك  في 
الــذي تديــره إكســون موبيل 
إيني  تديره  الــذي  الزبير  وحقل 
اإليطاليــة وحقل الرميلة الذي 

تطوره بي.بي.
غاز  لشــركة  العام  املدير  وقال 
البصرة فرتــس كالب، إن »إنتاج 

املشــترك،  املشــروع  من  الغاز 
املُنتج الرئيس للوقود في جنوب 
العراق، يبلــغ حاليا 938 مليون 
قدم مكعبة قياسية يوميا مع 
التخطيط ملزيد من التوســع«، 
بدأ  2013 )حني  مضيفا »منــذ 
التشغيل(، رفعنا طاقة املعاجلة 

ألكثر من ثالثة أمثالها«.
ويخطــط العــراق لوقف حرق 
ويتســبب   .2021 بحلول  الغاز 
حــرق الغاز في فقــد احلكومة 
إيــرادات بنحو 2.5 مليــار دوالر 
ســنوياً، فــي حــني أن كميات 
تكفي  يتــم حرقها  التي  الغاز 
لتلبية معظم احتياجات توليد 
الكهرباء باستعمال الغاز، وفقا 

ملا ذكره البنك الدولي.
وتركز شل جهودها على تطوير 

وتنمية شركة غاز البصرة بعد 
أن ســلمت العمليات في حقل 
مجنون إلــى وزارة النفط. كما 
باعت شــل حصتها في حقل 
غــرب القرنة1- إلى إيتوتشــو 

اليابانية.
وأضاف املدير العام لغاز البصرة: 
»ستكون شــل في وضع أقوى 
يسمح لها بتركيز جهودها على 
ورمبا  البصرة  غاز  وتنمية  تطوير 
للبتروكيماويات  نبراس  مشروع 

بالطبع«.
ومن املتوقع أن ينمو إنتاج العراق 
من الغــاز املصاحب في الوقت 
الــذي تزيــد فيه البــالد طاقة 
إنتاج النفــط. ويخطط العراق 
لزيادة الطاقــة اإلنتاجية للبالد 
6.5 مليون  من النفط اخلام إلى 

برميل يوميــا بحلول 2022، من 
نحو خمسة ماليني برميل يوميا 

في الوقت احلالي.
وينتج العــراق، ثاني أكبر منتج 
فــي منظمة البلــدان املصدرة 
السعودية،  بعد  )أوبك(  للبترول 
نحــو 4.4 مليون برميــل يوميا 
مبا يقل عن طاقته، متاشــيا مع 
تخفيضات اإلنتاج العاملية التي 
تقودها أوبك بهدف دعم أسعار 

اخلام. 
وزير  اكد  على صعيد متصــل، 
ان  اللعيبي  علــي  جبار  النفط 
»احتياطي العراق من الغاز يبلغ 
مبينا  مكعب«،  قدم  مليار   135
وجود 73 حقال نفطيا مكتشفا 
نســبة 30 في املئــة منها قيد 

التطوير.

الكويتية  كونــا  وكالة  وذكرت 
نقال عــن اللعيبي خالل حديثه 
في جلســة االســتثمار مبؤمتر 
الدولي، ان »االحتياطي  الكويت 
احلالــي للغــاز في العــراق هو 
مكعــب«،  قــدم  مليــار   135
داعيــا الشــركات العاملية الى 
»االســتثمار في هــذا القطاع 

املهم«.
وأضاف وزيــر النفط، ان »العراق 
بلد غني بالغاز وان االســتثمار 
في هذا اجملال سيضع العراق في 
مصاف الدول املتقدمة في انتاج 

الغاز«.
وتابع: »العراق يأتــي رابعا على 
مســتوى العالــم مــن حيث 
االحتياطي النفطي«، مبينا انه 
»مــع تكثيف االستكشــافات 

االنتــاج  ســيزداد  النفطيــة 
في  العراق  النفطي وســيكون 
مقدمة الدول ذوات االحتياطيات 

النفطية العالية«.
واوضح اللعيبي ان »وزارة النفط 
لديها خطــط عمالقة لتطوير 
القطاع النفطي منها املصافي 
وتطويــر  وانشــاء  النفطيــة 
اخلزانــات النفطيــة وانابيــب 
النفــط وكل مــا يتعلق باجملال 
النفطي نظرا الهميته وحيويته 
ومساهمته في نهوض العراق«.

ولفــت الــى »وجــود 73 حقال 
30 في  نفطيا مكتشفا نسبة 
املئة منها قيد التطوير«، مؤكدا 
بقية  تطوير  الى  العراق  »سعي 
احلقول لرفــع كفاءة العراق في 

مجاالت الطاقة اخملتلفة«.

3.340 مليون برميل يوميًا صادرات نيسان النفطية
»شل«: 1.4 مليار قدم مكعب يوميًا إنتاج الغاز العراقي بحلول 2020

مسؤول تنفيذي 
كبير لدى »رويال 
داتش شل«: الشركة 
ملتزمة التزاما كامال 
بمشروعها المشترك 
للغاز في العراق، 
وتخطط لزيادة 
إنتاجها من الغاز 
إلى 1.4 مليار قدم 
مكعبة يوميا بحلول 
2020

منشأة نفطية جنوبي البالد
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أظهر اســتطالع فصلي جتريه رويترز 
شمل اقتصاديني من القطاع اخلاص 
أن ارتفــاع أســعار النفط ســيعزز 
الفوائــض التجاريــة فــي منطقة 
اخلليج على مدى األشــهر الثمانية 
عشــر املقبلة لكن اقتصــادات دول 
املنطقة ســتنمو مبعدل متوســط 
فحسب بسبب سياسات التقشف 

احلكومية.
في  إيكونوميكس  كابيتــال  وقالت 
”إذا ظلت األســعار  مذكرة للعمالء 
هذا  فــإن  احلالي  عنــد مســتواها 
 100 إلى دفعــة بقيمة  ســيتحول 
مليار دوالر - ســبعة باملئة من الناجت 
احمللــي اإلجمالي - لعوائــد صادرات 
النفط في اخلليج باملقارنة مع العام 

املاضي“.
وأضافــت ”وضــع امليزانيــة وميزان 
مما  سيتحســن،  اجلارية  املعامــالت 
يوفــر للحكومات مجــاال لتخفيف 
التقشف وتقدمي بعض الدعم للنمو 

االقتصادي“.
وال يعتقد كثيــر من خبراء االقتصاد 
مرتفعة  النفط ســتظل  أسعار  أن 
العام  في  احلالية  مســتوياتها  عند 

املقبل.

وعلى الرغــم من ذلك فقــد رفعوا 
اخلارجية  املعامالت  مليزان  توقعاتهم 
لــدول منطقــة اخلليج. وســيؤدي 
حتقيق فوائض أكبــر، أو عجز أصغر 
القتصادي ســلطنة عمان والبحرين 
األضعف، إلــى تقلص الضغط على 
احتياطيات العملــة األجنبية لدول 
اخلليج، والتي تضررت جراء انخفاض 

أسعار النفط بعد 2014.
وعلى ســبيل املثــال، مــن املتوقع 
أن حتقق الســعودية فائضــا مبيزان 
املعامالت اخلارجية بنسبة 3.3 باملئة 
من النــاجت احمللي اإلجمالي هذا العام 
رويترز الذي شمل  وفقا الســتطالع 
15 اقتصاديــا، وذلك باملقارنة مع 1.9 
باملئة في توقعات االستطالع السابق 
الذي أُجري في كانون الثاني املاضي. 
وجرى رفع متوســط التوقعات مليزان 
املعامالت اخلارجية للعام القادم إلى 

2.6 باملئة من 2.2 باملئة.
ومن املتوقع أن تسجل سلطنة عمان 
املعامالت  ميــزان  في  حاليا عجــزا 
اجلارية بنســبة 7.5 باملئة في العام 
احلالــي باملقارنة مــع 8.4 باملئة في 

التوقعات السابقة.
أن يبلغ عجز  املتوقــع  وأصبح مــن 
امليزانية احلكومية لســلطنة عمان 
8.4 باملئة مــن الناجت اإلجمالي احمللي 
هــذا العام بســبب ارتفاع أســعار 

النفــط و6.5 باملئــة العــام القادم، 
ليظــل العجز مرتفعا على نحو غير 
مســتدام في األمــد الطويل، لكنه 
أفضل من التوقعات الســابقة التي 
كانــت لعجــز بنســبة 11.6 باملئة 
و8.2 باملئة على الترتيب في العامني 

احلالي واملقبل.
لكن فــي الوقت الذي ســيعزز فيه 
االحتياطيات  النفط  ارتفاع أســعار 
احلكومية فإنه لــن يدعم بالضرورة 
النمو االقتصــادي كثيرا. يرجع ذلك 
إلى أن بعض االقتصادات ســتواصل 

التقشف  العمل في إطار سياسات 
التي ُفرضــت في اآلونة األخيرة، مثل 
تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافة 
بنسبة خمسة باملئة في السعودية 

واإلمارات في كانون الثاني.
وتســتغل الكثير من الــدول ارتفاع 

أسعار النفط لزيادة اإلنفاق احلكومي 
برامجهــا  مــن  أجــزاء  وتقليــص 
التقشــفية، ولهــذا الســبب من 
املتوقع أن تســجل السعودية عجزا 
 7.8 امليزانية احلكومية بنســبة  في 
باملئة من النــاجت احمللي اإلجمالي في 
2018 بدال مــن 7.2 باملئة، وأن يصل 
العجز فــي 2019 إلى 6.7 باملئة بدال 

من ستة باملئة.
لكن هــذا رمبا ال يكون كافيا لتحفيز 
الكثير من النمو اجلديد في القطاع 

اخلاص.
وقالت كابيتــال إيكونوميكس التي 
مقرها لنــدن ”تظهر بيانــات الناجت 
احمللــي اإلجمالي أن االجتــاه النزولي 
فــي االقتصــاد الســعودي زاد في 
نهايــة العــام املاضــي. الظاهر أن 
تبــدد االنخفاض من قطــاع النفط 
أعــاد االقتصاد إلى النمــو اإليجابي 
في بداية العــام اجلاري، لكن يبدو أن 

القطاع غير النفطي يعاني“.
ويظل متوسط التوقعات لنمو الناجت 
احمللي اإلجمالي السعودي هذا العام 
مــن دون تغيير عند 1.5 باملئة، بيد أن 
التوقعات اخلاصة بالعام املقبل جرى 
رفعها قليــال إلى 2.4 باملئة من اثنني 

باملئة.
على مستوى األسعار، استقرت هذه، 
أمس الثالثاء مع استمرار الدوالر قرب 

أعلى مســتوياته في أربعة أشــهر 
بينما يستمد اخلام دعما من اخملاوف 
األميركي  الرئيس  ينســحب  أن  من 
دونالد ترامب مــن االتفاق النووي مع 

إيران.
وكان اخلام األميركي غرب تكســاس 
الوسيط تســليم حزيران منخفضا 
سنتني عند 68.59 دوالر للبرميل بعد 
ارتفاعه 47 سنتا عند التسوية أمس 

االثنني.
وارتفــع خــام برنت في عقــد أقرب 
سنتا  متوز  تسليم  اجلديد  استحقاق 
واحدا إلى 74.70 دوالر. وحل أجل عقد 
حزيران يوم االثنــني بعد أن ارتفع 53 
التسوية عند  سنتا ليتحدد ســعر 

75.17 دوالر.
كانت أســعار النفــط ارتفعت يوم 
االثنــني بعــد أن زاد رئيس الــوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو الضغوط 
على الواليات املتحدة لالنسحاب من 
االتفــاق النووي املوقع مــع إيران في 
2015 عندما عرض ما وصفه باألدلة 
علــى برنامج أســلحة نووية إيراني 
ســري. تنفــي طهران علــى الدوام 

السعي المتالك أسلحة نووية.
واتســمت التعامــالت بالهدوء في 
عديدة  أســواق  نظرا إلغالق  آســيا 
مثل الصني والهند وســنغافورة في 

عطالت عامة.

تقـرير
74.70 دوالرًا لبرميل برنت العالمي

النفط سيعزز فوائض التجارة في الخليج

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مجموعة سايبا اإليرانية لصناعة السيارات، 
منو حجم الصــادرات 11 باملئة في العــام االيراني 

املنقضي 20 آذار 2018 قياسا بالعام السابق.
وقــال مســاعد الشــؤون التصديريــة والدولية 
مبجموعة سايبا محســن جوان في تصريح نقلته 
وكالة »فارس«، إن »الشركة تستحوذ على 80 باملئة 
من اجمالي صادرات السيارات االيرانية«، مؤكدا أن 
»العراق وســوريا ولبنان وآذربيجان من أهم اسواق 
املســتوردة لســيارات ســايبا في منطقة الشرق 

االوسط«.
وأشــار الــى أن »تصدير هذه الســيارات الى مصر 
واجلزائر وليبيا تتبعها مفاوضات مع موريتانيا بهذا 

اخلصوص«.
وتابع جــوان: »احلصة التصديرية لســايبا االيرانية 
بالسوق العراقية 150 الف وحدة والسورية 50 الف 

وحدة وفنزويال 15 الف وحدة«.
واعلن موقع شــركة ايرانية لتصنيع السيارات، في 
30 نيســان 2012، عن تصدير اكثر من 1400 سيارة 
من نوعي ســايبا وتيبا الى العراق خالل 4 اشــهر، 
فيما لفت إلى تصدير نحو 2400 قطعة غيار لهذه 

السيارات الى العراق وفنزويال وخالل املدة نفسها.

أنقرة ـ رويترز:
قــال رئيس الوزراء التركي بن علــي يلدرمي إن بالده 
ســتطرح حزمة تتضمــن إعادة جدولــة الديون 
وإصالحات اجتماعية وتكلف نحو ســتة مليارات 
دوالر وذلك قبل أســابيع مــن االنتخابات املبكرة 

املقرر إجراؤها في 24 حزيران املقبل.
وأضاف يلدرمي إن »هذه اإلجراءات ستكلف احلكومة 
مــا بني 22 و24 مليار  ليرة )مــا بني 5.4 و5.9 مليار 
دوالر( ولكن ســيجري تعويض ذلك من العائدات 
التي ستدرها خطط تسجيل ماليني من العقارات 

غير املرخصة«.
وكثيراً ما يطرح حزب »العدالة والتنمية« احلاكم 
الذي يتزعمه الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
حوافز قبــل االنتخابات خالل فتــرة حكمه التي 
بــدأت قبل 16 عاما. وفي أيامــه األولى كان احلزب 
يوزع مواد غذائية وفحمــاً على املواطنني الفقراء 

من أجل حشد الدعم.
وقــال يلدرمي إن هــذه اإلجراءات ســتعيد هيكلة 
الضرائب والديون املســتحقة على املؤسســات 
العامة إضافة إلى فرض غرامات مرورية وانتخابية 
وعلى القــوات املســلحة. وأضــاف أن احلكومة 
ستتخذ خطوات نحو تســجيل ما يقرب من 13 
مليون مبنى مــن دون تراخيص في تركيا. وقال إن 

هذه اخلطوة ستدر على الدولة 48 مليار  ليرة.

لندن ـ رويترز:
نزل اليورو أمس الثالثاء، متجها نحو أقل مســتوى 
في ثالثة أشــهر ونصف الشــهر، إذ نالــت بيانات 
اقتصادية أضعف من املتوقع مطلع األســبوع من 
املعنويات في منطقــة العملة املوحدة، قبل صدور 
قرار مجلــس االحتيــاط االحتادي )البنــك املركزي 

األميركي(.
وارتفع اليورو في األسبوعني األخيرين، بفضل جتاوز 
العائد على ســندات اخلزانة األميركية ألجل عشر 
ســنوات الثالثة في املئة وجتدد الصلة بني أســعار 

الفائدة املرتفعة وعملة قوية.
ونــزل اليورو 0.2 في املئة إلــى 1.2058 دوالر، ليظل 
قريبا من املســتوى الذي ســجله نهاية األسبوع 
املاضــي عنــد 1.2055 دوالر وهــو أقل ســعر منذ 

منتصف كانون الثاني املاضي.
وارتفع الدوالر 0.1 في املئة مقابل سلة من العمالت 
الرئيسة ليسجل مؤشر العملة األميركية 91.964.

150 ألف سيارة 
صادرات »سايبا«
سنويًا للعراق

تركيا: حزمة حوافز
بـ 6 مليارات دوالر

أدنى مستوى لليورو 
في 3 أشهر 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســلطت وكالة »بلومبرغ« في 
الضوء  تقرير نشــرته مؤخــرا 
علــى متــدد نفــوذ الصني في 
العواصم  أن  إلى  أوروبا، مشيرة 
األوروبيــة تقرع ناقــوس اخلطر 
خوفا من ســيطرة الصني على 

مفاصل االقتصاد األوروبي.
وحتدثت الوكالة االقتصادية في 
تقريرها عن حجم االستثمارات 
التــي ضختها الصني في أوروبا 
خــالل العقد املاضــي، وقالت 
كانت  الصينية  الشــركات  إن 
يشــكل  شــيء  أي  تشــتري 
اهتماما لها، مستخدمة موارد 
من  ومستفيدة  ضخمة  مالية 

الدعم احلكومي.
أن  »بلومبــرغ«  وذكــرت 

في  الصينيــة  االســتثمارات 
بلغت خالل  األوروبيــة  الــدول 
نحو  املاضية  العشــرة  األعوام 

318 مليــار دوالر، وعند املقارنة 
الصينية  االستثمارات  بحجم 
فــي الواليــات املتحــدة خالل 

الفتــرة نفســها جندهــا أقل 
بنسبة 45%.

وقامت »بلومبرغ« بتحليل 679 
صفقة مكتملة أو قيد التنفيذ 
أبرمت في 30 دولة أوروبية منذ 
العــام 2008، وخلصت الوكالة 
الصينية  الشــركات  أن  إلــى 
اخلاصة  أو  الدولة  من  املدعومة 
شــاركت بصفقات ال تقل عن 
255 مليــار دوالر، مســتحوذة 
360 شــركة في  بذلك علــى 
مختلــف اجملــاالت ابتــداء من 
الشــركة اإليطاليــة لتصنيع 
وصــوال   »Pirelli« اإلطــارات 
إلى شــركة إيرلنديــة لتأجير 

الطائرات.
طموحات  تعكس  األرقام  وهذه 
الصني في الســيطرة على أبرز 

األسواق في العالم، ما أثار قلق 
األوروبيني، مبــن فيهم  القــادة 
املستشــارة األملانيــة أنغيــال 
الفرنســي  والرئيس  ميــركل، 
نادوا  والذين  ماكــرون،  إميانويل 

ملزيد من احلذر واليقظة.
املتحدة،  اململكــة  وتصــدرت 
قائمة  »بلومبــرغ«،  بحســب 
الدول األوروبيــة من حيث عدد 
الصفقــات املوقعة مع الصني، 
األعوام  خــالل  وصلــت  والتي 
العشــرة املاضيــة إلــى 227 
صفقة بقيمــة 70 مليار دوالر، 
تليها في املرتبــة الثانية أملانيا 
مليار   20 بقيمة  صفقة  بـ225 

دوالر.
فــي حني جــاءت فرنســا في 
بـــ89 صفقة  الثالثة  املرتبــة 

بلغــت قيمتهــا 13.4 مليــار 
طفيف  بنحو  متقدمــة  دوالر، 
عــن إيطاليــا من حيــث عدد 
الصفقــات، والتــي أبرمت 85 
الصيني  اجلانــب  مــع  صفقة 

بقيمة 31 مليار دوالر.
وخلــص واضعو الدراســة إلى 
أن الشــركات الصينية ما تزال 
مهتمــة بالعديد مــن األصول 
األوروبيــة، وفي جعبتها الكثير 
مــن اخلطــط، التي لــم يتم 
والتي  اإلعــالن عنها رســميا، 
تشمل بناء مفاعالت نووية في 
وشراء محطة  وبلغاريا،  رومانيا 
للحاويات في كرواتيا، وإنشــاء 
واالستحواذ  السويد،  في  ميناء 
»ســكودا«  شــركة  علــى 

للسيارات.

الصين تستحوذ على معظم االقتصاد األوروبي
وقعت مع المملكة المتحدة صفقات بـ 70 مليار دوالر

التبادل التجاري في اخلليج

ميناء هامبورغ في املانيا



اعداد مركز المستقبل

وجهــت الواليات املتحــدة االميركية، 
ضربة  وفرنســا،  بريطانيا  مبشــاركة 
عســكرية محــدودة علــى مواقــع 
عسكرية ســورية في 14 إبريل اجلاري، 
علــى خلفية اتهام النظام الســوري 
في  الكيماوية  األســلحة  باستعمال 
الهجــوم علــى دوما، وهــو ما قلص 
نســبًيا من تداعيات الضربة على أداء 
وأســواق  واإلقليمي  العاملي  االقتصاد 
املــال والنفط العامليــة، حيث يبدو أن 
الدول الثالث تدرك جيًدا أن تنفيذ عمل 
عسكري واسع داخل سوريا ينذر ليس 
بخســائر عســكرية فقط وإمنا أيًضا 
بأضرار على االقتصــاد العاملي تتمثل 
في نقص إمدادات النفط القادمة من 
احملتمل  التأثير  بجانب  األوسط  الشرق 
على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا 

للقارة األوروبية.

ضربة محدودة:
   قبــل توجيــه الضربة العســكرية 
الغربيــة، وجــه عدد من املســئولني 
التدخل  الروس حتذيرات مــن إمكانية 
العسكري املباشر للتعامل معها، في 
الوقت الذي أشارت فيه وزارة اخلارجية 
الروســية، في 8 إبريل اجلــاري، إلى أن 
القوى الغربية اعتمدت على معلومات 
استعمال  تثبت مصداقيتها حول  لم 
النظــام الســوري للكلــور والغازات 
السامة األخرى في الغوطة الشرقية.

   ولــم يختلــف املوقــف الروســي 
بعد توجيــه الضربة، إذ أشــار هؤالء 
املســئولني إلــى إمكانية الــرد على 
اخلطــوة الغربية، حيث قال الســفير 
الروســي لــدى واشــنطن أناتولــي 
أنطونــوف أن »مثل هذه األفعال لن متر 
دون عواقــب«، معتبرًا أن »هذه الضربة 
ومرفوضة  غير مقبولــة  إهانــة  تعد 
للرئيس الروسي فيالدميير بوتني«، وذلك 
بالتزامن مع تنديد إيران بهذه الضربة، 
ــد الوضع في  مشــيرة إلى أنها »تعقِّ

سوريا واملنطقة«.
   ورغم ترويج حلفاء النظام الســوري 
إلى احتمال حدوث تصعيد مضاد، يبدو 
أن الضربة العســكرية في حد ذاتها 
لن تغيــر كثيرًا من اجتاهــات الصراع 
على الساحة السورية، حيث لم تكن 
تعرضت  التــي  العســكرية  األهداف 
للضربة مؤثرة فــي توازنات القوى، بل 
من احملتمل أن تدفع هذه الضربة حلفاء 
النظام إلى العمــل على تعزيز قدراته 

أية ضربات عسكرية مقبلة،  ملواجهة 
وهو ما لم تســتبعده موسكو، التي 
أحملت إلى إمكانية مد النظام السوري 

بأنظمة صواريخ »إس 300«.

تفادي اخلسائر:
   تشــير اجتاهات عديدة إلى أن الدول 
املتحدة  الواليــات  وخاصة  الغربيــة، 
االميركيــة، عــدت أن توجيــه ضربة 
عسكرية واسعة النطاق في سوريا قد 
يورطها في مواجهة مباشرة مع روسيا 
وإيران في منطقة الشرق األوسط، وهو 

ما قد تترتب عليــه تداعيات عديدة ال 
تتوافق مع مصالح واشــنطن، خاصة 
التي  االقتصادية  باألضرار  يتعلق  فيما 
قد تتعــرض لها اقتصــادات منطقة 

الشرق األوسط أو االقتصاد العاملي.
   فبالنســبة ملنطقة الشرق األوسط، 
جتدر اإلشــارة إلــى أن الصراعات التي 
األداء  هبــوط  إلــى  أدت  شــهدتها 
االقتصــادي فــي الســنوات املاضية، 
ومن املتوقع أن يظل على مســتوياته 
املتواضعة في الفترة املقبلة. وبحسب 
البنك الدولي، يتوقع أن يتعافى معدل 

النمو في املنطقة ليبلغ %3.1 في عام 
2018 بعــد هبوط حاد إلى %2 في عام 
2017، ولكن دون مســتوى %4.3 الذي 

وصل إليه في عام 2016.
   ويعني ذلك أن تنفيذ عمل عسكري 
واســع في الوقت الراهن قد يؤثر على 
العديد من اقتصادات املنطقة، ال سيما 
تلك التي تعتمد على بعض القطاعات 
اخلدمية مثل السياحة والطيران. وقبل 
توجيــه الضربــة العســكرية بثالثة 
األوروبية للسالمة  املنظمة  أيام، دعت 
الطيران  )يوروكونترول( شركات  اجلوية 

إلى توخي احلذر في شــرق املتوســط 
الحتمال شــن غارات جوية في سوريا 

خالل 72 ساعة.
   كمــا أبــدت األوســاط االقتصادية 
مخــاوف مــن احتمال تضــرر بعض 
اجلوار،  دول  في  الرئيســية  القطاعات 
على غرار لبنان، نتيجة توسع العملية 
العســكرية، خاصة في حالــة ما إذا 
اســتمرت أليــام عديدة، حيــث متثل 
لالقتصاد  مهًمــا  قطاًعا  الســياحة 

اللبناني.
   وعلى الصعيد الدولي، جاءت الضربة 

العسكرية وسط أداء متراجع للعديد 
من االقتصادات العاملية بسبب اخملاطر 
اجليوسياســية وتراجع أسعار السلع 
األولية وهبــوط الطلب العاملي، فضالً 
الواليات  بــني  التجارية  عن اخلالفــات 
املتحــدة االميركيــة والصني وبعض 
الدول األخرى، علــى نحو دفع صندوق 
النقــد الدولــي إلى إبــداء حتفظ في 
توقعاتــه لنمو االقتصاد العاملي ليبلغ 
%3.9 في عامــى 2018 و 2019 مقابل 

%3.8 في عام 2017.
   وقــد توافقــت محدوديــة التأثيــر 

مع  العســكرية  للضربــة  الفعلــي 
حقيقة أن األســواق الدولية لســلع 
النفط واملعادن األساســية والعمالت 
تســتجيب بشــكل مؤقت لالجتاهات 
وفي هذا  اجليوسياســية.  واألحــداث 
السياق، بدأت أســعار النفط العاملية 
في االرتفــاع تدريجًيا لتكســر حاجز 
الـ70 دوالر للبرميل، بالتزامن مع إعالن 
الواليــات املتحــدة االميركية عزمها 
توجيه ضربة للنظام السوري، وليرتفع 
ســعر برميل خام برنت في جلسة 13 
إبريل إلى 72.06 دوالر بزيادة مبقدار دوالر 

واحد.
   لكــن بعــض االجتاهات تســتبعد 
أن يســتمر تأثيــر التوتــر الراهن في 
ســوريا على أســعار النفط، إذ  على 
النفط  أســعار  تعود  ســوف  األرجح 
تتراوح  التي  السابقة  مستوياتها  إلى 
بني 60 إلــى 70 دوالرا للبرميل، متأثرة 
بعوامل أخــرى مثل الطلــب العاملي 
على النفط واملعروض النفطي خاصة 
القادم من الواليات املتحدة االميركية.

   إلــى جانــب ذلــك، ألقــت الضربة 
العسكرية الضوء على احتمال أن يؤدي 
انخراط أطراف عديــدة في مواجهات 
عســكرية جديدة إلى تهديد إمدادات 
النفــط باملنطقة من منطلق احتمال 
البحرية.  املالحة  تأثيرها على حركــة 
كما أثارت مشــاركة لندن وباريس في 
الضربة مخاوف بشــأن تأثير ذلك على 
مستقبل إمدادات الغاز الروسي ألوروبا 
واملشــاريع الواعدة خلطــوط األنابيب 
املمتــدة من روســيا إلــى العديد من 
الــدول األوروبية، على نحــو قد يهدد 
أمن الطاقة فــي أوروبا، ال ســيما أن 
%33 من إجمالي  الروســي ميثل  الغاز 
احتياجات أوروبا، حيث تصل اإلمدادات 
الروســية إلى حوالــي 162 مليار متر 
مكعــب، وهو ما يعد، في الغالب، أحد 
األسباب التي دفعت أملانيا التي ترتبط 
مبشاريع غاز مع روسيا، إلى العزوف عن 

املشاركة في الضربة.
   وفــي النهايــة، ميكــن القــول إن 
االعتبارات االقتصادية، بجانب العوامل 
اجليوسياســية، دفعت الدول الغربية، 
االميركية،  املتحــدة  الواليات  وخاصة 
فيما يبــدو، إلى جتنــب توجيه ضربة 
عسكرية واسعة النطاق داخل سوريا، 
وهو املســار الذي كان مــن املمكن أن 
يفرض خسائر اقتصادية كبيرة جلميع 
األطراف، وسط أزمات اقتصادية عديدة 

يشهدها العالم في الفترة احلالية.

مركز«املستقبل لألبحاث والدراسات 
املتقدمة«

إحسان تقوايى نيا*

لــم يكن اإلرهــاب ظاهــرة حديثة في 
جمهوريات آســيا الوســطى، بل ظهر 
منذ األّيــام األولى من اســتقالل هذه 
الــدول، وفي الســنوات التــي أعقبت 
االســتقالل أصبح احلديث عن التطّرف 
والعمليات اإلرهابية في آسيا الوسطى 
واحتــّل موضوع  ومتداوالً،  رائجــاً  أمراً 
اإلرهاب ومسألة التصّدي له مكانًة في 
الفجوة التي تركتهــا صمامات األمان 
لدى هذه األنظمة السياسية في هذه 
الدول، حّتى بــات اإلرهاب والتطّرف في 
-مثل طاجاكستان- حّجًة  بعٍض منها 
والفكرية  السياســية  التيارات  لقمع 
ذات الُبعد اإلسالمي حّتى تلك احلركات 

التي تعمل بطريقٍة سلمية.
ومييل شعوب هذه اجلمهوريات في آسيا 
إلى  الوســطى في الظروف االعتيادية 
للضغوط  القومية، كــرّد فعٍل  النزعة 
التــي تتحّملها هذه الــدول من القوى 
العظمــى، فضــالً عــن أّن التطــّرف 
اإلســالمي ليس له نفوذ فاعل في هذه 
اجملتمعات؛ غير أّن السلطات السياسية 
في هــذه الــدول تتخذ مــن التصّدي 
لنشــاطات اجلماعــات املتطّرفة حّجًة 
لقمع اخملالفــني واملنتقدين؛ مما أّدى هذا 
النهــج احلكومي القمعــي إلى ظهور 
اإلرهابية  واألســاليب  التطّرف  خطاب 
مــن قبل بعض اجملموعــات التي تتبّنى 
هــذه األفكار، ورواج ذلك في األوســاط 
االجتماعية والسياســية. وبالنظر إلى 
أّن التيارات اإلســالمية تَُعّد من القوى 
النادرة -أو باألحرى القوى الوحيدة- التي 
متتــاز بالطابع التنظيمي؛ لذا ســاعد 
نزعة  انتشــار  املناخ االصطدامي على 
التطّرف والصراع بــني األفراد؛ وبالتالي 
للنمّو  بيئــة خصبــة  التطّرف  وجــد 

واالنتشار في هذه املنطقة.
إن زعماء اجلمهوريات اخلمس في آســيا 
وقرغيزستان،  )كازاخســتان،  الوسطى 
وطاجيكســتان،  وأوزبكســتان، 
وتركمانستان( متشــددون في قمع أّي 
صوٍت مناهض لنظامهم السياســي، 
وإن احلركات اإلســالمية غير مستثناة 
من هــذا األمر، إذ تواجه قمعاً شــديداً 
على الرغم من القبول الشــعبي الذي 
تتمتــع به. وفي الوقــت الراهن اتخذت 
تلكم احلكومات إجراءات أكثر تشــدداً 
مع احلركات والنشــاطات اإلســالمية 
بحّجــة التصّدي للحــركات اإلرهابية 
مثل داعــش، وبحجة تنامي التهديدات 
من قبل اإلرهاب العاملي، فعلى ســبيل 
“النهضة  حــزب  تصنيــف  أن  املثــال 
اإلســالمية” في طاجيكســتان ضمن 

احلركات اإلرهابية هو مــن أبرز النتائج 
التي خلفهــا اخلطاب احلكومي الداعي 
حملاربة اإلرهاب في آسيا الوسطى، حّتى 
بات زعماء اجلمهوريات اخلمس في آسيا 
الوســطى ينقضون احلرّيات املنصوص 
عليها في الدســتور بحّجــة محاربة 

اإلرهاب.

الدول الهّشة في مستقبل آسيا 
الوسطى

الراديكالية  اإلسالمية  احلركات  تشّكل 
في أفغانستان وغرب آسيا تهديداً جدّياً 
الوسطى،  آســيا  في  اجلمهوريات  ضد 
وال ريــب في أن هذا التهديد بالنســبة 
لهذه اجلمهوريــات التي تعاني من عدة 
تصنَّف ضمن  والتي  داخلية،  مشكالت 
الدول الهّشة هو أكثر من أّي تهديد آخر، 
أن نشــهد دوالً هّشة  وميكن بسهولة 
قد حتّولت إلى دوٍل فاشــلة. ويرى بعض 
اخلبراء املتخصصون أن جمهوريات آسيا 
لتنمية  أرضية مناسبة  توّفر  الوسطى 
اجملاميع اإلرهابية كداعش؛ ألّنها تصنَّف 

ضمن الدول الهّشة في العالم.
إلى وجود تهديد  اخلبراء  تشير تقديرات 
جّدي موّجه إلى الدولة في أغلب النقاط 
املذكــورة، وأن احتمــال تدهــور احلالة 
األمنية فــي هذه الدول في مســتوى 
)حتذير عاٍل جــّداً(، وإْن كان هذا التدهور 
لم يتحقق حّتى هــذه اللحظة، فضالً 
عن أّن هناك متايزاً واضحاً بني مســتوى 
التهديد في دول آســيا الوسطى، إذ إن 
كازاخســتان حتتّل مرتبــة أفضل، وإن 
احتمال التدهور األمني في هذه الدولة 

أقّل بكثير من سائر اجلمهوريات.
ويعــود ســبب “الهشاشــة” في هذه 
الدول بالدرجة األســاس إلى أّنها املعبر 
الرئيس النتقال اخملّدرات من أفغانستان 
إلى روسيا، إذ إن أفغانستان تُعّد املصدر 
األّول إلنتــاج اخملّدرات فــي العالم، وإن 
اخلبراء فــي القضايا األمنيــة يعلمون 
جّيداً بأن أرباح نقل اخملدرات تُصرَف غالباً 
في مجال دعم اإلرهاب والتطرف الديني، 
وخير مثال على هذا األمر جنده في حرب 
“باتكــن” التي حدثت في ســنة 1999، 

فقد أُعلَن في حينها بأن هدف املنظمة 
اجلهادية التي هاجمت قيرغيزستان هو 

توفير مجال لتهريب الهيروئيني.
والعامل اآلخر في هشاشة جمهوريات 
معّدل  ارتفــاع  هو  الوســطى  آســيا 
الفســاد في هذه املنطقة، فباالستناد 
قبل  مــن  املعلنة  اإلحصائيــات  إلــى 
تصنَّف  الدولــة  الشــفافية  منظمة 
دول آسيا الوســطى كـ”تركمانستان” 
على  الدول  أفسد  ضمن  و”أوزبكستان” 
مســتوى العالم، إذ إن املستوى املرتفع 
تسبب  اجلمهوريات  هذه  في  للفســاد 
في غيــاب املســاواة االجتماعية، ومن 
الالفت للنظر أن اجلماعات اإلســالمية 
الراديكاليــة مــن أمثال داعــش ترّكز 
على هــذه القضية )أي الفســاد( ضّد 

السلطات.
ويعد التصــّدي لألنظمة العلمانية في 
املنطقة هي وسيلة إعالمية أخرى ترّوج 
لها اجلماعات األصولية من قبيل داعش، 
ولكن إلى جانب كّل هذه العوامل جتدر 
اإلشارة إلى الفقر املدقع في جمهوريات 

آسيا الوســطى )وعلى وجه اخلصوص 
فــي “وادي فرغانــة” الذي تتقاســمه 
كل من )أوزبكســتان، وقيرغيزســتان، 
الذي تسبب بهشاشة  وطاجيكستان( 
هذه الدول. وال شّك في أن إعالم داعش 
واألصولية  اإلرهابيــة  اجملاميع  وســائر 
يكون مؤّثراً في الشــباب الريفيني في 
هذه املناطق الذين يعانون من تفشــي 
الفقــر، فعلى مــدى األعــوام األخيرة 
ازداد األمر ســوءاً؛ بســبب تراجع قيمة 
الُعملة الروســية )الروبــل(، وانخفاض 
فرص العمل في هــذه الدولة؛ وبالتالي 
فقد الكثير من العّمــال الطاجيكيني 

األوزبكيني فرص عملهم في روسيا.
والعامــل الرابع الذي يشــّكل تهديداً 
لــدول هذه املنطقــة فيتمّثل بهيمنة 
والدكتاتوريات  االســتبدادية  األنظمة 
تسيطر  التي  امللكية(  )شــبه  الفردية 
على هذه الدول منذ سنوات طوال، إذ إن 
املبنية على أسس  الداخلية  الهيكلية 
َقَبلّيــة واختيار رئيــس اجلمهورية على 
هذا األســاس بعد وفاة الرئيس السابق 

متّثل سبباً في هشاشة هذه الدول.
العامــل اخلامس في هشاشــة  أمــا 
جمهوريات آســيا الوســطى فيكمن 
في اخلالفات العميقة بــني هذه الدول 
إذ نشــهد هذه  امليــاه،  على مصــادر 
اخلالفــات بوضــوح بــني الــدول التي 
النهر )طاجيكســتان  أعلــى  تقع في 
تقع أسفل  التي  والدول  وقيرغيزستان( 
النهــر )أوزبكســتان، وتركمانســتان، 
وكازاخســتان(، وال شــّك فــي أن هذه 
اخلالفــات تشــّكل عائقاً فــي التعاون 

املشترك ضد التهديدات األمنية.
والعامل السادس جنده في نفوذ القوى 
العظمى )روســيا، والواليــات املتحدة، 
والصــني، واالحتــاد األوروبــي، والــدول 
اإلسالمية( في هذه اجلمهوريات، فصراع 
املصالح بني هذه القوى في هذه الدول 
يُزيــد من التهديــدات األمنية في هذه 
املنطقة؛ وبالتالي يُفشــل كّل احملاوالت 

الرامية إلى التصّدي لهذه التهديدات.
إّن الوضــع الراهن في أوزبكســتان من 
حيث املواجهة بني احلكومة واجلماعات 

املتطرفــة متباين من بعــض اجلهات، 
فمن جانب جند أن أوزبكستان متّثل بؤرًة 
لبروز أقوى اجلماعات املتطرفة، ففي عام 
1999 حدثت عمليــات إرهابية نّفذتها 
احلركة اإلسالمية في أوزبكستان، وفي 
شهر أيار من سنة 2005 قامت منظمة 
“إركرامية” املتطرفة بتنظيم تظاهرات 
في منظقة إنديجان بوادي فرغانة، ومن 
جانب آخر اتخذت القوات األمنية مزيداً 
من التدابير للســيطرة على نشاطات 

اجلماعات املتطرفة.
وفيما يخــصُّ الدولة التي تواجه القدر 
األدنــى من خطــر التطّرف في آســيا 
األفضل  الوسطى جند كازاخستان هي 
اجلمهوريات  لســائر  بالنســبة  حــاالً 
اجملاورة لها، ولكن هذا ال يعني بالضرورة 
ابتعاد هذا اخلطر عن هذه الدولة، ففي 
املنطقة  شــهدت  األخيرة  الســنوات 
الغربية في هــذه الدولة أزمة خطيرة، 
وأن اكتشــاف مصادر البترول في هذه 
املنطقة تسبب في جتّمع فئات مختلفة 
مــن املهاجريــن فــي هــذه املنطقة، 
وبطبيعــة احلال تبقى القــّوة الكامنة 
على إيقاظ اجلماعات املتطرفة في مثل 

هذه البيئة الصعبة متوافرة دوماً.

النتيجة
إن التطــورات األخيــرة فــي طبيعــة 
العالقــات الدوليــة حتــّث اجلماعــات 
والتنظيمات اإلرهابيــة على بذل مزيٍد 
من اجلهد للبحث عــن اجملاالت احليوية 
لتنفيذ األعمــال التخريبية، إذ إن حتّول 
السابقة  النماذج  السلفي من  اإلرهاب 
)مثل  إلى أساليب جديدة وأشد تطّرفاً 
داعــش( في الســنوات األخيــرة خلق 
مزيــداً من اخملــاوف في املناطــق التي 
تتوافــر فيهــا األرضية اخلصبــة لنمّو 
هذه اجلماعــات. وثّمة عّدة عوامل مثل 
انضمــام مقاتلــني من هــذه املناطق 
داعــش، وكذلــك جيرة  إلى صفــوف 
احلاضنة  الدولة  بصفتها  أفغانســتان 
للجماعــات اإلرهابيــة القدميــة مثل 
مقاتلي طالبان الذين التحقوا بتنظيم 
داعش في اآلونــة األخيرة، خلقت مزيداً 
من مخاوف انتشار اإلرهابيني في آسيا 
الوســطى؛ وبالتالــي -وفــي الظروف 
الراهنة- تكون أبرز اخملــاوف لدى زعماء 
دول آسيا الوسطى هي القلق من نفوذ 
اإلرهاب وتقويتــه في هذه املنطقة عن 
انتقال األزمات من أفغانســتان،  طريق 
وكذلك عودة مواطنيهــم الذين كانوا 
في صفوف داعش في العراق وســوريا، 
التطــّرف وخطورة  ينّمي  بــدوره  وهذا 

التهديدات اإلرهابية.

*عن مركز البيان للدراسات والبحوث.
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لماذا تجنبت واشنطن تنفيذ عمل عسكري واسع في سوريا؟

التطّرف ومستقبل الدول الهّشة في آسيا الوسطى

املناطق املستهدفة في الهجوم الثالثي على سوريا

التطرف في آسيا الوسطى
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إذا ابتليــت بحــب الشــعر، وأكثــرت مــن قراءته 
ورواية  النــادر،  الغريب  واســتظهاره. وبدأت بجمع 
املليح الرائق. وفطنت إلى أســرار البالغة وأساليب 
البيان. وأدركــت نقاط القوة وأوجه الضعف. فاعلم 
أنك ســتكون في واد وشــعراء عصرك في وادٍ آخر. 
وستســوء عالقتك مع الشــبان الصغار، والفتيات 
احلاملات. وستجد نفسك رهني دارك ال تخرج منها إال 
لشــراء )الصمون( أو جلب اخلضار أو استالم احلصة 

التموينية!
وإذا ما أتيحت لك فرصة االســتماع لشــرح شارح، 
أو االنصات لنقد ناقد، فلــن تخرج بنتيجة ما. ولك 
أن تقلــب هاتفك النقال، وتنشــغل به عما حولك. 
فكل مــا قرأته ودرســته وحفظته انتهــى زمانه، 
ودرست أخباره. ولم يعد ميت للحداثة بصلة أو يدين 
للمعاصرة بوشيجة. وعليك أن تعي أنك في جلسة 
كهذه ستكون أبكم وأصم وأعمى، ألنك لم تغترف 
يوماً من مناهج النقد احلديث، ولم تعرف البنيوية أو 
التفكيكية أو الشكالنية. ولم تلم مبدرستي براغ أو 
فرانكفــورت. ولم تقرأ كتب روالن بارت أو بليخانوف، 

أو كلود ليفي شتراوس أو جاك دريدا، أو آخرين.
وعليــك إذا ما رمــت أن حتتفظ بعالقــة ما مع من 
جتمعه بك صلة قربى، أو زمالة عمل، أو رابطة جوار، 
أن تنكفئ على نفســك فال تهمس مبا حتب، وال تفه 
مبا تعشق. ألن هؤالء لن يصغوا إليك أو يكترثوا بك. 
فلديهم ما ينشــغلون به عن أحاديثك املوغلة في 
القدم، الضاربــة في عمق التاريخ. ولن تســتطيع 
مهما فعلــت أن حتملهم على تذوق ما يروق لك من 

األخبار، أو ما يشبع نهمك من الروايات!
وأنت لَم لم تخرج من محيطك الذي ألفته، وعاملك 
الذي وعيته، ألم تــر أن الزمن قد تغير، وأن احلياة قد 
انقلبت رأســاً على عقب؟ ألم جتــد أن املكوث في 
حقبة ما ال يستقيم مع منطق، وال يتالئم مع واقع. 
ألــم تع أن الدنيا لم تعد كما كانت قبل ألف عام أو 

يزيد، وأن عليك أن تسلم مبا حصل دون اعتراض؟
وأنــت تعلــم أن مهمــة اإلنصــات لقطعــة من 
املقطوعــات، أو ومضة من الومضــات، لن تكلفك 
ســوى دقائق قليلة. ثم تنســاهما حــال مغادرتك 
املكان. فهما ليســا إال مجموعة من األلفاظ التي 
ألفت سماعها في اإلذاعات املرئية أو حافالت النقل 
العام! وهما محض جمل )مفيدة( مرســلة ال تقيم 
حقــاً وال تدحض باطــالً. ولكنها أهــون وقعاً على 
األذن، وأخف حمــاًل على القلب، من عبارات منمقة، 
ومعــان مكررة، ونظم ثقيل، وحشــو ســمج! وإن 
كان يجمعهمــا  مصير واحــد ال ثاني له، هو نعمة 

النسيان!
مصيبتك أيها املبتلى أنــك تعيش في مجتمع لم 
تألفــه، وبيئة لم تعشــها. وليس هنــاك ما يطري 
إحساسك ســوى العودة إلى امرئ القيس وابن أبي 
ربيعة ولســان الدين. فهــؤالء وأمثالهم ال يختلف 
على فضلهم اثنان، وال ينكر شــأوهم إنسان. وإنك 
أللى اهلل وإليه راجع، فال تأس على واقع، وال تبك على 
فائت، واغترف من احلاضر ما شــئت، فليس من طبع 

الليالي األمان!

القديم والجديد !

محمد زكي إبراهيم

محمد رشيد السعيدي
 

مــا ميكن أن تقوم بــه الصفحات األخيرة 
للكتاب، والتي تختلف عن النص جنسا، 
وتتعلق به توضيحاً، ما تقوم به من ايهام 
للقارئ، قد يكون أكثــر تأثيرا في القراءة 
مما تقوم به محتويات الغالف األخير، نظرا 
ملوقعهمــا، إذ هما – فــي الوقت عينه – 
عتبات أولية بالرغم من ذلك املوقع املتأخر، 
والتــي تفترض أن مير القــارئ بالعتبات – 
ونحن نســتعير مصطلــح العتبات من 
العمارة – األولى، ثــم باملنت، حتى ينتهي 
الى العتبــات اخللفية، لكن هذه العتبات 
اخللفية ال تتوفر إال في البيوت البرجوازية، 
بابان،  البرجوازي  العراقي  حني كان للبيت 

وبالتالي عتبات أمامية وخلفية..
قد تكون هذه املقدمة واقعة قرائية لرواية 
)ال تقولي إنك خائفــة( للروائي االيطالي 
)جوزّبــه كاتوتســيال(، والصــادرة عن دار 
املتوســط عام 2017، ففي حالة القراءة 
األفقية، ال مرورَ مبــا مكتوب على الغالف 
األخير، وال الصفحات األخيرة التي تتمتع 
بأكثر من عالقة بالنــص، إال بعد اإلنتهاء 
من قــراءة النص، لذا فإن هذه الدراســة 
ســتكون مقارنــة بــني واقعــة قرائية، 
حقيقية أو افتراضية، وكتابة املؤلف، التي 
أفصح عن ميثاقها الســردي في عتباته 

في الصفحات: -257 261.
     تعتمد الرواية السيرية على مجموعة 
أدوات، في مقدمتهــا ضمير احلكي: وهو 
الراوي  املتكلــم، هنا ســيتحدث  ضمير 
البطــل – ضمير احلكي هو الذي جعله، أو 
أّكد كونه راويــا بطال – عن جتربته، طالت 
أو قصرت، وال يهم أبــدا كونها حقيقية 
أو متخيلــة، وال تتطلــب قراءتها البحث 
عن حقيقيتهــا، بقدر ما يهــم ما فيها 
من جماليات التقــدمي، واغراءات املواضيع 
والوصف  واألماكن  واألحداث  والشخوص 
وغيرها، وإذ ال تفصح الرواية عن تفصيالت 
األولى:  البطل منذ أسطرها  الراوي  هوية 
»حني تعاهدنا أنا وعلي، ...، قطعنا سبعة 
كيلومترات دون أن نتوقــف، ...، لقد ُولدنا 
في العام نفســه« )الروايــة: ص7(، فإنها 
ستنكشــف عن راوية أنثى: »هل تريدين 
أن تكوني أختا لي، سألني« )ص7(، وأخّوة 
بني طفلني: أحدهما ذكر، سبق للرواية أن 
علي،  تســميته:  بواسطة  عنه  كشفت 

وأنثى: سامية.
وعنــد جتاهــل املعلومــات اخلارجية عن 
الروايــة، تلك العــروض املنتشــرة على 
والتي  االجتماعــي،  التواصــل  صفحات 
ميكن أن تعرِّف الرواية بأنها سيرة العداءة 
الصومالية ســامية يوســف عمر، عند 
جتاهل ذلك – وهو صعــب – فإن احلكايات 
أن  بالســباقات كلهــا ميكن  املتعلقــة 
تكون تخييلية، من الســباقات احمللية في 
مقديشــو، وفي جنوب الصومــال، وفي 
والعالقة  الى ســباق جيبوتي،  هرجيسا، 
مــع اللجنة األوملبية، وصــوال الى أوملبياد 
بكني عام 2008: »الى أين يصل طموحك، 
يا سامية... سأشــارك في أوملبياد 2008« 
)ص49 - 50(، هنا يتحفز تســاؤل القراءة 

عن الوثوقية، عن احلقيقيــة، في هذا، إذ 
ملاذا التأريخ الدقيق؟ والســؤال الذي ميكن 
أن يطرَحــه تواجــُد األســماء احلقيقية 
أوملبياد  لعداءات عامليات اشــتركن فــي 
بكــني، هو بعــض اجلواب عــن حقيقية 
البطالت  إحدى  مع  النص: »سأشــارك... 
اجلامايكية  العــداءة  لــدّي،  املفّضــالت 
و:  بــراون« )ص50(،   – فيرونيكا كامبيــل 
»كانــت هناك شــينيكو فيرغســون... 
الكندية أدريــان بــاور« )154(، اآلن، وبعد 
هذا التأريخ واألســماء احلقيقية، ميكن أن 
تقرأ الرواية على أنها رواية سيرية، سيرة 
سامية  الصومالية  للعداءة  شــخصية 
يوســف عمر، كتبهــا روائــي صومالي، 
على أغلب الظن، اســتنادا الى التضامن 
الوطني، وميكن القول إن مؤلف )ال تقولي 

إنك خائفة( متكن حلد اآلن من النجاح في 
كتابة رواية ســيرية، لشخصية معروفة، 
مســتثمرا أهم أدوات هذا اجلنس الروائي 
وهو ضمير احلكي، فضــال عن املعلومات 
التي توفرها الشــخصية: دفاتر مذكرات، 
صــور، تســجيالت صوتيــة أو فيديوية، 
شهادات األهل واألصدقاء، أية وثائق مادية 

أو معنوية تتعلق بالشخصية.
وال يؤثــر كثيرا على قيمة الرواية كتابتها 
مع  كرونولوجيــة،  تقليديــة،  بطريقــة 
أغلبها  قليلــة،  تداعيات  اســترجاعات/ 
خارجية، وبعد أن يعرف القارئ أن سامية 
في  واألخير  الســادس  املركــز  حققــت 
أوملبياد بكــني، فإنه ســيعرف أيضا أن – 
تنبأ لها مرافقهــا عضو اللجنة األوملبية 
الصومالية، قبل الســباق، وأخبرها بأنها 

لن تفوز – هذه املشــاركة، وتلك النتيجة، 
هما عتبتــان باجتاه أوملبيــاد لندن 2012، 
الرواية بهذا االجتاه، مع بطلتها،  لتمضي 
التي لن يبقى أمامها طريق سوى الهجرة، 
واذ متر الرواية بســبل الهجرة، وبأساليب 
املهربني، فإن السرد الســيري لن ينحرف 
عن مســاراته الفنية، وال يفــارق ايقاعه، 
منذ اجلملة األولى للنص، حتى: »تركوني 
أذهب، واصطحبوني الى املطار« )ص250(, 
هكذا يصطدم القارئ بالتناقض، في أوربا 
يســمح ملهاجرة غير شــرعية باالنتقال 
بســرعة  القارئ  يتفاجــأ  ثم  الســهل، 
االيقــاع، التي قد تتناســب مــع الوقت 
القليل الفاصل بني »31 اذار/ مارس 2012« 
)ص235(، و27/ 6/ 2012، هــذا التناســب 
بني االيقاع الســردي الســريع، وبني املدة 

القليلة الفاصلة بني تأريخ هجرة العداءة 
يوسف عمر  الصومالية سامية  األوملبية 
من طرابلس باجتاه ايطاليا، وتأريخ انعقاد 
أوملبيــاد لندن، ليس مبــرراً كافياً لتبديل 
االيقاع البطيء الذي متيز به ســرد الرواية 
منــذ بدايتها الى هذه اللحظة، مع األخذ 
بنظر االعتبــار كل ما ميكــن أن يحصل 
بســبب التطور في حقوق االنســان وفي 
جتاوز البيروقراطية، وفــي احترام العداءة 
ومشــاركتها في األوملبياد قريــب البدء، 
كل هــذه األمــور كان ميكن أن تتشــكل 
أجزاء جديدة من الرواية، حكايات وأحداث 
وأشــخاص وأماكــن ووصــف، متيزت به 
الرواية، لكنها بقيت حلما سحريا، حلم 
راود سامية في يقظة موتها، كما افترض 
املؤلــف، فتســببت بهذا االســتعجال، 
وتسريع اإليقاع؛ مؤديا الى إحداث صدمة 
لدى القارئ، ال تقل قوة عن صدمة اعتراف 
علي، أخــي ســامية، بقتلــه أبيها في 

السوق!!
عناصر املفاجأة تلك جــزء من اجلماليات 
الســردية في الرواية، ويبدو أنها - بوجود 
أخريات لــم ترصد رمبا - ميــزة لرواية )ال 
تقولي إنك كاذبة(، ألن النصوص األخيرة، 
غير املفصولة إخراجيا، إال بكونها في أوراق 
منفردة، سوف تكون عناصر مفاجأة أخرى، 
فضال عــن كونها مفاتيــح، أو أدلة على 
وثائقية هذه الرواية، أما النصوص األخيرة 
فهي: أوال: »توفيت ســامية يوسف عمر 
في البحر املتوســط في 2 نيسان/ ابريل 
2012 اثنــاء محاولتها الوصول الى احلبال 
امللقاة من إحــدى القوارب االيطالية«، يرد 
هذا اخلبــر في صفحة غيــر مرقمة هي 
مبرِّرا  التسلسلي،  (253( حسب موقعها 
آخر لتســارع اإليقاع السردي املشار اليه 
قبــل قليل، وحامال تناقــض، بعد صدمة 
املفاجأة، حقيقة املوت الصادمة، مع »هذه 
هي البداية.. اآلن أركض« )ص251(، وثانياً: 
وثالثا: صورة  صــورة ســامية، )ص252(، 
منار، مؤرخة بـ )هلسنكي شباط/ فبراير 
2013(، ومنار هي بنت أخت ســامية، بنت 
التي هاجرت قبل سامية، ووصلت  هودان 

الى فنلندا، حسب الرواية السيرية.
هــذه النصــوص الثالثة غيــر مفصولة 
عــن الرواية، بعبــارة انتهــت، أو بعناوين 
أنها جــزء من النص  مســتقلة، لتؤكد 
أوال، ووثائقية النــص وحقيقيته، وهو ما 
يتالءم مــع كون الرواية نصا قابال للتوثيق 
والتســجيل، والتخييل، واملــزج بينهما، 
بكميات وطرق غير قليلة، وال معيار لذلك 

لدى القارئ اال جمال التقدمي/ الكتابة.
حتى منرَّ بالعتبات اخللفية للرواية - بعض 
منهــا من عنديات املؤلــف – والتي حتمل 
عناويــن تفصح عــن هويتهــا، لتكون: 
»شــكر«   ،)257( املؤلــف«  »مالحظــات 
)ص259(، وصــوال – بعد انتهــاء الرواية/ 
النــص – الــى العتبــات األخيــرة، وهي 
املوضوعــة على الغــالف األخير للكتاب، 
والتي حتتوي على ثالثــة نصوص، أحدها 
تعريفي كتبه الناشــر، والثاني شــهادة 
»جنــاح« كتبها الروائــي االيطالي إّري دي 
لــوكا، والثالث جتنيــس الروائي االيطالي 

روبرتو سافيانو.

التوثيق السردي في رواية )ال تقولي إنك خائفة(
دراسة

خبر قصة قصيرة

غالف الرواية

متابعة الصباح الجديد
 

في جلســة متميزة وفريدة من نوعهــا امتدت ألكثر من 
ساعتني احتفل احتاد ادباء وكتاب واسط باملنجر االبداعي 
،واالنســاني ،والنقدي ،والثقافي لتجربــة الناقد املغترب 
ياســني النصير ،بحضور نخبة من مثقفي وادباء واسط 
، قدم للجلســة الشــاعر طه الزرباطي ،بدأت اجللســة 

مبداخالت للسادة الناقد محمد رشيد السعيدي واالستاذ 
الشــاعر ياسر العطية ،والدكتور كرمي ناجي ، كما ساهم 
احلاضرون بطرح اسئلتهم ، ورؤاهم .. أقيمت اجللسة على 
قاعة املركز الثقافي الفيلي الذي دأب على احتضان احلراك 
الثقافي الواســطي باعتباره رافدا مهما من روافد االبداع 
العراقي. يذكــر أن لوح االحتاد قــدم للمحتفى به قدمه 

الدكتور علي عبد االمير .

الناقد ياسين النصير بضيافة بابل وجه في المرآة

سمية العبيدي

شــهقت.. عجبــاً وجه َمــن يتلّبد فــي مرآتي؟ 
يســتوطنها، يجلــس على عــرش املــاء فيها 
ويحّدق فيَّ بعينني ماؤهما الغضب وشــعاعهما 
االستغراب، ورموشهما خناجر مشهرة في سوق 

النزال .
وجه حفرت فيه السنون مبعاولها الزرقاء أخاديداً 
وحفرا غميقة وأغدقت عليه الليالي من ذوائبها 
مســحة داكنة حتت العينني الكاحلتني املتعبتني، 

اللتــني هربتا من عنف األحداث الى بئري احملجرين 
تختبئان فيهما .

أهو وجه قريبة لها كانت تزورهم آونة احلصاد؟، أم 
وجه جدة من جداتهــا اللواتي قبعن في بيوتهن 

حتى وافاهن األمل أقصد األجل؟.
ال تــدري ولكنها فــي احلق تتعــّرف على بعض 
معالــم هذا الوجه . هو ليــس نكرة تامة، بل هو 
نكرة موصوفة، الغريب انها ال تســتطيع اآلن أن 
تعثرَ على الصفحة التي قرأتها فيها، فضال ً عن 
السطر، ناهيك عن الزمان واملكان . رفعت رأسها 
لتمســح مبنديلها الورقّي وجه املرآة التي ظنت 
لوهلة انها تضللها بهذا الوجه أو تداعبها أو رمبا 

تســخر منها، لم يتغّير شيء فالوجه هو هو، لم 
يهرب ولم يتغيرولم يغض . ألعله وجهها هي؟!. 

ذاك الذي بدا لها في عمق املرآة ؟ .
أمالت رأســها قليال ًالــى الوراء فبــدا لها عنق 
بخطــوط عرض ال طول انحســر عنها الثوب ذو 
الياقة الفضفاضة شــيئا ما، فنظرت الى ثوبها 
... نعم نفس اللون ونفس القماش، لكن من فيه 
ليســت هي ... بدليل ذلك الوجــه الغريب الذي 
يقبــع فوق الياقة الفضفاضــة . قّدرت فرق عمر 
املــرأة عن عمرهــا مبائة عام مــن العزلة . رفعت 
عينيها الى الشعر األشيب املنسرح يؤطر الوجه 
الغريب كشــبه جزيرة ضائعة في بحر جلّي كان 
يُدعى بحر الظلمات، هذا الشــعر ايضاً ال ينتمي 
لها فهي جعدة نوعاً ما وفي شعرها متوج طبيعي 

لطيف تفتقده هنا في عمق هذه املرآة اخملادعة .
من ألبَّ مرآتها عليها؟؟

من شققَّ وجهها هكذا؟؟
من فرد شعرها املتمّوج؟؟

ألف من انطلقت من رأســها بال صــوت .. رحل 
الشباب ... نعم هي تعلم ان شبابها رحل ... أترحل 

معه املالمح والسمات التي ُولد بها اجلسد؟!
أنفت من شــكلها املرســوم في مرآتها ال ألنها 
تظنه قبيحاً وهي أجمل مــن ذلك . بل ألنها لم 
تألف هذا الشــكل فهو غريب غريب عنها متاما ً، 
أو رمّبا تعرفت عليه في زمن غابر بطريقة غامضة 
مرجتلة في ال وعيها . فكأمنــا ُخلع عنها وجهها 
الذي تعرفه كما تُخلع املالبس ثمَّ ُكســيت ثوبا 
آخرمســتعاراً اُلقي على جســدها ووجهها، رمّبا 
اُســتلف من ســابع جارة في حّيهــم املترامي 
الشاسع، أو اســتورد من بلد بعيد . شعرت انها 
البدَّ أن تشكَو أمر هذا الوجه الذي اِغتصب مرآتها، 
ومتوضــع فيها . لكنها لم تعــرف الى من تتوجه 
بشــكواها مدعية ان احداً ما ســرق وجهها في 
وضح النهار، أو رمبا ان وجهها فقد منها في زحام 
افترعته، لعلها تؤجر صبيا يجوب شــوارع البلدة 
التي تقطــن باحثاً عن وجههــا ومنادياً مبكافأة 
مجزية ملن يجده .أو رمّبا تقدم شــكوى الى احدى 
الدوائراخملتصة ليبحثوا عــن وجهها مبعرفتهم . 
وان ســألوها عند التحقيق معها أتتهم أحدا أو 

تشك بأحد؟؟ ستقول :
أظّنه الزمن . من أعمال الفنان هادي ماهود
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العراق : عرقلة قانون مكافحة 
اإلرهاب ]13[

لــم تتمكن القوى السياســية من 
مترير قانون جهــاز مكافحة اإلرهاب 

بسبب التقاطعات السياسية.
وأكد رئيس مجلس النواب ســليم 
اجلبوري مطلع شــهر مــارس 2015 
، أن البرملــان وضــع األولويــة لعدة 
قوانني مهمة، ومنها قانون تعويض 
املتضررين من العمليات العسكرية، 
فيما لفــت الى أن البرملان يســعى 
الى أن يكون جهاز مكافحة اإلرهاب 
مستقالً أسوة بجهاز اخملابرات. وقال 
ضحايا  لدعــم  مؤمتر  فــي  اجلبوري 
اإلرهاب، أن “البرملان سعى الى وضع 
األولوية لعدة قوانــني مهمة، منها 
 ،20 رقم  املتضرريــن  تعويض  قانون 
لتعويــض من تضرر مــن العمليات 
وأضــاف  واإلرهــاب”.  العســكرية 
اجلبــوري، أن “البرملــان يســعى الى 
أن يكــون جهاز مكافحــة اإلرهاب 
مستقالً أسوة بجهاز اخملابرات”، مبيناً 
أن “القوى السياسية لم تتمكن من 
مترير قانون جهــاز مكافحة اإلرهاب 
بســبب التقاطعات السياســية”. 
وأوضــح اجلبوري، أن “البرملان باشــر 
بإجراء تعديالت على مسودة القانون 
الذي سيسهل عمل جهاز مكافحة 
اإلرهاب وإدراجه على جدول جلسات 
أن “إســتراتيجية  البرملان”، موضحا 
مكافحــة اإلرهــاب مبوجــب قانون 
اعتراف  الى  أدت   2006 288 لســنة 
مجلس األمن الدولي بجهود العراق 
اجلبوري  ودعا  اإلرهاب”.  في مكافحة 
جميع الدول الى “التعاون مع العراق 

في معركته ضد اإلرهاب”.
مصر : قانون مكافحة االرهاب  ]6[  

الفتاح  املصــري عبد  الرئيس  اصدر 
السيســي قرارا بقانــون مكافحة 
االٍرهاب علــى أن يكون ســاريا من 
تاريــخ االصــدار يوم 17 اوغســت 
2015. مت إعــداد مشــروع القانــون 
مقســماً  اإلرهاب  مبكافحة  اخلاص 
إلى أربعة أبواب، خصص األول منها 
للجرائم  والثاني  العامــة،  لألحكام 
لألحــكام  والثالــث  والعقوبــات، 
اإلجرائية، وجاء الباب الرابع متضمناً 
أحــكام التعاون القضائــي الدولي. 
وتضمنــت أهــم مالمح املشــروع 
فــرض الرقابة الالزمــة على مواقع 
شــبكة املعلومات الدولية، ومواقع 
التواصل االجتماعــي، لضمان عدم 
اســتخدامها في األغراض اإلرهابية 
املنصــوص عليهــا، والتي تضمنت 
االعتداء  شأنها  من  بأعمال  »القيام 
على املواطنني، وعلى منشآت الدولة، 
التعليمية  املؤسســات  وتعطيــل 
القيــام بأعمالها،  والدينيــة عــن 
احليوية  الدولة  مؤسسات  وتعطيل 

عن القيام بأنشطتها«.
أعلن وزير العدالة االنتقالية املصري 
ابراهيم الهنيدي مطلع شهر يوليو 
2015  أن مجلــس الوزراء وافق على 
قانون مكافحــة اإلرهاب. ومن املقرر 
إلى  اجلديــدة  القانون  صيغــة  رفع 
الرئيس عبدالفتاح السيسي إلقراره. 
وكانت احلكومة قد أقرت  مشــروع 
إال  القانون الــذي ال يصبح ســارياً 
بعد أن يقره الرئيس السيسي. ودعا 
اجمللس األعلى للقضــاء إلى تعديل 
نص في مشــروع القانــون يقضي 
بإنشــاء محاكم خاصــة للجرائم 

اإلرهابية واحتجت نقابة الصحفيني 
بشــدة على نص آخر يقيــد حرية 

الصحافة.
 8 يوم  املصرية  احلكومــة  اجتمعت 
مشروع  مناقشة  إلعادة   ،201 يوليو 
قانون ملكافحة اإلرهاب املثير للجدل  
الســجن  عقوبة  يتضمــن   والذي 
أخبارا  ينشــرون  الذين  للصحافيني 
مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب 
ما قال مســؤولون.وكانت احلكومة 
أقرت مشروع القانون الذي ال يصبح 
ساريا إال بعد أن يقره الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيســي ولكن اجمللس 
األعلى للقضاء دعا إلى تعديل نص 
في مشــروع القانون يقضي بإنشاء 

محاكم خاصة للجرائم اإلرهابية.
إن مواجهــة االرهــاب يحتــاج الى 
تعاون اقليمــي ودولي ، فال ميكن الي 
دولة مواجهة االرهــاب مبفردها، لذا 
يتطلب ايجاد تعــاون اقليمي مابني 
اجهزة االمن واالســتخبارات. حتتاج 
مصر الى  تشــكيل غرفة عمليات 
مع دول شــمال افريقيا رمبا اكثر من 

غيرها.
] 13[ املسلة ـ وكاالت
] 6 [ بي بي سي عربي

تبقى ليبيا وشمال افريقيا باالضافة 
الــى قطاع غزة مصــدر تهديد، لذا 
حتتاج مصر الى توقيع اتفاقيات امنية 
ثنائيــة مع الدول املذكــورة بتعقب 
املطلوبــني وعالقاتهم مــع معاقل 
االرهاب في  العراق وســوريا واليمن 
وشــمال افريقيــا، اي فتــح قنوات 
للتعاون االستخباري وتبادالملعلومات 
مــع دول املنطقــة حــول املقاتلني 
االجانب. وعدم االكتفاء بالشــرطة 
الدولية التي يتركز عملها في تنفيذ 

احكام قضائية رمبا باجلرائم اجلنائية 
التقليديــة. االعتــراض واالنتقادات 
للقانــون رمبــا كانــت ضد املــادة ) 
33 (التــي تتضمن عقوبــة احلبس 
أخبارا  ينشــرون  الذين  للصحفيني 

مخالفة للبيانات الرسمية. 
تونــس ـ أوجه قصور فــي تعديالت 
مشروع قانون مكافحة اإلرهاب ]10[
حكومية  غير  منظمات  تسع  قالت 
إلى  موجهة  رسالة مشــتركة  في 
البرملــان التونســي اليــوم إن على 
البنود  حذف  التونســيني  املشرعني 
قانون  مشــروع  مــن  اإلشــكالية 
جديد ملكافحة اإلرهاب. ومن شــأن 
باالحتجــاز  يســمح  أن  املشــروع 
املطول مبعزل عــن العالم اخلارجي، 
اإلجراءات  ويضعف ضمانات سالمة 
للمتهمني بجرائم اإلرهاب، ويسمح 

بعقوبة اإلعدام.
املدير  نائب  إريك غولدستني"،  وقال" 
األوسط  الشرق  لقســم  التنفيذي 
وشــمال أفريقيا: "ثمة بواعث قلق 
التونسية  السلطات  لدى  مشروعة 
من النفوذ املتنامي جلماعات التطرف 
وأفــراده، وما يشــكلونه من تهديد 
للتونســيني واألجانب. لكن الواجب 
في قوانني مكافحة اإلرهاب أن تلبي 

املعايير الدولية حلقوق اإلنسان..)..(. 
كانت احلكومة التونسية قد أرسلت 
مشــروع القانون إلى البرملان في 26 
مارس 2015 في أعقاب االعتداء على 
متحف باردو الذي تسبب في قتل 22 
من الســائحني األجانب. وبعد قيام 
مســلح بقتل 38 ســائحاً في أحد 
فنادق سوســة يوم 26 يونيو 2015 ، 
التعجيل  نية  السلطات عن  أعلنت 
القانون. ويخضع مشــروع  بتبنــي 

القانون حاليــاً للنقاش في البرملان، 
في جلنة التشريع العام وجلنة احلقوق 

واحلريات.
ومن شأن املســودة اجلديدة ملشروع 
اخلاصة  اإلرهــاب  مكافحة  قانــون 
تســمح  أن  التونســية،  باحلكومة 
للشــرطة باحتجاز املشــتبه بهم 
مبعزل عن العالــم اخلارجي ملا يصل 
إلى 15 يومــاً مبوافقة النيابة، وبدون 
وأثناء  قاض.  على  الشــخص  عرض 
تلك املــدة ال يتاح للمتشــبه بهم 
التواصــل مع محامــني أو االتصال 
بذويهــم، مما يزيد من خطر إســاءة 

املعاملة أو التعذيب.
ويســمح القانون التونسي املعمول 
بــه حاليــاً للســلطات باحتجــاز 
املشــتبه بهم ـ مبن فيهم املتهمني 
ملدة  ـ  باإلرهــاب  تتعلــق  بجرائــم 
أقصاها ستة أيام. ومن شأن مشروع 
القانون أن يســمح بفــرض عقوبة 
اإلعــدام على أي شــخص يدان في 
عمل إرهابي نتجت عنه وفيات، وبذا 
يطيــل قائمة اجلرائــم التي يعاقب 
باإلعدام.  التونســي  القانون  عليها 
وقد التزمت تونس بحظر فعلي على 

اإلعدام منذ 1991.
] 6 [ بي بي سي عربي

] 10[ هيومن رايتس ـ بلدان
قانــون جديد  يقر مشــروع  املغرب 

ملكافحة اإلرهاب ]11[
املغربية  منتصف  تبنت احلكومــة 
شهر ســبتمبر 2015 مشروع قانون 
جديد يهدف إلى تتميم التشريعات 
املتعلقــة مبحاربة اإلرهــاب، خاصة 
مع تزايد عــدد املقاتلني املغاربة في 
اإلســالمية  الدولة  تنظيم  صفوف 
داعش في كل من ســورية والعراق، 

حسبما أفاد وزير العدل املغربي.
ويجــرم القانــون اجلديــد االلتحاق 
مبعســكرات  االلتحاق  محاولــة  أو 
التدريب بـ"بــؤر التوتر اإلرهابية"، أو 
تلقي تدريبات داخل املغرب أو خارجه، 

بقصد القيام بأعمال إرهابية.
واحلريات مصطفى  العدل  وزير  وقال 
الرميد فــي مؤمتــر صحافي عقب 
االجتماع األســبوعي للحكومة في 
الرباط، إن " ظاهرة الســفر إلى بؤر 
التوتــر حتت عنــوان اجلهاد أصبحت 
تتطلــب قانونا صريحــا وقويا ألننا 
أمــام عمل إرهابي، وألن الشــخص 
الذي يســافر إلى بؤر التوتر من أجل 
مــا يعتبرونه جهــادا، قــد ينتهي 
وميــارس فعال  الوطن  إلــى  بالعودة 
إرهابيا، وليس هناك أي ضمانة لعدم 

قيامه بعمل إرهابي في املغرب".
وأضاف الرميد أن "هناك دعاية قوية 
تستهدف  كما  شــبابنا  تستهدف 
دوال أخرى، ونحن أردنا بهذا القانون أن 
نحمي شبابنا من هذه الدعاية، ألن 
بؤر التوتر أصبحت محرقة للشباب 

املغربي".
وينص هــذا القانــون، علــى إدراج 
مقتضيــات جديــدة فــي القانون 

اجلنائي املغربي
 والقواعد اجلنائية املتعلقة مبكافحة 
من  مجموعة  إدراج  "تــروم  اإلرهاب 
مبعســكرات  الصلة  ذات  األفعــال 
التدريب ببؤر التوتر االرهابية بوصفها 
جنايــات معاقب عليها بالســجن 
مــن 5 إلى 15 ســنة مع تخصيص 
الشــخص املعنوي بعقوبات تتالءم 
وطبيعتــه القانونيــة"، إضافة إلى 
غرامة مالية قد تصل إلى نحو 160 
الفاعل  إذا كان  أميركــي  دوالر  ألف 

جمعية أو تنظيما مع احلكم بحله.
ويعاقب هذا القانون على "االلتحاق 
أو محاولــة االلتحاق بشــكل فردي 
أو جماعــي في إطــار منظم أو غير 
منظــم  بكيانــات أو تنظيمات أو 
عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان 
شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، 
ولــو كانــت األفعال ال تســتهدف 
أو  املغربيــة  باململكــة   اإلضــرار 

مصاحلها".
بــدأت اململكة العربية الســعودية، 
اعتبارا من فبراير 2015، تطبيق نظام 
"مكافحــة اإلرهاب ومتويلــه"، الذي 
صادق عليه امللك الراحل عبد اهلل بن 
عبد العزيز بعد أن سبق وأقره مجلس 

الوزراء في وقت سابق.
 الســعودية : قانون جديد ملكافحة 

اإلرهاب يدخل حيز التنفيذ ]12[
وينص النظــام اجلديد، الذي يتضمن 
41 بنــدا، على أن أي نشــاط يقوض 
الدولة أو اجملتمع مبــا في ذلك دعوات 
"تغيير النظام في اململكة، وتعطيل 
النظام األساســي للحكم، أو بعض 
القيام  الدولة علــى  مواده، وحمــل 
بعمل، أو االمتناع عنه، واالعتداء على 
الســعوديني في اخلارج" يدخل ضمن 

اجلرمية اإلرهابية.
] 10[ هيومن رايتس ـ بلدان

] 11[ قناة احلرة
ويخــول القانون الشــرطة اقتحام 

املنازل واملكاتب دون إذن مسبق.

* باحــث عراقي، مقيــم في املانيا، 
اإلرهاب  متخصص في مكافحــة 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نشر وتوزيع 
املكتب العربي للمعارف – القاهرة

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

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

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

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 52

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

واعتبارا من ايــار 1959 , بدأت هذه 
التي ســمح   " بات  اجلريدة "خــه 
التاســع من نيسان  بأصدارها في 
بالكتابــة عن احملنــة الكبرى التي 
)ج  في  الكرد  الوطنيون  يعيشــها 
ع م( – القطر الســوري . وما تلقاه 
دكتاتورية  منظماتهــم في ظــل 
عبد الناصــر . ورحنا ننشــر تباعا 
انباء تلك االعتقاالت اجلماعية التي 
طالت مئات من هؤالء . واســاليب 
التعذيب التي كانت متاســها بهم 
اجهــزة اخملابــرات التــي اخترعها 
التخلص  بغرض  الناصر  نظام عبد 
مــن خصومــه وزج معارضيه في 
وحتدثنا في   . باأللوف  معســكرات 
الصحيفة عن عبــور اعداد منهم 
احلدود الى العراق هربا من املالحقة 

واالعتقال .
الكوردية  االذاعة  الناصر  اغلق عبد 
مــن القاهرة بطلب مــن حكومة 
بغداد فــي العــام 1964 . وال اريد 
وظروف  تفاصيــل  فــي  الدخــول 
قيامها والغــرض من قيامها برغم 
ما فيه من طرافة وانتهازية ثمينة 
. لكــن يكفيني القــول بأنها لم 
تكن قط وفــي اي وقت ذات منحى 
سياســي توجيهي وال اســتطيع 
الوقوف عند هذا احلد وانا غير معتاد 
انصــاف احلقائق . وانا في ســبيل 

تعرية املواقف.
قــال الكاتــب الصحفــي دانا ادم 
شــمدت )راجع الصحيفة 401 من 

الطبعة الثانيــة لترجمتي كتابه : 
رحلة الى رجال شجعان (.

"ومع ان عبد الناصر امتنع رســميا 
عن مساندة القضية الكوردية , اال 
انه عبر عن عــدم موافقته املطلق 
البعث على  التي يشــنها  للحرب 
الكورد , كما اظهر للزائرين من قادة 

الكورد كل مجاملة وعطف ".
ويذكر املتتبعون ان عبد الناصر لم 
اقتراح  بااليجــاب على  يرد مطلقا 
عرضه جــالل الطالباني في 1963 
اقليم  ان يكون هنــاك  ومجملــه 
كوردي خــاص بني اقاليــم الدولة 
االحتاديــة اجلديدة التي اقترحت في 
حينه . كما يذكــر املتتبعون ايضا 
على  استولت  التي  الغضب  سورة 
الطالباني  البارزاني بســبب رحيل 
القضية  لبحــث  القاهــرة  الــى 
الكورديــة معه قائــال ان القضية 
الكوردية ال حتل هناك بل في العراق 

.
وجدنا  الســالفة  التصريحات  من 
كل هم عبــد الناصر هو االحتفاظ 
بالقوى العربية ملواجهة إســرائيل 
وان توجيهها ضــد الكورد هو وجه 
مــن وجوه تبدد تلــك القوى ال غير 
بدال من توجيهها ضد العدو االكبر 
. فضال عن  واالمبريالية  اســرائيل 
ان ذلــك كان يتفق واخلشــية من 
اســتغالل القضيــة الكوردية من 
قبل االحتاد السوفياتي مما يؤدي الى 

اضعاف موقفه من هذه الدولة .
فــي النصــف االول مــن شــهر 
كانــون االول 1963 بعد اســتتباب 
االمــر لعبد الســالم محمد عارف 

ومواصلــة القتال اســرع )صبحي 
عبــد احلميد( الــى القاهرة وطلب 
من )عبد الناصر ( بحضور )املشــير 
عامر( قوات مصرية في بغداد . "ولو 
كانت بحجم لــواء او لواءين النها 
سوف حتقق اغراضا متعددة ز منها 
تأمني الوضع فــي بغداد وتؤثر على 
 , السياســية في دمشق  االوضاع 
وتلــني من عناد الكــورد وتقنعهم 
الى احلل السلمي  الوصول  بضرورة 

."
ووافــق عبد الناصر وفعل وارســل 
عــدم  "شــريطة  القطعتــني 
اشــتراكهما في قتال الكورد". وما 
من شــك انه لم يكن غبيا ليدري 
انه حرر بذلك قــوات مماثلة عراقية 
لترســل الى ميــدان القتــال في 
كوردســتان . اال ان صاحــب كتاب 
" كنت ســفيرا في العــراق " –رمبا 
على  املــرح  من  مســحة  الضفاء 
النبــأ – يضيف قائال ان عبد الناصر 
اصر على ان تدفع اجور )اي مرتبات 
الوحــدات( من اخلزينــة املصرية ! 
وفــي العام 1965 قــدم مصر وفدا 
من  القومي  االشــتراكي  لالحتــاد 
الكوردية  القضيــة  لبحث  العراق 
مع نظيره وفد لالحتاد االشــتراكي 
القومــي املصري ومــا دار فيه من 
احلال ال  نقاش ال يشــرف بطبيعة 
عبــد الناصر وال نظامــه وثد اثبت 
طرفا منه فــي نهاية كتاب "احلرب 
اريد  وال   ."1964 وانشقاق  الكوردية 
االسترســال اكثر في هــذا الباب 

فلدي ما اقوله ولم افرغ بعد.
س: لكن فلتسمحوا لي باملقاطعة 

هنا . فمن الذي سردته هنا ارى انه ال 
ايجابية وكلمات  التفاتة  يخلو من 
طيبة قالهــا الرئيس املصري بحق 
الكورد وال ســيما حني يدور احلديث 

حول حقوقهم .
اجــل. لكن بشــرط ان جتــرد عن 
والدوافــع   . الذاتيــة  املصلحــة 
الفجائية  واملتغيرات  السياســية 
املواقف ولو نحــن اتخذنا هذا  في 
املقيــاس للتكرمي لــكان علينا ان 
نضع عبد الناصر في اخر القائمة . 
هناك كثير من الزعماء السياسيني 
علينا  ســيعتبون  الدول  ورؤســاء 
. ورمبــا سترســم علــى اوجههم 
ابتســامة احليرة والدهشــة. وفي 
مقدمتهم ال شــك خلفاء الراحل 
الرئيــس حافظ االســد الذي فتح 
ابــواب بــالده للمناضلــني الكورد 
واطلق لهم حرية النشاط والعمل 
في احــرج االوقات وفي الوقت التي 
كانت القضيــة الوطنية الكوردية 
جتتــاز مرحلة دقيقــة للغاية . وما 
اظن )القذافي( سيســكت عنا لو 
قدمنا )عبــد الناصر( عليه في هذا 
االعتراف  واين صراحتــه من  الباب 
جهارا بحــق الكورد في تأســيس 
الرئيس  اقوال  من  دولة مســتقلة 
املصري التي اوردناهــا ؟ واجملال هنا 
ليس مجال مقارنــات اال اني ارغب 
التي كتبها  باملقالــة  التذكير  في 
الدكتور عبد الرحمن عزام اول امني 
عام للجامعة العربــي . في العام 
1943 وقد زاحمت انتفاضة السيد 
انباء  الوطنية وقتــذاك  البارزانــي 
 . الهجوم االملاني فــي غربي مصر 

وجتد املقال في عدد تشرين االول من 
مجلة الهــالل وقد اثبت اجزاء منه 
في كتابي "مبحثــان على هامش 

ثورة الشيخ عبيد اهلل النهري ".
"ان اماني العــراق وامانيه يجب ان 
ال تتوجه الى التوسع على حساب 
الكــورد" . واحلري باالمــة العربية 
بعد حتقيق الوحدة ان تترك للكورد 
حرية االختيار بــني االنضمام اليها 
او تفضيل االســتقالل عليها . فأن 
اختاروا اســتقالال فعلينــا احترام 
رغبتهــم . وال يكــون هذا ســببا 

للخالف والشنان ". 
الكوردي  الصعيــد  علــى  س:هذا 
وكمــا ذكرت فهنــاك الوجه االخر 
وهو مانعته بالفضاء الرحيب للرأي 
العام في البالد الناطقة بالعربية . 

وانعكاس الفكرة عليه .
ال اعتقــد ان اصحــاب فكرة تكرمي 
الرئيس املصري قد حسبوا حساب 
ما ستخلفه هذه البادرة من اثار واي 
انطباع سيأخذون عن كيفية اتخاذ 
القرارات في هذا اجلــزء من الوطن 
العراقي . ولكل قطــر ذكريات من 
سياســات عبد الناصر في نفوس 
اهله ال يريدها ان تســتيقظ . وفي 
ونحن جزء  العــراق  اهل  مقدمتها 
منه وال اذكر سورية واليمن وتونس 
واالردن ولبنــان فقــد كان لكل من 
هذه االقطار نصيــب وفي كل بلد 

ندوب وجراح من اثار مشاريعه .
س: قد يفيد قراءنــا التفصيل في 
هــذا وقد ذكــرمت اهل العــراق في 
املقدمــة ولعل فــي ذهنكم دعوة 
الوحدة التــي انطلقت من القاهرة 

فأوقعــت اخللل في بنية الشــعب 
واحدثــت  ايام)قاســم(  العراقــي 

الفتنة العمياء التي جزأته ؟
كال بالضبــط فهــذا يقتضينــي 
اعادة كتابة ســيرة كاملة ال تتفق 
واذواق عبادها واملشــيدين بعبقرية 
صاحبها . اال اني ســأقصر حديثي 
للحزب  واحــدة كان  واقعــة  على 
دوره  الكوردســتاني  الدميقراطــي 
اجمللي فــي احباطهــا واقصد بها 
محاولة العقيد الشواف االنقالبية 
. وســيكون  املأســاوية  وذيولهــا 
زميلي هنا الســيد " عبد للطيف 
البغــدادي" نائب رئيس )ج ع م( وقد 
واطبها مــن البداية الــى النهاية 
. وســانقل ما اخترته مــن اقواله 
حرفيا عن املســودات التي حملتها 
معي كما نوهت في صدر حديثي . 

وعلي ان اتــرك امليدان له . ان امهد 
بشيء عن شــخصية عبد الناصر 
. اقول برز هذا بتفــوق الفكري بني 
اقرانــه صانعــي ثورة يوليــو بروزا 
واضحا ليؤمــن له القيادة املطلقة 
دون منافــس حتى اخــر دقيقة من 
حياته وهو ما لــم يتفق الي زعيم 
من زعماء الشرق االدنى . وال سيما 
دهاؤه وحنكته في مقارعة اخلصوم 
اعالمــه  بوســائل  وحتطيمهــم 
واجهزة مخابراتــه وامنه القمعية 
املاركة  واصبحت  استحدثها  التي 
املســجلة لكل احلكام املستبدين 
فــي البــالد الناطقــة بالعربية . 
الهزمية  بارعا حقا فــي قلب  وكان 
الى نصر والفشــل الى جناح وحاول 
بعظهم تقييده بها دون جناح ورغم 

ومشاريعه  ما سببت خططه  كل 
وسياســته من االم للبشرية ومن 
االرواح التي ازهقت في سبيلها , بل 
ورغم كل ما اصيبت به من احباط 
. وقد ســاقه اطالبه زعامة العالم 
الدميقراطية  بــذور  واد  الى  العربي 
حيثمــا وطئت قدمــه وفتح االف 
الســجون واملعتقــالت ملعارضيه . 
وفي زمنه بلــغ فن التعذيب ذروته . 
هذه احلقائق تصرخ وتزعق في وجه 
كل من يحاول طمسها او التقليل 
من شئنها . في العام 1956 بلغت 
سمعته االوج بنجاح هائل دوي في 
مشارق االرض ومغاربها – بخروجه 
منصورا فيما عرف بالعدوان الثالثي 
او حرب القتال وهو جناح لم يكن له 
فيه يد و بل كان الن احلظ ابتســم 
له فيــه رمبا للمــرة االخيرة – فقد 
عزت مصــر دولتان عظيمتان ودولة 
صغيرة ذات جيش حســن التدريب 
ســيكولوجيا  مهيئا  والتجهيــز 
للحرب . ومصــر اذ ذاك ال متلك قوة 
وعدة  معنويــا  مهيأة  عســكرية 
خلوض غمار حرب وبجيش ال يتوقع 
له الصمود قط امام حلف كهذا . 
لكن بفض اقوى دولتني في العالم : 
االحتاد السوفياتي والواليات املتحدة 
قطبي احلرب الباردة جرى انقاذ عبد 

الناصر بل حقق نصره.

*اجرى احلــوارات الســيدان مؤيد 
والكتاب  يحيــى  وســعيد  طيب 
من منشــورات دار أراس للطباعة 
اجلمــل،  منشــورات  والنشــر، 

الطبعة األولى 2012

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

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

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

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

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 21
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متابعة الصباح الجديد: 
 العيون من أهم األعضاء املوجودة 
في اجلسم، ومن أهم األماكن التي 
تهتم املــرأة باحلفاظ على جمالها 
وابرازهــا بأفضــل صــورة، وبعض 
النســاء ال حتبذ استعمال املكياج 
فيمكن إبراز جمال العني من دونه ، 
عن طريق عمل بعض التمارين التي 
تســاعد في توســيع العني، و عن 
طريق تهذيــب احلواجب و االمتناع 
عن العــادات الســيئة التي تضر 
العني و جتهدها، و يجب االبتعاد عن 
التعرض ألشــعة الشمس لفترات 

طويلة أيضاً.

نصائح : 
1– تهذيــب احلواجب: يجب احلفاظ 
و  للحواجب،  املنظم  الشكل  على 
الذي يشمل متشيطها لكي يكون 
الشعر في نفس االجتاه، و محاوله 
تهذيب الشــعر املوجود فيها، ألن 
إبراز  في  يســاعد  احلواجب  شكل 

شكل العيون بطريقة كبيرة .
2– لــف الرمــوش: ميكــن إعطاء 
الرموش الشــكل البارز، عن طريق 
لفها وميكن  عمل ذلك باستخدام 

أداة لــف الرمــوش، و اذا لم يكن 
لديك هذه األداة، ميكن اخذ فرشاة 
األسنان، و غســلها باملياه الدافئة 
للتأكــد من نظافتها، و متشــيط 
الرموش بها، لكي يكون شــكلها 
اجمل و تبرز شكل العيون و لونها.

بالقطرة: قطرة  العيون  3– ترطيب 
العيــون مهمة جــداً، ألنها حتمي 
العني من حــدوث أي جفاف فيها، 
وجتعلها مرطبة طوال الوقت، كما 
تســاعد في إعطاء العني ملعة تبرز 
جمالها، وتســاعد في عدم ظهور 
أي إرهــاق او اجهاد علــى العني، و 
تساعد القطرة أيضاً في أن تظهر 
أوســع من حجمها  العني بصورة 

العادي.
4– تدليــك منطقة العيون: تعاني 
بعض السيدات من ظهور االنتفاخ 
في العيــون، خاصًة في األيام التي 
لم حتصــل فيها املــرأة على وقت 
كافي من النــوم، و ميكن التخلص 
من هذا االنتفاخ بسرعة عن طريق، 
غير شديدة  بطريقة  العني  تدليك 
او قوية، و ميكن استشارة الطبيب 
لكــي يقوم بوصف كرمي يســاعد 
العني فــي إبراز جمالها، و يحميها 

من هــذا االنتفاخ الشــديد الذي 
يحدث فيها.

طرق لتوسيع العني
١- طريقة رفع اجلفون و هي واحدة 
من أشــهر الطــرق، و ميكن عمل 

هذا التمرين عن طريق االســتلقاء 
و اجللوس، ثم وضع الســبابة عند 
طرف العني، من االســفل و النظر 

إلــى اعلــى، و عندما تنظــر املرأة 
العني  لألعلى ستشــعر بعضالت 
في هــذه املرحلة، و يجــب ارجاع 
االكتاف الى اخللــف، و دفع الوجه 
لألمام، لكي حتــدث املقاومة و في 
هذه احلالة ميكن دفع القدمني باجتاه 

االرض أيضاً.
و ميكن البقاء على هذا الوضع ملدة 
أربعون ثانية، و اذا أرادت املرأة أن ترى 
مفعول هذا التمرين في وقت اقل و 
بصورة اسرع، ميكنها تكراره حوالي 
مرتني أو ثالثة مرات في اليوم حتى 

تظهر النتائج.
2 - هناك مترين آخر لتوسيع العني 
و يتم عملــه عن طريق، اخذ اصبع 
الوســط  منطقة  في  الســبابة، 
املوجــودة بني احلاجبــني، ثم نأخذ 
إصبع اإلبهام و نقوم بوضعه حول 
منطقــة العينــني، و نحرص على 
وضعه من اجلهــة اخلارجية للعني، 
ثم نقوم بإغالق العينني، عند عمل 
هــذا التمرين، و نحــاول في نفس 
الوقــت أن نقــوم بســحب إصبع 
اإلبهــام ناحية االذنني، و نســتمر 
في ذلك ملدة أربعــون ثانية، و لكي 
نحصل علــى النتيجة املرجوة من 

هــذا التمرين، ميكن أن نقوم بتكرار 
عملــه ملدة أربعــون ثانية كل يوم 

حتى تظهر النتائج .
٣- الشــمس مــن األشــياء التي 
تسبب تأثير ســلبي على منطقة 
التعــرض لها  العني، خاصــًة في 
لفترات طويلة مــن الوقت، وميكن 
حماية العني من الشمس عن طريق 
جتنب اجللوس لفترات طويلة فيها، 
و اســتعمال النظارات الشمسية 

عند اخلروج في الشمس.
أمــا العادات الســيئة التــي تؤثر 
على جمال العني، فأبرزها التدخني 
الــذي يجعــل بياض العــني مائل 
للون االصفــر، ويجعل العني تفقد 
جمالها وتظهر مجهدة وفي حالة 
إرهاق طوال الوقــت، كما يزيد من 
الشــعيرات الدموية احلمراء داخل 
العني والتي تقوم بتعكير بياضها، 
وقــد حتــدث فــي بعــض احلاالت 
االنتفاخــات فــي العني بســبب 
اســتعمال  وميكن  أيضاً،  التدخني 
الغســول اخلاص بالعني للغسيل 
اليومــي، واحملافظــة علــى النوم 
لفترات طويلــة من الوقت، و جتنب 

فعل أي عادة سيئة تضر العني.

األربعاء 2 ايار 2018 العدد )3929( 13المرأة
زينب الحسني

فضفضة نسوة 

 المرأة »المجتهدة»
تشــاطر املــرأة العاملــة الرجل فــي اجلهد 
واملسؤولية والثواب والعقاب في مجال العمل، 
اال انهــا نادراً مــا تنال حقها فــي تصدر دفة 
املسؤولية في مجاالت تخصصها، اذ ما زالت 
بعض املؤسســات احلكومية وغير احلكومية 
تهمــش دورها في هذا اجلانــب، وتفضل منح 
املناصب واإلدارة الى الرجــل من دون ان ترجح 
كفة الكفاءة والتحصيل العلمي واخلبرة على 

كفة الواسطة او االنتماء احلزبي.
لســنوات طوال ظلت املــرأة العاملة مبعدة 
عن مراكز الصــدارة وما زالت هــي على هذا 
احلال حتى يومنا هذا، وان حدث وتصدرت زمام 
املسؤولية وهي تستحقه عن جدارة فالبعض 
يقول انها » مسنودة » من قبل جهة متنفذة 
او حزب من دون النظر الى تاريخها او حتصيلها 
الدراسي وخبرتها التي استحقت من خاللها 
هــذا املنصب، بل يتجرأ البعض ويطلق التهم 
والشــبهات حولها، ال لشــيء فقط لكونها 

امرأة ناجحة وطموحة.
وهنا تكــون التهم والتشــهير مباح من دون 
أي رادع لكونهــا جاهزة ومعدة مســبقاً، لذا 
فاملــرأة اجملتهدة والكفؤة المكان لها وســط 
مجتمع يكيــل التهم ويحاول االنتقاص منها 
بحجة انها امرأة غير قادرة على إدارة مؤسسة 

حكومية مهما كان حجمها او مسؤوليتها.
فاملــرأة محاربة من بيئتها ومجتمعها قبل ان 

حتارب من زمالئها في العمل والدراسة.
ومع كل ذلك اثبتت املــرأة العراقية انها على 
قدر حتمل املســؤولية من خالل بعض النماذج 
املشــرفة التي كســرت قيود العرف واجلهل 
وجتــاوزت التشــهير واالســقاط االجتماعي 
لتقول للعالم بأســره وليس فقــط لبلدها 
انها تســتحق تولي زمام املســؤولية مهما 
كبرت واتسع نطاقها فمن صبرت على احلروب 
والكــوارث واحلصار وما بعدهــا من اهوال هي 
قادرة على ان تتولى اهم املناصب وارفعها في 

بالدها وخارج البالد.
هي املضحيــة والصابرة واملقاتلــة واجملتهدة 
واالم التي فاقت عطاء اخلنساء، اذ كانت تدفع 
بأبنائها واحــداً تلو االخر الــى محارق احلروب 
لتحافــظ على تربة هــذا الوطــن من دنس 

املعتدين عليه على مر السنوات.
فمن أجدر منها واحق منها بأن تكون على رأس 
القائمة وفي مقدمة القائمني على امر بالد ما 

بني النهرين؟ ؟ 

حماسة نسائية للمشاركة في االنتخابات 
 بغداد - الصباح الجديد:  

تتســم  انتخابات 2018 املقبلة، 
بارتفاع نسبة املرشحات لتمثيل 
البرملان،  قبــة  حتــت  الشــعب 
خصوصــاً أن القانون النســبي، 
يرفع  انتخابيني،  بحســب خبراء 
النساء  املزيد من  حظوظ وصول 

إلى الندوة البرملانية. 
الرجل  مــع  املســاواة  »معركة 
مستمرة في ظل استمرار ضعف 
متثيل املرأة في مواقع صنع القرار 
في  الفاعلة  مساهمتها  وغياب 

البرملان.
وعلــى الرغــم مــن الظــروف 
الصعبة التي تعيشها املرأة في 
العراق بشكل عام إال أن النساء 
األرقام  وفي تطور مفاجئ جتاوزن 

املتوقعة.
وهذا يعــد عددا كبيــر مقارنة 
باالنتخابات املاضية، وإن دل على 
شــيء فإنه يدل على إبراز كبير 

لدور املرأة في صنع القرار ».
الناخب على أســاس  ويصــوت 
أواملفتوحة.  املغلقــة  القائمــة 
ويتــم التصويت علــى القائمة 
املغلقة كاملة من دون أي اختيار، 
أمــا املفتوحة فيتــم التصويت 

عليها أو على مرشح أو عدد من 
املرشحني ثم توزع االصوات على 
املرشــحني وفقاً لتسلســلهم 

داخل كل قائمة.
املرشحة عن تيار احلكمة الوطني 
مرمي عالوي حبيتر مشير الشمري 
قالت  الكوت  وهي من محافظة 
في حديث مــع »الصباح اجلديد 
»: ان في مخيلة كل مرشح عدة 
برامــج ويركز علــى أحدها. وانا 
اناصر بنات جنسي من النساء ملا 

يتعرضن له من عنف. 
وكانــت اجابتهــا عــن بعــض 

األسئلة كالتالي: 

•أي أنواع العنف األهم بالنسبة 
لِك ضــد الزوجــة ام الطفل او 

البنت؟
العنف هو ظاهره سلبيه باجملتمع 
ان كان ضــد الزوجة او الطفل أو 

البنت فهو مرفوض مع اجلميع.

هل يقتصر عــاج العنف ضد 
االســتعانة  او  بالنســاء  املرأة 

بالرجال؟
بالرجال كونها   اكيد االستعانة 
وعالجها  عامه  مجتمعية  حاله 

يجب أن يكون مشتركا.

•هل تؤمنن ان بــن الرجال من 
يحــارب العنف ضد املــرأة، واي 

أنواع من الرجال هذا بتصورِك؟
نعم أؤمن بــأن الرجل من يحارب 
العنف ضد املرآه والرجل املثقف 

حصرا.

•العنــف ضــد املرأة لــه عاقة 
باجملتمــع والعشــيرة، ويقــدم 
ثقافة الذكور؟ اذ لم يكن سهل 

تســعن  باحلوار هل  معاجلتها 
لتشريع قوانن متنع العنف ضد 

املرأة؟
مشكلة الثقافة الذكورية شيء 
ازلــي والقوانني ممكــن ان تقلل 
لكنهــا ال حتد مــن العنف ضد 

املرأة .

•املســاواة مع املرأة هل يتطلب 
حواراً ام قانونا ملزماً ؟

وثقافة  حوارا  تتطلب  املســاواة 
مجتمعيه.

التي  املســائل  برأيك  • ماهــي 
تامن  االســرة؟  حمايــة  تؤمن 
احلقــوق اخلمســة، آم القوانن 

امللجمة؟
اضافه  اخلمــس  احلقــوق  تأمني 
قانون  وتشــريع  املرأة  الستقالل 
باكتفاء  االجتماعــي  الضمــان 

املرأة ماديا.

 ما الذي يؤمن حماية اســرة ال 
معيل لها؟

 ال توجد حماية ألســرة ال معيل 
وذلك  املادي  االستقرار  لها سوى 

بتشريع قانون لهذه الفئة.

صور املرشحن

نصائح إلبراز شكل العين من دون مكياج
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اللــون األبيض من أهــم األلوان 
اســتعمالها  على  اعتادنا  التي 
باســتمرار في مختلف أشكال 
األزيــاء والديكورات، هــذا اللون 
الــذي ميتــاز بكونه لــه مكانة 
العديد من الشعوب،  كبيرة بني 
حيث أنه مت االعتماد عليه كرمز 
للبهجة، كما أنه من أهم األلوان 
التي يعتاد الرجال والنساء على 
ارتدائهــا فــي فصــل الصيف 

لتجنب احلرارة احملرقة.

مالبس باللون األبيض
تعتمد  رائعــة  و  مميــزة  مالبس 
على اللون األبيــض ، الذي يوفر 
البهجة و األناقــة في أن واحد ، 
و تضم اجملموعة عدداً كبيراً من 
األفكار العصرية الرائعة ، حيث 
العديد  علــى  بعضها  اعتمــد 
من األفــكار ، و منها العديد من 
األلوان الرائعة و املميزة ، و كذلك 

العديد من األلوان املتداخلة .

األكمام الطويلة موضة 
فستان الزفاف لهذا العام

فستان الزفاف هو ذلك الفستان 
الفتيات  الرتدائه  تســعى  الذي 
منــذ نعومــة أظافرهــن، ذلك 
الفستان ذو التطريزات البراقة و 
الذيل الطويل، الذي يجعل الفتاة 
تبدو كما لو كنت إحدى أميرات 
األحالم، و قد عملت بيوت األزياء 
رائعة  مجموعــة  إطــالق  على 
من أجمل أشــكال الفساتني، و 
كان من بينها فســاتني بأكمام 

طويلة.

فساتني زفاف 2018
مجموعة رائعــة و مميزة من أجمل 
فســاتني الزفاف ، و هذه اجملموعة 
من أجمل مــا مييزها االعتماد على 
التطريــزات املتعــددة ، و كذلــك 
االعتماد على األكمام الطويلة في 
التصاميــم  ،و هذا األمر يصب في 
مصلحة العروس احملجبة ، و كذلك 
مت االعتماد على عدد من األقمشة و 
اخلامات اخملتلفة و التي تتناسب مع 

جميع األذواق اخملتلفة.

الفساتني القصيرة ألزياء سواريه 
أكثر أناقة

املالبس النســائية تشمل العديد 
مــن األمــور و التصاميــم، و كل 
منهم يتناسب مع مناسبة، و من 
املالبس  باختيار  االهتمام  الضروري 
التي  املناسبة  تتناســب مع  التي 
تذهب إليها املــرأة، فال يصح مثال 
ارتــداء مالبس كاجوال فــي أثناء 
التوجه إلى حفل مسائي ، و كذلك 
ال يصح ارتداء مالبس كالســيكية 

رسمية عند الذهاب للتسوق .

فساتني قصيرة
مجموعة رائعة من أجمل أشكال 
الفساتني النسائية، و هذه اجملموعة 
تعتمد بالكامل على قصر الطول، 
مع االعتماد على العديد من األلوان 
اخملتلفة، مثل اللون األحمر و اللون 
األخضر و اللون األبيض و غيرها من 
االهتمام  مع  هــذا  األخرى،  األلوان 
التصاميم  أشكال  من  كبير  بعدد 
اخملتلفة، و التي تناسب شتى أذواق 

النساء و مختلف أعمارهم.

موضة

فوائد زيت الثوم للبشرة
متابعة الصباح الجديد: 
زيــت الثــوم واحــد من بني 
الزيــوت الطبيعية التي يتم 
الثوم،  نبات  من  استخراجها 
انه  الثوم  عــن  املعروف  ومن 
البكتريا  من  طبيعي  مطهر 
والبشرة،  للجسم  واجلراثيم 
ويعــد أيضا زيــت الثوم من 
بني الزيــوت الطبيعية التي 
يتم استعمالها وتناولها من 
خالل الفــم، كما انه يحتوي 
على الكثير من الفيتامينات 
املهمة  الغذائية  والعناصــر 
جداً التي تعمل على تخليص 
اجلسم والبشرة من األمراض.

فوائد ه: 
بالطبــع يوجــد الكثير من 
الفوائــد لزيت الثــوم والتي 
ما  ومنها  اجلسم  تعود على 
يعود على البشــرة ومن بني 

فوائده للبشرة ما يلي:
تخلــص  فــي  مفيــد   -  1

البشــرة من الكثير 
املشــكالت  من 

مــن  والتــي 
بينهــا تراكم 
يــا  لبكتر ا
والفطريــات 
تصيب  والتي 
اجللد بشكل 
مباشر، كما 
ي  يحتــو
مادة  على 
يــت  لكبر ا
لــة  لفعا ا

فــي  جــدا 
لتخلــــص  ا
البكتريا  من 

على  تتراكم  التي 
البشرة أيًضا.

جداً  -مفيد   2
تخليص  في 
من  البشرة 
ب  حبـــــو
ب  لشــبا ا
لتـــــي  ا و
ن  تتــكــو

نتيجــة 
م  لـــعــد
فــة  نظــا
ة  لبشــــر ا
كــم  ا تر و

فــي  واألوســاخ  الدهــون 
املسامات.

الثوم  زيت  3 -كما يوجد في 
مادة األليسني وهي من املواد 
جداً  الفعالــة  الطبيعيــة 
والتــي تعد مبنزلــة مضادة 
تعمل على  والتي  لألكسدة، 
تأخيــر عالمــات التقدم في 
العمر على الوجه والبشــرة 
واخلطوط  التجاعيــد  مــن 

البيض.
4 -ويعدزيت الثوم من الزيوت 
املرطبة جداً للوجه والبشرة 

ويعمل على تنعيمها.
5 -بفضــل مــادة الكبريت 
التــي توجــد بداخلة تعمل 
على تنشيط الدورة الدموية 
مما يزيد من نضــارة وحيوية 

البشرة.
فــي عالج  6 -مفيــد جداً 
والتخلــص من مشــكلة 

الرؤوس السود.

أغرب 6 سيدات دخلن موسوعة 
جينيس لألرقام القياسية

متابعة الصباح الجديد: 
متتلك كل ســيدة مقومات متيزها 
السيدات  بعض  ولكن  غيرها،  عن 
ما،  أمر  فــي  التفرد  اســتطاعت 
حتى جعلها هي الفريدة فيه في 
العالم، لدرجة أن تدخل موسوعة 
جينيس لألرقام القياســية، فيما 
تتفرد به. ورصدت صحيفة »برايت 
سايد« البريطانية، أغرب 6سيدات 
دخلن موسوعة جينيس، بتفردهن 
فــي أمــور غريبــة، قــد ال تكون 

متوقعة. 
1 -أقوى امرأة في العالم، وميكنها 

رفع 1100 رطل.
2 -املرأة األكثــر ليونة في العالم، 
بالونات في   3 وتســتطيع نفــخ 

12ثانية فقط، وهي ملواة الرقبة.
3 -املــرأة األكثر رســًما للتاتو في 
%95 من جسدها مغطى  العالم: 

بالتاتو.
4 -صاحبــة الرقم القياســي في 
ماراثون اجلري بـ »الكعب العالي«: 
اســتطاعت اجلــري به ملســافة 
43 كــم في 7 ســاعات والنصف 

الساعة .
5 -أكبر العبــة جمباز في العالم: 

ويبلغ عمرها 92 عاًما.
يبلغ  العالم:  امرأة فــي  6 -أقصر 

طولها 24.7 سم.

متابعة الصباح الجديد: 
أطلــت مشــتركة »ذا فويس« 
دموع حتسني عبر حسابها على 
يدها  تلف  وهي  شات«  »سناب 

بالضمادات
وقالــت دمــوع تعليقــاً على 
إصابتها » شــاهدوا ماذا تفعل 
يدها  أن  إلى  باإلشــارة  العني«، 
تــأّذت نتيجــة احلســد، وذلك 
بســبب األطــراء الكبير على 
موهبتهــا التــي مكنتها من 
املنافســة على لقــب »أحلى 
صوت » في برنامج »ذا فويس«.

وكانت دموع حتســني قد لفتت 
احللقة  فــي  بغنائها  األنظــار 
الرابعة من العروض املباشرة ومتّ 
تداول املقطع الغنائي الذي أّدته 
خالل احللقة بشكل كبير على 

مواقع التواصل اإلجتماعي.
بأغنيــة »مرينا بيكــم حمد« 
للفنان القدير ياس خضر أطلت 
املشــتركة دموع حتســني في 
رابع حلقات العروض املباشــرة 
لتتألق من جديد وتطرب أحالم 

املرحلة  الى  وتنتقــل  واملدربني 
النهائية.

دموع حتســني، في فريق أحالم 
وقد متكنت مــن احلصول على 
أعلى نسبة تصويت في احللقة 
املباشــرة  العروض  الرابعة من 
تصويــت  نتيجــة  بحســب 

اجلمهور كما أنهــا حازت على 
األربعــة محمد  املدربني  ثنــاء 
وإليسا  احلالني  عاصي  حماقي 

وأحالم.
لم تدرس دموع املوسيقى امنا من 
اتقنت  واملمارســة  التمرن  خالل 
الغناء بنحو صحيح، بدأت الغناء 

في التاســعة من عمرها لكنها 
وقفت للمــرة االولى امام الناس 
وغنت في حفل زفاف اصدقائها. 
عندها  املفضل  املوسيقي  اللون 
هو العراقــي واخلليجي واملصري. 
ولهذا  احالم  املفضلــة  وجنمتها 

اختارتها لتنضم إلى فريقها.

دموع تحسين مشتركة »ذا فويس«: عين أصابتني

اللون األبيض سيد ألوان 
موضة أزياء عام 2018



لندن ـ وكاالت:
باالحتاد  العقوبــات  جلنــة  حددت 
اإلجنليــزي لكرة القــدم، موقفها 
بخصوص العقوبــة التي توقعت 
أن يحصــل عليها املصري  تقارير 
محمد صالح، بســبب احتكاكه 
بالعــب ســتوك ســيتي برونــو 
املاضية لفريقه  املباراة  إيندي، في 
بالبرمييرليج.وقالــت  ليفربــول 
إن  شبكة "ســكاي ســبورتس" 
الالعب املصــري جنا من أي عقوبة 
كانــت متوقعة من قبــل االحتاد 
اإلجنليــزي، الذي لم ير في الواقعة 

ما يدعو لعقاب صالح.
وكان صــالح يواجه خطر اإليقاف 
من جانــب االحتــاد اإلجنليزي بعد 
مشاهدة صور املباراة، إال أن االحتاد 
املصري"،  "امللك  قرر عدم معاقبة 

كما تطلق عليه جماهير ليفربول، 
بعد الرجوع لشريط الفيديو الذي 
أظهر أن املهاجم استخدم مرفقه 
في وجه إيندي مــن أجل محاولة 

حماية الكرة.
وكان االحتاد عاقب منذ عدة أسابيع 
باإليقاف ثالث مباريات ظهير أيسر 
تشيلســي، اإلســباني ماركوس 
ألونسو، بعدما دهس كاحل العب 
ســاوثهامبتون، شني لوجن، بغرض 
املصري  النجــم  اإليذاء.وينافــس 
هداف  لقــب  على  املوســم  هذا 
صدارته  يحتل  الــذي  البرمييرليج 
بـــ31 هدفا وبفــارق 5 أهداف عن 
هاري كــني، مهاجم توتنهام الذي 
تتبقى له 4 مباريات في املسابقة 

مقابل اثنتني لليفربول.
على  أيضــا  صالح  ينافــس  كما 
"احلذاء الذهبــي" كأفضل هداف 
للدوريات الكبرى اخلمس في القارة 
العجــوز مع النجــم األرجنتيني 

ليونيل ميسي )32 هدفا(.

بوينس آيرس ـ وكاالت:
أحرز األســتوني أوت تاناك )تويوتا 
ياريــس( املركــز األول فــي رالي 
اخلامســة من  املرحلة  األرجنتني، 
بطولــة العالم للراليــات، األحد 
في فيا كارلــوس باز، فيما حافظ 
الفرنســي سيباســتيان أوجييه 
الترتيب  العالم على صدارة  بطل 

العام.
وقطــع تانــاك املراحــل اخلاصة 
بالســباق الذي أقيــم على مدى 
ثالثة أيام بزمن ثالث ســاعات و43 
دقيقة و28,9 ثانيــة، وتقدم على 
ســائقي هيونــداي البلجيكــي 
تييــري نوفيــل واإلســباني داني 
ســوردو، فيما جــاء أوجييه )فورد 
فييستا( رابعاً بفارق دقيقة و58,6 
ثانية عن األســتوني.وحقق تاناك 

)30 عامــاً( املركز األول في 10 من 
املراحل اخلاصــة الـ18 في احملطة 
األرجنتينيــة التــي تعتبر إحدى 
التــي تتضمنها  أخطــر املراحل 
لطرقاتها  نظــراً  العالم،  بطولة 

السريعة والرملية.
وسيطر األســتوني دون منافسة 
اجلمعة  األولــني  اليومــني  فــي 
والســبت، واعتمد لعبــة األمان 
املقررة  األخيرة  الثالث  املراحل  في 
في اليوم الثالــث )األحد( فحقق 
مبتغاه بالفوز بالسباق الثالث في 

مسيرته.
أندريــاس  الفنلنــدي  وتصــدر 
في  خامساً  حل  الذي  ميكيلسن 
السباق، املرحلة السادسة عشرة، 
فيمــا كان الفوز حليــف نوفيل 
في املرحلتني الســابعة عشــرة 

أوجييه  عشــرة.وقلل  والثامنــة 
من األضرار عندما حــل ثانياً في 
املرحلــة األخيــرة بحلولــه ثانياً 
وحصوله على أربع نقاط إضافية، 
وحافــظ بالتالــي علــى صدارة 
الترتيب العالــم لبطولة العالم 
في ختام املرحلة اخلامســة، لكن 
الفارق تقلــص الى حد كبير بينه 
املقبلة  وبني مطارديه قبل احملطة 

في البرتغال.
ماتي-التفاال  ياري  الفنلندي  وكان 
برين  كريــغ  واأليرلندي  )تويوتــا( 
)سيتروين ســي3( أكبر اخلاسرين 
في األرجنتــني، األول بعد خروجه 
عن املســار في املرحلــة اخلاصة 
الثالثــة، والثني بســبب تعرضه 
الثانية  املرحلة  في  سيارته حلادث 

عسرة.
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مدريد ـ وكاالت:

إحتفل آالف عشاق نادي برشلونة 
القدم في شوارع  االسباني لكرة 
الدوري  بثنائية  بالفــوز  كاتالونيا 
اخلروج  والكاس احملليني مع غصة 
النهائي ملســابقة  ربع  الدور  من 
دوري أبطــال أوروبــا أمــام روما 

اإليطالي.
النادي  العادة أعــد  وكما جــرت 
حافلــة  اإلثنــني  الكاتالونــي 
املشجعني  بني  مرت  مكشــوفة 
باللونني  إرتــدوا قمصانــا  الذين 
األزرق والقرمــزي وصفقوا طويال، 
في حــني كان األرجنتيني ليونيل 
أندريــس  واإلســباني  ميســي 
يحيون احلشود  واآلخرون  إنييستا 
ويلتقطون الصور ويغنون »أبطال، 

أبطال«.
وكان برشــلونة أحرز لقب كأس 
ملك اسبانيا بفوزه على اشبيلية 
-5صفر واتبع اجنــازه األول بالفوز 
بالدوري بعد تغلبه على مضيفه 
ديبورتيفــو الكورونيــا 4-2 فــي 
املرحلــة الرابعة والثالثية بفضل 
ميســي، محققا  لنجمه  ثالثية 
ثنائية الدوري والكأس في موسم 
واحــد للمرة الثامنــة فقط في 

تاريخه.
للنادي  اجلديــد  اإلجنــاز  وبرغــم 
العــرض  أن  إال  الكاتالونــي 
التقليــدي في وســط شــوارع 
برشــلونة كان اقل متابعة وإثارة 
من املعتاد. وميكن ربط االســباب 
إلى أن احلفل أقيم عشــية األول 
مــن آيار/مايو مع رحيــل العديد 
من ســكان برشلونة، ومن ناحية 
أخرى بسبب احلزن الذي خيم على 
كاتالونيا إثر اخلــروج األليم أمام 
أوروبا بعد  أبطــال  دوري  روما في 
الرغم  على  ايابا صفر3-  اخلسارة 

من الفوز 4-1 ذهابا.

وقال أحد مشــجعي برشــلونة 
أنريك فياللتا، البالغ من العمر 57 
عاما، والذي جاء مــع ولديه »إنه 
موســم غير مكتمــل، وميكن أن 

نقول أن لقبني ال يكفيان«.
وتابع »كأس امللك ليســت باألمر 
والليغــا جيــدة. ولكن  املهــم، 
مســابقة دوري ابطال أوروبا هي 
مــن ترفــع احلمــاس. ميكننا أن 
نخســر في الدور نصف النهائي 
او في النهائي ولكن ليس في ربع 

النهائي أمام فريق أقل قوة«.
واعترف خافيير جيبيلو )37 عاما( 
الذي جــاء أيضا مــع ابنه »لقد 

اصبحنا متطلبني بعض الشيء. 
روما مؤملة، ولكن  أمام  اخلســارة 
في حال علّي أن أمنحهم عالمة 
)لفريق برشــلونة(، فسأمنحهم 

عالمة جيدة«.
وبعــد بداية غير مشــجعة مع 
رحيل البرازيلــي نيمار إلى باريس 
ليصبح  الفرنسي  جرمان  ســان 
اغلى العب في العالم وخســارة 
مذلة امام ريــال مدريد في كاس 
السوبر اإلســبانية، فاز برشلونة 
بلقب »الليغا« بــدون أن يتعرض 
ألي خســارة )26 فــوزا مقابل 8 
للمرة  اللقب  أحرز  تعادالت(، كما 

العشر  الســنوات  في  السابعة 
االخيــرة، ورفــع الــكاس للمرة 

الرابعة على التوالي.
وأحــرز برشــلونة األحــد لقبه 
بطولة  في  والعشــرين  اخلامس 
اســبانيا لكرة القــدم قبل أربع 
املوســم،  ختام  مــن  مباريــات 
ليضمــه الى لقــب كأس ملك 
إسبانيا الذي توج به هذا املوسم 
والثالثني في  تواليا  الرابعة  للمرة 
تاريخه.. في ما يأتي عرض لثالثة 
أساسي  بشكل  ساهموا  العبني 

في لقب 2018-2017:
ترتيب  األرجنتيني  النجم  يتصدر 

الهدافني في »الليغا« برصيد 32 
فريقه  قيادة  في  هدفا وســاهم 
الى الفــوز خالل عدة مباريات لم 

يكن يستحق اخلروج منها فائزا.
امللقــب  ميســي  يعتبــر  وال 
العب  وأفضــل  ب«البعوضــة« 
فــي العالــم خمس مــرات، آلة 
بل  فقــط،  األهداف  لتســجيل 
تؤدي متريراته وأســلوب لعبه دورا 
حاســما في الفوز. حامل الرقم 
10 غالبــا مــا يلعب فــي مركز 
مختلف عما اعتــاد عليه داخل 
املســتطيل األخضر، وشغل في 
دور العب  األحيــان  مــن  العديد 

وســجل  ألعاب،  وصانع  وســط 
أهدافا حاســمة منها ركلة حرة 
في مرمى أتلتيكو مدريد في آذار/
مارس املاضي منحت فريقه الفوز 
دفــع مواطنه مدرب  -1صفر، ما 
نادي العاصمة دييغو ســيميوني 
للقول »إذا أخذنا ميســي وارتدى 
ســنفوز  كنا  أتلتيكو،  قميــص 

بهذه املباراة -1صفر«.
وسيودع إنييســتا الفريق األحب 
على قلبه بعد 22 عاما من الوفاء 
على وقع حتقيقــه ثنائية الدوري 
والكأس احملليني. دماغ الفريق على 
أرض امللعب ومجســد لهدوء في 
إرنستو  املدرب  فيه  أدار  موســم 
فالفيــردي الدقائق التي أمضاها 
الالعــب البالغ 33 عامــا بعناية 

فائقة للحفاظ عليه.
اشــبيلية  بعد هدفه في مرمى 
5-( امللــك  كأس  نهائــي  فــي 
صفر(، قال عنه رئيس برشــلونة 
جوسيب ماريا بارتوميو »إنييستا 
إلــى حقبة«. مــرة جديدة  يرمز 
الفريق  روح  انه  »الرســام«  أثبت 

وسيفتقده اجلميع بعد رحيله.
وغالبا ما اعتمد تألق برشــلونة 
املرونــة  علــى  املوســم  هــذا 
من  بدال  الدفاعــي  واالنضبــاط 
الهجــوم الصاعــق، وفــي قلب 
كان  الثالث  اخلشبات  وبني  املرمى 

األملاني مارك-أندريه تير شتيغن.
برشــلونة هو الفريق الذي تلقت 
شباكه ثاني أقل عدد من األهداف 
في الدوري هذا املوسم )21 هدفا( 
احلارس  وجنح   ،)18( أتلتيكو  خلف 
في احلفاظ على نظافة شــباكه 
خالل 18 مباراة مــن 34 خاضها 

في »الليغا«.
وقدم تير شــتيغن الذي ال يفتقد 
املهارة أيضــا عندما تكون الكرة 
بني قدميه، موسما استثنائيا برز 
خالله كأحد أفضــل احلراس في 

العالم.

للمرة الرابعة تواليًا.. والثالثين في تأريخه

عشاق برشلونة يحتفلون بالثنائية مع غصة الخروج من دوري األبطال

العبو برشلونة يحتفلون بالفوز

أبو ظبي ـ وكاالت:
عاد األســطورة دييجو مارادونــا، إلى مهمة 
تدريب الفجيــرة اإلماراتي، بعــد أيام قليلة 
من إقالته، مســاء اجلمعة املاضي.جاء ذلك 
بتوجيهات من رئيس نادي الفجيرة، كما تقرر 

أن يتم جتديد عقد املدرب لعام آخر.
ويقــود مارادونا، الفجيرة فــي ملحق حتديد 
الهبوط والصعود، والــذي يلتقي فيه ذهابا 
مع حتا يــوم 9 أيار اجلــاري، وإيابا يوم 13 من 
الشهر نفسه، ويتأهل الفائز للعب في دوري 
اخلليج العربي للمحترفني في املوسم املقبل، 
ويشــارك اخلاســر في دوري الدرجــة األولى 

اإلماراتي.
وكان الفجيرة، أعلن مساء اليوم اجلمعة، عن 
إقالة مارادونا واجلهاز املعاون له، بعد ساعات 
قليلة من الفشــل في قيادة الفريق للعودة 
مباشــرة إلى دوري احملترفــني اإلماراتي، بعد 
التعادل مع خورفكان 1-1 في اجلولة األخيرة 

من دوري الدرجة األولى.

أدنبرة ـ وكاالت:
االسكتلندي  الدوري  ببطولة  ســلتيك  توج 
للموسم الســابع على التوالي بعدما هزم 
غرميه رينجــرز 5-0 في مجموعــة البطولة 
االحد.. وســجل أهداف املباراة، اودسون ادوارد 
14، 41، جيمس فورست 45، توم روجيك 47، 

كالوم ماكغريغور 53.
وأصبح بإمكان رجال املدرب اإلنكليزي بريندان 
رودجــرز التفكيــر بالثنائية احملليــة الدوري 
والكأس للمرة الثانية توالياً إذا ما فازوا على 
ماذرويل في نهائي كأس اســكتلندا الشهر 

القادم.

مدريد ـ وكاالت:
عــزز ريال بيتيس موقعه فــي املركز اخلامس، 
بجدول ترتيب الدوري اإلســباني، بفضل فوزه 
علــى ضيفه ماالجا 1/2، أول أمس في املرحلة 
بيتيس  للمســابقة.ورفع  والثالثني  اخلامسة 
رصيده إلــى 59 نقطة، في املركــز اخلامس، 

ليضمن التأهل للدوري األوروبي.
املباراة مبثابة حتصيــل حاصل ملاالجا،  وجاءت 
الثانية،  الدرجــة  الذي هبط رســميا لدوري 
قبل عدة جــوالت، حيث توقــف رصيده عند 
20 نقطة، في املركز األخير.. وجنح بيتيس في 
قلب الطاولــة على ماالجا، الذي تقدم بهدف 
في الدقيقة 20، بواســطة املغربي يوســف 

النصيري.
لكن صاحب األرض رد بهدفــني، حمال توقيع 
الدمناركــي رضــا دورميزي، وفابيــان رويز، في 

الدقيقتني 24 و73.

الفجيرة يتراجع عن 
إقالة مارادونا

سلتيك يتوج ببطولة 
الدوري االسكتلندي

بيتيس إلى الدوري 
األوروبي من بوابة ماالجا
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نيويورك ـ وكاالت:

قال ليبرون جيمس كلمته في حلظة 
احلســم وجنب كليفالند كافالييرز 
وصيف البطل اخلروج املبكر بقيادته 
الــى الــدور الثاني من »بــالي اوف« 
كرة  دوري  فــي  الشــرقية  املنطقة 
الســلة األميركي للمحترفني، فيما 
واصــل جيمس هــاردن تألقــه غربا 
بقيــادة هيوســن روكتــس للفوز 

مبباراته األولى في الدور الثاني.
على ملعب »كويكن لونز ارينا«، حجز 
كليفالند بطاقتــه الى الدور نصف 
النهائي )للمناطق( بفوزه في املباراة 
الســابعة احلاســمة علــى ضيفه 
انديانا بيســرز 105-101 ضمن بالي 
االمريكي، منهيا  الســلة  دوري  اوف 
4-3 ليتواجه  السلســلة لصاحلــه 
اعتبــارا مــن الثالثاء مــع مضيفه 
تورونتو رابتورز، صاحب أفضل سجل 
املوسم  الشرقية خالل  املنطقة  في 
املنتظــم والذي تخلــص من عقبة 
واشنطن ويزاردز )4-2( في الدور األول.
وقــال »امللــك« جيمــس كلمتــه 
9 متابعات  45 نقطة مع  بتسجيله 
و7 متريرات حاســمة، متجنبا اخلروج 
االقصائية  لــأدوار  األول  الــدور  من 

للمرة األولى في مسيرته.
وبــدا االرهاق واضحــا على جيمس 
الســاعي الى لقبه الرابع في الدوري 

)مرتان مــع ميامي هيــت ومرة مع 
كليفالند(، وهــو قال بعد املباراة »أنا 
مرهق للغاية فــي الوقت احلالي وال 
أفكر اآلن بتورونتو حتى غد )االثنني(. 
أنــا جاهز للعــودة الــى منزلي. هل 
بإمكاني فعل ذلك؟ أريد الذهاب الى 

منزلي«.
وكان جيمس الــذي وصل الى نهائي 
الدوري في املواسم السبعة األخيرة 
)4 مرات مع ميامي و3 مع كليفالند 
الــذي وصل معه الــى النهائي عام 
2007 ايضا(، حاسما في مباراة األحد 
نهاية  قبــل  26 نقطة  بتســجيله 
الشــوط االول ومنح فريقه التقدم 

في احدى فتراته بفارق 14 نقطة.
انهار  العــادة،  لكن وكمــا درجــت 
كليفالند فــي الربــع الثالث ومنح 
الفرصــة النديانــا للتقــدم لفترة 
وجيــزة )61-58(، في وقــت أراح فيه 
اصحــاب االرض جنمهــم جيمــس 
بسبب تشــنجات عضلية.واستعاد 
كليفالند توازنه بعودة جنمه وفاعلية 
كيفن لوف فــي الرميات الثالثية )4 
من 7(، وجنح فــي قيادة املباراة الى بر 

االمان.
وجنح انديانا بقيــادة فيكتور اوالديبو 
في تقليص الفارق الى 4 نقاط )100-

96( قبــل نهاية املباراة بـــ 50 ثانية، 
لكــن »امللك« جيمــس ضمن الفوز 
والتأهل الصحاب االرض بسلة ورمية 
الدور  متجاوزا  دفاعية،  ومتابعة  حرة 

األول على الصعيد الشخصي للمرة 
الثالثة عشرة في 13 مشاركة.

وأشاد اوالديبو بجيمس »املذهل« ألنه 
»قام مبا اعتاد القيــام به دائما. األمر 
ليس مفاجئا. إنــه أفضل العب في 
العالم وهذا ما يفعله األفضل، واآلن 
علي العمل من أجل الوصول الى هذا 

املستوى«.
صحيح أن اوالديبو يحتاج الى الكثير 
من أجل الوصول الى مستوى جيمس، 
لكن الالعب البالغ 25 عاما يقدم أداء 
ممتازا منــذ وصوله الــى انديانا هذا 
املوسم من اوكالهوما سيتي ثاندر، إذ 
سجل ما معدله 23,1 نقطة في 75 

مباراة خاضها في املوســم املنتظم 
مع 5,2 متابعة و4,3 متريرة حاسمة.

وكان اوالديبــو أفضل العبــي انديانا 
فــي البــالي اوف ايضا وهو ســجل 
األحــد 30 نقطة مــع 12 متابعة و6 
متريرات حاسمة )معدله في املباريات 
الست األولى في الدور األول كان 21,5 

دارن كوليزون  فيما ســاهم  نقطة(، 
انديانا  أن يجنــب  بـ23 نقطــة دون 
اخلــروج من الــدور األول للموســم 

الثالث على التوالي.
وفي املنطقــة الغربية وعلى ملعب 
هيوسن،  حســم  ســنتر«،  »تويوتا 
صاحب أفضل ســجل خالل املوسم 
املنتظــم، مباراته األولــى في الدور 
الثانــي بفوزه على ضيفــه يوتا جاز 

110-96 بفضل هاردن.
ولــم يجــد هيوســن أي صعوبــة 
في حســم املباراة األولــى من هذه 
السلسلة التي تتواصل األربعاء على 
ملعبه ايضا قبل االنتقــال الى يوتا 
اجلمعة واألحد، إذ كان متقدما بفارق 
25 نقطة بعد نهاية الشــوط األول 
بفضل 34 نقطة مــن هاردن وصانع 

األلعاب كريس بول.
وأنهى هاردن اللقاء مع 41 نقطة و8 
مقابل  حاسمة،  متريرات  و6  متابعات 
17 لبول مع 6 متريرات حاســمة و16 
لكلينت كابيال مــع 12 متابعة، و15 
نقطة لبي دجاي تاكر مع 6 متابعات.

وبدا االرهــاق واضحا على العبي يوتا 
السادســة  مباراتهم  خاضوا  الذين 
ضد اوكالهوما ســيتي ثاندر اجلمعة 
)حسموا السلسلة 4-2(، فيما ضمن 
هيوســن تأهلــه الى الــدور الثاني 
األربعاء بعدما حســم مواجهته مع 

مينيسوتا متبروولفز 1-4.
للمباراة  وخرج هيوســن منتصــرا 

التوالي فــي األدوار  الرابعــة علــى 
االقصائيــة احلالية بفــارق 10 نقاط 
أو أكثــر، محققا فــوزه اخلامس هذا 
املوسم على ثاني أفضل فريق دفاعي 
في املوســم املنتظم بفارق وسطي 

بلغ 16,8 نقاط.
نقطة  األربعــني  الى  هــاردن  ووصل 
أو أكثــر للمرة السادســة في تاريخ 
مشــاركاته في الـ«بالي اوف«، علما 
أنه سجل 56 نقطة في سلة يوتا في 
تشــرين الثاني/نوفمبر املاضي )137-

110(.وأشاد مدرب يوتا كوين شنايدر 
بجيمــس »الالعب املميــز جدا الذي 
ال ميكن اعطاؤه حقــه جلميع األمور 
التي يقــوم بها«، معتبــرا أنه »يؤثر 
على اللعبة في شتى اجملاالت. كل ما 
بإمكانك فعله هو أن حتاول تصعيب 

األمور عليه«.
وبرز فــي صفوف يوتا كل من دونوفان 
ميتشــل وجاي كراودر بعدما سجل 
كل منهمــا 21 نقطــة، وأضاف جو 

اينغلس 15.
ورفض ميتشــل التذرع باالرهاق رغم 
احلــال. لكن هذا  »وجــوده بطبيعة 
ليس السبب الذي يقف خلف ادائنا« 
في هــذه املباراة الــذي تألق خاللها 
هيوسن من خارج القوس بتسجيله 
10 ثالثيات في الشــوط األول فقط، 
و17 فــي اللقــاء بأكملــه، بينها 7 
لهاردن الذي عادل أفضل رقم له من 

خارج القوس خالل البالي اوف.       

جيمس يمنح كافالييرز التأهل وهاردن يواصل تألقه
في دوري السلة األميركي

تقرير

جانب من دوري السلة األميركي

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

روما ـ ليفربول
دوري أبطال أوروبا

تاناك يحرز لقب رالي األرجنتيناالتحاد اإلنجليزي يتخذ قراره بشأن واقعة صالح

صالح

روما ـ وكاالت:
أعلنت الرابطة اإليطالية لكرة 
يوفنتوس  أن  االثنــني  القــدم 
حامل اللقب في األعوام الستة 
املباشــر  ومنافســه  األخيرة 

مباراتيهما  سيخوضان  نابولي 
في  الــدوري  فــي  األخيرتــني 

التوقيت نفسه.
اللعــب في  نابولــي  وطلــب 
ســمبدوريا في نفس التوقيت 

الذي يلعــب فيــه يوفنتــوس 
امللعــب  علــــى  رومــا  مــع 

األوملبــي في العاصمة.
كال  أن  الرابطــــة  وأكــدت   
الفريقــني ســيلعبان في متام 

بتوقيــت   18.45 الســاعة 
أيــــار   13 فــــي  غرينتــش 

اجلــاري. 
فرصــة  يوفنتــوس  وميلــك   
السابع  للعام  اللقب  حســم 

علــى التوالي فــي نهاية هذا 
األســبوع في حال فــوزه على 
ضيفه بولونيا الســبت املقبل 
على  نابولي  خســارة  شــرط 

أرضه أمام تورينو.

اللقب  إلــى  نابولي  ويســعى 
األول منــذ 1990 والثالــث في 
تاريخه بعد األول عام 1987 أيام 
دييغو  األرجنتيني  أســطورته 

أرماندو مارادونا.

توقيت موّحد لمواجهتي يوفنتوس ونابولي األخيرتين



بغداد ـ سمية الناصر*
تأسســت احلركة الكشفية في عام 
1907، اذ أخــذت علــى عاتقها تولي 
والشــباب  للفتية  الفائقة  عنايتها 
ليكونوا مواطنني قادرين على أحداث 
بالتعاون مع  تغيير في مجتمعاتهم 

املؤسسات اجملتمعية.
الكشــافة حركة تربوية تعمل على 
إعداد النشــئ والشباب في مختلف 
مناحــي احلياة السياســية والعامة 
واإلمكانــات  القــدرات  وبحســب 
املتاحة وعلى ضوء احتياجات اجملتمع 
أفضل  مــن كونها مــن  وانطالقــاً 
الوســائل لتنشــئة الفرد اجتماعيا 
ألنها تنمي لديه الشعور باملسؤولية 
جتــاه مجتمعه وتوجــه طاقاته في 

برامج هادفة للفرد واجملتمع.
في وقتنــا احلاضر ومع ما مير به البلد 
من تغير مــن قيم وأخــالق ومبادئ 
واتكالية األبناء علــى االهل ، ياحبذا 
لو تقوم وزارة التربية بتبني مسؤولية 
املطالبة بجعل نظام الكشافة واجبا 
وأولياء  املــدارس  إدارات  ملزما جلميع 
والطالب  التالميذ  لتشــجيع  األمور 

على االنضمام للفرق الكشفية .
أن دور احلركة الكشفية ليست مجرد 
كميات من املعرفة فحسب، إمنا يجب 
أن تصبح مكانا يهدف إلى مساعدة 

النشــئ والشــباب على اكتســاب 
أساليب ومهارات التكيف مع النفس 
والبيئة واجملتمع وعلــى وزارة التربية 
نوع  إيجاد  والشــباب  الرياضة  ووزارة 
من التفاعــل االجتماعي عند تنفيذ 

األنشطة الكشفية.
هنــاك مجموعــة أســس البد من 
األنشــطة  لتنفيذ  عليها  االرتــكاز 
الكشفية منها، البد من نشر الوعي 
الكشــفية  احلركة  بــدور  اجملتمعي 
وتنمية  اجملتمع  بخدمة  واإلرشــادية 
إطار العالقــة بني التربيــة واجملتمع 
باعتبــار ذلك ضــرورة مــن ضرورات 
املتها ظروف  التــي  التربوي  العمل 

اجملتمع.
وأســاليب  قنوات  إيجــاد  وأهميــة 
ووســائل للشــراكة بني املؤسسات 

وادراكهــا  واالجتماعيــة  التربويــة 
الهدافها في مجــال خدمة وتنمية 

اجملتمع.
وتوافــر املنــاخ املناســب لتنفيــذ 
تلــك األنشــطة املالئمة بحســب 
املســتجدات والظــروف املالئمة مع 
اجملتمع من خالل  احتياجــات  مراعاة 
التنسيق بني املسؤولني مع القيادات 

الكشفية في اجملاالت األخرى.
الكشفية  اخمليمات  قيام  اســاس  أن 
البــد أن يشــعر الفرد فــي احلركة 
الكشــفية أن هذه األنشطة ليست 
فرضا عليه لكنهــا أعمال تطوعية 
يقــوم بها لتحقيق ذاتــه في خدمة 

مجتمعه.

* أكادميية الزهراء للفنون واإلبداع

بغداد ـ الصباح الجديد:
 يواصل منتخبنــا باملبارزة على 
التدريبية  وحداتــه  الكراســي 
في قاعته مبجمع وزارة الشــباب 
والرياضة حتضيرا للمشاركة في 
بطولة العالم التي ســتقام في 

بولندا مطلع شهر متوز املقبل.
وقال امني سر احتاد املبارزة، كاظم 
ســلطان، يســتعد منتخبنــا 
باملبــارزة علــى الكراســي عبر 
حتت  املنتظمة،  التدريية  وحداته 
حســن،  جمال  املدرب  اشــراف 
العالم  بطولة  في  للمشــاركة 
التي تعد من اهم االستحقاقات 
اخلارجيــة التــي نعــول عليها 
كثيــرا من اجــل رفــع الترتيب 
)الراجن  ضمــن  ملبارزينا  الدولــي 
الدولي للعبة( ، ولهذا ستحظى 
واسعة من  البطولة مبشــاركة 

كل منتخبــات العالم كي تضع 
مؤطء قــدم ملبارزيها فــي دورة 
الباراملبيــاد فــي طوكيــو لعام 

.2022
وفدنــا  ان  ســلطان:  واضــاف 
ســيتألف من عضو احتاد اللعبة 
الى  رئيسا، اضافة  سعد محمد 
مهمــة حتكيمه بعــض نزاالت 
مدربا  حســن  وجمال  البطولة، 
العابدين  وزيــن  هــادي  وعمــار 
وعلي  صبحــي  واحمد  كيــالن 
ســعدي ومصطفى علي وحيدر 
علي لفريق الرجــال، اضافة الى 
وصفا  صــالح  ســحر  املبارزتني 
فالــح حكما  ورحيــم   ، علــي 
الســالم  وعبد  للبطولة،  اخــر 
ليســت  وهذه  مترجما،  محمد 
املشــاركة االولى التــي نتطلع 
فيهــا لتحقيق نتائــج ايجابية 

تليق باللعبة نفســها وبرياضة 
كانت  فقد  الباراملبيــة،  اللجنة 
حصيلتنا في املشــاركة االخيرة 
في البطولة نفســها عام 2016 
حصولنــا على وســامني، االول 
ذهبي مــن نصيب املبــارز عمار 
هادي، والثاني برونزي في فعالية 
الفرقي التي مثلنا فيها املبارزان 

عمار هادي وزين العابدين كيالن.
وانهى كاظم ســلطان حديثه، 
ان ثقتنــا كبيرة مبدربنا  بالقول: 
ومبارزينا ومبارزاتنا في ان يكونوا  
الفنية،  احسن مستوياتهم  في 
وان يكونــوا ارقامــا صعبة في 
البطولــة التي ســتجمع خيرة 
ابطال اللعبة مــن العالم بغية 
حتسني ترتيبهم في الراجن الدولي 
الى  التأهــل  لضمــان  للعبــة 

بارملبياد اليابان عام 2022.

بغداد  ـ علي البهادلي*
 نــال العبو فريق الشــرطة ببناء 
ملونة  ميداليات  تسعة  االجسام 
مــن أصــل ١١ ميداليــة )ثــالث 
ميداليــات ذهبيــة واربع فضيات 
وثــالث برونزيات ( حصــل عليها 
املنتخب الوطني ضمن منافسات 
بطولة آســيا بنســختها الـ 52 
التــي تســتضيفها منغوليا في 
الفترة من 26-29 نيســان احلالي 
للعــام الثاني علــى التوالي كما 
ونــال العبي نادي الشــرطة على 

كروت االحتراف من البطولة.
بناء االجسام  احتاد  واكد امني سر 
علي الشحماني ان »حصة األسد 
الوطني من  املنتخــب  من العبي 

الذي تواجد  نادي الشرطة  نصيب 
فــي صفوفه تســعة العبني من 
أصل ١١ العب شارك في البطولة 

التي حققنا فيها إجنازات مميزة«.
واشــار الــى ان »الالعــب فاضل 
نعمة احرز امليدالية الفضية بوزن 
55 فيما نال الالعب ليث اســعد 
فضية الــوزن 65 في حــني احرز 
مؤيد ســامي ذهبية وزن 60 كما 
وتوج البطل تركي حيدر بامليدالية 

البرونزية بوزن 75«.
وبــني الشــحماني ان »البطــل 
احمد فخري تــوج بفضية وزن85 
باالضافة الى حصول الالعب علي 
كرمي علــى فضية وزن 80 في حني 
توج البطل العاملي حمة حســني 

بذهبيــة وزن 90 ونال البطل علي 
ســالم ذهبيــة وزن100 وكانــت 
البطل  95 من نصيب  وزن  برونزية 
ســيف علي وحاز الالعب محمود 
وردي على امليدالية الفضية بالوزن 

الثقيل«.
وأضــاف ان »العــراق حصل على 
 ifbb اثنــني من كارتــات االحتراف
والتي حصل عليها االبطال حمة 
حســني وعلي ســالم باالضافة 
الدولي فاضل  البطل  الى حصول 
املاســتر وجاء  نعمة على فضية 
خلفه البطل قيصــر خلف الذي 

نال امليدالية البرونزية«.

* إعالم نادي الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأت سلســلة محاضــرات عن 
االخــالق احلميدة ملواهــب املركز 
الرياضية  املوهبة  لرعاية  الوطني 
االقاليــم  شــؤون  دائــرة  فــي 
الشــباب  بــوزارة  واحملافظــات 

والرياضة.

والتنظيم  التربية  والقى مسؤول 
في املركز الوطنــي، وائل محمد، 
أولــى احملاضــرات ملواهــب املركز 
الوطنــي بالتايكوانــدو، مبينا ان 
احملاضــرات، ســتكون سلســلة 
مترابطــة جلميع املراكز الوطنية، 
مشيراً إلى ان احملاضرات ستتواصل 

فــي املدة املقبلة بعد اســتئناف 
التدريبــات، اذ اقيمت محاضرتني 
ملواهب التايكواندو واملبارزة قبل ان 
تعاود احملاضرات بعد انتهاء عطلة 
االمتحانات  الداء  حتضيرا  الالعبني 
في نهاية املوسم الدراسي احلالي 

.2018/2017

محاضرات عن األخالق الحميدة لمواهب المركز الوطني

»وطني بناء األجسام« يحصد ١١ وسامًا في بطولة آسيا
حصة األسد لالعبي نادي الشرطة
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اليوم.. مبارتان، واحدة 
في سادسة ممتاز الكرة

»القوى« يجري اختبارات الختيار 
تشكيلة منافسات القارة

زاخو يسلم الليبي 
المسالتي حقوقه

 نفط ميسان: اإلصابات 
وراء نتائجنا السلبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــدد احتاد الكرة مواعيد مباريات الدور الســادس من 
املرحلــة الثانية التــي تنطلق اليــوم االربعاء باقامة 
مباراتني جتمع االولى امانة بغــداد واجلوية في ملعب 
االول، ويتقابل فــي الثانية فريقا البحري والنجف في 

ملعب الثاني.
وتقام يوم غــٍد، خمس مباريات اذ تلتقــي فرق اندية 
النفط مع نفط اجلنوب في ملعب الصناعة، والشرطة 
مع فريق احلسني في ملعب الشعب، وزاخو مع امليناء 
في ملعب االول، والســماوة مــع الكهرباء في ملعب 

السماوة، والديوانية مع الزوراء في ملعب عفك.
وجتــري يوم بعد غٍد ثالث مباريات االولى بني الصناعات 
الكهربائيــة ونفط ميســان في ملعــب الصناعة، 
والثانية بني احلدود ونفط الوســط في ملعب التاجي، 

والثالثة بني الطلبة وكربالء في ملعب الشعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد االحتاد املركزي اللعاب القوى موعدا الجراء اختبارات 
فنية شــاملة، الختيار منتخب الشــباب املشارك في 
بطولة اسيا التي ســتقام في اليابان.. وقال امني سر 
االحتاد الدكتور عــادل العذاري في تصريحات صحفية 
ان االحتاد حــدد يومي اخلميس واجلمعة املقبلني موعدا 
القامة االختبارات الفنية الشاملة لفئة الشباب، من 
اجل اختيار تشكيلة املنتخب املشارك في بطولة اسيا 
للشــباب والتي ستقام في شــهر حزيران املقبل في 
اليابان، الفتا ان االختبارات ســتقام على مضمار املركز 

التخصصي للموهوبني في وزارة الشباب والرياضة.
واشــار الى ان التاهــل لتمثيل املنتخــب في بطولة 
اســيا، ال يكون على ضوء املراكز االولى، بل وفق االرقام 
التاهيلية احملددة من قبل االحتاد االســيوي، والتي يلتزم 
بها جميع االحتادات الوطنية في دول اســيا.وأضاف ان 
»االحتاد يأمــل ان يحقق اكبر عدد مــن رياضينا ارقام 

تاهيلية واملشاركة في احملفل االسيوي املرتقب«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وكيل الالعبني عبد احلفيظ العقوري، أن املهاجم 
الليبي، سالم املســالتي »روما« استلم مستحقاته 
مــن نادي زاخــو ، اول أمــس في تونــس.. وأضاف في 
تصريحــات صحفية أن املبلغ يقدر بـــ 12500 دوالر.. 
وكان 3 العبني قد رفعوا قضية في الفيفا على النادي 
العراقي مطالبني مبستحقات تخص فترة لعبهم مع 
الفريق خالل موســم 2015، مما استدعى خصم نقاط 

من الفريق في الدوري املمتاز.
وأشار العقوري إلى أن عبد السالم الفيتوري في طريقة 
للحصول على مستحقاته من الفريق العراقي خالل 
الساعات املقبلة.. ومن جهة أخرى سيتسلم الالعب 
الليبــي مهند بوعجيلة مســتحقاته من زاخو خالل 

الشهر املقبل على أكثر تقدير.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أرجع مدرب نفط ميســان عدي إســماعيل، النتائج 
الســلبية التي تعرض لها الفريق في اجلوالت املاضية  
إلى كثرة اإلصابات التي ضربت العبني مؤثرين بالفريق.
وقال إسماعيل في تصريحات صحفية«الفريق عانى 
من كثــرة الغيابات فــي صفوفه نتيجــة اإلصابات 
املتكــررة، مــا انعكس بشــكل واضــح ومؤثر على 

التشكيلة في املباريات التي خسرناها«.
وأشــار إلى أن نفط ميسان »فريق شبابي، لكن توزيع 
اجلهد وجتنــب اإلصابات بحاجة إلى خبــرة ليحافظ 
الالعب على جاهزيته.يشار إلى أن نفط ميسان خسر 
مباراته املاضيــة أمام النفط بهــدف دون رد، رغم أن 

املباراة كانت مبلعبه وبني جماهيره.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مدرب املنتخب الوطني لكرة 
أسود  قائمة  قاسم،  باسم  القدم، 
ملواجهة  تســتعد  التي  الرافدين، 
اجلاري.وقال  آيار   8 وديًا،  فلســطني 
قاســم، في تصريحــات صحفية 
»القائمــة اختصرت على الالعبني 
الســبت  التجمع،  نبــدأ  احملليني، 
املقبــل، في البصرة«. وأشــار إلى 
أن املباراة ســتكون محطة اختبار 
لبعــض الالعبني وفرصــة إلثبات 

الذات.
وضمت القائمة، 20 العبا، وظهرت 
محمد  املرمى:  حلراســة  كالتالي: 
كاصد - جالل حســن - مصطفى 
الدفــاع: علي  ســعدون.. وخلــط 
فاشــز - رعد فنر - حسام كاظم - 
مصطفى ناظم - مصطفى جبر - 

عالء مهاوي - حمزة عدنان.
اما في خط الوسط: أمجد عطوان 
- صفــاء هادي - همام طارق - علي 
حصني - مهدي كامل - حســني 
علــي - إبراهيــم بايــش.. وفــي 
الهجوم: أمين حسني - مهند علي 

- مازن فياض.
إلى ذلك، حــذر االحتاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« من التدخل في عمل 
أن  العراقــي، مؤكدا  الكــرة  احتاد 
العامة  الهيئة  كل احتاد عضو في 
إدارة شؤونه  العراقي، عليه  لالحتاد 

بشكل مستقل وبدون أي تاثير.
جاء ذلك في الرسالة التي تسلمها 
احتــاد الكــرة بتاريــخ 28/4/2018 

واملوقعة من األمــني العام لالحتاد 
سامورا.وأشــارت  فاطمة  الدولي 
الرســالة إلى االتهام املزعوم ضد 
لالحتاد  التنفيذي  املكتــب  أعضاء 
اخلاصة  احملكمــة  أمام  العراقــي، 

لهيئة النزاهة.
وأوضحــت الرســالة: »فــي هذا 
الســياق نحن نود أن نشــير إلى 
19 ج)1(  واملــادة  )14( )ج-1أ(  املادة 

مــن األنظمة األساســية للفيفا 
التــي مبوجبها يكون على كل احتاد 
عضو إدارة شؤونه بشكل مستقل 
وبدون أي تاثير«.. وأكدت الرسالة أن 
الفشل في التقيد بهذا اإللزام رمبا 
يؤدي إلى عقوبات حســب النظام 
لكرة  الدولــي  لالحتاد  األساســي 

القدم.
من جانب اخر، كان  االحتاد املركزي 

لكرة القدم، دخل في مرحلة شــد 
وجذب، بعــد الدعوة املوجهة بحق 
إهدار  بعض أعضاء اجمللس، مبزاعم 

املال العام.
نظيره  احمللــي،  االحتــاد  وخاطــب 
الدولي، ورد األخير، بخطاب رسمي 
يحذر فيه من التدخل في شــئون 
احتاد الكــرة في العراق.موقع ، عبد 
اخلالق مسعود، حتدث عن تفاصيل 

األزمة.. بقوله: ال.. االحتاد لم يصله 
بخصوص  رســمية،  مخاطبة  أي 
الدعوة القضائيــة اخلاصة بإهدار 
املال العام.. في حال وصول التبليغ، 
ســيتم التعامل معه على أساس 

القانون.
واوضــح ان النقطة التــي يحاول 
البعــض إثارتها، وهــي إهدار املال 
العــام، تنص على عمليــة تغيير 

العملــة، وبحكم عــدم وجود أي 
مع  الرياضية  لالحتــادات  تعامــل 
إلى  اضطررنا  املركــزي،  املصــرف 
تغيير العملة في األســواق احمللية، 
وكل ذلــك مت بعلــم اجلهــات ذات 
العالقــة، ومبوافقة األمــني املالي، 
لم نصرف دينارًا واحًدا خارج حدود 

صالحياتنا.
واشــار مســعود إلــى ان فحوى 
الدعوة التــي أعيد فتحها مجددا، 
والرياضة،  وزارة الشــباب  من قبل 
لم يتم اإلشارة فيها إلى أن األمور 
املالية التي مت إنفاقها، جاءت، وفًقا 
ملنحــة مالية ال ســلفة، من أجل 
محاسبتنا عليها، وبالتالي ال يوجد 

صرف خارج السياق القانوني.
وتابع، نعــم.. االحتــاد العراقي جلأ 
والدولي،  اآلســيوي  نظيريــه  إلى 
بصفتهما املرجعية الرئيسية لنا، 
لتفــادي أي أمور جانبيــة، قد تؤثر 
سلبيا علينا.. الدعوى على طاولة 
العراقية  الكرة  القضاء، مما يعرض 

إلى عقوبة اإليقاف.
واضاف: نعم طرحنا األمر إلى دولة 
رئيــس الوزراء، بخصوص ســحب 
ملــف الدعــوى، لعدم وجــود أي 
مســوغ قانوني، يجعل من أعضاء 
االحتاد، متهمني بتجاوز الصالحيات، 
حيث مت شــرح مالبسات املوضوع، 
لتفادي الدخول في حيز، قد يكلف 
الكرة العراقيــة، العودة إلى مربع 
البدايــة، بعد حتقيــق العديد من 
املكاســب اخلاصة، بتطــور الكرة 
العالم  على  واالنفتــاح  العراقية، 

بصورة عامة.

فيفا يحذر من التدخل في عمل االتحاد .. ومسعود يفّند االدعاءات
قاسم يستدعي 20 العبًا لودية فلسطين 8 الجاري

لقطة من مباراة سابقة ملنتخبنا الوطني
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بغداد ـ الصباح اجلديد:
وجه عدد من املدربني احملليني فريقي القوة 
اجلوية والنفط بضرورة االهتمام بالفريق 
، قبل اخلوض مبنافســات  االوراق   وترتيب 
بطولة االندية العربية، برغم ان البعض 

منهم حتدث  بتفاؤل مشاركة الفريقني. 
واوقعــت القرعة مواجهــة ممثلي الكرة 
العراقيــة مع اندية من عــرب افريقية ، 
الصفاقسي  نادي  حيث سيقابل  النفط 
التونســي ، فيمــا يالقي القــوة اجلوية 
نادي احتــاد العاصمة اجلزائــري  وتنطلق 
املنافسات في شــهر اب املقبل بطريقة 
، واختار القــوة  اجلوية  الذهاب وااليــاب 
ملعب كربالء الستقبال الفريق اجلزائري، 
بينما راهن النفط على ملعب فرانســو 
 حريري مبدينة اربيل.. االســتطالع التالي 
يتحدث عن مهمــة افريقي لقوة اجلوية 

والنفط في البطولة العربية  لالندية:
مــدرب كرة امانة بغــداد ثائر احمد اكد 
ان انديــة عــرب افريقية متمرســة في 
البطــوالت العربيــة ،  وســبق وان توج 
الترجي التونسي بلقب النسخة املاضية 
، مع ذلك قدرة االندية العراقي على  جتاوز 

الدور االول قائمة ، خصوصا وان البطولة 
بنظام الذهاب واالياب. 

واشار الى ان فريق القوة اجلوية بات فريقا 
متمرســا وحامل لقب االحتاد االســيوي 
مرتــني ، اال  ان مــا نخشــاه اجلهد الذي 
تعرض لــه الفريق جراء ازدحــام روزنامة 
مشــاركته اخلارجية  واحمللية ســيما وان 
الدوري احمللي غير معلوم وقت ختامه ، ما 

يضيف حتدي بدني جديد  للفريق. 
واوضح: ان فريق النفط ســيواجه فريق 
مميز متمثل بفريق الصفاقسي، لكن حال 
النفط جيد  ومســتقر وهناك مجموعة 
مميزة من العبي اخلبرة والشــباب ، هؤالء 
استمرارهم  كبير  جراء  بشكل  استقروا 
بالفريق ملدة ثالثة مواســم وحتت اشراف 
نفــس الطاقم الفنــي ، وبالتالي عامل 

 االستقرار حاضر. 
واكد: ان كــرة القدم اليــوم مختلفة ، 
والتوجد فــوارق كبيرة وعلــى انديتنا ان 
بقوة  الكافية  للدخول  بالثقة  تتســلح 
في املنافسات وان تكون رغبتها املنافسة 

وليس املشاركة فقط. 
املــدرب هاتف شــمران صاحــب جتربة 
النســخة املاضية حيث قاد فريق نفط 

الوسط في النسخة  االولى من البطولة 
، اكــد ا ناالهم في خــوض جتربة بطولة 

االنديــة العربيــة ، هــو ثقــة الالعبني 
حتقيق  على  بقدرتهــم  الفني   والطاقم 

نتائــج مميزة ، حيــث ان الالعب العراقي 
لديــه ميزة التحــدي  وعلــى اجلميع ان 

يستثمرها في خالق الفارق. 
واشــار الــى ان جتربتنــا العــام املاضي 
خصوصا مع حامل اللقب الترجي اثبتت 
قدرة االنديــة  العراقية على املنافســة 
، فكنــا االقــرب للفــوز لــوال االخطاء 
التحكيميــة التي حرمتنا مــن التاهل 
الى  الــدور الثاني ، اعتقد ان النســخة 
احلالية مختلفة ، خصوصا عندما تلعب 
في ارضــك وبني  جمهورك وهذه النقطة 
مهمة جــدا النديتنا الســتثمارها كون 
اللعــب خارج  مالعبه  العراق تعود على 
، باالضافة الى االجــواء في العراق وقت 
الصيف حارة واالندية االخرى غير معتادة 

 على اللعب مبثل هكذاء اجواء. 
ودعا شمران فريقا القوة اجلوية والنفط ، 
بضرورة متابعة خصميهما وتأمني بعض 
االضافات  التي تتيح لهما فرصة تدعيم 
خطــوط اللعب ، من اجــل الدخول الى 

البطولة بجاهزية تامة. 
مــدرب كرة نفط الوســط عماد محمد 
اكد ان كرة القدم تغيرت بشــكل كبير 
باتت  متلك خبرة جيدة  العراقية  واالندية 
، وبالتالي  من خالل مشاركتها اخلارجية 
اعتقد ان الفوارق الفنية تالشت،  واالندية 

العراقية قادرة على جتاوز الدور االول، في 
حــال تعاملنا مع املباريــات بثقة كبيرة 
 وزرعنا في نفوس العبينا ثقافة التانس ، 

ال ثقافة املشاركة فقط. 
واشار الى ان القوة اجلوية يعد من الفرق 
اخلبيرة واملتمرسة في البطوالت اخلارجية 
وميلك  العبي كبار يتمتعون بخبرة كافية 
للتنافــس على املســتوى العربــي ، ما 
ينقص القوة اجلوية هو  فترة راحة ووقت 
كافي خلوض معسكر تدريبي خاص بهذه 
البطولة يتمرس من خالله على  كيفية 
مواجهــة فريق بحجم احتــاد العاصمة 

اجلزائري. 
وبــني: ان النفــط قد تكون مشــاركته 
اخلارجية االولى ، وال ميلك اخلبرة الكافية 
رغم انه ســيواجه  فريق متمرس بحجم 
الصفاقســي التونســي ، اال ان ما مينح 
النفط قدرة على املنافســة وجتاوز  الدور 
االول ، هو حيوية الشــباب الذين متكنوا 
من املنافســة علــى لقب الــدوري في 
النســخة  املاضية ، واستقرارهم الفني 
املوســم احلالي ، وال بأس اذا متكن املدرب 
من ضــم العبني كبار  قبــل الدخول في 

منافسات البطولة. 

إجماع على أن ممثلي كرتنا مؤهالن لتخّطي الدور األول في البطولة العربية

الجوية يالقي اتحاد العاصمة الجزائري.. والنفط بمواجهة الصفاقسي التونسي

تقرير

صراع على الكرة من لقطة سابقة للجوية

»الكشافة«.. حركة تربوية
 تعمل على إعداد النشء الجديد

»مبارزة البارالمبية« يستعد لمنافسات العالم



كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

بغداد - سمير خليل:
 في كلية الفنون اجلميلة ببغداد أقيم 
املعرض الســنوي لقســم التصميم 
واملســائية  الصباحيــة  للدراســتني 
القسم،  لفروع  واســعة  ومشــاركة 
واالقمشــة  والصناعــي  الداخلــي 
والطباعــي باالضافة الى عرض لالزياء 

قدمته طالبات القسم.
 متيز املعرض بكثرة املعروضات وتنوعها 
افــكار متقدمة  افصحت عن  لكنها 
بخامات  نفذت  التصميم  على صعيد 

والوان متنوعة.
 )الصباح اجلديد ( رصــدت في قاعات 
املعرض التنوع أيضا في املشاركني فيه 
ومن اجلنســني ومن جنــاح التصميم 
الصناعي قالت الطالبة ملوك حمدي/

املرحلــة الثالثة والتي صممت قطعة 
 " املســمارية  بالكتابة  اثاث مطعمة 
انا مــن عائلة فنية وحــب التصميم 
جذبني اليه فانــا منذ صغري احب ان 
ارتب االشــياء ،هنا اخذ حلمي يتحقق 

مع صقــل المكاناتي وزيادة املعلومات 
وانــا امترن بصنع ماكيتــات في البيت 
،عالقتي باالساتذة ممتازة جدا ،ورغم ان 
معرض هذه الســنة افضل من العام 
الفائــت اال اننا مع االســف افتقدنا 

العرض في قاعة مناسبة ".
املرحلة  مــن  ســلمان  دانية  زميلتها 
الرابعــة والتي صممــت طاولة قهوة 
مســتوحاة من رمز ياباني يرمز للخير 
والشــر يســمى) الني واليانغ( تشكر 
اساتذتها وتثمن تعاون اجلميع من اجل 

اقامة هذا املعرض.
 ومن قســم التصميم الطباعي ضم 
املعرض عشــرة ملصقات – بوسترات- 
وقفــت الــى جانبهــا الطالبة حنني 
مصطفــى من املرحلــة الرابعة وهي 
وتتحــدث عنهــا: "هــي عــن البيئة 
والتشــجير لذلــك ممكــن ان تفيــد 
منها الوزارات ومؤسســاتنا الصحية 
والتربويــة ، فاعمالي تهتم بالطبيعة 
مبوازاة االهتمام بالعمران والبناء فكثير 

مــن احلدائق حتولت البنيــة ،الطبيعة 
واالشجار لها دور صحي مهم تسحب 
التلوث وتنقي اجلــو ، امتنى من الكلية 
ان توفر املواد االوليــة لعملنا ، وتدعم 
االمكانات  يفتقــدون  الذين  الطلبــة 
املادية وان يكون لنا بناء مالئم لعملنا 

اكثر من احلالي.
الطالــب مثنــى محمد مــن املرحلة 
الرابعة طباعي اختار املشروبات الغازية 

واضرارهــا موضوعا رئيســيا العماله 
وبســتة بوســترات اضافة لعمل آخر 
مكون مــن اربع اجــزاء ، يقول" كانت 
امنيتي ان ادخل كلية الفنون وبسبب 
شــغفي وحبي للكليــة تطور عملي 
اخرى ومبســاعدة اساتذتي  سنة بعد 
لكن  ،عملنا مشــترك معهم  الكرام 
التنفيذ االكثر يقــع على عاتقنا ،لدي 
امنيــات كثيــرة منهــا ان تتوفر لنا 

وللدورات التي تلينــا ورش عمل جيدة 
وامتنى املواصلة في الدراسات العليا ".

فــي اجلنــاح الطباعي ايضــا التقينا 
الطالبــة حنني ســمير مــن املرحلة 
،حنني  بلوحتني  تشــارك  والتي  االولى 
التي تعمل مصورة فوتوغرافية تشكر 
القســم النه اتــاح لطلبــة املرحلة 
نتاجاتهم  وعــرض  املشــاركة  االولى 
وتعالج  باالنترنيــت  ،هــي تســتعني 
،حنني  بالفوتوشوب  الصور مستعينة 
تطمح ان تصبح مصممة مشــهورة 
وتطالب بنظرة ايجابيــة للفن وليس 
نظرة متخلفــة.. الدكتور صالح نوري 
رئيس قسم التصميم والدكتور باسم 
الغبان مقرر القســم ، كانــا يتابعان 
مجريات املعرض ويبدو االهتام باملعرض 

والطلبة على محياهما.
يقــول الدكتور صالح: "هذه الســنة 
فتحنــا اجملــال امــام جميــع املراحل 
الدراســية فــي خطوة تشــجيعية 
وحافز عمل للسنوات املقبلة ،املواهب 

املوجودة في القســم وتعد مبصممي 
مســتقبل ونتوقــع ان يظهــر لدينا 
مصممون مبستوى اقليمي ورمبا عاملي 
خاصة ووان منهــم الذين يعملون في 
شركات عاملية ومصمم ازياء باالضافة 
ملن يعمل فــي مجال االعمال املتنوعة 
،التطــور موجــود طاملــا اننــا نعمل 
باالســتعانة بالتقنيات احلديثة ،كلما 
تقدم العلم تقدم عملنا "  وبدوره قال 
التصميم  "مســتوى  باسم  الدكتور 
هذا العام مغاير للســنوات السابقة 
،نوجــه الطلبــة للعمل اليــدوي ثم 
التقنيات  واستخدام  احلاسوب  تطبيق 
نوظف  الذيــن  نحــن  فيه  املوجــودة 
التقنيــة والتكنولوجيــا احلديثة ،في 
نتاجاتنا نعمل كي نغطي احلاجة ونلبي 
للمستخدم  والوظيفي  اجلمالي  االداء 
،ونطمــح ان تكــون للتصميم كلية 
قائمة بذاتها وليس قســما فحسب، 
ســيما وان نتاجاتنا واسعة وكل فرع 

مبثابة قسم".

امنية بتحول القسم الى كلية قائمة بذاتها

معرض التصميم لكلية الفنون الجميلة..اداء جمالي ووظيفي يبشر بالعالمية 

فريال حسين

من كان يتوقع، قبل عشر ســنوات، أن مجموعة 
قليلة من النســاء في أوكرانيا سيشكلن واحدة 
من أكثر احلركات النسوية حضوراً، وإثارة للجدل، 
يتردد صداها في جميع األماكن، وفي كل األوقات؟

من كان يتخيل أن هذه احلركة ستتمكن من حتدي 
االجراءات األمنية خالل لقاء بوتني وبرلسكوني، أو 
تخترق حصون شرطة نيويورك وتتسلل إلى مراكز 
االقتــراع يوم االنتخابات التي فــاز فيها ترامب، أو 
أن تنجح في إســكات السياسية الفرنسية ذات 

التوجهات العنصرية مارين لوبان؟
انها حركــة فيمــني )FEMEN( التي اشــتهرت 
بتغطية أجساد عضواتها بالشعارات االستفزازية، 
ووضع تيجان الزهور على شــعرهن. وقد اتسعت 
من حركــة أوكرانية صغيرة، ثم فرنســية )بعد 
فــرار ملهمــة احلركة اينــا شيفتشــينكو إلى 
باريس وحصولها على اللجوء السياسي( لتضم 
عشــرات آالف الناشــطات من جميع أنحاء أوربا 
وكندا وأمريكا، بل حتى من دول عربية واســالمية 

مثل تونس ومصر وتركيا. 
مع كثير مــن احلماس والشــغب وروح الفكاهة 
واإلرادة طــورت )فيمني( أســاليبها االحتجاجية 
لتصبح املنظمة الناشطة األكثر جرأة في العالم، 
ويرجــع الفضل في ذلــك جزئياً إلــى املظاهرات 
التي تخــرج فيها الناشــطات عاريــات الصدور 
وهن يهاجمن جســدياً قادة العالم، ويتشــاجرن 
مع الشــرطة، ويتحملــن الضــرب واالعتقاالت 
املستمرة في معركتهن إلدانة االضطهاد اجلنسي 

والسياسي والديني الذي ميارس ضد الضحايا.
كانت الشــابة األوكرانية اجلميلة شيفتشينكو 
وقتها في الـ 22 من العمر، وكانت عبارة عن مزيج 
مــن الغضب والثورة وهي تخــوض معركتها من 
أجل مستقبل احلركة النســوية في بالدها، وقد 
استطاعت اإلفالت من السلطات األوكرانية التي 
جــاءت العتقالها في منتصف الليــل، لقيامها 
بتحطيم صليب خشــبي تذكاري احتجاجاً على 

"اإلضهاد الديني من قبل الكنيسة". 
وإذا كان من الصعب االتفاق مع اسلوب احلركة في 
أو تفهمها بشكل صحيح،  واملعارضة  االحتجاج 
فان املســتحيل جتاهلها، فهي نشأت في األصل 
عام 2008 لهدف نبيل هو محاربة جتارة اجلنس في 
أوروبا الشرقية بعد سقوط املعسكر االشتراكي، 
لكنها أخذت تشارك تدريجياً في عدد من القضايا 

املتعلقة بحقوق املرأة في جميع أنحاء العالم.
كان آخر نشــاط لـ )فيمني( في ذكراها العاشــرة 
االحتجــاج على املمثــل األمريكي األســود بيل 
كوســبي، خالل إعادة محاكمته الشهر املاضي 
بتهمة اغتصاب حفيدته، وقالت في بيان: "لدينا 
رسالة لك بيل كوسبي: لن نظل صامتني في وجه 
إنكارك الشــديد، ومن املســتحيل أن تكذب كل 
الضحايا". وختمت بيانها بالقول: "سحقا لنظام 
قضائي يســعى لكســب املال من رجل مشهور 

وثري".

10 سنوات على اجرأ 
حركة نسوية

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
أقــّر البرملان اجلزائري "باإلجماع" رأس الســنة األمازيغية الذي 
يحتفل بــه األمازيغ فــي 12 يناير من كل عام، عيدا رســميا 

وعطلة مدفوعة األجر. حسب فرانس برس.
وكانــت اجلزائر احتفلت للمرة االولى برأس الســنة األمازيغية 
عيدا رسميا في 12 يناير 2018 بقرار أصدره الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة "تعزيزا للوحدة الوطنية".
وبحســب جلنة الشــؤون القانونية في البرملان فــإن "الهدف 
األســمى ملشــروع القانون احملدد لألعياد الوطنية، تكريس ما 
تضمنته األحكام الدســتورية اجلديدة القاضية بإقرار متازيغت 
لغة وطنية ورسمية، وكذلك جتسيدا ملسعى رئيس اجلمهورية، 
السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي قرر تكريس يناير عيدا وطنيا 

بهدف تعزيز الوحدة الوطنية".
وكانــت اجلزائر أقّرت اللغة األمازيغيــة "متازيغت" لغة وطنية 
في مارس 2002 بعد أعمال الشــغب الدامية التي وقعت في 
"الربيع األســود" في 2001 في منطقــة القبائل وأوقعت 126 
قتيال. والحقا مت إقرار اللغة االمازيغية لغة رســمية إلى جانب 

العربية في الدستور الذي أقر في 2016.
وربع اجلزائريني أي نحو عشرة ماليني نسمة يتكلمون األمازيغية، 
ويتركز قســم كبير من هؤالء في منطقة القبائل اجلبلية في 

شرق البالد.
 وتعّد اجلزائر أيضا مجموعــات أخرى ناطقة باألمازيغية أبرزها 
املزابيون في وادي ميزاب )وسط(  والشاويون في األوراس )الشرق( 

والطوارق )جنوب(.

الجزائر تقّر رأس السنة 
األمازيغية عيدًا

جانب من املعرض
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