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بغداد - وعد الشمري ووكاالت:
فيما نفى النائــب حاكم الزاملي 
من كتلة االحــرار إمكانية حتالف 
سائرون مع ائتالف دولة القانون،افاد 
النصر،  ائتــالف  باســم  املتحدث 
حســن العادلي، اليوم الثالثاء بان 
الوقت مــا زال مبكرا للدخول في 
حتالفــات، مؤكــدا ان العبادي قاد 
احلزبية  احملاصصة  ضد  مشــروعا 
والفئوية املقيتة األمر الذي عرضه 
الى هجمة شرســة والى تنافس 
غير اخالقي، وهذا في وقت تواترت 
خالله انباء عن مساعي كتل أخرى 
الى تشــكيل حتالــف ميكنها من 
حتقيق الكتلــة األكبر في البرملان 
فيما  الــوزراء،  برئاســة  لتحظى 
اكبر  غاياته  ســائرون  حتالف  يعد 
من الســلطة، اذ أكــد قيادي بارز 
في التيار الصــدري، أمس الثالثاء، 
امتالك ائتالف ســائرون مرشحن 
عديديــن ملنصب رئيــس مجلس 
الوزراء، وفيما رفض الكشــف عن 
اسمائهم في الظرف الراهن، لفت 
إلــى أن املرحلة احلاليــة تتطلب 
حوارات مع كيانات متتلك برنامجاً 

تطلعات  مــع  يتفــق  سياســياً 
معه  للتحالف  العراقي  الشــارع 
وتشــكيل الكتلة النيابية االكثر 

عدداً.
وقال ضياء االسدي مسؤول املكتب 
الصدر  مقتدى  للسيد  السياسي 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
إن "ائتالف سائرون غير تابع للصدر، 
ألن  ومباركته  بتأييــده  حظي  امنا 
الشــروط التي ارادهــا متثلت فيه 
وتتجاوز  العراقين  تطلعات  ومتثل 
مبدأ احملاصصــة وتعبر بالبالد إلى 
مســار  لتصحيح  جديدة  مرحلة 

العملية السياسية".
وأضاف االســدي " ســوف يبقى 
الصدر داعماً الئتالف سائرون طاملا 
وجماهير  التوجهــات  تلــك  فيه 

التيار الصدري واملتظاهرين".
وأشــار إلــى "تبنــي التحالــف 
مجموعة مبادئ عامة ليس هناك 
حديث تفصيلي مع الكتل االخرى، 
وشرطنا االساســي أن تكون تلك 
املبادئ مقبولــة حتى يجري احلوار 

بشأنها".
تتمة ص3

غايات "سائرون" أكبر من السلطة و"النصر"
أقرب اليها وال تحالف مع "دولة القانون"

مؤمتر سابق يجمع العبادي والصدر "ارشيف"

بغداد ـ الصباح الجديد:
فؤاد  اجلمهوريــة  رئيــس  طالــب 
الثالثــاء، اجملتمع  معصــوم، امس 
الدولــي باجــراءات عاجلة حلماية 
الشعب الفلسطيني، منددا بقيام 
القوات اإلســرائيلية بفتــح النار 

على متظاهرين مدنيني في غزة.
اجلمهوريــة في  رئاســة  وقالــت 
اجلديد"  "الصبــاح  تلقــت  بيــان 
اجلمهورية  "رئيس  إن  منه،  نسخة 
بقيام  أمــس،  ندد  فؤاد معصــوم 
بفتح  اإلســرائيلي  االحتالل  قوات 
النــار علــى متظاهريــن مدنيني 
فلسطينيني في غزة ما أسفر عن 
استشهاد العشرات واصابة املئات 

منهم".
وطالب معصوم، بحســب، اجملتمع 
الدولي بـ " اجراءات عاجلة حلماية 

الشــعب الفلســطيني"، مجددا 
رفــض العراق لـــ" قــرار الواليات 
املتحــدة بنقــل ســفارتها فــي 

القدس".
العراق  "رفض  وعبر معصوم عــن 
العنف في  القاطــع الســتخدام 
مواجهة مسيرات سلمية تطالب 
مؤكدا  وعادلة"،  مشروعة  بحقوق 
للحقوق  الكامــل  العــراق  "دعم 
املشروعة للشــعب الفلسطيني 
الشــقيق، وعلى رأســها احلق في 
دولته املستقلة وعاصمتها  إنشاء 

القدس الشريف".
وجدد "رفــض العراق قيام الواليات 
املتحــدة األميركيــة بنقــل مقر 
ســفارتها من تل أبيب الى مدينة 

القدس احملتلة".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
ردت الشــركة العامة ملوانئ العراق، 
أمس الثالثاء، على بيان هيئة املنافذ 
احلدودية الــذي قالت فيه إن "العراق 
يخسر املليارات شهرياً بسبب فساد 
املوانئ"، معتبرُة بيان املنافذ احلدودية 
"غير دقيــق"، فيما أكدت أنها حتقق 

إيراداً "كبيراً" للدولة.
وقالت الشــركة في بيان بشأن بيان 
مدير هيئة املنافذ احلدودية بخصوص 
"فســاد في املوانئ العراقية يتجاوز 
املليارات("، إنه "لألســف الشــديد 
هذا التصريح غير دقيق فيما يخص 
يتلخص  الذي  املوانئ  واجبات وعمل 
في إرشــاد وداللة السفن وإرسائها 
بشــكل آمن ومن ثم تفريغ ومناولة 

البضائع لتســلم بشــكل رسمي 
لهيئة اجلمــارك من أجل تخليصها 
الضوابــط  ضمــن  وإخراجهــا 
والســياقات املعمول بها وفق قانون 
هيئــة اجلمارك النافــذ ضمن حدود 

احلرم اجلمركي".
وأضافت الشــركة، أن "عملها الذي 
ذكرناه ال يتطلب إلى فســاد أو رشا 
والتــي هي من  البضائــع  تخــص 
وأما  اجلمارك،  وعمل هيئة  تخصص 
املوانــئ مختصة بتقــدمي اخلدمات 
للبواخر القادمة ولكن ما يؤســفنا 
أن مــا يحصل دائمــا توجيه أصابع 
االتهــام مبواضيــع من هــذا النوع 

لالساءة لهذا الصرح الكبير..
تتمة ص3

السليمانية ـ عباس كاريزي:
التغيير  حركــة  في  القيادي  قال 
علي حمه صالح ان عشــرة االف 
في  لالنخــراط  جاهــزون  مقاتل 
قوة عســكرية على غرار القوات 
الدميقراطي  احلزبان  ميتلكها  التي 
الوطني، حتت مســمى  واالحتــاد 

قوات حماية الدميقراطية.
وكان افــاد في منشــور له على 
فيس  االجتماعي  التواصل  موقع 

بــوك تابعته الصبــاح اجلديد، ان 
الدميقراطية الناشئة في االقليم 
حتتــاج الى قوة حلمايتهــا، واردف 
ويوم  البرملان  باغالق  يقومون  "يوم 
اخــر يغلقــون نقــاط التفتيش 
امامنــا، لذا وبغيــة احلفاظ على 
امل الشــعب في احداث التغيير 
امن وسالمة  قوة لضمان  وانشاء 
االقتــراع  وصناديــق  املصوتــن 
واملتظاهريــن علينا انشــاء قوة 

العملية  عسكرية للحفاظ على 
مضيفاً  االقليم  في  الدميقراطية 
ان عشــرة االف مقاتــل جاهزون 

لالنخراط في هذه القوة. 
ونظم اآلالف مــن انصار األحزاب 
لنتائــج  املعارضــة  الســتة 
االنتخابات في اقليم كردســتان، 
تظاهرة امام مبنــى االمم املتحدة 
في محافظة اربيل مســاء امس 

الثالثاء.  

املفوضية  املتظاهــرون  وطالــب 
واحلكومة االحتاديــة بالغاء نتائج 
االعتماد عليها،  وعدم  االنتخابات 
بالتزوير الكبير  جراء ما وصفــوه 
الــذي حصــل مــن قبــل حزبي 
السلطة، او اعادة عملية عد وفرز 
االصــوات يدويــاً، مؤكدين انهم 
السياسية  العملية  سيقاطعون 
اذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم.
تفصيالت أوسع ص2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت احملكمة االحتادية العليا، أمس 
الثالثاء، أن قرارات البنك املركزي غير 
محصنة من الطعن، وان الطعن غير 

مخالف للدستور.
وقال املتحدث الرســمي للمحكمة 
إيــاس الســاموك في بيــان تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه إن 
نظرت  العليــا  االحتادية  "احملكمــة 
في الدعوى ملدير شــركة بيع وشراء 
العمــالت االجنية قد جرى ســحب 
رخصتــه من قبــل البنــك املركزي 
بعــد ان طعن باملــادة 69 من قانون 

البنك املركزي رقم 56 لســنة 2004 
املتعلقة بالطعن على قرارات البنك 
املركــزي امــام محكمــة اخلدمات 

املالية".
وأوضح الســاموك أن "املدعي اشار 
إلى ان هذه املادة حددت مدة الطعن 
بداية من صدور قــرار البنك املركزي 
برد اعتراضه على قرار سحب اجازته، 
وليس مــن تاريخ التبلغ به اســوة 
مبا هــو حاصل في قانــون املرافعات 
املدنية وعــّد ذلك حتصينــاً ضمنياً 

لقرارات البنك املركزي من الطعن.
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
اليــوم  الداخليــة،  وزارة  اصــدرت 
الثالثــاء، ضوابطا مبناســبة حلول 
شــهر رمضان املبارك، مشيرة الى 
القانونية بحق من  االجراءات  اتخاذ 

يخالفها.
وذكر بيان للداخلية، تلقت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه، وجوب "قیام 
رؤســاء الوحــدات اإلداريــة كافة 
واجلهــات املعنيــة فــي احملافظات 
باتخــاذ االجــراءات القانونية بحق 
اجملاهرين باإلفطار العلني وإحالتهم 
الى القضاء وفقا ألحكام القانون".

اكدت  الداخلية  ان  البيــان  واضاف 
على " غلق محالت بيع املشــروبات 
على  والتشــديد  كافة  الكحولية 

مراقبتها".
واشــار الــى ان "اجلهــات املعنية 
ســتقوم مبراقبــة غلــق املطاعم 
وأماكــن بيع األطعمة من شــروق 
باســتثناء  الغروب  الى  الشــمس 
املطاعــم املوجــودة فــي املصانع 
الطالبيــة واملطاعم من  واملطاعم 
الدرجة األولى داخل املدن واملطاعم 

السياحية على الطرق اخلارجية". 
تتمة ص3

االتحادية: قرارات البنك 
المركزي غير محصنة من الطعن

احالة المجاهرين باالفطار الى القضاء 
وتقليص الدوام ساعة في رمضان

معصوم يطالب المجتمع الدولي باجراءات 
عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني

الموانئ تؤكد تحقيقها
إيرادًا "كبيرًا" للدولة

حركة التغيير تطرح تشكيل قوة عسكرية
للحفاظ على الديمقراطية

اإلعمار والتعويضات وفرص العمل..
مطالب الموصليين من الحكومة المقبلة

»النفط« تدعو الشركات االستثمارية
لتقديم عروض إنشاء مصفاة الديوانية 37

"العبادي لن يتخلى عن مشروعه الضامن لوحدة الدولة"

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
كان يوم أمس األول االثنن االكثر 
االســرائيلي  النزاع  فــي  دموية 
الفلســطيني منــذ احلرب التي 
شنتها اسرائيل على قطاع غزة 
2014 مع اصابة2400  في صيف 

فلسطيني على االقل بجروح.
ونددت الســلطة الفلسطينية 
الوزراء  رئيس  برر  بينما  بـــاجملزرة 
نتانياهو  بنيامــن  االســرائيلي 
العنــف بحــق  الــى  اللجــوء 
الدفاع عن حدودها  في  اسرائيل 
ازاء االعمــال "االرهابية" حلركة 

املقاومة االسالمية حماس.
وأثــارت هــذه االحــداث قلقــا 
دوليــا عارمــا، فبينمــا نــددت 
دول ومنظمــات غيــر حكومية 
للعنف  املفــرط  باالســتخدام 
افريقيــا  جنــوب  اســتدعت 
سفيرها في اسرائيل، واستدعت 
وزارة اخلارجيــة التركيــة، امس 
ايضا ســفير إسرائيل لدى أنقرة 

له  الــوزارة وقدمت  إلى مبنــى 
األحداث  إزاء  رســميا  احتجاجا 
على الشــريط احلدودي مع غزة 
وطلبــت منــه مغــادرة البالد، 

بحسب "روسيا اليوم".
الســفير  طرد  إجــراء  وســبق 
اإلسرائيلي إيتان نائيه من أنقرة، 

ســحب تركيا لسفيريها في تل 
أبيب وواشنطن في أعقاب اجملزرة 
اإلسرائيلي  اجليش  ارتكبها  التي 
في قطــاع غــزة، أمــس االول، 
 61 والتي أســفرت عــن مقتل 
 2800 فلســطينيا وإصابة نحو 
آخرين ممن شــاركوا في "مسيرة 

العــودة الكبرى" عند الســياج 
الذي يفصل قطــاع غزة احملاصر 

عن إسرائيل.
واعلنــت تركيــا احلــداد 3 أيام 
على ضحايــا العنف على حدود 
غــزة، حيث ســقط عشــرات 
اآلالف  وأصيب  الفلســطينين 

بجروح.
السفير  أيضا  ايرلندا  واستدعت 
بوكر  زئيف  دبلن  في  االسرائيلي 
الثالثــاء "لالعــراب عن  أمــس 
صدمة ايرلندا وشجبها ملستوى 
في  أمس  واجلرحى  القتلى  أعداد 

قطاع غزة".
روبــرت كولفيــل احد  وصــرح 
املتحدثن باســم مفوضية االمم 
املتحدة السامية حلقوق االنسان 
أن أي فلســطيني يتظاهــر في 
"للقتل"  يتعــرض  ان  غزة ميكن 
برصاص اجليش االسرائيلي سواء 

كان يشكل تهديدا او ال.
تفصيالت أوسع ص6

تقريـر

يوم االثنين األكثر دموية
منذ حرب إسرائيل األخيرة على غزة

جانب من تظاهرات غزة
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شؤون عراقية2

السليمانية ـ عباس كاريزي:

طرحت حركة التغيير فكرة إنشــاء 
قوة عسكرية على غرار القّوات التي 
ميتلكها احلــزب الدميقراطي واالحتاد 
الوطني حتت مســمى قّوات حماية 

الدميقراطية.
وقال القيــادي في حركــة التغيير 
علي حمــه صالح في منشــور له 
التواصــل االجتماعي  على موقــع 
اجلديد،  الصباح  تابعتــه  بوك  فيس 
فــي  الناشــئة  الدميقراطيــة  ان 
االقليــم حتتاج الى قــوة حلمايتها، 
واردف »يوم يقومــون باغالق البرملان 
التفتيش  نقــاط  يغلقون  اخر  ويوم 
امامنا، لــذا وبغية احلفاظ على امل 
وانشاء  التغيير  احداث  في  الشعب 
قوة لضمان امن وســالمة املصوتني 
وصناديق االقتراع واملتظاهرين علينا 
على  للحفاظ  عسكرية  قوة  انشاء 
االقليم  في  الدميقراطيــة  العملية 
ان عشــرة االف مقاتــل  مضيفــاً 

جاهزون لالنخراط في هذه القوة. 
األحزاب  انصــار  من  اآلالف  ونظــم 
االنتخابات  لنتائج  املعارضة  الستة 
في اقليم كردســتان، تظاهرة امام 
مبنــى االمم املتحدة فــي محافظة 

اربيل مساء امس الثالثاء.  
املفوضيــة  املتظاهــرون  وطالــب 
نتائج  بالغــاء  االحتادية  واحلكومــة 
عليها،  االعتماد  وعــدم  االنتخابات 
جراء ما وصفوه بالتزوير الكبير الذي 
حصل من قبل حزبي الســلطة، او 
اعادة عملية عد وفرز االصوات يدوياً، 
مؤكدين انهم سيقاطعون العملية 
السياســية اذا لم يتم التجاوب مع 

مطالبهم.
بدوره قال حــراك اجليــل اجلديد ان 
تزويرا مبرمجاً منظما قد حصل في 
السلطة  حزبي  قبل  من  االنتخابات 
مبحافظــات اقليم كردســتان، ولم 
يقتصر ذلك على مــدن االقليم بل 
جتــاوزه ليصل الى املناطــق املتنازع 
عليها التي تقع حتت سيطرة هذين 

احلزبني.
وقــال رئيــس قائمة اجليــل اجلديد 
مبحافظــة اربيل رابــون معروف في 
مؤمتــر صحفــي، ان التزويــر الذي 
حصــل يتحمل مســؤوليته احلزب 
الدميقراطي واالحتاد الوطني، ما مهد 
حلســم اغلب املقاعد فــي االقليم 
لصاحلهما، مشــيرا الــى ان التزوير 

الذي حصل لن يعيق جهود االحزاب 
التي تؤمــن بالدميقراطية من وضع 

حد ونهاية حلكم هذين احلزبني.
واضــاف معــروف، ان حــراك اجليل 
اجلديد لن يدخل فــي اي حتالف مع 
ابوابه مفتوحة  وان  حزبي السلطة، 
امام االحزاب االخرى للعمل املشترك 

والدخول في حتالف جديد.
وكانــت خمــس كتــل فــي برملان 
كردســتان قد اعلنت امس الثالثاء، 
رفضهــا لنتائــج انتخابات مجلس 
النــواب العراقــي فــي محافظات 

االقليم.
وقالــت الكتــل اخلمســة )حركة 
التغيير، واجلماعة االسالمية، واالحتاد 
االســالمي، واحلركــة االســالمية، 
الكردســتاني(،  الشــيوعي  واحلزب 
ان تزويــرا كبيرا وقع فــي انتخابات 
مجلس النــواب العراقي التي جرت 

في الثاني عشر من ايار اجلاري.
السياســية  االطــراف  وطالبــت 
على  االنتخابات  باعــادة  اخلمســة 

وجه الســرعة في اقليم كردستان 
واملناطق املتنازع عليها، مشيرة الى 
السياسية  العملية  ستقاطع  انها 
اذا لــم يعالج التالعب الذي شــاب 
اصواتهــم  واعــادة  االنتخابــات 

املسلوبة.
بــدوره حــذر النائــب عــن حركة 
التغيير كاوة محمد في بيان ارسله 
انفالتات  حدوث  من  اجلديد  للصباح 
االقليم  محافظــات  فــي  امنيــة 
نتيجــة للتداعيات الســلبية التي 
خلفها االعالن عــن النتائج االولية 
املفوضيــة  محمــالً  لالنتخابــات، 
مســؤولية  االحتاديــة  واحلكومــة 
حصول توترات امنية واعمال شغب 

مبحافظات االقليم.
وطالب محمــد االمم املتحدة والدول 
الصديقة بالتدخل الفوري حلل هذه 
املشكلة واظهار حقيقة اصوات كل 
كيان سياسي، كما هي درء النفجار 
الوضع في االقليم وخدمة لترسيخ 
االنتخابات،  ونزاهــة  الدميقراطيــة 

مشيرا الى ان حركة التغيير وأحزابا 
بالعد  تطالــب  اخرى  كردســتانية 

اليدوي لالوراق االنتخابية.
وكان وفــد اميركي رفيع املســتوى 
قد بحث مع رئیــس حکومة اقلیم 
کردســتان نیجیرفان بارزاني، واغلب 
القــوى السياســية فــي االقليم 
السبل الكفيلة بتشكيل احلكومة 
الكردية  لألطراف  يكون  وأن  املقبلة، 
دور مؤثــر فيها، مــع التأكيد على 
احلقوق الدستورية إلقليم كردستان.
وقال بيان حلكومة االقليم، ان بارزاني 
استقبل في اربيل امس االول االثنني، 
األميركي  للرئيــس  اخلاص  املبعوث 
ماكغورك  بريت  داعش  على  للحرب 
وســفير الواليات املتحــدة دوغالس 
ســيليمان، مشــيرا الى أن »الوفد 
االنتخابات  العــراق  لشــعب  بارك 
التــي خاضها، خاصة  الدميقراطية 
وأنها لقيت ترحيباً كبيراً في إقليم 
كردستان، ورأى ممثل الرئيس االميركي 
الكردستانية  األطراف  توحد  اهمية 

كلمتها، وان يكون لها دور فاعل مع 
القوى السياســية األخــرى الفائزة 
في االنتخابات لتشــكيل احلكومة 

العراقية اجلديدة«.
نائب  قوبــاد طالباني  بحــث  بدوره 
القيــادي في االحتــاد الوطني رئيس 
حكومة اقليم كردســتان، مع بريت 
ماكغورك ممثل الرئيس االميركي في 
التحالف الدولــي، نتائج االنتخابات 
وخطوات تشــكيل حكومة احتادية 

جديدة.
وقال طالباني خالل بيان، ان االجتماع 
مع ماكغورك تناول نتائج االنتخابات 
التشــريعية، وخطــوات تشــكيل 

حكومة احتادية جديدة.
من جانبــه اتهم املتحدث باســم 
الوطني  السياســي لالحتاد  املكتب 
احلزب  بيره  ســعدي  الكردســتاني 
الدميقراطــي بالقيام بعمليات تزوير 
بعملية  منظمــة  وخروقات  كبيرة 
ومخيم  ونينوى  أربيــل  في  االقتراع 

النازحني في سنجار ودهوك.

وأشــار ســعدي بيره خــالل مؤمتر 
رفــع دعوى  ان حزبه  الــى  صحفي 
قانونيــة وقدم شــكاوى عــدة الى 
املفوضية للنتائــج التي اعلنت في 
اربيل ودهوك ونينــوى، وبينما اعلن 
بيرة التــزام حزبه بقرارات املفوضية 
العليا املســتقلة لالنتخابات، اعرب 
عن ترحيبه بإعادة فرز االصوات يدويا، 
شريطة ان جتري العملية في عموم 

العراق.
الكردســتاني  الوطني  االحتاد  وكان 
قد جاء فــي املرتبة االولى مبحافظة 
على  حصوله  بعــد  الســليمانية 
262 الــف صوت مــا يؤهله حلصد 
ثمانية مقاعــد تلته حركة التغيير 
بحصولهــا علــى  149 الف صوت 
وحراك اجليل اجلديد ثالثا، بينما جاء 
اربيل في  الدميقراطي في محافظة 
املرتبــة االولى بعــد حصوله على  
316 بواقــع ثمانيــة وفقــا لنتائج 
مفوضية  عنها  اعلنت  التي  االولية 

االنتخابات. 

حركة التغيير تطالب بتشكيل قوة عسكرية
تحت مسمى الحفاظ على الديمقراطية

مؤيدو ستة أحزاب كردستانية يتظاهرون في أربيل ضد نتائج االنتخابات في اإلقليم عبدالزهرة محمد الهنداوي 

وضعت االنتخابات النيابيــة العراقية  لعام 2018 ،اوزارها 
بعــد  منافســات حادة وســاخنة بني الكتــل والكيانات 
املشــاركة فيها ، وهنا ميكن للمراقب ان يؤشــر بسهولة 
جملــة من املالحظــات ، لعــل اوالها ، هي تدني نســب 
املشــاركة من قبل املواطنني ، فمن بني 24 مليون انســان 
كان يحق لهم االنتخاب لم يشارك منهم سوى 11 مليونا 
وبنســبة لم تصل إلى %45 ، اي  اقل مــن النصف ، هذه 
املشــاركة وان كانت تعــد مقبولة دوليا ومن شــأنها ان 
تعطي االنتخابات شــرعية واضحة ، ولكــن اذا ما قارناها 
بالنسخ السابقة جندها منخفضة بنحو الفت ، واعتقد ان 
هذا التراجع ميثل رسالة مهمة من الناخبني إلى املتصدين 
للشــأن العام ، سياسيا واقتصاديا ينبغي قراءتها بوضوح 
، مفادها ان الشــارع العراقي غير راض عــن مجمل االداء 
لدى الطبقة السياســية وبالتالي فهــو يريد ان يقول انه 
يشعر بال جدوى املشــاركة في هذه االنتخابات بعد ان لم 
يلمــس تغييرا واضحا خالل الســنوات املاضية ، وهنا فان 
االمر يتطلب من الذين سيشــكلون املشــهد املقبل بناء 
على ماســتفرزه نتائــج االنتخابات ، ضــرورة العمل على 
اعادة النظر بقانون االنتخابات الذي يحتاج إلى الكثير من 
التعديل لكي يكون مبستوى طموح الناس وصوال لتفكيك 

القوائم والكتل وإتباع اسلوب االنتخاب الفردي . 
اما املالحظة الثانية املهمة ، ورمبا ترتبط باملالحظة االولى 
فهي ، ان الكثير من الكتل واالئتالفات التي كانت تتحدث 
عن حتقيــق مفاجآت غير متوقعة ، وإنها ســتكون الرقم 
الصعب في املعادلة املقبلــة ، ظهرت نتائجها لتخبرنا ان 
قراءتها للواقع لم تكن ســليمة ، او في االقل انها لم تقرأ 
مزاج الناخب بنحو صحيح ، االمــر الذي افقدها امكانية 
الوصول إلى الناس ، والظفر بأصواتهم ، فيما اســتفادت 
كتل وكيانات وائتالفــات اخرى من عزوف الناخبني لتحقق 
نتائــج ، رمبا لم تكــن تتوقعها هي نفســها ، ولعل هذا 
هو الســبب االســاس وراء دعوة بعض الكتــل إلى الغاء 
االنتخابات وحتويل احلكومة إلــى حكومة تصريف اعمال 

حلني ترتيب عملية اعادة االنتخابات !!.. 
مالحظــة اخرى ، هي انه وعلى الرغم مــن اعتماد االليات 
االلكترونية فــي االنتخابات ، ولكن بدأنا نســمع الكثير 
من االصوات التي تؤكد وجــود مخالفات وتزوير في بعض 
الصناديق واملناطق ، وكذلك حدوث الكثير من االعطال في 
االجهزة االلكترونية التي تسببت بحرمان بعض الناخبني 
من االدالء بأصواتهم ، وكل هذه االشــكاالت واردة في ظل 

ظروف مثل ظروف العراق . 
ونأتــي إلى املالحظة الرابعة  ، وهــي ان الكتل التي دخلت 
انتخابات عام 2014 مؤتلفــة ، تفككت جميعها لتدخل 
انتخابات عــام 2018 منفردة ، او ان بعضها ذهب باجتاهات 
اخرى ، وهنا ميكننا ان نرصد نقطة ايجابية في هذا التفكك 
تتمثــل بانخفاض منســوب التكتــالت الطائفية لتحل 
محلها تكتالت اطلقت على نفســها »العابرة للطائفية 
» ، ومثــل هذه الكتل حتى وان لم حتقق الهدف املنشــود 
بصيغته املثلى ولكن ميكن عدهــا محاولة او خطوة اولى 
على طريق حتطيم التابوهات املقدسة ،التي  لم يكن احد 

يجرؤ على احلديث بها . 
وعندما نصل إلى املالحظة  الرابعة ، ولها ارتباط بسابقتها 
، وهــي انه ونتيجــة للتفكك الذي شــهدته الكتل ، فان 
النتائج جاءت متقاربة وليست ثمة فروق كبيرة بني الفائزين 
كما كان في عام 2014 ، ومثل هذا االمر من شأنه ان يعطل 
او يعقد تشــكيل احلكومة في ظل الدعوات التي تطالب 
بضرورة تشكيل حكومة اغلبية ،  لذلك من املناسب جدا 
ان يتحلى اجلميع بــروح رياضية عالية وان يبادروا إلى البدء 
من االن العمل على رســم خارطــة التحالفات التي ميكن 
من خاللها الوصول إلى تشــكيل حكومة قوية قادرة على 

مواجهة التحديات الكبيرة التي متر بها البالد . 
وفي املالحظة اخلامسة ، نشير إلى ان هذه االنتخابات هي 
االولى التي لم  تشبها اي خروق امنية ، كما انها لم تشهد 
حظرا كامال للتجوال الســيما في العاصمة بغداد واغلب 
احملافظات ، وعلى الرغم من ان  هذه االجواء االمنة لم تدفع 
الكثير من الناخبني إلى املشاركة ، إال انها تؤكد ان القوات 
االمنية العراقيــة جنحت في خلق توفيــر االمن املطلوب 

،تستحق معه ان نوجه لها التحية والتقدير . 
عمومــا ، ان العملية االنتخابية وعلــى الرغم من كل ما 
شابها من مشكالت ومالحظات ، إال انها رمبا تعد االفضل 
بني ماشهدته دول املنطقة  من جتارب انتخابية خالل هذه 
املرحلة الزمنية ، وبالتالي فأنها متثل تطورا نوعيا في الواقع 

الدميقراطي العراقي سيتعزز اكثر خالل التجارب املقبلة.

االنتخابات .. نتائج ومالحظات

تقـرير

د. أحمد عدنان الميالي*

اختــار العراقيــون ممثليهم فــي البرملان 
يوم الســبت 12 آيار، في ظل انقسامات 
سياسية ناجتة عن تداعيات داخلية تتعلق 
والقوميات  واإلثنيــات  الطوائــف  بتعدد 
ونزاعــات وصراعات إقليميــة ودولية في 
املنطقــة علــى النفوذ، وفي ظــل توافق 
سياســي هش في بلد خرج تواً من حرب 
طاحنة ضــد تنظيم داعــش ال زالت آثار 

عودتها ممكنة.
  مع ذلك، إن مشــهد االنتخابات النيابية 
ما بعد تنظيم داعش فرض نفســه رغم 
رافقت  التــي  واإلنتقادات  املشــاكل  كل 
عملية االنتخاب، إذ يعد هذا االســتحقاق 
االنتخابي مرحلة مهمة على درب التحول 
االســتحقاق  هذا  لكــن   الدميقراطــي، 
والتفاؤل نحو التحول ال يحجب مشــاهد 
واحتماالت مقلقة عن دميقراطية متوعكة 
نتيجة مشاكل بنيوية وطبقات سياسية 
احلزبي  إنتمائها  بســبب  ليس  منقسمة 
فحسب،  الشخصية  الزعامات  بسبب  أو 
بل تبعاً إلنقساماتها الطائفية والعرقية 
واإليديولوجية، ناهيك عن تدخالت خارجية 
وســلطانّي املــال والفســاد وخاصة في 

موسم االنتخابات.
في ظل هــذه املعطيــات، ليــس هناك 
من قناعــة بالعبور نحو واقع سياســي 
يخرج البــالد من حالــة متردية مفتوحة 
يتقاســمها أحزاب منذ ١٥ عام يحكمون 

مبنطق التوافق واحملاصصة والشعارات.

  في ظل أي دميقراطية نيابية سليمة يعد 
انتخاب أعضاء مجلس النواب االلية التي 
تضع البالد على سكة احلكومة الرشيدة 
القائمة على أســاس التنمية املستدامة 
تســمح  كمــا  املؤسســات،  وتطويــر 
االنتخابــات بتعزيــز الالمركزيــة، وزيادة 
وإدارة  القرار  اســهام املواطن في صناعة 
الشــأن العام. أما في العــراق فالقضية 
مختلفــة إذ كل املعطيات تشــير إلى أن 
هــذه االنتخابات لن تكــون احلد الفاصل 
لترتيب املشــهد السياسي الذي نتج عن 
تسويات وصفقات في تشكيل احلكومات 
والثروات،  الســلطات  وتقاسم  السابقة 
مع الشــك بحصــول أي اختراق يكســر 
املعادلة السياســية التــي تتلخص رغم 
كل االنقســامات باحملاصصة السياسية 
والطائفية للمكونات الثالثة، ســواء في 
الرئاســات الثالثة أو فــي بقية مفاصل 
العملية السياسية، فمن املتوقع أن تبقى 
القوى السياســية التقليديــة حتت قبة 
البرملان دون تغيير كبيــر على األرجح في 
ميزان القوى لصالح أي طرف، سوى تخلل 
املعادلة داخل املكونات، فالتحالف الوطني 
أنشطر إلى خمس حتالفات متنافسة وغير 
متفاهمــة حلد اآلن، مــع تعقيدات داخل 
البيت السني والُكردي ليست أفضل حاال 
من البيت الشيعي، ولكن األرقام ستكون 
كما كانت في الســابق مع ميالن طفيف 

لصالح هذا الطرف أو ذاك.
وبرغم كل هذه املؤاخــذات، يبقى هنالك 
ترقب لدى العراقيني لتشــكيل مشــهد 
ما بعــد دحر تنظيم داعــش وقدرة رئيس 
مجلس الوزراء القــادم على ترتيب أوضاع 

حتالفات  وتشــكيل  السياسية  العملية 
حاكمة قوية ومنسجمة ومرتبطة بنتائج 
االنتخابات تأخذ بنظر االعتبار مشــاكل 
اجلميع بني األطراف الثالثة ذاتيا وعالقتها 
مع األطراف األخرى وخاصة حل املشــاكل 

بني بغداد وُكردستان.

  مع ذلك، ســجلت االنتخابات مشــهد 
دراماتيكــي مهم متثل بتراجع املشــاركة 
السياســية للناخبــني رغــم أن هنالك 
الطائفية، خاصة  بتراجع  تفسيرات تقول 
مع بــروز العديد مــن التحالفات متعددة 
االنتخابات طرحت  هــذه  لكن  الطوائف. 

جملة من األسئلة حتتاج إلى إجابات:
-1 هل متكن العراقيون من انتخاب مجلس 
نــواب جديد هذه املرة يضم شــخصيات 
سياسية جديدة قادرة على ضمان التغيير 

واإلصالح املطلوب؟.
-2 هــل ستســمح القوى السياســية 

للمواطــن العراقي أن يســهم بفاعلية 
في اجملال السياســي، بعد أن شــارك في 
االنتخابــات عبر احترام رغبتــه بالتغيير 

واإلصالح أم أنتهى دوره بعد االقتراع؟.
-3 كيف ســيتمكن العراق مــن التواجد 
إقليمية جغرافية دقيقة  توازنات  في ظل 
تترجــم إلــى توازنات سياســية داخلية 
في ظــل تزايد الصراع بني إيــران وأمريكا 

وحلفاءها خاصة في امللف السوري؟.
-4 هل مشــهد التقاطعــات والتدخالت 
حاضرا  ســيكون  والدوليــة  اإلقليميــة 
العراقي، وهل ســتقوض  امللف  بقوة في 
االجنــدات اخلارجيــة خيــارات املواطــن 
واجملتمع  الدينيــة  املرجعيات  ومســاعي 
املدني في تشــكيل احلكومة وفق األسس 

السليمة وجتاوز العقبات؟.
  ولإلجابــة عن هــذه التســاؤالت، لدى 
القوى السياســية الفائزة في االنتخابات 
السياســية  املطالب  وباإلمــكان حتقيق 
للمواطنني  واإلقتصاديــة  واإلجتماعيــة 
عبــر احترام نتائــج االنتخابــات واحترام 
الشــخصيات اجلديدة التي ســتصل أول 
مرة للبرملان باعطائهــا الدور واملكانة في 
إليصال  دون مصادرة،  السياســي  العمل 
رســالة للمواطــن بإيجابية املشــاركة 
وحتقيق طموحاته بالتغيير، وهذا يتم عبر 
تخفيف منســوب احملاصصة والتوافقات 
في تشــكيل احلكومة، وتقلــد املناصب 
واحتــرام رأي وإرادة املواطــن العراقي، مع 
األخذ بنظر األعتبار أن يكون سياق العمل 
التشــريعي والرقابي واحلكومي ينسجم 
مع تلك املطالب واألستحقاقات إلستعادة 
ثقة املواطن الذي قاطــع االنتخابات عبر 

جره للمجال السياســي، وهــذا حقيقة 
البد أن تعمل عليه القوى السياسية ولو 
نسبيا بأشــعار املواطن بدوره في الفعل 

السياسي.
  إما علــى صعيد التجاذبــات اإلقليمية 
والدوليــة إزاء العــراق، فالبــد أن تكــون 
اإلجابــة أســتمراراً للنهــج القائم على 
إحتواء املعطيــات واملتغيرات احلاصلة في 
املنطقة مع توجيــه وحتريك حذر جتاهها، 
مبــا ينعكس على حفــظ مصالح العراق 
تأثير تداعيات الصراع اإلقليمي وعدم  من 
جره لتجاذبات احملاور املتشــكلة ما يعمل 
علــى إضعاف موقــف العــراق ويجعله 
ســاحة للتدخل وعدم االســتقرار، وهذا 
الرقابة على  يكون عبر تقوية منظومــة 
ملــف العالقات اخلارجية، وتوســيع دائرة 
الوطنية  السياســية  القوى  مشــاركة 
بهذا امللف، وتوفير غطاء سياســي داعم 
وموحد مع توفير أدوات تنفيذ السياســة 
اخلارجية العراقية، فالسياســة اخلارجية 
وكلما  الداخلية،  للسياســة  إمتداد  هي 
كان هنالك تشاركية أوسع ومتاسك أقوى 
داخليــا إنعكس ذلك علــى صعيد امللف 
اخلارجي، وهذه اإلجابة ممكنة التحقق كون 
العــراق دخل مرحلة مهمــة على صعيد 
احلياد وكســب اجلميع لقضيته، وهذا إذا 
ما أستمر وحصل سينعكس على مسألة 
واالستقرار  والتنمية  والبناء  اإلعمار  إعادة 
املطلــوب لتجــاوز التحديات وأســتثمار 
الفرص املتاحة عبر األخذ بإجابات األسئلة 

املطروحة بعد االنتخابات.

* مركز املستقبل للدراسات الستراتيجية

أسئلة ما بعد االنتخابات العراقية

جماهير حركة التغيير

كان االتحاد الوطني 
الكردستاني قد جاء 
في المرتبة االولى 
بمحافظة السليمانية 
بعد حصوله على 262 
الف صوت ما يؤهله 
لحصد ثمانية مقاعد 
تلته حركة التغيير 
بحصولها على  149 
الف صوت وحراك 
الجيل الجديد ثالثا

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  أعلنــت 
االجتماعية، أمــس الثالثاء، إجنازها 
أكثر مــن 27 ألــف معاملة قرض 
ضمن برنامج صندوق دعم املشاريع 

الصغيرة املدرة للدخل.
وقــال مدير عــام دائرة التشــغيل 
عمار  للــوزارة،  التابعة  والقــروض 
عبد الواحد في تصريح صحفي، إن 
›مديريته اجنزت 27 ألفا و25 معاملة 
قرض منذ شــهر تشرين الثاني من 
العام 2013 وحتى نهاية شــهر ايار 

من العــام احلالي‹، مشــيرا الى ان 
عدد املعامالت املنجزة ضمن برنامج 
صنــدوق دعم املشــاريع الصغيرة 
خالل شــهر آذار املاضــي بلغ 620 

معاملة.
املســتفيدين  ›عــدد  ان  واضــاف 
مــن قــروض اخلدمــات الصناعية 
 2015 املنجزة للمــدة منذ العــام 
وحتى نهاية شــهر اذار املاضي من 
العام احلالي، بلغ 292 مســتفيدا‹، 
منوهــا أن ›الوزارة اعلنــت التقدمي 
على القــروض الكترونيا عن طريق 

موقعها الرســمي منتصف شهر 
شباط املاضي وحتى منتصف شهر 
اذار املاضي وقامت بنشــر اســماء 
املشمولني بالقروض ضمن الدفعات 

23 و24 في موقعها االلكتروني‹.
وبــني عبــد الواحــد ان ›املديريــة 
654 مليون دينار خالل  استحصلت 
آذار املاضي من رسوم اجازات العمال 
موضحا  املنازل‹،  ومدبرات  الوافدين 
املمنوحة ضمن  االجــازات  ›عدد  أن 
شــركات القطاع العام القرار رقم 

80 بلغ 109 اجازات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية حتقيق هيئة النزاهة 
في محافظة البصرة، أمس الثالثاء، 
ضبط 79 شــاحنة محملة بـ1614 
طناً مــن املــواد الكيمياوية كانت 
معدة للتهريب فــي ميناء أم قصر 

الشمالي.
وقالــت املديريــة في بيــان تلقت 
إن »  »الصباح اجلديد« نسخة منه، 
مالكات املديرية التــي انتقلت إلى 
امليناء متكنت بعد التحري من ضبط 
79 شــاحنة محملة بـــ1614 طناً 

من املــواد الكيمياوية كانت معدة 
للتهريــب مبوجب جواز مــرور صادر 
اإلرسالية  أوليات  امليناء وضبط  من 
كافة، ومن ضمنها إجازة االستيراد 

املزورة«.
وأشــارت املديرية، إلــى أن »عملية 
عدد  مع  بالتواطــؤ  متــت  التهريب 
من موظفي جمــرك ميناء أم قصر 
الشــمالي الذيــن لــم يُبلغوا عن 
املواد اخلطرة  محاولة تهريب هــذه 
أمنية  إلى موافقــات  التي حتتــاج 

خاصة«.

املضبوطات،  »جميــع  أن  وأضافت، 
التحقيقيــة،  األوراق  عــن  فضــالً 
األصولي  الضبط  َنت مبحضــر  ُضمِّ
الــذي نظمه الفريق، وُعــرَِض على 
قاضــي التحقيق الذي قــرر إصدار 
مذكــرات قبــض بحــق املوظفني 
الذيــن تســببوا بهدر املــال العام 
استناداً ألحكام املادة 340 من قانون 
العقوبات، والقي القبض على رئيس 
جلنة الكشــف في املينــاء صحبة 
أحد املوظفني، وقرر قاضي التحقيق 

توقيفهما على ذمة التحقيق«.

27 ألف معاملة قرض مدر للدخل
خالل 5 أعوام أمنتها العمل

ضبط 79 شاحنة محملة بمواد كيمياوية 
معدة للتهريب بميناء أم قصر الشمالي
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بغداد – عملية دهم 

العراقية  ذكر مصدر أمني في الشرطة 
امــس الثالثــاء ان مفـــارز امنية القت 
مطلوبني  على  القبـض  دهـم  بعمليـة 
اثنني متهمني باالرهـــاب في العاصمـة 

بغـداد.
وذكر املصــدر االمني ان مفــارز مديرية 
استخبارات وأمن بغداد امليدانية التابعة 
لالســتخبارات  العامة  املديريــة  إلــى 
مديرية شرطة  مع  وبالتنســيق  واألمن 
وتفتيش  القت بعملية دهم  الكاظمية 
القبض على أحــد املطلوبني في بغداد 
والصادرة بحقه مذكرة قبض على وفق 
املــادة ٤/١ إرهاب ، مضيفــا كما القت 
مفــارز املديريــة ذاتها واملنتشــرة على 
أحد  القبــض على  العاصمة  مداخــل 

املطلوبــني على وفق املادة ٤/١ إرهاب في 
اثناء محاولته الدخول إلى بغداد ".

كركوك – عملية امنية 
اعلن مصدر امني في الشرطة االحتادية 
امس الثالثاء مقتل "املســؤول االمني" 
أمنية  بعملية  والرياض  احلويجة  لقاطع 
مشــتركة في منطقة شــالكة جنوب 

غربي كركوك.
الفريق  االحتاديــة  الشــرطة  قائد  وقال 
الركن رائد شــاكر جودت إن "الشــرطة 
االحتادية بالتنســيق مع جهــاز اخملابرات 
الوطني العراقي قتلت االرهابي املطلوب 
احمد طلعت التركماني امللقب ابو عمر 

التركماني".
"املســؤول  هو  التركماني  ان  مضيفــا 
االمني لقاطع احلويجــة والرياض، وقتل 

خــالل عمليــة امنيــة مشــتركة في 
منطقة شالكة جنوب احلويجة".

صالح الدين – عمليات تفتيش 
اعلن مصدر امني في احلشــد الشعبي 
امس الثالثاء العثور على عدد من االنفاق 
التي كان يســتعملها تنظيم "داعش" 
اإلرهابــي للتخفي بــني مدينة املوصل 
وقضــاء بيجي ضمــن محافظة صالح 

الدين.
وذكــر املصدر االمني إن "قوات احلشــد 
الشــعبي نفذت عمليــات تفتيش في 
عدد مــن مناطق قضــاء بيجي متكنت 
خاللها من تطهير عــدة مناطق واقعة 
غرب الشــارع الرئيس الرابط بني املوصل 
وبيحــي"، مضيفــا أن "قوات احلشــد 
عثرت علــى عدد من االنفــاق التي كان 

للتخفي  داعــش  عناصر  يســتعملها 
اضافــة الى كدس مــن االعتدة يحتوي 

على مئات العبوات الناسفة.

االنبار – ضبط عبوات 
افاد مصدر امني في شــرطة محافظة 
االنبار امس الثالثاء بالعثور على 6 عبوات 

ناسفة و6 قنابر هاون شرقي االنبار.
وقال املصــدر االمني ان "القوات األمنية 
في قيادة عمليات شــرقي االنبار متكنت 
من العثور على 3 عبوات ناســفة على 
شكل جلكان سعة 20 لترا مملؤة بنترات 
االمونيــا و3 عبوات اخرى على شــكل 
صفيحة معدنية محلية الصنع" ، الفتا 
الــى العثور على 6 قنابر هــاون عيار 60 
ملم و3 وســائل تفجير وفجرت موقعيا 
اضافة الى تفجير 5 عبوات ناســفة في 

قاطع الكرمه مبنطقة البحيرات".

نينوى – اعتقال ارهابيني 
كشف مصدر امني في شرطة محافظة 
نينوى امس الثالثاء ان مفرزة امنية القت 
القبض على ثالثة مــن عصابات داعش 

االرهابية في احملافظة .
وذكــر املصــدر االمنــي ان " مديريــة 
مكافحة اإلجرام التابعة لقيادة شرطة 
نينوى وبناء على معلومات دقيقة القت 
القبض على ثالثــة عناصر من عصابات 
داعــش اإلجراميــة صــدرت بحقهــم 
مذكــرات قبــض على وفق املــادة ٤ \ ١ 
إرهاب أحدهم القــي القبض عليه بناًء 
على وثائق وسجالت لعصابـــات داعش 
وعلـى وفـق إستمارة اإلنتماء لعصابات 
داعش االرهابيـــة"، مضيفا ان اثنني من 

االرهابيــني اعتقلوا فــي مدينة املوصل 
واآلخر قي ســيطرة البوابة الشــرقية 

لقضاء تلعفر غرب املدينة . 

ذي قار – استهداف دورية 
اكد مصدر امني في شــرطة محافظة 
ذي قار امس الثالثاء ان شرطيا أستشهد 
واصيــب اخر بجــروح بعــد تعرضهما 
إلطالق نار في ســاعة متأخرة من الليلة 
قبل املاضية في اثنــاء قيامهما بدورية 
ليلية مبنطقــة املعش بأطــراف قضاء 

الرفاعي شمالي محافظـة ذي قـار.
وذكر املصدر االمني أن الشرطي املصاب 
نقل الى املستشــفى فيما أرسلت جثة 
الضحية الى شــعبة الطبابة العدلية 
إلكمــال االجــراءات" ، الفتــا الــى ان 
"الشــرطة تقوم بعملية بحث واسعة 

عن اجلناة بعد حتديد هويتهم".
                  

البصرة – اطالق نار 
افاد مصدر أمني في شــرطة محافظة 
البصــرة امــس الثالثــاء أن مجهولني 
أطلقوا النار من أســلحة خفيفة على 
منزل ضابط في الشرطة غرب احملافظة.

إن "مســلحني  وقــال املصــدر االمني 
مجهولــني أطلقوا، مســاء يــوم امس 
النــار على منزل في قضــاء الزبير، غرب 
احملافظة، يعود الى ضابط برتبة رائد في 
قوات الشــرطة"، مبيناً أن "اطالق النار 
لم يسفر عن إصابات بشــرية أو أضرار 
مادية جســيمة"، مضيفــا أن "القوات 
في حادثة اطالق  األمنية فتحت حتقيقاً 
النــار للوقوف على مالبســاته ودوافعه 

الدقيقة".
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3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين، اســتمراره بصرف قروض 
للمواطنني تصــل الى 50 مليــون دينار ألغراض 

البناء ال تقل مساحتها عن 50 متراً.
وقال املكتب اإلعالمي للمصــرف في بيان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه أن "مدة القرض 10 

سنوات وبفترة إمهال 3 أشهر".
وأشار الى أن "من شروط القرض أن تكون قطعة 
األرض باســمه على وجه االســتقالل أو باالسم 
املشترك مبوجب سند حديث اإلصدار ومزّود بتأييد 

من دائرة التسجيل العقاري املعنية".
وكان مصــرف الرافدين قد أعلن في وقت ســابق 
صرف قروض للمواطنني تصل الى 50 مليون دينار 
ألغراض البناء، مشــيرا الى أن مدة القرض تكون 

10 سنوات وبفترة إمهال 3 أشهر.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف إن "املصرف باشر 
مبنح قــروض للمواطنني ملن ميتلــك قطعة أرض 

سكنية ال تقل مساحتها عن 50 م2.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كّرم وزير الداخلية، قاسم األعرجي، أمس الثالثاء، 
عــددا من القادة والــوكالء واملــدراء العامني في 

الوزارة مبناسبة تأمني االنتخابات البرملانية.
وذكر بيان ملكتب االعرجي، تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه، انه قال خالل التكرمي، "نبارك لكم 
حلول شهر رمضان الكرمي سائلني الباري عز وجل 
ان ميكنكم من تأدية عباداته وقيامه واالســتفادة 
من أجوائــه وحفظ العــراق والعراقيني اجمعني، 
يعجز االنســان علــى تقدمي الشــكر لكم ايها 
االبطال في وزارة الداخلية واالجنازات التي حتققت 
على ايديكم في ســاحات الوغــى ضد عصابات 

داعش االرهابية واخلارجني عن القانون".
واشــار الى ان "الكل مينت لكم وجلميع اجنازاتكم 
والنجاحات التــي حققتموها فهي جناحات لكم 
ومنكم واليكــم وهذا النجاح بدأ به شــهداؤنا 
االبطال واجلرحى واملنتســبون والقادة االشــاوس 
الذين لبو نداء املرجعية". وأضاف ان "االجناز االخر 
في تأمني االجواء االنتخابية ومراكز االقتراع وتوفير 
االجواء االمنة الالزمة للمواطنني هذا اجلهد الذي 
بذلتموه يســتحق منا كل الدعم والتكرمي، وهذا 
التكرمي ليس بلحاظه املادي وامنا بلحاظه املعنوي 
فال بد من العمل بهذه املهام وهذا االسلوب الذي 

سرمت عليه".

الرافدين يعلن 
االستمرار بصرف 

قروض اإلسكان

تكريم عدد من قادة 
الداخلية لنجاح تأمين 

االنتخابات

الملف األمني

غايات "سائرون" أكبر من السلطة 
و"النصر" أقرب اليها وال حتالف مع 

"دولة القانون"
ونفى االسدي "وجود فيتو أو اعتراض على 
كتلة معينة"، مبينــاً أن "الباب مفتوح 
للجميع للدخول في مشــروع اجلماهير 
االئتالف  هــذا  وايــدت  كونها ســاندت 
بوصفه نقطة واضحة في تاريخ العراق".

وبني أن "تاريــخ العراق السياســي خال 
من وجود تيــارات توصف بأنها متناقضة 
لكنها  واســالمية،  وليبراليــة  مدنيــة 
جتمعــت اليوم حتــت مظلــة املصلحة 

الوطنية".
وأوضح االســدي أن "كتلة ســائرون لن 
تدخل في سباق مع االخرين في تشكيل 
الكتلــة النيابية االكثر عــدداً، فنحن ال 
نسعى إلى الســلطة بل منضي مبشروع 

وطني".
وأورد أن "قســماً من القادة السياسيني 
قد يســعون إلى السلطة وال تؤمن بانها 
اداة للعمل السياسي، ونحن نؤمن بأنها 
وسيلة وهناك غايات اكبر من السلطة".

وزاد أن "املضــي في تشــكيل احلكومة 
وبدون جتاوز اخطــاء املاضي لن  ســريعاً 
النجاح، واجناز على املستويني  يكتب لها 

القريب أو البعيد".
وحذر االســدي من "عــدم معاجلة ازمات 
على  والتركيــز  الســابقة  احلكومــات 
احلــوارات الســطحية"، الفتــاً إلــى أن 
"منهجنــا احلالي يكمــن باالطالع على 
املنهاج السياسي للكتل االخرى وما تروم 
حتقيقه في املرحلة املقبلة قبل أن نشكل 
معها الكتــل االكبر ومن ثم تشــكيل 

احلكومة".
وأســتطرد القيــادي الصدري البــارز أن 
ان نطالب  لنا  الدســتوري يكفل  "حقنا 
باملناصــب مــن أجل حتقيق املشــروع ال 

املكاسب السياسية".
وجدد التزام "ائتالفنــا مبنح املناصب إلى 

جميع العراقيني بشــرط الكفاءة واخلبرة 
على "وجود مرشحني  والنزاهة"، مشدداً 
من سائرون والشخصيات الوطنية لكننا 
ال نريد أن نحدد شــخصية محددة كوننا 
ســوف نتعامل مع املبــادئ العامة متى 
انطبقت على شخص ما سوف ندعمه".

ونّوه االســدي إلى ان "الوقت ما زال غير 
مناســب لطرح االســماء كوننا لم نبدأ 

باملشاورات مع الكتل االخرى".
انباء تداولتهــا مواقع إخبارية،  وردا على 
نفــى املتحدث باســم ائتــالف النصر، 
حسني العادلي، اليوم الثالثاء، االنباء التي 
حتدثت عن حتالفات او تفاهمات مع الكتل 
الفائــزة، مبينا ان الوقت مــا زال مبكرا 

للدخول في حتالفات.
وقــال العادلي في بيــان تلقت "الصباح 
التي  ان "االنبــاء  اجلديد" نســخة منه، 
حتدثت عن حتالفات او تفاهمات مع الكتل 
الفائزة غيــر صحيحة"، مبينا ان "الوقت 
ما زال مبكرا للدخول في حتالفات، وان ما 
يشــاع عن تفاهمات او حتالفات يجريها 
االئتــالف او زعيمه مــع االخرين ال صحة 

لها".
واشــار العادلي الى ان "ائتــالف النصر، 
ائتــالف وطني بامتياز، وقد جنح وألول مرة 
باحلياة السياسية العراقية بصنع قائمة 
املذهبية  للعراقيني كافة عابــرا احلواجز 
نينوى("،  في  )االول  واملناطقية  والقومية 
النصر  ائتــالف  ان  "برغــم  انــه  مؤكدا 
قد تشــكل حديثا وليــس لديه جمهور 
متحــزب وال ماكنــة اعالمية ضخمة اال 
انه حقق جناحا كبيرا خالل فترة قياسية 
مقارنة مع االخرين الذيــن لديهم وجود 

قدمي وتشكيالت منظمة".
من جهــة اخرى اشــار العادلــي الى ان 
"ائتــالف النصــر لم يســتفد من كون 
فالعبادي  احلكومــة،  رأس  زعيمه علــى 
فصل بني االداء احلكومي واالداء االنتخابي، 
وكان بامكان العبــادي اطالق التعيينات 

وتوزيع االراضــي واالمتيازات او الوعد بها 
لكســب اصوات كثيرة، اال انه لم يفعل 
التزما منه بنهج الدولة وثقافة املسؤول، 
وهذا منهــاج جديد بادارة الدولة والعمل 
حكمه  في  العبادي  جســده  السياسي 

ونامل ان يستمر".
واضــاف ان "العبادي قاد مشــروعا ضد 
لذا  املقيتة  والفئويــة  احلزبية  احملاصصة 
تعرض الى هجمة شرســة والى تنافس 
غير اخالقي، وان العبــادي لن يتخلى عن 
مشروعه الوطني الضامن لوحدة وتقدم 

الدولة".
ومن جانبه ذكــر النائب عن كتلة االحرار 
وبحســب  أن "ســائرون  الزاملي  حاكم 
املعلومــات التــي وردتنا ال توجــد لديها 
خطــوط حمــر جتــاه اي كتلــة معينة 

للتحالف معها مستقبالً".
وأضــاف الزاملي في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "ســائرون يبحث عن الصدق 
والبرنامج االنتخابي، كون املواطن يسعى 

ملن يقدم له اخلدمات".
وأشار إلى أن "النتائج كانت متوقعة بفوز 
قائمة ســائرون في االنتخابات بوصفها 

معبرة عن واقع الشارع العراقي".
أما بخصوص التحالــف مع ائتالف دولة 
القانون، استبعد الزاملي ذلك، وعلل ذلك 
بأن "هذا الكيان السياســي لم يحصل 
على اصوات كافية متكنه من تشــكيل 
احلكومة، اضافــة إلى املوقف من زعيمه 

نوري املالكي".
ويرى الزاملي أن "تقارب املنهاج السياسي 
مــع حتالف النصــر يجعلنــا االقرب له 

باالئتالف معه".
وتابــع أن "احلكومة ال ميكن تشــكيلها 
من خــالل قائمتني فقــط وهما حتالفي 
ســائرون والنصر، امنا حتتــاج إلى ثالث أو 
اربع كتل من أجل اختيار وزراء تكنو قراط 
دون  اريحيــة ومن  الكفــاءات بكل  ومن 

تعقيدات".

واســتطرد الزاملــي أن "قائمــة الفتح 
موجودة على الســاحة ولديهــا عدد ال 
يســتهان به من الفائزيــن بالوصول إلى 
مجلس النــواب، وال توجد هناك خطوط 
حمــر مع اي كيان سياســي أمنا نتعامل 
على اســاس املنهاج الوطني وبناء دولة 
املواطنة وتقدمي اخلدمات وعدم االستئثار 

بالسلطة".
ويرى أن "ما مييز سائرون تنوعه كون يجمع 
الشــعب  اطياف  مرشــحني من جميع 
العراقي فيه من العرب والكرد والســنة 
والشــيعة واملســحيني، وهذا ما جعلنا 

موجودين في اغلب احملافظات العراقية".
ولفت إلى أن "جمهور ســائرون موجودون 
ايضــاً في املناطــق احملررة ولهــم ثقل"، 
ويجــد أن "دعوات البعــض اللغاء نتائج 
االنتخابات والدعوة إلى تشكيل حكومة 
طوارئ صعب للغاية بل أنه مســتحيل 
فــي ظل الظــروف احلالية كــون العراق 
ال يتحمــل هكذا اجــراءات بالتزامن مع 

التهديدات االمنية".
الناخب  ارادة  إلى "احتــرام  الزاملي  ودعا 
العراقــي الــذي يتطلــع إلى تشــكيل 
وتســهم  وطني  اســاس  على  حكومة 
فــي حل املشــكالت االمنيــة واخلدمية 

والبطالة".
وشــدد على أن "عدداً ليس بالقليل الذي 
ذهب وصوت في االنتخابات كون ممارســة 
ذلك احلق دســتوري للمواطــن وال ميكن 
التخلــي عنه أو املضي به، وبالتالي يجب 

احترامه".
وذهــب الزاملــي إلــى أن "اللجــوء إلى 
القانونية فــي الطعون على  الوســائل 
النتائج امر طبيعي، سيما من كتل كان 
وضعها االنتخابي اكثر في السابق ولكن 

نتيجة تغير الظروف تراجعت كثيراً".
ومضى الزاملي إلى ان "املواطن قد تغيرت 
نظرته للواقع السياسي والى تلك الكتل 
كونهــا لم تقدم شــيئاً له طــوال املدة 

املاضية ومن ثم شاهدنا هناك اعتصامات 
وتظاهرات واحتجاجات بالضد منها".

وطالب بأن "يترك االمر على وفق القانون 
إلــى مفوضيــة االنتخابــات واجلهــات 
القانونية املعتمدة من أجل البت في تلك 
االعتراضــات وقول الفصــل فيها وعدم 

التأثير عليها".
وأكــد على "ضرورة أن متــارس املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات دورها بنزاهة 
وشــفافية في النظر فــي تلك الطعون 
وعدم التأثر بالضغوط السياسية من أي 

جهة كانت".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
قد أكد امس االول الســعي لتأســيس 
حكومة تكنوقراط "خالية من التحزب"، 
واشــار إلــى بعــض الكتل التــي ميكن 

التحالف معها مستقبالً.
وقال الصدر فــي تغريدة له على "تويتر"، 
وتابعتها "الصباح اجلديد، "إننا )سائرون( 
)إرادة(  لتكــون  و)وطنيــة(  بـ)حكمــة( 
الشــعب مطلبنا ونبني )جيــال جديدا( 
ولنشــهد )تغييرا( نحو االصالح وليكون 
)النصر(  )بيــارق(  فنرفع  عراقيــا  )القرار( 
وليكون  العاصمــة  )بغــداد(  ولتكــون 
)حراكنــا( )الدميقراطــي( نحو تأســيس 
أبوية من )كــوادر( تكنوقراط ال  حكومة 

حتزب فيها".
يشــار إلى ان النتائج االولية لالنتخابات 
التــي جرت يوم الســبت املاضي اظهرت 
تقدمــاً الئتالف ســائرون بحصوله على 

املرتبة االولى.

معصوم يطالب اجملتمع الدولي 
باجراءات عاجلة حلماية الشعب 

الفلسطيني
مؤكــدا ان "هــذا االجراء ميثــل انتهاًكا 
األمم  ولقــرارات  الدولي  للقانــون  صارًخا 
املتحدة في هذا الشأن فضال عن انتهاكه 
للحقوق العادلة للشــعب الفلسطيني 

الشقيق".

املوانئ تؤكد حتقيقها
إيراداً "كبيراً" للدولة

الذي ميثــل واجهة البلد ومــورده الدائم 
واليافطــة الكبيــرة التــي تعمل حتتها 
جهــات وإدارات تابعة لــوزارات أخرى غير 
النقل وهي التي تقوم باستيفاء الرسوم 
للبضاعة  اجلمركي  التخليص  ومعامالت 
وتعليمات  توجيهــات  ضمــن  وتعمــل 
مرجعياتهــا وال ســلطة الدارة املينــاء 

عليها".
بكافــة  "املوانــئ  أن  البيــان،  وأضــاف 
إيرادا كبيــرا للدولة  تشــكيالتها حتقق 
وفي تزايد ملحــوظ انعكس ايجابا على 
املوظــف والدولة واملواطــن، إضافة إلى 
البنى التحتية والفوقيــة التي زادت من 
توســع املوانى واســتقبالها للبضائع"، 
متابعاً "أسفنا شديد رغم هذه املعطيات 
تصدر اتهامــات غير مســؤولة من هنا 
وهناك تتهــم موانئنا بالفســاد، ونحن 
اذ نصــدر هذا البيان نتمنــى على الذين 
يتهموا املوانئ العراقية أن يتوخوا الدقة 

واملصداقية قبل رمي االتهامات جزافا".
وكانت هيئــة املنافذ احلدوديــة اعتبرت، 
أمــس االول االثنــني )14 ايــار 2018(، أن 
العراق يخســر املليارات شــهريا بسبب 
"فســاد املوانئ"، فيما اكــدت وجود نية 
للتظاهر في ميناء أم قصر من قبل بعض 

التجار واملستوردين.

االحتادية: قرارات البنك املركزي غير 
محصنة من الطعن

وأدعــى أن ذلــك يخالف املــادة 100 من 
الدســتور التي حتظر حتصــني أي عمل أو 

قرار اداري من الطعن".
وبــني املتحــدث الرســمي أن "احملكمة 
أن توجه املشــرع  العليا وجدت  االحتادية 
في جعل مدة الطعــن مبوجب املادة )69( 

من قانــون املركزي جاء خياراً تشــريعياً 
وغير مخالف للدستور ويستند في ذلك 
)العلم املفترض(  إلى مبدأ قانوني وهــو 
للمعامالت  بالنســبة  العالقة  ذوي  لدى 
التي يدعون اليها"، الفتا إلى أنه "مبوجب 
البنك  لقرارات  احلكم ال يتضمن حتصيناً 
املركزي لوجــود طريقاً للطعن فيها امام 
)محكمة اخلدمات املالية( وهذا ما ذهبت 
اليه احملكمة االحتادية العليا في حكمها 
147/ 2017 ممــا يقتضي مــن صدر ضده 
قرار من البنك املركــزي متابعته من بدء 
االجراءات حلني صدوره والطعن فيه اذا رأى 
فيه مخالفــة للقانون وبناء عليه تقرر رد 

الدعوى".
ويقوم البنك املركــزي العراقي بني احلني 
واالخر بســحب رخص لبعض الشركات 
واملؤسســات املالية اخلاصة ببيع وشراء 
العمــالت االجنبيــة خملالفتهــا بعــض 

التعليمات اخلاصة باملزاد.

احالة اجملاهرين باالفطار الى القضاء 
وتقليص الدوام ساعة في رمضان

وبــني ان "املطاعم فــي مراكز احملافظات 
يسمح لها بالفتح من )2-5(، اما املطاعم 
في مركز القضاء فيسمح لها من )3-1(، 
كما يسمح بفتح مطعم واحد في مركز 

الناحية".
وتابع ان "االجهزة االدارية املسؤولة تتولى 
مراقبة غلق جميــع املقاهي العامة من 

شروق الشمس وحتى الغروب".
ومنعت الداخلية بحســب البيان "اقامة 
النشــاطات الفنية التي ال تنسجم مع 
قدسية الشــهر الكرمي بعد االفطار في 

املطاعم والنوادي االجتماعية كافة".
وعلــى صعيــد متصل أصــدرت األمانة 
العامة جمللس الوزراء امرا يقضي بتقليص 
الــدوام الرســمي فــي وزارات الدولــة 
ومؤسســاتها ســاعة واحدة طيلة أيام 

شهر رمضان املبارك

تتمات ص1

نينوى ـ خدر خالت:

املستقلة  العليا  املفوضية  إعالن  مع 
القريبة  األولية  النتائــج  لالنتخابات 
من النهائية، بــدا احلديث مبكرا عما 
يريده أهالي نينــوى عموما، واملوصل 
املقبلة،  احلكومــة  مــن  خصوصــا 
ويتقــدم الطلبــات حملــة إعمــار 
حقيقيــة وتعويض األهالــي وتوفير 
فرص عمل، وسط تفاؤل بفوز املرشح 
خالد العبيدي ـ وزير الدفاع السابق ـ 
بأعلى األصوات على مســتوى العراق 

وفق تسريبات غير رسمية.
وأعلنــت املفوضية النتائــج األولية 
لالنتخابــات النيابية فــي محافظة 

نينوى، وكانت كالتالي:
164714 صوتا، احلزب  النصــر  ائتالف 
الدميقراطــي الكردســتاني 134782 
صوتا، ائتــالف الوطنية 97058 صوتا، 
نينــوى هويتنــا 78793 صوتا، حتالف 
الفتــح 73253 صوتا، حتالــف القرار 
العراقي 65076 صوتا، علما ان اجملموع 
الكلــي لألصــوات الصحيحــة بلغ 
910298، ونسبة احملطات املنجزة 91%.

وتنافــس نحــو 900 مرشــح فــي 
محافظة نينــوى للفوز بـ 34 مقعدا 
مخصص لها فــي انتخابات مجلس 

النواب العراقي للعام احلالي 2018.
 ويقــول الناشــط املدنــي املوصلي 
محمد حسني احليالي في حديث الى 
االولية  "النتائج  ان  اجلديد"  "الصباح 
غير الرسمية بالنسبة حملافظة نينوى 
واالحزاب  للكتــل  اخلريطة  رســمت 
الفائزة في واحدة من اهم االنتخابات 
بالنســبة حملافظــة نينوى بســبب 
يتطلــب جهودا جبارة  الذي  وضعها 

العادة احلياة الى طبيعتها".
واضاف "بــال ادنى شــك ان مطالب 
اهالي نينوى، وخاصة املوصل تختلف 
بشــكل كبير عن مطالب بقية املدن 
واحملافظــات العراقيــة، الن املوصــل 
هي اكبــر ثاني مدينــة عراقية بعد 
اخلراب  وتعاني من  بغــداد،  العاصمة 
وعجلــة االقتصــاد شــبه معطلة 
بســبب دمار االف املصانــع االهلية 
وفقــدان فرص العمل الهــل املدينة 

االســتعجال  بضرورة  ينذر  بشــكل 
النتشال املدينة من واقعها املأساوي، 
قبل ان تســتفحل ظواهــر ال تخدم 
اجملتمع مثل السرقات واالبتزاز وغيرها 
تعانيها  التي  اجملتمعيــة  اجلرائم  من 
اخلــروج من  هكــذا مجتمعات عند 

احلروب املدمرة".
وحول ابرز مطالب اهل املوصل، يقول 
بالبدء  تتلخــص  "املطالب  احليالــي 
املوصل،  في  املدمــرة  املناطق  باعمار 
وخاصــة املوصل القدميــة وتعويض 
املتضررين من العمليات العســكرية 
في جانبي املدينة ممن فقدوا منازلهم 

وعجالتهم وحتى ممتلكاتهم".
وتابــع "كما انه مــن االهمية مبكان 
اعادة املنتســبني االمنيني املفصولني 
مــن وظائفهم فــي وزارتــي الدفاع 
العمالهم،  واعادتهــم  والداخليــة، 
للســيد  بدور محتمل  نتفاءل  ونحن 
خالد العبيدي، وزير الدفاع الســابق، 
بهذا الشــأن، بل نطالبه باعادة نحو 
8 االف مفصــول باســرع وقت ممكن، 
بعد فرز ملفاتهم، الننا بطبيعة احلال 
نخشى ان بعضهم تورط وانتمى الى 
تنظيم داعش في اثناء سيطرته على 

املدينة".

وعلى وفق تســريبات غير رســمية، 
فان خالد العبيدي املرشح عن ائتالف 
النصر حصل على نحو 83 الف صوت، 
مما يجعلــه يحتل املركــز االول على 

مستوى املرشحني في عموم البالد.
ونــوه احليالي الــى ان "املطلب االخر 
هــو ايجــاد فــرص عمل لعشــرات 
االلــوف من شــباب وابنــاء املدينة، 
وهــذا االمر يتحقق مــن خالل حملة 
اعمار حقيقية، ســتحتاج الى االيدي 
رخيصة  بل  متوفرة  واالخيرة  العاملة 
باعادة  االســراع  نتمنى  وايضا  ايضا، 
كالغزل  احلكوميــة  املعامــل  اعمار 

والنســيج واخلياطة، الن هذه املعامل 
كانت تعيل االف العائالت ويســتفاد 
منهــا ربــات البيــوت مــن العنصر 

النسوي خاصة".
ومضى بالقول "كما ينبغي االهتمام 
بــذوي املفقودين واليتامــى واالرامل 
بســبب عمليات حتريــر املدينة او ممن 
تســبب التنظيــم االرهابــي باحلاق 
االذى بهذه العائالت، وضرورة انشــاء 
دور لليتامــى تعنــى بهــم وتوفيــر 
االســتفادة  يتم  كي  متطلباتهــم، 
مــن طاقاتهــم مســتقبال وعــدم 
النفوس في  الفرصة لضعــاف  منح 

للمجتمع  يســيء  مبا  اســتغاللهم 
العمال  تسخيرهم  وخاصة  املوصلي 

التسول وغيرها".
وختم حديثه بالقول ان "افضل عالج 
ســريع النتشــال املوصل من واقعها 
احلالي يكــون بتخصيص رواتب لذوي 
املدنيني  داعــش وللشــهداء  ضحايا 
ولعائالت املفقوديــن، وعلى احلكومة 
اجلدي  االهتمــام  القادمة  العراقيــة 
بالواقع املوصلــي، خاصة وانها كانت 
تســمى ســلة خبز العراق بســبب 
انتاجهــا الزراعي الوفيــر من القمح 

ومحاصيل اخرى".

ناشط موصلي: النتائج 
االولية غير الرسمية 
بالنسبة لمحافظة 
نينوى رسمت الخريطة 
للكتل واالحزاب 
الفائزة في واحدة من 
اهم االنتخابات بالنسبة 
لمحافظة نينوى بسبب 
وضعها الذي يتطلب 
جهودا جبارة العادة 
الحياة الى طبيعتها

تفاؤل بفوز خالد العبيدي بأعلى األصوات على مستوى العراق

اإلعمار والتعويضات وفرص العمل..
مطالب الموصليين من الحكومة المقبلة
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

التجارة تخصيصات  وزارة  ناقشــت 
التموينية  البطاقــة  مفردات  تأمني 
وشــراء احلنطــة والشــلب املقررة 
والبالغة   2018 العامــة  املوازنة  في 

تريليونا و500 مليار دينار.
واوضــح وكيل الــوزارة االقدم وليد 
حبيب املوسوي خالل االجتماع الذي 
حضــره املدراء العامون فــي الدوائر 
االداريــة واملالية والرقابــة التجارية 
والتخطيــط واملتابعــة وشــركات 
الغذاء واملعنيون في اقســام املالية 
والتخطيــط ان التخصيصات التي 
اقــرت في املوازنة العامــة والبالغة 
ترليونا و500 مليار دينار لتأمني مواد 
احلصة التموينيــة من احلنطة والرز 
والســكر والزيت وحليــب االطفال 
الى شراء محصولي احلنطة  اضافة 

والشلب احملليني لدعم املزارعني .
ولفــت وكيل الوزارة االقــدم الى ان 
االجتماع تطرق كذلك الى جتهيزتلك 
احلصــص خالل االشــهر االولى من 
العام احلالــي على وفق اخلطط التي 
املعنية  والشــركات  الدوائر  اعدتها 
بالوزارة واحلصص التي ستوزع خالل 
االشهر املقبلة من شراء املنتج احمللي 
واملســتورد لتأمني تلك املواد ، داعيا 
الشــركات الى اعــداد خطة مالية 
متكاملة على وفــق املبلغ اخملصص 
باملوازنــة حتمل رؤيــة واضحة بادارة 
املال العام واالســتفادة من التجارب 
الســابقة في اخلطط من اجل جتاوز 
العقبات التي اثرت نوعاً ما على تلك 
اخلطط ومبــا يتطلبه الواقع وطموح 
الــوزارة فــي حتقيق وتنفيــذ املهام 
امللقاة على عاتقهــا والتي يكفلها 

قانون الوزارة )37( لسنة 2011
وزارة  على صعيــد متصل اعلنــت 
التجــارة ان معــدل اخلــط البياني 
لكميــات احلنطة املســوقة للعام 
املاضي  بالعام  احلالي تصاعد قياسا 

وباملدة نفسها .
العامة  الشــركة  عــام  مدير  وقال 

لتجارة احلبوب نعيم املكصوصي ان 
احلنطة املتســلمة هذا املوسم هي 
االفضل كما ونوعا كمــا ان املعدل 
االنسيابي لكميات احلنطة املسوقة 
في املواقع تصاعد مــن خالل اخلط 
البيانــي للكميات املتســلمة هذا 
العام قياسا باملتسلم العام املاضي 
وباملــدة نفســها والتــي زاد معدل 
التســلم الى النصف عن املتسلم 

خالل العام املاضي .
وكشــف املدير العــام ان الكميات 
املتســلمة جتــاوزت )٤٤٢( الف طن 
حنطــة بانواعهــا في حــني بلغت 
نفسها  للفترة  املتسلمة  الكميات 

من العام املاضي )٢٦٦( الف طن  .

من جانب اخر اشــار املدير العام الى 
ان فرع الشــركة في محافظة بابل 
بحث مــع رئيس اللجنــة الزراعية 
اخليكاني سير  احملافظة سهيلة  في 
احملافظة  في  التســويقية  العملية 
والكميــات  املتبعــة  واالجــراءات 
املســوقة من الفالحــني على وفق 
ودخــول  والتعليمــات  الضوابــط 
الى مناقشــة  العجــالت اضافــة 
اهم املشــكالت واملعوقــات وايجاد 
احللول املناســبة ، كما ان فرع بابل 
باشــر بتنظيم الصكــوك اخلاصة 
وحســب  الفالحــني  مبســتحقات 
تسلســل البطاقــة التســويقية 
 10 البالغ  بعد ورود اشــعار الصرف 

مليــارات دينار وبواقــع 200 بطاقة 
لليوم الواحد. 

مــن جانبها ناقشــت وزارة التجارة 
الطاقات اخلزنية اخلاصة بالسايلوات 
النشــاء  االســتثمارية  واخلطــط 
الســايلوات التي وضعتها الشركة 
العامــة لتجــارة احلبوب وحســب 

الضوابط والتعليمات .
وقال اكد ذلك وكيــل الوزارة االقدم 
خالل ترؤسه االجتماع الدوري للجنة 
املعنية بايجــاد احللول والبرامج حلل 
االشــكاالت واملعوقــات التي تعوق 
عمل الــوزارة في تســويق احملاصيل 
االســتراتيجية الوطنيــة من خالل 
املطلوبة  والصوامع  السايلوات  بناء 

املتزايــد  احمللــي  املنتــج  الحتــواء 
للكميات املســوقة مــن الفالحني 
واملزارعني اضافة الــى بناء االرصفة 
لتفريــغ بواخــر احلنطــة احململــة 

باحلنطة املستوردة .
خالل  الــوزارة  وكيــل  واســتعرض 
السايلوات  انشاء  االجتماع مشاريع 
اجلديدة بطاقات خزنية الســتيعاب 
300 الف طن لكل من سايلو كربالء 
التنفيذ  عــن  املتوقفة  والشــطرة 
التخصيصات  توفــر  عدم  بســبب 
واملشــاريع االخــرى من التوســعة 
وزارة  مــع  الرســمية  واخملاطبــات 
االحتياجات  لتحديــد  التخطيــط 
مــن الطاقــات اخلزنيــة النظامية 

هــذه  رافقــت  التــي  واالجــراءات 
اخملاطبات .

ووجــه الوكيــل االقــدم باعــداد 
خطة متكاملــة ودقيقة من خالل 
النشــاء  الناجعة  واحللــول  الرؤى 
الى  اضافــة  جديــدة  ســايلوات 
الــوزراء مبوضوع  مخاطبة مجلس 
بعد  ما  من خدمــات  االســتفادة 
البيع واســتحصال املوافقات التي 
الهميتها  السايلوات  انشاء  تدعم 
باســتيعاب كميــات احلبوب التي 
الغذائي  االمن  توفير  في  تســهم 
، مشــددا على ضرورة  املادة  لهذه 
املتابعة اجلديدة الســتحصال تلك 
املوافقات من اجلهات ذات العالقة.    

تصاعد معدل الخط البياني لكميات الحنطة المسّوقة 

التجارة تناقش تخصيصات تأمين المواد التموينية وشراء الحبوب المحلية 

دعت وزارة التجارة 
الشركات الى إعداد 
خطة مالية متكاملة 

على وفق المبلغ 
المخصص بالموازنة 
تحمل رؤية واضحة 

بإدارة المال العام 
واالستفادة من التجارب 

السابقة

احلبوب احمللية 

األربعاء 16 آيار 2018 العدد )3938(

فرق متخصصة بالسالمة 
المهنية للعاملين في 

محطات الوقود 
بغداد - الصباح الجديد:

ملناســبة أسبوع الصحة والســالمة املهنية، 
االجتماعية  والشــؤون  العمل  وزارة  شــكلت 
فريقا من قســم التوعية والتدريب في املركز 
الوطنــي للصحة والســالمة املهنيــة لزيارة 
محطــات الوقــود التابعة للشــركة العامة 
لتوزيــع املنتجات النفطية لغــرض التثقيف 

بإجراءات الصحة والسالمة املهنية. 
وقــال مدير عــام املركــز الوطنــي للصحة 
والسالمة املهنية املهندس عمار عبد الواحد ان 
فريق املركز اجرى زيارة حملطات تعبئة الوقود في 
)الكيالني ، واملســتنصرية ، وشارع فلسطني( 
وعقد ندوات موقعيــة داخل احملطات للتعريف 
بأهمية الســالمة املهنية والتحذير من اخملاطر 

املهنية في مواقع العمل. 
واضــاف املديــر العــام ان الفريق قــام بتوزيع 
بوســترات وفولــدرات تخص عمــل الصحة 
والســالمة املهنية بني العاملــني في احملطات 
وكذلك توعية اصحــاب املركبات وبيان اهمية 

دورهم في حاالت الطوارئ. 

العمل تفتتح مركز بغداد 
لتأهيل وتعليم أطفال التوحد

إصالح الخطوط الهاتفية 
لمديرية الجنسية ومحطة 

السكك في الديوانية

بغداد - الصباح الجديد:
افتتحت دائرة رعايــة ذوي االحتياجات اخلاصة 
فــي وزارة العمل والشــؤون االجتماعية مركز 
بغداد للتوحد التابع لقسم ذوي االعاقة شعبة 

العوق العقلي في حي اجلامعة .
والقى نائب رئيس مجلس محافظة بغداد عادل 
الساعدي كلمة اشــاد فيها بدور وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية في انصاف ذوي االعاقة .
لتعليم  دروسهن  املركز  معلمات  واستعرضت 
اطفال التوحــد الذي يعد املركز االول من نوعه 

الستيعاب الزيادة في نسبة اطفال التوحد . 
على صعيد متصل اعلنت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية افتتاح مشــروع البيــت العراقي 
اآلمن للمســنني ضمن مبادرة انسانية جديدة 
تهــدف الى جمع املســنني وايوائهــم وتقدمي 
اخلدمات والرعاية الصحية واالنسانية املطلوبة 

قبل حتويلهم الى دور الدولة للمسنني.
وقــال وزير العمل محمد شــياع الســوداني 
على هامش حفــل االفتتاح ان »هــذه املبادرة 
متثل خطوة عمليــة للتكافل االجتماعي الذي 
»الوزارة  ان  بلدنا ومجتمعنــا«، مبينا  يحتاجه 
تدعم هكذا نشاطات من شأنها تقدمي الرعاية 

واخلدمات للفئات الضعيفة في اجملتمع«. 
واضاف وزير العمل ان »هذه التجربة االنسانية 
جاءت في وقت مناســب ملســاعدة شــريحة 
املسنني وخاصة بعد ازدياد اعدادهم في بغداد 
باالونة االخيرة مع قلة البنى التحتية الكافية 
لتغطية هــذه االعداد الكبيــرة«، الفتا الى ان 
»هذه املشــكلة تعاني منها الوزارة في بغداد 
حصــراً من دون بقية احملافظات بســبب تقادم 
االبنيــة فيها وعــدم قدرتها على اســتيعاب 

االعداد املوجودة فيها«. 

الديوانية - الصباح الجديد:
متكنت الفرق الهندســية والفنية في مديرية 
إتصــاالت الديوانية وبإشــراف املهندس قيس 
الزيــادي مديــر املديرية من إصــالح اخلطوط 
الهاتفية ملديرية اجلنســية ومحطة السكك 

في احملافظة ، 
كمــا قامت الهيئات الفنيــة مبجمع إتصاالت 
الغدير بإصــالح ١٢ عارضة فــي منطقة حي 
اإلمام الصــادق ومنطقة اجلمعية ، اضافة الى 
إعــادة جميع اخلدمات املقطوعــة للمواطنني 

واملؤسسات احلكومية . 
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بغداد - الصباح الجديد:

العامة  الفــرات  شــركة  متكنــت 
للصناعــات الكيمياويــة واملبيدات 
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
الفائضة  الطاقة  مرجل  تصنيع  من 
في مصنع حامض الكبريتيك املركز 
باالعتماد على كفاءة وجهود وخبرات 
مالكاتها الفنية والهندسية وبفترة 

قياسية.
واشــار مدير عام الشركة املهندس 
علي قاســم الشــمري الى اهمية 
توفير  الفائضــة في  الطاقة  مرجل 
البخار املطلوب لصهر مادة الكبريت 
املركز  الكبريتيــك  حامــض  النتاج 
اضافة الى اهميته في تقليل نسب 
الضائعات فــي املادة االولية وخفض 
كلف االنتاج وحتســني نوعيته ورفع 

مستوى الطاقة االنتاجية .
واشــار املديــر العام الــى ان اعمال 
الورشــة  املرجل جرت في  تصنيــع 
املركزية التابعة للشــركة بالتعاون 
مع االقســام العاملة في الهندسة 

الدقيقــة واحلرارية  املدنيــة واالالت 
الساندة  واالقســام  االنتاج  وصيانة 
للعملية االنتاجيــة وباالعتماد على 
جهود منتســبيها مــن ذوي اخلبرة 
والكفــاءة بكلفة )7( ماليــني دينار 
وبفترة قياسية مقارنة بكلفة وفترة 
تصنيعها او شــرائها من االســواق 
احمللية والتــي تتراوح بني )80 الى 90( 
الســتة  تتجاوز  دينــار ومبدة  مليون 

اشهر. 
في ســياق اخر لفت الشــمري الى 
الشركة  من  مهندســني  مشاركة 
في الــدورة التي اقامتها الشــركة 
والتأهيــل  للفحــص  العامــة 
الهندســي والتي اثمــر عنها منح 
هذين املهندســني شــهادة فاحص 
مخــول معتمد في املوجــات الفوق 
صوتية مــن قبل اجلمعية االمريكية 
الالأتالفية بعد  )ASNT( للفحوصات 
اجتيازهما لالختبار النهائي ، مشيرا 
في الوقت ذاته الى اقامة الشــركة 
عددا مــن الــدورات التدريبية لرفع 
كفاءة ومهارة منتســبيها تضمنت 
دورة تطويريــة فــي اجملــال املالــي 

كيفية صيانة  حول  ودورة  والقانوني 
وتنصيــب وادامة اجهــزة التكييف 
ودورة عن فحص وتشــغيل احملركات 
الكهربائية واخــرى عن طرق صيانة 

التخصصية  املضخــات  وجتفيــت 
فضال عن دورات فــي اخملازن وانظمة 

احلاسوب وغيرها. 
الشركة  اعلنت  على صعيد متصل 

العامة لألنظمــة االلكترونية احدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن 

جتهيز دوائر الدولة مبواد متنوعة .
وقــال مدير عام الشــركة املهندس 

سفيان ســليمان املالح ان الشركة 
قامــت بتجهيــز معمل اســمنت 
الكوفة مبواد احتياطية متنوعة جلهاز 
االشــعة الســينية الذي يستعمل 
لفحوصات مواد البناء واملواد املركبة 
فضال عــن تنفيذ اعمــال الصيانة 
والتي شــملت صيانة  ذاته  للجهاز 
منظومة  برمجــة  واعــادة  الكارت 
برامجيات  بأســتعمال  الســيطرة 
خاصة بالشــركة املصنعة وصيانة 
واعــادة جميع  التشــغيل  برامــج 
املفقودة وصيانة  القياسية  البيانات 
منظومة الفولتية العالية والواطئة 

واستكمالها بفترة قياسية .
وفي عضون ذلك كشــف املالح عن 
 ever تعاقــد شــركته مع شــركة
team بدعــوة احتكاريــة لتجديــد 
رخصــة برمجية واجــراء التحديث 
باالرشــفة  اخلاصة  االنظمــة  على 
االلكترونية واملراســالت االلكترونية 
لصالــح وزارة الصناعة واملعادن في 
الوقت الذي جهزت شــركات الوزارة 
بعدد من الرخص البرمجية النمطية  
الســنوية احملدثة التي تخدم عملها 

مثــل نظام الرواتب للســلم اجلديد 
الذي يقــدم وفقا لتحديثــات وزارة 
برواتب  اخلاصــة  وقوانينها  املاليــة 

املوظفني في دوائر الدولة .
الشركة  كلفت  ذاته  الســياق  وفي 
بفحــص جهاز القــدرة الكهربائية 
500 كــي فــي أي apc مــع ) 336( 
املركزي  البنــك  لصالــح  بطاريــة 
العراقــي حيــث متكنت الشــركة 
مــن اجنــاز العمل واجــراء الفحص 
لغرض  الطــرق  احدث  بأســتعمال 
حتديد الضرربالسرعة املمكنة واعادة 
ممارســة البنك ألعماله الهمية هذه 
االجهــزة فــي اســتكمال االعمال 
املرتبطة بأســتعمال احلاسوب واكد 
ألمتام  الشركة  استعداد  العام  املدير 
مهامها في الوقت احملدد وحسب ما 
وحسب  العالقة  ذات  اجلهات  تطلبه 
تخصصهــا الــذي يشــمل جتهبز 
وتنصيب املوازين اجلســرية وتصنيع 
الطاقة  واجهزة  الســيطرة  لوحات 
الســيطرة  ومنظومات  املســتمرة 
والرخــص  الكهربائيــة  واحملطــات 

البرمجية وخدمات االنترنيت . 

تقرير

»الفرات« تنجح في بناء مرجل الطاقة الفائضة في مصنع حامض الكبريتيك المركز 
جمعية أميركية تمنح مهندسين عراقيين شهادة فاحص معتمد 

 منى خضير عباس*
اّطلع مدير عام الدائرة الهندســية 
في ديوان الوقف الســني املهندس 
صبــاح احملــاوي علــى االحتياجات 
اخلاصــة بتأهيــل اجلامــع التراثي 
في  املياه  تراكم  بســبب  »مرجان« 

أساساته.
وقد توجه املدير العام بصحبة فريق 
عمل هندســي متخصص ملعاينة 
الوضع مباشــرًة في جامع مرجان 
وقد أستفســر عن كل تفصيالت 
اإلســالمي  اإلرث  هذا  احتياجــات 
إمام  إلــى  أســتمع  كما  املعروف، 
وكذلك  اخلدمة  وموظفــي  اجلامع 
املصلني ومن يعملــون في محيط 
اجلامع ووعد بإجراء الصيانة واتخاذ 
كل التدابير التي من شــأنها بقاء 
هذا الصرح شامخاً برغم أنه ُشيد 

قبل ما يقارب الـ 900 عام.
كما تابع  املدير العام وفريق العمل 

ميدانياً اعمال تطوير جامع الشيخ 
الكيالني ، مؤكدا على عراقة املراقد 
واألضرحــة التراثية في جميع مدن 
الشيخ  ومرقد  ومنها جامع  العراق 

عبد القادر الكيالني .
الهندســية  الدائرة  كان مدير عام 
اطلــع على اخــر أعمــال التطوير 
احلاصلة فــي أروقة وأبنيــة املقام 
الكرمي . واســتمع احملالوي إلى شرح 
مفصل عن طبيعة األعمال املنفذة 

من قبــل متولي احلضــرة القادرية 
وأســباب عدم أكمالهــا حتى أالن 
. كمــا اطلع على القبــة البيضاء 
وخطة املتولــي لصيانتها وأعادتها 
الى ماكانت عليه . وشدد املهندس 
احملالوي على ضرورة عرض اخملططات 
للمصادقة  الهندسية  الدائرة  على 

عليها.

*اعالم الوقف 

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت هيئة الرأي في وزارة العمل 
اجتماعا  االجتماعيــة  والشــؤون 
دوريا برئاسة الوكيل األقدم للوزارة 
املهنــدس فالــح العامــري نيابة 
عن الوزير املهندس محمد شــياع 
الهيئة  أعضاء  وبحضور  السوداني 
تفعيل  قانــون  ملناقشــة  كافــة 
االجتماعيــة  الرعايــة  يانصيــب 
واليتامى  املسنني  دور  وبناء  لتأهيل 

واملعوقني.
االجتماع  الوكيل خالل  ناقش  كما 
اهم االجراءات التي اتخذت من قبل 
وكيفية  بتفعيله  البدء  منذ  الوزير 
مفاحتــة اجلهــات املعنيــة للبدء 
الى  بــه وصوالً  اخلاصة  باالجراءات 

صياغة االعالن لغرض نشره.
وبني وكيل الوزارة ان هذا القانون له 
دور مهم في تأهيــل الدور اخلاصة 
واليتامى  واملســنني  االعاقة  بذوي 

كمصدر لتوفيــر االيرادات في حال 
، مؤكداً ضرورة مناقشــة  تنفيذه 
قبل  من  عليه  واملصادقــة  االعالن 
باجراءات  للبــدء  الهيئــة  اعضاء 
التنفيذ حملدودية املدة اخلاصة بنشر 
االعــالن واملزايدة عليــه وعمليات 

الفتح والتحليل اخلاصة به.
علــى مقترح  املوافقة  متــت  كما 
الوزارة كاظم شمخي  مستشــار 
علــى اضافــة عضو فــي اللجان 
اخلاصــة بالفتــح والتحليــل من 
مكتب املفتش العام للمشــاركة 

بعملية املراقبة.
من جانبه اكــد املفتش العام رائد 
حسني البلداوي على اهمية حتديد 
عــن حتديد  فضال  الوزارة،  نســبة 
املــدة الزمنيــة كأن تكون خمس 
ســنوات، فيما اشــار مديــر عام 
الدائرة القانونيــة واالدارية واملالية 
في هيئة احلماية االجتماعية حيدر 

بني  التمييز  الى ضــرورة  العكيلي 
تعظيم االيــرادات الذي نص عليه 
2016 وبني  قانون املوازنة في عــام 
الرعاية  يانصيــب  تفعيــل  قانون 
االجتماعية، إذ ان الهدف من االخير 
هو التعظيم لغــرض تأهيل وبناء 
الــدور واملعاهد اخلاصة باملســنني 

واليتامى واملعوقني. 
وبعــد االنتهــاء مــن مناقشــة 
واآلراء  املالحظــات  وابداء  املوضوع 
من قبــل اجملتمعني قــررت الهيئة 
تعديل نســبة حصة الــوزارة الى 
%35، واضافــة فقــرة تعنى باعادة 
مرور  بعد  بالنسبة حلصتها  النظر 
خمس ســنوات وتعديلهــا باتفاق 
باجراءات  الطرفني، كذلــك املضي 
نشر االعالن اخلاص بقانون يانصيب 
وقت  باســرع  االجتماعية  الرعاية 
القانونية  باالجراءات  والقيام  ممكن 

املطلوبة . 

مدير عام الهندسية يوّجه بتأهيل 
وصيانة جامع مرجان في بغداد 

البدء بتفعيل يانصيب الرعاية 
االجتماعية لبناء دور اإليواء 

بغداد - الصباح الجديد:
شــارفت وزارة اإلعمــار واإلســكان 
والبلديــات واألشــغال العامة على 
إجنــاز تنفيــذ أعمالها ملشــروعي، 
االبراص وصب خرسانة  مادة  )مخزن 

لصالح  الســيارات(  ملرأب  مسلحة 
وزارة النفط/ شركة تعبئة الغاز في 

بغداد.
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان 
والفنية في  الهندســية  املــالكات 

ألعامة  الهندســية  الفاو  شــركة 
الوزارة ســتنجز  إحدى تشــكيالت 
اعمالها في  املقبل  خالل األســبوع 
مشــروع تنفيــذ مخزن خلــزن مادة 
االبــراص التــي تدخل فــي صناعة 

قناني الغاز وهو عبارة عن مســقف 
مبســاحة )450(م2 ، اذ بلغت نسبة 
احلالية للمشروع )%95( ومبدة  االجناز 

تنفيذ قدرها 90 يوما .
واضاف املركز االعالمي ان  املشــروع 

الثاني هو مشــروع صب خرســانه 
املسلحة ملرآب السيارات واملعدات اذ 
بلغت كلفه املشروع اكثر من )167( 
دينار بنسبة اجناز بلغت 95%  مليون 

ومبدة تنفيذ قدرها 90 يوماً .

يذكر ان شــركة الفاو الهندســية  
لصالح  املشــاريع  عشــرات  نفذت 
شــركة تعبئــة الغاز وفي شــتى 
محافظات العراق كان اخرها مشروع 

بناية مكتب غاز كربالء املقدسة.

»اإلعمار« تشارف على إنجاز مشروعين لصالح وزارة النفط 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
فرض االحتــاد األوروبي عقوبات على خمســة من 
كبار املســؤولني في القرم، على خلفية دورهم في 
الروسية في شبه  الرئاســية  االنتخابات  تنظيم 
اجلزيرة األوكرانية التي ضمتها موسكو في العام 

.2014
وأصبح األشخاص اخلمسة ممنوعني من اإلقامة في 

االحتاد األوروبي، كما جمدت أصولهم فيه.
وقــال اجمللــس االوروبي فــي بيان »متــت معاقبة 
االنتخابات  املســؤولني لتورطهم فــي تنظيــم 
الرئاســية الروســية في 18 اذار في شبه جزيرة 
القرم، وفي سيفاستوبول اللتني مت ضمها بشكل 
غيــر قانوني«، مشــيرا الى انهــم »دعموا بذلك 
ونّفذوا سياســات تزعزع ســامة أراضي اوكرانيا 

وسيادتها واستقالها«.
وفي املقابل، قالت الناطقة باســم وزارة اخلارجية 
الروســية ماريــا زاخاروفا، إن »موســكو حتتفظ 
بحق الرد على أحــدث إجراء معاد من جانب االحتاد 
األوروبي«، معتبــرة ان »النتيجة العملية الوحيدة 
لهذه العقوبات هي تصعيد مشاعر الغضب، االمر 

الذي يعوق إمكان احلوار والتعاون مع روسيا«.
وهذه العقوبات جزء من مجموعة إجراءات عقابية 
قررها االحتاد األوروبي ضد روســيا، لدعمها املزعوم 
لانفصاليني املوالني ملوســكو فــي الصراع الذي 

اندلع في أوكرانيا في ربيع العام 2014.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعتقلت الشرطة التركية عشرات األشخاص 
الذين يشــتبه بانتمائهم لتنظيم » داعش«، 
في عملية تستهدف املتطرفني في اسطنبول، 
وفق ما ذكــرت وكالة »دوغــان« لانباء امس 

)الثاثاء(.
ودهمت شــرطة مكافحة االرهاب 19 موقعاً 
في أكثر من عشــرة أحياء في ساعة متأخرة 
أمس، واعتقلت 54 مشــتبهاً بهم ســيتم 

استجوابهم في مقر شرطة اسطنبول.
وشنت تركيا عمليات اســتهدفت التنظيم 
املتطــرف الذي نســبت اليه سلســلة من 
االعتــداءات، بينها اعتداء علــى ملهى ليلي 

ليلة رأس السنة 2017 قتل فيه 39 شخصا.
واعتقلت الشرطة وفي نيسان املاضي، أربعة 
من قياديــي التنظيــم، بينهــم »امير« في 

محافظة دير الزور شرق سورية.

االتحاد األوروبي يفرض 
عقوبات على خمس 

شخصيات روسية

الشرطة التركية تعتقل 
54 مشتبها بانتمائهم 

إلى »داعش«

متابعة ـ الصباح الجديد:

فيما أثار نقل الســفارة األميركية 
إلى القدس بدل تل أبيب، ردود فعل 
الدولية،  الســاحة  علــى  متباينة 
نظمــت تظاهــرات جديــدة أمس 
الثاثاء الذي صادف ذكرى »النكبة« 
بقيــام إســرائيل، غــداة حمام دم 
على حدود قطــاع غزة راح ضحيته 
عشــرات القتلى ومئات اجلرحى من 
الفلسطينيني، األمر الذي استدعى 
مجلس االمن الدولي لعقد جلسة 
وســط قلق دولي، كما اســتدعت 
إســرائيل بدورها الى تعبئة جديدة 
بالقــرب من احلدود بــني قطاع غزة 

واسرائيل امس الثاثاء.
وكان امس االول االثنني االكثر دموية 
الفلسطيني  االسرائيلي  النزاع  في 
منذ احلرب التي شــنتها اســرائيل 
على قطاع غزة في صيف 2014 مع 
االقل  على  فلسطيني  اصابة2400 

بجروح.
الفلســطينية  الســلطة  ونددت 
باجملزرة هذه بينما بــرر رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتانياهو اللجوء 
الى العنف بحق اسرائيل في الدفاع 
عن حدودها ازاء االعمال »االرهابية« 

حلركة املقاومة االسامية حماس.
وصرح روبرت كولفيل احد املتحدثني 
املتحــدة  االمم  مفوضيــة  باســم 
الســامية حلقــوق االنســان أن أي 
فلســطيني يتظاهر في غزة ميكن 
ان يتعرض »للقتل« برصاص اجليش 
االســرائيلي ســواء كان يشــكل 

تهديدا ام ال.
*ردود األفعــال على نقل الســفارة 

األميركية إلى القدس
وأعــرب وزيــر اخلارجيــة الروســي 
سيرغي الفروف عن موقف موسكو 
السلبي من نقل السفارة األميركية 
القــدس. وقال  إلى  لدى إســرائيل 
خال مؤمتره الصحفي املشترك مع 
نظيره املصري سامح شكري: »نحن 
على قناعة بأنه ال جتوز إعادة النظر 
اجلانب  أحــادي  الشــكل  مبثل هذا 
في االتفاقيات التــي مت تثبيتها في 

القرارات الدولية«.
مــن جانبها جــددت بريطانيا، أحد 
أقرب حلفاء الواليات املتحدة التأكيد 

علــى موقفها من نقل الســفارة. 
الوزراء  رئيسة  باسم  املتحدث  وقال 
البريطانية تيريزا ماي في تصريحات 
في  الوزراء  رئيسة  »قالت  صحفية: 
ديسمبر، عند إعان القرار ألول مرة، 
إننا نختلف مع قرار الواليات املتحدة 
نقل سفارتها إلى القدس واالعتراف 
بها عاصمة إلسرائيل قبل التوصل 
املدينة.  نهائي بشــأن وضع  التفاق 
في  البريطانيــة  الســفارة  مقــر 
إســرائيل في تل أبيب وليس لدينا 

خطط لنقلها«.
أما اخلارجية الفرنسية، فاعتبرت أن 
القرار األمريكي »يتناقض مع أعراف 
فرنســا  ودعت  الدولي«.  القانــون 
األطــراف إلى التحلي باملســؤولية 
مزيد  وتفــادي  الراهن  الوضــع  إزاء 
علــى خلفية مقتل  التصعيد  من 
في  الفلســطينيني  من  العشرات 

املواجهات مع اجليش اإلسرائيلي.
ومــن مؤيــدي القــرار األميركــي 
جمهوريــة التشــيك، التــي أعلن 

رئيس وزرائهــا أندريه بابيش بابيش 
أن باده تعتزم إعادة فتح القنصلية 
الفخريــة في القدس قبــل نهاية 
الشــهر اجلاري، كما أعرب عن أمله 
بفتح مركز ثقافي تشــيكي فيها 

هذا العام.
وشكر الرئيس اإلســرائيلي رؤوفني 
ميلوش  التشــيكي  نظيره  ريفلني 
زميان على اعتبــاره القدس عاصمة 
نقل  وتأييــده الحتمال  إلســرائيل 

السفارة التشيكية إلى القدس.
بدوره وصف وزيــر اخلارجية اإليراني 
الثاثاء  امــس  محمد جواد ظريف 
العار الكبير«.  بـ »يــوم  يوم ناجملزرة 
وقال في تغريدة على موقع »تويتر«: 
»يذبح النظام اإلســرائيلي العديد 
بارد، وهم  بدم  الفلســطينيني  من 
الهواء  في  بأكبر ســجن  يحتجون 
الطلق، بينمــا يحتفل ترامب بنقل 
ويتحرك  الشــرعي  غير  ســفارته 
املتعاونون معه مــن العرب لصرف 

االنتباه«.

مــن جانبه، صرح الرئيــس التركي 
زيارته  أردوغان خــال  رجب طيــب 
للنــدن بــأن »الواليــات املتحــدة 
بخطوتهــا األخيرة اختارت أن تكون 
جزءا من املشكلة ال احلل، وخسرت 

دور الوساطة في عملية السام«.
كما اعتبر املتحدث باسم احلكومة 
التركيــة، نائب رئيس الــوزراء بكر 
بوزداغ، أن هذه اخلطوة ســتزيد من 
»حالة عدم االستقرار وغياب الثقة 

واألزمات والصراعات«.
ومــن جهتهــا، اعتبــرت منظمة 
اإلدارة  نقــل  اإلســامي  التعــاون 
األمريكيــة ســفارتها إلى القدس 
والشرعية  للقانون  »انتهاكا سافرا 
الدوليــني«، و«ازدراء« مبوقف اجملتمع 

الدولي إزاء القدس.
وأكدت املنظمة فــي بيان لها أنها 
»ترفض هــذا القرار غير املشــروع 
رفضا قاطعا وتدينه بأشد العبارات، 
وتعتبر هذا اإلجراء اعتداء يستهدف 
والقانونيــة  التاريخيــة  احلقــوق 

للشــعب  والوطنية  والطبيعيــة 
الفلســطيني، ويقوض مكانة األمم 
املتحدة وســيادة القانــون الدولي، 
وميثل بالتالي تهديدا للسلم واألمن 

الدوليني«.
فيما تطرق وزيــر اخلارجية اللبناني 
إلى موضــوع نقل  باســيل  جبران 
املؤمتر  األمريكية خــال  الســفارة 
الدولي حلماية ضحايا أعمال العنف 
األثنيــة والدينيــة الــذي عقد في 

بروكسل.
وتســاءل مخاطبــا اجملتمعني: »أال 
ترون أن نقل ســفارة أميــركا إلى 
القدس وتزامن هذا مع مؤمترنا اليوم 
هو اســتفزاز جديد وحتد ملشــاعر 
املايني من املســيحيني واملسلمني 
في العالم ومس مبقدســاتنا يؤدي 
الى دفع الناس ملزيــد من رد الفعل 

والتطرف؟«.
وفي تعليقات لوكالة »رويترز« على 
هذه  باســيل  املؤمتر، وصف  هامش 
اخلطــوة األمريكيــة بأنهــا »حترك 

التوترات  مــن  مزيــدا  سيســبب 
وســيؤدي ملزيــد من التطــرف في 
نســتطيع  »ال  مضيفا:  املنطقة«، 
قبول هذا النوع من الســام بينما 

تختطف القدس«.
كما أعرب العــراق عن رفضه لنقل 
الســفارة األميركية إلــى القدس. 
وجاء في بيــان للخارجية العراقية 
أن »ما يجري اليوم من نقل ســفارة 
الواليات املتحدة إلى مدينة القدس 
اعتبار هذه  واإلصرار علــى  العربية 
املدينــة العربية عاصمــة للكيان 
الصهيوني يعد أمرا مرفوضا ومثيراً 
لغضب مئــات املايني مــن العرب 
واملسلمني واملســيحيني في جميع 
أرجاء العالم، ويعد مخالفة صارخة 

للقرارات الدولية ومسار السام«.
مــع  تضامنــه  العــراق  وأكــد 
عواقب  من  وحذر  الفلســطينيني، 
خطيرة للخطوة األميركية وتوقع أن 
يكون لها أثر سلبي على الصعيدين 

السياسي واألمني.

ردود األفعال على نقل السفارة األميركية إلى القدس

تظاهرات جديدة وجلسة لمجلس األمن غداة حمام دم في غزة

أكثر دموية في 
النزاع اإلسرائيلي 
الفلسطيني منذ 

الحرب التي شنتها 
إسرائيل على قطاع 

غزة في صيف 
2014 مع إصابة 
2400 فلسطيني

من تظاهرات غزة
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7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

عرضــت وزارة النفط مشــروع 
النفط  لتكرير  مصفاة  إنشــاء 
لالســتثمار، داعية الشــركات 
االســتثمارية التخصصية الى 
تقدمي عروضها في موعد أقصاه 

الـ 31 من متوز املقبل. 
بيان  النفط فــي  وزارة  وقالــت 
لهــا، أمــس الثالثــاء، إن »لدى 
املســتثمرين املهتمــن بتقدمي 
العروض إلنشــاء مصفاة تكرير 
ألــف برميل   70 نفط بطاقــة 
يوميا في الديوانية جنوبي بغداد 
حتى 31 متوز لتقدمي عروضهم«.

واملصفــاة واحــدة مــن عــدة 
مشــاريع ملعاجلــة النفط اخلام 
يعرضهــا العراق في إطار خطة 
لتحقيــق االكتفــاء الذاتي من 

املنتجات النفطية.
في السياق، أعلن مدير الشؤون 
الدولية بشركة النفط الوطنية 
االيرانية عن اســتعداد الشركة 
الطبيعي  بالغــاز  العراق  تزويد 
بهــدف تغطيــة االســتهالك 
احمللــي والصناعي والتجاري عبر 
االنابيب التصديرية بن البلدين.

وأوضح بهزاد بابــازادة أن اولوية 
العراق حاليا اســتيراد الغاز من 
ايران لرفد احملطــات الكهربائية 

ومن ثم لالستعمال املنزلي.
الوطنية  الشركة  أن  الى  ولفت 
الصناعية  املــدن  بتزويد  ترغب 
العراقيــة الواقعة على ممر خط 
االنابيــب التصديرية للعاصمة 
بالغاز  البصرة  ومحافظة  بغداد 

الطبيعي.
ايران  يذكر أن بحسب اتفاق بن 
والعــراق، فــان املرحلــة االولى 
الــى محطتن  الغاز  لتصديــر 
للكهربــاء في بغــداد والبصرة 
إذ  املاضــي،  العــام  انطلقــت 
تســتورد بغداد الغــاز من ايران 
يوميــا عبر انبــوب من محطة 
»نفت شــهر« التصديرية )غرب 

ايران(.
امــا املرحلــة الثانيــة تختص 
بتوريد الغاز للبصرة عبر محطة 
شلمجة )جنوب غرب ايران( التي 

ســتبدأ بعد معاجلــة العقبات 
املالية من اجلانب العراقي.

النفط  أســعار  ارتفعت  عاملياً، 
إلى أعلى مستوى  الثالثاء  أمس 
لها فــي ثالث ســنوات ونصف 
بدعم من شح املعروض وعقوبات 
أميركية مزمعــة ضد إيران من 
املرجح أن تعطل صادرات النفط 
املنتجن في  اخلام من أحد أكبر 

الشرق األوسط.
وبلغ خــام القياس العاملي برنت 
79.02 دوالر للبرميــل، مرتفعــا 
79 ســنتا، وهو أعلى مســتوى 
منذ تشرين الثاني 2014. وارتفع 
برنت 70 ســنتا إلى 78.93 دوالر 
األميركي  اخلام  وارتفع  للبرميل، 
اخلفيف 40 ســنتا إلــى 71.36 

قرب  أيضا  وهــو  للبرميل،  دوالر 
أعلى مســتوياته منذ تشــرين 

الثاني 2014.
وارتفعت أسعار النفط العاملية 
أكثر مــن 70 باملئــة على مدى 
العــام املنصرم بســبب الزيادة 
احلادة في الطلــب وتخفيضات 
اإلنتــاج التــي تنفذها منظمة 
)أوبك(  للبترول  املصدرة  البلدان 
بقيادة الســعودية مع منتجن 
رئيســين آخريــن مــن بينهم 

روسيا.
أنها  املتحدة  الواليــات  وأعلنت 
ســتفرض عقوبات علــى إيران 
بســبب برنامجها النووي مما زاد 
اخملــاوف من أن تواجه األســواق 
نقصا في وقت الحق هذا العام 

التجارية  القيــود  تدخل  عندما 
حيز التنفيذ.

وقــال وليــام أولوخلــن احمللل 
االستثماري لدى ريفكن لألوراق 
املالية ”التزام الســعودية وباقي 
أعضاء أوبك بتخفيضات اإلنتاج 
عامــل رئيس في دعم الســعر 
في اللحظة احلالية، إضافة إلى 
الواردات من  انخفــاض  احتمال 
ويرتفع  العقوبات“.  بسبب  إيران 

الطلب العاملي بشكل حاد.
الثالثاء  يــوم  بيانات  وأظهــرت 
ارتفاع معدالت تشغيل مصافي 
التكرير في الصن، أكبر مستورد 
للنفط في العالم، 12 باملئة في 
نيســان مقارنة بالشهر نفسه 
من العــام املاضي، إلــى 12.06 

مليــون برميل يوميــا، في ثاني 
أعلى مســتوى مســجل على 

أساس يومي.
وأنهى شح املعروض في األسواق 
تراكم اإلمــدادات العاملية التي 
بن  النفط  أســعار  خفضــت 

نهاية 2014 وبداية 2017.
وأظهرت بيانات ألوبك نشرت يوم 
االثنــن أن مخزونات النفط في 
دول منظمة التعاون االقتصادي 
آذار  فــي  انخفضت  والتنميــة 
إلى تســعة مالين برميل يوميا 
سنوات،  خمس  متوســط  فوق 
340 مليون فوق  انخفاضا مــن 
الثاني  املتوسط في كانون  ذلك 

.2017
األميركــي  اخلــام  وأســعار 

منخفضة بشكل حاد عن برنت 
بسبب االرتفاع الكبير في إنتاج 
النفــط بالواليــات املتحدة إلى 
10.7 مليــون برميــل يوميا مما 
يجعل السوق األميركية تتلقى 

إمدادات جيدة.
إدارة معلومات الطاقة  وقالــت 
األميركيــة يوم االثنــن إن من 
النفط  انتاج  يرتفــع  أن  املتوقع 
 145 نحو  األميركــي  الصخري 
ألــف برميــل يوميا إلــى 7.18 

مليون برميل في حزيران.
ومــن املتوقــع أن يرتفــع إنتاج 
حوض برميــان، أكبر رقعة نفط 
أميركيــة، مبقدار 78 ألف برميل 
يوميا إلى مستوى قياسي جديد 

يبلغ 3.28 مليون برميل يوميا.

»النفط« تدعو الشركات االستثمارية
لتقديم عروض إنشاء مصفاة الديوانية

79 دوالرا لبرميل برنت العالمي

أعلن مدير الشؤون 
الدولية بشركة 
النفط الوطنية 
االيرانية عن 
استعداد الشركة 
تزويد العراق بالغاز 
الطبيعي بهدف 
تغطية االستهالك 
المحلي والصناعي 
والتجاري عبر 
االنابيب التصديرية 
بين البلدين

منشأة نفطية جنوبي البالد »ارشيف«
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

أســبوعا  األميركية  اإلدارة  تواجــه 
على  مفاوضات  خالله  جتري  ضاغطا 
محاور عدة مع شــركائها التجارين 
الرئيســين، االحتــاد األوروبي وكندا 
واملكســيك والصــن، مــع اقتراب 
اســتحقاقات حاســمة، وال سيما 
احلــر ألميركا  التبادل  اتفاق  بشــأن 

الشمالية )نافتا(.
ويلبور  األميركي  التجارة  وزير  ويعقد 
روس محادثات مع املفوضة األوروبية 
ماملســتروم  سيســيليا  للتجــارة 
األميركية  اجلمركية  الرسوم  لبحث 
بنسبة 25 و%10 على واردات الصلب 
واألملنيوم القادمة مــن أوروبا، والتي 
علقهــا البيت األبيــض موقتا حتى 

منتصف ليل 31 آذار.
وحــذر روس بأنه »مــع االقتراب من 
اســتحقاق األول من حزيران، آمل أن 
وإذا  إلــى خامتة منطقيــة.  نتوصل 
لم يتحقق ذلك، فســتدخل الرسوم 
اجلمركية حيز التنفيذ«. ووافق البيت 
األبيض فــي األول من أيــار على أن 
ميدد لشــهر املهلة املمنوحة لالحتاد 
األوروبــي، عاداً أن بإمــكان الطرفن 

تخطي خالفهما التجاري.
ومن أجل إعفاء االحتاد األوروبي نهائيا 

من هذه الرســوم، تطالب واشنطن 
بفتح الســوق األوروبيــة أكثر أمام 
املنتجات األميركية، في حن تطالب 
بروكســل من جانبها بإعفائها من 
بصورة  األميركية  اجلمركية  الرسوم 
قبل  مشــروطة«  وغيــر  »كاملــة 
الدخول في أي محادثات مع شريكها 

األميركي.
وجتري هــذه احملادثات فــي ظل توتر 
قائم بن واشــنطن وبروكســل إثر 
قرار ترمب االنســحاب مــن االتفاق 
النــووي املوقع مع إيــران. من جهة 
أخرى، بدأت واشــنطن أمس الثالثاء 
أيضــا مفاوضات جديــدة مع نائب 
رئيس الــوزراء الصيني ليو هي الذي 
يقوم بزيارة لواشــنطن تستمر حتى 

السبت.
وقــال ويلبور روس »آمل بأن تســهل 
العالقات الشــخصية بــن الرئيس 
الصيني )شي  والرئيس  ترمب  دونالد 
جينبينغ( التوصل إلى اتفاق«، مشيرا 
إلــى التباعــد الكبير فــي املواقف 
الواجب تخطيه للتوصل إلى تسوية. 
واضافــة إلــى مطالبة واشــنطن 
التجاري  ميزانها  في  العجز  بخفض 
مع الصــن البالــغ 200 مليار دوالر، 
مســألة  املفاوضــون  ســيتناول 

مجموعة »زد تي إي« الصينية.
وأعلنــت الواليــات املتحــدة فــي 

تصدير  حظــر  نيســان  منتصــف 
جتهيزات وبرامج معلوماتية أميركية 

ســبع  ملدة  الصينية  للمجموعــة 
املعاجلات  ضمنهــا  مــن  ســنوات، 

الدقيقة الضرورية للهواتف الذكية 
التي تصدرها الشــركة. وسدد هذا 

التي  للمجموعة  القرار ضربة كبرى 
أعلنت وقف أنشــطتها الرئيســة 

بسبب العقوبات.
وكلــف ترمب وزير التجــارة البحث 
عن تســوية لهــذا الوضــع، ما قد 
يلقي بثقله على مســار البحث عن 
تسوية شــاملة للعالقات التجارية 

بن البلدين.
األســبوع حاســًما  هذا  يكون  وقد 
خصوصا التفاق نافتا، في وقت يعمل 
والكنديون  األميركيــون  املفاوضون 
واملكســيكيون منــذ أشــهر على 
حتديث هــذا االتفاق الــذي أبرم قبل 
نحو ربع قرن، بطلب من دونالد ترمب 
»كارثة فظيعة«  بأنــه  وصفه  الذي 

للشركات والعمال األميركين.
غيــر أن رئيس مجلس النــواب بول 
راين حــض إدارة ترمب على اإلفصاح 
بحلول  نافتــا  نواياها بشــأن  عــن 
مســاء اخلميس حتى يكون بوســع 
الكونغرس احلالي التصويت على أي 

اتفاق جديد قد يتم التوصل إليه.
ومــع اقتــراب انتخابــات منتصف 
من  السادس  في  الرئاســية  الوالية 
العسكي  العد  بدأ  الثاني،  تشــرين 
األميركين،  املفاوضن  الى  بالنسبة 
إذ أن نتيجــة عمليــة تصويت على 
صيغة جديــدة لالتفاقية قد تتبدل 
في حــال انتــزع الدميوقراطيون من 

اجلمهورين الســيطرة على مجلس 
النواب.

وتســتفيد إدارة ترمب حاليا من آلية 
تعرف بـ«املسار السريع« او »صالحية 
دعم التجارة« )تي بي إيه(، تســمح 
للرئيس بتمريــر االتفاقيات التجارية 
عبــر الكونغــرس بــدون أن يكــون 

بإمكانه إدخال تعديالت عليها.
لــم يبد أعضــاء الكونغــرس حتى 
اآلن أي نيــة لتجديــد هــذه اآللية 
املمنوحة للرئيس، ولو أن ترمب طالب 
بتمديدها لثالث ســنوات، وفي حال 
عدم إحراز تقدم بهذا الشــأن، فقد 

تعلق املفاوضات ألشهر طويلة.
وقــال روس فــي األســبوع املاضي 
الـــ48  املؤمتــر  انعقــاد  مبناســبة 
لألميركتن، »خالل بضعة أســابيع، 
باالنقالب  الزمنــي  اجلدول  ســيبدأ 
لغير مصلحتنا. وإن لم نحرز تقدما 
ســريعا، فمــن املســتبعد أن نحرز 
تقدما قبل نهاية السنة، وقد ال نحرز 
أي تقدم إطالقا«. غير أن ترمب ورئيس 
الوزراء الكندي جاســن تــرودو أبديا 
عزمهما التوصل »سريعا« إلى اتفاق.
تتعثر احملادثات بصــورة خاصة حتى 
اآلن على »قواعد املنشــأ« إذ تطالب 
واشنطن باستخدام مزيد من القطع 
األميركية في السيارات املصنعة في 

دول نافتا.

تقـرير

أسبوع من المفاوضات التجارية المكثفة في واشنطن
هددت بإدخال الرسوم الجمركية على البضائع األوروبية حّيز التنفيذ

تونس ـ رويترز:
قال وزير التنمية واالستثمار التونسي أمس الثالثاء 
إن اقتصاد بــالده منا 2.5 باملئة فــي الربع األول من 
2018 مقارنــة مع 1.9 باملئة فــي الفترة ذاتها قبل 

عام، بدعم من أداء قطاعي الزراعة واخلدمات.
وتكافــح تونس إلنعــاش اقتصادهــا العليل منذ 
هجومن كبيرين اســتهدفا ســياحا فــي فندق 
مبنتجع سوسة ومتحف باردو، وقتل فيهما عشرات 

السياح الغربين.
وقــال وزيــر التنميــة واالســتثمار زيــاد العذاري 
للصحافين إن هذا النمو مهم لالقتصاد التونسي 

بعد سنوات من الركود.
وأضاف ”حتقيق هذه النســبة هو بدايــة التعافي 

لالقتصاد من آثار العمليات اإلرهابية في 2015“.
ومنا القطاع الزراعي في الربع األول من 2018 بنسبة 
11.9 باملئة، ارتفاعا من 2.5 باملئة قبل عام، في حن 
تسارع منو قطاع اخلدمات إلى 3.3 باملئة من نحو 0.6 

باملئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتســع عجز امليزانية التركية إلــى 23.2 مليار ليرة 
)5.3 مليار دوالر( في األشهر األربعة األولى من العام، 

مقارنة مع 17.9 مليار قبل سنة.
وقال وزير املالية ناجي أقبال، أمس الثالثاء، إن العمل 

جار على حتقيق أهداف امليزانية للعام بأكمله. 
وتســتعد تركيا حاليا النتخابات رئاســية وبرملانية 
مبكــرة في 24 متــوز، وقــد تعهد أغبــال بااللتزام 

باالنضباط املالي. 
وقال الوزير إن عجز امليزانيــة بلغ 2.8 مليار ليرة في 
نيسان، انخفاضا من ثالثة مليارات في الفترة ذاتها 

من العام املاضي. 
وأظهرت البيانات أن الفائض األولي، الذي ال يشــمل 

مدفوعات الفائدة، بلغ 400 مليون ليرة في نيسان. 
وزادت إيرادات امليزانية 17.3 باملئة إلى 232 مليار ليرة، 
وارتفعت النفقات 18.3 باملئة إلى 255.2 مليار ليرة 
في األشــهراألربعة األولى من العام، حســبما ذكر 

الوزير.
وقال أغبال »بيانات امليزانية لألشــهر األربعة األولى 
تواصل االجتاه العام اإليجابي مبا يتماشى مع أهداف 

ميزانية 2018«.

لندن ـ رويترز: 
ظل اليــورو قابعا قرب أدنى مســتوى له في أربعة 
أشــهر أمس الثالثاء بعد منو اقتصــاد أملانيا بوتيرة 
أضعف مــن املتوقــع وارتفــاع عوائد الســندات 
األميركية الذي ســاعد الدوالر علــى التعافي بعد 

توقف موجة صعوده.
وأسهمت قوة الدوالر في اقترابه من أعلى مستوى 
له في ثالثة أشــهر ونصف الشهر أمام الن، بينما 
جرى تــداول عمالت رئيســية أخرى فــي نطاقات 
ضيقة قبل نشر نتائج مسح املعنويات االقتصادية 

مبنطقة اليورو ومبيعات التجزئة األميركية.
وكانت موجــة صعود الدوالر، التــي عوضت فيها 
العملــة األميركية معظم خســائرها في 2018، 
توقفت األســبوع املاضي عقب نشر بيانات مخيبة 

لآلمال عن التضخم األميركي.
وارتفع اليــورو 0.1 باملئة إلــى 1.1932 دوالر، لكنه 
يظل دون مســتواه املرتفــع البالــغ 1.1996 دوالر 
الذي ســجله يوم االثنن، والذي كان أعلى مستوى 

للعملة األوروبية املوحدة منذ الثالث من أيار.
وارتفع مؤشــر الــدوالر، الذي يقيــس أداء العملة 
األميركية أمام سلة من العمالت الرئيسية، بنحو 
0.1 باملئة إلى 92.646، صعودا من 92.243 يوم االثنن 

والذي كان أدنى مستوى له منذ الثاني من أيار.
وارتفعت عوائد ســندات اخلزانــة األميركية ألجل 
عشر ســنوات إلى نحو 3.02 باملئة بعدما صعدت 
نقطتي أســاس يــوم االثنن مما أســهم في دعم 

الدوالر.

تسارع نمو
االقتصاد التونسي 

تفاقم عجز الميزانية 
التركية 

أدنى مستوى لليورو
في 4 أشهر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في مواجهة السياســة احلمائية 
لدونالد ترمب، يريد االحتاد االوروبي 
وكوبا اظهار ان شــراكتهما التي 
ابرماها في نوفمبــر 2017 قائمة، 
وســتتعزز بتوقيع اتفــاق الثالثاء 

بشأن الطاقات املتجددة.
وقالت وزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
فيديريــكا موغوريني فــي انتقاد 
تســهم  »لم  االميركي  للموقف 
االنعزاليــة ابدا في تشــجيع )اي( 

تطور ايجابي«.

االول للمجلس  االجتمــاع  واندرج 
املشــترك لالحتاد االوروبــي وكوبا 
بعد ظهر أمس الثالثاء ببروكسل، 
في اطار اتفاق »احلوار السياســي 
التنفيذ  دخل حيز  الذي  والتعاون« 
 .2017 الثاني  في االول من تشرين 

خصوصا  االجتمــاع  وسيشــهد 
توقيــع مشــروع ثنائــي لتطوير 
الطاقات املتجددة في كوبا بقيمة 

18 مليون يورو.
هذا  خالل  االوروبيــون  يعتزم  كما 
العــام متويل برنامــج دعم لالمن 

مع مســاهمة  كوبا  في  الغذائي 
بقيمة 19,65 مليون يورو. 

وبروكســل  هافانــا  وســتطلق 
التنمية  حــول  حوارات  خمســة 
االنتشــار  وعــدم  املســتدامة، 
والسيطرة على االسلحة، وحقوق 

االنسان واالجراءات االحادية.
ويبحث احملور االخير احلظر املفروض 
من واشــنطن على كوبا. وتشكل 
دول االحتاد االوروبي ابرز مســتثمر 
اجنبي في كوبا، وتنشــط اساسا 

في قطاعي السياحة والبناء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لسوق العراق 
أمس  تعامــالت  املاليــة  لــألوراق 
عنــد   ،0.65% مرتفعــاً  الثالثــاء، 

مستوى 603.84 نقطة، رابحاً 3.89 
نقطة، مقارنة مبســتوى إغالق يوم 

االثنن.
وتراجع حجــم التداوالت أمس إلى 

1.44 مليار سهم، في مقابل 7.52 
مليار سهم باجللسة املاضية، كما 
إلى  التــداوالت  انخفضــت قيمة 
894.18 مليــون دينــار، في مقابل 

7.58 مليار دينار باجللسة السابقة.
 9 ارتفــاع  البورصــة،  أداء  ودعــم 
الزراعية  املنتجات  أسهم، تقدمها 
بغداد  مصــارف  تــاله  بـــ9.59%، 

والشرق   ،4.55% واملوصل  بـ8.51%، 
واالســتثمار  بـ4.35%،  األوســط  

%2.38، وسومر التجاري بـ 1.12%
فــي املقابــل، تراجع 11 ســهماً، 

تصدرها إنتاج األلبسة %7.28، تاله 
مصــرف االئتمــان%5.17 ومصرف 
ايالف %4، وتصنيع وتسويق التمور 

%3.1، وألعاب الكرخ بـ 1.62%.

االتحاد األوروبي وكوبا يوّقعان اتفاقًا بشأن الطاقات المتجددة

تراجع حجم تداوالت »األوراق المالية«

وزير التجارة األميركي ويلبور روس



د. أسعد كاظم شبيب*

الكورية  اجلزيرة  األزمة في شبه  تعود 
إلى ســنوات ما بعد احلــرب العاملية 
الثانية )1939 ـــ 1945(، حيث التركة 
الثنائية  من الهيمنــة والنفوذ بــن 
املتحدة،  بالواليات  املتمثلة  القطبية 
واالحتاد السوفيتي السابق على الدول 
اخلاسرة، وفي تلك الفترة كانت شبه 
اجلزيرة الكورية حتت ســيطرة اليابان 
اليابان  وبخسارة  وعسكرياً،  سياسياً 
في احلرب العاملية الثانية، حتررت شبه 
اجلزيرة الكورية من سيطرة اليابانين 
مــن قبل الواليــات املتحــدة واالحتاد 
الســوفيتي، فحررت األخيرة القسم 
الشمالي من شــبه اجلزيرة الكورية، 
وظل حتت ســيطرة االحتاد السوفيتي 
سياســيا وإيديولوجيــا حتــى بعد 
إنهياره، بينما أصبح القسم اجلنوبي 
الواليات  من شــبه اجلزيرة حتت نفوذ 

املتحدة االميركية وإلى يومنا هذا.
دخل البلدان صراعــا أهلياً عنيفاً في 
عام 1950 شــارك السوفيت والصن 
إلى جانب كوريا الشــمالية، مما جعل 
تتدخل  االميركية  املتحــدة  الواليات 
لصالح صد قوات كوريا الشمالية من 
إحتالل كوريا اجلنوبية، وظلت العالقة 
بعد ذلك يســودها التوتر والقطيعة 
حتى مــا بعد توقيع الهدنة في العام 
1953، وبقت كوريا الشــمالية تسير 
الســوفيتي حتى  االحتاد  على خطى 
بعد إنهياره في عــام 1991، وبدأ مع 
بداية األلفيــة الثالثة تصعيداً كبيراً 
في  الشــمالية  كوريا  أعلنت  عندما 
عام 2003 إنســحابها مــن معاهدة 
اإلنتشــار النووي، وهو ما أثار سخط 
خصــوم الكوريــن الشــمالين من 
اليابانين  ومــن  اجلنوبين  الكوريــن 
فضال عن حليفاهما الواليات املتحدة 
االميركية، ومرت الدبلوماسية ما بن 
واإلقليمية في أشد  الدولية  األطراف 
التوتــر عندما أعلنــت كوريا  حاالت 
الشــمالية في عــام 2006 عن جتربة 
نووية، حتى أن الرئيس االميركي جورج 
بوش االبــن صنف كوريا الشــمالية 
ضمن محور الشر الذي يتضمن إيران 
بعد إحتالله للعــراق، وحاولت كوريا 
الشــمالية أن تتراجــع عــن إعالنها 
النووي في عــام 2007 وقامت بإغالق 
مفاعل )يونغبيــون( من جديد، وترتب 
عن ذلك رفع الواليات املتحدة اســم 
كوريا الشــمالية مــن على الئحتها 
اخلاصة باإلرهاب، وحاولت دبلوماسية 

الطرفن فــي العام ذاته عقد قمة ما 
بن الرئيسن الشمالي واجلنوبي إال أن 
نتائجها كانت غيــر مثمرة. وفي عام 
2012 أعربــت كوريا الشــمالية أنها 
رمبا توقف أنشــطتها النووية مقابل 
احلصول على الغــذاء بعد جملة من 
العقوبات االقتصادية من قبل اجملتمع 
الدولي. من جانبها رحبت إدارة الرئيس 
التصريح  بهذا  أوباما  باراك  االميركي 
ووصفته بالتقدم، وأعلنت عن قيامها 
بإرسال 240 طنا من املعونات الغذائية 
لكوريا الشــمالية. وفــي عام 2013 
صدر قرار من مجلــس األمن يطالب 
كوريا الشــمالية بإنهــاء برنامجها 
النووي، لكن األخيرة رفضت القرار في 
إشــارة إلى حتديها للعقوبات الدولية 
ونيتها اإلستمرار نحو هدفها بأمتالك 
أسلحة نووية، رافق ذلك تصعيد غير 
مســبوق في التوترات األمنية بشبه 
لقيام كوريا  نتيجــة  الكورية  اجلزيرة 
الشمالية بتنفيذ ثالث جتاربها النووية 
 ،2013 يوم منتصف شهر شباط من 
كما خرجــت تصريحات مــن كوريا 
الشــمالية تصف الواليــات املتحدة 

بأنها »العدو اللدود للشــعب الكوري 
الشمالي«، وأستمر هذا التوتر خاصة 
بعد إطالق كوريا الشــمالية جتاربها 
البالستية  الصواريخ  على مســتوى 
احلاملة للــرؤوس النووية، وهو ما أثار 
ترامب  الرئيس االميركي  إدارة  سخط 
وحلفــاءه مــن الكوريــن اجلنوبين 
واليابانيــن على حد ســواء، ووصل 
األمــر بعد ذلك مباشــرة إلى تهديد 
متبادل مــن قبل الرئيــس االميركي 
ترامب عندما قال: »لدي زر نووي أقوى 
وأكبر من زرك اجلديد«، وأنه ميسك بزر 
إطالق الصواريــخ النووية، وهي دائما 
على أهبة األستعداد. فيما أستخف 
وزير خارجية كوريا الشمالية بتهديد 
الرئيس األميركي ترامب بتدمير بالده 
ووصفه بأنه: »نبــاح كلب«، ويبدو أن 
هــذا التهديد إعالمــي يكمن خلفه 
نية من قبل الطرفــن في فتح حوار 
مباشر وســريع ألسباب قد تنطوي ال 
عزل خصوم الواليات املتحدة كروسيا، 
والصن، وإيــران، ومتثلت بوادر اإلنفتاح 
االميركي بزيــارة بومبيو مدير وكالة 
اخملابرات االميركيــة CNN(( وقت ذاك 

إلى كوريا الشمالية واللقاء بزعيمها 
كيم جونــغ اون، مما واجه إعتراضا من 
قبل تيلرسون وزير اخلارجية االميركي 
املقــال والداعي إلى احلــوار مع كوريا 
الشمالية لكنه أستفهم عن معنى 
اإلنفتــاح االميركــي دون املقدمــات 
الشمالية، تكلل  الضرورية مع كوريا 
عن هذا اللقــاء اإلتفاق عن عقد قمة 
مرتقبــة ما بن الرئيســن االميركي 
ترامب، والكوري الشمالي كيم جونغ 
اون، ولعل ما شــهدته شــبه اجلزيرة 
الكوريــة في يوم اجلمعة من شــهر 
نيســان من عام 2018مــن لقاء على 
حدود الدولتن في منطقة )بامنونغوم( 
بــن رئيس كرويا اجلنوبيــة مون جاي 
للواليــات  اإلســتراتيجي  احلليــف 
املتحدة، ورئيس كرويا الشمالية كيم 
جونغ اون، كأحدى املقدمات الرئيسة 
الطرفن  مابــن  اخلالفات  لتســوية 
اجلاريــن املتعاديــن منــذ أكثر من 
خمســن عاما، بعد محاوالت ثانوية 
لعــب دورا كبيرا كالســماح للفريق 
األوملبي لكوريا الشــمالية في اللعب 
مع نظيره اجلنوبي في ســيول، وعليه 

ميكن قراءة هذا التقارب الدبلوماسي 
غير املســبوق في التاريخ السياسي 
احلديث ما بن كوريا اجلنوبية والواليات 
املتحدة من جانب، وكوريا الشــمالية 
ثاني من خالل املســتوين  من جانب 

اآلتين:
1 - على مستوى شبه اجلزيرة الكورية

  ميثل اللقــاء الثنائي ما بن أقطابها 
محاولة لترطيب األجواء وطي صفحة 
وإنهــاء مجاالت  العدائية،  األعمــال 
الصــراع ومنها النزاع حــول إمتالك 
الســالح النــووي في شــبه اجلزيرة 
الكورية، وحســب ما جــاء في املؤمتر 
الصحفي للرئيســين تعهدا بإنهاء 
وإيجاد سياسة  الدولتن،  بن  الصراع 
جديدة متواصلة لبناء عالقات جديدة، 
إذ أن الرجلن توصــال إلى قناعة بأنه 
ال ميكن لشــيء أن يفصــل بينهما. 
مــن هنا، فهما يســعيان إلى حتقيق 
وضع  من خالل  مطامح شــعبيهما 
سياســة جديدة مبنية على السلم 
والســالم، كل ذلك مــن خالل إطالق 
مكاتب عمل مشتركة، لكن السؤال 
األبرز الذي يحوط ببوادر حســن النية 

ما بن الطرفن الشــمالي واجلنوبي، 
إلى أي حد يتوقف جناح هذه املساعي 
على تطــور عالقة كوريا الشــمالية 

الدبلوماسية بالواليات املتحدة؟.
2 - على املستوى الدولي

  بالرغم مــن ترحيب حلفــاء كوريا 
الشمالية من الروس، والصن، إضافة 
إلــى األوربين، واألميــركان بالتقارب 
الكوري ــــ الكــوري، وحلحلة حالة 
التوتــر فــي منطقة أقصى شــرق 
آســيا، لكن هنــاك إشــكاليات قد 
حتيط بالتحالفات الدولية منها على 
اإلفتراض ماذا سيكون موقف  سبيل 
روســيا والصن من كوريا الشمالية 
في حالة تقــارب األخيرة من الواليات 
املتحــدة؟، خصوصا وأن هنــاك زيارة 
مترقبة للرئيــس االميركي قد تنهي 
الدولتن،  مابــن  الطويلة  اخلالفــات 
ولإلجابة على اإلشكالية، فإن حقيقة 
الفترة  هذه  في  اإليديولوجي  التقارب 
أو حتــى في املســتقبل القريب غير 
منها:  كثيرة  ألسباب  نهائيا،  مطروح 
واالجتماعي  السياســي  النهــج  إن 
وأعراف  كقوانن  السائد  واالقتصادي 

في كوريا الشمالية يقترب كثيرا من 
الشمولية،  اإليديولوجية اإلشتراكية 
النهــج اإليديولوجي  أن  فــي حــن 
الليبرالــي فــي الواليــات املتحــدة 
إيديولوجي  مختلف بل هو في صراع 
مع النهــج اإلشــتراكي، إذن فإذا ما 
كان هنــاك تقارب أميركــي ـ كوري 
الدبلوماسية  العالقة  بذلك  يشــبه 
بــن االميركــي ـ الصينــي في عام 
1979 لكنــه يبقــى في ســياقاته 
الدبلوماسية اإلعتيادية، كون الرؤساء 
االميركين ظلوا يعتقــدون: طاملا أن 
الصن دولــة إشــتراكية ال ميكن أن 
الطبيعية  فوق  عالقات  إلى  تنســاق 
مع الواليات املتحــدة، وعليه فأن هذا 
التقارب ال يزعج القطب الروســي ـ 

الصيني املناوئ للواليات املتحدة.
  اإلفتراض الثاني: ماذا سيكون املوقف 
املرتقــب من اليابــان جتــاه الواليات 
املتحــدة حليفها اإلســتراتيجي في 
الشــمالية  تنــازل كوريا  حالة عدم 
النووي  الســالح  إمتالك  مسألة  عن 
وتصنيع الصواريــخ بعيدة املدى، في 
ظــل تقارير تقــول: »إن أمريكا تدرك 
بأن كوريا الشــمالية متتلك ســالح 
نــووي وبالتالــي عليهــا أن تتعامل 
مع الشــمالية على هذا األســاس«، 
الـ)14(  وملفات معقدة أخرى كملف 
ســجينا مــن اليابانين فــي كوريا 
ولإلجابة  ســنوات،  منذ  الشــمالية 
املطالب  عنها، فهنــاك جملة مــن 
منهــا: إن اليابان أعتقــدت أن الوقت 
الضغط  لتخفيــف  مناســبا  ليس 
االميركي عن كوريا الشمالية وأن أي 
تقارب مفاجئ يعــد مبثابة الصدمة، 
اليابانية  إن احلكومة  الثاني،  واملطلب 
بقيــادة رئيس الوزراء احلالي شــينزو 
آبي صعدت إلى الســلطة عبر إخافة 
اجلماهير مــن دول اجلور وبالتالي فهي 
متيل إلى التشــدد مع دول اجلوار وفي 
مقدمتهــا كوريا الشــمالية، وعليه 
أن موقــف اليابان فــي ظل احلكومة 
احلاليــة ال ترغب في تقبــل التقارب 
الكوري ـ الكوري مــن جهة والكوري 
الشمالي والواليات املتحدة من جهة 
املســتقبلي  املنظور  في  لكن  أخرى، 
ســتقبل احلكومة اجلديدة في اليابان 
ما  اإليجابية  الدبلوماسية  التطورات 
بن كوريا الشمالية وجارتها اجلنوبية، 
وبــن األخيرة والواليــات املتحدة من 
الشــمالية من جهة  جهة وكوريــا 

أخرى.

* مركز املستقبل للدراسات 
االستراتيجية.

خالد المطلوب*

يسهم جناح الثورات الكبرى التي حتمل 
أفكارها  بانتقــال  إيديولوجيا  طابعــا 
اإلقليمي  املســتوى  علــى  وعقائدها 
والدولــي، فيعّجــل ذلــك النجاح من 
الثــورة وتقبل  عملية انتشــار مبادئ 
أفكارها بوتيرة أسرع وبتأثير أشد وقعا. 
وينبغي اإلشــارة إلى أن الفكر األصيل 
يأتي نتاجــا لظروف زمانيــة ومكانية 
خاصة ومحددة، وأن عملية نقل املبادئ 
يتطلب  منبتهــا  إلــى خارج  واألفكار 
تكييفــا مناســبا لظروفهــا البيئية 
اجلديدة، وميكن في هذا الصدد اإلشارة 
إلــى التكييف الــذي حــّل بالعقيدة 
قامت  يوم  الكالفينية-البروتستانتية، 
بريطانيــا باضطهــاد مناصــري تلك 
العقيدة وتهجيرهم إلى العالم اجلديد 
»أميركا«، فظهر هناك تعديال للمذهب 
البروتستانتية«  »األخالق  مسمى  حتت 
وروح الرأسمالية بتأثير من أفكار عالم 
االجتماع ماكس فيبر والفيلسوف ليو 

شتراوس.
ولعل املثــال األكثر أهمية على صعيد 
العالــم عــن تســّرب اإليديولوجيات 
الثورة  هــو  وغربــا،  اجلديــدة شــرقا 
الفرنســية ســنة 1789م التي ألغت 
امللكية املطلقة واالمتيازات االقطاعية 
وكانــت  االرســتقراطية...  للطبقــة 
الثورة الفرنسية مبنزلة املدخل الرئيس 
لتنظيــم الدولة في العصــر احلديث، 
حيث ما تزال التطبيقات الدســتورية 
لهذه الثورة )مثل إقرار فصل السلطات، 
الدولة، تشــكيل  الدين عــن  فصــل 
جمعيــة وطنية، اختيــار جلنة لكتابة 
الدستور، إجراء االنتخابات العامة( هي 
املعتمدة عنــد وقوع التغييرات اجلذرية 
في بلــدان العالــم اخملتلفــة. وكانت 
قد شملت  الفرنســية  الثورة  تأثيرات 
والدميقراطيات  اجلمهوريــات  تنامــي 

وتراجع الديكتاتوريات واالستبداد. 
وباملثل؛ كان جناح ثورة أكتوبر في روسيا 
ســنة 1917م وتســلم الشــيوعين 
األثر في  للســلطة هنــاك، عظيــم 
تقّبل الكثير مــن األحزاب والتجمعات 
السياســية واملثقفن من شتى بقاع 
العالــم، للفكــر الشــيوعي. وكانت 
السلطة الســوفيتية الناشئة -مبعية 
قد  »الكومنترن«-  الشــيوعية  األممية 
التعريــف دوليا  اســهمت عمليا في 
أكتوبر  وبثورة  املاركســية  بالفلسفة 
االشــتراكية، من خالل إتاحة الفرصة 
العماليــة  األحــزاب  لقياديــن مــن 

والشيوعية من مشارق األرض ومغاربها 
الدراســات  معهــد  فــي  للدراســة 
الذي أنشئ خصيصا لهذا  املاركسية، 
الغــرض. ومــن القيادات التــي تلقت 
دراســتها احلزبية فــي معهد كادحي 
الشــرق؛ خالــد بكداش زعيــم احلزب 
سلمان  ويوسف  الســوري،  الشيوعي 
يوسف زعيم احلزب الشيوعي العراقي. 
كما ميكن القول إن وصول الفاشــين 
للحكم في أملانيا ســنة 1933م، ومن 
ثم جناحاتهم الكبيرة في الشطر األول 
الثانية، قد ســاعد  من احلرب العاملية 
عامليا،  القومــي  الفكر  انتشــار  على 
فتأسســت أحزاب قوميــة -وبخاصة 
الباحثة عن  املســتعَمرَة-  البلدان  في 
وبالرغم  القومي.  واستقاللها  هويتها 
بصفتها  الفاشية  النظرية  شذوذ  من 
أكثر أشــكال الفكــر القومي تطرفا، 
إال أنهــا القــت ترحيبا وتأييــدا عامليا، 
وأجرى عدد من التنظيمات ذات النزعة 
القومية في بلدان محتلة، اتصاالت مع 
قيادة هتلر ملســاعدة تلك التنظيمات 
في التخلــص من االحتــالل، كما هو 
احلال مع أمن احلسيني مفتي القدس 
والذي  العشــرين،  القرن  في ثالثينيات 
فكر باالستعانة باألملان لتخليص بالده 
فلسطن من االحتالل البريطاني، وذات 
األمر حدث مع رشــيد عالي الكيالني 
الذي وقف ضد الوجــود البريطاني في 
العراق إبان احلرب العاملية الثانية، وكان 
جزء من رهانه في اتخاذ ذلك املوقف هو 

التعويل على نصرة أملانيا له. 
وبالعــودة إلى الفكر األممــي؛ أجنز كارل 
فلســفته  1818-1883م  ماركــس 
اخلاصة بالشيوعية كنظام »اقتصادي-
سياســي-اجتماعي«، في ظروف أوروبا 
القرن التاسع عشر، حيث متكن ماركس 
من متابعة النضج الرأسمالي إلجنلترا 
وأملانيا وفرنســا، وما رافق ذلك النضج 
من منــو لطبقة عاملة ماهــرة متارس 
»الصناعات  املســتوى  عالــي  اإلنتاج 
الثقيلة«، ولكنها تعاني في ذات الوقت 
واجتماعي.  اقتصــادي  اضطهــاد  من 
فــكان ذلــك الظرف محفــزا ملاركس 
إلنتــاج أفكاره عــن إنصــاف العمال 
واملساواة  االجتماعية  العدالة  وحتقيق 

وإلغاء الفوارق الطبقية... 
العراقي  الشــيوعي  احلزب  فهل متكن 
من مالءمــة النظرية الشــيوعية مع 
واقع حال العراق؟ كانت أفكار يوســف 
احلقيقي  املؤسس  سلمان يوسف وهو 
للحزب الشــيوعي العراقي تسير في 
هــذا االجتــاه، وتطالب بفهــم خاص 
للفكر الشــيوعي ومباركسية عراقية 

-إذا جــاز القــول- تالءم وضــع وظرف 
البالد قبل منتصف القرن العشــرين، 
املزاوجة بن  الرجل بأهميــة  فقد آمن 
األممية كمقولة شيوعية وبن الوطنية 
العراقية كطرح محلي محض. كذلك 
كان حســن محمد الشــبيبي رفيق 
يوســف مؤمنا بذات التوجــه، وهو ما 
ميكن تلمســه بوضــوح فــي التقرير 
الذي قدمه الشبيبي إلى الكونفرانس 
األول للحــزب، والذي تطــرق فيه إلى 
أهمية تفســير الواقــع العراقي على 
املاركسية. غير  واملبادئ  األســس  وفق 

أن إعدام يوســف ســنة 1949 -ومعه 
قائدا  العراق  أفقد شيوعيو  الشبيبي- 
مهمــا ومفكــرا مبدعا، ولعــل بقاء 
يوســف حيا، كان بإمكانــه أن يصنع 
مالئمــة أكثر واقعية بن الشــيوعية 
التي أملــت ظهورها أوضاع خاصة في 
وبن ظروف  الرأســمالي،  الغرب  بلدان 
العــراق ذلــك البلد الــذي يغلب على 

سكانه الطابع الفالحي. 
ولكن، قبل أي شــيء آخر؛ هل ناقشت 
القيادات الشــيوعية فــي العراق بعد 
يوســف أمــورا نظرية تتعلــق بنقد 

الفلسفة املاركســية، من منطلق أن 
اعتنــاق الفكر تســبقه مرحلة اإلميان 
بصحته؟ فهل تداولــت تلك القيادات 
-مــن بن مســائل كثيرة- تسلســل 
مراحل التاريخ حســب تصور ماركس 
تبدأ  والتــي  التاريخيــة«،  »احلتميــة 
باملشاعية البدائية وتنتهي بالشيوعية 
التي تضمحل فيها الطبقات فيختفي 
بذلك تناحرها كنتيجة حتمية، ألم يَرَ 
شيوعيو العراق أن ذلك التصور يحمل 
في طياته الشيء الكثير من اليوتوبيا 
واخليال، الذي ينافي الطبيعة البشرية 

القائمة على قاعدة »احلرب والســالم« 
وعلى مبــدأ »القــوة والضعف« منذ 
بداية التاريخ املكتوب حتى يومنا هذا، 
فهل ميكن لفلســفة ما أن تستشرف 
أو  ملئات  اإلنســاني  الســلوك  تغيرات 

آلالف السنن املقبلة! 
يجــدر مالحظته  الذي  األخر  املؤشــر 
عــن احلــزب الشــيوعي العراقي، هو 
فشــله في الوصول إلى ســدة احلكم 
برغم عمره الذي جاوز الثمانن ســنة، 
وقــد يبدو مــن املفيد التنويــه بعدم 
اســتالم أي من األحزاب الشيوعية في 
عموم املنطقة العربية للســلطة في 
بلدها، فهــل ميكن أن يُعــزى ذلك إلى 
الكبيرين  القطبن  بن  الدولي  الصراع 
متخض  وما  والرأســمالي،  االشتراكي 
عنه من استخدام سالح الدين في جلة 
ذلك الصراع للطعن في أفكار اآلخر، أم 
أن سبب الفشــل قد يرجع إلى ظروف 
املنطقة -املطبوعة بالتدين اإلسالمي- 
وشوهتها  الشــيوعية،  رفضت  والتي 
في كثير من األحيان بحمالت منظمة 
دينية،  ومن مؤسســات  من حكومات 
أم أن أمر الفشــل ذاك ميكــن أن يعود 
أو اســتراتيجية  إلى أخطاء تكتيكية 
يتحمــل وزرها الشــيوعين العراقين 
وحدهم، أو إلى عوامــل فكرية تتعلق 

بجوهر النظرية؟  
أما بخصوص الفكــر القومي العربي 
فكانــت منابعــه األولى فــي العصر 
العرب  ارتبطت بســعي  احلديث، قــد 
العثمانية  الســيطرة  للتخلص مــن 
أســوة باألوروبيــن الشــرقين، الذين 
جنحوا في احلصول على اســتقاللهم 
فعليا من الســلطنة العثمانية. وتأثر 
االجتاه القومــي العربي كذلك باألتراك 
التركية  احلركة  يوم شهدت  أنفسهم 
ملحوظا،  تناميا  »الطورانية«  القومية 
أمام تراجع النزعــة العثمانية الدينية 
ســيما عقب انقالب جمعيــة االحتاد 
والترقــي ســنة 1908م. كمــا اختط 
الفكــر القومــي العربــي الحقا خط 
النظريــة األملانية، والتــي كان من بن 
واللغة،  العنصر  الرئيســية؛  أسسها 
وهي نظرية مناســبة متامــا للدويالت 
األملانية التي ســعت للتوحد في دولة 
جامعة، حيث يربــط بن تلك الدويالت 
العنصر اجلرماني واللغة الواحدة، ولعل 
العرب  القوميــن  دفع  الذي  الســبب 
لألخذ بالنظريــة األملانية عن القومية، 
هو ما ميكن تلمسه من تقارب وتشابه 
بن األملان والعرب من ســيادة العنصر 

الواحد وشيوع اللغة املشتركة.  
 وعن حــزب البعث العراقــي، بوصفه 

أحد جتليات الظاهرة القومية العربية، 
والذي استقى أفكاره األولى من بعض 
شخصيات البعث السوري التي درست 
العــراق؛ يرفع هذا احلزب شــعاره  في 
األساســي »أمــة عربية واحــدة، ذات 
رســالة خالدة«، وال يعير كثير أهمية 
حلقــوق القوميــات الصغيــرة عدديا 
والتجمعــات الســكانية األخرى، من 
كلدان وآشــور وسريان وأكراد وغيرهم، 
وتذويب  منطلقــا من فكــرة صهــر 
األكبر،  بالقومية  الصغــرى  القوميات 
إذ أن اســم احلزب الكامل يعكس تلك 
الفكرة العنصرية »حزب البعث العربي 
العراق  االشتراكي«. وقد ســعى بعث 
-وهــو على رأس الســلطة في البالد- 
ملعاجلــة متردات العناصر غيــر العربية 
معاجلــات مرحليــة وتكتيكية، ال تنم 
عن رغبة في صنع حلول اســتراتيجية 
تسهم في وضع البالد على عتبة سلم 
أهلي طويل األمد. كما فشــل البعث 
في تســويق أفكاره عــن الوحدة حتى 
علــى األنظمة القوميــة غير البعثية 
مثل النظام الناصري في مصر، فكيف 
إذن ميكــن أن نتوقــع جنــاح البعث في 
العالم  مجموع  على  شــعاره  تطبيق 
العربي املمتد من »اخلليج إلى احمليط«!

يَُعــد التطبيــق فــي غالــب األحيان 
معيارا مهمــا للحكم على مدى جناح 
أو فشــل فكر ما، إال إن جنــاح التجربة 
-كمــا يُقــال- ال يعني صحــة جميع 
فشــل  فإن  وبالعكــس  تفاصيلهــا، 
التجربة ال يشــير باملطلــق إلى خطأ 
كل خطواتها. وباإلشارة إلى واقع حال 
تطبيقات الفكــرة البعثية في العراق، 
ميكــن القــول أن البعــث العراقي قد 
حتّول بعد عــام 1979 إلى الديكتاتورية 
االستبدادي،  القمعي  واحلكم  املطلقة 
وقد اســهم ذلك التحول في املباعدة 
بن ضــرورات احملافظة على الســلطة 
الفرديــة وبــن القيود التــي يفرضها 
النظام يعنى  النظري، ولم يعد  الفكر 
الذي  باملقــدار  إال  الفكرية  باملســائل 
يساعد في تثبيت احلكم الديكتاتوري، 
تابعــا يدعــم توجهات  وصار احلــزب 
الرئيس مــن دون أن يكون قــادرا على 
تقــدمي النقد أو تصحيــح األخطاء. إن 
وضعا كهذا يغلق الباب أمام أي نشاط 
فكــري أو إبداع نظري، وميســي احلزب 
واحلكومــة بل والدولة كلها في خدمة 
الزعيم وطموحاته الشخصية.  رغبات 
عند ذاك تنتهي الظاهرة احلزبية وتفرغ 

من املعنى الذي وجدت ألجله أصال. 

*كاتب عراقي.
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عن تطبيقات الفكر األممي والفكر القومي في العراق

اللقاء التاريخي بن زعيما الكوريتن

نوري السعيد ايام الثورة العربية الكبرى
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و تؤكــد على املعنى الرســالي الذي تعطيه 
،في املنحنى الذي يســتخدمه  االســتكبار  
العاملي ، ألن  اإلســام  قد وقــف الى جانب 
املرأة حينمــا ظهر ، و انصفهــا و و اعطاها 
احلقوق  في االعتقــاد و التملك و الزواج الخ 
و خلصها من القهــر و العبودية و املهانة ، و 
انقذها من القتل و الــوأد ، بينما ظل الغرب 
لليــوم يســتعبد املرأة  من خال اســتغال 

جســدها ) 8( و افراغ محتوى ثقافة املرأة  من 
وعيها الرسالي ، فهذه النسوية الرافضة لم 
تنظــر الى النمط  االصاحــي و الليبرالي إال 
من إنهما يجران املرأة املسلمة  الى قضايا  ال 
تصب في مصلحتها ، و لقد كانت جتربة بنت 
الهدى فريدة من نوعها في العراق ، في تطوير 
و تطويع القصص و الروايات االدبية    لصالح 
النســوية الرافضــة دون ان تؤكــد إال على 
املكاسب التي حتققها املرأة ، كانت و ما زالت 
الرواية وسائل  و  القصة  وستبقى مشــاريع 
مهمة من وســائل التبليغ الرسالي و طرقا 
مهمة  من طرق الهداية الى اهلل ســبحانه 

و تعالى )9(
 2 -   نســوية بنت  الهــدى )1937ـ1980( ) 
10( كانت قــد أبرزتها عبــر الكتابة الروائية 
و القصصيــة ، و اســتخدمت احلكي لعرض 
معطيات الوعي الرســالي للمــرأة  امللتزمة 
، و ضمــت هــذه اجملموعــة ) 11( قصة تدور 
حول مامح املــرأة التي تتصورها بنت الهدى 
، و تعتقــد إنها حتمل عــبء العقيدة و وعي 
الرسالة التي تعمل على التفريق بني اإلسام 
و الغرب ، و لم تعط الكاتبة اهتماما لتقنيات 
السرد بقدر ما كانت توجه اخلطاب الرسالي 
التحريضي في رسم منطني من النساء ، التي 
حتمل الوعي الرســالي الرافض إليديولوجية 
الغرب ، و بني التي تتأثر و تقع ضحية  التصور 
احلضاري للغــرب ، كان صوت الكاتبة واضحا 
في التحريض على رسم صورة املرأة الرسالية 
و تأشــير الوهن و الضعف علــى املرأة التي 
تخالف تلك الصورة ، لهــذا غلب التحريض 
الهــادئ و املقارنة العميقة بــني منطي املرأة 
على اخلطاب السردي ، فكنا نقرأ حتاورا و جتاذبا 
بني النســوية الرافضة و ما نتوقعه من رؤى 
الغــرب عن املرأة، في قصتهــا     ) الفضيلة 
تنتصر(لــو أخذناها على ســبيل املثال ، نرى 
التقســيم التقنــي الى ) 26 فصــا (كأنها 
حتمــل مامح الروايــة ، بيد أنهــا عبارة عن 

صراع بني إمرأتني او فتاتني ) نقاء و ســعاد( و 
هما تتنازعان  الرؤية في تكوين األســرة على 
الفضيلة او ال ،و تنتصــر في اآلخر الفضيلة 
الخ لكن هذه النسوية لم تتطور بعد مقتل 
بنت الهدى ) استشــهدت عــام 1980 ( و لم 
تكمل مشــوارها غيرها و بقيت جتربة مفردة 
في النسوية اإلسامية الرافضة  في العراق، 
و ان لم تعط للكتابة السردية فعلها الفني، 
إال انها استوعبت الفعل املعرفي  في السرد 

إحاالت
-1اجملموعة  القصصية الكاملة  بنت الهدى 
تصحيح و مراجعة عبد الكرمي جواد الزهيري 

الناشر ناظرين الطبعة االولى 2004 
-2 اصول التشــيع عــرض و دراســة تأليف 
السيد هاشــم معروف احلسني  دار التعارف 

للمطبوعات 2006 ص 122 
-3 املصدر نفسه ص 124 

-4 علل الشرائع الشــيخ الصدوق  الطبعة 
االولى 2010 مؤسســة الصفاء للمطبوعات 

بيروت  ص 10 
-5 كمال الدين و متام النعمة  الشيخ الصدوق 
الناشر املكتبة احليدرية الطبعة االولى ص 20

-6فلســفة الديــن  كمال احليــدري دار جواد 
االئمة )ع( بيروت الطبعة االولى 2009 ص 13 

-7خطاب املرأة  تســاؤالت راهنــة  و إضاءات 
فكرية تأليف مجموعة من الباحثني  الناشر 
  2018 االولى  الطبعة  مؤمنون باحدوداملغرب 
ص 33 نبوة مرمي املدخل الى التسوية العربية 

د – حسن عبود 
-8 املصدر نفسه ص 51 

-9اجملموعة القصصية الكاملة  الشــهيدة 
بنت الهــدى مصــدر ســابق ص 5 مقدمة 

الطبعة الثانية 
-10بنت الهــدى هي العلوية الفاضلة ) آمنة 
الصدر أخت املرجع الشيعي الشهيد محمد 
باقر الصــدر أعدمهما النظام الصدامي عام 

 )1980

عبد الغفار العطوي 
في تصنيف  تــداوالً  اإلمامية االســم االكثر 
املذهب الشيعي اإلمامي ، باعتباره يرتكز على 
مفهوم ) اإلمامة( )2( و يعتبر متشددا فيها  ، و 
يبني هاشم احلسني في ) اصول التشيع( ذلك ، 
و اختلفت مع املذاهب اإلسامية االخرى قليا 
او كثيــرا ، إال ان االختــاف الكبير في اإلمامة  
حيــث اوضحت وجوب في من يكون إماما ، إنه 
يخلف الرسول في قيادة االمة و إدارة شؤونها  
الدينية و الدنيوية و يسمونه خليفة )3( و ذكر 
الصــدوق في )علل الشــرائع ( علة االفضلية 
بالنســبة لألنبيــاء و الرســل م احلجج  على 
املائكــة ) 4( و في كتابــه ) كمال الدين و متام 
النعمة ( اشار الصدوق الى ليس الحد ان يختار 
اخلليفة اال اهلل  مصداقــا لقوله تعالى  في ) 
اجلعل( )5( و هي الفكرة التي تتبناها النظرية 
االمامية في احلكم اإلســامي ، و يصر كمال 
احليدري على ان ) االمامــة ( من اصول الدين و 
مكوناتــه و االخال بها يعتبــر إخاال بالدين ) 
6( من هنا تتضح صــورة االمامية في رؤيتها 
للعالــم ، و فــي تراتبية او ســلمية العقيدة 
التي تؤكد على أولوية اإلمامة في إقامة رؤية 
ابســتمولوجية  للعالم  ، فــكان علم اإلمام 
اوســع من علم النبــوة ، مــع إن النبوة أيقن 

إتصاال بالوحي
1 -  تعتبر النسوية الشيعية  جزء من النسوية 
اإلســامية الرافضة  )7( لنســوية الغرب ، و 
تتقاطع معها ، و هي رافضة او إرثوذكســية ، 
باعتقادها إن املرأة املســامة ال حتتاج الى قدوة  
تأتيهــا من خارج حاضنتها اإلســامية ، و إن 
التصــور الذي طرحته النســوية الغربية عن 
دونيــة  و احتقاريــة املرأة  من قبــل الرجل  ال 
يجد صداه فــي منظور النســوية الرافضة ، 
بل العكس هي تشــرعن  للمرأة التي تعتنق 
اإلسام احلقيقي ) االمامي ( سمات الفضيلة 
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دراسة

نص

ترجمات

اصدار

شعر

عمار كشيش
 

أغنية: كأنها امرأة مجنحة

تبتعد عن النخيل
صديقــي العريــان يغلق فــم املطرب 

األجنبي
بسدادة طينية وال يسيء اخللق

والطازج عند  القــادم  وينصت لوجعي 
منتصف الليل:

أضُع قنينة الشاي على ُجرحي
وجعي

رمبا جمرة
أطبطُب على نعاس العشب

في وشم حتمله السيدة
مسترخيًة في سرير من قصب السكر

هنا رمبا الدمعة زرقاء
ستخضر مثل الصبار الغض

هذه فتاة عطشى
حتاور اجلدول في اللوحة التشكيلية

حني تسقط الدمعة الطينية
ينبُت في احلقل عشب النبيذ

هو
يبُث القشعريرة في حبات الزيتون

ضفيرتــه تتدلــى فــي ممــرات اآللــة 
املوسيقية

السماوات تلحُس البندورة مسترخيًة
والبحر بنورسه الهائل

ميشي مثل عربة زراعية
الفتاة حترك الرماد في حقيبتها

ومتسك تفاحًة حني تأكلها
تعبدها الكائنات في املنزل
ً وخارج البيت بعيداً بعيدا

قريباً
من البيت السياحي

الفتاة ترفُع كأس البحر لضفيرتها
التي تشبه أفعى املاك

يلعُب النورس في ضفيرتها
حني حتبُل ينتشي

الفتاة تُطلق سحرها
فتصير الغزالُة لبــّوة حنونة في غابات 

الكرز
الفتاة نقوشها على احلائط

تُطلق عبقا
كثيرا ما تستخدمه السيدة النحلة

وهي تزور البارات
حني يعكس املاء مصابيح البارات

يصير عساً أو جعًة
ويظل هكذا وهو يصعد للخزانات

فوق أحواض احملار
الفتاة ليس عطشها ذبوالً

في أغنياتها تستأنس السمكة
عالياً عالياً

ترتفع رغباتها
 ما زالت الفتاة حترك الرماد في حقيبتها

تلسعها جمرة النورس العاشق
لوال ضفيرتها

لن يدرك النورس
النجمات الضاحكة.

)المقطع األخير(

سماوات النص الغائم

أنا وأنت، دون أنا وأنت، سيجمع بيننا الفرح،
لنســعد ونفــرح ونتخلــص من شــتات 

اخلرافات، أنا وأنت.
الطيور السماوية تتلذذ بالسكر،

حينما نضحك سويا أنا وأنت.
الغريب أننا هنا، في زاوية صغيرة، أنا وأنت،

بيد أن أحدنا في العراق واآلخر في خراسان، 
أنا وأنت.

صورة على هذه األرض،
ورســم آخر في جنة اخللد وبلد السكر، أنا 

وأنت.
عهد العشق قد أتى

كنُت ميتا فصرت حيا،
كنُت بكاء فصرت بسمة.

عهد العشق قد أتى، وأصبح عشقي خالدا.
نظرتي أشفت غليلها وصار روحي بطا.

لي شــجاعة األســود وصرت زهرة املساء 
الامعة.

قال لي: لســَت مجنونا، لسَت جديرا بهذا 
البيت!

ذهبُت، وأصبحُت مجنونا ورابطا لألغال.
قــال لي: لســَت ثما، اذهب، فلســَت من 

مجمعنا،
فذهبُت وثملُت وانتشيُت.

قال لي: »لسَت ميتا، لم متتلئ بالنشوة:
وأمــام الوجه املعيد احليــاة، أصبحُت ميتا 

خرِبا.
قال لي: أنت خبيث واهم حيران،

أصبحــُت بليدا أحمــق، وانفصلُت عن كل 
شيء.

قــال لي: أنت شــمعة صــارت قطبا لهذا 
اجمللس،

لسُت شــمعة وال مجلســا، صرُت دخانا 
متناثرا.

قال لي: »أنت شيخ ومريد، زعيم ومرشد،
لسُت شيخا وال زعيما، لسُت سوى خادمك.

التقــدمي للكتاب وحتــت عنوان  وجاء فــي 
»لقد  مانصه  اخلاطفــة(  )احللم:اللحظــة 
اعطت الســريالية جتربة احللم وشــهاداته 
دوراً رئيســياً، فاحللم يشــبه حلظة خاطفة 
من احلضور الى البواعث الاواعية، وفي ذلك 
يفتح ممرات وعتبات لإلمســاك برســالة ال 

تقتصر على رغبات وعي اإلنسان«.
وجاء في التقدمي ايضاً » ان احللم يجد نفسه 
وأتباعه، وليس  بريتون  عندئذ منتظماً، عند 
سلســلة من األعراض والهفوات والعثرات، 
الشــعرية  التجربة  الــى مصاف  يرقى  انه 
الكاملة، ليصبح أمنوذجاً ملثال هذه التجربة«.
وفي تقدمي آخر جاء بعنوان )ســرديات احللم 
الســريالي( جند ما نصه »ان دراســة البنية 
عن  تكشــف  األحام  لنصــوص  الداخلية 
تطور: قصص غريزية في البداية، مصحوبة 
بتحليل ...فضاً عن النصوص التي مت حتليلها 
من قبل بريتــون في )األواني املســتطرقة( 
وميكــن لنا أن نذكــر هنا مثــاالً، وهو حلم 

ماغريت بعنوان )إمرأة على دراجة( ومحاولة 
فك رموز حلم دالــي وعقلنته بعنوان )حلم 

اليقظة( اذ يرافق احللم تعليق تفسيري«.
أمــا كّتاب املقاالت اخلمســة عشــر فهم 
)جورجيو دو شــيركيو( و )أندريــه بريتون( و 
)رنيــه غوتييه( و )ميشــيل ليريس( و )كولو 
مبيــه( و )دوفال( و )الزار( و )جاك اندريه بوافا( 
و )لويــس اراغون( و )رميوند كنو( و )بول ايلوار( 
و )انطونيــان ارتو( و )بييــر نافيل( و )ماكس 

موريز( و )مارسيل نول(.

عراقي  مترجــم  العامــري،  عويــد  وكامل 
مقيم في الواليات املتحــدة األمريكية وله 
منجز كبير فــي الترجمة، اذ أصدر ما يقارب 
اخلمســني كتاباً فضاً عن مئــات املقاالت 
والدراســات الثقافية واألدبية، كما إشتغل 
في الصحافة قرابة األربعني عاماً، وقد شغل 
العديــد من املناصب فــي الصحف واجملات 
كان آخرهــا مديــراً لتحرير مجلــة املأمون 
التي تصدر عن دار املأمون للترجمة والنشــر 

التابعة لوزارة الثقافة في العراق.

عدنان الفضلي
عن دار سطور للنشر والتوزيع صدرت ترجمة 
الســرياليني( حيث  )أحــام  لكتــاب  عربية 
قام املترجــم العراقي كامــل عويد العامري 
بترجمته عن الفرنســية، ةجاء الكتاب بأكثر 
مــن مئــة وخمســني صفحة مــن القطع 
املتوســط، والكتــاب عبارة عــن مجموعة 
الســريالية،  مقــاالت تتحدث عــن األحام 
كتبها عدد من الشعراء والنقاد الكبار الذين 
نّظروا للســريالية عشرينيات القرن املنصرم، 
وقد إعتمــدت ترجمة هذا الكتــاب األحام 
التي نشــرها كتابها في أعداد مجلة )الثورة 
الســريالية( األثنتــي عشــرة، والتي صدرت 
بني األعوام 1924 – 1929 مع اإلشــارة الى ان 
العددين التاسع والعاشــر جاءا بعدد مزدوج، 
بحسب التنويه الذي كتبه املترجم في مطلع 
الكتاب، والذي جاء فيه أيضاً ان التخطيطات 
املوجودة في الكتاب قد أستلت من ذات اجمللة 

املذكورة.

عائشة موماد

أنا وأنت
ما أســعد تلــك اللحظة، حــني جنلس في 

الشرفة، أنا وأنت،
كصورتني ورسمني، لكننا روح واحد، أنا وأنت.
مينحنا حفيف الشــجر وشــدو الطيور ماء 

احلياة،
حينما ندخل إلى احلديقة معا أنا وأنت.

تأتي جنوم السماء لتنعم فينا النظر،
سوف نريهم قمرنا، أنا وأنت.

بكسرة خبز ولكنها باملقابِل حتل مشكلة 
الشخص النفســية الذي يشتري بذلك، 
دون شــك، هدوءِه الروحــي وصفة كرمِه. 
وتســتطيعون أن حتكموا إلى أي مدى هم 
بخــاء أولئك النــاس الذين يقــررون أن ال 
ينفقوا أكثر مــن قطعة نقود واحدة لكي 
فكرة  وينعشوا  الروحي  هدوءهم  يضمنوا 

كرمهم املغرور.
أْصبح الفقراء واملساكني وحتى املتسولون 
املصــدر الرئيــس لتوفير رغباتنــا، فعلى 
سبيل اإلنســانية يُعطي من يدعون هذا 
املتســولني  إلى  النقود  قطعة  املصطلح 
حتى يحصلــوا على هدوئهم اإلنســاني 
فقط. ويُعطي املؤمنون كســرة اخلبز إلى 

الفقــراِء حتى يشــفع اهلل ويدفع عنهم 
مصيبة آتية ال محــال. ويدفع املتبضعون 
املال إلــى هذِه اجلماعاِت لكي يرزقهم اهلل 
بدل الفلس فلّســني. وفــي اآلخر يعطي 
الناس املال ليحصل كل منهم على هدِفه 
ويدفع الفقــراء بكراِمتهم ليحصلوا على 

املاِل.

مهند الكوفي
إن الناس الذيــن يتصدقون علــى الفقراء 
يعتقدون عموًما أنهم أكثر كرًما من الذين 
ال يتصدقون. فنحن جميًعــا نعرف أننا لن 
نَتمكــن من حِل مشــكلِة الفقير )الفقير 
احلقيقي( بتُصدِقنا عليــه بقطعِة نقود أو 

النسوية الشيعية عند بنت الهدى )1(

تعد النسوية الشيعية  جزءا 
من النسوية اإلسالمية 

الرافضة  )7( لنسوية الغرب 
، و تتقاطع معها ، و هي 

رافضة او إرثوذكسية ، 
باعتقادها إن المرأة المسامة 

ال تحتاج الى قدوة  تأتيها 
من خارج حاضنتها اإلسالمية 

، و إن التصور الذي طرحته 
النسوية الغربية عن دونية  
و احتقارية المرأة  من قبل 

الرجل  ال يجد صداه في 
منظور النسوية الرافضة

صدقات للروح

عهد العشق قد أتى .. مختارات من ديوان شمس تبريز

كامل عويد يترجم
أحالم السرياليين

غالف اجملموعة القصصية 

غالف الكتاب

من اعمال سلمان البصري
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"لم أكن ذاك الشخص املتدين"
"كنت فــي الوقت اخلطأ وفي املكان 
ببســاطة  إبراهيم  يقــول  اخلطأ"، 
محاوال توضيح األمر الذي ال يفهمه 
كثيــرون. لم يســتمر األمر ســوى 
أسبوعني أو ثالثة منذ اللقاء األول في 
أحد املســاجد وحتى سفره متجها 
لســوريا: "كنت فقط أريد أن أبتعد 
عن هنا"، والســبب هو إلغاء حفل 
زفافــه، ويضيف "لم أكــن متدينا 
بشــكل خاص وما زلت ال أستطيع 
تأدية الصالة بشــكل صحيح حتى 
اليوم ولم يسبق أن كانت لي عالقة 

بسلفيني أو إرهابيني". "
إبراهيم أول عائد من ســوريا يحكي 
بالتفاصيل علنا عن جتربته كمقاتل 

مع داعش. 
إبراهيم  تناولهــا  كثيــرة  تفاصيل 
في حديثــه عن اســتعداده للزواج 
واســتئجاره لقاعة االحتفال وحتى 
اختياره لـ"تورتة" الفرح، ويقول: "أنا 
وخطيبي تناقشــنا حول من يكتب 
اسمه أوال على التورتة، اخترنا اسما 
ألول طفل ســنرزق بــه". لكن بعد 
ذلــك كان هناك جدال في األســرة، 
وشعر أحد األعمام أنه جرى خداعه، 
يعلم  "اجلميع  الزواج  ملنع  فســعى 
أنني كنت أريد أن أتزوج، وكانت هذه 
بالنسبة لي"،  الكبرى  هي الصدمة 

يقول إبراهيم.
وجــد إبراهيــم لــدى أصدقائه في 
أن  تســتطع  لــم  دعما  املســجد 
تقدمه له عائلته فــي ذلك الوقت: 
"كانوا مثــل إخوة لــي، تعثرت في 
حياتي فتلقفوني". ويطلق اآلن على 
يلتقون  كانوا  الذيــن  الرجال،  هؤالء 
اســم  املســجد  ذلك  في  بانتظام 
"خليــة فولفســبورغ"، وهي عبارة 

عن مجموعــة من حوالــي 20 من 
املســلمني من املدينة التي تقع في 
شــمال أملانيا، ســافروا في 2013 و 
2014 لسوريا من أجل االنضمام إلى 

تنظيم "الدولة اإلسالمية".
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اخلطيب ياسني ودروسه في 
املسجد 

هؤالء الشباب كان يجذبهم اخلطيب 
ياسني أ، اخلطيب لدى تنظيم داعش. 
وكانوا يلتفــون بانتظام عندما كان 
يجيء ليلقي دروســه في املسجد، 
حســب ما يحكــي إبراهيــم ه ب، 
ويوضح اإلعجاب الشــديد من قبل 
اجملموعــة بياســني أ: "كان يعطي 
االنطبــاع بأن لديــه إجابة على كل 

األسئلة وكان اجلميع يحترمونه"
مقاتلــون غربيون كثيــرون انضموا 
إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية" في 
ســوريا من بينهم أيضــا مواطنون 

أملان. 
ثــم بــدأ يســافر مــن مجموعة 
فولفســبورغ الواحد تلو اآلخر وقرر 
إبراهيم أن يلحق بأصدقائه. بإمكانه 
أن يتزوج أربع نساء، وأن يحصل على 
بطاقة ميكنها بهــا أن يتزود بالوقود 
هكذا  مجانــا،  البضائع  ويشــتري 
وصــف ياســني أ احلياة في ســوريا 
"أعترف  إبراهيم:  ويقــول  إلبراهيم. 

أنني كنت أعمى وغبيا آنذاك." 
واليوم يقــول إبراهيم، إنه نادم على 
كل خطوة في مسيرته نحو "الدولة 
اإلســالمية"، لكنه ال بــد أن يجيب 
القضاة على أســئلتهم بخصوص 
مســائل عديــدة "صغيــرة"، مثل 
الرأس املقطوعة التي ســبق وحتدث 
عنها فــي مقابلــة تلفزيونية قبل 
محاكمته، وقال إنه رآها عندما كان 

محتجزا لدى "الدولة اإلســالمية". 
حيــث ذكــر أن مقاتلــي التنظيم 
شــكوا في كونه جاسوسا، فقاموا 
بإلقاء جثة في محبسه لبث الرعب 

في قلبه.

العائدون من عند داعش: حاالت 
حتتاج العالج 

كان  التلفزيونيــة،  املقابلــة  فــي 
إبراهيم قد قــال، إن مقاتلي داعش 
وضعــوا الرأس فــوق اجلثــة، لكن 
بأن  أجــاب  القاضي  عندما ســأله 
اجلثة كانت ملفوفة في غطاء. وأنه 
لــم يتمكن من رؤيــة هل هي برأس 
أم بدون رأس. تناقــض كهذا يحاول 
خوفه  نتيجة  بأنه  تفسيره  إبراهيم 
وحالته العقلية والنفســية: "لقد 
كان الشهران والنصف بالنسبة لي 
مثل مقطع في فيلم. وعندما تكون 
جالســا في غرفة مثل تلك الغرفة 
وترمى فيها جثــة، فإنك ال تبدأ في 

فحصها بدقة".
ويقول إبراهيم إنــه بعد عودته إلى 
أملانيا خضع ألكثر من مائة ســاعة 
من جلســات اإلرشاد النفسي، وأنه 
كان يعيــش فــي حالة مــن الذعر 
الدعوى  املســتمر، وعندما جاءتــه 
التي رفعتها عليه احملكمة االحتادية، 
صار لديــه خوف مــن أن يتم نقله 
للواليات  تسليمه  أو  غوانتانامو  إلى 
باحملامي  "اتصلت  ويضيف:  املتحدة، 

اخلاص بي، وسألته: هل سأعدم؟"
وإذا ما متــت إدانة إبراهيــم وزميله 
بالسجن  عليهما  فسيحكم  أيوب، 
ملدة قد تصل حتى عشــر ســنوات. 
وإضافــة إلى تهمــة االنضمام إلى 
منظمة إرهابيــة يواجه أيوب تهمة 
اإلعــداد لتنفيذ هجمــات تخريبية 
الئحة  وتقول  الدولــة.  خطيرة ضد 
االتهام إنه شــارك في التدريب على 

مسائل  السالح.  واستخدام  القتال 
البالغ  أيوب  املاضي  األسبوع  أنكرها 
من العمــر 27 عاما، وقــال إنه كان 
وتقدمي  القــرآن  دراســة  يريد فقط 

"مساعدات إنسانية".
أملاني قاتل في سوريا: داعش خيرني 

بني القتال واالنتحار ] 15 [
وفــي تقرير اخر للكاتبة" ســابرينا 
بابست" في 9 يوليو 2015 تقول فيه، 
كان يحلم بأن يصبح بطال وأن يذاع 
صيته، لــذا قرر "نيزيت س." الذهاب 
بتنظيم  وااللتحــاق  ســوريا  إلــى 
"داعــش". واآلن يقف هــذا األملاني، 
الذي تعود جذوره إلى ألبان كوسوفو، 
أمام محكمة في دوسلدورف ليدافع 
عن نفســه ويحكي عن جتربته في 

سوريا.
]14[ الكاتب غريتــا هامان/ ص. ش  
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  "لم أكن أريد أن تكون لدي أي عالقة 
الرؤوس،  الذيــن يقطعون  مع هؤالء 
ولكني أردت أن أقاتل"، جملة كررها 
األملاني الذي تعــود أصوله إلى ألبان 
كوســوفو "نيزيت عليجا س." عدة 
مرات أمــام احملكمــة األملانية التي 
إلى  االنضمــام  بتهمــة  حتاكمــه 
"جماعة إرهابية" في ســوريا. وحني 
تســأله القاضية األملانية: " وكيف 
تصــورت أن يكــون ذلــك ممكنا؟"، 
في  املشــاركة  "أردت  بالقــول:  يرد 
القتال ولكــن دون أن أقتل. أردت أن 
أكــون بطال وأن أصبــح معروفا وأن 
يكون لدي نســاء كثيرات". هذه هي 
والعشرين  االثنني  ذي  الشاب،  أحالم 
عاما، والــذي يقف أمــام محكمة 
في  بأقواله  لإلدالء  دوســلدورف  في 
"االنضمام  أي  إليــه  املوجه  االتهام 

إلى جماعة إرهابية". 

حملة "إقرأ" لتوزيع املصاحف
بابست"  ســابرينا  الكاتبة"  وتقول 
لقد مثل األملانــي )أصوله من ألبان 
كوســوفو(، "نيزيــت عليجــا س". 
أمــام محكمة دوســلدورف العليا 
األملانية  إيســن  في وســط مدينة 
الكوسوفي  األملاني  الشــاب  تعرف 
األصل على حملــة "اقرأ" التي يتم 
مــن خاللها توزيع القــرآن في املدن 
األملانية . نيزيت شــاب عادي املظهر 
املدرســية  فترة حياته  وعاني خالل 
على شرب  كاإلدمان  املشــاكل  من 
الكحــول، كما صــدرت بحقه عدة 
أحكام قضائيــة. لذلك رمبا جاء هذا 
"التفسير املتطرف لإلسالم" مواتيا 
لــه وكان مبثابة احلــل األمثل لكل 
هذه املشــاكل التي مــر بها. وحني 
التقى بأعضاء من حملة "اقرأ"، تأثر 
بهم، كما افتقد القدرة على تقدير 
األمور. وبسفره إلى سوريا أراد بذلك 
أن يكون بطال، كما يحكي الشــاب 

متذكرا.
فــي مدينته "مولهامي" قام بشــراء 
تذكرة طائــرة إلى تركيــا بال عودة. 
وحني وصــل إلى هنــاك، توجه هو 
و15 شــخصا آخرين إلى سوريا. وقد 
جاءتــه الفكرة بنــاء على نصيحة 
مــن صديق تعرف عليــه عبر موقع 
"فيســبوك".  االجتماعي  التواصل 
هذا الصديق الذي تعود أصوله أيضا 
إلى ألبــان كوســوفو، ولكنه تربي 
في النمســا، نصحــه بالقدوم إلى 
سوريا حيث يعيش ألن"احلياة هناك 

جميلة"، كما يحكي نيزيت.
شــهدت دول اوربــا العديــد مــن 
احملاكمات الى املقاتلني االجاتب ابرزها 
وبريطانيا،  وبلجيكا  واملانيا  فرنســا 
وتأتي سياســات دول االحتاد االوربي 
اجلديدة على امية عــرض اعترافات 
القتال في  العائدين من  او شهادات 

ســوريا والعراق الــى جانب تنظيم 
داعش واجلماعات املسلحة املتطرفة 
االخرى بهدف ان تكون درســا لبقية 

الشباب بعدم التورط.
األمم املتحدة تبحث مقاتلي »داعش« 

األجانب في مدريد ]16[
26 يوليو 2015,

اجتمعــت جلنة مكافحــة اإلرهاب 
التابعة لألمم املتحــدة يوم 27 يوليو 
2015 فــي مدريــد ملعاجلــة ظاهرة 
امللتحقــني  األجانــب  املقاتلــني 
واقتــراح  اإلرهابيــة  بالتنظيمــات 
ملكافحتهــا  إجــراءات  سلســلة 

والوقاية منها.
وقال املدير التنفيذي للجنة مكافحة 
اإلرهاب، جان بــول البورد، التي تنظم 
املتحدة  االجتماع خــارج مقــر األمم 
ألول مرة منــذ 2011، إن التعاون أمر 
ومرونة  »ســرعة  ملواكبة  أساســي 

املنظمات اإلرهابية«.
وشــارك أكثــر مــن 200 خبير في 
االجتمــاع بهدف تقــدمي اقتراحات ، 
على الــدول األعضاء التــي متثل 70 
وكبار  الــوزراء  منها على مســتوى 

املسؤولني.
هؤالء  رصد  حــول  األعمال  ومتحورت 
املقاتلني وعمليات جتنيدهم ومنعهم 
من االنتقال إلى مناطق القتال وإعادة 
إدماج من يعودون منهم إلى بلدانهم 
التحرك  يتم استباق  األصلية بحيث 

قبل وأثناء وبعد احلدث.
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وقال "البــورد" إنها ظاهــرة عاملية، 
مذكرًا بأنها تعني أوروبا مثلما تعني 
الصني وروسيا واملغرب وتونس ومصر، 
هنــاك مقاتلون جتندهــم داعش في 
العراق وســورية أو فــي ليبيا، ولكن 
أيًضا أولئــك الذين يقاتلون مع بوكو 
حرام في نيجيريا، والتي تضم كذلك 

مقاتلني أجانب.
وأضــاف البــوردان: »اللجنــة تضم 
في مجلس  األعضــاء  الـ15  البلدان 
األمن الدولي، وملواجهة هذه الظاهرة، 
ينبغــي أن يتــم العمل علــى عدة 
جبهــات، العســكرية واالجتماعية 
التي  األسباب  ينبغي معرفة  كذلك. 
لتنظيم  ينجذبــون  الشــبان  جتعل 
احلــوار بني  داعش ومن هنــا أهمية 
تبني  واملطلوب  األديان  وبني  الثقافات 
خطة شــاملة إلزالة التطرف وليس 
فقــط على املســتوى األوروبي«، في 
»الـــباييس  نشرته صحيفة  حديث 

اإلسبانية«.
وكانت األمم املتحــدة دعت في 2014 
إلى تبني تدابير ملنــع تدفق املقاتلني 
الذيــن قــدرت أعدادهــم مــن كل 
اجلنســيات واملناطق مبا بــني 25 ألًفا 

و31 ألف شخص، وفق البورد.
ومن التدابير املوصى بها اســتخدام 
نظــام معلوماتــي مســبق حــول 
معلومات  »نظام  باســم  املسافرين 
املســافر املســبقة آي بي آي« الذي 
قبل  يتم جمعها  معلومات  يتضمن 
املواصفات  البحث عن  السفر وتتيح 

اخلطرة واخملزنة فقط لدى 51 بلًدا.
وتعتبر األمم املتحدة التهديد متنامًيا 
وحادًا ألنه وإذا كانت ظاهرة املقاتلني 
بشــكل  أصالً  موجــودة  األجانــب 
وخصوًصا  ســنوات  منذ  هامشــي 
في أفغانســتان في ثمانينات القرن 
املاضي، فإنها اتســعت بنسبة 70% 

بني يونيو 2014 ومارس 2015.
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* باحــث عراقي، مقيم فــي املانيا، 
متخصــص في مكافحــة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نشــر 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 54

حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

عقد )جمــال( اجتماعا يــوم االحد 10 
مارس )اذار( حضره كل من )اكرم احلوراني( 
و )عبــد احلميد الســراج( و)مصطفى 
حمدون( و)طعمه( وانــا وتكلم )جمال( 
فيــه عن اهميــة املعركــة الدائرة بني 
العــراق و ج ع م وذكر انه ال بد الحدهما 
ان تقضي علــى االخرى . وهو لذلك يرى 
ان تنقل املعركة الى ارض العراق نفسها 
بغرض ارهاق )قاســم( وان يتم ذلك عن 
طريق تشجيع بعض القبائل على شن 
غارات الشاعة الفوضى في ارض العراق 
ويأمل ايضــا ان يدفع هذا املوقف بعض 
ضباط اجليش العراقي الى القيام بثورة 
اخرى ضــد) قاســم ( او ان يندفع احد 
املتحمسني  العراقيني  من  االشــخاص 
ويقضي عليه . وكان )جمال( يرى ضرورة 
توزيع السالح وبسرعة على قبائل شمر 
الشــتباكهم القائم مع حكومة بغداد 
والشيوعيني حتى يضمن بذلك استمرار 
املعركة . وذكــر )مصطفى حمدون( انه 
قام بتوزيــع الف ومائتــي بندقية على 
افــراد تلك القبيلة عندمــا كان في تل 

كوجك .
واجتمعنا مســاء يوم االربعــاء 18 اذار 
لالستماع الى نتيجة الدراسة التي قام 
بها )مصطفى حمدون( و)السراج( حول 
اخلطة املعدة ضد العراق . وكان قد حضر 
, مشايخ قبائل منطقة  قبل اجتماعنا 

( ولم  اجلزيرة بســورية ملقابلة جمــال 
يســتمر لقاؤهم به اكثر من ربع ساعة 
وكان عددهم تســعة . وعرض )السراج 
ومصطفى حمدون( علينا وقائع االتصال 
الــذي مت بينهما وبني مشــايخ اجلزيرة 
واخلطوات الــالزم اتخاذها لتنفيذ خطة 
العراقية  االراضي  داخل  الشــغب  اثارة 
والتــي حددت مبنطقتــني : لواء املوصل 
في الشــمال ولواء الدليــم في اجلنوب 
. واقترح انشــاء قيــادة مركزية وقيادة 
لكل من املنطقتني والعمل على تدريب 
افراد العشائر على استخدام االسلحة 
الصغيرة اخملتلفة حتت شــعار تدريبهم 

على املقاومة الشعبية " ا .ه .
ويتفق اكــرم احلوراني الذي كان وقتذاك 
نائبا اخــر لرئيــس )ج ع م ( عموما في 
مذكراته التي نشرتها له جردة القدس 
قبل ســنة واحــدة من تاريخــه وارجو 
ان تلحــظ هنــا طبيعــة العملة التي 
تســكها دار ضرب )عبد الناصر( . فهو 
العشائر  ترى بشــيوخ  يســتعني كما 
الحداث االضطراب في العراق . في حني 
يطلق وسائل اعالمه بهجوم كاسح ال 
يرحم على النظام العشائري االقطاعي 
الرجعي في اململكة الســعودية . ورمبا 
وجد عباد )عبد الناصــر( في هذا حذقا 

وعبقرية والهاما وبانيا.
مما يذكره )البغدادي( من ذيول االجراءات 
الناصرية , ان رئيســه اصدر في 12 من 
محيي  بطرد)خالد  قــرارا  )مــارس(  اذار 
الدين( من رئاســة حترير جريدة املســاء 

"العتقــاده بانه لم يلتــزم بتوجيهاته 
اخلاصة الى وســائل اعالمنا التي ظلت 
تردد بــأن الثوار ما زالــوا يقاتلون برغم 
اندحارهم وهروبهــم " و )خالد محيي 
الدين(هــو واحد من االحد عشــر الذين 
قامــو بأنقــالب يوليو وهو حــي . وقد 
قرأت اسمه بني من حضر في االجتماع 
الناصر  وفاة عبد  احياء لذكرى  القاهري 

الذي سمي بالكونفراس .
واحتفظت لعبــد الناصر بخطب يؤكد 
فيها اصراره على ابقاء عنوان "اجلمهورية 
العربية املتحدة" بعد االنفصال اعترافه 
به , برغم احتجاج كثيــر من املصريني 
علــى ذلك واســتنكارهم ومطالبتهم 
باحلــاح بأعادة اســم مصــر التاريخي 
العربــي اصال وهو ال ابا لــك دليل على 
مقــدار ازدراء هذا السياســي بالواقع , 
بأية  وبقائه مصرا على رفضه االعتراف 

حكومة سورية حني يقول حرفيا : 
"تعلمون ان رأيي هو ان تلك الوحدة كانت 
عملية شاقة كان من رايي هو ان االعداد 
لها يجــب ان تكون متدرجــا على عدد 
من الســنني . لكن كان علي ان اخضع 
لالرادة الشــعبية الســورية ... في هذه 
اللحظة اشعر انه ليس من احلتمية ان 
تبقى سورية جزء من اجلمهورية العربية 
املتحدة . بل ان ســوريا يجــب ان تبقى 
سورية . الوحدة القومية في سورية هي 
تثبيت للوحدة العربيــة وان اجلمهورية 

العربية املتحدة ستستمر !! 
اال ان مؤامراته على احلكومات السورية 

تعاقبت بانتظام غريب : ثماني مؤامرات 
باالحصاء الســوري الرسمي على مدار 
ثمانيــة اعوام . ومرة ضاق صدر حكومة 
سورية بها بعد ما ســالت دماء حلب . 
ونقلت جريدة نيويورك تاميز في اخلامس 
من نيســان ابريل )1962( تعقيب اذاعة 
دمشق احلزين "ليس هناك ما ينفع غلة 
عبد الناصــر اال الدم املــراق ". وكتبت 
الثامــن منه نصف  جريدة احليــاة في 
تشييع جثث الضباط القتلى في حلب 
تظاهرة ضخمة خالل شوارع  "ســارت 
دمشــق وهــي تهتف : ال الــه اال اهلل , 
ناصر عدو اهلل ". اقــول ضاق صدر تلك 
احلكومــة واضطرت ازاء ضغــط الرأي 
العام الســوري الى رفع شكوى ضد ج 
ع م جمللــس اجلامعة العربيــة " لتقدير 
املوقــف الناجــم عــن اقــوال واعمال 
استفزازية صادرة من حكام القاهرة ضد 
سورية مما يشــكل عدوانا صريحا على 
سيادة سورية وكرامة شعبها ". وعرض 
الوفد السوري ســبع وثائق على اجمللس 
املنعقــد في 22 اب  تديــن عبد الناصر 
واشاعة  الثورة  بالتحريض على  بالقيام 
التامر على  وانفاق االموال في  الفوضى 
السوري  املندوب  وابرز  الســوري  الكيان 
وثائــق تتضمــن اخــراج 1100 ضابط 
و)3000( ضابط صف من اخلدمة . ونقل 
)500( ضابط سوري الى القاهرة لم يكن 
لديهم مــا يعملون غير قــراءة اجلرائد 
فــي دوائرهم وتعيني اكثــر من )2300( 
ضابط مصري مكانهم , يتقاضى اصغر 

ضابــط فيهم رتبة )800( ليرة ســورية 
من خزينتهــا في حني يقــل راتبه عن 
نصف هذا بالعملــة املصرية وهم في 
مصر . وشكا في ان مجموعة الضباط 
املصريني الذيــن  اعتدوا علــى اعراض 
الطالبات الســوريات لــم يقدموا الى 
مجلس عســكري بعد انتهاء التحقيق 
وامنا اكتفــى )عبد الناصر ( بنقلهم الى 
مصر . وعرضت وثائــق تفصيلية تدين 
ادارته بامتصــاص ثروة البالد . وايصالها 
الى حافة االنهيــار االقتصادي بتطبيق 

القوانني االشتراكية .
ابناء هذا اجليل او اجليل الذي سبقه ال 
يعرفون بطبيعة احلال شــيئا عن تلك 
احلــرب االهلية املدمرة التي اشــعلها 
عبد الناصر في لبنان وكاد يقضي فيها 
على معالم الدميقراطية موقضا فيها 
غول الفتنة الدينية . التي داءت باحلرب 
االهلية فيما بعد والتي دعت احلكومة 
اللبنانية الى طلب انزال قوات البحرية 

االميركية في متوز 1958.
ال يدري ابناء هذا اجليل والذي ســبقه 
شــيئا عن دور عبد الناصر املركزي في 
احلرب  وعن  العســكري  اليمن  انقالب 
االهليــة الشرســة التي جنــم عنها 
اســتخدام الغاز الســام الول مرة من 
قبل اجليش الذي ارســله عبد الناصر 
تلــك احلــرب التي كلفت – بحســب 
تقاريــر )دانــا ادم شــمدت( وهو عني 
مؤلف كتاب رحلة الى رجال شــجعان 
–خمسة عشــر الف مصري بني قتيل 

وجرح ومفقود وهذا بني تقارير موقعية 
اخرى اخرها الذي نشــر بتاريخ 15 من 
كانــون االول 1962. ذكر فيــه ان عدد 
القوات التي زج بهــا عبد الناصر بعد 
ثالثني يوما من االنقــالب بلغ )13000( 
اال انه ضاعفها مرات . فبلغت )70000( 
عندما بدت عمليــة اخالئهم وال يدري 
جيلنا وســلفه بكتاب )هيــورث دون ( 
الوثائقي عن دور )عبد الناصر( في هذا 
البلد العربي الذي صدر في العام 1961 
بعنوان شهادة حول اليمني بالتفاصيل 
التي تبعث الرعدة في البدن عن مئات 
فتت  من  املتدلية  املقطوعــة  الرؤوس 
الشــجر كالثمر الداني القطوف وعن 
زمر اثر زمر من اجلنود املصريني االسرى 
الذيــن يطلقهم رجــال القبائل بعد 

تشويه جسدي فظيع وقطع اوصال .
وكل هذا , وما جرى في ســورية . الى 
الدمويــة من مغامرة  جانب احلصيلة 
احلبيب  اغتيال  والتآمر على  الشــواف 
بورقيبة وامللك حسني , واحلرب االهلية 
فــي لبنان , كل هذا ال يــوازي احلماقة 
الكبرى التي اقدم عليها بأيقاد نار حرب 
العام 1967 . تلك احلرب التي مت خاللها 
تصفيــة 419 طائــرة مصريــة وهي 
كل قوته اجلوية . ومتزيق جيشــه شــر 
ممزق وخســارته اكثر من ثالثة اضعاف 
اســرائيل مســاحة , وهالك اكثر من 
خمسة االف من جنوده جوعا وعطشا 
في صحراء سيناء وكل هذا يهون ايضا 
بخسارة اجلزء الشــرقي من اورشليم 

الغربية  الضفــة  وجميــع  القــدس 
وللعــرب  للفلســطينيني  ليخلــق   ,
وللعالــم االســالمي هذه املشــكلة 
العظمى التي نراها اليوم . والتي يريد 
باحلجارة  تصحيحها  الفلســطينيون 

والدماء ومبعجزة من السماء .
جــاؤوا البارزاني , وعبــد الناصر يقرع 
طبــول احلرب وطلبوا منه مســاهمة 
في تلك احلــرب , فنصحهم باجتنابها 
, وهو بعيد عــن ميادينها وكان صادق 
النية والنصيحة . وما من شــك انهم 
حسبوها اعتذارا وحسن تخلص النهم 
القاء  واثقني من قدرتهــم على  كانوا 
اسرائيل في البحر كما توعد اله احلرب 
ووعــد , واجلميع يعرف هــذا وهو ليس 

بسر .
اني االن اشارك الدهشة كل من عانى 
وتابع اخطاء هذا الرجل ليس فحسب 
بســبب فكرة تكرميه بل الختيار اسوأ 
توقيت لتنفيذ تلك الفكرة . ويخيل لي 
انهم لم يقدروا التأثير املعكوس لهذا 
التحــدي العاطفي لكل مــن اصابته 
عواقب سياسات هذا الدكتاتور , وفي 
رأيي ان مصر نفســها حكومة وشعبا 
قد تكون في مقدمة من شــعر بهذا 

التحدي وتكره التذكير به .

*اجرى احلوارات الســيدان مؤيد طيب 
وسعيد يحيى والكتاب من منشورات 
دار أراس للطباعة والنشر، منشورات 

اجلمل، الطبعة األولى 2012

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

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

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

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

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 23
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الرباط ـ وكاالت:
رفضت محكمة التحكيم الرياضي 
الذي  االثنــن االســتئناف  "كاس" 
تقــدم بــه منيــر احلــدادي، العب 
الى  املعــار  اإلســباني  برشــلونة 
أالفيس، للســماح له بخوض غمار 
 FIFA 2018 كأس العالــم روســيا

لكرة القدم مع املنتخب املغربي.
وكان احلــدادي )22 عاماً( الذي لعب 
مع املنتخب اإلســباني األول مباراة 
واحدة في أيلول 2014 ضد مقدونيا 
أوروبا  كأس  تصفيــات  )5-1( ضمن 
2016، يأمل في نقض القرار الصادر 
في 13 آذار عن االحتاد الدولي "فيفا" 
والقاضي مبنعه من اللعب للمغرب 

الذي يحمل جنسيته أيضاً.
إال أن احملكمة التي تتخذ من مدينة 
لوزان السويسرية مقراً لها، أعلنت 

في بيان صادر اليــوم أنها "رفضت 
االســتئناف املقدم باالشــتراك بن 
الالعب منير احلدادي واالحتاد املغربي 

لكرة القدم، ضد االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( واالحتاد اإلسباني لكرة 
القدم". وأضافــت أن القرار الصادر 
الفيفا "مت تثبيته، وطلب تغيير  عن 
اجلنســية الرياضية ملنيــر احلدادي 
من اإلســبانية إلى املغربية ال يزال 
انها  الى  احملكمة  مرفوضا".وأشارت 
اليوم، وبعد  عقدت جلسة استماع 
برفض  قرارهــا  أصدرت  املناقشــة 
األسباب  ستعلن  وأنها  االستئناف، 
في الوقت املالئم.وكان احلدادي ميني 
النفس بخوض مونديال روســيا مع 
املغــرب الذي يشــارك في اجملموعة 
بالذات  إســبانيا  جانب  إلى  الثانية 
والبرتغال بطلــة اوروبا وإيران.. وولد 
احلــدادي في مدريد مــن أب مغربي 
مهاجر وصل إلى اســبانيا حن كان 

في الثامنة عشرة من عمره.

روما - وكاالت:
أعلــن االحتاد اإليطالــي االثنن تعين 
روبرتــو مانشــيني علــى رأس اجلهاز 
الفنــي للمنتخــب، بعد أشــهر من 
الترقــب بشــأن هوية املــدرب الذي 
ســيخلف جانبييرو فنتورا املقال في 
أعقاب الفشــل التاريخــي في بلوغ 

املونديال.
وكتب االحتاد عبر حســابه على موقع 
"تويتر" أن "روبرتو مانشيني هو املدير 
الفنــي اجلديد للمنتخــب الوطني"، 
على أن يتــم تقدميه أمس. وأرفق ذلك 
بصور ملانشــيني )53 عاماً( وهو يقوم 
بتوقيــع العقد، ويحمــل مع عدد من 
املســؤولن عن االحتاد القميص األزرق 

للمنتخب.
وأتى االعــالن عن تعين مانشــيني، 
بعد ســاعات من تأكيد وسائل إعالم 
ايطالية أن االتفاق بن اجلانبن قد أجنز. 
كما يأتي غداة تأكيد النادي الروسي، 
توصلــه إلــى اتفــاق بالتراضي على 
فســخ عقد املدرب الــذي انضم إلى 
صفوفه العام املاضــي في عقد ميتد 
لثالثة أعوام.وقاد مانشيني مانشستر 
ســيتي اإلنكليزي إلى لقــب الدوري 
2012، للمــرة األولى بعد  املمتاز عام 
انتظار دام 44 عاماً. كما أشــرف على 
أندية إيطالية عــدة أبرزها إنتر ميالن 
الذي قــاده لثالثة ألقاب فــي الدوري 
 36 ألوان املنتخب في  احمللي.ودافع عن 

مباراة سجل خاللها أربعة أهداف.
وترددت أســماء عدة في اآلونة األخيرة 
خلالفــة فنتــورا، أبرزهــا مانشــيني 
)تشيلســي  كونتــي  وأنطونيــو 
)نانت  رانييــري  اإلنكليــزي( وكالوديو 
إلــى لويجي دي  الفرنســي(، إضافة 
بياجيــو )46 عامــاً( الــذي تولى في 
األشــهر املاضية مهام املدرب املوقت 

للمنتخب اإليطالي.
كمــا بــرز بــن املرشــحن املــدرب 
الســابق لبايرن ميونيخ األملاني كارلو 
أنشيلوتي، إال أن األخير أكد أنه رفض 
عرض االحتــاد اإليطالي لكونه يفضل 
حالياً تولي تدريب ناد بدالً من منتخب 

وطني.

العواصم ـ وكاالت:
مدرب  أوغلــو  مراد  باتريــك  قال 
واثق من  إنــه  وليامــز  ســيرينا 
احلائزة  األمريكية  الالعبــة  قدرة 
علــى 23 لقبا ضمــن البطوالت 
األربع الكبرى على املشــاركة في 
بطولة فرنســا املفتوحة للتنس 
التــي ســتقام في وقــت الحق 
سيرينا  الشهر.وانســحبت  هذا 
36 عاما من  البالغة من العمــر 
لعدم  نظرا  وروما  بطولتي مدريد 
قدرتهــا علــى اســتعادة لياقة 
املباريات. كما لم تخض أي مباراة 
على املالعب الرملية هذا املوسم.

وقــال مــراد اوغلو فــي مقابلة 
مع موقع رابطــة العبات التنس 
احملترفــات أول أمــس »ســيرينا 
ســتلعب في فرنســا املفتوحة 
بهدف الفوز بها. فهل ستتمكن 
من ذلك؟ سيرينا مبقدورها إجناز أي 
شــيء.«بعد أن أصبحت مدربها 
قبل ســت سنوات أســتطيع أن 

أؤكد هذا«.
لكن املدرب الفرنســي اعترف أن 
ســيرينا عادت للمالعب بسرعة 
بعــد أن اجنبــت طفلتهــا مــا 
تســبب في خروجهــا املبكر من 

بطولتي إنديــان ويلز وميامي في 
اذار املاضي.وأضــاف مــراد اوغلو 
»كان يتوجب على ســيرينا إعادة 
بناء جســمها بعــد احلمل. حن 
في  اوغلو  مــراد  أكادميية  وصلت 
30 نيســان املاضــي أدركنا أنها 
لم تكن مســتعدة بعد.«الوقت 
والذي  الوالدة..  الذي أضاعته بعد 
تضمن كافة الفحوصات الطبية 

وقتا  لهــا...كان  خضعــت  التي 
مهدرا«.وستنطلق بطولة فرنسا 
املفتوحــة علــى مالعــب روالن 

جاروس في 27 أيار اجلاري.
من جانب اخر، أعلن العب التنس 
الفرنســي، جو ويلفريد تسوجنا، 
بطولة  منافسات  يخوض  لن  أنه 
روالن جاروس، التي تقام في بالده، 
بســبب عدم اكتمال تعافيه من 

اإلصابة التــي يعاني منها، وذلك 
عبر حسابه الرسمي على شبكة 

تويتر.
لعملية  خضع  قد  تسوجنا،  وكان 
الركبة  غضــروف  فــي  جراحية 
والتي  املاضي،  آذار  في  اليســرى، 
الغياب عن بطولتي  أجبرته على 
»املاسترز« في إنديان ويلز وميامي، 
ليمتد غيابه كذلك عن بطولتي 
الالعــب  وروما.ويغيــب  مدريــد 
الفرنسي عن املالعب، منذ شباط 
في  مشــاركته  عقــب  املاضي، 

بطولة مونبلييه.
إلى ذلك،خاض الالعبان، اإلسباني 
ماريا  والروســية  نــادال،  رافائيل 
شــارابوفا، تدريبا مشــتركا، اول 
أمس، وذلك حتضيرا لبطولة روما 

لتنس األساتذة.
وتدرب نادال، حامل الرقم القياسي 
في الفوز بلقب البطولة )7 مرات(، 
 3 باللقب  الفائــزة  وشــارابوفا، 
مرات، وذلك وفقا ملقطع الفيديو، 
الذي نشــرته الالعبة الروســية 
املران،  تويتر.وعقب  على شــبكة 
بدأ املشــجعون في التوافد على 
الدور  املدرجات، ملتابعــة مباريات 
نــادال  أن  بالبطولة.يذكــر  األول 

بالبطولة،  مشــواره  سيستهل 
التي يبحث عن اســتعادة لقبها 
منذ 2013، أمام املتأهل من مباراة 
فيرناندو  مواطنه  بن  األول،  الدور 
فيرداسكو والبوسني دامر جومر.
أما شــارابوفا، تستهل مشوارها 
بارتي،  أمام األســترالية أشــلي 

املرشحة الـ 16 للقب.
من جانبه، خرج التونســي مالك 
اجلزيــري، أول أمــس، مــن الدور 
لبطولة  الرئيسي،  للجدول  األول 
رومــا لألســاتذة )1000 نقطة(، 
البريطاني،  الالعب  أمام  بالهزمية 
كايل إدمونــد، املصنف 22 عامليا، 
مبجموعتن لواحدة، بعد ساعتن 
و6 دقائق من اللعــب، بواقع 6-3 
و6-3 و3-6.وكان اجلزيــري قد دخل 
اجلــدول الرئيســي، بعــد مروره 
املغامرة  لكن  التصفيات،  بجدول 
توقفت أمام إدموند، الذي ســبق 
أن هزمه هذا العــام، في بطولة 
الالعب  املفتوحــة.وكان  مراكش 
التونســي قــد خســر مركزين، 
فــي التصنيف العاملــي اجلديد، 
الالعبن  جمعية  أصدرتــه  الذي 
احملترفن،حيث أصبح يحتل املركز 

64 عامليا.
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العواصم ـ وكاالت:

مُيثل أتلتيكو مدريد عقدة لألندية 
قبــل مواجهته مع  الفرنســية، 
األربعاء،  اليوم  مســاء  مارسيليا، 
على  األوروبي،  الــدوري  نهائي  في 
ملعب األنــوار في ليون.فمن أصل 
12 مواجهــة، جمعــت األتلتــي 
6 مرات،  بفرق فرنسا، انتصر األول 
وتعادل في 5 مباريات، ولم يخسر 
باكورة  وحيدة.وكانت  مرة  ســوى 
أتلتيكو  مع  الفرنسية  املواجهات 
مدريد، في عام 1961، حلساب كأس 
األوروبيــة، عندما تغلب  الكؤوس 
الروخي بالنكوس على سيدان )4-

الثانية  املواجهة  و)3-2(.وكانت   )1
الكؤوس  باســتيا، في كأس  أمام 
أيًضا، عام 1972، وانتهت املباراتان 

)2-1( ألتلتيكو، و)0-0(.
وفــي دوري أبطــال أوروبــا، خالل 
التقــى   ،1978-1977 موســم 
أتلتيكــو مدريد مــع نانت، حيث 
.)1-1( وتعــادل معه   ،)1-2( هزمه 

وحقق النــس الفوز الوحيد ألندية 
فرنســا، علــى فريــق العاصمة 
 ،2000 وذلك في عام  اإلســبانية، 
حلســاب كأس االحتــاد األوروبــي، 
انتهت  بينما   ،)2-4( انتصر  عندما 

املباراة الثانية )2-2(.
كمــا التقــى أتلتيكو مــع رين، 
األولــى في  املواجهــة  وانتهــت 
فرنســا، بالتعادل )1-1(، بينما فاز 
)3-1(، وذلك  األتلتي في إســبانيا 
للدوري  اجملموعات  مرحلة  حلساب 

األوروبي، في عام 2011.
أمــا املواجهــة األبــرز فكانــت 
أمام مارســيليا بالــذات، في دور 
اجملموعات بدوري أبطال أوروبا، عام 
2008، وحينهــا فــاز أتلتيكو في 

إسبانيا )2-1(، قبل التعادل سلبًيا 
في فرنسا.

أوليمبيــك  العبــو  وســيدخل 
ملعب  مدريد  وأتلتيكو  مارسيليا 
ليون خلوض نهائي الدوري األوروبي، 
مســاء اليــوم األربعــاء ، برفقة 
ينتمون ألســر محدودة  22 طفال 
التي  الفرنســية  باملدينة  الدخل 

تستضيف اللقاء.
تأتــي مشــاركة األطفــال في 
الدقائــق الســابقة للقاء للعام 

الثالث على التوالي ضمن مبادرة 
ملؤسسة الطفولة التابعة لالحتاد 
األوروبــي لكــرة القــدم )يويفا( 
وشــركة »فيدكس إسكبريس«، 
في  جهودهمــا  ضمــن  وذلــك 
األعمال »التي تسخر كرة القدم 
كمنصة لتوفير إمكانيات جديدة 

لألشخاص«.
وقال جيرومــي أوفيون نائب ريس 
»فيدكس اكسبريس« في فرنسا 
إن »كثير من األطفال حتت رعاية 

منظمات خيرية يواجهون ظروف 
معقدة يوميا، بالنســبة لهم أن 
تطــأ أقدامهم امللعــب بنهائي 
الــدوري األوروبي أمر غير شــائع 
باملرة ومن املمكن رؤية الســعادة 
على وجوههم«.واختارت منظمة 
»سبورت دانس ال فيي« 22 طفال 
دخولهم  لدى  الالعبن  ملصاحبة 

امللعب.
واســتدعى املديــر الفني لفريق 
أتلتكيو مدريد، 20 العبا ملواجهة 

نهائي  فــي  مارســيليا  أوملبيك 
الــدوري األوروبي، الذي ســيقام 
مســاء اليوم األربعاء في مدينة 
القائمة  الفرنسية.وتشمل  ليون 
ماريا خيمينيز  املدافع خوســيه 
الذي انســحب من مــران أمس 
األحد بسبب آالم عضلية خفيفة 
وعاد للمشاركة ، والعب الوسط 
الذي  »فيتولو«،  ماتشن  فيكتور 
تعافــى بعــد نحو أســبوع من 
إصابــة عضيلة تعرض لها خالل 

مواجهة إسبانيول في 6 آيار على 
ملعب »واندا متروبوليتانو«.

وتضم القائمة كل من يان أوبالك 
وأليكــس فيرنــر وأليكس دوس 
املرمى،  ســانتوس في حراســة 
وشيمي فرســاليكو وخوان فران 
توريس وخوســيه ماريا خيمينيز 
وســتيفان  جوديــن  ودييجــو 
ســافيتش ولــوكاس هرنانديــز 

وفيليبي لويس بخط الدفاع.
وفيكتور ماتشن »فيتولو« وجابي 
فرنانديز وتوماس بارتي وســاؤول 
ريسوركســيون  وكوكي  نييجيز 
كوريا  امللعب.وأنخيــل  بوســط 
وأنطوان جريزمان وكيفن جاميرو 
ودييجو كوســتا وفرناندو توريس 

بخط الهجوم.
وعلى اجلانب االَخر، فإن مارسيليا، 
يبحث عــن حتقيق أول ألقابه في 
بطولة الــدوري األوروبــي، وثاني 
بعدما  األوروبية،  الفريق  بطوالت 
حقق دوري أبطــال أوروبا في عام 
1993، ليكون الفريق الفرنســي 
الوحيــد الذي جنح فــي التتويج 
ببطولة دوري األبطال، حتى يومنا 

هذا.
أوبالك،  يان  الســلوفيني  احلارس 
والذي انضم إلى صفوف أتلتيكو، 
في 16 متوز 2014، يبحث عن أول 
ألقابه األوروبية، واســتمراره في 
صناعة تاريخ مع النادي اإلسباني.
أوبــالك انضم ألتلتيكــو مدريد 
قادًما مــن بنفيكا البرتغالي، في 
16 مليون  بلغت قيمتها  صفقة 
األغلى في  احلــارس  ليكون  يورو، 
تاريخ الدوري اإلســباني، في ذلك 
ليكون  الســلوفيني  وجاء  احلن، 
كورتوا،  تيبــوا  للبلجيكي  بديالً 
والذي انضم إلى تشيلسي عقب 

نهاية إعارته.

أتليتكو مدريد يمّثل عقدة ألندية فرنسا

مارسيليا يبحث اليوم عن اللقب األوروبي األول بسالحي األرض والجمهور

العبو مارسيليا

روبيرتو مانشيني

طهران ـ وكاالت:
أعلــن البرتغالي كارلوس كيروش مــدرب املنتخب 
اإليراني قائمة أولية تضم 35 العبا ملونديال روســيا 
2018. ولــم حتو القائمة مفاجآت تقريبا فشــملت 
القوام الرئيســي للمنتخب والذي يضم املهاجمن 
ســردار أزمــون العــب كازان الروســي، وعليرضا 
جهانبخــش )ألكامار( باإلضافة إلى ســتيفن بيت 
آشــور )لوس آجنليس(، الذي لم يتم استدعاؤه منذ 

مونديال البرازيل 2014.
وتلعب إيران في اجملموعة الثانية، حيث تواجه املغرب 
في ســان بطرسبورج في 15 حزيران ثم إسبانيا في 
كازان يوم 20 وتختتم دور اجملموعات في سارانســك 
بلقــاء البرتغال يوم 25.وســيتعن على كيروش أن 
يســتبعد 12 العبا خالل األيام القادمة ليبقي على 

23 العبا في القائمة النهائية.

لندن ـ وكاالت:
أعلن توتنهام، أول أمــس، متديد عقد ظهيره األمين، 
ملوســم إضافي حتــى 2021.ويتعلــق األمر بالعب 
الســبيرز، كايل ووكر بيترس، الذي خــاض مباراته 
األولــى مع توتنهام، فــي آب 2017، ولعب معه هذا 

املوسم تسع مباريات، وأحرز هدفا.
وتعــود قلة مشــاركاته إلى ضم ســيرجي أورييه، 
في الصيف قادما من باريس ســان جيرمان، ولوجود 
كيران تريبيــر الذي خاض 35 مباراة، هذا املوســم.
ورغم ذلك قرر مدرب السبيرز، ماوريسيو بوكيتينو، 
التمديد لالعب ملوســم إضافي، بعدما كان قد مدد 

له الصيف املاضي حتى 2020.

أبو ظبي ـ وكاالت:
األوملبــي اإلماراتي ونظيره الســعودييقيم املنتخب 
اإلماراتــي األوملبي لكــرة القدم، معســكرًا خارجًيا 
في هولندا، خــالل الفترة من 25 حزيــران إلى 8 متوز 
املقبلن، وسيتخلله 3 مباريات ودية.ويأتي ذلك ضمن 
حتضيرات املنتخب، لدورة األلعاب اآلســيوية، املقررة 

في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، خالل آب املقبل.
ومن جانبه، أشــاد خالد علي جابر، املدرب املســاعد 
للمنتخــب األوملبــي، بالتــزام الالعبــن بتعليمات 
اجلهاز الفني، خالل املباراتــن الوديتن أمام املنتخب 
الســعودي، واللتن تبــادل فيهما املنتخبــان الفوز، 

بهدف دون مقابل.
وقال جابر، ملوقع احتاد الكــرة اإلماراتي: »قام الالعبن 
بتطبيق ما طلب منهم على أكمل وجه، وظهر ذلك 
جليــا في األداء الفني الذي قدموه، رغم حالة اإلرهاق 
البدني، بعد نهاية املوسم الرياضي، إال أنهم أثبتوا أن 

لديهم احلماس والرغبة، إلثبات الذات داخل امللعب«.

»إيران« يعلن قائمته 
األولية للمونديال

توتنهام يمدد عقد بيترس

معسكر هولندي و3 
وديات لألولمبي اإلماراتي
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مارسيليا ـ أتليتكو مدريد
نهائي الدوري األوروبي

روبيرتو مانشيني مدربًا للمنتخب اإليطالي

سيرينا وليامز قادرة على المشاركة ببطولة فرنسا
اإلصابة تحرم تسونجا من »روالن جاروس«

احلدادي

سيرينا

ليما ـ وكاالت:
ضربة  البيروفــي  املنتخــب  تلقى 
قوية االثنــن بعدما قررت محكمة 
التحكيــم الرياضــي »كاس« زيادة 
فترة إيقاف مهاجمــه وقائده باولو 
غيريرو من 6 الى 14 شــهرا بسبب 
من  ســيحرمه  مــا  املنشــطات، 
املشــاركة مع بالده فــي نهائيات 

مونديال روسيا 2018.
وفي أعقاب االســتئناف املقدم من 
قبــل الالعــب املطالــب والوكالة 
»وادا«  املنشطات  ملكافحة  الدولية 
التــي لم تكــن راضية عــن القرار 
الصادر في نهاية كانون األول املاضي 
بتقليص  »فيفا«  الدولي  االحتاد  عن 
مدة عقوبة غيريرو من عام إلى ستة 
أشهر تنتهي في 3 أيار احلالي، قررت 
»كاس« رفــع مدة اإليقــاف إلى 14 

شهراً. وبّررت احملكمة قرارها بالقول 
أن مهاجــم فالمنغو البرازيلي »لم 
يحاول حتسن أدائه عن طريق تناول 
املادة احملظــورة«، لكنها اعتبرت أن 
الالعب البالغ 34 عاماً ال يزال مذنباً 

»باخلطأ أو اإلهمال«.
وخضــع غيريرو، قائــد وأهم ركائز 
لفحــص  البيروفــي،  املنتخــب 
منشــطات عقــب مبــاراة ضمن 
تصفيــات كأس العالم 2018 ضد 
اخلامس  في  )صفر-صفر(  األرجنتن 
من تشرين األول املاضي، في اجلولة 
ما قبل األخيرة من تصفيات أميركا 
وجاءت  للمونديال،  املؤهلة  اجلنوبية 
نتيجته إيجابية بوجود آثار كوكاين، 
املادة املدرجة فــي قائمة احملظورات 
التي نشــرتها فــي 2017 الوكالة 

الدولية ملكافحة املنشطات.

وأوقف االحتاد البيروفي غيريرو شهراً 
في 3 تشــرين الثاني املاضي وغاب 
عن مباراتي ملحق أميركا اجلنوبية-
ضمن  والذي  نيوزيلندا  ضد  أوقيانيا 
عبــره منتخب بــالده بطاقته إلى 
عام  األولــى منذ  للمرة  املونديــال 

.1982
وعلى رغم القرار الصادر عن »فيفا« 
بتقليــص العقوبــة وفتــح الباب 
أمامه للمشــاركة فــي املونديال، 
قرر املهاجم السابق لبايرن ميونيخ 
وهامبــورغ األملانيــن وكورنثيانــز 
البرازيلــي االحتــكام أواخر كانون 
إلى »كاس« ســعياً  املاضي  الثاني 
إللغــاء العقوبــة بالكامل، فقوبل 
باستئناف من قبل »وادا« في شباط 
املاضي طالبت فيه بعقوبة ملدة عام 

واحد على األقل.

البيروفي غيريرو يغيب عن المونديالرفض استئناف الحدادي للعب مع المغرب



بغداد ـ الصباح الجديد:
الدوليان،  احلكمان  األول،  امس  غادرنا 
نخبة آسيا، للوســط مهند قاسم، 
ومساعد احلكم الدكتور واثق مدلل، 
إلــى العاصمــة الســعودية جدة، 
حيث املشــاركة في إدارة التصفيات 
املؤهلة لكأس العرب لالندية االبطال 
للموســم 2019/2018 ، التي تنطلق 
للمدة من يوم غٍد اخلميس املوافق 17 
ايار اجلاري ولغاية 26 منه، مبشاركة 8 
أندية وزعت إلــى مجموعتني، يتأهل 
فريقــان إلــى دور الـ 32 الــذي تبدأ 
منافساتها آب املقبل وتستمر لغاية 

نيسان 2019.
األفريقي  االولــى،  اجملموعة  وتضــم 
التونســي والفيصلــي الســعودي 
املوريتاني،  والوئام  اللبناني  والنجمة 
فيما ضمت اجملموعــة الثانية االحتاد 
الرباطي  والفتح  املصري  السكندري 

املغربي والساملية الكويتي وتيليكوم 
اجليبوتي.

وقال احلكم الدولي املساعد، الدكتور 
واثق مدلــل، ان املهمــة املقبلة في 
التجمــع متنح احلكــم العراقي ثقة 
اضافية وهو يقود املباريات إلى جانب 
حكام متميزين من شتى دول العرب 
في قارتي آســيا وأفريقيــا، مبينا ان 
إليه مع  النجاح هدف يتطلع  حتقيق 
زميلــه مهند في إدارة مباريات ضمن 

التجمع العربي.
واوضــح انه وزميله، مهند قاســم، 
والدكتور مؤيد محمــد علي، حققا 
النجــاح الكبير في اعلى تقومي بادارة 
أولســان هيونداي  مبــاراة فريقــي 
بلووينغز  ومواطنه سوون سامسوجن 
وهما من كوريا اجلنوبية ضمن ذهاب 
دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آســيا 
التي اقيمــت في ملعــب االول يوم 

آيــار وانتهت بفوز   9 االربعاء املاضي 
األول بهدف من دون رد.

يذكر ان منافسات دور الـ 32 لبطولة 
ســتقام  األبطال،  العربية  األنديــة 

املصري  الزمالــك  جتمــع  مبواجهات 
والقادســية الكويتــي، فيما يلتقي 
ســطيف  ووفاق  اإلماراتــي  العــني 
اجلزائري، واألســماعيلي املصري امام 

زغرتا  والســالم  الكويتي،  الكويــت 
اللبناني امــام الرجاء املغربي واالحتاد 
الســعودي يالقي الوصــل اإلماراتي، 
امام  الوســط  فيمــا يلعب نفــط 
الصفاقســي التونســي، والهــالل 
الســعودي يالعب الشباب العماني، 
ويلعب الرفاع البحريني امام مولودية 
وهــران اجلزائري، والنجم الســاحلي 
اللبناني امام الرمثــا االردني واجلوية 
يالقي احتاد العاصمة اجلزائري، والنصر 
الســعودي يواجه اجلزيــرة اإلماراتي، 
ويلعب الترجي التونسي امام املتاهل 
ويلعب  ب  اجملموعــة  التصفيات  من 
املريخ السوداني امام االهلي طرابلس 
الليبــي ويلتقــي املريخ الســوداني 
امــام االجليــش الســوري، واالهالي 
املصري يقابل املتأهل من التصفيات 
للمجموعة أ ، فــي حني يلعب احملرق 

البحريني امام األهليي السعودي.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
انطلق دوري النخبة العراقي للموسم 
 20  -10  2017 فــي   -2017  2018
ومبشــاركة 9 فــرق من أصــل 10 فرق 
كان لها ان تشــارك وذلك النســحاب 
فريق الســليمانية بسبب األوضاع بني 
اإلقليم واملركز والفرق هي ) الشــرطة 
واجليش والكــرخ وكربــالء والنجف و 
الكوفة وبلدية البصرة والســنية من 
محافظــة الديوانية ونفط ميســان( 
واختتم يوم 2018 3- 9- حيث اســتمر 
ملــدة )138 ( يوم وتــوج باللقب وللمرة 
الثالثــة على التوالي فريق الشــرطة 
املؤلف اخلبير  التدريبــي  الكادر  بقيادة 
بكرة اليــد ظافر صاحب ومحمد جواد 
مديــر للفريــق ورعد رمضــان  وعمار 
جلوب مســاعدين وصبري ياسر مدرب 

للحراس .
وحصل علــى املركز الثاني نادي اجليش 
للمرة الثانيةعلى التوالي بقيادة الكادر 
التدريبي املؤلف من حيدر غازي املدرب 
وحــردان عزيز املدرب املســاعد وأحمد 
مزيد مدرب مســاعد ووســام فاضل 

مدرب للحراس.

نادي الكرخ حصل علــى املركز الثالث 
وللمرة الثانية أيضا على التوالي بقيادة 
الكادر التدريبي املؤلف من خالد عدنان 
مــدرب الفريــق وحمودي ناصــر مدير 
الفريق و احمد خميس املدرب املساعد 

ومصطفى ياسني مدرب للحراس.
فريق  مواجهــة  مــن   )5( انســحبت 
الشــرطة  الزاخــر بنجــوم املنتخب 
العراقــي فــي ملعبــة وهــي ) نفط 
ميســان وبلديــة البصــرة وكربــالء 
والنجــف و الكوفة ( ، فــي حني فريق 
الســنية  الوحيد من فــرق احملافظات 
التي استطاعت مواجهة الشرطة في 

املرحلتتني. 
أقيمت 64 مباراة مــن أصل 72 مباراة 
.. ومت تســجيل )3296 ( هــدف خاللها 
وتوزعت األهداف كاآلتي املرحلة األولى 
ب)1730 ( هدف واملرحلة الثانية )1566 
( هدف ..الدور الثاني من املرحلة األولى 
كان األعلى بتسجيل األهداف ب )229 
( هدف .. في حني كان الدور  الثامن من 
املرحلة الثانيــة أقل األهداف ب )102 ( 

هدف ... 
وكانت أعلى نتيجة تسجل في الدوري 

خالل مباراة الشرطة والسنية ب )20-
50 ( لفريق الشــرطة خــالل مباريات 
املرحلــة األولى الــدور الثانــي .. وأقل 
نتيجة ســجلت فــي مبــاراة اجليش 
والكرخ ب )15 15- ( هدف خالل مباريات 

املرحلة األولى الدور الثامن ..
مبارتني مت تأجيلها لفريق بلدية البصرة 
أمــام ) النجف ونفط ميســان ( ولم 
تقامان لغايــة اآلن ..  أعلى رصيد من 

األهداف ســجلها في مبــاراة واحدة 
كان العب الشــرطة وكابنت منتخبنا 
الوطني حسني علي حمزة )15 ( هدف 
الســنية  فريق  مرمى  في  وســجلها 
خالل مباريــات املرحلــة الثانية الدور 
الثاني ..وخــالل مباريات الدوري انتهت 
)4 ( مباريات بالتعادل ومت احلســم في 
باقي املباريات ..حصل على لقب هداف 
الدوري الالعب اشــرف مؤيد من فريق 

كربالء ب )102 ( هدف .
وطوال منافســات الدوري لم يستطع 
اي فريق مزاحمة فريق الشــرطة على 
املركــز األول ..اشــرف علــى مباريات 
مابني مشرف  الدوري عشرون شخصا 
فني ومشرف إداري،  أدار مباريات الدوري 
)31 ( حكما بني حكم ســاحة وحكم 

طاولة .
فريق بلديــة البصرة الفريــق الوحيد 
الذي انسحب من املباراة بعد انتصافها 
وكانت أمام فريق الكوفة خالل مباريات 

املرحلة الثانية الدور السابع ..
 ضيفت مباريات الدوري )9 ( قاعات وهن 
)قاعة منذر علي شناوة في الكرخ قاعة 
املدرسة التخصصية في وزارة الشباب 
وقاعة الكوفة وقاعة نادي التظامن في 
النجف وقاعة وسام اجملد لنادي اجليش 
الرياضية في محافظة  التربية  وكلية 
ميسان وقاعة نادي نفط اجلنوب لنادي 
بلدية البصرة وقاعة الشــهيد رحيم 
عباس فــي الديوانية لنادي الســنية 
وقاعة محمد باقر احلكيم في كربالء ).

* موقع احتاد كرة اليد العراقي

15رياضة األربعاء 16 آيار 2018 العدد )3938(

علي هاشم يشكو 
أزمة النجف المالية

»األقاليم والمحافظات« 
تنّظم دورة تدريبية 
في اإلدارة القانونية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد مــدرب النجــف، أن األزمة املالية عــادت لتطل 
برأسها وتهدد استقرار الفريق، الذي يحقق نتائج مميزة 

في الدوري، بدليل تواجده باملركز اخلامس.
وقال هاشــم، في تصريحات صحفية: »الفريق يعاني 
بشكل كبير من األمور املالية، والالعبني لم يتسلموا 
رواتبهم منذ أربعة أشــهر وحاولنــا جاهدين احلديث 
معهم للحفاظ على تركيزهم وتقدمي صورة طيبة عن 
الفريق، إال أن احلال وصل إلى حــد ال يطاق، والالعبون 

متذمرون من الوضع املالي«.
وأشــار إلى أن اجلهــاز الفني لم يحصل ســوى على 
مســتحقات شــهرين فقط، وهو ما ال يتناسب مع 

النتائج واجلهود التي يبذلها الطاقم الفني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حترص دائرة شــؤون األقاليم واحملافظات ممثلة مبديرها 
العــام طالب جابر املوســوي ومســؤولي األقســام 
والشعب واملالكات املتميزة في العمل على االنخراط 
ضمــن البرنامــج التدريبــي التطويــري ااذي تنفذه 
الوزارة ، وفي هذا الســياق شــارك مديرو االقســام 
ومسؤولو الشــعب في أعمال دورة ) اإلدارة القانونية 
( التي تنظمها دائرة الدراسات وتطوير املالكات قسم 
التدريب على قاعة دائرة الطب الرياضي ، وتستمر ملدة 
اســبوعني. ويحاضر فيها تدريسيون متخصصون من 
مختلف الوزارات و اجلامعات وتتناول العديد من احملاور 

التي تثري املعلومات اإلدارية للمشاركني.

»ألعاب القوى« يعلن 
تشكيلته لمنافسات القارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختار احتاد ألعاب القوى، قائمة منتخب الشباب املشارك 
في بطولة آســيا التي ســتقام في اليابان للفترة من 7 

ولغاية 11 من شهر حزيران املقبل.
وضمت القائمة 7 العبني هم محمد رحيم لسباق 800م 
وحســني هيثم وعلي عباس لســباق 1500م وعلي عبد 
احملســن لســباق 110م حواجز وعمار جناح لسباق 400م 
حواجز، ومحمــد باقر لرمي القرص وحســني علي كرم 
لفعالية العشــاري املركب، والعبة واحدة هي مرمي عبد 

احلميد في سباق الوثب العالي.
وقال رئيس االحتــاد الدكتور طالب فيصل إن االحتاد يضع 
ثقتــه بالالعبني الذيــن مت انتقاؤهم وفــق النتائج التي 
حققوها في بطولة األندية واالختبــارات النوعية التي 
نظمها االحتاد مطلع الشــهر اجلــاري، لتحقيق األرقام 
التاهيلية في بعــض الفعاليات لبطولة العالم.واوضح 
أن االحتاد يسعى لتأمني معسكر خارجي وإن تعذر إقامته 
ســيكون البديل على األقل تنظيم معسكر داخلي من 
أجل رفع وتيرة اإلعداد. يشــار الى ان منتخب الشــباب 
اللعاب القوى غاب عن البطولة العربية الســباب ادارية 

تتعلق بايقاف نشاطات اللجنة االوملبية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

تأهل فريق القوة اجلوية لكرة القدم 
إلــى نهائــي منطقة الغــرب في 
نهائي كأس االحتاد اآلســيوي، بعد 
تعادله أمس امــام مضيفه العهد 
اللبناني بهدفني ملثلهما، مستفيدا 
من تفوقه فــي اللقاء االول بكربالء 
عندما فــاز بثالثة اهــداف مقابل 

هدف واحد للفريق اللبناني.
وفــي مباراة امــس تقــدم اجلوية 
بهدفــني عن طريق حمــادي احمد 
وعمــاد محســن فــي الدقيقتني 
23 و34 وعــادل العهــد الكفة عن 
طريــق محمد قــدوح واحمد زريق 
69 و77، فيما اشهر  في الدقيقتني 
حكم املباراة البطاقة احلمراء بوجه 
العــب العهــد حســني الزين في 

الدقيقة االخيرة.
وســيالقي فريق القــوة اجلوية في 
املبــاراة النهائــي ملنطقــة الغرب 
بالبطولة التي ستجرى اواخر شهر 
متوز املقبل، منافســه فريق اجلزيرة 
األردنــي الــذي بلــغ النهائي على 
حســاب مواطنه الفيصلي، بالفوز 
إيابا والتعــادل بهدف ملثله  1هدف 

ذهابا.
وسبق لفريق القوة اجلوية ان التقى 
اجملموعة  ضمن  مرتني  اجلزيرة،  فريق 
االولية  التصفيــات  فــي  االولــى 
للبطولة، حيث تعــادال 2 ـ 2 ثم 1 
ـ 1، ليقف اجلزيــرة متصدرا ترتيب 
اجملموعة االولى وله 14 نقطة، فيما 
للجوية 12 واملالكيــة البحريني 7 
العماني من دون نقاط،  والســويق 
ومتكــن اجلوية ان يتأهــل كأفضل 
فريق ثانــي بني اجملموعــات الثالث 

ليرافق اجلزيرة األردني.
ويســعى اجلويــة بقيــادة مالكه 
التدريبي املؤلف من راضي شنيشل 
هاشــم  جبار  ومســاعديه  مدربا 
ورزاق فرحان ومــدرب حراس املرمى 
صالــح حميد، إلى حتقيــق اللقب 

الفوز  بعــد  التوالي  الثالث علــى 
بلقــب كأس االحتاد اآلســيوي في 
النسختني السابقتني عامي 2016 
على بنغالور الهندي بهدف حمادي 
اســتقالل  على   2017 وعام  احمد 
بهدف  الطاجيكســتاني  دوشنبه 

عماد محسن.
من جانبه، قدم االحتاد العراقي لكرة 
القدم تهانيه احلارة للوسط الكروي 
عامــة  ولفريق القــوة احلوية ادارة 
والعبني  وادارية  تدريبيــة  ومالكات 
تاهل  مبناســبة  خاصة  وجمهــور 
الفريق الى املباراة النهائيةلبطولة 

االحتاد االسيوي ملنطقة غربي اسيا .
وقال رئيس احتاد الكرة عبد اخلالق 
بالفخــر  الشــعور  ان  مســعود 
يغمرنــي وانــا ارى فريقــا عراقيا 
للفرق  اجتيازه  للنهائي عبر  يصل 

املنافسة بكل اريحية وثبات.
اذ يقدم  واضــاف ان احتاد الكــرة 
التاهل  التهنئة اخلالصة مبناسبة 
الثمني فانه يؤكــد انه لن يتوانى 
فــي دعــم الفريــق وتذليل كل 
اهلل  الســمح  التي  الصعوبــات 
تعرقل وصول الفريق الى النجمة 
االســيويةالثالثة في اجناز متفرد 

محليا واسيويا.
كما، نفــى االحتاد العراقي املركزي 
لكرة القدم، األنباء التي أشــيعت 
مؤخــرا فــي مواقــع التواصــل 
إلغاء  إلى  تشير  التي  االجتماعي، 
واللجوء  املمتاز،  الدوري  منافسات 
إلى تأهيل األنديــة األربعة األولى 
على الئحة الترتيب لتحديد بطل 
املوسم، وفق مباريات تعتمد على 

آلية التجمع.
وقال نائب رئيس جلنة املســابقات 
يحيى كرمي في تصريحات صحفية 
املمتاز سينتهي مطلع  الدوري  إن 

متوز املقبــل، وال توجد أي نية لدى 
احتاد الكرة أن يتــم إنهاء الدوري، 
واللجوء ألي طريقة لتحديد بطل 
املسابقة، خاصة أن هناك العديد 
من الدوريات على مستوى العالم 

لم تنته حتى اآلن.
وأضــاف كــرمي: نرتبــط بالعديد 
مــن املواعيد وتســمية املمثلني 
للبطوالت اآلسيوية والعربية األمر 
الذي يجعل من املستحيل أن يتم 
إلغاء املسابقة حتت أي ظرف، الفتا 
إلى أن املســابقة قائمة، وأنه يتم 
اإلعــداد حالًيا إلقامة جولة كل 4 

أيام.
وبــني أن جلنة املســابقات حددت 
موعًدا  مســاًء،  والنصف  الرابعة 
السادســة  اجلولــة  ملباريــات 
والعشــرين من الدوري، باستثناء 
املباريــات التي تقــام في مالعب 
الشــعب واملدينــة الرياضية في 
البصــرة وملعب كربــالء الدولي، 

حيث ستقام في العاشرة ليال.
من جانــب اخر، تنطلــق يوم غد 
اخلميــس مباريات اجلولة 26 وذلك 
باقامــة 3 مباريات، اذ ســتجمع 
االولــى فريقــي نفــط اجلنــوب 
والشرطة على ملعب الزبير، فيما 
جتري الثانية علــى ملعب التاجي 
نفط  وفريــق  احلســني  فريق  بني 
الوســط، فيما يحتضــن ملعب 
الذي  الفرات االوسط  عفك ديربي 

يجمع الديوانية وضيفه النجف.
وتتواصل منافســات اجلولة يوم   
4 مواجهات، ففي  باقامة  اجلمعة 
ملعــب التاجــي ســيكون لقاء 
الكهربــاء وضيفــه فريــق امانة 
بغداد، وســيكون ملعب الشعب 
الدولي مسرحاً للقاء فريق الزوراء 
زاخو،  املتصــدر وضيفــه فريــق 
الدولي  كربــالء  ملعب  ويحتضن 
مباراة اهل الدار وضيفه السماوة، 
ويضيف فريق البحري على ملعب 

الزبير فريق الطلبة.
 وتختتــم منافســات اجلولة يوم 
الســبت باقامــة املباريات الثالث 
املتبقية، اولى املباريات ســتجمع 
فريــق النفــط بضيفــه فريــق 
على  جتري  الكهربائية  الصناعات 
ملعــب الصناعــة ،  ويحتضــن 
ملعب الشعب الدولي لقاء القوة 
ميســان،  نفط  وضيفه  اجلويــة 
وفي ملعــب املدينة الرياضية في 
البصرة ســيكون لقاء  محافظة 

فريق امليناء وضيفه احلدود.
هذا واقيمــت أمس مباراة مؤجلة 
بني فريقــي امليناء والنفط انتهت 

بالتعادل السلبي.

الجوية يتأهل لمالقاة الجزيرة األردني في نهائي الغرب بالكأس اآلسيوي
اتحاد الكرة ينفي إلغاء الدوري.. ويطلق الجولة 26 غدًا
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اضواء على دوري كرة اليد الممتاز.. الشرطة بطاًل وأشرف هدافًا

نادي الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
يرى خالد جنم، أمني ســر االحتاد 
العراقي لكرة السلة، أنَّ حظوظ 
أســود الرافديــن، فــي التأهل 
الثانيــة من تصفيات  للمرحلة 

كأس العالم ال تزال قائمة.
الرابعة  باجملموعة  العراق  وتلعب 
املركز  وحتتــل  التصفيات،  فــي 
الثالث بـ5 نقــاط، فيما تتصدر 
إيــران اجملموعة بـــ7 نقاط، وهو 
نفس رصيد كازاخستان )الثانية(، 
بينمــا تأتي قطــر باملؤخرة بـ5 
تصريحات  فــي  نقاط.وقال جنم 
صحفيــة »املنتخــب تنتظــره 

يوم  أمام كازاخســتان  مباراتان، 
29 حزيــران املقبل، ثم ضد قطر 

بالدوحة«.
قطــر  »مواجهــة  أنَّ  وأوضــح 
ســتكون هي الفاصلــة؛ حيث 
عليها  الفوز  منتخبنــا،  يحتاج 
النتيجة  كونها  التأهل،  لضمان 
الوحيــدة التي تضمــن للعراق 

املرور للمرحلة الثانية«.
املشــاركة  قرَّر  »االحتاد  وأشــار 
من  الدولية؛  البحريــن  ببطولة 
أجل إعداد الفريق بشــكل جيد، 
في  معســكر  إلقامة  باإلضافة 
تركيا؛ يستمر 10 أيام، ثم خوض 

من 3 إلــى مباريات جتريبية، قبل 
املغادرة مباشرة إلى الدوحة«.

وبــنيَّ أنَّ »العراق اختــار الدوحة 
أمــام  لــه  مفترضــة  أرًضــا 
االستفادة  أجل  من  كازاخستان 
وجتنب  االســتقرار،  عامــل  من 
الالعبني إرهاق السفر؛ ألن املباراة 
التاليــة ســتكون أمــام قطر، 
وبالتالي ســيختزل الفريق عناء 

السفر«.
3 منتخبات من  يتأهل  أنَّه  يذكر 
كل مجموعــة مــن اجملموعات 
األربعة، إلــى املرحلة الثانية من 
التصفيات اآلسيوية للمونديال.

»السلة« لم يفقد األمل في تصفيات المونديال

لقطة ملنتخب السلة

بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
اختتمت في مصــر، وفي نادي 
والتي جرت  املصري  الشــمس 
بطولة  مصــر،  في  وقائعهــا 
نظمها  التــي  للتنس  الــرواد 
للمدة  للعبة   املصــري  االحتاد 
اجلاري  ايار  5-10من شــهر  من 
 150 و مبشــاركة اكثــر مــن 
8 دول، هي مصر  العبا مثلــوا 
والعراق وتونس واملغرب واليمن 
املتحدة  العربيــة  واالمــارات 
والسعودية وجيبوتي والسودان 

واالردن.
املنتخـــب  حقــــق  وقـــد 

العراقـي الفوز باملركز االول في 
بطولة اخملتلــط، بعد ان حقق 
الالعب الدولي السابق سعدون 
حســن الفوز مــع زميلته في 
املنتخــب اية شــعراوي املركز 
االول، بعــد فوزهما على زوجي 
مصر املؤلف من احمد قدومي 
فازت مصر  ورشــا عامر، فيما 
باملركــز االول فرقيــا، والفــوز 
للرجـــال  والزوجـــي  بالفردي 

والنسـاء.

* املنســق اإلعالمــي الحتــاد 
التنس

العراق بطل لرواد التنس 



فريال حسين

اليوم وغداً  العراقيني  ستبقى االنتخابات حديث 
وبعد غد ألنها احلدث األهم بني األحداث..

ورغم شــعور الكثيرين بخيبة األمل من حدوث 
تغيير واســع أو حتقيق اختراق مؤثــر في قوانني 
اللعبــة السياســية نتيجة انخفاض نســبة 
املصوتني، حيث كان من املفترض أن يشارك نحو 
24 مليون ناخب ممن يحق لهــم التصويت إال أن 
احلصيلة النهائية كشــفت عن حصول الكثير 
مــن املفاجآت التي ســتنعكس علــى تركيبة 

البرملان اجلديد.
كانت االنتخابات اختباراً حاسماً إلرادة العراقيني 
على بــدء صفحة جديــدة مــن التعايش بعد 
القضاء على تنظيم )داعــش( اإلرهابي، إذ جرت 
وســط أجواء أمنية ســليمة، وخلت من أعمال 
العنف التي ترافق عادة العمليات االنتخابية في 

الكثير من دول العالم.
غيــر أن الالفت في هــذه االنتخابــات األصوات 
التصويت،  إلــى عدم املشــاركة فــي  الداعية 
وكانوا من يقفون وراءها يتطلعون إلى أن تتحول 
دعوتهم إلى حركة احتجاج تنتهي إلى مقاطعة 
شاملة، لكن ـ حلسن احلظ ـ لم يحدث شيء من 
هذا القبيل ألن هذه األصوات كانت مختلفة بل 
متناقضة في أهدافها وتوجهاتها، وفي أولوياتها 
حيــال متطلبات املرحلــة املقبلــة، ولو حصل 
وجنحت الدعــوة لدخل العراق فــي مأزق خطير 
قــد يتطور إلى أزمة سياســية يصعب التكهن 

بتداعياتها.
والســؤال اآلن، هل كانت الدعــوة إلى مقاطعة 

االنتخابات دعوة مسؤولة؟
إننــي أدرك متاماً أن لكل مواطن احلرية كي ميارس 
حقه االنتخابي بالطريقة التــي يختارها ويراها 
مناسبة وفقاً لفهمه وقناعاته، سواء باملشاركة 
أم املقاطعة، لكنني مع احلكمة والتعقل وتفادي 
بالعنــف، وتضع مصير  أية مواجهــات تخاطر 
االنتخابات في تصرف الشــارع، في الوقت الذي 
يوجد فيه أكثــر من ثمانني حزباً وتيــاراً وجتمعاً 
عقدت جميعها العزم على خــوض االنتخابات، 
والتنافس على أســاس خطط وبرامج مقترحة 

للمستقبل.
لقد أتيحت لي الفرصة أن أتابع عمليات انتخابية 
في أكثر من بلــد غربي، خالل العقدين األخيرين، 
قبل أن أجد نفسي ألول مرة أمام عملية انتخابية 
جترى في وطني، بيد أن القضية هنا مختلفة عما 
هو عليه في أي مكان آخر، فاألمر ال يتعلق فقط 
باحتماالت الغش والتزوير أو الترهيب غير املباشر، 
بل الشعور بأن األحزاب احلاكمة تتمتع بالسلطة 
واملال واإلعالم وشــتى أشكال الدعاية مبا يجعل 
القانون االنتخابي بدون سلطة حقيقية، إذ كانت 

جميع وسائل الفوز مهيأة لصاحلها.
أبعد من ذلك، كانت ســلطة العشيرة فوق كل 
السلطات سواء جلهة مرشحيها أم جلهة تأثيرها 

على مسار العملية االنتخابية.
أنني ال أصدر حكماً مســبقاً، وإمنا أعّبر عن رأي. 
وآمــل أن ال يســاء فهمي أو أتهم بعــدم احلياد 

واملوضوعية.

صفحة جديدة من التعايش

عدســات  التقطــت 
النجمــة  الباباراتــزي 
التركية توبا بويوكستون، 
لها مع  في أحدث ظهور 
األعمال  رجــل  حبيبها، 
التركــي أوموت أفيرجان، 
جمعتهما  نزهــة  خالل 
في منطقة شيشلي في 

إسطنبول.
مالمح الغضب إرتسمت 
على وجــه توبــا، مبجرد 
لكاميرات  مالحظتهــا 
بوجه  املصوريــن، وظلت 

كاميراتهم،  أمام  عابس 
في الوقت الذي لم تترك 
فيه يد حبيبها، كما أنها 
رفضــت اإلجابة على أي 

من أسئلة الصحفيني.

علــى طريقتهــا اخلاصة 
اخلاص  حســابها  وعبــر 
التواصل  مواقع  أحد  على 
وجهــت  االجتماعــي، 
النجمــة العاملية ناعومي 
كامبل رسالة لولي العهد 
الســعودي محمــد بــن 
سلمان طالبته من خاللها 
للمســاعدة  بالتدخــل 
فــي إطالق ســراح الفتاة 

السودانية نورا حسني.
كامبل  رســالة  في  وجاء 
سلمان  بن  محمد  :"امللك 
الذي قدم حقوق النســاء 
مــن التصويــت وقيــادة 
الســيارات، هل يستطيع 

وتقدمي  إلــي  االنضمــام 
املساعدة للفتاة املسلمة 

نورا حسني حامد".
أصداء  القــت  الرســالة 
مواقــع  علــى  كبيــرة 
إذ  االجتماعي،  التواصــل 
حصدت عالمــات إعجاب 

كبيرة وإعادة نشر.

بوليوود  لنجــم  صمم 
خان  ســلمان  الهندي 
املاضية  األسابيع  خالل 
45 بدلة جديدة بحسب 
Mid- موقع   ما كشف 
Day، وكشــف التقرير 
أن هذه البدالت صممت 
ليستخدمها  خصيصاً 
فــي تصويــر فيلمــه 
إذ   ،Race 3 اجلديــد  
بطريقــة  خيطــت 
وبأقمشــة  معينــة 
ليســتطيع  خاصــة 
اســتخدامها  سلمان 
األكشن  مشــاهد  في 
الذي يقــوم بأدائها في 

الفيلم.

فيلم "Race 3" أحدث 
أفالم ســلمان، وقد بدأ 
تصويــره في األشــهر 
في  ويشــارك  املاضية، 
بطولته أميتاب باتشان، 
,جاكلني فرنانديز، وديزي 
سليم  وثاقب  شــاهو، 
وبوبي ديول، ومن إخراج 

رميو ديسوزا.

توبا بويوكستون

سلمان خان

ناعومي كامبل

أخبــارهــــــــــم

كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

أحالم يوسف
يعّد شــهر رمضان املبارك، وهو التاسع 
في التقومي الهجري  مميزاً عند املسلمني، 
وذا مكانــة خاصــة عن بقية شــهور 
الســنة الهجرية، فهو شــهر الصوم 
الذي يعّد أحد أركان اإلســالم، إذ ميتنع 
خالل أيامه املســلمون )باستثناء بعض 
احلــاالت( عن الشــراب والطعام، فضال 
عن االبتعاد فيه عن احملرمات من الفجر 

وحتى غروب الشمس.
وتصّنــف احملرمات الــى كل ما يغضب 
اهلل وكل ما هــو غير مقبول اجتماعيا، 
فليست اجلرمية وحدها بكونها محرمة 
قانونا وليس شــرعا فقــط، بل النفاق 
النابية  واأللفــاظ  والكذب  والنميمــة 
كلها يجب االمتنــاع عنها، ال بل هناك 
من يقول إن الصيام عن األكل والشرب 

أهون الصيامات.
ويبــدأ شــهر رمضان عند ثبــوت رؤية 
الهــالل يوم التاســع والعشــرين من 
شــعبان، وفي حالة عدم رؤيته يصبح 
شــهر شــعبان ثالثني يوماً، ثــم اليوم 
التالي يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة 
الشــهر -29 30 يوما أيضاً بثبوت رؤية 
الهــالل، وعند انتهاء رمضــان يحتفل 

املسلمون بعيد الفطر.
تقام خالل شــهر رمضان طقوس عدة 
تتشابه وتختلف ببعض تفصيالتها في 
الدول اإلسالمية، لكن تلتقي كل الدول 
املســلمة بالطقوس الدينية، املتمثلة 
بـ: صالة التراويح، واالعتكاف في العشر 

األواخر، وهي التي نزل خاللها القرآن.
 هنــاك أيضــاً العديــد مــن العادات 
والتقاليد التي تتشــابه الى حد ما بني 
الدول اإلســالمية مثل دعــوة اآلخرين 
على اإلفطار، وتقاســم بعــض املوائد 

مع اجليــران، وإقامــة موائــد لإلفطار 
لكل الفقــراء واحملتاجني من قبل بعض 
امليسورين، وأحيانا بعض القائمني على 
بيوت العبادة يدعون الناس الى املشاركة 

مبائدة، ميكن أن تسد جوع فقير.
والعديد من املظاهــر التراثية ارتبطت 
بهذا الشــهر مثل: الفانوس في مصر 
خاصة، والزينة ومدفــع رمضان، وأيضاً 
شخصية "املســحراتي" وهذا تشترك 
به جميع الدول اإلســالمية، واملأكوالت 
التــي غالبا مــا تكون وجبات دســمة 

تعوض جــوع الصائم، وكذلك احللويات 
التي يحرص على توفرها العراقيون في 
املائدة، وعقب اإلفطار ال سيما في أثناء 
لعبــة "احمليبس" التي تعّد أحد طقوس 

رمضان في العراق.
اســم رمضان لم يكــن مقتصرا على 
اإلســالم، ولم يوجد االسم فقط بعد 
بعثــة النبــي محمد "ص"، فاالســم 
كان موجــوداً منــذ اجلاهليــة، إذ كان 
ون أشــهر السنة حسب  الناس يســمُّ
وقت وقوعها فــي الوقت الذي متت فيه 
التسمية، أو حسب نوع الشهر. فمثالً 
َي كذلك ألن  شــهر ذي احلجــة: ُســمِّ
موسم احلج يقع فيه  ويحج املسلمون 
فيه، وشهر ربيع األول: ُسمي كذلك ألنه 
وقع وقت تســميته كان في فصل ربيع، 

وهكذا. 
أما شهر رمضان املبارك، فكلمة رمضان 
جــاءت من األصل "رَمض" وهي شــدة 
احلر، إذ كانت تســمية رمضان في وقٍت 
جاء فيه شــديد احلر، فأُطلق عليه هذا 
االســم واالســم متطابق مع طبيعة 
هذا الشــهر عند املسلمني، إذ أن جوف 
الصائم يشــتد حره من شدة  العطش 

فيكون جوفه رِمضاَ.

رمضان على األبواب

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الصباح الجديد - وكاالت:
قالت صحيفة "الغارديــان" البريطانية إن بنك التعمير 
في شنغهاي بالصني، افتتح أول فرع مصرفي في العالم، 

يعتمد على الروبوتات بأعماله بنحو تام.
ويعتمد بنك التعمير الصيني على الروبوتات في خدمة 
العمــالء، اذ تنفذ كل املهمات التــي يقوم بها املوظفون 
البشــر، مثل التحدث إلى العمالء، واستقبال الشكاوى 
اخلاصــة بهم واستفســاراتهم، واإلجابة عن األســئلة 
الشــائعة املتعلقــة بالبطاقات املصرفية والشــيكات 

واحلسابات.
وال يوجد في البنك رجال أمن، اذ يكفي أن يدخل العميل 
عبر البوابة الرئيســة، لتقوم إحدى اآلالت بالتعرف على 
وجهه من خالل تقنية "مســح الوجه"، ثم يفتح الباب 

أوتوماتيكيا.

الصباح الجديد - وكاالت:
 "Golf GTI TCR" اســتعرضت فولكس فاغن مؤخرا ســيارة

الصغيرة التي صنفت كأسرع سيارات "Golf" حتى اآلن.
وزودت هذه السيارة مبحرك رياضي بسعة لترين قادر على توليد 

عزم 290 حصانا، يصل بالسيارة إلى سرعة 260 كلم.
وأتت هذه الســيارة بنظام دفع أمامــي وأنظمة متنع انزالقها 
على الطرقات السريعة واملتعرجة، إضافة إلى عجالت رياضية 

بحجم 18 بوصة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بسبع مراحل.
أما من الداخل، فقد زودت مقصورة الســيارة مبقاعد رياضية 
مميــزة، وشاشــتني إلكترونيتــني للعرض والتحكم بشــتى 

اخلصائص والتقنيات املتاحة.
ومن املنتظر أن تطرح فولكس فاغن هذه الســيارة رسميا في 

الربع األخير من العام اجلاري.

افتتاح أول فرع مصرفي في 
العالم يعتمد الروبوتات 

فولكس فاغن تطلق 
"Golf"  أسرع سيارات

الصباح الجديد - وكاالت:
علقت شــركة "فيس بوك" حتى اآلن 
نحــو 200 تطبيق فــي املرحلة األولى 
التي  للتطبيقــات  مراجعتهــا  مــن 
وصلت إلى كميات كبيــرة من بيانات 
لفضيحة  استجابة  في  املستخدمني 

بشأن مؤسسة "كمبردج أناليتيكا".
أرتشــيبونغ،  إميي  "رويترز" عن  ونقلت 
نائــب رئيس فيــس بوك لشــراكات 
املنتجــات قولــه، إن التطبيقات جرى 
تعليقها ريثما يكتمل حتقيق شــامل 
فيما اذا كان هناك بالفعل أية إســاءة 

الستخدام البيانات.
وأعلن الرئيــس التنفيذي لفيس بوك، 
مارك زوكربيرغ، التحقيق في 21 مارس، 
وقال إن شــبكة التواصل االجتماعي 
ســتحقق فــي أمــر كل التطبيقات 
التي وصلــت إلى كميــات كبيرة من 

املعلومات.
وكانت فيس بوك قد تعرضت النتقادات 

في األســابيع األخيرة، بعد أن قالت، إن 
معلومات شخصية لعدد يصل إلى 87 
مليونا من مســتخدميها، معظمهم 
الواليات املتحدة، رمبا تكون وصلت  في 
بشــكل غير مالئم لشركة "كمبردج 
أناليتيكا" لالستشــارات السياسية، 
الرئيس  حملة  لصالــح  عملت  والتي 

األميركي دونالد ترامب االنتخابية.

الصباح الجديد - وكاالت:
توفيــت املمثلة مارغو كيــدر، التي 
اشــتهرت بــأداء دور لويــس لني في 
سلســلة أفــالم )ســوبرمان( فــي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن 

املاضي، عن عمر يناهز 69 عاما.
باينس،  فلوكســمان  كاميال  وقالت 
مديرة أعمال كيدر، إن املمثلة توفيت 
بهــدوء، في أثناء نومهــا. ولم تذكر 

سبب الوفاة.
وظهــرت كيــدر، التــي ولــدت في 
كندا، بأكثر مــن 70 فيلما وبرنامجا 
تلفزيونيا، من بينهــا )ذا غريت والدو 
و)آميتيفيل هورور(، ومسلسل  بيبر(، 
أطفال تلفزيوني أنتج عام 2014 نالت 

عنه جائزة إميي.
وبدأت شوطها في التمثيل وهي في 
العشرينيات من عمرها، ونالت شهرة 
دولية بأداء دور الصحفية اجلســورة 
لويــس في فيلــم )ســوبرمان( عام 
1978، بأجزاء ثالثة ضمن السلسلة، 

أمام كريستوفر ريف.
دي.ســي. كوميكس،  وقالت شركة 

صاحبــة امتيــاز )ســوبرمان( فــي 
حســابها على تويتر "شكرا لكونك 
لويــس لني التي نشــأ معها الكثير 

منا".
ولم تتمكن كيدر من العمل لعامني 
بعد حادث ســيارة خطير عام 1990، 

وأفلست في نهاية املطاف.
وبعد ست سنوات، عانت من انهيار 
واختفت  العقليــة،  صحتهــا  في 
ألربعــة أيام أمضتها مشــردة في 
وقتها.  كبيرا  اهتماما  القت  حادثة 
وجــرى تشــخيص حالتها الحقا 
بأنها تعاني مــن اضطراب ثنائي 
القطب. وأصبحت كيدر مواطنة 

أميركية عــام  2005 وتزوجت 
ثالث مرات، مــن بينها زواج 

فقط  أيام  ستة  استمر 
مــن   1979 عــام 

جون  املمثــل 
هيرد.

فيس بوك تعلق 200 تطبيق 
لـ"إساءة استعمال بيانات"

وداعًا حبيبة "سوبرمان"

الصباح الجديد - وكاالت:
أعربت الفنانــة ريهام عبدالغفور 
عن سعادتها مبشــاركتها الفنان 
أحمــد حلمي بطولة املسلســل 
موّضحة  أكتــاف"،  "ملس  اإلذاعي 
أنها ســعيدة بهذا اللقــاء الذي 
يعّد اللقاء الثانــي لها معه، بعد 
"جعلوني  فيلــم  في  تعاونهمــا 
مجرما" مـع الفنانـة غـادة عـادل.

وأضافــت ريهام عبــد الغفور أن 
"ملس أكتاف" يُناقش مجموعة من 
املشكالت بشكل ساخر، مشيرة 
اإلذاعيــة  املسلســالت  أّن  إلــى 
جاذبة  رمضــان  فــي  أصبحــت 
للمســتمعني، وال ســيما أن َمن 
تقوم بهــا مجموعة من الفنانني 
أنها منشغلة  والنجوم، موضحة 
الذي  حاليا مبسلســل "الرحلة"، 

ينتمي إلى مسلســالت التشويق 
واإلثــارة، إذ يحتوي على مجموعة 
من َمشاهد الرعب، وأكدت على أّن 
اإلجهاد الذي وضح على مالمحها 
بســبب كثرة ساعات التصوير، إذ 
تتواجد في االستوديو ألكثر من 14 

ساعة يوميا.
وقالت ريهام إنهــا حتضر مفاجأة 
بعــد عيــد الفطــر، وان هنــاك 

مشـروع فيلم سينمائي جديد 
أيضا مع أحمــد حلمي تتمنى 
أن يكتمل علــى خير، ووجهت 
ريهــام التهنئــة إلــى األمة 
بحلول  والعربية  اإلســالمية 
شــهر رمضان املبارك، داعية 
اهلل تعالــى أن يدمي اخلير على 
وعلى  العربــي  الوطــن  كل 

مصـر.

ريهام عبد الغفور تشارك 
أحمد حلمي بطولة "لمس أكتاف"

الصباح الجديد - وكاالت:
طــّور باحثــون طريقة جديــدة إلخفاء 
الرســائل الســرية عن مرأى اجلميع من 
خالل تغيير شــكل اخلط في نص معني 
بطريقة غير محسوسة للقارئ، وتعمل 
مع أي خط شائع. وعلى الرغم من أن هذه 
الرسائل غير مرئية للعيون البشرية، إال 
 "FontCode" أن الرسائل اخملفية في نص
يتم رصدها على الفور بواســطة جهاز 

الكمبيوتر، ما يعني أنها ميكن أن تعمل 
مثــل رموز الباركود غيــر املرئية، أو رموز 
تشــانغ  الرئيس،  الباحث  ويقــول   .QR
شــياو، إن "تغييــر أي حــرف، أو عالمة 
ترقيم، أو رمز، إلى شكل مختلف قليال، 
يســمح لك بتغيير معنى امللف. وميكن 
آليا، كما  قراءة هذه املعلومــات اخملفية 
هول احلال متاما مــع رموز الباركود ورموز 
التي ميكن قراءتها  االستجابة السريعة 

على الفور بواسطة جهاز الكمبيوتر".
واستطرد شــياو قائال: "ومع ذلك، على 
عكــس الرمــوز الســابقة، ال يفســد 
للمواد  البصرية  اجلماليــات   FontCode
املطبوعة، وميكن أن يظل وجودها سريا".

وأوضــح علماء الكمبيوتــر في جامعة 
كولومبيا، الذين طوروا النظام، أنه يعمل 
عن طريق "تشــويش" احلروف في النص، 
أو تغييــر شــكلها )العــرض واالرتفاع 

واملنحنيات.. 
لترميز  إلــخ(، 

وميكن  الرســالة. 
هــذه  اســتخدام 
لتضمني  الطريقة 
والبيانات  النــص 

الوصفية والرموز الرقمية، في ملف 
أو صورة، وذلك بالنسبة لكل  نصي 

من األشكال الرقمية والطباعة.

طريقة مبتكرة لتشفير الرسائل
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