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وجهات نظرهم متطابقة وال صحة لضغط دولي يدفع باتجاهه

الصدر يؤكد ضرورة تشكيل
حكومة وطنية راعية لحقوق
جميع المكونات

سائرون والنصر والحكمة يعلنون
تحالفهم لتشكيل الكتلة األكبر قريبًا

بغداد  -وعد الشمري:
كشــف ائتالف النصر بزعامة
حيدر العبادي ،أمس االربعاء ،عن
قرب االتفاق النهائي مع حتالف
ســائرون وتيــار احلكمــة على
منهاج عمــل للمرحلة املقبلة
بهدف تشكيل احلكومة ،نافيا ً
وجود ضغوط دولية تدفع بهذا
االجتاه ،مشــيرا ً إلــى أن موقف
العراق العســكري والسياسي
بات أقوى عــن ما كان عليه في
الســابق بنحو يحول دون وجود
تدخالت مــن أية جهة ،في حني
أفاد تيــار احلكمة بــأن اتفاقه
وحتالفــي النصر وســائرون قد
وصل إلى مرحلته النهائية وان
هناك تطابقــا تاما في وجهات
النظر بني األطراف كلها،
وقــال القيادي في حتالف النصر
يوســف الكالبــي إن " الكتل
السياسية وبعد ظهور النتائج
االوليــة مــن قبــل مفوضية
االنتخابــات بدأت بسلســلة
اجتماعات ولقاءات وتفاهمات".
واضاف الكالبي في تصريح إلى
"الصبــاح اجلديــد" أن "جميع
الفائزين يبحثون عن تشــكيل
الكتلة النيابية األكثر املنصوص
عليها في الدســتور واملكلفة
بتكوين الــوزارة املقبلة ،وذلك
قبل مصادقة احملكمة االحتادية
العليا على النتائج لكي تكون
هناك مســاحة من الوقت قبل
انعقــاد اجللســة األولى جمللس

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مفوضيــة االنتخابات ،أمس
األربعــاء ،إلغاء أكثر من ألف محطة
انتخابيــة فــي انتخابــات الداخل
واخلارج ،في حني أشارت إلى تشكيل
جلــان حتقيقية حملاســبة املقصرين،

النواب".
واشــار إلــى أن "الثوابت التي
جتمعنــا مــع حتالف ســائرون
وكذلك قائمة احلكمة مستمرة
وتقترب وهناك ترسيخ للتفاهم
واحلوار املشترك ومن املمكن أن
يتم االعالن عــن موقف نهائي
خالل القريب العاجل".
ونفــى الكالبي "وجــود موقف
خارجي أو ضغط اقليمي باجتاه
حتالف كتلتي النصر وســائرون
في مجلس النواب وتشكيلهما
احلكومة".
وحتدث عن "ضــرورة الكف عن
هكــذا تصريحــات وأن يتجه
البعــض من السياســيني إلى
اخلطاب الوطني وعدم التخوين
أو حتى االســتجداء من اخلارج
الجل التدخل بشكل أو باخر".
وأكد القيادي في حتالف النصر
أن "العراق بوضعه احلالي وبعد
خروجــه منتصرا ً علــى اقوى
التنظيمــات االرهابيــة وهــو
تنظيم داعش وحتريــره اراضيه
يختلــف عمــا كان عليه في
السابق".
ولفــت إلــى أن "القــوة التي
ميتلكها العراق باتت متكنه من
ادارة هكــذا ملف مبفــرده دون
تدخــل االطــراف اخلارجية ،وأن
يختار حكومته دون امالءات من
أي طرف".
وأكمــل الكالبــي القــول إن
"منهاج عملنا يكمن بان ننفتح

"فورن افيرز" :خيارات أميركا

في سوريا احدها أسوأ من االخر

الصباح الجديد-خاص:
رأى روبرت فورد الســفير األمريكي
الســابق لدى ســوريا ،أن حكومة
الرئيس بشار األسد عززت سلطتها
على غرب وشــرق البالد ،وأن “احلرب
األهلية” الســورية دخلــت مرحلة
جديدة.
ولفــت فورد في مقالة نشــرت في
مجلــة “ ،”Foreign Affairsإلــى
أنــه على الرغم مــن أن العمليتني
العســكريتني األمريكية والروسية
منفصلتــان ،إال أن الوضــع يتغير
بفعل حتقيق “األســد” مكتسبات
شرق البالد بدعم روسي إيراني.
مؤمتر صحفي سابق للعبادي والصدر "ارشيف"
على اجلميع ،سواء دول اجلوار أو
احمليطــن االقليمــي أو الدولي
لكــن دون تدخــل في الشــأن

الداخلي".
ومن جانبه ذكر املرشــح الفائز
عن تيــار احلكمة علي جبير في

إلى مرحلتــه النهائية وهناك
تطابق تام في وجهات النظر".
تتمة ص3

تصريح إلــى "الصباح اجلديد"،
أن "االتفاق بني قائمتنا وائتالف
النصر وحتالف سائرون قد وصل

مفوضية االنتخابات تلغي أكثر من ألف محطة اقتراع
أكدت اســتمرارها بتس ّلم الطعون
"وعدم ترددها" في معاجلة أي خروق.
وقالــت املفوضيــة في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه ،انها
" شــكلت جلانا فنيــة وقانونية من
موظفــي املفوضية عملــت لعدة

أيــام ،ومت إلغــاء  102محطة في 10
محافظات شــملت بعض محطات
مــن التصويت العام مــع اخلاص مع
التصويت املشروط للنازحني واحلركة
السكانية وبشــكل مختلف والتي
وردت شــكاوى حمراء من قبل وكالء

االتحاد الوطني يجدد تمسكه بمنصب
رئيس الجمهورية
تقرير

األحزاب في يوم االقتراع توزعت على
احملافظات وكاالتي :اربيل  ،7االنبار،51
بغداد/الكــرخ ،17صــاح الدين،11
نينوى."16
وأضــاف البيــان ،أن "املفوضية لم
تكتــف بشــكاوى األحــزاب فقط
ِ
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الكهرباء ،عن سعيها
لتعزيــز املنظومــة الوطنية بطاقة
تصل الى  510ميكاواط.
وذكر بيــان للوزارة تلقــت "الصباح
اجلديــد" نســخة منــه ان "وكيل
الوزارة لشؤون اإلنتاج واملشاريع عادل
كاظــم جريان ،زار محطــة الرميلة
االســتثمارية في محافظة البصرة،
للوقوف على االســتعدادات إلدخال
الوحدات التوليدية اجلديدة للخدمة

وموزعة كاالتي :اربيــل ،73االنبار،50
الســليمانية ،96بغداد/الرصافــة،3
بغداد/الكــرخ ،3دهــوك  ،224ديالى
 ،2صــاح الديــن ،36نينــوى،179
كركوك."186
تتمة ص3

3

مع حلول أشهر الصيف".
يذكر ان العراق يعاني منذ عقود أزمة
في توليد وتوزيع الكهرباء ،وتفاقمت
بعــد  2003رغــم صرف عشــرات
املليارات من الــدوالرات على تأهيل
محطــات طاقة قدمية وبنــاء أخرى
جديدة لكن من دون جدوى بســبب
الفســاد املستشــري وعدم كفاءة
بعض هــذه احملطات وزيــادة الطلب
على الطاقة السيما في الصيف.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد رئيس التحالــف الوطني
الســيد عمار احلكيــم أهمية
االســتفادة من خبرة الشركات
اليابانية في إعمار العراق.
وذكــر بيــان ملكتبــه تلقــت
"الصباح اجلديد" نســخة منه
أمس األربعاء أن" الســيد عمار
احلكيــم اســتقبل الســفير
الياباني في العراق فوميو ايواي
العالقــات الثانية
وبحث معه
ِ
بني البلديــن وآفــاق تطويرها،
واملســتجدات السياسية على
ِ
الساحتني احمللي ِة والدولي ِة ".

غارات جوية إسرائيلية على غزة واجتماع مجلس األمن بطلب أميركي
وكاالت ـ الصباح الجديد:

جانب من الغارات االسرائيلية على غزة
التوصل لهدنة.
لكن إســرائيل نفت صحة هذه
التقارير.

ويجتمع اجمللــس الوزاري األمني
اإلســرائيلي اليــوم ملناقشــة
التصعيد بني اجلانبني.

تفاهم مع العراق تعنيان بالكهرباء
متابعة الصباح الجديد:
وافق مجلس الوزراء الســعودي،
أمــس األربعــاء ،علــى مذكرتي
تفاهــم مــع العراق فــي قطاع
الطاقــة الكهربائيــة ،وتطويــر
العمل الرقابي واحملاســبي وتبادل
اخلبرات.
وذكرت مصادر صحفية ان اجمللس
وافق خالل جلســته التي عقدت
أمس ،على تفويــض وزير الطاقة
والصناعــة والثــروة املعدنيــة
السعودي ،أو من ينيبه ،للتباحث
مع اجلانب العراقي بشأن مشروع

عمار احلكيم

aتقريـر

شن اجليش اإلســرائيلي غارات
جويــة على أهــداف في قطاع
غزة ردا علــى هجمات بقذائف
وصواريــخ اســتهدفت مواقع
للجيش اإلســرائيلي من داخل
القطاع.
ومن املقــرر أن يعقــد مجلس
األمن الدولي اجتماعا في وقت
الحق األربعاء بطلــب أميركي
إلدانة "الهجمــات الصاروخية
على إسرائيل".
وتضاربت األنباء بشأن هدنة بني
إســرائيل وحركة حماس ،التي
تسيطر على غزة.
وقال عضو املكتب السياســي
حلماس خليل احليــة األربعاء إن
حركته وافقت على هدنة عقب
واســطة أطراف عدة .وحتدثت
حركــة اجلهاد اإلســامية عن

موافقة سعودية على مذكرتي

مذكرة تفاهم في مجال الطاقة
الكهربائية ،والتوقيع عليه.
واضافــت ان اجمللــس وافق كذلك
على تفويض رئيس ديوان املراقبة
العامة ،أو من ينيبــه ،بالتباحث
مع اجلانب العراقي بشأن مشروع
مذكرة تفاهم بــن ديوان املراقبة
العامة في اململكة وديوان الرقابة
املاليــة االحتــادي فــي جمهورية
العراق للتعاون في مجال العمل
احملاســبي والرقابــي واملهنــي،
والتوقيع عليه.
تفصيالت ص5

الحكيم يدعو الى االستفادة من الخبرات اليابانية في إعمار العراق

المنظومة الوطنية بـ  510ميكا واط
دخول فتــرة احلمل العالــي وازدياد
الطلــب علــى الطاقة ســيما وأن
فصل الصيف في العراق وخصوصـا
احملافظات اجلنوبية يشــهد ارتفاعا
كبيرا بدرجات احلرارة".
وأكد وكيل الــوزارة "ضرورة تكثيف
اجلهــود واملتابعــة املتواصلة لعمل
مــاكات الوزارة مبا يســهم بااليفاء
بالوعود التي قطعتها وزارة الكهرباء
باالرتقــاء بحجم االنتــاج الذي من
املؤمــل أن يتجاوز  17ألف ميكا واط

بل أرســلت جلانا ً فنيــة متخصصة
لغرض تدقيق احملطــات التي يعتقد
انهــا مت التالعــب بها حيــث الغت
تلك اللجان الفنية  852محطة من
أصــل  2000مت تدقيقها من قبل تلك
اللجان في املكتب الوطني في بغداد

ونتيجة تقلص األراضي الواقعة حتت
سلطة تنظيم “الدولة اإلسالمية”،
قال السفير الســابق ،إن مسلحي
الفصائل املدعومة من واشــنطن
يقتربون من مواقع اجليش الســوري
في املنطقة ،وسيتعني على أمريكا
اتخاذ قرار بشأن متى وكيف تخرج.
وأشــار الدبلوماســي األمريكــي
الســابق ،إلى أن بالده ليست لديها
خيارات جيدة في سوريا ،وبعض هذه
اخليارات املتاحة أســوأ من األخرى،
كما أن األمل في إخراج األســد من
السلطة.
تتمة ص3

والعمل الرقابي

داعش يحتضر ويراهن على فساد
المسؤولين وتلكؤ قيامهم بمهامهم

"الكهرباء" تسعى لتعزيز

والتي مــن املؤمل أن تبــدأ الوحدة
االولــى بالعمــل يــوم ،٢٠١٨ /٦/ ٧
وبطاقة  ١٧٠ميكاواط ،تليها الوحدة
الثانية التي ستدخل للعمل يوم ١٤
 ،٢٠١٨/٦/والوحدة الثالثة يوم /٦/ ٢١
 ،٢٠١٨لتعزيز املنظومة بطاقة تصل
الى  510ميكاواط ".
وبني ان دخول هذا االنتاج خلدمة "مما
سيســهم بتعزيز قــدرة املنظومة
علــى جتهيــز املواطنــن بالطاقة
الكهربائيــة بشــكل مرضي قبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد زعيم التيار الصدري مقتدى
الصــدر ،على تشــكيل حكومة
وطنية "أبوية" تكون راعية حلقوق
جميع املكونات ،وذلك خالل لقائه
مع أميــر الكويت صبــاح األحمد
الصبــاح ،الذي هنــأه بفوز حتالف
"سائرون " في االنتخابات.
وذكر املكتب اخلاص للصدر ،في بيان
اطلعت عليه "الصباح اجلديد" ،أن
"زعيم التيار الصدري التقى أمس،
أمير دولة الكويــت صباح األحمد

اجلابر الصباح ،في قصر دســمان"،
مبينا أن "اجلانبني تبــادال التهاني
مبناسبة حلول شهر رمضان".
واضاف البيــان" :جرى خالل اللقاء
بحث العالقــات الودية بني البلدين
اجلاريــن والشــعبني الشــقيقني
وســبل تعزيز الروابــط والتعاون
املشــترك البناء الذي يسهم في
توطيد االستقرار والرخاء" ،مشيرا
الــى ان "الصــدر عبر عــن رؤيته
لشكل احلكومة القادمة".
تتمة ص3

وقــال اجليــش اإلســرائيلي إن
طائراته ضربت  35هدفا حلركة
حماس املسيطرة على القطاع

وحركــة اجلهــاد اإلســامي،
وكلتاهما أعلنت مســؤوليتها
عن إطالق القذائف والصواريخ.

وبحسب إسرائيل ،فإن جماعات
فلســطينية مسلحة أطلقت
حوالي  70قذيفة وصاروخا ضد
عــدة مناطق ،منــذ صباح يوم
الثالثــاء ،وأن من بــن القذائف
أنواعا مت إنتاجهــا في إيران ،وأن
القبــة احلديديــة الصاروخية
تصدت لغالبية هذه الصواريخ،
لكن هناك ثالثــة مواطنني قد
أصيبوا.
وجــاء التصعيد األخير بعد يوم
من مقتل مواطن فلســطيني،
يوم االثنني ،قالت إســرائيل إنه
عضــو بحمــاس وكان يحاول
التســلل مع مجموعة لشــن
هجمات ضد إسرائيل.
وقتلــت إســرائيل يــوم األحد
املاضي ،ثالثة من عناصر اجلهاد
اإلســامي ،بحجة أنهم كانوا
يحاولــون زرع عبــوة ناســفة
بالقرب من احلدود.
تفصيالت ص6

واشــار الســيد عمار احلكيم
بحســب البيان إلــى " أهمي ِة
أ ْن يســتفي َد العــرا ُق من خبر ِة
الشركات اليابانية ذات السمعة
الرصينــة في عمليــ ِة اإلعمار
وحتقيــق التنميــة االقتصادية
ِ
وتقدمي ِ اخلدمــات للناس ،والتي
أهم أولويــات املرحلة
تعــ ُد من ِّ
القادمة ".
وجدد تأكيــده علــى " حاجة
العراق إلى حكوم ٍة فاعل ٍة قادرة
على اســتثمار ِ رغبة الشــعب
العراقــي بالتغييــرِ وتلبيــ ِة
ّ
تطلعاته".

الفريق الوطني يتابع

آخر مستجدات تعهدات

المانحين في مؤتمر الكويت
بغداد  -الصباح الجديد:
عقد الفريق الوطني اجتماعا
تشاوريا جديدا ملتابعة نتائج
ومقــررات مؤمتــر الكويــت
الدولي إلعــادة اعمار العراق
امــس االربعاء ،ضــم عددا
من ســفراء الــدول املانحة
وممثلــي املنظمــات الدولية،
لالطالع علــى اخر التطورات
واملســتجدات املتعلقــة
بالتعهدات التي أعلنوها في
املؤمتر اعاله.
وأشــار األمني العــام جمللس
الــوزراء د .مهــدي العــاق
رئيس الفريــق الوطني ،من
خــال رســائل تضمنتهــا
كلمتــه االفتتاحية وجهها
للحضــور ،الــى ان “العراق
وبالتعــاون مــع الشــركاء

قدم اإلطار العــام ملنهجية
إعادة االعمار والتنمية ،كما
وضع هيــكال عمليا لتنفيذ
وتطبيــق عمليــات التنمية
وإعادة االعمــار  ،مركزا ً على
أهميــة مشــاركة اجلهات
الدوليــة في تقــدمي هيكل
على املســتويني السياسي
واالســتراتيجي وإيجاد الية
ماليــة لضمان اســتخدام
املوارد لألغراض التي وضعت
ألجلها مبا يتماشى مع اخلطة
الوطنية  2022-2018وإيجاد
نظــام للرقابــة لتحســن
االلتــزام باملســؤولية مــن
ناحية اســتخدام املال العام
مبســاعدة دوليــة في مجال
التنمية”.
تتمة ص3
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

الديمقراطي يقدم ثالثة شروط لقاء تخليه عن المنصب

االتحاد الوطني يجدد تمسكه بمنصب رئيس الجمهورية
السليمانية ـ عباس كاريزي:

يحلمون بوطن أم !
لرمبا شــكل تصويت مجلس النــواب العراقي قبل
يومني على الغاء التصويت في اخلارج وفي مخيمات
النازحني صدمة كبيــرة الالف العراقيني ممن اودعوا
اصواتهم في صناديق االقتراع وعلى الرغم من عدم
الشرعية القانونية لهذا القرار اال انه ارسل رسائل
حزينة ومؤملة لشــرائح من الشــعب العراقي باتت
تبحث عن اي فرصة للتعبير عن انتمائها الى العراق
بعد ان فشــلت الدولة مبؤسســاتها اخملتلفة على
احتواء واحتضان ابنائها الذين يعيشون في الشتات
العاملي ولطاملا كانت االنتخابات فرصة كبيرة لهم
لتجديد والئهم لوطنهــم واعالنهم الوفاء لالرض
التي اجنبتهم ومثلما فشــلت احلكومات العراقية
املتعاقبة في تعزيــز املفاهيم الوطنية عند عراقيي
الداخل مع اســتمرار االنتهاكات والفشل في ايجاد
ســياقات قانونية صحيحة تشعر ماليني العراقيني
بانهم سواسية في احلقوق والواجبات وتوفير الفرص
املالئمة ملن يبحثون عنها داخل وطنهم يشعر الكثير
من العراقيني خارج الوطن بان حكوماتهم املتعاقبة
تركتهم الى اجملهول واملصادفة وافتقر الكثير منهم
الى احلضور الرسمي الذي متثله الدولة التي ينتمي
اليها فــي الكثير من احملافــل ويعاني بعضهم من
تلكؤ واخفاق يصاحب اداء الســفارات والقنصليات
العراقية من اجل اســتكمال او اجنــاز اية التزمات
ادارية تتعلق مبراجعــة املمثليات في اخلارج ويصرح
الكثير منهم بطغيان احلزبيــة واملذهبية في عمل
الكثير من هذه املؤسســات بشكل يجعل العراقي
هناك يعيــش اغترابا حقيقيا حتــى في بحثه عن
مالذات وطنية اسمها السفارات وفي ظل التحديات
الكبيرة التــي واجهها العراقيــون داخليا وخارجيا
تبدو احلاجة ماســة الــى مراجعة دقيقــة لالدوار
املناطة بعمل الســفارات العراقية وتفعيل عملها
مبا يؤكد حضورها في كل احملافل ولطاملا نشاهد من
خالل وسائل االعالم كفاءات عراقية واسماء المعة
تلقى االهمال في حلها وترحالهــا بني العراق ودول
العالم مــن دون ان متتد يد الدولــة اليها ففي حني
حتتفل عواصم كثيرة بقامــات عراقية مبدعة تنال
جوائز عاملية او ترتقي منصات التتويج يغيب حضور
الدولــة العراقيــة فيها ويتمنــى العراقي في تلك
اللحظات ان يســمع صوت وطنه متناغما مع زهوه
وفرحه بهذا االجناز..هناك اليوم املاليني من العراقيني
ممن اختلفت اسباب هجرتهم لوطنهم يحتاجون ملن
يؤكد حرصه على سالمتهم ويحلمون بالوطن االم
التي ترعاهم مهمــا ابتعدوا عن ديار اهلهم ويحس
باالمهم ويستجيب لهم في اللحظة التي يطلبون
فيها املساعدة.

قدم احلزب الدميقراطي الكردستاني
موافقة مشــروطة لقاء تخليه عن
منصب رئيــس اجلمهورية لصالح
االحتــاد الوطني الذي يشــغل هذا
املنصب منذ عــام  ،2005فيما جدد
االحتاد الوطني الكردستاني متسكه
باملنصب.
وذكرت مصادر سياســية مطلعة،
ان احلزب الدميقراطي الكردســتاني
بزعامة مســعود بارزاني وضع ثالثة
شــروط ترتبــط برئاســة االقليم
وحكومــة االقليــم امــام االحتــاد
الوطني الكردســتاني ،نظير تخليه
عن منصب رئيــس اجلمهورية ،الذي
يعده الكرد من اســتحقاقهم في
العراق.
ونقلــت صحيفــة ازانــس التــي
تصــدر باللغة الكرديــة في عددها
الصــادر امس االربعاء عــن مصادر
مطلعة داخل احلــزب الدميقراطي،
ان الدميقراطــي وضــع عــددا من
الشــروط امام االحتاد الوطني خالل
املباحثــات االخيــرة بينهمــا لقاء
دعمه وموافقته على منح منصب
رئيس اجلمهورية لالحتاد الوطني في
العملية السياسية املقبلة.
وتابعــت الصحيفــة ،ان عضوا في
اجمللس القيــادي للحزب الدميقراطي
رفض الكشــف عن اسمه اكد لها
 ،ان شروط احلزب الدميقراطي لالحتاد
الوطني الذي يطالب مبنصب رئيس
اجلمهورية تتمثل بان يحتفط االحتاد
بهذا املنصب مقابل موافقة االحتاد
على بقــاء منصب رئيــس االقليم
ورئيس حكومــة االقليم لدى احلزب
الدميقراطــي وان يوقع احلزبان اتفاقا ً
على الية تشكيل احلكومة املقبلة
في االقليم.
وتابــع  ،ان حزبــه دعــا كذلك الى
موافقة االحتــاد الوطني على تأجيل
اجــراء انتخابــات منصــب رئيس
االقليم للعــام املقبــل ،وبقاء هذا
املنصب لدى احلزب الدميقراطي ،وان
ال يقدم االحتاد الوطني اي مرشــح
لهذا املنصب.
بدوره قال عضو املكتب السياســي
املتحــدث باســم االحتــاد الوطني
ســعدي بيــرة ،ان مطالبــة االحتاد
الوطني مبنصب رئيــس اجلمهورية،
النــه يقــع ضمــن اســتحقاقه

عدّ اسسرد السنوات
االربع المقبلة االكثر
تعقيدا في عمر
الحكومات العراقية
المتعاقبة بعد سقوط
نظام البعث ،نظرا لبروز
العديد من المشكالت
العالقة على مستوى
العراق منها االحصاء
السكاني ومشكلة
المناطق المتنازع عليها
التي تركت انطباعا
سيئا حول العالقة بين
بغداد واربيل

اجتماع سابق لالحتاد الوطني الكردستاني
االنتخابي وان االحتاد يســتحق احد
املناصب السيادية الثالث في البالد.
واضــاف ان اجمللس القيــادي لالحتاد
ســيعقد الســبت املقبل اجتماعا
ملناقشــة نتائج االنتخابــات والية
وبرنامج تشــكيل احلكومة املقبلة
واســتحقاق االحتــاد مــن املناصب
السيادية في البالد.
بدوره قــال عضو اجمللــس القيادي
لالحتــاد الوطني فريد اسســرد في
تصريح للصباح اجلديد ،انه حلد االن
ال يوجد اي برنامــج واضح او اتفاق
او تفاهــم بني االحتاد الوطني واحلزب
الدميقراطــي على توزيع وتقاســم
املناصب ال على مســتوى االقليم او
على صعيد العراق.
واضاف اسسرد ،ان التحضيرات االن

جتري لترتيب نوع وشــكل مشاركة
الكرد في تشكيل احلكومة املقبلة
في العراق ،مضيفا ً «اذا كان منصب
رئيس اجلمهوريــة من نصيب الكرد
فاننا سنطالب به».
واضاف اسسرد ،ان القضية الثانية
واالهم االن تكمن فــي اعادة ترتيب
البيــت الكــردي وتشــكيل قائمة
كرديــة كبيرة في مجلــس النواب
املقبل ،وهو ما قال ان االحتاد يسعى
لتحقيقه قريبا.
وحول امكانية بقــاء منصب رئيس
اجلمهورية لدى االحتــاد الوطني من
عدمه تابع اسسرد ،ان هذا السؤال
الميكن االجابــة عليه فــي الوقت
الراهن ،واردف «لننتظــر ونرى اذا ما
كان هذا املنصب سيبقى لدى الكرد

تحركات دبلوماسية لمساعدة الالجئين

النقل :فصل سلطة الطيران المدني يتعارض مع التشريعات
بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت وزارة النقل ،ان قرار مجلس
الــوزراء بشــأن ســلطة هيئة
الطيران املدنــي «يتقاطع» مع
التشــريعات العراقية ،مشيرة
الى انهــا حتتفــظ بحقها في
الدفاع عن قوانينها.
وقــال املكتب االعالمــي للوزارة
في بيان تلقت «الصباح اجلديد»
انه «على الرغم من تخلف وزير
النقــل ،عن حضــور اجتماعات
مجلس الوزراء بســبب مرضه،

اصدر اجمللــس قرارا يتقاطع متاما ً
مع اثنني من اقوى التشــريعات
العراقيــة النافدة ،أولهما قانون
وزارة النقل رقم ( )٨لسنة ،١٩٩٤
وثانيهما قانــون الطيران املدني
رقم ( )١٤٨لسنة .»١٩٧٤
واوضــح البيــان ان «القوانــن
ال تتغيــر إال بقوانــن تلغيهــا،
واإللغاء ال يصدر إال من السلطة
التشريعية البرملان».
وأضــاف ،ان «الباعــث علــى
الدهشــة أن قرار مجلس الوزراء

جتاوز هذيــن التشــريعني ،وقرر
فصل سلطة الطيران وسلخها
عن وزارة النقل ،من دون أن يؤخذ
رأي الوزير املعترض في جلســة
سابقة على قرار الفصل».
وتابع ،ان «الرئيس احلالي املكلف
من االمانة العامة جمللس الوزراء
هو عباس عمران موسى ،احلاصل
على الدبلوم الزراعي في االنتاج
احليوانــي عام  ،٢٠٠٤وشــهادة
اوليــة فــي اآلداب عــام ،٢٠٠٩
ال يصلــح الدارة هذه املنشــأة

الوطنية العريقة» ،واشــار الى
ان «الوزير اصدر قــراره بإعفائه
من منصبــه ،لكنه لــم ينفذ
القرار ،ومتــرد على الوزارة ،رافضا
االنصياع لقــرار الوزير ،ومتذرعا
بدعــم مطلــق مــن كيانــات
متنفذة».
اجلدير بالذكر ان مجلس الوزراء
قرر في جلسته االعتيادية امس
األول الثالثــاء ،فصل ســلطة
الطيران املدني عــن وزارة النقل
واحلاقها بصورة مباشرة باجمللس.

ثم نبحث مسألة ترشيح شخصية
يتحقق حولها التوافق بني االحزاب
الكردية والعراقية على حد سواء».
وعلى صعيد متصل نفى اسســرد،
ان تكــون العالقــات بــن االطراف
الكردســتانية قد وصلت الى طريق
مســدود بعــد االعتراضــات التي
قدمتها اغلب احزاب املعارضة على
نتائج االنتخابات ،مؤكدا ان بامكان
القوى السياســية الكردســتانية
حتقيــق قدر من التفاهم املشــترك
حول طبيعة ونوع مشــاركة الكرد
في العملية السياسية.
واشــار اسرد الى انه حلد االن اليوجد
اي اتفاق او تفاهم بني االحتاد الوطني
والدميقراطي الكردستاني او االطراف
الكردستانية االخرى ،على برنامج او

صيغة محددة للذهــاب الى بغداد،
مؤكدا ان ذهاب الكرد مشــتتني الى
بغداد ســيضر مبصاحلهم ،وان احلل
االمثل ان يكــون الكرد موحدين في
بغداد.
وعد اسسرد السنوات االربع املقبلة
ّ
االكثر تعقيدا فــي عمر احلكومات
العراقيــة املتعاقبة بعد ســقوط
نظام البعث ،نظرا لبروز العديد من
املشــكالت العالقة على مستوى
العــراق منها االحصاء الســكاني
ومشــكلة املناطق املتنــازع عليها
التي تركــت انطباعا ســيئا حول
العالقة بني بغــداد واربيل ،والنفط
ومســألة البيشــمركة وميزانية
االقليــم من املوازنــة االحتادية ،وهو
ما اكد انها تتطلب البدء مبباحثات

حقيقية بني اربيل وبغداد حلسمها،
نظــرا الن احلوارات التــي جرت االن
بني الطرفني لم تكن رســمية ولم
تنه الكثير من القضايا واملســائل
املصيريــة بالنســبة لشــعب
كردستان.
وحول موقف الكرد واالحتاد الوطني
مــن مســاعي تشــكيل احلكومة
املقبلة فــي العراق ،قال اسســرد
انــه اليوجــد حلــد االن اي شــيء
رســمي ،وان احلوارات التــي اجراها
وفــد االحتاد الوطني فــي بغداد مع
القوى واالحزاب السياســية كانت
اولية ،لم تتطرق الى الية تســمية
رئيس الــوزراء املقبل ،الن احلوارات ما
زالــت في بداياتها وان شــكل ونوع
التحالفات لم يتضح بعد.

والمهاجرين العراقيين في السويد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة اخلارجية عن حتركات
دبلوماسية ملســاعدة الالجئني
واملهاجريــن واملقيمني العراقيني
في السويد.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الصباح
اجلديد» نســخة منه ،أن “سفير
جمهورية العراق في ستوكهولم
احمــد الكمالي التقــى مديرة

دائرة الشــؤون الدولية في وكالة
الهجرة الســويدية تريزا ناسي،
حيــث بحــث الطرفان شــؤون
اجلالية العراقيــة والتعرف على
املشاكل التي تعاني منها وإبداء
الســفارة املســاعدة املطلوبة
لالجئــن واملهاجريــن واملقيمني
العراقيــن على أراضــي مملكة
السويد” .وأضافت ناسي بحسب

البيان ،أن “هناك وقتا طويال جدا ً
للبت في قرارات طلب اللجوء قد
يصل إلى ســنتني بسبب تراكم
طلبات اللجوء من موجة النزوح
التي أجتاحت أوروبا خالل العامني
 2016 – 2015والتي اســتقبلت
الســويد خاللها نحــو 15000
الجــئ أســبوعيا ً مــن مختلف
اجلنسيات”.

وتعد الســويد من الــدول التي
استقبلت اكبر عدد من الالجئني
العراقيني .لكن ظهرت في الفترة
االخيرة معوقات كثيرة حتول دون
قبولهم كالجئــن عقب صدور
قرار احملكمة الســويدية بشــأن
انتفاء مبررات اســتقبالهم في
البــاد حيــث ال توجــد نزاعات
داخلية في العراق.

تقـرير

على واشنطن اإلقرار باإلنجاز الروسي البعيد المدى في سوريا
حسن منيمنة*
روســيا قد انتصــرت في ســوريا .هي
متكنت من إنقاذ وكيلها الصعب ،نظام
دمشق ،من سقوط كاد يكون محتوماً.
واألهم أنها قد استفادت من أدائها في
إدارة األزمة الســورية لتشــكيل توازن
على مستوى املنطقة بني قوى تبدو غير
قابلــة للتوافق :إســرائيل ،تركيا ،إيران.
هو توازن دقيق من دون شــك وقد يكون
غير مســتقر ،إال أن احلاجة ماســة إلى
موســكو لتجنب الصدام بني إسرائيل
وإيران ،كمــا إلى احتواء الصدام بينهما
إن وقع .وموسكو بالتالي في موقع تعزيز
نفوذها سواء ارتفع التوتر أو انخفض.
وســوريا ليســت من «اخلارج القريب»
الروســي ،أي الــدول التــي انفصلــت
واســتق ّلت عن االحتاد السوڤياتي والتي
بقي لروســيا إصرار على قدر من النفوذ
فيها .أي أن روســيا في سوريا تستأنف
موقعها كقوة عظمى دولية .طبعاًِ ،إذا
كان املقياس القدرة اجمل ّردة ،فإن الواليات
املتحــدة تبقى متفوقة تفوقا ً كاســرا ً
على هــذه القوة العظمــى الصاعدة.
ولكــن ،وإن بدت املقومات العســكرية
الروسية ضئيلة بالنســبة ملا يقابلها
لدى الواليــات املتحدة على مســتوى
العالم ،فإنها في سوريا في موضع ووزن
مناســبني لتحقيق املقتضى وفق رؤية
واضحــة بعيدة املدى ،فيمــا العمليات
امليدانيــة املتعددة والتــي تقدم عليها
الواليات املتحدة في املعترك الســوري
تبــدو وكأن كل منهــا ذات اندفاع ذاتي

مفتقد للتوجيه الواضح املتجانس من
القيادة السياسية في واشنطن.
وهذا الواقع الروســي اجلديد في سوريا
يعود إلى الدهاء واحلنكة لدى موسكو،
ولكنه أيضا ً نتيجــة ما يقارب التخلف
عــن أداء الواجب من جانب واشــنطن.
فــإذا كان إحــكام القبضة الروســية
على ســوريا وليد عوامل عــدة ،طارئة
وأصيلة ،فإن أحد العوامل احلاسمة كان
افتقاد إدارة الرئيس األميركي الســابق
باراك أوبامــا للرؤية الواضحة وللمبادرة
الواعية جتــاه األزمة الســورية .وحالة
القصور هذه ما زالت مستمرة إلى اليوم
في عمق العــام الثاني من إدارة الرئيس
دونالد ترامپ.
رحبت روســيا باملشــاركة
ففــي حني ّ
امليدانية إليران وأدواتها ،لتخفيف األعباء
امللقــاة على عاتقها ،فــإن مصلحتها
اليوم هي في قدر من التقليص للوجود
اإليراني ،حيث أن القوات املعادية أمست
محصورة في مناطق متينة التطويق.
وقد سحبت موسكو إلى ّ
صفها كذلك
شــريكا آخر لواشنطن مســتاء منها،
أي أنقــرة .وانــزالق أنقرة مــن موقعها
كحليف موثوق للواليــات املتحدة إلى
شريك لروسيا في الشأن السوري توازي
مع انحدار لتركيا من دميقراطية نشطة
إلى مشــروع سلطوي يسعى إلى املزيد
من احلصر للســلطات .وأنقرة تستحق
املساءلة للفرص التي بددتها للتنسيق
مع واشــنطن ،باإلضافــة إلى خطوات
مريبة عدة وإلى امتناع عن اإلقدام حني
كان مســتوجبا ً في أكثــر من حالة ،مبا
يشي بســعي مستتر لالســتفادة من
حتــركات املنظمات املتشــددة ،مبا فيها

تنظيم «الدولة اإلسالمية» .ولكن هذا
ال يعفي واشنطن البتة من مسؤوليتها
عن تدهــور العالقة املفصلية مع أنقرة،
والتي شــكلت حتى أمس قريب ركيزة
أساســية في منطقة الشرق األوسط
املضطربــة .فحكومة الرئيــس باراك
أوباما ،ســواء من خالل االنكفاء أو عبر
كالم ضبابــي قابــل ألن يفهم على أنه
وعود ،دفعــت بنظيرتهــا التركية إلى
توقع سياســة إقدامية لم تتحقق قط
من جانب واشنطن في الشأن السوري.
وفيمــا القيــادة التركية ،امليالــة للت ّو
إلى التفســيرات املؤامراتية ،اجتهدت
لتبني ســوء النوايا لدى واشنطن ،بدال ً
من إدراك الضعف فــي قراراتها ،جاءت
احملاولــة االنقالبية في متوز (يوليو) ٢٠١٦
لتبرهن عــن العدائية املبيتة وفق قراءة
أنقرة ،والتــي اندفعت بالتالي إلى إعادة
ترتيب أولوياتها لتأمني احلماية لقيادتها،
فتخلــت عــن الــرؤى التي ســبق لها
تســويقها حول الدور التركي الرائد في
املنطقة ،ورضيت باألســبقية الروسية
في الشــأن الســوري ضمن تشكيلة
كاف وإن
جديدة حتصل فيها علــى قدر ٍ
متراجع من النفوذ.
ومســار جنيــڤ ،والذي جــرى تأطيره
بقرارات صادرة عن مجلس األمن الدولي
ليشكل مســعى لإلصالح في سوريا،
كان قائما ً على فرضية أن النظام مأزوم
وأنــه ال بد من تغييره في نهاية املطاف،
إمنا عبر الوسائل السلمية .أي أن مسار
جنيف اعتبر أن رحيل نظام دمشــق أمر
واقــع وإن كان مؤجــاً ،وأن دور اجملموعة
الدولية مبا فيها روسيا ،هو العمل على
حتقيق الهبــوط الهادئ لنظــام فاقد

للواليات المتحدة في
سوريا وجوارها حلفاء
وشركاء ومواقع ،وال
يجوز لها التخلي عنهم،
ليس انطالق ًا من الواجب
المعنوي وحسب ،بل
إلنقاذ ما تبقى من
الصدقية األميركية
المستنزفة في عموم
المنطقة

الصالحية .أما الواقع ،فهو أن املساهمة
الروسية في مسار جنيڤ كانت تهدف
إلى تشــتيت القرار الدولــي من خالل
شحنه باإلبهام وتقدمي القراءات البديلة
له .واملســألة ،من وجهة نظر روســية
لم تكن محض عرقلة ،بل كانت سعيا ً
حثيثا ً إلى تأخير احلل ،ريثما تســتكمل
روســيا نفســها خطة اإلنقاذ والتعومي
للنظام الوكيل لها.
وقد عمدت موسكو إلى إطالق مسارين
متوازيــن ملنافســة جنيــڤ واجلهود
الدولية .األول هو مســار آستانا األمني،

حيث العنــوان كان خفض التوتر ،فيما
املســار الثاني في سوتشي دعا لإلعداد
للحوار وخلطة عمل سياســية لإلنقاذ.
وروسيا في كل من آستانا وسوتشي لم
تكن الصــوت املعزول أو املط ّوق بأكثرية
تخالفه الرأي ،كما كان احلال في جنيڤ،
أعد جــدول األعمال ،وصادق
بل هي من ّ
على املعنيني ،وأق ّر املشــاركني .واألهم
هو أن كل من آستانا وسوتشي قد بني
على فرضيــة أن االنتفاضة الســورية،
وليس النظام ،هــي املأزومة واحملكومة
بالــزوال ،وأن الهدف من التدخل الدولي
هو احتواء سقوطها وتنفيسها وتأمني
الهبــوط الهادئ للحفــاظ على وحدة
التــراب الســوري وضمان اســتمرارية
مؤسسات احلكم فيه.
ومــن حق حكومــة الرئيــس ترامپ أن
تشعر بواسع االمتعاض للحمل الثقيل
في امللف الســوري والــذي خلفته لها
حكومة الرئيــس أوبامــا ،إال أن الواقع
هو أنها بدورهــا لم تعمد إلى تصحيح
الوضع .فالضربات اجلوية االستقصائية
الســتعمال النظام للسالح الكيماوي
من شأنها متييز ترامپ عن سلفه وإبراز
إقدامــه في مقابل تنصل من ســبقه،
وذلــك أمام جمهــوره الداخلي .أما في
سوريا وعموم املنطقة ،فهذه الضربات
تبدو جوفاء دون عواقب .وفيما روســيا
تظهر متجانســة في خطواتها وثابتة
في مواقفها ،فإن االنطباع املتكرر حول
الواليــات املتحدة هي أنهــا متبجحة،
متذبذبة ،وال ميكن االعتماد عليها.
وقد يكــون الوقــت قد فــات لتتفوق
الواليــات املتحــدة علــى روســيا في
املسألة الســورية ،أو حتى لتبلغ درجة

التكافؤ معها .والواقع أن
الهم السوري
ّ
بالنسبة ملوسكو هو أكثر وطأة وخطورة
منه لواشــنطن والتي ما تــزال تختبر
إمكانيات اخلروج املفاجئ من الســاحة
الســورية أو تقترح االستمرار بالتواجد
على أســاس اخلدمات املدفوعة الثمن.
أما الكالم عن قوة عربية قادرة على الردع
في سوريا ضمن خطة تقودها الواليات
املتحدة ،فال بد له أن ينتظر إمتام القوات
املســلحة املصرية ملهامها املستطيلة
للقضــاء على اإلرهاب في ســيناء ،وأن
يترقب النجاح املتأخّ ر للقوات السعودية
واإلماراتية في اســتخراج نفســها من
املستنقع اليمني.
فانطالقا ً مــن كل هذا ،قد يكون واقعيا ً
اإلقرار بأن روسيا قد حققت االنتصار في
سوريا فعالً.
للواليــات املتحدة في ســوريا وجوارها
حلفاء وشــركاء ومواقــع ،وال يجوز لها
التخلــي عنهم ،ليــس انطالقــا ً من
الواجــب املعنوي وحســب ،بــل إلنقاذ
ما تبقــى مــن الصدقيــة األميركية
املســتنزفة في عمــوم املنطقة .ولم
يخفف وطــأة الالمباالة التــي أبدتها
واشــنطن إزاء االعتــداء التركي على
عفرين إال الضــوء األخضر الذي منحته
روسيا لتركيا للشــروع بالهجوم .ولوال
هذا التورط الروســي ،لكانت موسكو
قد حققت نتائــج أفضل في انفتاحها
على «قوات سوريا الدميقراطية» ،والتي
تشكل االستثمار األول للواليات املتحدة
في سوريا.
لم يكن لسوريا ،لسوء قدرها وسوء قدر
االستقرار في املنطقة ،أولوية محسوبة
لدى حكومــة الرئيس الســابق أوباما.

واحلالــة اليــوم تتواصل مــع االفتراض
الواهم بأن تنظيم «الدولة اإلسالمية»
قد تلقّ ى الضربــة القاضية ،ما يجعل
واشــنطن تتصــرف وكأن األوان قد آن
إلنهــاء دورها في ســوريا .أمــا التوجه
اجلامع للواقعية ولالســتعمال الناجع
للمنجرات ،والدافع باجتاه االستقرار في
هــذه األرض اجلريحة وجوارهــا ،فهو أن
تقدم الواليــات املتحدة اعترافا ً تدريجيا ً
ّ
بالغلبة الروســية في سوريا ،وأن تعمد
ضمــن ذلك إلى التنســيق مــع اجلهد
الروسي الساعي إلى إعادة وحدة األرض
والدولة في سوريا ،شرط تأمني الطرف
الروســي للمصالح األميركية الطويلة
األمد ،أي احتــواء الوجــود اإليراني في
ســوريا وإخراج أدوات إيران منها وإنتاج
منظومة أمنية توفــر احلماية املوثوقة
للحلفاء ،إسرائيل ،األردن ،دول اخلليج.
فالواليات املتحدة قد تخلفت عن تقدمي
الدعم الصــادق لالنتفاضة الســورية
يــوم كانت فرص جناح هــذه االنتفاضة
مرتفعة .فمــن العبث توقــع أن تقدم
اليوم ،بعد انخفاض فرص النجاح ،على
أي دعــم جدي .بل واشــنطن قادرة اآلن
وحســب أن تفســد االنتصار الروسي،
وأن تدفع ســوريا باجتاه املزيد من النزاع
والقتــال ،وثمن ذلــك املزيد مــن دماء
السوريني ،أو أن تلقي بثقلها للتخفيف
اجلزئي من مصابهم من خالل تعاون نادر
مع روسيا .والدعوة لهذا املسار تنضوي
على فائق املرارة ملن متنّى احلرية لسوريا،
غير أن هذا املســار قد يكون بالفعل ما
تقتضيه الواقعية.
*عن منتدى فكرة ـ معهد واشنطن.
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يحذر من مخاطر تأخير صرف الرواتب
قيادي في حشد جنوب الموصل

العمل تضمن أكثر

داعش يحتضر ويراهن على فساد المسؤولين وتلكؤ قيامهم بمهامهم
نينوى ـ خدر خالت:
متثل بعض مناطق جنوبي املوصل
احــد ابــرز معاقــل التنظيمات
االرهابية منذ عام  2003وحلد االن،
ومتكنت القوات االمنية من فرض
سيطرتها على مناطق لم يتمكن
االميركان من الوصول اليها" هذا
ما يقوله قيــادي في احد فصائل
احلشــد العشــائري ،محذرا من
تأخيــر صرف رواتــب املقاتلني الن
داعش يراهن على فساد املسؤولني
وتلكؤهم بالقيام بواجباتهم.
القيادي الذي يقطن باطراف مدينة
احلضر ،والذي طلب عدم الكشف
عن اســمه ،قــال لـــ "الصباح
اجلديد" ان "مناطق جنوب املوصل
باتت آمنة بنسبة كبيرة ،باستثناء
اعماق منطقة اجلزيرة (جنوب غرب
املوصل) خاصة في الليالي املغبرة
او التي تشــهد عواصــف ترابية،
حيث يســتغلها عناصــر داعش
االرهابي للتحرك والتنقل".
واضــاف "فــي ســاعات النهار،
وفي اشــد الظــروف املناخية ال
ميكن لعناصر داعــش ان يخرجوا
رؤوســهم من االنفــاق او االوكار
التي يختبئــون بها كاجلرذان متاما،
ونحن هنا نقول انهم جرذان فعال
النهم ال يعيشون اال باالنفاق وحتت
االرض".
ولفــت القيــادي الــى ان "ابطال
العشائر من املتطوعني في احلشود
العشــائرية (العربية الســنية)
يلقنون الدواعش درســا بعد اخر،
واغلبهم يســعى للثأر واالنتقام
منهم الن اجلرائــم التي ارتكبوها
بحق عشائرنا ال تعد وال حتصى ،من
اعدامات وتدمير للبيوت ومصادرة
املمتلكات ،اضافة الى ان املئات من
جثث شــبابنا ما زالت مفقودة وال
نعرف مصيرهــا وفي أية مقبرة او
حفرة مت رميها".
وتابع "كما يقــول املثل (نحن ولد
قريــة) فان نقــاط التفتيش التي

مناطق جنوب
الموصل باتت آمنة
بنسبة كبيرة ،باستثناء
أعماق منطقة
الجزيرة (جنوب غرب
الموصل) خاصة في
الليالي المغبرة أو
التي تشهد عواصف
ترابية ،حيث يستغلها
عناصر داعش
اإلرهابي للتحرك
والتنقل

صرفها ،علمــا ان بعض الدواعش
الذيــن نقبــض عليهــم يقولون
لنا انه ســيتم قطـــع رواتبنـــا
مثلمـــا حصـــل مع الصحـوات
قبــــل نحـــو  10اعوام وسنعود
لتنظيماتهـم نادمني ،علـى وفـق
مزاعمهـم".
وتابع "يبدو ان تنظيم داعش يراهن
على فساد املســؤولني وتلكؤهم
في القيــام باعمالهم وواجباتهم
جتــاه املقاتلني الذيــن في مناطق
جنوبي املوصــل ،علما اننا نطالب
بان يكــون صرف رواتبنا بشــكل

شــهري ومبوعد ثابت ال اكثر ،وهذا
حق من حقوقنا املشروعة".
ولفــت املتحــدث الــى ان "قوات
احلشــد العشــائري هي السند
القوي امنيا واستخباريا وعسكريا
للقــوات االمنيــة العراقيــة في
مناطق جنوبي املوصل ،والتنسيق
عال جدا بيننــا ،الن هذه املناطق
ٍ
مناطقنا ونعرفها شــبرا شــبرا،
كما نعــرف الدواعــش واملبايعني
واملناصرين لهم ،بل اننا نســاعد
االجهــزة االمنيــة مــن الناحية
االســتخبارية في اعتقال عناصر

داعش اخملتبئــن مبخيمات النزوح،
حيث تردنــا معلومات دقيقة جدا
عنهــم مــن مصادرنا املنتشــرة
فيها".
وكانت قــوة من لواء  90حشــد
شــعبي وبقيــادة الشــيخ عزيز
سنجار اجلبوري ،في جنوب املوصل
قد متكنــت من القاء القبض على
عنصرين من داعش في ســيطرة
نصــف تل ،حيث اعتــرف األول ان
لديه بيعة رسمية والثاني كذلك
واملدعو سلمان شعالن كان والده
قيــادي قاتل فــي الرمــادي وفي

تكريــت واخرها املوصل ،و احدهم
كان ينــوي الذهاب الــى كركوك
واالخر كان ينوي الذهاب الى ناحية
القيارة.
كمــا متكنــت قــوة مــن اجليش
العراقــي ،وبالتنســيق مع قوات
احلشــد العشــائري من مطاردة
ومحاصرة زمرة من عناصر داعش،
احرقت منزال بقرية اصلبي بقضاء
احلضر وحاولت الفــرار للصحراء
باجلزيرة ،ومت ابادتهم بالكامل عند
محاولتهــم االفالت مــن الطوق
احملكم

معصوم يحرص على اتخاذ إجراءات تحفظ "سالمة العملية الديمقراطية"
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت رئاسة اجلمهورية ،حرص
الرئيس فؤاد معصوم على اتخاذ
اإلجراءات كافــة للحفاظ على
"سالمة العملية الدميقراطية"،
داعيــة املفوضيــة العليــا

لالنتخابات إلى "االلتزام التام"
بأحكام الدستور والقوانني.
وقالت رئاسة اجلمهورية في بيان
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
منه امس ،إن "رئيس اجلمهورية
فــؤاد معصوم يتابــع باهتمام

بالــغ وعن كثــب التطــورات
املستجدة بشــأن عملية اعالن
نتائج انتخابات مجلس النواب
بدورته الرابعــة التي جرت في
 ،2018/5/12وما يثار من وجهات
نظر واتهامــات تفيد بحصول

خروقــات أو تدخــات قد تكون
أثــرت فــي النتائج فــي مركز
انتخابي او اخر".
واضافت ،ان "رئاسة اجلمهورية
تدعو كافة الهيئــات واجلهات
املعنيــة مبــا فيهــا املفوضية

العليا املستقلة لالنتخابات إلى
االلتزام التام بأحكام الدســتور
والقوانــن النافــذة فــي هذا
الشأن".
وشــدد البيــان علــى "لــزوم
اتبــاع الســبل األصولية التي

رســمتها القوانــن والنظــم
بخصوص النظـــر في الطعون
واالعتراضات وكافــة القضايا
ذات الصلــة باالنتخابــات
للحفاظ على سالمة العملية
الدميقراطية ".

تتمات ص1
سائرون والنصر واحلكمة
يعلنون حتالفهم لتشكيل
الكتلة األكبر قريباً
واضــاف جبيــر أن "التقارب بني
هذه الكتــل ليس وليد اللحظة
ألن قيادتــي احلكمة وســائرون
ســبق وان اتفقتا على تسمية
حيدر العبــادي رئيســا ً للوزراء
للدورة احلاليلة".
وأوضــح أن "هــذا التطابــق
والتعاون ما زال مســتمرا ً لغاية
االن ومنه بــدأت احلوارات احلالية
في تشكيل احلكومة".
ويرى جبير أن "اللقاءات الثنائية
التي جمعت بــن حيدر العبادي
وعمار احلكيــم ومقتدى الصدر
خالل املــدة املاضية اســهمت
كثيرا ً في ايضاح برنامج العمل
املقبل وســبل حتقيق املصلحة
العامة خدمة للشارع العراقي".
يشــار إلى أن نوابا مــن الكتل
الثالثة حتدثوا عن تقارب اخر مع
كتلتي الوطنية والقرار العراقي
واطراف كردية من أجل تشكيل
حكومة قوية للوحدة الوطنية

في املرحلة املقبلة.
مفوضية االنتخابات تلغي
أكثر من ألف محطة اقتراع
واوضــح أن " ما يتعلق باحملطات
امللغاة في انتخابات اخلارج فقد
بلــغ مجموعهــا  67محطــة
موزعــة علــى الــدول االتيــة:
املانيــا ،10االردن ،22امريــكا،31
الســويد ،2بريطانيا ،1تركيا،"1
مضيف ًة "بذلــك يكون إجمالي
العدد النهائي للمحطات امللغاة
يســاوي  1021محطة في داخل
العــراق وخارجه فــي انتخابات
."2018
ولفت البيان ،إلى "تشكيل جلان
حتقيقية حملاســبة املقصرين"،
متابعــا ً أن "املفوضيــة تؤكــد
ســامة اجراءاتها فــي أجهزة
العــد والفــرز االلكتروني وهي
منفتحة على جميــع األحزاب
والقوائم االنتخابية وتعمل على
دراســة جدية بكل مــا يتعلق
باالعتراضات اخلاصــة باألحزاب
واملرشحني ومســتمرة باستالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة العمل والشــؤون االجتماعية
امس االربعاء ،تضمني  2236عامال خالل شهر
نيسان املاضي.
وقال املتحدث الرســمي باســم الوزارة عمار
منعم في بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
منه ان “جلان قســم تفتيش العمل في دائرة
التشــغيل والقروض البالغة  48جلنة قامت
بتفتيش  2243مشروعا في شهر نيسان في
بغداد واحملافظات ،اذ بلغ عدد مشاريع القطاع
اخلاص غير اخملالفة لبنود قانون العمل رقم 37
لعام  ) 1863 ( 2015مشروعا”.
وأشار الى ان “عدد املشاريع اخملالفة لبنود قانون
العمل  380مشــروعا ،وجرى اتخاذ االجراءات
االداريــة بحقهــا ،فضــا عــن تفتيش 440
مشــروعا مضمونا جديدا ،اذ بلغ عدد العمال
املضمونني اجلدد في املشاريع املضمونة 2236
عامال”.

إصدار نظام األجور
في المطارات المدنية

عناصر من احلشد جنوبي املوصل "ارشيف"
منســكها ال ميكن الي داعشي ان
يعبر من خاللها مهما كان يحمل
من مستمسكات رسمية مزورة،
فنحــن نعرفهم مــن وجوههم
لكــن املستمســكات مطلوبة
للمواطنــن الــذي يعبــرون من
املوصل الى بغداد او بالعكس".
ولفت القيادي العشــائري الى ان
"ما يحز في النفس هو تأخير صرف
رواتــب مقاتلينا الذيــن يقومون
بواجباتهم في اصعــب الظروف
املناخيــة ،ونحن نتلمس شــيئا
من االحباط لديهم بســبب تأخر

من ألفي عامل جديد

الطعون ولن تتــردد في معاجلة
أي خروقــات واتخــاذ اإلجراءات
القانونية بحق املقصرين".
وكان مجلــس الوزراء قرر في 24
ايــار  ،2018تشــكيل جلنة عليا
برئاســة رئيــس ديــوان الرقابة
املاليــة وعضوية رئيــس هيئة
النزاهة واخملابرات الوطني واألمن
الوطنــي ورئيس اللجنة األمنية
العليا لالنتخابات للتحقيق في
اخلروق واخملالفات االنتخابية.
وأعلنت مفوضيــة االنتخابات،
فــي  24ايــار  ،2018ان موعــد
انتهــاء مــدة تســلم الطعون
باالنتخابات التشريعية سيكون
بنهايــة الدوام الرســمي ليوم
اخلميس املقبل ،مؤكد ًة حرصها
علــى "احملافظة" علــى أصوات
الناخبني.
الصدر يؤكد ضرورة تشكيل
حكومة وطنية راعية حلقوق
جميع املكونات
وأوضــح أن "الصــدر أكد خالل
اللقــاء ،على وطنيــة احلكومة

وأبو ّيتها وأن تكون راعية حلقوق
جميــع املكونــات واألقليــات
بجميع انتماءاتهم ومستظلة
باخليمة الوطنية الواسعة".
وكان زعيم التيار الصدري ،توجه
أمس االول الثالثاء ،إلى الكويت
تلبية لدعوة رسمية.

خيار تقدمي مســاعدات للنظام
إلعادة اإلعمــار ،وتكتفي بتقدمي
املساعدات اإلنســانية لالجئني
وتخفيــف العــبء عــن الدول
املســتضيفة لهــم ،وأن تعمل
على احلــد من إمكانيــة جتنيد
الالجئني في جتمعاتهم.

"فورن افيرز" :خيارات أميركا
في سوريا احدها أسوأ من
االخر
وحتقيق انتقال سلمي للسلطة
يتالشــى ،إن لم يكن قد أصبح
بعيد املنال وخياليا ،باإلضافة إلى
أن خيار دعم القــوات املعارضة
يجب أن يخرج من املعادلة ،وذلك
ألن اجليــش الســوري عازم على
استعادة كامل البالد ،وقد ينجح
في ذلك ،بحسب فورد.
الســفير األمريكــي الســابق
لدى دمشــق قــال أيضــا في
مقالتــه ،إن كل ذلــك يعني أن
علــى واشــنطن أن تتخلى عن
األمل في دعــم منطقة كردية
منفصلــة ،وأن تســتبعد أيضا

"الكهرباء" تسعى لتعزيز
املنظومة الوطنية
بـ  510ميكا واط
وتتصاعــد االزمة في مواســم
الصيف احلارقة في العراق حيث
تتجاوز درجات احلرارة فيها أكثر
مــن ْ 50م ،مــا يثيــر موجة من
الغضب الشــعبي والتظاهرات
املنددة.
الفريق الوطني يتابع آخر
مستجدات تعهدات املانحني
في مؤمتر الكويت
وأضــاف ان “اجلهــود تكرســت
إليجاد الية للتعامل املؤسسي
مــع اجلهــات املعنيــة بتقدمي
النشــاطات كافــة ،تضمــن

اســتخدام املوارد مبا يتماشــى
مع اخلطة الوطنية 2022-2018
ورؤيــة العام  ،2030لتحســن
عمليــات االلتزام باملســؤولية،
ويتيــح للشــعب االطــاع
وبشــفافية علــى مســارات
التنفيــذ والتطبيق ومــن أبرز
هذه اخلطــوات املنصة الوطنية
ملتابعة مستويات اجناز املشاريع
واملتاحة للجميع ،واكد ان الفترة
املقبلــة ستشــهد إصالحات
جديدة لتحسني بيئة االستثمار
التي قطعت مســيرة طيبة في
جذب ثقة املستثمر مما دل عليه
منتدى رجــال االعمــال االخير
املنعقد في بغداد والذي أســفر
عن توقيــع عدد مــن مذكرات
التفاهم في عدة مجاالت”.
وشــهد االجتمــاع عــددا من
العــروض التقدمييــة اوضحت
توزيع املهــام اخلاصــة مبتابعة
تنفيذ التعهــدات على اجلهات
احلكوميــة باإلضافــة الــى ما
يتصــل بالوضع االنســاني في
العراق.

بغداد -الصباح الجديد:
اصــدر مجلس الــوزراء اصــدار النظام رقم
( )6لســنة  ،2018ويختــص بنظــام األجور
في املطــارات املدنيــة ،الــذي دققه مجلس
الدولة ،اســتنادا ً الى احكام املــادة ( /80ثالثاً)
من الدســتور ،واحكام املادة ( )139من قانون
الطيران املدني رقم ( )148لسنة .1974
وذكر بيــان لالمانة العامة جمللس الوزراء تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه ،أن “القرار يأتي
لتنظيــم األمور املالية بالنســبة للمطارات
املدنية وحتســن اإليرادات بعــد مقارنتها مع
نظيراتهــا املعتمدة في عدد مــن دول اجلوار،
وضمــان التوازن بني اجتذاب حركة شــركات
الطيران الوافدة للبلد واملارة مبجاله اجلوي”.
وأضاف البيان أن “النظام يضمن حتديد األجور
فــي العديد من اجملاالت أبرزهــا (عبور األجواء
العراقيــة واخلدمات املالحية ،هبوط الطائرات
واخلدمات األرضية ومنظومة املطارات) وغيرها
من اجملاالت األخرى”.

ضوابط لنقل الهيئات
التعليمية والتدريسية
بين المحافظات
بغداد -الصباح الجديد:
حــددت وزارة التربيــة عــددا ً مــن الضوابط
واإلجــراءات التي من خاللها جتري عملية نقل
الهيئات التعليمية والتدريسية التابعة لها
بني احملافظــات عدا اقليم كردســتان ،مبين ٍة
أنها تأتي ضمن توجيهات وزير التربية الدكتور
محمــد إقبال الصيدلي التــي تروم للحفاظ
على انسيابية حركة املالكات وتنظيم الدوام
خدمة للعملية التربوية في البالد.
وأوضح املكتب اإلعالمي للوزير في بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منــه ،ان املديرية
العامــة للتعليم العــام واألهلي واألجنبية /
مديرية التعليم الثانــوي أصدرت تعليماتها
اخلاصة بنقل الهيئات التعليمية والتدريسية
بني احملافظات ،والتي ســتبدأ فــي  1حزيران
وتنتهي فــي موعد أقصاه هــو  30أيلول من
العــام  ،2018″مبينا ً ان “الشــروط الواجب
توفرها عند املتزوجــات اللواتي يرغنب بالنقل
الى احملافظة التي يعمل فيها الزوج بشــرط
تقدمي ما يؤيــد ذلك من عقد الــزواج يضاف
لها هويــة األحوال املدنية أو البطاقة املوحدة
ومقترنه بتأييد عمل الزوج”.
واضاف “انه يحق التقدمي على النقل حســب
مسقط الرأس والســكن لكال اجلنسني ،أما
فيما يخص املهاجريــن الراغبني بالعودة الى
مناطق سكناهم فقد أجازت التعليمات بعد
ما يتم تقدمي املستمسكات التي تُثبت ذلك”.
من جهة أخرى ،كشفت الوزارة عن تعليماتها
بان ُه ال يحق نقل مدرسي اللغة الفرنسية ،اال
بعد استحصال موافقة ُ
شعبة احلاسوب في
املديرية ،وكذلك شملت أيضا ً مدرسي اللغة
الفرنســية شــرط موافقة املديرية العامة
للمناهج ،عــاوة على ذلــك معلمات رياض
األطفــال والتربية اخلاصة ،اذ يســمح لهم
النقل اال بعد ممارســة االختصاص نفسه في
استمارة النقل”.

الملف األمني

اعتقال عصابة للسطو المسلح على معمل غربي بغداد * مقتل  3عناصر من الشرطة بهجوم إرهابي شرقي صالح الدين
تحرير مختطف في ناحية العزير جنوب شرقي ميسان * اعتقال  ١٢إرهابيا بعملية استباقية وسط الموصل

بغداد – سطو مسلح
ذكــر مصــدر امنــي فــي مديريــة
االستخبارات العسكرية امس االربعاء
ان مفــرزة امنيــة اعتقلــت عصابة
للسطو املسلح غربي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مفارز االســتخبارات
العســكرية فــي الفوج الثالــث لواء
 54الفرقــة السادســة ومبعلومــات
اســتخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة
متكنت من إلقــاء القبض على عصابة
للسطو املسلح بعد محاصرة العجلة
التــي كانوا يســتقلونها في منطقة
الطوبجــي"  ،مضيفــا ان املعتقلــن
"كانــوا يرومون الســطو علــى احد
املعامل في املنطقة املذكورة وضبطت
بحوزتهــم بندقية كالشــنكوف مع
مخازن عتاد" .

ديالى – عملية دهم
اعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن
مزهــر العزاوي امس االربعــاء ،اعتقال
اثنني من املطلوبــن للقضاء أحدهما
بتهمة "االرهــاب" بعملية دهم داخل
احملافظة.
وقال الفريق الركــن العزاوي إن " قوات
امنية مشــتركة اعتقلــت اثنني من
املطلوبــن للقضاء احدهمــا بتهمة
االرهاب بعمليــة دهم جرت في اطراف
بعقوبة"  ،مضيفا ان "املعتقلني نقلوا
إلى مركز امني للتحقيق معهما".
كركوك – سقوط قذيفة
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
كركوك امس االربعاء ســقوط قذيفة
هاون بالقــرب من ســاحة االعتصام
جنوبي احملافظة لم تســفر عن حدوث
خسائر بشرية.

وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني
اطلقوا ،مســاء يــوم امــس  ،قذيفة
هاون ســقطت خلــف مخــازن وزارة
التجارة الواقعة قرب ســاحة اعتصام
واحتجاجــات العــرب والتركمان على
طريق بغــداد قرب العلوة الشــعبية،
جنوب كركوك" ،وأن القذيفة لم يسفر
عن سقوطها اية اضرار النها سقطت
في فضاء مفتوح".
بابل – عملية امنية
افــاد مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة بابــل امس االربعــاء القاء
القبض على مطلوبــن للقضاء خالل
عمليات امنية في احملافظة.
وبني املصدر ان مفارز الشــرطة متكنت
من القبــض على عدد مــن املطلوبني
الى القضاء بجرائم جنائية ومخالفات
قانونيــة متنوعة  ،مضيفة ان عمليات

القبــض جرت بنــا ًء علــى معلومات
اســتخبارية دقيقة وتعاون االهالي وان
املتهمــن نقلوا الى مراكــز لالحتجاز
االمني الســتكمال بقيــة االجراءات
القانونية بحقهم".
صالح الدين – هجوم مسلح
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
صــاح الدين امــس االربعــاء ان ثالثة
عناصر مــن الشــرطة االحتادية قتلوا
بهجوم لـ"داعش" شرقي احملافظة.
وقال املصدر ان "تنظيم داعش شن فجر
يوم امس هجوما على ثكنة عسكرية
تابعة للشرطة االحتادية مبنطقة جالم
سامراء شــرقي صالح الدين  ،ما اسفر
عن اندالع اشــتباكات بــن اجلانبني" ،
مضيفا ان االشــتباكات اســفرت عن
قتل ثالثة عناصر من الشرطة االحتادية
واصابــة اخرين ،فيما تكبــد التنظيم

خسائر فادحة باالرواح واملعدات .
ميسان – حترير مختطف
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
ميســان امس االربعاء ان قــوة أمنية
حــررت  ،مختطفــا ً جنــوب شــرقي
احملافظة .
وذكر املصــدر ان "قوة من الشــرطة
حررت مواطنــا ً مخطوفا ً فــي ناحية
العزير التابعة إلى قضاء قلعة صالح،
خالل ساعات قليلة بعد اختطافه في
إحدى املناطق التابعــة إلى قضاء اجملر
الكبير"  ،واشــار الى توفــر معلومات
دقيقة لــدى مفارز مكافحــه اإلجرام
حول وجود اخلاطفني في إحدى مناطق
ناحية العزير ،وقامــت بتطويق املكان
وحترير اخملطــوف وإلقــاء القبض على
متهم داخــل املنزل في إثنــاء عملية
املداهمة وتبني انــه مطلوب على وفق

جرائم الســرقات ،وهرب اخلاطف قبل
وصول القوة املذكورة".

ســتبقى تالحق فلول عصابات داعش
ومن عمل معهم".

نينوى – عملية استباقية
كشــف قائد شــرطة نينوى العميد
الركن حمد نامس اجلبوري امس االربعاء
إعتقال  ١٢عنصرا من تنظيم "داعش"
وسط املوصل.
وقال العميد الركــن اجلبوري إن "قوات
من شرطة نينوى وبنا ًء على معلومات
إســتخبارية مــن مصادرنــا اخلاصة
قامت ،بتنفيذ عملية إســتباقية في
منطقة العبور وسط املوصل أسفرت
العملية عن القبــض على ١٢عنصرا
من التنظيم املطلوبــن قضائيا ً على
وفق املادة  ١ / ٤إرهاب" ،مضيفا ان "من
بني املعتقلني مــن كان يعمل مبا يعرف
باحلســبة واألمنية في تنظيم داعش"،
مشــيرا ً الى ان "قوات شــرطة نينوى

البصرة – عمليات تهريب
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
البصرة امس االربعــاء ان مفارز امنية
ضبطت صهاريــج لتهريب النفط في
البصرة.
وذكــر املصــدر ان معلومــات افادت
بوجــود صهاريــج عدد()3داخل احدى
محطــات الوقود ،يحتــوي اثنان منها
على منتج نفطي ســعة ( )36الف لتر
معــد للتهريب والثالث فــارغ"  ،الفتا
الى وجود عجلة داخل محطة البانزين
صهريج ســعة ( )36الف لتــر ،وعلى
الفور شــكل فريق عمل باالشتراك مع
قسم استخبارات شرطة نفط اجلنوب
ومركز شرطة نفط البصرة ،وضبطت
العجالت موضوعة البحث".
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الصحة تتابع الخدمات
المقدمة للراقدين في
دار المسنين

بغداد  -الصباح الجديد:
اطلع فريق طبي من قطــاع البلديات الثاني /
املركز الصحي الرابع علــى االوضاع الصحية
لنزالء دار رعاية املســنني ومدى كفاءة اخلدمات
الفندقية املقدمة اليهم .
وقد اجرى الفريــق الطبي الفحوصات الطبية
العينيــة واخملتبرية للمرضــى الراقدين وصرف
العالج املطلوب لهم كما تفقد املفرزة الطبية
مطلعا علــى كمية اﻷدويــة الواجب توفيرها
للصرف اليومي السيما ادوية اﻷمراض املزمنة .
كما اطلــع الفريق أيضا ً علــى نوعية وكمية
الوجبات الغذائية املقدمة اليهم مشددا على
التغذيــة الصحية التي تناســب صحة كبار
الســن  ،مؤكدا على اهميــة النظافة اجليدة
وحصــول العمال على شــهادات الســامة
الصحية الى جانــب اجراء الفحوصات الدورية
ومراعاة احلالة النفسية واﻷجتماعية لهم.

االتصاالت :تفعيل
برنامج المدرسة

اإللكترونية في ذي قار
ذي قار  -الصباح الجديد:
شــاركت مديرية إتصاالت ذي قار بتفعيل جلنة
برنامج املدرســة األلكترونية التي تتكون من
ممثلي الدوائر املعنية في احملافظة ومديرية تربية
ذي قار .
والتقى اعضاء اللجنة املهندس حسني محمد
بركات مدير مديرية إتصاالت احملافظة ملناقشة
اخلطوات املطلوب تفعيلهــا والتي تلزم تربية
احملافظة التي تضم  35مدرســة وموقعا تربويا
لتشــغيل املشــروع  ،ورفع تقريــر للمحافظ
باخلطوات املتطابقة مــع رؤية وزارة اإلتصاالت
كونها املعنية بتوفير البنى التحتية ملشــروع
احلوكمة األلكترونية الذي من خالله تســعى
الوزارة لتقدم أفضل اخلدمات للمواطنني ودوائر
الدولة .
على صعيد متصل متكنت الفرق الهندســية
والفنية في مديرية إتصاالت ذي قار من تشغيل
منظومة البطاقة الوطنية املوحدة في مجمع
إتصاالت اجلبايش والتي كانت مرتبطة مبجمع
ناحيــة الفهود عن طريق مايكــرو بني الفهود
واجلبايــش وذلك لتســهيل عمليــة الصيانة
واملتابعــة املباشــرة من قبل منتســبي دائرة
البطاقة الوطنية.
وجرى اكمــال الربط عن طريق الكابل الضوئي
بني بدالة الشامية في مركز احملافظة ومجمع
إتصاالت اجلبايــش  ،بعد ربط مجموعة أجهزة
مبنظومة البطاقة الوطنية املنصوبة في اجملمع
املذكور انفا وإيصالــه الى دائرة أحوال اجلبايش
للمباشرة بتقدمي خدماته للمواطنني .

جناح جديد صناعة وتقويم

األسنان في الباب المعظم
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت دائرة العيادات الطبية الشعبية عن فتح
اجلناح اخلاص في املركــز الصحي التخصصي
لصناعة وتقومي االسنان في باب املعظم ضمن
دائرة صحة بغداد  /الرصافة .
وقال معاون مدير عام الدائرة للشــؤون الفنية
الدكتور شــهاب احمد جاســم انه استنادا
إلى بيان وزارة الصحة والبيئة دائرة التخطيط
وتنمية املوارد تقرر فتح اجلناح اخلاص في املركز
الصحي التخصصي لصناعة وتقومي االســنان
فــي باب املعظــم ضمن دائرة صحــة بغداد /
الرصافة .
وأوضــح معاون املدير العام أن األجنحة اخلاصة
مجهزة بأحدث األجهزة واملســتلزمات الطبية
والتشخيصية وألسعار مناسبة قياسا باألجور
فــي املستشــفيات األهلية واملراكــز الطبية
اخلاصة .
وأشــار معاون املدير العام إلى أن هذه األجنحة
افتتحــت تلبية حلاجــة املواطنــن ورغبتهم
في معاجلة مرضاهم فيهــا والعمل بها وفقا ً
للتعديل الثاني رقم ( )49لســنة  2008لقانون
دائــرة العيــادات الطبية الشــعبية رقم ()89
لسنة  1986والذي نص على معاملة األجنحة
اخلاصــة معاملة العيادات الطبية الشــعبية
وشمولها بأحكام هذا القانون ).

تقرير

عقدها مركز دراسات البصرة والخليج العربي

ندوات عن نتائج االنتخابات والعالقات العراقية الكويتية
واالنسحاب األميركي من االتفاق النووي اإليراني

البصرة  -سعدي السند:
يواصل مركــز دراســات البصرة
واخلليج العربــي بجامعة البصرة
عقد العديد من الندوات واحللقات
النقاشية التخصصية ألكادمييني
مــن املركز واجلامعــة وخارجهما
لتســليط الضوء علــى تفاصيل
مهمــة تخــص مدينــة البصرة
واخلليج العربي .
فقد نظــم قســم الدراســات
السياســية واالســتراتيجية في
مركز دراســات البصــرة واخلليج
العربي ندوة علمية بعنوان ( ،قراءة
في نتائــج االنتخابــات النيابية
العراقية  ) 2018ترأس جلســتها
الدكتور آزر ناجي مبشاركة باحثني
ومختصــن تناولــت ثالثة محاور
تناول احملور األول للباحثة الدكتورة
عهود عباس  ،قــراءة تاريخية عن
االنتخابات البرملانيــة في العراق
تناولت فيــه موضــوع االنتخاب
بصفتــه االســاس لبنــاء دولة
دميقراطية مع استعراض للعملية
االنتخابية في العــراق بعد 2003
 ،فيما تنــاول احملور الثاني للباحثة
الدكتورة شــذى عبــد اللطيف
قراءة نفسية لالنتخابات البرملانية
العراقية حيث اســتعرضت فيه
الباحثة ســلوك الناخب العراقي
ومدى تأثير الواقع االجتماعي في
االدالء بصوته في االنتخابات  ،اما
في احملــور الثالث تنــاول الباحث
املدرس املساعد حيدر عبد احلسن
الالمي ،موضوع احلراك السياسي
لتشــكيل احلكومــة  ،اذ بــن
الباحث سمات احلراك السياسي
بني الكتــل الفائــزة باالنتخابات
لتشــكيل احلكومة والتحالفات
املستقبلية .
العالقات العراقية الكويتية
بعد عام2003
وناقشــت حلقة نقاشية أقامها
قســم الدراســات التأريخية في
مركز دراســات البصــرة واخلليج
العالقات العراقية  -الكويتية بعد
عام. 2003
وقالــت الباحثة الدكتــورة فراقد
داود ســلمان بعــد االحتــال
االميركي للعراق انتابت العالقات
العراقية  -الكويتيــة الكثير من

تناول المحور األول
للندوة موضوع
االنتخاب بصفته
األساس لبناء دولة
ديمقراطية مع
استعراض للعملية
االنتخابية في العراق
بعد 2003

جانب من ندوة نتائج األنتخابات النيابية العراقية 2018
الكوابح والتعقيدات تركزت على
ثالثة ملفات األول ازمة احلدود بني
البلديــن التي تعــود جذورها الى
العهد العثمانــي والثاني ملفات
التعويضــات الكويتية التي بذمة
العــراق والثالــث ملف األســرى
واملفقودين الكويتيني .
وأشــارت الباحثة الى الهدف من
هذه الدراسة فقالت :انها تهدف
الــى تقدمي رؤية شــاملة ملســار
العالقــات العراقيــة الكويتيــة
والتركيــز على املشــكالت التي
حالت دون تطبيع العالقات بينهما
سنوات طوال
وقــد أوصــت الباحثــة بضرورة
تطويــر هذه العالقــات من خالل
عقد مؤمترات بني البلدين لتفويت
الفرصة على االعــام الذي كثيرا
ماضخم املشــكالت السياسية
بني العراق والكويت والتأكيد على
املشتركات االقتصادية بينهما مع
تفعيل كل مقــررات مؤمتر تعمير
املــدن العراقية احملــررة من دنس
داعش.

االنسحاب االميركي من االتفاق
النووي االيراني
كما نظــم قســم الدراســات
السياســية واالســتراتيجية في
املركز ندوة علمية عن االنسحاب
االميركــي مــن االتفــاق النووي
اإليراني.
وتنــاول الباحثــون فــي أوراقهم
البحثيــة عدة محــاور  ،إذ حتدثت
الدكتورة كوثر غضبان عبد احلسني
عن نشــأة برنامج املفاعل النووي
االيرانــي  ،وتضمنــت محاضرتها
عرضــا ً تاريخيــا ً عــن البرنامج ،
في حني تنــاول الباحــث محمد
جناح اجلزائري فــي ورقته البحثية
االبعاد االســتراتيجية لالنسحاب
االميركــي مــن االتفــاق النووي
االيرانــي .وبعدها حتــدث املدرس
املســاعد حــازم حميــد جبر في
ورقته البحثية التي جاءت بعنوان
(ايــران الى اين ..بعد االنســحاب
االميركي مــن االتفــاق النووي) ،
عن األخطاء االســتراتيجية حول

العراق مقررا للمجلس التنفيذي
لمنظمة الصحة العالمية
بغداد  -الصباح الجديد:
اختــار اعضــاء اجمللــس التنفيذي
ملنظمة الصحــة العامليــة العراق
مقــررا للمجلــس خــال انعقــاد
اجتماعــات الدورة احلاليــة في مقر
املنظمة بجنيف مؤخرا .
وقال معاون مديــر عام دائرة الصحة
العامة الدكتور محمــد جبر حويل
رئيس الوفد العراقي املشارك في هذه
االجتماعات اختير مقررا للمجلس .
واضاف معاون املديــر العام ان الوفد
شــارك على هامش اعمــال اجمللس
باجتماعات بلدان شــرق املتوســط
في جنيف لتعزيز العمل املشــترك

مبا يسهم باالرتقاء بالواقع الصحي
للبلد .واوضــح معاون املدير العام ان
مشاركة العراق في هذه االجتماعات
التــي عقدت قبــل انطــاق اعمال
اجمللس التنفيــذي لصياغة القرارات
الصحية آلتــي تهم جميــع بلدان
العالم ونوقشت بعد االتفاق عليها
لرفعهــا الــى اجلمعيــة العمومية
للمصادقة عليها فــي العام املقبل
او تشــكيل فرق عمل مــن البلدان
لتنقيحهــا ومناقشــتها تقنيا في
حاله عــدم التوصــل الــى قناعة
مشتركة بخصوصها في هذا اجمللس
كذلك ينظر اجمللــس القضايا احملالة

له من اجلمعيــة العمومية ملنظمة
الصحــة العاملية العادة دراســتها
بشــكل معمق واجــراء التعديالت
املطلوبة.
وتابع حويل ان الوفــد العراقي طرح
افكارا عدة عن نتائج اعمال اجلمعية
العمومية ملنظمة الصحة العاملية
لهــذا العــام فضــا عــن موضوع
اساســيات احلوكمة ضمن اخلطوات
الفاعلة الصــاح املنظمة  ،وكذلك
التداخل حول تطوير الشــراكة مع
املنظمــات واجلهــات الداعمة ونقل
جتربة العراق في حاالت الطوارىء من
خالل إجتماعات اجملموعة العنقودية.

قــرار الرئيــس االميركــي دونالد
ترامب باالنســحاب من االتفاقية
النووية ..ثم قدم رؤية استشرافية
ملا ستؤول لها االوضاع السياسية
واالمنية في املنطقة ..مستبعدا ً
أي مواجهة مسلحة مباشرة بني
البلدين ومرجحا ان يستمر االتفاق
بضمانــة اوروبية مع بقــاء النزاع
بني واشــنطن وطهران على شتى
الصعد وخارج حدود البلدين..
وبعــد االنتهاء من عــرض االوراق
البحثية للباحثني شارك االساتذة
احلضور باالسئلة واملداخالت التي
اغنت عنوان النــدوة ..وفي اخلتام
قــام مديــر املركز الدكتــور فهد
مزبان خزار بتوزيع شهادات الشكر
والتقدير على الباحثني .
توضيح مزايا وفوائد نظام
توطني الرواتب
واســتنادا لقرار مجلــس الوزراء
املرقــم  ٣١٣لســنة ٢٠١٦حــول
تســلم الرواتــب عبــر البطاقة
االلكترونيــة  ،ناقشــت حلقــة

نقاشــية أقامها قسم الدراسات
االقتصاديــة في مركز دراســات
البصــرة واخلليج بجامعة البصرة
عرض توطني الرواتب ونسخة من
مســودة العقد  ،وبينت الباحثة
األســتاذ املساعد باســمة كزار
حســن رئيس قســم الدراسات
االقتصاديــة في املركــز مضمون
قرار مجلس الوزراء وتوضيح مزايا
وفوائد نظام توطني الرواتب.
حتــدث بعدها علي حســن جودة
من مصرف الرشيد معنى توطني
الرواتب فقال هــي عملية حتويل
رواتب املوظفــن بالقطاع اخلاص
أو العام من رواتب يدوية تتســلم
من دوائرهم التي تتســلمها من
البنــوك واملصــارف احلكومية أو
األهليــة وذلك من خالل حســاب
خاص يفتح للموظف في املصرف
ويقوم بالســحب منه بواســطة
بطاقــة الدفــع االلكترونية أو أن
يتسلمها نقدا ً من املصرف .
حتدث علي عبد الستار من
في حني ّ
مصرف الرشيد ايضا عن خدمات

املصرف فقــال يطمــح مصرف
الرشيد بتقدمي هذه اخلدمة ألكبر
شــريحة من موظفي الدولة من
خالل املزايــا وأهمها توفير جميع
اجراءات وسياسات العمل وحسب
املعاييــر الدولية وتعليمات البنك
املركزي العراقي
واصدار بطاقــة مصرفية مدينة
( )Debitمرتبطة بحساب مصرفي
حســب تعليمات وضوابط البنك
املركزي العراقي وملء اســتمارة
( )KYCقبــل االصــدار وكذلــك
تطبيــق برنامــج بطاقــة دفــع
الرواتب بحســب متطلبات املركز
واســتعمال تقنيــة البطاقــات
الذكيــة بتكنولوجيــا ال ()EMV
لالستفادة من اخلبرات العاملية في
مجال بطاقات الدفع االلكتروني ،
إذ ان بطاقة (ماستركارد) مقبولة
لدى اكثر مــن  ٥٢مليــون مركز
ومحــل جتاري وفي ختــام احللقة
أضــاف احلضور معلومــات قيمة
اخرى من خالل مداخالتهم املفيدة
إلغناء هذا املوضوع .

استمرار التقديم على الدراسات
العليا في تخصص طب األسرة
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الصحة عن االستمرار
بفتح باب التقدمي للدراسات العليا
( الدبلــوم العالي املهني تخصص
طب االسرة ) باالستعانة بالتقنيات
احلديثة فــي اجلامعــات العراقية
للعام . 2019 – 2018
واكــد مدير عام دائــرة التخطيط
وتنمية املوارد الدكتور علي حسني
التميمي اعطاء شــهادة الدبلوم
في طب االسرة لالطباء املمارسني
الذين يجتازون االمتحان بالتنسيق
مع وزارة التعليــم العالي والبحث
العلمــي ويتمتــع احلاصلون على

برنامج جتســير االطباء املمارسني
وحتويلهــم الى اطباء طب اســرة
وقيــام املنظمة – املكتب االقليمي
بجهــد مشــترك مــع اجلامعــة
االميركية في بيروت حيث وضعت
مدة محــددة لبرنامج التجســير
لبناء القدرات لالطباء املمارســن
يتضمن عناصر ومبادئ طب االسرة
فــي خدمــات الرعايــة الصحية
االولية مبا في ذلك االدارة السريرية
لالمراض الشــائعة املعتمدة على
التقنيــات احلديثــة والتــي حتتاج
الى تدريب مدربني على املســتوى
الوطني.

الشــهادة بكل امتيــازات الدبلوم
العالي على وفــق القوانني النافذة
 ،مضيفا ان التدريب العملي لنيل
الشهادة يكون في املراكز الصحية
التابعة لوزارة الصحة حيث يكون
التفــرغ باجازة دراســية فقط في
بدء العام الدراسي وبعدها يفرغون
الى مراكزهم الصحيــة للتدريب
(اماكن عملهم االصلية ) وحسب
مناهجهم الدراســية والتدريبية
مع دوام اسبوعي يومني في الكلية
او املركز التدريبي لطب االسرة .
واوضح املديــر العــام االتفاق مع
منظمــة الصحــة العاملية حول

البدء بتنفيذ مشروع الطريق الحولي في الديوانية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمار واالســكان
والبلديات واالشــغال العامة عن
املباشرة بتنفيذ اعمالها مبشروع

أعــادة تأهيــل وتطويــر الطريق
احلولي في محافظة الديوانية..
واوضح املركز االعالمي في الوزارة
ان املالكات الهندســية والفنية

فــي شــركة حمورابــي العامة
للمقــاوالت االنشــائية احــدى
تشكيالت الوزارة باشرت بتنفيذ
اعمال الطريــق احلولي في بلدية

الدغاره وبطول 1200م وعرض6م .
وبني املركز االعالمــي ان االعمال
شــملت تبليط الطريق بطبقة
أســاس قيري ســمك  10سم ،

مشــيرا ً الى ان هــذا الطريق له
اهميــة كبيرة الذي يســهم في
فك االختنــاق املرورية في مدينة
الدغاره فضال ً عن كونه من الطرق

املهمــة التــي تربــط محافظة
الديوانيــة ومحافظــة النجف
باحملافظات االخرى عن طريق املرور
السريع .

ّ
بحث تطوير قطاع الكهرباء مع األردن وتركيا وإسبانيا

بغداد  -الصباح الجديد:
بحــث وزيــر الكهربــاء املهندس
قاسم محمد الفهداوي مع سفراء
اململكة االردنية الهاشمية منتصر
الزعبي وتركيا فاحت يلدز واســبانيا
خوان خوسيه سكوبار تطوير قطاع
الكهرباء والتعــاون في تنفيذ عدد
من مشاريع الطاقة في العراق .
وثمــن الوزير خالل لقائه الســفير
االردنــي دخول الشــركات االردنية
للســوق العراقيــة وخاصــة
الشركـــــات الراغبــة بتنفيــذ
مشاريع مبجال الطاقة الكهربائية
في العراق .

من جانبه شــكر ســفير اململكة
االردنية الهاشــمية وزير الكهرباء
على حفــاوة االســتقبال ,ومؤكدا ً
بالوقــت نفســه علــى التعــاون
املشــترك بــن البلدين مــن اجل
اســتقرار الطاقــة الكهربائية في
العراق.
كما بحث الوزير مع السفير التركي
عددا من القضايــا وفي مقدمتها
اســهام تركيــا في تطويــر قطاع
الكهرباء في العراق .
وبــارك الســفير لوزيــر الكهرباء
جناح االنتخابات العراقية ملمارســة
الدميقراطيــة التي جــرت مؤخرا ً ،
مشيرا ً بالوقت ذاته الى اطر التعاون
املشترك والعالقة التي تربط مابني

وزير الكهرباء املهندس قاسم محمد الفهداوي

الشعبني العراقي والتركي  ،مبديا ً
رغبته في زيادة حجم التعاون مابني
الشــركات التركية ووزارة الكهرباء
مبا سيسهم بخدمة قطاع الطاقة
الكهربائية.
بعــد ذلــك اســتعرض الوزير مع
السفير االســباني خوان خوسيه
سكوبار وممثل شركة كابتل جنيف
االسبانية
اســهام الشركات االســبانية في
تطويــر البنيــة التحتيــة لقطاع
الكهربــاء وفتــح افــاق التعــاون
املشــترك بني البلديــن في مجال
الطاقة الكهربائية مبا سيســهم
بتطوير واقع الطاقــة الكهربائية
في العراق.

واســتعرض الوزيــر مع الســفير
والوفد الضيــف التحديات الكبيرة
التي تواجــه املنظومة الكهربائية
وخاصــة مــع بدء فصــل الصيف
وارتفاع درجات احلرارة وازدياد الطلب
على الطاقة الكهربائية ,مشــيرا ً
بــذات الوقــت بنجاح الــوزارة في
اضافة طاقات اضافية متثلت بادخال
الوحدات التوليدية حملطة بسماية
احلراريــة ومــن املؤمــل ان تضيف
( )1000ميــكاواط الى الشــبكة
الوطنية.
من جانبه اكد السفير استعداد بالده
والشركات االسبانية على فتح افاق
التعاون املشــترك في مجال الطاقة
الكهربائية في العراق.

اقتصاد
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شركات

الكهرباء والرقابة المالية في مباحثات عراقية سعودية
بغداد ـ الصباح الجديد:
يقترب العراق من توقيع مذكرتي
تفاهم فــي مجالــي الكهرباء
والرقابــة املالية مع الســعودية
فــي خطوة أخرى تقــع في مربع
التعاون املشــترك بــن البلدين
اجلارين.
وذكر مصــدر مواكب ،أن مجلس
الــوزراء الســعودي وافــق على
تفويض وزيــر الطاقة والصناعة
والثــروة املعدنيــة بالتباحث مع
اجلهــة العراقية بشــأن توقيع
مذكرتــي تفاهــم فــي مجالي
الكهرباء والرقابة املالية.
وقــال وزيــر اإلعالم الســعودي
عواد العــواد ،إن «مجلس الوزراء
وافق على تفويــض وزير الطاقة
والصناعــة والثــروة املعدنية ،أو
من ينيبــه ،بالتباحث مع اجلانب
العراقي في شأن مشروع مذكرة
تفاهم بني حكومة الســعودية
وحكومــة العــراق فــي مجال
الطاقــة الكهربائيــة ،والتوقيع
عليــه ،ومــن ثم رفع النســخة
النهائيــة املوقعة ،الســتكمال
اإلجراءات النظامية».
وأضاف العواد ،أن «مجلس الوزراء
وافق على تفويــض رئيس ديوان
املراقبــة العامة ،أو مــن ينيبه،
بالتباحــث مع اجلانــب العراقي
في شأن مشــروع مذكرة تفاهم
بني ديــوان املراقبــة العامة في
الســعودية وديوان الرقابة املالية
االحتادي في العــراق ،للتعاون في
مجال العمل احملاســبي والرقابي
واملهني ،والتوقيع عليه ،ومن ثم
رفع النســخة النهائية املوقعة،

مجلس الوزراء وافق
على تفويض وزير
الطاقة والصناعة
والثروة المعدنية ،أو
من ينيبه ،بالتباحث مع
الجانب العراقي في شأن
مشروع مذكرة تفاهم
بين حكومة السعودية
وحكومة العراق في
مجال الطاقة الكهربائية،
والتوقيع عليه ،ومن ثم
رفع النسخة النهائية
الموقعة ،الستكمال
اإلجراءات النظامية

«في العام املاضــي بلغ اجمالي
انتــاج البصــرة مــن الطاقــة
الكهربائيــة  3200ميغــاواط،
أما حاليا فاالنتــاج بحدود 2500
ميغاواط ،ما يعنــي وجود تراجع
بحدود  700ميغــاواط» ،مبينا ً أن
«التراجع ناجم عــن توقف ثالثة
وحــدات توليديــة فــي محطة
الرميلة ألغراض الصيانة ،وخروج
محطة الشــعيبة االستثمارية
عــن اخلدمة النتهاء عقد شــراء

 856مليون دوالر قيمة تراجع العجز
التجاري للجزائر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات للجمارك أن العجز التجاري
للجزائر انخفض إلى  856مليون دوالر في
األشــهر األربعة األولى مــن العام احلالي،
بعد أن كان بلغ  3.87مليار دوالر في الفترة
ذاتها من العام املاضي.
ويرجع هذا الهبوط احلاد في األســاس إلى
ارتفاع إيرادات الطاقة مع صعود أســعار
النفط .وأشــارت بيانات اجلمــارك إلى أن
صادرات النفــط والغاز زادت  18.6في املئة
إلــى  14.36مليارمليار دوالر في األشــهر
األربعة األولى من  ،2018مقارنة مع 12.11
مليار دوالر في الفترة نفسها قبل عام.
واجلزائر عضو في منظمة «أوبك» وتعتمد
بشــدة على النفط والغــاز اللذين ميثالن
 60في املئة من املوازنــة و 95في املئة من
إجمالي إيرادات التصدير.
لكن تقرير صدر عن املفوضية األوروبية ذكر،
أن االقتصاد اجلزائري حافظ على مستويات
منو مرتفعة برغم األزمة االقتصادية التي
بدأت في .2014
وكشــف التقرير بــأن اجلزائــر «حافظت
على معــدالت منو مرتفعة نســبيا ً خالل
الفترة املمتدة مــن  2014إلى  2016برغم

قالت شــركة الغاز الروســية العمالقة غازبروم
أمــس األربعاء إن صافي ربح الربع األول من العام
ارتفــع  11باملئة إلــى  371.6مليار روبل (ســتة
مليارات دوالر) بفضل ارتفاع أسعار الغاز وأحجام
املبيعات لتفوق النتائج توقعات احملللني.
كان محللون اســتطلعت رويترز آراءهم توقعوا
وصول صافي ربح غازبروم إلى  338.3مليار روبل.
وزادت مبيعات الشركة بني كانون الثاني وآذار 18
باملئة إلى  2.14تريليون روبل.
في السياق ،قال مســؤولون في شركة غازبروم
نفط الروســية إن الشركة ســتكون قادرة على
زيادة إنتاجها النفطي مبا يتراوح بني  3% - 1حاملا
تُرفع القيــود التي فرضها االتفــاق مع منظمة
البلدان املصدرة للبترول «أوبك» بشأن اإلمدادات.
وأضافــت الشــركة أنها ال تســتبعد املزيد من
الزيادة في التدفق النقدي احلر.

توتال

محطة لتزويد الكهرباء في العاصمة

الستكمال اإلجراءات النظامية».
محليــاً ،أعلنت جلنــة الكهرباء
في مجلس محافظــة البصرة،
أمــس األربعاء ،أن احملافظة تعاني
مــن نقص فــي انتــاج الطاقة
الكهربائية مبقدار  700ميغاواط
مقارنــة بهذه الفتــرة من العام
املاضــي ،وأكدت وجود مســاع
لزيادة االنتاج في غضون أسابيع.
وقــال رئيــس اللجنــة مجيب
احلســاني في حديث صحافي ،إن

غازبروم

االنخفــاض الكبيــر في أســعار النفط،
مبعدل  ،»% 3.6مرجعــا ً ذلك إلى «احلفاظ
على مســتويات النفقات العمومية منذ
بدء األزمة النفطية في األسواق العاملية».
كما تطرق التقرير األوروبي إلى ديون اجلزائر
اخلارجية ،وصنفهــا في خانة «املنخفضة
بالنظر إلى املعاييــر الدولية» ،خاصة مع
سياســة احلكومة اجلزائريــة «الرافضة
لالستدانة اخلارجية».
وعد أن املســتوى احلالي الحتياطات النقد
اجلزائريــة «تبقــى مهمة برغــم تراجعه
املتســارع من  194مليــار دوالر مع نهاية
 2013إلــى  97.3مليــار دوالر مــع نهاية
 ،»2017فــي وقت تتوقع احلكومة اجلزائرية
أن تصل إلى  85مليار دوالر مع نهاية العام
احلالي.
وأشــار تقرير املفوضية األوروبية الذي أُعد
قبيل انعقاد مجلس الشــراكة بني اجلزائر
واالحتــاد األوروبي ببروكســل فــي  14أيار
املاضي ،إلى املفاوضات القائمة بني اجلزائر
وشــركات أوروبية في مجال استكشاف
الغاز والبترول ،مؤكدا ً بأنها «ستســهم
في رفع قــدرات اجلزائر مــن االحتياطيات
املستغلة».

تقـرير

الطاقة التي كانت تنتجها».
ولفت احلســاني الــى أن «وضع
انتــاج الطاقــة الكهربائيــة
فــي احملافظة ســوف يســتقر
ويتحســن بنحو ملحــوظ في
غضــون أســابيع ،إذ ســيجري
اكمال أعمــال الصيانة لوحدتني
توليديتني متوقفتني في محطة
الرميلة ليعاد تشــغيلهما ،كما
أن وزارة الكهربــاء بصــدد جتديد
عقد تشــغيل محطة الشعيبة

االستثمارية لتزود الشبكة بنحو
 125ميغاواط».
وأكــد رئيس جلنــة الكهرباء في
مجلــس احملافظــة أن «هنــاك
توجه لزيــادة الطاقة الكهربائية
املســتوردة من خالل اخلط اإليران
مــن  400ميغــاواط الــى 500
ميغاواط» ،عــادا ً «بعض املناطق
الواقعة شــمال البصرة تواجه
مشكلة مؤقتة تتعلق بانخفاض
الفولتية ،وهي ناجتة عن إدخال أو

إخراج وحدات توليدية في محطة
بسماية في العاصمة بغداد».
يشــار الــى أن البصــرة أنفقت
مــن موازناتها لألعــوام القليلة
الســابقة عشــرات ماليــن
الــدوالرات على شــراء الطاقة
الكهربائية مــن القطاع اخلاص،
بــدل انفاق هــذه األمــوال على
تشييد محطات جديدة من قبل
شركات رصينة ملعاجلة املشكلة
جذرياً.

أسهم البنوك تقود «األوراق المالية» للتراجع

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لسوق العراق
لــأوراق املاليــة تعامــات ،أمس
األربعــاء ،منخفضــا  ،0.25%عند
مســتوى  590.37نقطة ،خاســرا
 1.48نقطة ،مقارنة مبستوى إغالق
الثالثاء.
وتأثر أداء البورصة العراقية بتراجع
 9أســهم ،تقدمها النور للتحويل

املالي بنســبة  ،16.67%واملصرف
اإلســامي  ،6.76%واالستثمارات
السياحية بـ .4.53%
فــي املقابــل ،ارتفــع  9أســهم،
تقدمها النخبة للمقاوالت العامة
بـ ،9.38%واملصرف التجاري ،7.89%
واســيا ســيل لالتصاالت بنسبة
.5.84%
وتراجعت حجم التداوالت أمس إلى

 1.1مليار ســهم ،في مقابل 1.32
مليار سهم باجللسة املاضية ،كما
صعدت قيمة التداوالت إلى 960.93
مليــون دينار ،في مقابــل 654.42
مليون دينار باجللسة السابقة.
وتصدر ســهم مصــرف الوطني
تعامالت حجما ً وقيمة للجلســة،
من خــال تــداول  513.59مليون
سهم ،بـ  616.31مليون دينار.

موديز للتصنيف االئتماني

تخفض توقعات النمو لتركيا

اسطنبول ـ رويترز:
عدلت وكالة موديز للتصنيف االئتماني
توقعاتها للنمو التركــي في عام 2018
إلــى  2.5باملئة من توقعاتها الســابقة
البالغــة أربعة باملئة ،فــي الوقت الذي
يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط وانخفاض
قيمة الليرة سلبا على النمو الكلي في
النصف الثاني من العام.
وقالــت موديــز أيضــا في بيــان أمس
األربعــاء إن إعالن الرئيــس التركي رجب
طيــب إردوغان في اآلونة األخيرة بشــأن
الســيطرة على السياسة النقدية بعد

االنتخابــات أضعف اســتقاللية البنك
املركزي التركي.
في شــأن متصل ،قــال معهد اإلحصاء
التركــي أمس األربعاء إن مؤشــر الثقة
في اقتصاد البــاد تراجع  4.9باملئة على
أساس شــهري إلى  93.5نقطة في أيار،
ليواصل تراجعه من أعلى مســتوى في
خمسة أشهر الذي ســجله في كانون
الثاني.
وتشــير قــراءة املؤشــر إلــى توقعات
اقتصادية متفائلة حني تتجاوز املئة في
حني تشــير إلى توقعات متشائمة حني

قــال وزير النفــط اإليراني إن شــركة النفط
الفرنســية العمالقــة توتال لديها شــهرين
مهلة للحصــول على إعفاء مــن العقوبات
األمريكية بعد انسحاب واشنطن من االتفاق
النووي اإليراني.
وذكر أن عدم حصول توتال على اإلعفاء سيدفع
إيران لالســتعانة بشــركة «سي.إن.بي.سي»
الصينية لتحل محل الشــركة الفرنسية في
مشروع بارس اجلنوبي للغاز.

لوك أويل
أعلن مسؤول في لوك أويل أن ثاني أكبر شركة
منتجة للنفط في روســيا قــررت عدم املضي
قدما في خطــط لتطوير مشــاريع بإيران في
الوقت الراهن بســبب التهديد بفرض عقوبات
أميركية.
وتعتزم الواليات املتحــدة فرض عقوبات جديدة
على إيران بعد انســحابها من االتفاق املبرم في
 2015مع طهــران وقوى عاملية كبــرى لتقييد
طموحات إيران النووية.
وأبلغ املسؤول مؤمترا عبر الهاتف بعد اإلعالن عن
نتائج لوك أويل في الربع األول قائال «بالنظر إلى
التطورات األخيرة ،أعتقد أن من الســابق ألوانه
القول ماذا ستكون خططنا (بشأن إيران) .علقنا
كل شيء بشكل أساسي في الوقت احلالي».
وقالت لوك أويل يــوم أمس إن صافي ربحها في
الربــع األول زاد إلى  109.1مليــار روبل (نحو 1.8
مليار دوالر) بارتفاع  75%باملقارنة مع الفترة ذاتها
قبل عام بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وقــال املســؤول إن تركيز الشــركة يظل على
أنشطتها احمللية.
وأضاف «ال نخطط للقيام بأي شيء مهم على
جانب الدمج واالستحواذ الدولي».
وكانت لوك أويل جتري محادثات مع إيران بشــأن
تطوير حقلي ابتيمور ومنصوري النفطيني.

دانة غاز

تقــل عن هذا املســتوى .وبلغــت قراءة
املؤشر  104.9في كانون الثاني.
وتواصــل الليرة التركيــة انحدارها احلاد
في مقابل الدوالر األميركي هذا األسبوع
أيضا ،ومع قيام مستثمرين بدفع العملة
إلى مستويات منخفضة جديدة سجلت
الليرة خسارة قياسية لم تشهدها البالد
منذ عشــرة سنوات ،وســط قلق متنام
بشأن قبضة الرئيس رجب طيب اردوغان
علــى السياســة النقديــة ،وتوقعات
بارتفاع كبيــر للدين الوطني التركي من
جراء طريقتها في معاجلة األزمة.

استلمت شــركة دانة غاز اإلماراتية مبلغ 40
مليون دوالر أميركي ،من مستحقاتها املترتبة
على احلكومة املصريــة ليصل بذلك إجمالي
املستحقات التي اســتلمتها الشركة خالل
العام اجلاري إلى  88.8مليون دوالر.
وبحســب الرئيس التنفيذي للشركة باتريك
املان وارد فإن هذه الدفعة ستســهم في رفد
الســيولة النقدية للشــركة كما أنها تؤكد
التــزام احلكومة املصرية بخفــض التزاماتها
املالية جتاه الشركات العاملة بقطاع البترول.

مع ديون عامة تقدر بـ  3تريليونات دوالر

إيطاليا ..ثالث اقتصاد في االتحاد األوروبي يهدد أسواق العالم
الصباح الجديد ـ وكاالت:
امتدت حمى الهبوط في مؤشــرات
األســهم باألســواق الرئيسة من
أوروبــا إلى أميركا ثم آســيا صباح
أمس األربعاء ،وســط زيــادة اخملاوف
من الفوضى السياسية في إيطاليا
وتبعاتها االقتصادية ،ال سيما عالقة
إيطاليــا باالحتاد األوروبــي والعملة
املوحدة «اليورو».
وتتوقــع األســواق أال يتمكن رئيس
الــوزراء املكلف كارلــو كوتاريللي
من ملء الفراغ الناجم عن فشــل
ائتالف األحزاب الشــعبوية الفائزة
في انتخابات آذار املاضي في تشكيل
حكومــة ،مــع اعتــراض الرئيس
اإليطالي على مرشحها ملنصب وزير
االقتصاد.
ويتجاوز اهتمام األسواق واملستثمرين
في العالــم مشــكالت االقتصاد
اإليطالي إلى احتمــال دفع األحزاب
الشعبوية اجلماهير اإليطالية باجتاه
شكل من أشكال اخلروج من االحتاد
األوروبــي (إيطاليكــزت) على غرار
خروج بريطانيا من االحتاد (بريكزت).
لكــن بالطبــع يظــل االقتصــاد
اإليطالي فــي قلب األزمــة بعدما
فشــلت محاولة الرئيــس توجيه
رســالة طمأنة لألســواق بتكليف
كوتاريللــي ،وهو مدير ســابق في

صندوق النقد الدولي.
فلماذا يعد االقتصاد اإليطالي مهما
لهذه الدرجة؟ وهل للتخوف العاملي
من احتمال إفالس إيطاليا (توقفها
عن ســداد ديونها) أســاس؟ أم هو
مجرد رد فعــل انفعالي على األزمة
السياسية؟.
ويأتي االقتصاد اإليطالي في املرتبة
الثامنة عامليا من حيث احلجم بناجت
محلي إجمالي يدور بشأن تريليوني
دوالر ،كما أنــه االقتصاد الثالث في
االحتاد األوروبي بعد أملانيا وفرنسا.
لكنه اقتصــاد يرزح أيضا حتت وطأة
ديون عامة تقــارب الثالثة تريليونات
دوالر ( 2.7تريليــون دوالر) ،تصــل
نســبتها للنــاجت احمللــي اإلجمالي
بالتالي إلى أكثر من  130في املئة.
ومن شــأن تنفيذ الوعود االنتخابية
حلركة النجوم اخلمس الشــعبوية
ورابطة الشمال املتشــددة أن يزيد
من عجــز امليزانية بأعلــى من احلد
املسموح به من قبل البنك املركزي
األوروبي ،وهو  3في املئة.
إذ ميكــن أن تصــل كلفــة خفض
الضرائب وزيــادة إعانــات البطالة
وخفض سن التقاعد إلى نحو 100
مليار يورو.
وفــي ظل الوضع احلالــي لالقتصاد
اإليطالي قــد تؤدي فجــوة العجز
الهائلة تلــك إلى عدم قدرة إيطاليا
على االســتدانة لتمويله ،ومن ثم

االسواق اآلسيوية

تفقد سندات اخلزانة قيمتها وتصل
إيطاليا إلى وضع أشبه بأزمة اليونان
املالية عام .2010

لكــن حجــم االقتصــاد اإليطالي
يصل إلى عشــرة أضعاف االقتصاد
اليونانــي ،وبالتالــي قــد يكون من

الصعــب إن لــم يكــن من شــبه
املستحيل على االحتاد األوروبي إنقاذ
إيطاليا.

ويتشــابه اقتصاد إيطاليا نســبيا
مع اقتصاد اليونان ،من حيث حجم
االقتصــاد املــوازي فيه ومشــكلة
عائدات الضرائب.
لكــن اقتصــاد إيطاليــا يتســم
مبيــزة خاصــة ضمــن االقتصادات
الرأســمالية التقليديــة ،هــو أنه
اقتصــاد اســتند أساســا علــى
«األعمال العائلية» ،وبرغم النهضة
الصناعية والتجارية في الشــمال
اإليطالــي إال أن أغلــب االقتصــاد
يظل «عائليا» في أساسه وإن تبنى
املعايير احلديثة.
وتعد الكتلة األساســية لالقتصاد
الرســمي هــي الكــم الهائل من
املشــروعات الصغيرة واملتوسطة،
وأغلبها في الشمال مثلما احلال مع
تورينو وميالنو مثال.
كمــا أن االقتصــاد املــوازي ،الذي
ال يدخــل ضمــن األرقــام الكلية
الرســمية ،قد يقتــرب حجمه من
االقتصاد الرســمي ،وهو ما يشكل
أزمــة للسياســات احلكومية من
ناحيــة فقدانها لعائــدات ضرائب
هائلــة ال تدفعها عصابــات املافيا
وال األعمال املســتندة إلى األوقاف
املسيحية وغيرها.
وبرغم أن إيطاليا عضو مؤسس في
االحتــاد األوروبي منذ أكثر من نصف
قرن ،إال أن األزمة السياسية احلالية
وصعود التيارات اليمينية املتشددة

والشــعبوية اليمينية واليســارية
قد تدفــع باجتاه مراجعة عالقة روما
ببروكسيل (مقر االحتاد األوروبي).
وهناك من يرى فــي إيطاليا اآلن أن
ارتباط البالد باليورو حد من قدرتها
علــى «تســيير أمورهــا» في ظل
االختالالت الهيكلية الضخمة في
االقتصاد ،ومن شأن العودة للعملة
الوطنية (الليــرة) أن ميكن روما من
جتاوز أزمتها.
وبرغم أن ذلك يبــدو تفكيرا به قدر
كبيــر من «الشــطط» ،إال أن املزاج
الســائد اآلن ،والذي مكــن احلركة
والرابطة من الفــوز في االنتخابات
يتجه نحو لوم أوروبا (وحتديدا أملانيا،
القوة القائدة اآلن في االحتاد األوروبي)
واليــورو ،باعتبارها ســببا لألزمة،
وليس سياســات إيطاليا وطبيعة
اقتصادها.
وال يجد مســؤولو االحتــاد األوروبي
طريقة مناسبة حتى اآلن للتعامل
مــع أزمــة إيطاليــا ،ويبــدو أنهم
يتعاملــون مثــل األســواق املالية
بفلسفة «لننتظر ونرى»!
ويضيف ذلك خملاوف العالم كله من
تداعيات ما يجــري في إيطاليا ،فإذا
كان االقتصــاد اإليطالي أكبر من أن
ميكن إنقاذه فــإن فكرة «أكبر من أن
يترك لينهار متاما»،Too big to fail ،
باتت محــل جدال بعد األزمة املالية
العاملية األخيرة قبل عشر سنوات.
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قوات أميركية وتركية

مجلس األمن يبحث التصعيد بين غزة وإسرائيل

تدير منبج السورية حتى

«حماس» تعلن التوصل إلى اتفاق

تشكيل إدارة جديدة فيها
الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن وزيــر اخلارجية التركــي مولود جاويش
أوغلو أن قوات أميركية وتركية ستدير مدينة
منبج السورية حتى يتم تشكيل إدارة فيها،
حسبما أفادت وكالة «رويترز».
وقــال أوغلــو في مقابلــة مع قنــاة «خبر»
التركيــة امــس االربعاء إن «وحــدات حماية
الشعب ستنســحب من منبج حتى نهاية
فصل الصيــف ،في حــال مت التوصل التفاق
مع واشــنطن .القوات التركيــة واألميركية
ستســيطر على منبج حلني تشــكيل إدارة
جديــدة فــي املنطقــة مبوجــب تفاهم مع
واشنطن».
وكانــت املتحدثــة باســم وزارة اخلارجيــة
األميركيــة ،هيــذر نــاورت ،قــد قالت امس
االول الثالثاء ،إن «مجموعــة العمل التركية
األميركيــة اجتمعــت في العاصمــة أنقرة
األســبوع املاضي ،وهناك مباحثات ســتتم
في هذا الشــأن يجريها وزيرا خارجية البلدين
التركي مولود جاويش أوغلو ،واألميركي مايك
بومبيو في واشنطن في  4يونيو املقبل».

تقديم أدلة على

انتهاكات فنزويال لحقوق
االنسان لمحكمة الهاي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد رئيــس منظمــة الــدول األميركية بأن
املنظمة ستقدم للمحكمة اجلنائية الدولية
في الهاي أدلة على أن احلكومة الفنزويلية حتت
قيادة الرئيس نيكوالس مادورو ارتكبت «جرائم
ضد اإلنسانية».
وأوضحت جلنة من «خبراء دوليني مســتقلني»
في تقرير أمــس االول الثالثــاء ،أن «قوات أمن
الدولة أو جماعات شــعبية متشــددة قتلت
 131شخصا ً بني عامي  2014و ،2017وإن أكثر
من  1300سجني سياسي اعتقلوا في الدولة
الواقعة بأميركا اجلنوبية».
وقال السكرتير العام للمنظمة لويس املاجرو
التي تضم  34عضــوا على «تويتر» بعد تقدمي
التقريــر« :نحن نســعى للعدالة في منظمة
الــدول األميركية .تقرير اخلبراء ســيحال إلى
احملكمة اجلنائية الدولية».
وأوصى اخلبراء فــي التقرير الذي أمر به املاجرو
أن تقدم منظمة الــدول األميركية أدلتها إلى
الهاي.

باكستان والهند

تتعهدان االلتزام بوقف
إطالق النار في كشمير

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اتفق جيشا باكستان والهند على االمتناع عن
انتهــاك وقف إطالق النار في إقليم كشــمير
املتنازع عليه ،بعدما بلــغ العنف بني البلدين
اخلصمني املسلحني نوويا أعلى نسبة منذ 15
عاما ً في املنطقة املضطربة.
وقتل العشرات في اشتباكات حدودية وقعت
خالل األشهر األخيرة عند خط السيطرة ،وهي
نقطــة التماس في منطقــة الهماليا ،ما أثار
مخاوف السكان.
وأســفر قصف وإطالق النار هذا الشــهر عند
احلدود الفاصلة بني كشــمير التي تســيطر
عليها الهند ووالية البنجاب الباكستانية عن
مقتل  16شــخصا ً على األقل ،في حني فر 80
ألفا في اجلانــب الهندي من منازلهم هربا من
العنف.

شؤون عربية ودولية

لوقف اطالق النار وإسرائيل تنفي
متابعة ـ الصباح الجديد:
اجتمــع مجلــس األمــن امــس
(االربعــاء) ،لبحــث الهجمــات
بالصواريــخ
الفلســطينية
والقذائف على إســرائيل ،بطلب
من الواليــات املتحــدة التي تريد
مــن اجمللــس إدانة الهجمــات بـ
«أشــد العبارات» ،وفــق ما أعلنه
ديبلوماسيون.
ور ّدت إســرائيل علــى الصواريخ
وقذائــف الهــاون التــي أطلقت
بشن غارات جوية
باجتاهها من غزة
ّ
امــس االربعاء ،بضــرب « 35هدفا
عسكريا حلماس في قطاع غزة ليالً،
ردا على اطالق صواريخ وقذائف من
القطاع باجتاه اســرائيل» .ومن بني
االهداف ورش لتصنيع الصواريخ،
ومخابــئ لطائــرات مســيرة،
ومنشآت عسكرية.
وكانت اسرائيل أعلنت أمس االول
الثالثاء ،اليــوم االول من التصعيد
غير املسبوق منذ حرب العام 2014
انهــا «ضربت اكثر مــن  35هدفا ً
عســكريا في قطاع غــزة» ،هي
مواقع حلركتي «حماس» و»اجلهاد
االسالمي».
وكان بيــان للجيش امــس االول
الثالثاء أوضــح ان نحو  70صاروخا
وقذيفــة هــاون أُطلقــت علــى
اســرائيل خالل النهار ،وان انظمة
الدفاع اجلــوي اعترضت قســما
منها.
وأصيــب ثالثة جنود اســرائيليني
بجروح ،بينما لم يتم االعالن على
الفور عن سقوط ضحايا في قطاع
غزة.
وقالت ســفيرة الواليــات املتحدة
لــدى األمم املتحدة نيــكاي هايلي
في بيــان أمــس االول الثالثاء ،إن
«القذائف التي أطلقها مسلحون
فلســطينيون أصابت بنى حتتية
مدنيــة بينها حضانــة اطفال»،
مضيفــة ان «مجلس األمن يجب
ان يغضب ويرد علــى هذه اجلولة
االخيرة من العنف التي تستهدف
مدنيني اســرائيليني أبرياء ،ويجب
ان تخضع القيادة الفلســطينية
للمحاسبة ملا تسمح بحدوثه في
غزة».
ووزعت الواليات املتحدة مســودة

ضرب « 25هدفا
عسكريا لحماس
في قطاع غزة
لي ًال ،ردا على
اطالق صواريخ
وقذائف من
القطاع باتجاه
اسرائيل

غزة
بيان تطالب اجمللس بأن يدين «بأشد
العبــارات القصــف الصاروخــي
العشــوائي من قبل املســلحني
الفلســطينيني في غــزة» باجتاه
اسرائيل.
وقــال اجليــش االســرائيلي ان
القذائــف التي اطلقــت من غزة
أمــس االول الثالثاء اســفرت عن
اصابــة ثالثة مــن جنــوده ،اثنان
منهما جروحهما طفيفة والثالث
اصابته متوسطة.
وأعلــن مســؤول فــي «حماس»
امس االربعاء التوصــل الى اتفاق
لوقــف اطالق النار بــن الفصائل
الفلسطينية واسرائيل في قطاع
غزة .وقال نائــب زعيم احلركة في
قطاع غزة خليــل احلية «تدخلت
وساطات خالل الساعات املاضية،
ومت التوصل الى توافق بالعودة الى

تفاهمــات وقف اطــاق النار في
قطاع غزة».
من جهته ،نفى وزير االستخبارات
االســرائيلي اســرائيل كاتز امس
االربعاء اتفاقــا لوقف اطالق النار.
وقال فــي مقابلــة مــع االذاعة
العامة »:اســرائيل ال تريد تدهور
الوضــع ،لكــن اجلانب الــذي بدأ
بالعنف يجــب ان يتوقــف عنه.
وستجعل اسرائيل (حماس) تدفع
ثمن كل نيرانها عليها».
وتطالب مســودة بيــان الواليات
املتحدة حركتي «حماس» و»اجلهاد
االســامي» وجماعات مســلحة
اخرى بـــ «وقف كل النشــاطات
العنيفــة واالفعال االســتفزازية،
مبا في ذلــك على طول الســياج
احلدودي ،ووقف تعريــض املدنيني
للخطر».

وناقــش مجلــس األمن بشــكل
منفصل مســودة مشــروع قرار
تقدمــت بــه الكويت ،دعــا الى
نشــر «بعثــة حمايــة دوليــة»
للفلسطينيني.
وتســقط املســودة التــي متــت
مراجعتها مطلبا مباشرا بإنشاء
البعثة الدولية للحماية ،وبدال ً من
ذلك تطلب ان يتقدم االمني العام
لألمم املتحدة أنطونيــو غوتيريش
بتوصيات.
ودعا النــص اجلديد إلــى «النظر
فــي اتخــاذ اجــراءات لضمــان
ســامة وحماية السكان املدنيني
الفلســطينيني» فــي املناطــق
الفلســطينية احملتلة وقطاع غزة،
وفق املسودة.
ويطلــب مشــروع القــرار مــن
غوتيريــش تقدمي تقريــر خالل 60

يوما ً في شــأن اقتراحــات حلماية
املدنيني الفلسطينيني ،مبا في ذلك
تشكيل بعثة دولية.
واشتكت فرنسا وبريطانيا من ان
مسودة مشــروع القرار تنقصها
تفاصيل حول نطــاق وهدف بعثة
احلماية ،بحسب ديبلوماسيني.
مــن جهتــه ،انتقــد الســفير
االسرائيلي لدى االمم املتحدة داني
دانون املشروع املقترح ووصفه بأنه
«معيب» ،وقال انــه «مت تصميمه
ملساعدة حركة حماس التي حتكم
غزة».
وتقدمت الكويت مبشــروع القرار
قبل عشرة ايام ،بعدما استشهد
عشرات الفلســطينيني برصاص
اجليش االسرائيلي خالل تظاهرات
على احلدود بني غزة واســرائيل ،اثر
نقل الواليات املتحدة لســفارتها

الى القدس.
وفــي غضون ذلــك دعــا مندوب
إسرائيل الدائم لدى األمم املتحدة،
داني دانون ،مجلــس األمن الدولي
لتصنيف حماس رسميا منظمة
إرهابية.
وقال دانــون في كلمة لــه قبيل
اجتماع طارئ جمللس األمن الدولي،
طالبت بعقده واشــنطن لبحث
تعرض إسرائيل لقصف صاروخي
من جانب قطاع غزة« :ال شك في أن
مناقشة مجلس األمن ،لهجمات
حماس ضد املدنيني اإلســرائيليني
،تعــد خطوة إيجابيــة ،ومع ذلك،
يجب على أعضــاء مجلس األمن
اتخــاذ خطــوة صعبــة وعــدم
االقتصار على الكلمات فقط .وأنا
أدعو مجلــس األمن الدولي إلعالن
حماس منظمة إرهابية».

تعزيزات ألقوات اليمنية على مشارف الحديدة تمهيدا لمحاصرتها
الصباح الجديد ـ وكاالت:
كثفــت القــوات اليمنية مــن تواجدها
األمني على مشارف مدينة احلديدة ،على
وفق ما أفادت مصادر عســكرية ،وتسعى
القــوات املواليــة للحكومــة اليمنية
واملدعومــة مــن الســعودية واإلمارات
للســيطرة على املدينــة وإجبار احلوثيني
على تسلميها.
وكان التحالف العســكري فــي اليمن
بقيادة اململكة أعلن االثنني املاضي وصول

تقـرير

القوات املوالية للحكومــة إلى منطقة
تبعــد  20كلم عــن جنوب احلديــدة إثر
معارك ضارية خاضتها مع احلوثيني على
ساحل البحر األحمر .وتوقفت املعارك في
هذه املنطقة امس األربعاء.
وقالت مصادر في القــوات املدعومة من
التحالف إن هذه القوات تســتقدم حاليا
التعزيزات متهيدا لبــدء «عملية جديدة»
لدخول املدينة الساحلية والسيطرة على
مينائها الذي يعتبر شريان احلياة الرئيسي

للمناطق الواقعة حتت سيطرة احلوثيني.
وشاهد مراســل وكالة األنباء الفرنسية
فــي املنطقة رتال عســكريا كبيرا يضم
آليــات ومركبات ،يتوجه من اخملا على بعد
 150كلم جنوبا إلى احلديدة شماال.
وقال العقيد صادق دويد املتحدث الرسمي
لقوات «املقاومة الوطنية» ،أحد ثالثة قوى
رئيسية مشــاركة في العملية ،إن هذه
القوى «تتعزز بقوات جديدة ( )...ستشارك
في اســتعادة مدينة احلديــدة» .مضيفا

«في البدء ســنعمل على قطع خطوط
اإلمداد ،خصوصا بني صنعاء واحلديدة ،ثم
محاصرة احلوثيني داخل املدينة وإسقاطها
حتى بدون قتال».
وتبعد احلديدة عن صنعاء نحو  230كلم
شــرقا ،وتضم مطارا وميناء رئيســيا متر
عبره غالبية املساعدات واملواد الغذائية.
لكن التحالف العسكري يقول إن امليناء
يشــكل منطلقــا لعمليات عســكرية
يشــنها احلوثيون على ســفن في البحر

األحمر ،ومعبرا لتهريــب الصواريخ التي
تطلق على السعودية اجملاورة من األراضي
اليمنية بشكل مكثف منذ نهاية العام
املاضي.
ويدور النزاع املسلح في اليمن منذ سنوات
بني القــوات املواليــة للحكومة املعترف
بها دوليا واحلوثيني الذين يسيطرون على
صنعاء واحلديدة ومناطق أخرى .وتدخلت
السعودية على رأس التحالف العسكري
في آذار  2015دعما للسلطة املعترف بها.

وصلت التحضيرات إلى مراحلها النهائية

القمة األميركية  -الكورية الشمالية تعود إلى مسارها
متابعة ـ الصباح الجديد:
عــادت القمــة األميركيــة  -الكوريــة
الشــمالية إلــى مســارها الصحيح،
ورمبا وصلت التحضيــرات إلى مراحلها
النهائية ،بعدما أكــد الرئيس األميركي
دونالــد ترامب أن كيم يونغ شــول ،وهو
نائب زعيم الدولة الستالينية كيم جونغ
توجه إلى نيويورك حيث ســيلتقي
أونّ ،
وزير اخلارجية مايك بومبيو.
وتوجه مدير مكتب كيم إلى سنغافورة،
ّ
للقاء وفد «اســتطالعي» أميركي ،فيما
غادر وفد أميركي آخر فندقا ً في ســيول،
وســط تكهنات بانتقاله إلى الشــمال
إلجراء جولة محادثات أخرى.
وكانت وكالة «يونهاب» الكورية اجلنوبية
لألنباء أفادت بأن كيم يونغ شــول ،نائب
رئيــس اللجنــة املركزية حلــزب العمال
الشــيوعي احلاكم في كوريا الشمالية،
سافر امس االربعاء إلى الواليات املتحدة.
واصبح بذلك أبرز مسؤول كوري شمالي
يلتقــي مســؤولني بارزين فــي الواليات
املتحدة ،مذ التقى املارشــال جو ميونغ
روك ،فــي مهمــة مشــابهة ،الرئيس
األميركــي الســابق بيــل كلينتون في
البيت األبيض عام  .2000وال يحق لكيم
يونغ شول زيارة الواليات املتحدة ،نتيجة
عقوبــات مفروضة عليــه .لذلك ،تعني
زيارته حصوله على إعفاء.

وأفادت «يونهاب» بأن تشــوي كانغ إيل،
وهو مسؤول عن ملف أميركا الشمالية
فــي وزارة اخلارجية الكورية الشــمالية،
شــوهد أيضا ً في مطار بكــن الدولي.
ولم توضح ما إذا كان سيرافق كيم يونغ
شول أم ال.
في الســياق ذاتــه ،ب ّثت هيئــة اإلذاعة
والتلفزيون اليابانية أن كيم تشانغ سون،
مدير مكتب كيم ،وصل إلى ســنغافورة
عبر بكني ،وذلك في أحدث إشــارة إلى أن
قمة ترامب  ،كيم ُوضعت على الســكة
مجدداً ،علما ً أنها مرتقبة في سنغافورة
في  12حزيران املقبل.
وأضاف التقرير أن مســؤولني أميركيني،
بينهم جــو هاغني ،نائب أبــرز موظفي
البيــت األبيض للعمليات ،غــادر قاعدة
يوكوتــا اجلويــة األميركية فــي اليابان
متّجهــا ً إلى ســنغافورة .وذكــر البيت
األبيض أن وفدا ً «استطالعياً» سافر إلى
سنغافورة للقاء الكوريني الشماليني.
وأظهرت تسجيالت مص ّورة بثتها شبكة
«نيبون» للتلفزة كيم تشانغ سون يقول
في مطار بكني ،ردا ً على ســؤال هل كان
ذاهبا ً إلى سنغافورة إلجراء محادثات مع
مســؤولني أميركيني ،أنه في طريقه إلى
هناك «ليلعب».
إلــى ذلــك ،أوردت صحيفــة «رودونــغ
ســينمون» الكوريــة الشــمالية أن
بيونغيانــغ تطالب واشــنطن بتجميد
مناوراتهــا العســكرية املشــتركة مع

ترامب
ســيول مســتقبالً ،إذا كانت تريد إجراء
محادثات مــع كوريا الشــمالية .وع ّلق
مســؤول فــي وزارة الدفــاع الكوريــة
اجلنوبيــة ،قائالً أن بــاده ال تعتزم تغيير

مواعيد تدريباتها املشــتركة مع اجليش
األميركي.
واتفــق ترامب ورئيــس الــوزراء الياباني
شــينزو آبي ،خالل اتصــال هاتفي ،على

«حتميــة» أن تنزع الدولة الســتالينية
سالحها النووي وتتخ ّلص من برنامجها
للصواريــخ الباليســتية .وأعلن البيت
األبيض أن اجلانبني أكدا أنهما سيلتقيان

مجــددا ً في  7حزيران املقبــل« ،ملواصلة
التنســيق من كثب» قبل قمة ترامب -
كيم.
وفي واشــنطن ،كشــف بومبيو تقريرا ً
ســنويا ً تصدره اخلارجية األميركية في
شأن احلريات الدينية في العالم ،ويتط ّرق
إلى ملف احملتجزين في كوريا الشمالية.
وأفاد التقرير الذي يغطي عام  ،2017بأن
تقدر بأن  120 - 80ألف سجني
إدارة ترامب ّ
سياســي محتجزون في معســكرات
اعتقال في الدولة الســتالينية .وأضاف
أن بعضهم محتجز ألسباب دينية ،الفتا ً
إلى أن الســجناء يُحتجزون «في ظروف
مر ّوعة»في مناطق نائيــة .لكن التقرير
يشــير إلى أن دســتور كوريا الشمالية
يضمن «حق اإلميان» ملواطنيها.
وقالت موسكو ان وزير اخلارجية سيرغي
الفروف ســيتوجه الى كوريا الشمالية
اليــوم اخلميس لبحــث البرامج النووية
الكورية الشمالية.
هذا واجرى وزير خارجية كوريا الشمالية
ري يونغ الشــهر املاضي هو محادثات مع
الفروف في موســكو ،في اطــار اجلهود
املتسارعة لتحسني العالقات املتوترة مع
القوى الدولية.
وروسيا كانت مشــاركة في املفاوضات
السداسية التي جرت بني  2003و 2008
والتي كان هدفها اقناع الشمال بالتخلي
عن برامجه النووية.
وتراقــب اليابــان ايضــا عــن كثــب

التحضيرات للقمة ،ويلتقي ترامب رئيس
الوزراء الياباني شــينزو آبي في واشنطن
في  7حزيران  ،كما اعلنت الناطقة باسم
البيت االبيض ساره ساندرز.
وقالت «منذ ان وجه الرئيس رسالة بتاريخ
 24أيار إلى زعيم كوريا الشــمالية كيم
جونغ أون ،يتجاوب الكوريون الشماليون»
مع اجلانب األميركي.
وأضافت أن «الواليات املتحدة مســتمرة
فــي التحضير بشــكل نشــط للقمة
املتوقعة بني الرئيس ترامب والزعيم كيم
في سنغافورة».
وفي حال مت تأكيد القمــة في موعدها،
يبقى اســبوعان فقط أمام املســؤولني
النهاء التفاصيل اللوجستية الشائكة
مثل املكان الذي ســتجري فيه احملادثات
فــي ســنغافورة ،وكيــف ســيتمكن
املســؤولون الكوريون الشــماليون من
الســفر إلى هناك في ظــل العقوبات
الدولية املفروضة عليهم.
وتتمثــل مهمــة رئيســية أخــرى في
االتفاق على برنامــج احملادثات .فالعقبة
االساسية ستكون على االرجح مفهوم
«نزع االســلحة النووية» ،وهو أمر يتفق
اجلانبان عليه لكن هناك فجوة كبيرة في
تعريفهما له.
وتريد واشنطن ان تتخلى كوريا الشمالية
بسرعة عن أســلحتها النووية ،بطريقة
ميكــن التأكد منهــا مقابــل تخفيف
العقوبات وتقدمي مساعدات اقتصادية.
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ثقافة

تشكيل

معرض في أمستردام للفنان

زياد حيدر ..الغائب الحاضر
كريم النجار
أفتتح علــى قاعة غاليــري (out in the
 fieldفي امســتردام ،املعرض الشخصي
للفنان التشكيلي الراحل زياد حيدر نهار
يوم االحد املصادف  ٢٠١٨-٥-٢٧ويستمر
شــهرا كامــا ،وســتتخلله أمســية
أستذكار للفنان يساهم فيها مجموعة
من اصدقائه العراقيني والهولنديني ،مع
عرض عمل مســرحي مونودراما وفيلم
تســجيلي عنه .وضم مجموعة كبيرة
من أعماله التي أجنزها في االردن وهولندا،
بعد أن غيبه املوت املفاجــيء بداية عام
.2006
فــي أعمال زياد ،عالم متغير وإحســاس
جديد ،فيــه صخب واستفــــزاز ،وذروة
الهـــدوء فــي آن معا ،لـــكن ليس من
الســهولة تـــلمس اخلطوات في دخول
هــذا العالم النابض بقـــوة التغـــيير،
وألجل تلمس انتقاالت زيــاد حيدر برؤية
عـــبر املفـردة واالســـلوب والتشكـيل
ومعاجلات لـــيست منطيــة ،فعليك أن
تتسلح بخبرة معرفية وذوقية ملا متخض
عـــنه التـــشكيل العراقــي املعاصر
صمت تأثيـــراتها
من ظواهـــر وأعالم ب َ َ
الواضحــة في تطور هذا الفـــن وبروزها
علــى املســتوى العربــي والعاملي .في
توليفاته جمع غـريب ملتـناقضات تنبض
إرهاصا وحياة قلقة ،تسكن روح اإلنـسان
املتمرد ..الـــباحث عـــن وجوده وسـط
دوامة صراع قاهر وغير متكافئ يكـــون
في الـنهايــة ضحيـــته ،مـن أعـماله
القدميــة وتخـــطيطاته التي تـــظهر
اجلســد اإلنسانـــي مضغوطا حتت ثقل
كتلته التي حتمل هـاجس اخلـوف والدمار
واحلروب ،والتي كانت تطغى عليهـا ثنائية

األســـود واألبيض ،وبحــركات مجتزأة
كفعل املشــرط في اجلســد اإلنساني،
ومبهارة تقـنية في استعماله للكوالج
والقطــع ألضفــاء الترميز املكـــثف،
وكأنها تعبيــر كما خرجت بــه حياته
الصاخبة التي توزعته ،وكأنه شخصية
خرجت للتــو من عالم ســلفادور دالي
أو اســترياس أو ماركيز لتصب لعنتها
على الواقــع وتتمرد عليــه .لقد عاش
ولفـــترة طويلة في العـــزلة والسجن
والتمرد ،وهــي احتجاجه املعلن ملا وصل
اليه االســفاف وصعود أنصاف املواهب

كـان الفنان زياد حيـدر مهمـوما
بـأشياء ال حدود لها ،فـبعد غـربته
الـتي جاوزت الخـمسة عـشـر عاما
بـين االردن وسـوريا وهـولندا ،وبعد
أن عاش غربته وعـذاباته داخل العراق
ابان السـبعـينيات والـثمانينات،
اسـتنـزفـت منه خمس سنوات
في أقـبية سجن أبو غـريب بحكم
سيـاسي جائر من محكمة الثورة
سـيئة الصيت ،ومثلها عـسكريا
في جبهات القتال مع ايران إلى أن
حانت فـرصة هـروبه من العراق بداية
التسعينيات ليستـنشق هواء الحرية
الـنقي ،ويبدأ رحلـته الفـنيـة من
جديد.

وتبوؤهـــم ســلطة الفن والثقافة في
العـراق لفتـــرة جاوزت العقدين ،وهـنا
نتلمس ثمار حرية الـــفنان وانعكاسها
على اعماله ،وقـد استـطاع الـفنان زياد
حيدر ،وبفترة زمنيــة قصيرة أن يحقق
أعماال تظهــر موهبته الفنية وحرفيته
العالية ،فنراه قد حترر وبشــكل ســريع
من كوابيســه الســوداء الثقيلة ،إلى
جتسيدها عبر اللون والتناغم املوسيقي
مــع اختالف احلدث ،وهــي رؤية جمالية
وبصرية لدراما احلياة وســؤال اإلنســان
الدائم ،بعيدا عن املباشــرة والشعارات
الزائفة.
كـــان الفنان زياد حيـــدر مهمـــوما
بـــأشياء ال حدود لها ،فـــبعد غـربته
الـــتي جاوزت اخلـــمسة عـشـر عاما
بـني االردن وســـوريا وهـــولندا ،وبعد
أن عاش غربته وعـــذاباته داخل العراق
ابــان السـبعـــينيات والـــثمانينات،
اسـتنـزفـــت منه خمس ســنوات في
أقـبية سجن أبو غـريب بحكم سيـاسي
جائر من محكمة الثورة سـيئة الصيت،
ومثلها عـسكريا في جبهات القتال مع
ايران إلى أن حانت فـــرصة هـــروبه من
العراق بداية التسعينيات ليستـــنشق
هواء احلريــة الـــنقي ،ويبدأ رحلـــته
الفـنيـة من جديد.
لم يشهـــد بلــد كالعــراق مثل تلك
املآســي التي مرت عليــه وعلى أجيال
ابنائه املتعاقبة ،حيث ضاقت مـساحة
احلرية والبوح والصراخ ،واطبقت جدرانه
الثقيلة الصماء على الضمائر والعيون
واألنفــس ..حرب جتر حرب ومعتـــقالت
وتـصفـــيات وغيهب مجهول في كـل
بيـــت لها نـــصيب وفاجعـــة ..كان
ملبدعــي العراق ومفكريــه نصيب وافر
من هذه املآســي ،حيث غــاب من غاب،

زياد حيدر

وانزوى آخرون ،وترك العــراق هائما حتت
سماوات غـريبة من اســـتطاع النفاذ
بجلده مــن احملرقة الكبيــرة ليحافظ
على نقاوة فكــره وبقايــا مقاومة لم
يستطع طاغية العراق سحقها .أتـذكر
الهجــرة الكـــبيرة ملثقفــي ومبدعي
العراق أواخر ســبعينيات القرن املاضي

بعد أن بســط الـــدكتاتور ظله كامال
على شــعب ومقدرات العــراق ..هجرة
لم يكن ابطالها فقط الشيوعيون ..بل
شــملت مستقلني وبعض القـــوميني
اخملـتـلفـــن مع اسلـوب وادارة النظام،
واسالمـيني ..اكـــرادا ً وعربا ً ومن جمـيع
األديان والطوائف ،لكـن في مقدمتهم

بطـــبيعة احلــال اليســاريون الذيــن
خذلـــتهم اجلبهة والتحالفات التي لم
تســـتند إلى أسس وطنية ومشاركة
في الوطــن .كان زياد حيــدر ضمن من
بقي منــا داخــل العراق بســبب املنع
والـــسجن واملضايقة ،أنهى دراســته
فــي اكادميية الفنــون اجلميلة عـــام
 1976ليبدا مشــواره الفنــي منذ ذلك
الوقـــت ،مشــاركا في معارض مهمة
داخل العــراق وخارجــه ،مبدعا يحمل
هما وطنيا ورؤية فنيـــة جـسـدهـــا
بأعـمال تناصـر اإلنسان وحتكي محنته.
في لوحته املشــهورة (انـــفجار لعبة
 120×240سـم) التي رسـمها اواسـط
الـــثمانينات تعبير واضح عن الصرخة
املدوية لسنوات العذاب التي واجهها في
حياته ،حيث ينفجر رأســه فجأة وسط
اللـــوحة وتتشظى منه كـــرات أشبه
بكرات البليارد عليهــا أرقام متثل أعوام
ميالده وسجنه ورقـــمه العســـكري
مآس أخر مــرت بحياته ،لوحة
وتواريــخ ٍ
ادانة وتعـــبير صادق وصــارخ لكابوس
االضطهــاد واخلوف الذي عاشــه جيل
أراد اخلروج من الـشـــرنقة وتالفـيفها
التي التفت على أعناق العراقيني .توفي
الفنان زيــاد حيدر عن عمر  51عاما وفي
رأسه أحالم ومشاريع فـــنية وأمل في
العودة إلى العـــراق لـــيبدا مشــواره
من جديد ،حيث حلمه بفتح مدرســة
خاصة لتعليم الرســم للموهوبني من
الشــباب كما صرح فــي آخر حديث له
ألذاعة العراق احلر ،لكنــه عاد ليحضن
تربة العراق إلــى األبد ويبقى ابداعه في
ذاكرة الفن الـــتشكيلي العراقي وفي
قـــلوب اصدقائه من املثقفني والفنانني
العراقـــيني الذين فجعــوا برحيله في
هولندا وفي العراق وكل املنافي العراقية.

خبر

علي الوردي في أمسية ثقافية
سعدي السند
شــهدت قاعة القصر الثقافــي في البصرة احد
تشكيالت دائرة العالقات الثقافي العامة في وزارة
الثقافة والسياحة واآلثار ،أمسية ثقافية بالتعاون
مع منتدى الثقافة فــي البصرة بعنوان (الدكتور
علي الوردي  ..حتليــات ومواقف اجتماعية مثيرة

للجدل) مســاء يوم الثالثاء  ،2018/5/29شــارك
فيها الدكتور هاشــم املوسوي واملهندس ظافر
املظفر ،وحضرها عدد كبير من املهتمني بالشأن
الثقافي واإلبداعي من أدباء وفنانني وأكادمييني.
تنــاول الباحثان الســيرة الذاتيــة واألكادميية
والبحثية للدكتور الــوردي ،الذي يعد واحدا من
أبرز األســاتذة العراقيني الذين نشــروا فكرهم
احلــر ورؤاهم الشــجاعة وأطروحاتهم العلمية

في مرحلــة حيوية من القرن العشــرين ،حيث
كان للمثقف خاللها دوره املشــهود في كل من
اجملتمــع والدولة معا ،وذاع صيــت الدكتور علي
الوردي باعتباره أول أســتاذ عربي يتخصص في
علم االجتماع.
وأوضح الباحثان :إن شخصية علي الوردي واحدة
من الشــخصيات العلمية العراقية التي أثرت
في الثقافة العراقيــة ،وامتلكت األداة الطيعة

في فهم علم االجتماع ،كمــا امتلكت القدرة
على اســتيعاب جملة من السجاالت واجلداالت

من دون أن تســعى لتكوين جــدل كان ينتظره
الرجــل طوال حياته من اجل أن يجد أجوبة على

تساؤالته العديدة التي قدمها للحياة العراقية
في نصف قرن مضى ،وأكدوا ،أن الوردي برغم كل
ما صادفه من نزق بعض املعارضني واخملالفني له،
ومنهم من ذهب لينشــر كتبا ضده كونه إال انه
رحل وقد كان الوردي ابن مرحلته ،ولكننا نعتقد
انه اليوم اكبر من أن يدركه أبناء املرحلة اجلديدة،
وخصوصــا اجليل الذي يبدو انه يؤمن إميانا أعمى
باألساطير واألوهام واخلرافات البليدة.

قراءة

«بيت السودان» ..اتكاءات َّ
خفية ألسئلة عصية
أمين غانم *
في رائعته «أنا كارنينا» كان ليون تولستوي
مجتمع زراعي على
يُظهر صراع الهويَّة في
ٍ
وشك أن يتحول إلى مجتمع صناعي ،وعلى
حــد وصف املفكر اإليطالــي (القدمي ينهار،
ّ
واجلديــد لم يولد بعد ،وفي هذه األثناء تكثر
الوحــوش الضارية) ،حقبة صــراع وجودي
تتعاضد في إذكاء أواره جميع القوى الفتية
واملتهاوية ،تستشــري أفكارها في النفوس
املنكوءة كأضغــاث حرى للعبور ملرحلة غير
محددة املالمح.
تبادرت إلى ذهني عبــارة زعيم جتديد الفكر
اليســاري غرامشي ،حاملا انهيت قراءة رواية
«بيت الســودان» للكاتــب العراقي محمد
ح ّيــاوي ،فما بــن خرائب بغداد وبســتان
الناصريــة ذي النخيل الكثيف الظالل الذي
تتوسطه عريشــة العنب ،تتوالد حكايات
كثيفــة للعزلــة واالغتــراب ،بعــد هديل
الفواخت ووجلهــا ،تنقلنــا الرواية لتأمل
زحف العظايــات في الزقــورة على أطراف
مدينــة الناصريــة اجلنوبية ،لســرد قصة
أخرى للضيــاع ،على إيقاع احلرب نفســها
التي تفتك بتآلف أســرة سمراء ال رابط بني
فتياتها ّإل أواصر مشتركة للقطاء ،متكنوا
من االمتالء مجددا باألمل شغ ًفا باحلياة مع
فتى أبيض لقيط على ما يبدو.
شــمة،
«ياقــوت ،عفــاف ،عــاوي ،نعيم،
ّ
عجيبة» ،دعة إنســان ال عشــيرة له واربته
غرائز مجتمع ما يفتــأ في وثباته الصاعدة
وأنضجته وضاعات ذكوريــة تنحدر للقاع،
أناس يعيشــون كفحوى إباحيــة جبلتها
على الوجود متعة االســترخاء على سلطة
غير أبوية ،في بيئة دفيئة بوشــائج الرغبة
للتعافي من املاضي ولو داخل أمكنة ميقتها
العالم كله ،أشــبه باســتلهام اإلنســان
لطاقتــه الروحية للمضــي بالتحليق فوق
شهواته ،دون الوقوع في جاذبية ّ
لذة فتاكة،
كإصرار فراشة رفيعة اجلمال على التحليق
في ظهيرة صيف الهب دون االفتتان بظالل
زهرة ندية.
بيــت الســودان ،حكاية تــدور رحاها داخل
الناصرية وقــرب زقورة أور األثريــة وبغداد،

حكايــة التآلــف الروحــي الــذي يوحد
اللقيطــات الســمراوات بفتــى أبيض ال
أصل له ،ضمن أسرة واحدة تعيش من ريع
حفــات الرقص الليلي ،وفــق ُمثل وأخالق
يندر وجودها ،حتى تأتي احلرب وتُطيح بتلك
املنظومة املنسقة ،محيلة أفرادها أشتات ًا
ُبدد جلسات
وتُ زق نســيج البيت الواحد وت ّ

حكاية أخذت من غزو
الكويت وانسحاب الجيش
العراقي على وقع الضربات
الجوية وانتفاضة الجنوب
في العام  ،1991حتى بدايات
الغزو االمريكي للعراق في
العام  ،٢٠٠٣متن ًا عريض ًا
لوزن األفكار الهوجاء،
بأحداث متتالية ومناقضة
اليديولوجياتها ،يطغى
جمال السرد على تقصي
الوقائع اليومية للحرب

السمر التي كانت تُقام في بستانه اخللفي
وتُطفــئ بريق لياليه امللــون وتكتم صوت
موســيقاه حتى تذبل روحه الفتيه .املرأة
اجلميلــة «ياقوت» في توظيف أســطوري
للخلود الذي يعقــب التضحية على غرار
الكاهنة والشاعرة الســومرية إنخيدوانا،
مزاوجــة فنية بــن الفناء واخللــود ،الروح
واجلســد ،اجلنّة والنّار ،أشــبه مبداواة الفن
للنفــوس الذابلة داخــل إطارها املادي ،من
دون االتــكاء على ما ورائيــات املُثل كحالة
بعث ديني ،لتسقط فراشات احلُ ّب اخلالص
داخل اللهب الشهواني ،في متظهر جنسي
النفالت الغريزة احلبيســة من عقال الروح
املتآكلة .
هكذا يتفوق ســحر املكان على الشــبق
الفطــري لبرهة من الزمــن ،ضمن جتليات
االنســال من األلم ،لتغوص الشخصيات
في تيهها عن اللحظة ،اســتعاضة على
شــاكلة االنكفــاء الرمزي مــن مواجهة
لتأت شخصيات
فظائع التداعي الوشيك،
ِ
«بيت السودان» كأوجاع منسية اختلست
مصادفة من ضياع تام ،فــي هويَّات بديلة
مزدوجة التداخل مع املــكان ،ففي حضرة
األجســاد الراقصة تُصاغ النفوس وتُهذب
كنتوءات مهملة ،لتعيد اكتشافها أنامل
«ياقوت» املاهــرة ،صائغة النفوس ،والعاملة
بنزواتها اخلابية ،في معادل فلسفي إلناطة
بيت متخم
املرأة مثاليات الوجــود ولو في ٍ
باألســباب املفضيــة للخطيئــة ،نكاية
بتفســخ جماعــي يداهم جــذور اجملتمع
الكبير خارج ذلك البيت ،تناقضات سافرة
لتحور الذات وحتللها ،موت حواضن الهويَّة
بوالدات منفرة من األثر الشهواني الختالل
الغــرام باألنثى ،ضــرب من اســتدعاءات
مخ َّيلة خائرة لصور أسطورية مماثلة تُذكي
جترد اإلنسان ،الس ّيما الرجل ،من عصبويات
النفوذ والسيطرة .
ثمة اتكاءات خف ّية ألســئلة عصية على
روايتي ح ّيــاوي «خان
اإلنســان ،متور فــي
ّ
ّ
الشــابندر» و»بيت الســودان» تبدو املرأة
فيه كامتــداد للحضارة ،إن لم نقل روحها
اخلالقة ،لكنّها في الســرد ما فتأت تتهدد
على ارتدادات اخليال ،كمحاولة تخط لألفق
املســدود ،ليظل شــغف الكاتب بالسفر
اخلفي الــذي يوصل جذور
مع ذلــك اخليط
ّ

احلضــارة بإرادة الســماء مجــددًا ،ضمن
محاوالت ال نهائية لســبر مــآالت الوجود،
من والدة ال يُفنى فيها اإلنســان ّإل ككيان
ضعيــف ،بينمــا تتمحــور اخلطيئة في
انصياعــه لغيبيات اخلــاص دون التحلي
باإلرادة كــذات مجبولة على اخللود ،حتولها
العصور كتراكمات خارقة للزمن ،أشبه مبا
متنحه احلضارة لإلنســان من ق ّوة إضافية
للبقاء خارج احلــدود الطبيعية للكائنات،
ويستمر الكاتب في تقدمي تلك الشخصية
املركبة «ضمــد» احلارس الغريــب األطوار
الذي يعمل في املقبــرة امللكية في «أور»،
كامتداد لشخصية «مجر» التاجر العتيق
في رواية «خان ّ
الشابندر» ،ليمنحه امللكات
الســحرية ذاتهــا للعيش علــى هامش
مجتمع يتداعى للتو ،كابقاء ضمني لكل
ما تضيفه األزمنــة من عظات في مخ ّيلة
اخللود األبدي لإلنسان ،ولتغدو شخصيتي
«ضمــد» و»مجــر» ،مبثابة مخ َّيلــة ظل َّية
مواكبة ألحداث الســرد في إبداع ح ّياوي،
وفي أفكار ضافيــة مؤازرة ألبطاله ،عليمه
مبكنونــات االحداث واألزمنــة ،وتتمازج مع
األحداث بحضور شبحي غير مرئي أحيان ًا،
ومن توارٍ أخاذ يشرع في إلقاء كلماته وفق
رؤية منزهه من لبوســات اآلنــي واملؤقت،
ليفتح مدارك السارد ك ّلما استعر املوقف
واســتعصى الفهم ،أو مرافقته بعي ًدا عن
البؤر امللتهبة.
حكاية أخذت من غزو الكويت وانســحاب
اجليش العراقي علــى وقع الضربات اجلوية
وانتفاضــة اجلنوب في العــام  ،1991حتى
بدايــات الغزو االمريكي للعــراق في العام
عريضا لــوزن األفكار الهوجاء،
 ،٢٠٠٣متنًا
ً
بأحداث متتالية ومناقضة اليديولوجياتها،
يطغى جمال الســرد على تقصي الوقائع
اليوم َّية للحــرب ،بينما تظل احلكاية وفية
للفكرة األســمى التي ترصد عطب الذات
وحتللهــا عن كثــب ،لكن بعدهــا املكاني
يظل متواريا خلف ازدواجيات متفســخة
لشخصياته الس ّيما تلك التي تتناوب في
باحلب اخلالص أو
الوشاية عن نفسها ،تارة
ّ
بالشبق اجلنسي والشــذوذ كرحم لوالدة
الكفاح ضد القمــع واالحتالل ،تردي الذات
واندالع فجرها كرمز للخالص ،أشبه بصهر
جمالي لتناقضات منفرة لتشــكيل سمو

الروح مجــددًا ،ويغدو ذلك احل ّيــز املكاني
مبثابة اجلدار اآليل بني دعــة الروح /اجملتمع/
ً
متلمل من طفح أوجاع
الوطن وتفســخها
مترسبة ،كصدع شره يسري في األمكنة
ناخرًا أعما ًقا موغلة.
هكذا يذوي عالم بيت الســودان ويتداعى
آخــ ًذا معــه أبعــاد التالشــي للمجتمع
العراقي نفسه على إيقاع حروب متالحقة،
كطاقة فريدة مزدوجة الوالدة واملوت ،عطب
ُمثل وقيم ووالدة أخــرى غير متوقعة على
األنقاض املهترئة نفســها ،لتتجلى داخل
ضيــاع فضفاض يعقــب انحــدار مهول
لألبطال .
هل كان محمد ح ّيــاوي يرصد زوال ما من
مراحله األولى حتى يصل لنهاياته البائسة
في مهمة ال تقوى على فتح فوهة صغيرة
بجدار واقع سميك؟
أم كان يقايض املأســاة بقدرات الفن على
املضي حينمــا يخفق اجلميع ،عبر ســرد
ســحري يعيد لهويَّــة اإلنســان نصابها
احلضاري اخلالق ،مبــددا اللحظات اجلريحة
املوغلة في اليأس ،بإغراقها في ســيل من
اجلمــال احلكائي؟ فال شــيء يعوق اإلمعان
في اجلمال غير عدم القدرة على اإلفالت من
تربصات عقل مريض؟.
هنا يبدو املشــروع الســردي حملمد ح ّياوي
(اجلمــال مدخال خللــق املُثــل والقيم مرة
أخرى) ،كمقارنة تقنية للهوية عبر شكلني
متباينني للمكان:
لقــد دأب الكاتــب على رســم أيقوناته
كغايات تتفتق عن جمال حقيقي لســبر
حقبة التحول للمجهول عبر رصد إفرازات
مكانيــة ملا بعد ســقوط الدولة العراقية
في العام ( ٢٠٠٣خان ّ
الشابندر) ،كتجريف
متتد ملا قبل ذلك بعقود ،وفي
لعلــل مركبة ّ
«بيت الســودان» كطفح طفيلي للكبت
داخل مجتمع (غير مضطــرب) قبل العام
 1990وحتى املراحــل االولى لغزوه من قبل
اجليش األمريكي .
ثمة تشــابه كبيــر في شــكل وموضوع
ّ
الروايتني إلى ح ٍد كبيــر ،لكن تبقى دالالت
املــكان بالكيفيــة التي ُهيــأت لتوظيف
اخلطيئة بحركة اجملتمع أو تشظيه وتداعي
مقوماته ،هــي الفارق اجلوهــري بينهما،
مهمــا اجتمعتا في احملصلــة على صعيد

الســرد الذي تتشــابه عناصره في اختزال
متزق بنية اجملتمع العراقي ،ابتداء من حقبة
التســعينات ووفق الكيفية التي أفضت
عاملي ّ
ّ
الشــابندر وبيت السودان،
لتشكل
ّ
كمخرجات سوية أو مشــوهة للمجتمع
ذاته.
ّ
فعالــم اخلان
تشــكل من تهتــك اجملتمع
العراقــي بعد العام  ٢٠٠٣ووجد في خرائب
بغداد وأزقتهــا ضالته في التقاط فضالت
آدمية انســ ّلت من براثــن ضارية اجتاحت
املدن واألمكنة ،في ســياق تــأكل الهويَّة
وتداعي املُثل ،حتى غــدت الدعارة العامل
األوحد لبــث أوجاع بلد بأكملــه ،أما بيت
ّ
الســودان فكان
يشــكل عاملًا سويًا داخل
مــكان جميل ،بيــت يقع مبحاذاة بســتان
كثيف الظالل من النخيل وعرائش العنب،
احلب اخلالص ،وعلى تفان
يقوم على فكــرة ّ
اإلنســان في االنصياع إلرادة أكبر من أجل
أن يحصن نفســهُ ،ترم الدعارة فيه ليظل
متنفســا قيم ًيا
على مدى عقــود خلت،
ً
للمتعبني من الكســبة واملعدمني ،وعلى
وقع الدفوف ،كانت «ياقوت» تغمر لياليهم
بجســدها البض املشــ ّبع باإلغــراء ،لكن
برقص عفيف ،حتى تفتر الغرائز بضرب من
زهد األجساد للرغبة على أثر ما تبثه ذائقة
«ياقوت» وفتياتها من ألوان آســرة للهيام
بأجسادهن الراقصة ،فيغدو بيت السودان
إطــارًا وظيفيًّا من أجل تســوية أخالقية
لكل ما حتدثه فجاجة اجلنس والســلطة
من اختالالت خف ّية في مجتمع متماسك،
في ظالل القبضــة احلديدية للدولةّ ،إل أن
السرد في الروايتني يلتقي برصد التفسخ
احلقيقي منــذ العام  ،1991وهو أ ّول
القص
ّ
ونقطــة ارتــكاز احلكايتني اللتــن تؤول
معهمــا األمكنة الختفــاء غرائبي ،يعيد
اخليال مجددًا الحتواء واقعية حكاية ممكنة
احلدوث ،لكنّها ال تترك أثرًا ماديًا للمأســاة،
بقدر ما تتيح لها فــرص أخرى للتأمل في
صورها الفاتنة .
* كاتب وناقد ميني
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أحزاب المعارضة الكردية خسرت

في انتخابات  12أيار/مايو :هل االحتيال هو السبب؟
يريفان سعيد*
أعلنت «املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابــات» النتائــج الرســمية
لالنتخابــات النيابيــة العراقية خالل
الساعات األولى من يوم التاسع عشر
من أيار/مايو بعــد تأخيرات عدة .وفي
إقليم كردستان العراق ،شابت النتائج
غير الرســمية والرســمية ادعاءات
باحتيال واسع النطاق في االنتخابات
لصالح احلزبــن احلاكمــن »-االحتاد
الوطنــي الكردســتاني» و»احلــزب
الدميقراطي الكردستاني» .وما ّ
شكل
مفاجأة للكثيريــن ،مقارن ًة بالدورت َني
االنتخابيتَــن املاضيتَــن ،أن «االحتاد
الوطنــي الكردســتاني» حقق عودة
جيدة من خالل الفوز بثمانية عشــر
مقع ًدا في البرملــان ،في حني احتفظ
«احلــزب الدميقراطي الكردســتاني»
مبعظــم مقاعــده من خــال الفوز
بثمانية وعشــرين مقع ًدا ،وحصلت
جماعات املعارضــة على غرار «حركة
التغييــر» («كوران») علــى  5مقاعد،
و»اجليل اجلديد» على  ،4ومقعدين لكل
من «حتالف الدميقراطيــة والعدالة»
و»اجلماعــة اإلســامية» («كومال»)
و»االحتاد اإلسالمي الكردستاني» .في
املقابــل ،عجزت أحــزاب كردية أخرى
أصغر حج ًما عن حتقيق أي فوز.
وعقب اإلقفال الرسمي ملراكز االقتراع
وصدور النتائج األولية في  12أيار/مايو،
بات الوضع في محافظة السليمانية،
معقل اجلماعــات املعارضة ضد حزب
«االحتاد الوطني الكردستاني» احلاكم،
محتد ًما ومتوترًا للغاية لدرجة أسفر
عن أعمــال عنف .وقد أمــر أحد قادة
احلــزب رجالــه املســلحني مبهاجمة
املقر الرئيســي لـ «حركــة التغيير»
(«كوران») ،وهي جماعة انفصلت عن
«االحتــاد الوطني الكردســتاني» منذ
 .2006وقــد طعنت احلركــة بنتائج
االنتخابــات ،معلنــ ًة أنها لــن تقبل
بها بســبب التبايــن واالحتيال .وتردد
أن أحد مقرات «حتالــف الدميقراطية
والعدالــة» بقيــادة رئيــس الــوزراء
الكردســتاني الســابق برهم صالح
الذي انفصل بدوره عن «االحتاد الوطني
الكردستاني» ،كانت محاصرة من قبل
مسلحي احلزب احلاكم .لكن الهجوم
أثبــط بفضــل مهــارات التواصــل
الفعالة لصالح مع قــادة آخرين من
«االحتاد الوطني الكردستاني» .وبرغم
عدم صدور أي تقارير عن وقوع إصابات،
كانت أعمال العنف مؤشــرًا ورسالة
بأنه من املســتبعد أن يكــون احلزبان
الكرديــان احلاكمان على اســتعداد
للتخلي عن السلطة بسهولة .فهما
مســتعدان للجوء إلى القــوة بغية
ضمان ســيطرتهم على الســلطة
السياسية واالقتصادية التي زودتهما

انصار حركة التغيير
بشــبكة رعاية قوية تُرجمت بقاعدة
حد كبير.
انتخابية وفية إلى ّ
يُذكر أنه خــال الدورت َني االنتخابيتَني
املاضيتَني ،اســتفادت حركة «كوران»
من االستياء الواسع النطاق من حكم
«احلــزب الدميقراطي الكردســتاني»
و»االحتاد الوطني الكردســتاني» الذي
تشــوبه احلوكمة الســيئة والفساد
واملؤسسات العاجزة واقتصاد يكافئ
ً
ومتجاهل
فقط من هم في السلطة
بقية أفراد اجملتمع .وخضع هذا النموذج
االقتصــادي ملزيد مــن الضغوط حني
خفضت بغداد موازنة «حكومة إقليم
كردســتان» في  ،2014ما جعل هذه
األخيرة غير قادرة على دفع الرواتب في
موعدها وتأخيرها ألشهر عديدة.
وإذ تعهدت احلركة باحلكم وفق منصة
إصالحية مناهضة للفســاد ،حققت
«كوران» نتائج جيــدة في االنتخابات
البرملانية في كل من «حكومة إقليم
العامي 2013
كردستان» والعراق بني
ْ
و .2014فقــد حصلت علــى أصوات
العديد مــن الناخبني في دوائر «االحتاد
الوطنــي الكردســتاني» وبالفعــل
حصــدت  9مقاعــد فــي االنتخابات
البرملانية العراقية عام  ،2014في وقت
حصل فيــه االحتاد علــى  21مقع ًدا.
لكن فوز «كوران» االنتخابي لم يُترجم
في ســلطة فعلية ضمن مؤسسات
«حكومة إقليم كردســتان» نظرًا إلى
سيطرة «االحتاد الوطني الكردستاني»
و»احلــزب الدميقراطي الكردســتاني»
على املؤسسات األمنية والعسكرية

وغيرهــا من املؤسســات املهمة في
اإلقليــم .إضافة إلى ذلك ،ميكن إلقاء
اللــوم على تعيني غــوران للوزراء غير
األكفاء في حكومة إقليم كردســتان
بســبب تقليص املقاعد التي حصل
عليها احلزب في االنتخابات بشــكل
عام؟
وبالتالــي ،أ ّدى ذلك إلــى إحباط قادة
احلركة وكذلــك ناخبيها ،ما حال دون
وفائها بوعودها االنتخابية السابقة.
وفي املقابل ،ساد التشاؤم وخيبة األمل
حيال أي تغيير مجــ ٍد خالل العملية
االنتخابية في إقليم كردستان العراق.
وانعكســت خيبــة األمل هــذه في
انتخابــات  12أيار/مايــو حيث بلغت
نســبة اإلقبــال الوطنيــة  44.5في
املائة .وقد أتت النســبة أفضل بقليل
فــي محافظــات إقليم كردســتان
مســجل ًة  48في املائة  -توزعت على
الشكل التالي :الســليمانية  50في
املائة ،إربيل  43فــي املائة ودهوك 51
في املائة .ويشــير ذلك إلى أن  52في
املائة من الناخبني املؤهلني لم يصوتوا
في إقليم كردســتان ألي حزب .ويبقى
الســؤال الذي يطرح نفسه :من هي
نســبة  52فــي املائة مــن الناخبني
هذه؟ يكمن أحد التفسيرات احملتملة
في أن هــذه األغلبية مــن الناخبني
مؤلفة ممن فقــدوا األمل في العملية
االنتخابيــة وكذلك كافــة األحزاب
السياسية ،مبا فيها «كوران» واألحزاب
اإلســامية و»حتالــف الدميقراطيــة
ّ
املشــكل حدي ًثا .ويبدو أن
والعدالة»

هــؤالء الناخبني يعتقــدون أنه ال فرق
بني أي مــن األحزاب السياســية وأن
أصواتهم ستغني ببساطة املرشحني
بينما يبقــون في حالــة الفقر التي
يعيشونها.
في املقابل ،يبــدو أن  48في املائة من
الناخبني الذين شــاركوا في العملية
ّ
يشكلون القاعدة الوفية
الدميقراطية
لكافة األحزاب السياســية الكردية.
وعلى غرار «قاعــدة الورقة الرابحة»،
صوتوا للفصائل التــي ينتمون إليها
بغض النظر عن فشلها أو جناحها في
الســابق .بعبارة أخرى ،اإليديولوجية
تنتصر على السياســية .على سبيل
املثــال ،أثبــت «احلــزب الدميقراطي
الكردستاني» أنه ميلك قاعدة خارجية
وفية في معقليــه التقليديني إربيل
ودهوك .لكن اإلقبال املتدني في هاتني
احملافظتني على ســبيل املثال ،مقارن ًة
باإلقبال الذي فــاق  90في املائة على
استفتاء االستقالل قبل ستة أشهر
فقط ،يجب أن يُنذر احلزب بأن قاعدته
الوفية تتقلص في وجه السياســات
الفاشلة والفساد واحلوكمة السيئة،
مبا في ذلك تفاقم الوضع االقتصادي.
أيضــا أن «االحتــاد الوطنــي
ويبــدو ً
الكردستاني» ميتلك قاعدة وفية قوية.
فقد حصد  8مقاعد في السليمانية
مقابــل  6فــي  2014وحافــظ على
مقاعده الستة في كركوك.
فــي الواقــع ،ميكــن دمــج نظريــة
«القاعــدة الوفية» هذه مــع اإلقبال
املتدني فــي معاقــل املعارضة على

غرار الســليمانية وحلبجة وغيرهما
من املناطــق خالل االســتفتاء على
االســتقالل الذي جرى العام الفائت.
فقد عارضــت حركة «كوران» ووقفت
ضد االســتفتاء ،داعيــ ًة مناصريها
إلى عــدم املشــاركة فــي العملية
كما فعلــت حركة «اجليــل اجلديد»
التي برزت مع انطالق اســتفتاء العام
الفائــت .وفي دهــوك وإربيل ،معقلي
«احلــزب الدميقراطي الكردســتاني»
التقليديني ،جتاوزت نســبة اإلقبال 90
في املائة .لكنهــا بلغت  50في املائة
في السليمانية ،معقل «كوران» و55
في املائة في حلبجة .مجددًا ،يشــير
ذلــك إلــى أن القاعــدة الوفية لكل
من «االحتــاد الوطني الكردســتاني»
و»احلــزب الدميقراطي الكردســتاني»
ص ّوتت لصالح االســتفتاء في هاتني
املنطقتــن ،فــي حــن أن مكونات
املعارضــة وغيرهــا فقــدت إميانها
بالعملية والزمت منازلها.
وخــال انتخابات عــام  ،2014بلغت
نســبة اإلقبال علــى التصويت 72.1
في املائة في إقليم كردســتان ،بينما
بلغت  70.6في املائة فــي أربيل ،و72
في املائة في الســليمانية ،و 73.9في
دهوك .وفى ظل تلك النسبة املرتفعة
مــن اإلقبال علــى التصويــت ،برزت
حركة «كــوران» كفائز في االنتخابات
التــي عقدت فــي إقليم كردســتان
في محافظــة الســليمانية ،حيث
حصلت علــى  12مقع ًدا من أصل 32
مقع ًدا في احملافظــات ،يتبعها االحتاد

الوطنــي الكردســتاني الذي حصل
على  12مقعــ ًدا .باإلضافة إلى ذلك،
حققت «كوران» جناحــات في معاقل
احلــزب الدميقراطــي الكردســتاني،
حيــث حصلــت علــى  4مقاعد من
أصــل  30مقعــ ًدا فــي العاصمــة
الكردية أربيل ومقع ًدا آخر في معقل
احلزب الدميقراطي الكردســتاني في
محافظة دهوك.
هذا وتراجع عــدد مقاعد «كوران» في
السليمانية من  7في  2014إلى  5في
انتخابات  .2018وعلى الرغم من وجود
مخاوف مشروعة من تزوير االنتخابات
على نطاق واســع ،ومدعومة بوثائق
تسربت من املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابــات ،ومدعومــة بتصريحات
أدلى بهــا ســعيد كاكاي الذي كان
عضوا في املفوضية ومسؤول غوران،
إال أن تراجــع احلركة االنتخابي ال يبدو
ً
احتيال انتخاب ًيا بقدر ما هو خســارة
القاعدة االنتخابية لصالح منضمني
جدد على غرار «حتالــف الدميقراطية
والعدالة» و»اجليل اجلديد» إلى ساحة
أساسا وتنافسية
انتخابية مكتظة
ً
في «حكومة إقليم كردســتان» .فقد
فازت حركــة «اجليل اجلديــد» بقيادة
شاسوار عبد الواحد بأربعة مقاعد -
اثنان في السليمانية واثنان في إربيل،
في حني حصد «حتالــف الدميقراطية
والعدالــة» مقع ًدا في الســليمانية
وآخر في إربيل .وعلى غــرار «كوران»،
ّ
ترشــحت حركــة «اجليــل اجلديد»
و»حتالــف الدميقراطيــة والعدالــة»

على أســاس محاربة «االحتاد الوطني
الكردســتاني» و»احلــزب الدميقراطي
الكردستاني» ،مروجني حلوكمة جيدة
ومساءلة.
ويشير هذا إلى أن  6مقاعد محتملة
كان من املمكــن أن تذهب إلى كوران
فــي غيــاب «حتالــف الدميقراطيــة
والعدالــة» و»اجليل اجلديــد» ،وبذلك
يصــل إجمالــي مقاعد كــوران إلى
 9مقاعــد ،وهــو نفس عــدد املقاعد
اإلجمالية التي حققتهــا كوران في
عام  .2014ومن ناحية أخرى ،انخفض
إجمالي املقاعد البرملانية التي حققها
«االحتاد الوطني الكردستاني» من 21
في عام  2014إلــى  18في عام .2018
في املقابل ،خســر احلزبان اإلسالميان
اآلخران «كومال» و»االحتاد اإلســامي
الكردســتاني» نســبة اخلمســن
في املائة مــن مقاعدهمــا باملقارنة
باالنتخابــات الســابقة .وقــد يكون
السبب اآلخر وراء األداء السيئ لكوران
هو فشــل احلركة في إطالق قاعدتها
بقوة أكبر ،ودفع األصوات املســتقلة
للتصويت لصالح احلــزب .كما ميكن
أن يكون وفاة الزعيم املعروف للحركة
نوشــيروان مصطفى في أيــار /مايو
عام  2017سببا ً آخر لفشل احلزب في
جذب املزيد من األصوات في عام ،2018
نظرا ً ألن قــادة احلزب احلاليني يفتقرون
إلى سمات زعيمه الراحل.
تعرضــت الدميقراطيــة فــي إقليم
كردســتان العــراق لالحتيــال
والتزويــر فــي انتخابــات  2018وفى
االســتحقاقات االنتخابية السابقة،.
حيث اســتخدمت األحزاب احلاكمة
ســلطتها لتخويــف املعارضــن،
والتالعب باالنتخابات لصاحلهم .ومن
ثــم ،ولتفادي زعزعة صــورة حكومة
إقليم كردســتان دوليا ،وإلعادة الثقة
في النظام االنتخابــي كطريقة حلل
النزاع الســلمي ،يجــب إجراء حتقيق
شــامل في إقليم كردستان للوقوف
عل حقيقة دعــاوى االحتيال والتزوير
التي أدعتها كــوران واألطراف األخرى.
إضافة إلى ذلك ،فان انخفاض نســبة
اإلقبــال على التصويــت الذي أججه
ووجهــه التشــاؤم حيــال أي تغيير
مج ٍد خير تفســير خلســارة «كوران»
وغيرها من األحــزاب الكردية األصغر
حج ًمــا أمام أحــزاب راســخة على
غــرار «االحتاد الوطني الكردســتاني»
و»احلــزب الدميقراطي الكردســتاني»
اللذيــن يتمتعــان بتنظيــم أفضل
ونظــام رعاية أقوى .وأخيراً ،ســيتم
إجراء االنتخابــات البرملانية في إقليم
كردستان في سبتمبر  ،2018ومن ثم،
فإن فشل حركة كوران واملعارضة في
جلب نســبة  52في املائة األخرى من
الناخبني املؤهلني إلى مراكز االقتراع،
يجب أن يكون مبثابة نداء اســتيقاظ
للحركة ولألحــزاب األخرى .لذلك فإن

عن عدالة الحد األدنى الغائبة
عمرو حمزاوي*
يفترض فــي الدولة العصرية ،وبغض
النظــر عــن الــرؤى اإليديولوجيــة
واألولويات السياسية املوجهة لدورها،
أن تلتــزم فــي اقترابها مــن اجملتمع
وشــرائحه قاعدتني رئيسيتني :احلياد
والتوافــق .فمن جهة أولــى ،ال تنظر
الدولة حني تصيغ األطر الدســتورية
واللوائــح القانونيــة املنظمة حلركة
األفراد في اجملال العام إلى انتماءاتهم
الطبقيــة أو العرقيــة أو الدينية أو
غيرها مــن الــوالءات األوليــة التي
يفترض فــي فضــاء املواطنة الرحب
تخطي حدودها الضيقة.
فقــط فيمــا يخــص إدارة ترابطات
املواطنني فــي اجملال اخلــاص ،حتديدا ً
مجال العالقات األسرية والشخصية
بقضاياه الشائكة مثل نظم املواريث
وأعراف الزواج وخالفهــا ،يتعني على
ســلطات الدولة احترام اخلصوصيات
وأخذها قانونيا ً وإجرائيا ً بعني االعتبار.
من جهــة ثانية ،تعتمــد الدولة في
حتديدها ملعنى الصالح العام وصنعها
للقــرارات املعبرة عنــه وعلى الرغم
مــن حقيقة احتكارها لالســتخدام
املشروع للقوة القسرية ،تعتمد آليات
توافقيــة متكن إن بصيــغ دميقراطية
متثيليــة أو غيرها من إشــراك جموع
املواطنني .فتحديد الصالح العام ميثل
اجلوهر اخلالص للعملية السياســية،
ويندر من غير مشاركة املواطنني وجود
حالة متماســكة من الرضا الشعبي
ال يتسنى حتى للديكتاتوريات احلكم
من دونها.
ال أرغب هنا في رســم صورة خيالية
للدولــة العصريــة جتافــي حقائق
التاريخ ،فالدولــة تخلت بالقطع في
أرجاء املعمورة اخملتلفــة وفي حلظات
متنوعــة عــن التزام قاعدتــي احلياد
وصناعة التوافق جتاه اجملتمع وما تزال.
إال أن ذلك ال يعني على اإلطالق فساد
القاعدتني اللتني تشكالن قلب الفكرة

احد االحياء الفقيرة في مصر
العقدية فــي النظر إلــى عالقة بني
الدولة واملواطنني املنشــئني لها (من
خالل التنازل عن جــزء من حقوقهم
الفردية بوصفها رابطة التزام متبادل).
وفي التحليــل األخير ،تقــدم قاعدة
احليــاد وصناعــة التوافــق املعاييــر
األخالقيــة والقيمية والسياســية
للحكــم على مــدى رقــي أو تدني
حركة الدولة ومؤسساتها في الواقع

الفعلي.
بهذا املعنى ،رمبا كان من املفيد خاصة
في ظل جتاذبات اللحظة الراهنة حول
مضامني األوضــاع السياســية في
مصر التأمل في املواقع التي تشغلها
الدولة على محوري احلياد والتوافق.
وقناعتي بإيجاز هي أن الدولة املصرية،
وبعد أن فقــدت قدرتها على صناعة
التوافق ،في ســبيلها إلــى التخلي

التــام عــن حيادها جتاه تشــكيالت
اجملتمع الطبقيــة بتبنيها حزمة من
السياسات االقتصادية واالجتماعية
التــي تتجاهل مصالــح القطاعات
الشــعبية العريضة بل وتهمش حتت
يافطة «اإلصالحــات االقتصادية» ما
تبقى من الشرائح الوسطى صاحبة
الدور املركزي في ضمان استقرار البالد
على مدار القرنني املاضيني.

بعبــارة أخرى ،مــن يبحــث اآلن عن
طبيعــة ومكونات التحالف اجملتمعي
للدولة لن يجد فضالً عن مؤسساتها
العســكرية واألمنية والبيروقراطية
املدنية غير النخبة الرأســمالية في
مجتمــع األعمال والشــرائح العليا
من التكنوقراط وتلك نخبة وشــرائح
شــديدة احملدودية واالهتــزاز في دولة
ليست بالغنية كمصر.

وعلى خــاف أولئك الذيــن يحلمون
بأمنــوذج اشــتراكي تدير فــي إطاره
مؤسســات الدولة كل شيء كما في
العهود الســالفة ،تظل قناعتي هي
أن البديــل الوحيد ملثل هــذا التوجه
غير املســؤول إمنا يتمثل فــي آليات
الضبط االجتماعــي لعملية التحول
إلى اقتصاديات السوق وممارسة الدولة
لدورها فــي إعادة توزيع املــوارد على

نحو يحمي بفاعلية حــق الضعفاء
والفقراء ومحــدودي الدخل في احلياة
الكرميــة .وال ينبغي تأويــل ذلك على
أنه دعوة إلــى دولة منحــازة تعاقب
األغنياء على كدهم وتشــجع الفقير
على تكاســله وتزيد في نهاية األمر
من تعاسته ،وتلك واحدة من املقوالت
مدعية الليبرالية والعصرية الرائجة
بني ظهرانينــا .فاألمر يتعلق هنا وفي
ســياق ليبرالي حقيقي مبســؤولية
الســلطة العامة ،والدولة قلبها ،عن
حتقيق وصيانــة عدالة احلد األدنى في
اجملتمــع واالمتناع عن إنــكار حضور
شرائح الضعفاء والفقراء ومحدودي
الدخل (مثلما أنكر مسؤول حكومي
مؤخرا وجــود فقراء في مصــر) .أما
فــي باب غيــاب التوافــق فحدث وال
حرج .مازالت الدولــة املصرية تفرض
اختياراتها قسرا ً على املواطنني وحتتكر
حق التحدث باسمهم على الرغم من
هشاشة إطاراتها التمثيلية (البرملان
منوذجا) والتفاوضية (اللجان احلكومية
لفض املنازعات مع النقابات العمالية
واملهنية) .بالرغم من تشديد اخلطاب
الرسمي على قيم املشاركة الشعبية
والشفافية وعلى رعاية الدولة حلقوق
املواطنني،تظل الفاعليــة اجملتمعية
لذلك اخلطاب غائبــة بحكم تواصل
الفعل الســلطوي للدولــة وهيمنة
مؤسســاتها العســكرية واألمنية
على السياسة .مصر اليوم حتتاج إلى
إطالق حوار حقيقــي بني قوى اجملتمع
حــول دور الدولة ومعنى السياســة،
حوار يبحث في ســبل استعادة حياد
مؤسســات الدولة وصياغــة توافق
وطني حول هوية مصر التي نريد.
* ينشــر هــذا املقــال باالتفــاق مع
مؤسســة كارنيغي للسالم الدولي
٢٠١٤
لقــراءة النــص األصلــي ٬اتبــع
HTTP://
التالــي:
الرابــط
CARNEGIEENDOWMENT.ORG/
SADA
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العب دراجات مائية كويتي

صربيـا تتسلـح بصخـرة وموهبـة صاعـدة
ّ
تعـول علـى العقـل المدبـر
وآيسلنـدا

يدخل موسوعة جينيس

الكويت ـ وكاالت:
اســتقبل الدكتــور حمــود فليطــح مدير عام
الهيئة العامة للرياضة ،البطل الكويتي العاملي
لرياضة الدراجات املائية محمد بوربيع الذي سلم
مدير الهيئة شهادة موســوعة جينيس لألرقام
القياســية.ودخل بوربيع املوســوعة بعد حتقيق
 21ميدالية ذهبية عاملية ،خالل 11سنة متتالية
بدأت من .2007
وأشاد فليطح في تصريح صحفي بعزمية بوربيع
وجناحه في حتقيق هذا الكــم من االجنازات خالل
فترة وجيزة ،معربا عــن أمنيته لبوربيع والالعبني
الكويتيني بتحقيق املزيد مــن اإلجنازات واأللقاب
قي البطوالت القارية والعاملية.

ميسي يسجل ثالثية في

فوز األرجنتين على هايتي
بوينس آيرس ـ وكاالت:
أظهرت األرجنتني مرة أخرى ،مدى اعتمادها على
ليونيل ميسي ،إذ سجل مهاجم برشلونة ثالثية
في الفوز  ،0 4-على هايتــي وديا ،الليلة املاضية،
اســتعدادا لكأس العالم لكرة القدم.وفي املباراة
الدوليــة رقم  143خلافيير ماســكيرانو ،ليتفوق
بذلــك على خافيير زانيتــي ويصبح أعلى العبي
األرجنتني خوضا للمباريات الدولية ،افتتح ميسي
التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة .17
وضاعــف النتيجة بعــد  12دقيقة مــن بداية
الشوط الثاني بلمســة سهلة أمام املرمى ،بعد
أن أبعد احلارس ضربة رأس ،ثم أحرز الهدف الثالث
لألرجنتني في الدقيقــة  ،65قبل أن يصنع الرابع
لسيرجيو أجويرو بعد دقيقتني.
وفشــلت األرجنتني في زيــادة النتيجة لكن كان
من املفترض أن تســجل املزيد مــن األهداف أمام
هايتي التي كان ظهورها الوحيد في كأس العالم
عام  ،1974وحتتل املركــز  108في تصنيف االحتاد
الدولــي (الفيفا) بفــارق  103مراكز عن املنتخب
األرجنتيني.
وقال ميســي «األهم من النتيجة هو أننا ودعنا
جماهيرنــا وأظهرنا أننا في طريقنا إلى روســيا
واألمل يحدونا في حتقيــق نتيجة جيدة».وأضاف
«لسنا ضمن املرشحني ألننا مررنا بأوقات صعبة
في التصفيات ،لكننا نتدرب جيدا وســنبذل كل
ما في وســعنا» .وتعافى أجويــرو بعد إصابة في
الركبة ،وبدأ اللقاء على مقاعد البدالء  ،في حني
لعــب جونزالو هيجوين وانخيــل دي ماريا بجوار
ميسي في األمام.

رياضة

العواصم ـ وكاالت:
اســتطاع املنتخــب الصربــي بلوغ
نهائيــات كأس العالــم علــى رأس
مجموعته في التصفيات بعدما قدم
مستويات جيدة للغاية بدفاع منظم
ومســتوى هجومي جيد ،إذ جنح في
تسجيل  20هدفا.
ويســعى املنتخــب الصربــي حتت
قيــادة مدربــه قليل اخلبــرة مالدين
كريســتاييتش في حتقيــق املفاجأة
باجملموعة اخلامسة التي تعتبر صعبة
للغاية بوجود منتخب قوي وشــرس
ومرشــح للفوز باللقب مثل البرازيل
ومنتخبني صلبني مثل كوســتاريكا
وسويسرا.
خــال احللقة التالية من سلســلة
حلقــات «منتخبــات املونديــال»
سوف نســلط الضوء على املنتخب
الصربي-:
تقــدر القيمة الســوقية للمنتخب
الصربي بـ 265.85مليون يورو ويحتل
املرتبة  35عامليا بحسب آخر تصنيف
صدر من االحتــاد الدولي لكرة القدم
«فيفا».ميلــك املنتخب الصربي 88%
من قوامه العبني خارج صربيا ،بينما
يعد  27ســنة وهو متوســط أعمار
جنوم صربيا.وال متلك صربيا أية إجنازات
كبيرة سواء في كأس العالم أو كأس
األمم األوروبية.
ســيواجه املنتخــب الصربــي في
مباراتــه االفتتاحية بــكأس العالم
نظيره الكوســتاريكي  17حزيران ثم
السويسري  22يونيو وأخيرا البرازيلي
 27من ذات الشهر.تولى مالدن تدريب
املنتخب الصربي دون ســابق خبرات
كمدرب أول في كانون الثاني املاضي
بعقــد حتى كانــون األول  2019بعد
إقالة املدرب سالفوليوب موسلني
ويفضل صاحب الـــ 44عاما طريقة
لعــب  1-3-2-4الذي اســتخدمها
فــي مباراتني مع املنتخــب الصربي،

العبو منتخب ايسلندا
بعدمــا فاز علــى نيجيريــا بهدفني
وخســر من املغــرب بهدفني لهدف.
واحد من أفضل العبي خط الوســط
في العالم ،متواجد ضمن تشــكيلة
املنتخــب الصربــي املشــاركة في
مونديال روسيا وهو نيمانيا ماتيتش،
محور ارتكاز فريق مانشستر يونايتد
اإلجنليزي الذي يعتبر الرجل األول في
صربيا.
ويتمتع ماتيتش مبواصفات رائعة في
خط الوســط بقدرته علــى التمرير
الصحيح وإفســاد هجمات اخلصوم

والتســديد من مســافات بعيدة ما
يعطي قوة للمنتخب الصربي.
بخــاف صخــرة وســط امللعــب
ميلــك املنتخب الصربي عــدة ركائز
أساســية مثل دوسان تاديتش ،العب
ســاوثهامبتون الذي يعتبــر العقل
املدبــر لهجمــات منتخــب صربيا
حتــت املهاجم القــوي ألكســاندر
ميتروفيتش الذي ســاهم في عودة
فولهــام إلى البرميييرليــج في األيام
املاضية.صاحب الـــ 22عاما ،ماركو
جرويتش هــو الوجه الســاطع في

صفوف املنتخب الصربي الذي يقدم
مســتويات جيدة مــع فريق كارديف
سيتي الذي استعاره من ليفربول في
كانون الثاني املاضي.
ويقدم جرويتيتش مســتويات رائعة
مع كارديف وشــارك فــي  24مباراة
سجل بها هدفني وصنع مثلهما في
املوسم املنصرم.
من جانبه ،قدم املنتخب اآليسلندي،
حضــورا قويا ومميزا ،خــال تصفيات
كأس العالــم ،بفضــل العمــل
اجلماعــي للمنتخب الــذي يواصل

التطور والتحســن ،منذ مشاركته
في يورو  ،2016الــذي وصل فيه إلى
ربع النهائي ،وخســر أمــام أصحاب
األرض ،فرنسا .آيســلندا هى أصغر
دولة مــن حيث التعداد الســكاني،
تصل إلــى نهائيــات كأس العالم،
بعدما حققــت  7انتصارات من أصل
 10مواجهــات ،كانوا جميعهم على
ملعبها ،ال يستبعد أن تذهب بعيدا
في مونديال روســيا ،وحتقق املفاجأة،
رغم قوة اجملموعــة الرابعة املتواجد
بها األرجنتني ونيجيريا وكرواتيا.

يحتــل املنتخب اآليســلندي املركز
الـ 22عامليا ،في آخــر تصنيف صدر
عن االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،
مبتوسط أعمار لنجومه وصل لـ28.5
ســنة.وتقدر القيمة التســويقية
ملنتخب آيســلندا بـ 68مليون يورو،
ويلعب  21العبا خارج آيســلندا ،من
أصل التشكيلة املستدعاة لنهائيات
كأس العالم.
وســيواجه املنتخــب اآليســلندي،
نظيــره األرجنتينــي فــي افتتــاح
اجملموعــة الرابعة ،يوم  16حزيران ،ثم
املنتخب النيجيري يــوم  22حزيران،
وأخيرا املنتخب الكرواتي يوم  26من
الشهر نفسه.
يشــرف هيمير ،على تدريب آيسلندا
منــذ آب  ،2013ويفضــل اللعــب
بطريقة « »2-4-4التــي حتتاج لقوة
خط الوسط ،مع سرعات لألجنحة،
والضغط العالي من أغلب الالعبني،
وإنهاء الفرص من ثنائي الهجوم.
صاحب الـ 50عاما الذي ال ميلك سجال
تدريبيا إال مع آيســلندا ،صنع طفرة
مع املنتخب وقاده إلى نهائيات اليورو
وكأس العالم.وخالل  20مباراة له مع
آيسلندا ،حقق هوجلرميسون  11فوزا
وتعادلني ،وخســر  7مباريات ..بالرغم
من البداية الهادئة لسيجوردســون
مع إيفرتون في املوســم املنصرم ،إال
أنــه كان من الركائز األساســية في
املنتخب اآليســلندي التي ساعدت
املــدرب هيمير ،على النجــاح وقيادة
املنتخب إلى نهائيــات كأس العالم.
ويعتبر سيجوردســون ،العقل املدبر
فــي صفــوف املنتخب اآليســلندي
والذي يبني مــدرب املنتخب خطته
عليه ،ألنه ممر رائــع ،وقائد قوي على
أرضية امللعب.
بجانب سيجوردســون ،هنــاك أرون
جونارســون ،متوســط ميدان فريق
كارديف ســيتي ،هو قلــب املنتخب
اآليسلندي ومفسد هجمات اخلصوم،
وال تقل قيمته عن جيلفي.

رياضة
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«الدولي» يشدد على احترام االستقاللية

اليوم ..انتخابات اتحاد كرة القدم بإشراف ممثل فيفا واآلسيوي
بغداد ـ الصباح الجديد:
وصــل ممثــل االحتاديــن الدولــي
واآلســيوي لكــرة القــدم إلــى
العاصمة بغداد ،ملراقبة انتخابات
االحتــاد العراقــي للعبــة ،املقرر
إقامتهــا اليوم اخلميــس في أحد
فنــادق العاصمــة بغــداد ..وقال
عضو احتاد الكرة فالح موسى في
تصريحات صحفية :وصل مســاء
أول أمس إلــى مطار بغداد الدولي
ممثــل االحتادين الدولي واآلســيوي
منعم فاخــوري ،وســيكون عدد
من أعضاء االحتاد في اســتقباله،
الفتا إلى أن ســبب زيــارة فاخوري
أتــت بتكليف من االحتــاد الدولي
لالشــراف علــى انتخابــات احتاد
الكرة.
وأوضح أن االحتــاد العراقي أكمل
التحضيــرات الالزمــة إلقامــة
االنتخابات ،املقررة اليوم اخلميس،
وأنــه مت اإلعــان عــن املوعد من
أجل إتاحــة الفرصة ملن يرغب في
احلضور وتغطية املؤمتر االنتخابي..
يشــار إلى أن االحتاد الدولي لكرة
القدم شــدد على ضــرورة إجراء
االنتخابات مبوعدها احملدد.
من جانبــه ،بعث االحتــاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» ،برســالة إلى
احلكومة العراقية ،ووزير الشــباب
والرياضــة ،عبد احلســن عبطان،

انتخابات سابقة الحتاد كرة القدم
شــ َّدد خاللها على ضرورة احترام
استقاللية االحتاد العراقي ،وعدم
التأثير عليه من أي طرف.
وشدد الفيفا ،في رسالته ،على أن

انتخابات االحتاد العراقي ،ســتقام
في موعدها احملدد ،بنهاية الشهر
اجلاري.
وأكد فيفــا ،أن احلكومة العراقية

ملزمة بعدم التدخل في شــؤون
واســتقاللية االحتاد العراقي ،وأن
االحتاد ملزم بإدارة شــؤونه دون أي
تأثير من طرف ثالث ..وأشــار فيفا،

عبطان يؤكد دعمه لمنتخب
طائرة البارالمبية في كأس العالم
إعالم الشباب والرياضة
اكد وزير الشــباب والرياضة عبد
احلسني عبطان على دعمه الكامل
ملنتخــب العــراق لكــرة الطائرة
للمعاقني في بطولة كأس العالم
والتي ســتقام فــي هولندا خالل
شهر متوز املقبل.
وقال الوزير خالل اســتقباله وفد
املنتخب فــي مكتبــه،أول أمس،
ان الــوزارة ســتقدم دعمها املادي
واملعنوي اصافة الى التكفل بكافة
التجهيــزات الرياضية للمنتخب
خالل معســكره في االردن اضافة
الى مشــاركته في بطولة كأس
العالم التي ستقام في هولندا .
واضــاف اننــا نتمنــى التوفيق
للمنتخــب العراقي بــان يحصد
لقب بطولــة كأس العالم وانهم
قــادرون علــى ذلك الننــا منتلك

عبطان مع وفد الطائرة
منتخــب شــاب وطمــوح وفيه
عناصــر رائعة قــادرة على حتقيق
اللقب وســنقدم كافــة الدعم

واملســاندة لهم لتحقيق اللقب
ورفــع راية العــراق فــي احملافل
العاملية.

«رياضة أهل الحق» تفتح آفاق
التعاون مع اتحاد الكرة الطائرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
في مبادرة تهدف الــي فتح أفاق
التعــاون بــن املؤسســتني ،قام
وفد من القســم الرياضي حلركة
عصائب أهل احلق بزيارة الى األحتاد
العراقي املركزي لكرة الطائرة في
مقرة في بغداد.
وحتــدث مدير القســم الرياضي
حلركــة عصائب أهــل احلق علي
الصرخي قائــاً ،أن هــذه الزيارة
حتمل فــي طياتهــا العديد من
املضامني األيجابية ،ومنها أقامة
عدد من البطوالت والنشــاطات
املشــتركة واخلاصــة بالفئــات
العمرية مــع البحــث واألطالع
علــى اخلطــط القادمــة لألحتاد
وكيفية األرتقاء مبســتوى اللعبة
وتكويــن قاعدة رصينــه لها في
العراق وكذالــك تقدمي عدد منها

 8دول تعلن رسميًا مشاركتها في
بطولة بغداد الدولية بالمبارزة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى االحتــاد املركــزي للمبارزة
موافقات  8دول للمشــاركة في
بطولة بغداد الدولية بالســيف
العربــي للمتقدمني التي تنطلق
للمدة من  7ولغاية  10من شــهر
حزيران املقبل ،في فندق الشيراتون
او فلسطني صرح بذلك رئيس احتاد
اللعبة ،زياد حسن ،الذي اشار إلى:
ان االحتاد العراقي تلقى املوافقات
الرســمية عبر االمييل الرســمي
من دول ( تركيــا وكرواتيا واليونان

وإيران والكويت وســوريا واملغرب
ومصر) للمشــاركة في البطولة
الدولية التي ســتكون ســنوية،
وال ســيما انها نالت دعم وتأييد
ومباركة وزارة الشــباب والرياضة
واللجنة األوملبية الوطنية ودائرة
شؤون األقاليم واحملافظات وقسم
املركز الوطني للموهبة الرياضية
وكذلــك وزارة الداخليــة ممثلــة
مبديرية شــؤون االقامة لألجانب،
وكذلك سلطة الطيران في مطار
بغــداد الدولي وجميــع اجلهات

الساندة التي تسعى للمساهمة
في إجناح البطولة الدولية.
ونــوه إلــى :ان إســبانيا وتونس
لديهمــا الرغبة في املشــاركة
بالبطولــة ايضــا .موضحــا :ان
احتاده يتوقع ان يــزداد عدد الدول
املشــاركة في البطولة .وذكر :ان
منتخبي سوريا واملغرب سيدخالن
معسكرا ً تدريبيا ً يسبق البطولة،
حيث أعلنــا امــكان وصولهما
إلى بغداد يوم  5من هذا الشــهر
نفسه.

تقرير

إلــى أنه يتوقع أن ُتــرى انتخابات
االحتــاد العراقي بـ 31آيــار املقبل،
بشــكل يتطابــق مــع النظــام
الداخلي لالحتــاد العراقي ،وقواعد

االنتخابــات اخلاصــة بــه ،دون أي
تدخل من قبل احلكومة العراقية،
أو أي طــرف ثالــث ومنها احملاكم
االعتيادية.
ونــوه فيفــا ،بأنــه ســيتابع عن
قــرب ،انتخابات االحتــاد العراقي،
والتطورات ذات الصلة بجلســة
االســتماع أمام محكمة اجلنايات
لهيئة النزاهــة .وأوضح فيفا ،أنه
في حــال تعرض االحتــاد العراقي
لكرة القدم ،ألي تدخل مبا يتعارض
مع املادة  14والفقرة  1من املادة 19
من النظــام الداخلي للفيفا ،فإن
ذلك ســيؤدي إلى جتميد أنشطة
االحتاد.
واختتم فيفا رسالته ،باإلشارة إلى
أن االحتــاد العراقــي ،أحاطه علما
مبضمون قانون  16لعام  ،1986الذي
تبني أنه يتضمن بنودا تتعارض مع
متطلبات الفيفا ونظامه الداخلي
ولوائحه ومبادئه.
يشــار إلــى ان املدة الســابقة،
شــهدت اســتبعاد عــدد مــن
املرشحني بسبب عدم حصولهم
علــى االجــراءات القانونية التي
وضعتهــا قوانــن االنتخابــات
ولوائحها ،وال سيما النجم عدنان
درجال الذي عاد من قطر بعد غربة
دامت لنحو  21عاما ً ليدخل على
خط االنتخابات مباشــرة ساعيا ً
إلى الفو ز برئاســة احتــاد الكرة
املركزي.

جانب من اللقاء
األتفاق على تنظيــم مباراة ودية
دولية للمنتخب مــع فرق عربية
واسيوية.
مــن جانبــة رحب رئيــس األحتاد
العراقي املركزي للعبة االســتاذ

مناف فاضل بهذه اخلطوة وعدها
ذات فائــدة كبيــرة للطرفني في
وقت أن أحتــاده ســيفتح أبوابة
ألي جهــة تعمل على خدمة كرة
الطائرة العراقية.

غدًا 6 ..مواجهات في انطالق
الدور  29لممتاز الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة املســابقات في االحتاد
املركــزي لكــرة القــدم ،مواعيد
مباريات الدور  29الذي ســينطلق
بعد غد اجلمعة باجراء  6مباريات،
ففــي ملعــب الشــعب الدولي،
يلتقي فريقا القــوة اجلوية ونفط
اجلنوب ،فيما يلعب النفط وكربالء
فــي ملعب الصناعة ،امــا مباراة
أمانة بغداد والديوانية فســتقام
فــي ملعــب األول ،ويضيف فريق
الســماوة في ملعبه منافســه

فريــق زاخو .وجترى مبــاراة فريقي
الكهرباء والصناعات الكهربائية
في ملعب التاجــي ،ويالقي فريق
نفط ميسان منافسه البحري في
ملعب ميسان الدولي.
وتقام الســبت مباراتــان ،ملعب
املدينــة الرياضية فــي محافظة
البصرة يضيف لقاء امليناء ونفط
الوســط ،ويلعب الطلبة واحلدود
في ملعب الشعب الدولي.
كما ،جترى االحــد مباراتان ،القمة
اجلماهيرية بني الزوراء والشــرطة

يضيفها ملعب الشــعب الدولي،
فيما يلتقي فريق احلسني بضيفه
فريق النجف في ملعب التاجيً .
صراع الهدافني يشهد ايضا إثارة،
العبــا القوة اجلويــة امجد راضي
ونفط ميســان وســام سعدون
يقفان في املقدمة ولكل منهما 16
هدفا ،فيما لعالء عباس من نفط
الوسط ومهند علي من الشرطة
 15هدفا ،اما املركز الثالث فيقف
عنده العب الصناعات الكهربائية
منار طه وله  14هدفا.

«شباب ألعاب القوى»
يغادر غدًا إلى اليابان

بغداد ـ الصباح الجديد:
تُغادر بعثــة املنتخب العراقي للشــباب أللعاب
القوى ،العاصمة بغــداد ،متوجهة لطوكيو ،يوم
غ ٍد اجلمعة ،للمشــاركة في بطولة آسيا حتت 18
عا ًما.
وقال وليد تركي ،نائب رئيس االحتاد ،في تصريحات
صحفيــة« :ســتغادر البعثة يوم غــ ٍد اجلمعة»،
مشــيرًا إلى أ َّن الالعبني دخلوا معســكرًا داخل ًيا
مبدينة كربالء ،اســتمرَّ أســبو ًعا للبطولة التي
حتتضنها اليابان.
وأضاف «املعسكر شهد التزا ًما من الالعبني ،حتت
إشــراف من مدربيهم من اجل رفــع جاهزيتهم
البدنية واملعنوية ،قبل التوجــه لطوكيو» ،الفتًا
إلى أ َّن االحتــاد يأمل حتقيق أرقــام تؤهل لبطولة
العالم للشباب ،التي ستقام في فنلندا.
وأشــار إلــى أ َّن «الالعبني خســروا فرصة مهمة
قبل بطولة آســيا كان من املمكن أن يحققوا من
خاللها أرقــام تاهيلية وهي بطولــة العرب التي
تعذر على العراق املشــاركة فيها؛ بسبب إيقاف
النشــاط اإلداري للجنة األوملبية حينها ،وبالتالي
ســتكون الفرصة مقصورة على بطولة آسيا».
يذكر أن البعثة العراقية تضم  7رياضيني ،والعبة
واحدة للمشاركة في البطولة.

«وطني السلة» يستعد

لمالقاة كازاخستان وقطر
بغداد ـ الصباح الجديد:
يغــادر منتخب العراق لكرة الســلة إلــى تركيا،
الســبت املقبــل؛ للدخول في معســكر تدريبي
ملدة  20يوما؛ حتضيــرا للمواجهتني املتبقيتني من
تصفيات كاس العالم امام كازخستان وقطر.وقال
أمني ســر االحتاد الدكتور خالد جنم في تصريحات
صحفيــة إن املنتخــب سيعســكر فــي مدينة
سكاريا ،ملدة عشرة أيام  ،بعدها يتحول إلى مدينة
اسطنبول للدخول في البطولة التنشيطية التي
تقام هناك.
وأضــاف :البطولة التي ســتقام في اســطنبول
سيشارك من خاللها عددًا من املنتخبات املتأهلة
ومن مختلــف القارات ،وهي فرصــة إعداد جيدة
للمنتخــب الوطني ،حيث ســينهي مشــاركته
ويتوجه بشكل مباشر إلى الدوحة خلوض املباراتني
املتبقيتني من تصفيــات كأس العالم.وتابع جنم:
العراق يواجه منتخب كازاخســتان في التاســع
والعشــرين من الشهر املقبل ،على أن يواجه قطر
أيضا بالدوحة في الثاني من يوليو/متوز املقبل.
وأشــار إلــى أن املنتخــب العراقــي بحاجة إلى
الفــوز على منتخب قطر في املبــاراة األخيرة من
التصفيات؛ ليضمن انتقاله إلى املرحلة النهائية
من تصفيات كأس العالم.

«اليد» يعسكر في أربيل
بغداد ـ الصباح الجديد:
يتجــه منتخب شــباب العــراق لكرة اليــد ،إلى
مدينة أربيل مطلع الشــهر املقبــل ،للدخول في
معســكر تدريبي حتضيرًا لتصفيات آســيا ..وقال
مدرب منتخب الشباب خالد عدنان في تصريحات
صحفية «من املقرر أن يدخل املنتخب في معسكر
تدريبي مطلع الشهر املقبل في أربيل ويجري مرانه
في قاعة احملافظة».
وأضاف« :املعســكر يتضمن ثالث مباريات جتريبية
أمام أنديــة اربيل والســليمانية والفتوة املوصلي
ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في تصفيات
البطولة اآلســيوية التي ســتقام في شــهر متوز
املقبل في سلطنة عمان».
وأكمــل« :االحتــاد العربي لكــرة اليد قــرر إلغاء
البطولة العربية للشــباب ،بسبب قلة املنتخبات
املشاركة رغم أنها كانت متثل محطة إعداد مهمة
للتصفيات اآلسيوية».يشار إلى أن منتخب الشباب
يلعب ضمــن مجموعة تضمه بجــوار منتخبات
سوريا وفلسطني وقطر في التصفيات اآلسيوية.

منصبان جديدان للعراق في االتحاد العربي للشطرنج

ظافر عبداألمير عضوًا في لجنة األمور المستعجلة وأمجد علي في «القانونية»
بغداد ـ رافـد البدري*
شــارك رئيس االحتاد العراقي للشــطرجن
ظافر عبداالمير ،عضو االحتاد العربي ،في
اجتماعات االحتاد العربــي للعبة ،والتي
ضيفتها دولة االمــارات العربية املتحدة
واســتمرت ملدة  3ايام .وقــال رئيس احتاد
للعبة وعضو اللجنــة التنفيذية ظافر
عبد االمير :تضمن االجتماع مناقشة عدة
محاور ،منها مراحل التطور التي شهدها
االحتاد خالل الفترة املنصرمة التي اعقبت
االنتخابات ،اضاف ًة الــى تعديل االنظمة
واللوائح االساســية لالحتاد ،وتســمية
اللجان العاملة ألعضاء االحتاد ،استعدادا ً
للمرحلة القادمة التي ستشــهد اقامة
البطــوالت العربية ،الســيما وان رئيس
االحتاد العربي للعبة سعود بن عبد العزيز
املعال قــد حدد بعض النقاط على طاولة
االجتمــاع للوقوف على اخــر التطورات
التي شهدتها لعبة الفكر عربياً ،والسبل
الكفيلة بتطويرها وجعلها منافسا ً قويا ً
على املســتويني القاري والعاملي .مشيرا ً
الــى ان االحتاد العربي اكــد ضرورة تكرمي
الرؤساء السابقني وكل من قدم خدمات
جليلة الحتاد اللعبة وتعيني مستشــارين
من الكفــاءات العربية مــن ذوي اخلبرة
واالختصاص ،وضرورة متابعة الدول التي

ميكن ان تنضم الحتادنا العربي مع ضرورة
التنســيق مع االحتاد الدولي للعبة ،كما
قرر االحتاد تشــكيل جلان عــدة مهمتها
تنســيق العمل املشــترك بني االحتادات
املنضوية حتــت خيمته ،وهــي :اللجنة
الفنية وجلنة احلكام واللجنة النســائية
واللجنــة القانونية وجلنــة التخطيط
االســتراتيجي واالعالم والتسويق .عبد
االمير ،اكد :ان رئيس االحتاد العربي للعبة
اكد ضرورة اجراء دراســة لتحديد قيمة
رســوم العضوية لالحتادات سواء برفعها
او تخفيضها ،وكذلك رســوم املشاركة
في البطوالت العربية ،طالبا ً من االعضاء
ارسال مقترحاتهم وارائهم عن ذلك وعن
عضوية اللجــان والبطوالت وعن خطط
العمــل املقترحة للفتــرة القادمة ،كما
قرر اعتماد برنامج النشــاط لعام ،2018
واقيمــت على هامــش االجتماع بطولة
الشــارقة ماسترز بالشــطرجن اخلاطف،
حضرها نائب رئيس االحتاد الدولي ماكرو
بولص ،اضاف ًة الى رئيس واعضاء اللجنة
التنفيذية لالحتاد العربي.
وحتدث السيد ســامي خضير سفاريني،
النائب االول لالحتاد ،قائالً :بات من الضروري
وضع خطة سنوية وخطة اخرى ملدة اربع
ســنوات ،مع التركيز على العبي الفئات
العمرية والعمل مــن اجل جلب االلقاب
الدولية لالعبني ،مع اعادة دراســة رسوم

تفوق خارجي جديد للشطرجن
االشتراك ورسوم العضوية لالحتادات ومبا
يتناسب مع امكانيات االحتادات العربية.
وحتــدث مصطفى امــزال ،النائب الثاني
لرئيــس االحتــاد العربــي ،حيــث تقدم
بالتهنئــة لرئيــس واعضــاء اللجنــة
التنفيذية ،مؤكدا ً ضرورة االلتزام بالنظام
االساسي لالحتاد العربي  ،وبالتالي ضرورة

تنقيحه وتعديله مبا يخدم االحتاد العربي
للشطرجن.
فيمــا اقترح الســيد ظافر عبــد االمير
مظلوم ،عضو اللجنة التنفيذية ،ضرورة
السعي من اجل تخفيض قيمة الرسوم
واالشــتراكات من اجل تشــجيع جميع
الدول على املشــاركة ،ورفع قيمة جوائز

الالعبني ،بســبب انخفاض قيمتها في
البطــوالت  ،من اجل تشــجيع الالعبني
الكبــار في املشــاركة فــي البطوالت
العربيــة ،مطالبــا ً اعضــاء اللجنــة
التنفيذية بالعمل في تســهيل مهمة
مشــاركة الالعبني العرب في البطوالت
الدولية املفتوحة ،مع ضرورة التعاون مع

االحتادات االجنبية إليجاد صيغة لتسهيل
مهمة املشاركني في البطوالت الدولية.
ومت خالل االجتماع تشــكيل جلان االحتاد
التي ستتولى املهمات املنوطة اليهم،
وهي جلنة االمور املســتعجلة برئاسة
الشيخ ســعود املعال ،وعضوية سامي
خضير سفاريني النائب االول للرئيس،
وظافر عبد االمير مظلوم عضو اللجنة
التنفيذيــة واالمني العــام لالحتاد .أما
اللجنة الفنية فهي برئاســة ســامي
خضير ســفاريني وخالد عز الدين نائبا ً
واجلزائري عدنان نسلة والتونسي مروان
العواني والكويتي فادي ملكاوي ،فيما
يتــرأس جلنة احلــكام احلكــم الدولي
ســلطان علــي الطاهــر ،وتضم كل
من شــراب منير وهاني طليب وخلف
العازمي ووجدي الشــواري ،وترأســت
اللجنة النسائية خلود الزرعوني التي
ستقوم بتشــكيل جلنة من الكفاءات
النســائية العربيــة .أمــا اللجنــة
القانونية فيترأسها التونسي الشاذلي
الرحمانــي ،وتضــم عضويــة كل من
العراقــي امجد علــي واجلزائري مروان
الثابتي والتونسي خالد عرفه ،ويترأس
جلنة التخطيط االستراتيجي واالعالم
املهندس طالل الزعابي ،حيث ســيقوم
بتشكيل اللجنة الحقاً.
وتضمن جــدول بطوالت ونشــاطات

االحتاد العربي للشــطرجن ملوسم 2018
طبقا ً لقــرارات اجلمعيــة العمومية
لالحتــاد العربي للشــطرجن ،وكما يلي
:إقامة البطولة العربية لفرق الشطرجن
 2018وستقام في موريتانيا شهر متوز
املقبل ،وســيكون العراق البلد البديل
في حال اعتــذار موريتانيا ..ودورة تأهيل
املدربني العرب ،وســتقام في جمهورية
مويتانيا في شهر متوز ..وبطولة االندية
العربيــة الثامنــة للســيدات ، 2018
وستقام في اجلزائر شهر ايلول املقبل..
وبطولة االندية العربية االبطال 2018
وســتنظمها املغرب في شــهر ايلول
املقبل ايضاً ..وبطولــة العرب الفردية
حتــت ( )20-8للذكــور وتنظمها تونس
للفترة من  2ولغاية  11شــهر تشرين
الثاني .أما بطولة االناث فســتقام في
اجلزائر في شهر كانون االول املقبل.
وكذلك بطولــة العرب الفردية للرجال
والسيدات  2018التي ستنظمها دولة
االمارات العربية من  28تشــرين الثاني
ولغاية  7من كانون االول املقبل ،اضاف ًة
الى بطولة الشطرجن اخلاطف والسريع،
وسيقام على هامش البطولة اجتماع
اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي ودورة
للحكام العرب.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

ومضــة
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أخبــارهــــــــــم

متعـة المائـدة العراقيـة
فـي رمضـان والتبذيـر فيهـا

الصناديق ..حل أم مشكلة؟
هذه هي الدورة الرابعة التي يشــارك فيها العراقيون ،بعد
زوال النظــام الدكتاتــوري املبــاد؛ النتخاب أعلى ســلطة
تشــريعية ورقابية لبلدهــم (مجلس النــواب) ،وبدال ً من
أن تنتــج لهم حلوال ً وســبالً لالرتقاء بحالهــم وأحوالهم
السياســية واالقتصادية واالجتماعية ،جندها (النتائج التي
أعلنت عنها املفوضية) قد فاقمت لهم أوضاعهم املعقدة
أصــاً ،وهذا ما ال ينســجم ووظائف النظــام الدميقراطي
ووســيلته األســاس "صناديــق االقتــراع" والــذي ارتقى
باجملتمعات والبلدان التي استعانت به الى ذرى لم حتلم بها
من قبل .هــذه املفارقة تدعونا الى إعــادة النظر مبا حصل
ويحصل لنا معها "الصناديق" للكشف عن اخللل والعيوب
التي حولت من كانت حالً ناجعا ومجربا ً لفك االشتباكات؛
الى مشكلة تزيد املشهد عســرا ً وتعقيداً ،كما حصل في
الدورات الســابقة وازداد شــدة في الدورة األخيرة التي لم
تنتهي تداعياتها الى يومنا هذا ،حيث سارع مجلس الوزراء
الى تشــكيل جلنة حتقيقية عليا ،لتقصي احلقائق في هذا
اجملال ،كذلك قرر مجلس النواب احلالي بجلسته االستثنائية
األخيرة؛ إلغــاء نتائج انتخابــات اخلارج ومحطــات اقتراع
مخيمات النازحــن ،وإعادة عد وفرز قرابــة  10%من نتائج
االنتخابات .مثل هذه التطورات واملواقف ترســم لنا مالمح
املرحلة املقبلة ،والصعوبات التي ســتواجهنا مع حتديات ما
يفترض أنها مرحلة إلعمار العراق وإعادة بنائه.
ما نضــح عن جتربتنــا األخيرة مــع الصناديــق (انتخابات
 )2018/5/12يؤكــد ومبا ال يقبل الشــك ،علــى حقيقة أننا
بضيق أفق الطبقة السياســية احلاكمة وشــراهتها ،قد
شوهنا التجربة الدميقراطية وصناديقها ،بعد أن مت حتويرها
ومبا يتفق وقياســات مكوناتها من كتل "الهويات القاتلة".
لقد أجمعوا جميعا ً ومن دون استثناء ،وبإصرار عجيب على
عدم وضع قوانني وتشريعات تؤسس لوالدة أحزاب وتنظيمات
تعتمــد الهوية الوطنية (العراقيــة) واحلضارية ،وعرقلة أي
مسعى لتأســيس هيئات مهنية ومســتقلة ،مبا في ذلك
املفوضية املســؤولة عن إجراء االنتخابات ،التي حتولت الى
إقطاعيات خاصــة بهم ،وغير ذلك مــن املواقف والقرارات
البعيدة عــن املصالح الوطنية العليا ،والتي شــوهت في
نهاية املطاف وحرفت الصناديق عن ســبيلها الطبيعي في
االنتصار لقضايا احلريــة والكرامة واألمن وازدهار اجملتمعات
والدول.
إن احلديث عــن إصالحات وحتوالت حقيقيــة في ظل بقاء
النظــام االنتخابي وتشــريعاته وشــبكاته الراكدة على
ماهي عليه ،لن يكون إال استمرارا ً لهدر الفرص واإلمكانات
املتواصل طوال أكثر من خمس عشرة سنة ،على ما يفترض
أنهــا مرحلة للتحول صوب الدميقراطية وبناء مؤسســات
الدولــة احلديثة .وما املوقــف الذي نعيشــه حاليا ً مع ما
متخضت عنه آخر انتخابات وأســوأ نسخة عرفناها مقارنة
مع ســابقاتها ،إال دليــاً قاطعا ً على ضــرورة تغيير قواعد
هذه اللعبة ،وإعادة تأسيها على أسس تضع نصب عينيها
مهمة استرداد العراقيني لهويتهم الوطنية ومؤسساتهم
وتنظيماتهم ،التي تعيد اليهم حيويتهم وتبرز ألنفســهم
وللعالــم أجمع أفضل وأجمل ما ميتلكون من مواهب وقيم
ومالكات وإمكانات وشيم وخصال ،ال كما حصل حتى هذه
اللحظة ،عندما شــرعت األبواب أمام اخمللوقات واجلماعات
الضد كي تتســلل الى ســنام املفاصل احليوية للمجتمع
والدولــة .لقد قلنــا وكتبنا مرارا ً عن شــروط هذه املرحلة
وما حتتاجه الصناديــق كي متنحنا أفضل مــا لديها ،لكن
مشيئة حيتان وقوارض البرك الراكدة ،كان لها رأي آخر دفع
بالصناديق الى منحى آخر ،حتولت فيه من حل الى مشكلة
سنواجهها مع كل موسم انتخابي!..
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أحالم يوسف
الكثيــر من العــادات والتقاليد اعتاد
العراقيــون على ممارســتها في اثناء
شهر رمضان ،ومن التقاليد التي يصر
عليهــا الصائم في رمضــان ،احلرص
على توافر بعــض االكالت على مائدة
اإلفطار بغض النظر عن عدد االصناف
االخرى.
ومن االصنــاف دائمــة التواجد على
املائدة الرمضانية في العراق "شوربة
العــدس" ،وعصيــر "نومــي بصرة"
و"التشــريب" ،وحالوة التمــر ،وتلك
االكالت تعــد األفضل صحيــا ،للبدء
باإلفطار .لكن الغالبية العظمى من
الناس يبحثــون عن موائــد متنوعة
وغريبة يزينوا بهــا املائدة الرمضانية،
التي يجدونها مميزة عن أي وجبة غذاء
أخرى.
يقــول محمد عبــد الســادة ،يعمل
طباخا منذ كان عمــره  23عاما والى
يومنــا هذا بعد ان بلــغ من العمر 71
عاما ،مــا زال يبحث عــن اجلديد في
املطابخ العاملية ليضيف اليه شئا من
أفكاره كي ينتج اكلة عراقية خاصة
به.
يقــول عبد الســادة :الطبخ متعة ال
تضاهيها متعة بالنســبة الي ،لكني
منذ البدايــة امتهنــت الطبخ ألنه
صناعة ،وفــن ،فانــت تنتجني طبقا
غذائيــا خاصا بــك ،كــي تتميزي به
عليك ان تنوعي مــواده ،وان تظهريه
بشكل جميل ،إضافة الى طعم لذيذ،
أي هناك ثالثــة عوامل ان لم تنجحي
بواحــدة منها فانــت تنتجني طبخة
اعتيادية ليس فيها متيز ،وبالتالي فان
ما قمت به مجرد تقليد او إعادة لعمل
شخص اخر ،بالنســبة الي كل اكله
حتــى الغربية منهــا ،احورها لتكون
مسجلة باسمي ،وفي رمضان أحاول
جاهدا ان اصنع يوميا اطباقا مختلفة

دريك
أصــدر الفنــان الكندي
دريك أغنية جديدة حتمل
عنــوان "،"Im Upset
اذ قــام بطرحهــا على
احــدى التطبيقــات
املوســيق ّية ،وهي واحدة
من أغنيات ألبومه املقبل
"."Scorpion
اجلدير ذكره ان دريك كان
قد أصــدر مؤخرا اغنيته
اجلديدة التي حتمل عنوان

كايلي مينوغ

املائدة العراقية في رمضان

لعائلتــي ،فانا من يقــوم بالطبخ في
رمضان بالتحديد ،فالصائم يشــتهي
التنوع واجلديد.
هناك طباخون كثر يستعان بهم في
املناسبات احلزينة او السعيدة ،وباملقابل
العديد من الطباخات املاهرات وضعن
لهن بصمة من معارفهــن واقاربهن
واجليران ،ويســتعينون بهــن بإعداد
موائــد الطعام في حفــات االعراس
خاصة ومنهــن عليه اجلنابــي التي
وصلت ســمعتها الــى مناطق أخرى
غير منطقة سكناها ،تقول :انا كنت
"شاطرة" حسبما كانت تقول والدتي،
كنت اراقبها وهي تطبخ واسألها عن

كل تفصيلة ،وكانت ســعيدة ألمرين
أوال ألنها شــعرت بان لدي إحساســا
باملســؤولية وثانيا احساســها باني
ميكن ان أكون خليفتها ان صح التعبير
واريحها مــن هم التســوق والطبخ
مســتقبال ،ولم يكن املستقبل بعيدا
فأول طبخــة لي كانت مرقة الباذجنان
طبختها وكان عمري  11سنة ،والكل
اندهش منــي ،ألنها كانت لذيذة جدا،
ومنها تشــجعت اكثــر على البحث
عن اجلديد في املطابخ العاملية ،اليوم
يســتعينون بي كثيرا في االفراح ألني
اصنع املعجنات أيضــا املاحلة واحللوة.
امــا في هذي األيــام املباركة فانا كل

يومني تقريبا أقــوم بدعوة ألصدقاء او
أقارب او جيران على مائدة اإلفطار التي
احــرص على ان تكون مميزة وشــهية،
وغالبــا ما تكون هنــاك اكلة جديدة
على املائدة.
هنــاك مثل يقــول "الصــامي عينه
جوعانــة" أي انه يبحث عــن املزيد
مــن املوائد والتنــوع فيها مع علمه
بانــه لن يــأكل اال صنفــا واحدا او
اثنني ،وقد يكون استســهال التبذير
باألكل طوال العام أحد أســباب تلك
الظاهرة ،مع اننا فــي رمضان علينا
احلرص علــى العبــادات ومنها عدم
االسراف في الطعام.

يفشل في دخول السجن مرتين
الصباح الجديد  -وكاالت:
فشل شــاب جزائري يبلغ من العمر 18
عاما في دخول السجن مرتني ،متحججا
بأنــه يريــد الهــرب مــن "مشــكالته
االجتماعية".
وكان الشــاب قد توجه إلــى أحد مراكز

" ،"Nice for Whatوقام
بتصويرهــا على طريقة
الفيديو كليب.

األمــن في والية قاملة ،شــمال شــرقي
اجلزائر ،وهو يحمل خنجــرا مهددا رجال
الشــرطة حتى يزجوا به في الســجن،
ليتخلص بحســب زعمه من مشكالت
اجتماعية عدة يعاني منها.
وأوضحت صحيفة "الشروق" أن الشاب

ولســوء حظــه" وبعــد أن أحاله وكيل
اجلمهورية على قاضــي املثول الفوري ،مت
اإلفراج عنه بعد أن حكم عليه بالسجن
ملدة ستة شهور مع وقف التنفيذ.
وقد أعرب ذلك الشــاب والــذي لم يتم
الكشــف عن اسمه عن اســتيائه من

احلكم ،خاصة وأنه ســبق له قبل شهور
أن حمل قطعة مخدرات وتوجه بها إلى
مركز األمن ،إال أن احلكم الصادر ضده كان
أيضا السجن مع وقف التنفيذ ،ليفشل
بذلك في دخول السجن مرتني متتاليتني
"على الرغم من رغبته الشديدة" به.

إحتفلت النجمة كايلي
مينــوغ ،بطريقــة مميزة
بعيــد ميالدها الـــ ،50
مع صديقها اجلديد بول
سولومونز.
وظهرت كايلــي كينوغ
بإطاللــة ذهبية مذهلة،
حيــث إختارت فســتانا ً
طويــاً ذا تصميم مثير،
حمــل إمضــاء دار أزياء
"."Stella McCartney
كما أطلت كايلي مينوغ
مبجموعــة مــن الصور،
وهي محاطة بالكثير من
البالونــات التي حملت
إســمها مع رقــم ،50
لتعلن النجمة الشهيرة

انهــا فخــورة بوصولها
لهذا العمر.
كما نشرت كايلي مينوغ
عبر صفحتهــا اخلاصة
على أحد مواقع التواصل
اإلجتماعــي ،صــوة من
حفل عيد ميالدها ،وهي
تُق ّبــل صديقهــا بــول
سولومونز.

حسن الرداد
ع ّبر الفنان حســن الرداد
عن سعادته بردود أفعال
احللقات األولى ملسلسله
الرمضانــي "عزمــي
وأشجان" الذي تشاركه
البطولــة فيــه زوجته
النجمة إميي سمير غامن
مشــيرًا إلــى أن العمل
حقق ردود أفعال قوية مع
الناس
وقال الرداد في تصريحات
الى احــد املواقع الفنية:
كنــت أمتنــى العــودة
للدرامــا التليفزيونيــة
بعد غيــاب عامني بعمل
كوميدي ،وعندما وجدت
فكرة "عزمي وأشــجان"
متســكت بها واشتغلت

عليهــا مــع املؤلفــن،
وبرغم أن املسلسل قائم
على تعدد الشخصيات
التــي قدمتهــا خــال
العمل ،لكنــي حرصت
علــى عــدم تكــرار أي
شخصية قمت بتقدميها
بأعمال أخرى ،سواء في
فيلم نظريــة عمتي ،أو
زنقة ستات فأنا أرفض أن

وفاة مديحة يسري إحدى أجمل عشر نساء في العالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
توفيت الفنانــة املصرية مديحة
يســري في القاهرة مساء امس
األول الثالثــاء ،عن عمــر ناهز 96
عاما بعد رحلة فنية حافلة بدأت
قبل أكثر من سبعة عقود.
وتوفيت يســري بعد معاناة مع
املرض في مستشــفى املعادي
العســكري ،الذي نقلت
إليه بعد أن ســاءت
حالتها الصحية.
وقضت املمثلة
ا خملضر مة

ســنوات عمرها األخيــرة تتنقل
فــوق كرســي متحــرك إلى أن
ضعفت صحتهــا ولزمت فراش
املرض.
واختيرت مديحة يســري ،واحدة
من بني أجمل عشــر نســاء في
العالم خالل حقبة األربعينيات.
ولــدت الفنانة
ا لر ا حلــة
با سم
هنومة حبيب خليل في 1921

وبــدأت رحلتهــا مع الســينما
مبشهد صامت في فيلم
"ممنوع احلب"
من بطولة
محمــد
عبــد
الوهــاب
عام 1942
قبــل أن
حتصــل على
فرصتها األولى

في فيلم "أحالم الشــباب" أمام
فريد األطرش وحتية كاريوكا.
قدمــت على مــدى شــوطها
أكثر من  90فيلمــا بعضها من
كالسيكيات الســينما املصرية
مثل "أمير االنتقــام" و "حياة أو
موت" و"إني راحلة" و"حلن اخللود"
و"بنــات حــواء" و"اخلطايا" و"ال
تسألني من أنا"و"أيوب".
وكان آخر ظهور سينمائي لها في
فيلم اإلرهابي عام  1994أمام جنم
الكوميديا عادل إمام.
كمــا قدمــت علــى شاشــة
التلفزيــون مسلســات "لؤلؤ
وأصــداف" و "الرجــاء التــزام
الهدوء" و"وداعا يــا ربيع العمر"
و"صباح الــورد" و"هــوامن غاردن
سيتي" و"يحيا العدل".
مت تكرميها في عدد من املهرجانات
املصريــة والعربيــة ومنحتهــا
أكادمييــة الفنــون الدكتــوراه
الفخرية في .2017

"أوتوفاز" تطرح سيارتين
جديدتين للطرق الوعرة
الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنت شركة "أوتوفاز" الروسية
عن نيتها طرح ســيارتني جديدتني
للطرق الوعرة خالل األعــوام الثالثة
املقبلة.
ووفقا للمعلومات املتوفرة فإن الســيارة
األولى ستكون امنوذجا معدال من سيارات
الكــروس أوفــر" "LADA- XRAYاملوجودة

حاليا ،ومزودة بنظام دفع رباعي ،هيكل رياضي
أنيق ،وأقراص عجــات مميزة مبقاس  20بوصة،
وأحدث أنظمة التحكم بالقيادة واملولتيميديا.
أما االمنوذج الثاني فهو النســخة اجلديدة من
سيارات الدا"نيفا" الشهيرة ،واملتوقع أن تبنى
على هيكل ســيارات رينو داســتر ،بتصميم
خارجــي يحافظ على املالمح األساســية لـ
"نيفا" لكن مبظهر أكثر عصرية.

شاكيرا تلغي حفلها في إسرائيل
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد تلقيهــا الكثير من الدعوات
واحلمالت إللغــاء حفلها الذي كان من
املقرر إقامته في التاســع مــن متوز/يوليو
املقبل في مدينة تل أبيب بإسرائيل ،استجابت
شاكــيرا لهـذه الدعـوات واحلمـالت.
فقد أكد وكالء شــاكيرا ،أنه لــن يكون هناك
حفل لشاكيرا في إسرائيل ،على الرغم مـــن

أن مئـات التذاكـر قـــد بيعـت خـالل األسابيـع
املاضيـة.
وكان من بني الرســائل التي تلقتها شاكيرا عبر
مواقع التواصل اإلجتماعي ســواء مــن لبنان ،أو
فلســطني ،أو األردن ،أو كولومبيا ":شــاكيرا ألغ
عرضك فــي تل أبيب ..العالم يشــاهدك" ،ف"ال
ِ
تربطي اســمك بانتهاكات إسرائيل" ،هذا إضافة
إلى هاشتاغ .#DontEntertainOccupation

انتخابات دوت كوم!
خرج مــن خيمــة املفوضية
شــاهرا ً ورقا ً واستمارة بيضاء
تلطخــت ببقع وقطــرات من
احلبــر البنفســجي ،مخاطبا ً
اجلمع الغفير الذي كان ينتظر
نتائج التصويت بلهفة وشوق،
قائالً لهم بصــوت عال :ياقوم
هذا دليل الشرف والعفة التي
كنتم تنتظرونها منا جميعاً،
هيــا ..حــان وقــت االحتفال
..أوقدوا النيران وأقيموا الوالئم
واألفراح والليالي املالح !
صاح أصحاب القوائم الفائزة
بصــوت واحــد :اهلل أكبــر..
ظهــر احلــق وزهــق الباطل..
لنفرح جميعا ً ولنشــرب نخب
انتصارنا ،ونحتســي شــراب
"االسكنجبيل" البارد !
انطلقــت الزغاريد والهالهل..
ودقت الطبول ،لكنها توقفت
بعد ثوان قليلة وســاد صمت
رهيب بســبب صوت جهوري
انطلــق مــن أحــد احلاضرين
املتجمهريــن قائــاً :ال أفراح
وال بطيــخ وال هــم يحزنون..
احلقيقة ليســت كما تقول يا
كبير املفوضني  ..فهناك جرمية
تزوير وتالعب وقعت هنا وهناك
وحلق بِنَا حيف كبير!
أحــد "العســاعس" الــذي
كان يقف بالقــرب منه صاح
باملعتــرض غاضبــاً :ويحك يا
هذا خســئت يارجــل ..كيف
تكلم كبيرنا وتتهمه بالتزوير
والتالعب...؟!
قاطعه كبيــر املفوضني قائالً:
اتركه يــا عســعوس ..ودعه
يقتــرب منــا لنســتمع الى
شــكواه فنحن نحتــرم مبدأ
الرأى والــرأي اآلخر  ،ونحن هنا
لتحقيق العدالة بني مواطنينا
وال يُظلــم عندنــا أحــد من
املرشحني !
التفــت إلى ممثــل املعترضني
قائالً  :قل مــا هو طلبك ؟ وما
هي شكواك ؟  ،وهل تستحق
كل هذه الضجــة والفوضى
التي تســببت فيها وأدت الى
تعكير سعادتنا وفرحتنا بهذا

احلدث التاريخي ؟
 قال ممثل املعترضني  :جئناكمن هــول ما رأينا فــي مراكز
االقتــراع مــن ظلــم وتزوير
وتالعــب بــأوراق االنتخابات،
طامعني بإنصافنا واحقاق احلق
الذي فيه تنظرون!
 كبيــر املفوضــن  :ومــنأرسلكم إلينا؟
 ممثل املعترضني  :بعض عقالءالقوم عندنــا وأيضا ً جمع ممّن
منحنا صوته وثقته!
 كبير املفوضني  :وماذا أشارواعليكم؟
 ممثل املعترضني  :قالوا عليكمباملفوضية ففيها رئيس عادل
ال يُظلم عنده أحد؟
 كبير املفوضني  :وماذا بعد؟ ممثــل املعترضــن  :قالــواســينظر في شــكواكم وما
تعرضتم له مــن ظلم وتزوير
وســوف ينصفكــم إن كان
مطلبكــم يخــدم القضايا
املصيرية !
 كبيــر املفوضــن  :وما هوطلبكم اآلن..؟
 ممثــل املعترضني  :نطالبكمبالعــد والفــرز اليــدوي..
وتســليمنا القوائــم
األصلية ؟
كبيــر
ا ملفو ضــن
غريــب
:
أمركم ياقوم..
العــد
أتتركــون
ّ
والفــرز اإللكتروني
بالعد
وتطالبــون
ّ
والفرز اليدوي؟!
 ممثــل املعترضني :بــا ..يــا كبيــر
املفوضيــة ..لكــن
ليطمئــن قلبي كما
يقولــون ،لقــد تالعبوا
بالنتائج حتــى وإن كانت
باألجهــزة اإللكترونيــة
احلديثة !
 كبيــر املفوضــن :مســتحيل حدوث ذلك ..إالّ
إذا كان "ذكراً" عف ّوا ً "هكراً"

متآمرا ً قد اخترق "شرف" هذه
األجهزة اإللكترونية الدقيقة !
و ِفــي هــذا األثناء اســتدرك
"كبير املفوضني" وأســتعدل
في وقفته قائــاً  :اقترب مني
يا ممثل املعترضني  -وأخذ عصا
كبيرة  -وخط على األرض خطا ً
بنــي انظر ليس هناك
وقال يا
ّ
العد والفــرز اليدوي
فرق بــن
ّ
العد والفــرز اإللكتروني
وبني
ّ
أكثر من هذا اخلط !
ثــم رفع رأســه مخاطبا ً ممثل
املعترضني:
واهلل ال أس ّلم لكم..قوائم
االنتخابــات "األصلية" بجبل
من ذهب ..وجنوم الضحى أقرب
إليكم منها ،لقد ُقضي األمر
الــذي كنتم فيه تســتفتون
"تعيشــون وتاخــذون غيرها"
 ..انطلــق يا "معتــرض" أنت
وتنعموا
ومن معك بســام..
ّ
في أرض اهلل الواسعة بأجواء
الدميقراطية  ..وعيشوا
في ثبــات ونبــات ..وخلفووو
صبيان وبنات"!
• ضوء
مــن لــم َيــت بالتصويت
اإللكترونــي ..مات
بالعــ ّد والفرز
اليدوي!

عاصم جهاد

