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مفوضية حقوق االنسان مستعدة للتحرك الدولي

بهدف تحويل العجز إلى افتراضي وسداد الديون الخارجية

الموارد المائية :مياه الشرب والبلديات مؤمنة
وملء سد اليسو ينذر بإعدام المحاصيل الصيفية

بغداد  -وعد الشمري:
أكدت وزارة املوارد املائية ،أمس
السبت ،أن امالء اجلانب التركي
ســد اليســو ســوف يلحق
ضررا ً فــي احملاصيل الصيفية،
ســيما الرز والــذرة الصفراء،
فيما اكــدت مفوضية حقوق
االنسان اســتعدادها للتحرك
دوليــا ً لضمان حقــوق العراق
املائيــة بالتعاون مــع اجلهات
احلكومية.
وقال املستشار في الوزارة عون
ذياب في حديث إلى "الصباح
اجلديد" ،أن "اخلطــة التركية
بامــاء ســد (اليســو) تعود
إلى عام  ،2014لكن بســبب
مشــكالت فنيــة والضغوط
التــي مارســتها احلكومــة
العراقية جرى تأجيل املشروع".
وتابــع ذيــاب ان "املوعد الذي
حتدث عنــه اجلانب التركي هو
يوم اجلمعــة املاضي (االول من
حزيران) ،لكن معلوماتنا تفيد
بعدم حدوث انقطــاع كامل
للمياه عن العراق".
واشــار إلــى أن "االلية تكون
باطــاق  90متــرا مكعبا إلى
العــراق ،اضافة إلــى  30مترا
مكعبا مــن مؤخرة الســد،
وبالتالي فأننا ســوف نحصل
على  120متــرا مكعبا خالل
الثانية".
ولفت ذياب إلــى أن "احلكومة
العراقيــة كانــت تأمــل بان

تقرير :حكومة اإلقليم تسعى

الستثمار الغاز الطبيعي عام 2020

سد اليسو "ارشيف"

يتــم االمالء في ســنة مائية
رطبة ليســت جافة كالعام
احلالــي ،لكن اجلانــب التركي

تــذ ّرع بحاجته إلــى الطاقة
الكهربائية مــن خالل تنفيذ
املشروع".

العاصمة بغداد واحملافظات خالل
االسبوعني املقبلني.
ودعت الوزارة في بيان لها ،اطلعت
عليه "الصباح اجلديد" إلى "عدم
االســراف" في استهالك الطاقة
وترشــيدها قــدر املســتطاع،
مشيرة إلى ان "مشروع الشراكة

مع القطاع اخلاص (عقود اخلدمة
واجلباية) الهــدف منها هو إنهاء
الضائعات وترشــيد اســتهالك
الطاقــة الكهربائيــة ومــن ثم
اجلباية".
وأضــاف البيــان ،أن "جتهيز وزارة
الكهرباء لهذه املناطق حســب

المبعوث األممي :االنتخابات سادها جو
هادئ ومستقر وال بد من مراعاة الطعون

تقرير

وشــدد على أن "العراق يعاني
من خزين قليل للمياه؛ بسبب
عوامــل طبيعيــة املتعلقة
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املتفق عليه مع الشركات هو 80%
من احلاجــة القصوى للمواطنني
في هــذه املناطق ،ولكــن الذي
حــدث أن هناك زيــادة ملحوظة
على طلب الطاقــة الكهربائية
فــي هــذه املناطــق مــن قبل
املواطنني ،مما حدد التجهيز فيها

مبناسيب االمطار خالل العام
احلالي".
تتمة ص3

 7.5مليارات دوالر إيرادات حقول الوسط والجنوب النفطية
الهالل النفطية اخلاصة اململوكة
لعراقيني ومقرهــا اإلمارات كما
سيجري التوقيع على عقدين يوم
غد االثنني مع شــركة جيوجيد
الصينية وعلى عقد مع شــركة
يونايتــد إنرجي جــروب ومقرها
الصني أيضا.
ونظمت وزارة النفط ،أيار املاضي
”فعالية تقدمي العطاءات لتطوير
 11رقعــة استكشــافية“ قرب
احلــدود مع إيــران والكويت وفي
مياه اخلليج .ولــم جتذب خمس

رقع استكشافية أي عقود.
وطرحت  11رقعة استكشافية
نفطيــة حدوديــة مــع إيــران
والكويــت ،لالســتثمار عبــر
مناقصــة أعلنت في مقر الوزارة
ببغداد.
وقال عبد اهلل القاضي ،مدير عام
االستكشاف واإلنتاج في شركة
نفط الهــال اإلماراتية ،ان "وزارة
النفط عرضت استثمار  11رقعة
استكشــافية حدودية مع إيران
والكويت".

إلى  20ســاعة يومياً ،فضال ً على
أن فقرات العقد مع املستثمرين
تنص في حال انخفاض ســاعات
التجهيز بسبب أعمال الصيانة
واألعطال الطارئــة يعتبر خارج
إرادة الوزارة".

تتمة ص3

الحلول موجودة شريطة توافر اإلرادة
والعزم لمعالجة شحتها

النفط توقع عقود تطوير  6رقع استكشافية ..اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعتــزم وزارة النفــط توقيــع
عقــود تنقيــب وتطويــر  6رقع
استكشــافية للنفــط والغاز
اليــوم األحــد وغــد االثنني ،في
وقت كشــفت فيه عن صادراتها
النفطيــة لشــهر أيــار املاضي
والبالغــة  108.194.920مليون
برميل ،واحملققة اليــرادات بلغت
 7.566.294مليارات دوالر.
وســيجري التوقيع علــى ثالثة
عقــود اليوم األحد مع شــركة

بغداد  -أسامة نجاح:
تتجه احلكومــة العراقية إلى
تقدمي موازنة تكميلية بالتزامن
مع زيادة أســعار النفط ،وفيما
تؤكد أن هذا اإلجراء من شــأنه
حتويل العجز مــن حقيقي إلى
افتراضــي ،حتــدث خبــراء عن
إمكانية سداد القروض التي مت
احلصول عليها سابقا ً من خالل
الفائض.
وقــال مظهر محمــد صالح
املستشــار املالي في احلكومة
إن "نصــوص قانــون االدارة
املالية والدين العــام رقم ()95
لســنة  2004منحت السلطة

وأضــاف القاضــي" :أبدينا رغبة
للمشــاركة باملناقصــة التــي
أعلنتها وزارة النفــط ..نأمل أن
تفــوز شــركتنا بعدد مــن هذه
احلقول" .ودعــي للمناقصة عدد
من ممثلي الشركات االستثمارية
األجنبية.
وأشــار القاضي إلــى أن "العراق
قــام بعــرض احلقــول الكبيرة
ســابقاً ،وجاء الــدور على الرقع
االستكشافية احلدودية".
تفصيالت ص7
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السليمانية ـ عباس كاريزي:
توقعــت منظمــة دور اخملتصــة
مبتابعة ملف النفــط في إقليم
كردســتان ازمة سياسية جديدة
بــن احلكومة االحتاديــة واالقليم
تتعلق بتصدير الغــاز الطبيعي
الى تركيا واوربا الذي ســيبدأ في
ســنة  ،2020وأوردت املنظمة في
احــدث تقرير لها بعنــوان "الغاز
الطبيعــي فــي االقليــم ،جولة
جديــدة مــن الصراع بــن اربيل
وبغداد" تســلمت الصباح اجلديد

بغداد  -الصباح الجديد:
حذر نائب رئيــس اجلمهورية اياد
عالوي ،امس السبت ،من الدخول
في فراغ دستوري ،داعيا القوائم
االنتخابية الفائزة الى االستفادة
من التجارب السابقة لتشكيل
احلكومة.
وقــال عالوي فــي بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه،
إنه "علــى القوائــم االنتخابية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيــس التحالف الوطني،
عمار احلكيم ،أن املرحلة تتطلب
حكومــة وطنية متثــل جميع
العراقيني.
وذكــر بيــان ملكتبــه تلقــت
"الصبــاح اجلديــد" نســخة
منــه ،أن احلكيــم اســتقبل
مبكتبه ببغــداد اليوم اخلميس
ســفير مملكة اســبانيا (خوان
ُ
"سبل
خوسيه سكوبار) وبحثا
تطويــر العالقــات الثنائية بني
ومســتجدات األوضاع
البلدين
ُ
السياســية والســيما مسارُ

وكاالت ـ الصباح الجديد:

ترامب واونغ
مناســبا في املستقبل" نشرها،
لكنه قال الحقا إنــه لم يقرأها
بعد.

وأوضح ترامــب أن قضية حقوق
اإلنسان لم تناقش في اللقاء.
وقــال ترامــب للصحفيــن في

الفائــزة والتحالفــات التــي
تتمخض عنها االســتفادة من
التجارب التي ســبقت تشكيل
احلكومات السابقة".
وأكد ان "القــرار ينبغي ان يبقى
عراقيــا ً وان االســبقية يجب ان
تُعطى أوال ً لالتفاق على شــكل
الدولة التي يجب ان يكون عليها
العراق واليات بنائها ثم االنطالق
لتحقيــق الشــراكة والتوافق

احلقيقي".
وحذر عالوي مــن "تأخير االتفاق
على تشكيل احلكومة والدخول
في فترة فراغ دستوري" ،الفتا الى
ضرورة ان "تركــز احلوارات اجلارية
بني القوائم الفائزة على البرنامج
املطلــوب للنهــوض بالعــراق
ومعاجلة املشاكل واالزمات قبل
احلديث عن تسمية رئيس الوزراء
املقبل".

الحكيم :المرحلة تتطلب حكومة تمثل العراقيين جميعًا

عمار احلكيم

ترامب يلتقي اونغ في الثاني عشر من الشهر الجاري بسنغافورة

حديقة البيت األبيض "سنجتمع
فــي  12يونيو/حزيــران فــي
سنغافورة .واألمور تسير بشكل

نسخة منه ،انه وفقا للمعلومات
التي حصلت عليها فان " حكومة
االقليم ستبدأ عام  2020بتصدير
الغاز الطبيعي من حقول االقليم
الى تركيا ومنها الى اوروبا ،مشيرة
الــى ان تخمينــات وزارة الثروات
الطبيعية فــي حكومة االقليم
تؤكد قدرة االنبوب الذي انشــأه
االقليم لتصديــر الغاز الطبيعي
على تأمني  6%من احتياجات الغاز
الطبيعي في اوروبــا ،التي تعادل
 30مليار متر مكعب ".

ويضيف تقريــر منظمة دور ،ان "
حكومة االقليم وقعت ثالثة عقود
في مجال الغاز الطبيعي مع كبرى
الشــركات العاملية ،والتي تتمثل
بالعقود التي وقعتها مع شركة
دانا غاز االماراتية ومســاهميها،
وجنل انرجي التركية ،وروسنفت
الروسية ،مشيرة الى ان كل عقد
من تلك العقود له جوانب ايجابية
واخــرى ســلبية علــى حكومة
اإلقليم ".
تفصيالت ص2

عالوي يحذر من الفراغ الدستوري
ويدعو الى القرار العراقي

aتقريـر

قــال الرئيس األميركــي ،دونالد
ترامــب ،إن قمتــه املرتقبــة مع
الرئيــس الكــوري اجلنوبي كيم
جونغ-أون ستعقد في سنغافورة
في  12من الشــهر اجلاري ،وذلك
بعد أسبوع من إعالن إلغائها.
وجاء إعــان ترامب بعد محادثات
مع مبعوث كوري شــمالي رفيع
في البيت األبيض.
وأشــار ترامــب إلــى أن كوريــا
الشــمالية "تريد نزع األسلحة
النووية" على الرغم من عدم ورود
أي تأكيد عن ذلك من بيونغ يانغ.
وقد ســلم املبعوث اجلنرال كيم
يونغ -تشول رســالة من الزعيم
الكوري الشــمالي إلــى الرئيس
ترامب.
وقال الرئيس ترامب إنها "رسالة
مثيرة لالهتمام جــدا وقد يكون

التنفيذية ممثلة مبجلس الوزراء
صالحية تقدمي موازنة تكميلية
للموازنــة االحتاديــة للســنة
املالية".
واضاف صالح في حديث خاص
إلى "الصباح اجلديد" ،أن "هذه
املوازنــة ميكــن أن حتصــل في
ضــوء الزيادة في ســعر برميل
النفط ،ومن ثم أن ثمنه اجلديد
سوف يحدد على اساس العام
الكامل".
واوضح ان " احلكومة قد تقوم
بزيادة السعر  20دوالرا ً على ما مت
اقراره مسبقا ً في موازنة ،2018
وذلك على وفق رؤية الدولة".

ويرى أن "اســتمرار زيادة اسعار
النفط ســيحول العجز احلالي
اخلطــط للموازنة إلــى عجز
افتراضــي وبإمكانــه ســداد
نفســه بنفســه مــن خالل
التدفقات اإلضافية التي سوف
تتحقق لنا من إيرادات النفط".
وبــن املستشــار احلكومي أن
"احلكومــة جنحت في التعامل
بشكل ايجابي مع أزمة انهيار
أســعار النفط وهي اليوم في
طور النهوض مجددا ً باالقتصاد
العراقي بعد زيادة االسعار مرة
اخرى".
تتمة ص3

حذر من أزمة جديدة بين أربيل وبغداد وطالب بالركون الى البرلمان

"الكهرباء"  :غايتنا من شراكة القطاع الخاص ترشيد الطاقة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الكهربــاء ،أمــس
السبت ،ان مشروع الشراكة مع
القطاع اخلاص يهدف إلى ترشيد
اســتهالك الطاقة الكهربائية
ومن ثــم اجلباية ،فيمــا تعهدت
بزيــادة ســاعات التجهيــز في

الحكومة تعتزم تقديم موازنة تكميلية
تتناسب وزيادة أسعار النفط

جيد جدا".
وأضــاف "علينــا أن نعرف هؤالء
الناس جيدا".

وســيكون اللقــاء التاريخي بني
ترامب وكيم أول لقاء بني زعيمني
مــن الواليــات املتحــدة وكوريا
الشمالية.
وفي ســياق متصل يســتأنف
وزيــر اخلارجيــة االميركي مايك
بومبيــو واملســؤول الكــوري
الشــمالي الكبيــر اجلنرال كيم
يونــغ شــول مجــددا اخلميس
املقبل محادثاتهما بهدف تذليل
العقبات أمام عقد قمة تاريخية
بني دونالد ترامب وكيم جونغ اون.
وبينما احملادثــات جارية بني كيم
يونغ شــول ،أول مســؤول كوري
شــمالي رفيــع املســتوى يزور
الواليات املتحدة منــذ  18عاما،
وبومبيــو ،أعلنت وكالــة االنباء
الكورية الشــمالية الرســمية
اخلميــس املاضــي وصــول وزير
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف
الى بيونغ يانغ.

تتمة ص3

لتشــكيل
التحالفــات اجلارية
ِ
حكومة األغلبية الوطنية".
وأكــد احلكيم "علــى أهمي ِة
دول
انفتــاح العــراق علــى
ِ
منطلــق املصالح
العالــم من
ِ
املشتركة".
وعــن احلكومــ ِة القادمــ ِة بني
تتطلب
احلكيــم أ َّن "املرحلــ َة
ُ
حكوم َة أغلبيــة وطنية فيها
ٌ
للمكونــات
فاعــل
ِ
حضــورٌ
العراقيــة ،وأهميــة أ ْن حتقــقَ
تطلعات أبناء شــعبنا وتكو َن
ِ
ُ
متثل العراقيني
حكوم ًة وطني ًة
جميعاً".

في اتفاق غير مسبوق..

االتصاالت تختار منفذ

إبراهيم الخليل لنصب

بوابات النفاذ لالنترنت
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة االتصاالت ،اتفاقها
مع إقليم كردســتان على وضع
بوابات النفــاذ الدولية لالنترنت
مبنفذ إبراهيــم اخلليل احلدودي
مع تركيا ،واصفــ ًة االتفاق بأنه
"اجناز مهم غير مسبوق".
وذكــر بيــان لــوزارة االتصاالت
أن وفــدا ً "مــن وزارة االتصاالت
االحتادية برئاسة املهندس علي
القصــاب مدير عام الشــركة
العامــة خلدمــات الشــبكة
الدوليــة للمعلومــات زار مقر
وزارة النقــل واالتصــاالت في
إقليم كردســتان وعقد اجلانبان
اجتماعا ً موسعا للتباحث حول
إيجــاد حلول ناجعــة للقضايا
العالقــة والتأكيد على ضرورة

تطوير وتنمية العالقات الثنائية،
كما نوقشــت مســألة نصب
أجهزة ومعدات مشروع بوابات
النفاذ الدولية  IGWالتابع لوزارة
االتصاالت االحتاديــة في منفذ
إبراهيم اخلليل احلدودي".
وبــن ان الوفــد قــام "بجولة
ميدانية تفقــد خاللها املنفذ
لالطــاع علــى املوقــع اخلاص
بأجهزة البوابات والتي سيجري
عــن طريقها صــد الهجمات
اإللكترونية وضمان عدم التجاوز
على شــبكة األلياف الضوئية
لوزارة االتصاالت والقضاء على
عمليــات إمرار الســعات غير
القانونية عبر هذا املنفذ املهم
والذي يربط العراق بأوروبا".
تتمة ص3
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شؤون عراقية

ّ
توقع أن ّ
تخلف طموحات اإلقليم لتصدير الطاقة أزمة جديدة بين أربيل وبغداد

د .علي شمخي

تقرير :حكومة اإلقليم تسعى لتغطية % 6

مراجعات شاملة !
تثبــت االحــداث فــي العــراق حتمية
اعادة النظــر بحزمة مــن القوانني التي
اقرها الدســتور ولالســف فان ســنوات
طويلــة وامــواال كبيــرة مت صرفهــا في
ســبيل اجناز املهام املناطــة بلجنة اعادة
صياغة الدســتور التي مت تشكيلها بعد
املصادقــة عليه راحت هبــاءا من دون ان
جتد التعديــات املقترحــة طريقها نحو
التطبيق ولرمبا اســهم االرجتال والتهاون
في التعاطي مع االســتحقاقات املهمة
التي من شــانها حتديــد مالمح العملية
السياســية فــي العــراق فــي احداث
شــرخ وخلل كبير فــي منظومة العمل
السياسي وتشــويه النظام الدميقراطي
برمته وبــات من الطبيعي ان تكتشــف
الكثيــر من االخطاء وان يتم تشــخيص
مكامن الضعف واالخفــاق في مفاصل
عديدة مــن النظام الدســتوري مع كل
اســتحقاق دميقراطــي يجــري التعامل
معه فثمة فوضى واجتهــادات تصاحب
كل دورة انتخابيــة انطالقــا من مرحلة
الشــروع ببدء احلمالت االنتخابية ومرورا
باختيار اشــكال املراقبة على االنتخابات
وفوضى اخرى تصاحب طريقة احتســاب
النتائــج واثــارة الشــكوك واالتهامات
حولها وجدل واجتهادات تصاحب كيفية
اختيــار الكتلة االكبر داخــل قبة البرملان
وتعقيــد وتدخــات اقليمية وممارســات
خطيرة واتهامــات وتهديدات التخلو من
تسقيط سياسي يصاحب اعالن تشكيل
احلكومة واستغالل وتوظيف لبعض مواد
الدســتور في حرف العملية السياسية
وتزاحــم وتدافع على احملكمة االحتادية من
اجل االســتنجاد بها لتفسير مواد وبنود
مضى على تشــريعها اكثر من خمسة
عشــر عاما من دون ان يتبني فيها اخليط
االبيض من اخليط االســود وغير ذلك من
االختالفات والتعارضات في فهم القوانني
والتشريعات مما اوصل االمور الى مشاهد
من الترقب والقلق علــى مصير التجربة
السياسية في العراق وقد شكل االهمال
الكبير لالصــوات والدعــوات التي نادت
وماتزال تنادي بتحقيق مراجعات شــاملة
للكثير من الثغــرات ومعاجلة بعض املواد
القانونية امللغومة التي اجتهدت اطراف
فــي تضمينها فــي الدســتور العراقي
بحسابات ضيقة لقد شكل هذا االهمال
تداعيــات خطيــرة بانــت نتائجهــا في
االنتخابــات التشــريعية االخيرة ويصح
القول هنا ان املقدمات تكشف في النهاية
صورا واضحة عــن خواتيم االمور وماهذا
الضجيج والتشابك الواسع واملناكفات
العريضة التي يعيشــها العراق اال نتاج
ملقدمات صنعها االرجتال واالهمال والقفز
على جودة ورصانــة القوانني والتهاون في
مواجهــة االنتهاكات ومعاجلــة الثغرات
واالخطــاء واصــرار بعض اجلهــات على
تفصيل القوانني واالجتهاد بتفســيرها
وصياغتها مبا يتســق ومصاحلها اخلاصة
حتى لو انتهــت االمور الى الطوفان وغرق
السفينة وفقدان ارواح كل من عليها.

من حاجة أوروبا من الغاز الطبيعي عام 2020
السليمانية ـ عباس كاريزي:
أعلنت منظمة دور املعنية مبتابعة
ملف النفط في اإلقليم ،في أحدث
تقريــر لهــا ،أن إقليم كردســتان
ســيبدأ عام  2020بعملية تصدير
الغاز الطبيعي الى تركيا ومنها الى
أوروبا ،وبينما توقع التقرير ان يغطي
ذلك  6%مــن طموحــات حكومة
االقليــم فــي مجــاالت الطاقة،
سيخلف ازمة سياسية جديدة بني
االقليم واحلكومة االحتادية.
وقالت املنظمة فــي تقرير بعنوان
«الغاز الطبيعي في االقليم ،جولة
جديدة من الصراع بني اربيل وبغداد»
تســلمت الصباح اجلديد نســخة
منه ،انــه وفقــا للمعلومات التي
حصلت عليها فان حكومة االقليم
ســتبدأ عــام  2020بتصدير الغاز
الطبيعي من حقــول االقليم الى
تركيا ومنها الى اوروبا ،مشيرة الى
ان تخمينات وزارة الثروات الطبيعية
في حكومــة االقليــم تؤكد قدرة
االنبوب الذي انشأه االقليم لتصدير
الغاز الطبيعــي على تأمني  6%من
احتياجات الغاز الطبيعي في اوروبا،
التي تعادل  30مليار متر مكعب.
ويضيــف تقريــر منظمــة دور ،ان
حكومة االقليم وقعت ثالثة عقود
في مجال الغاز الطبيعي مع كبرى
الشــركات العامليــة ،والتي تتمثل
بالعقود التي وقعتها مع شــركة
دانا غــاز االماراتية ومســاهميها،
وجنل انرجي التركية ،وروســنفت
الروسية ،مشــيرة الى ان كل عقد
من تلك العقود له جوانب ايجابية
واخــرى ســلبية علــى حكومــة
االقليم.
ويقول وريا هورامــي مدير منظمة
دور ،ان عــام  2018ســيكون عاما ً
مهما لالســتثمار في قطاع الغاز
الطبييعــي باالقليــم ،الن االقليم
وفقــا لهورامي يضــع قدميه في
مرحلة جديدة في انتاج واســتثمار
الغاز الطبيعــي وفقــا للمعايير
العاملية.
ويقــول هورامي ،ان العقــود التي
وقعتها حكومة االقليم لالستثمار
في قطاع الغاز الطبيعي باالقليم
يتخللها عدم توازن وفرض شــروط
امالءات كبيرة على حكومة االقليم
مــن قبل الشــركات املســتثمرة،
مشــيرا الى ان العقد الذي وقعته
شــركة جنل انرجــي التركية مع
حكومــة االقليم لتصديــر الغاز
الطبيعــي ،يفرض علــى حكومة
االقليــم منح تركيــا  20مليار متر
مكعــب من الغــاز الطبيعي ،وهو
ما قال انــه ميثل نصف االحتياجات
التركية من الغــاز الطبيعي الذي
تستورده من روسيا.
وتوقع مديــر منظمة دور ،ان تخلف
طموحــات االقليــم لتصدير وبيع

العقود النفطية التي
وقعتها حكومة
االقليم مع شركات
النفط والتي حصلت
بموجبها على
مبالغ ضخمة باعت
بموجبها نفط االقليم
للسنوات المقبلة
تعد مشكلة كبيرة،
يصعب الي اتفاق
بين اربيل وبغداد
معالجتها

انتاج الغاز في االقليم
الغــاز الطبيعــي جولــة جديدة
مــن الصراع بني حكومــة االقليم
واحلكومة االحتادية ،على غرار ملف
النفط الذي ما زال مثار جدل وخالف
بني اربيل وبغداد.
ويقول تقرير املنظمة ان طموحات
االقليم وفتــح ابواب االســتثمار
وتصدير الغــاز الطبيعي ينبغي ،ان
يكون عبر التنســيق والتعاون مع
احلكومة االحتاديــة ،واردف «انه من
املســتحيل ان يتمكن االقليم من
اســتمرار في خططه الســتثمار
الغــاز الطبيعي دون اصــدار قانون
من مجلــس النــواب االحتــادي»،
لذا يتابــع التقرير علــى حكومة
االقليم ان تعمل عبــر ممثليها في
مجلس النــواب الصدار قانون مينح
الصالحيات املطلوبة لالقليم طي
يتمكــن من االســتفادة من ثرواته
الطبيعيــة وتفعيــل الالمركزية
االدارية فيما يخــص ملف النفط
والغاز في العــراق االمر الذي مينح
االقليم حق االستخراج والتصدير.
ويضيف تقرير منظمة دور ان العالم
يتجه نحو زيادة االستثمار في الغاز
الطبيعي وان احلاجة الى استخدام
الغاز الطبييعــي في انتاج الطاقة
الكهربائية ستصل عام  2040الى
قرابة  ،40%مشــيرا الى ان االقليم

ســيتمكن مع حلول عام  2020من
تصدير  10مليارات متر مكعب من
الغاز الطبيعي الى اخلارج.
ويضيف التقريــر ان تركيا وضعت
اهتمامها علــى حقلي ميران وبنه
بــاوي النتاج الغــاز الطبيعي نظرا
لقرب هذين احلقلني من حدودها في
تأمني حاجتها من الغاز الطبيعي،
نظرا لقــدرة هذيــن احلقلني على
تأمني نصــف احتياجاتها من الغاز
الطبيعي الذي تستورده من روسيا.
ويقول التقرير ان شــركة روسنف
الروسية ستســتكمل بناء انبوب
نفط االقليم املصدر للغاز الطبيعي
الى اخلارج مع شــريكها شــركة
كار اململوكة للحــزب الدميقراطي
الكردستاني ،بنسة  60%للشركة
الروســية و 40%لشــركة كار،
مضيفا ً ان هــذا االنبوب له القدرة
على نقل  30مليار متر مكعب من
الغاز الطبيعي وســنتهي العمل
به عــام  2019املقبــل ،االمر الذي
يتيح حلكومة االقليم تصدير الغاز
الطبيعي عام .2020
عد الســفير العراقي
من جانبــه ّ
لــدى موســكو حيــدر العــذاري
«العقد الذي مت توقيعه بني شركة
روسنفت الروسية وحكومة اقليم
كردستان خالل العام احلالي والعام

املاضي ،على هامش مؤمتر ســانت
بطرســبورغ يتعارض مع الدستور
العراقــي الذي يعطــي احلق فقط
للحكومة االحتادية بتوقيع العقود
النفطية».
وقــال العذاري فــي مؤمتر صحفي
عقــده فــي العاصمة الروســية
موسكو اجلمعة «احلكومة االحتادية
غير ملزمة بهــذه العقود وتعدها
غيــر قانونية ،في حــن انها تدعم
الشــركات التــي تتعامــل معها
بصورة مباشرة كشركة لوك اويل
وغــاز بروم وباش نفــط وغيرها من
الشركات االخرى».
واستبعد العذاري ان «يكون للعقد
الذي مت توقيعه مؤخرا ً بني شــركة
روسنفت وحكومة اقليم كردستان
أية تأثيرات ســلبية على العالقات
بني البلدين ،حيث اجرى وزير الطاقة
الروسي الكسندر نوفاك في العام
املاضــي زيــارة الى العــراق التقى
خاللها برئيس الوزراء حيدر العبادي
ومت التباحــث فــي ســبل التعاون
وتذليــل العقبــات والتحديات بني
اجلانبني».
بــدوره عد مصــدر مســؤول في
حكومة االقليم ملف النفط والغاز
في االقليــم والفســاد والتالعب
الكبير الذي يشوبه اكبر عقبة امام

توصل حكومتي االقليم واحلكومة
االحتادية ،الى اتفــاق نهائي يفضي
الى حــل املســائل العالقة ،برغم
التقــدم الذي احــرزاه ،على صعيد
تســليم املطارات واملنافذ احلدودية
وفقا للدستور العراقي
واضاف املصدر الذي رفض الكشف
عن اسمه للصباح اجلديد ،ان ملف
النفــط والغاز والعقــود النفطية
التي وقعتهــا حكومة االقليم مع
شــركات النفط العاملية ،وحتديدا
العقد طويل االجــل لها مع تركيا
يعــد العقبة االهم امــام معاجلة
املشكالت العالقة بني اربيل وبغداد.
وتابع ان تســلم حكومــة االقليم
مبالغ مالية ضخمة من شــركات
النفط العامليــة ،والتي كان اخرها
تسلم مليار ونصف املليار دوالر من
شــركة روس نفت الروسية ،نظير
منحها اســتثماراث فــي عدد من
حقول النفط والغاز باالقليم ،فضال
عن اربعة مليارات تقول تركيا انها
منحتها كديــون حلكومة االقليم،
والتي ترفــض احلكومــة االحتادية
حتمل تبعاتهــا ،العقبة االهم امام
توصل الطرفني الي اتفاق نفطي في
املستقبل القريب.
واوضح املصدر ،ان العقود النفطية
التي وقعتهــا حكومة االقليم مع

شــركات النفط والتــي حصلت
مبوجبها على مبالغ ضخمة باعت
مبوجبها نفط االقليم للســنوات
املقبلــة تعــد مشــكلة كبيرة،
يصعــب الي اتفاق بني اربيل وبغداد
معاجلتها ،ومبوجب االلتزامات التي
تفرضها هــذه العقود فان حكومة
االقليم غير قادرة على تسليم نفط
االقليم املتبقي بحوزتها الى بغداد.
وكانــت احــزاب املعارضــة وجلان
الطاقة واالقتصاد واملالية والنزاهة
في برملــان االقليم ،كشــفت عن
اختفــاء وتبديد مبالــغ كبيرة من
اموال بيع النفط والغاز في االقليم
خالل السنوات االخيرة ،وحتديدا منذ
بدء االقليم تصديــر نفطه منفردا
عبــر انبوب التصديــر الواصل الى
ميناء جيهات التركي.
وبينمــا حملــت رئيــس حكومة
االقليم نيجرفان بارزاني ونائبه قباد
طالباني املســؤولية عــن اختفاء
هــذه االمــوال ،التي قالــت انها
تســتخدم لتثبيت اركان حزبيهما،
قالت ان احلــل الوحيد املتبقي امام
االقليم لتــدارك ازماته االقتصادية
هــو العودة واالتفاق مــع احلكومة
االحتادية على تسليم كامل للنفط
لقاء احلصول على ميزانية االقليم
من املوازنة االحتادية.

تقـرير
دعا الى إعطاء األولوية للحوار الشامل غير الطائفي

المبعوث األممي :االنتخابات سادها جو

هادئ ومستقر وال بد من مراعاة الطعون
متابعة الصباح الجديد :
عد املمثل اخلــاص لألمــن العام لألمم
املتحــدة في العــراق يــان كوبيش أن
االنتخابات الوطنيــة التي جرت بتاريخ
 12أيــار املاضــي كانت في جــو هادئ
ومستقر على وجه العموم .
ودعــا كوبيش فــي معــرض احاطته
مجلــس االمــن التابع لــأمم املتحدة
األطــراف السياســية ومؤيديهــم
للتمســك بالســام في الوقت الذي
يجري فيه النظر في الطعون االنتخابية
من خالل القنــوات القانونية املعتمدة
وحث جهات اإلدارة االنتخابية املستقلة
على الفصل في جميــع الطعون على
الوجه الصحيح وبشكل كامل وسريع
لتمكــن تصحيح املشــكالت وحتقيق
العدالــة والتصديــق علــى النتائــج
النهائية لالنتخابات في الوقت املناسب.
وأشار كوبيش الى ان الكثير من القادة
السياســيني العراقيني أعلنوا بصورة
علنية تأييدهم للعملية االنتخابية مبا
في ذلك رئيس الوزراء ورئيس اجلمهورية،
بيد إن بعض القادة السياسيني اآلخرين
مبا فيهم نائبي رئيس اجلمهورية ورئيس
مجلس النواب أعربوا عن قلقهم بشأن
بعض أوجه القصور الفنية التي شابت
األجهزة االلكترونية الحتساب األصوات

الى جانب وجود تقارير تشــير الى تزوير
وتالعــب باألصــوات وترهيــب فعلي
للناخبني من قبل بعض التشــكيالت
املسلحة وتدخالت سياسية.
وقال املمثل االممــي في معرض احاطته
مجلس االمن  ،نحن مستمرون في حث
جميــع األطراف السياســية العراقية
ومؤيديهم على التمســك بالسالم في
أثناء الفصل في الطعون االنتخابية من
خالل القنوات القانونية املعتمدة  ،داعيا
مفوضية االنتخابات إلى االستمرار في
حماية ســامة جميع املــواد واملعدات
االنتخابية والتعــاون الكامل وااللتزام
بقرارات الهيئــة القضائية االنتخابية،
مبا في ذلــك التدابير املمكنة للمعاجلة
الفعالــة للشــكاوى التــي قدمتها
األطراف املعنية في عدد من املواقع.
وحث كوبيش جهــات اإلدارة االنتخابية
املســتقلة علــى الفصل فــي جميع
الطعون على الوجه الصحيح وبشكل
كامــل وســريع لتمكــن تصحيــح
املشــكالت وحتقيق العدالة والتصديق
على النتائج النهائيــة لالنتخابات في
الوقــت املناســب  ،مؤكدا اســتعداد
وجاهزية خبرات ومشــورة األمم املتحدة
االنتخابية لدعم أية أنشــطة وتدابير
قد تكون مطلوبة للحفاظ على الثقة
فــي العمليــة ،مبا في ذلــك ما يخص
كركوك فــي ضوء االنتخابــات املقبلة

املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في العراق يان كوبيش
جملالــس احملافظــات في جميــع أنحاء
العراق واالنتخابات اإلقليمية في إقليم
كردستان في وقت الحق من هذا العام.
وكشف كوبيش أن االنتخابات اتسمت
بنسبة مشاركة متدنية ،بعد ان أعلنت
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات

عن مشــاركة ( )44.52%وهو انخفاض
كبير باملقارنة مع العمليات االنتخابية
الســابقة في العراق بعد عــام 2003
وهذا يبعث إشارة قوية إلى النخب التي
حتكم البالد منذ عام  ،2003وهي مبثابة
صرخــة مدوية إلــى ممثليهم تدعوهم
إلــى أن يكونوا أخيرا ً مبســتوى طموح

الشعب.
وأضاف املمثل االممــي إني احث النخب
السياســية العراقية على االســتماع
إلــى تلــك الصرخــة واســتخالص
االستنتاجات الضرورية عن احلاجة إلى
متثيل أفضل وعدالة للجميع ومساءلة
دميقراطيــة وحكــم رشــيد بعيد عن

الفســاد واحملاصصة الطائفية واحملاباة
واحملسوبية« .
وفي ايجــازه امام مجلس األمن أشــار
مبعــوث األمم املتحدة بأنــه على الرغم
من حمالت التشــهير التي استهدفت
تقويض ترشــيح النســاء والتي ادانها
إدانة قاطعة حصلت العديد من العديد
من املرشــحات علــى عــدد كبير من
األصوات ضمن قوائمهن السياســية
وأن نحو  19مرشــحة فازت بترشيحها
جمللس النواب .
وأضاف املبعوث األممي « نتوقع مستقبالً
أن متثل نســبة الـــ  25%التي تضمن
حاليا ً  83مقعدا ً للنســاء العتبة الدنيا
وليس احلــد األعلى ملقاعد النســاء»،
داعيا الزعماء السياســيني الى ضمان
مشــاركة كاملة للمرأة في املفاوضات
السياســية ومتثيلها في املســتويات
الرفيعــة للهيكليــات السياســية
وهيكليات صنع القــرار العراقية  ،حاثا
القادة السياسيني على االستفادة من
املنجزات التي حققتها احلكومة احلالية
في مرحلة ما بعــد االنتخابات وإعطاء
األولوية للحوار الشــامل غير الطائفي
وضمان التشــكيل الســريع حلكومة
وطنيــة حقيقية جديــدة تعكس إرادة
شعب العراق.
من جانبها أصدرت الرئاســة البولندية
جمللس األمن الدولي لشــهر أيار املاضي

بيانــا هنأ فيه أعضاء اجمللس الشــعب
العراقــي علــى إجــراء االنتخابــات
التشريعية في أجواء آمنة وبنجاح ،وهي
االنتخابات األولى التــي يجريها العراق
منــذ انتصاره في حملته العســكرية
ضــد تنظيــم الدولة اإلســامية في
العراق والشام ،ما يعرف أيضا ً بتنظيم
داعش.
ودعا أعضــاء اجمللس عقب مناقشــة
تقرير االمــن العام لــامم املتحدة عن
االنتخابات التي جرت في العراق جميع
الكيانات السياســية على العمل معا ً
لدعــم العمليــة السياســية ،وحث
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات
علــى التحقيق في جميع الشــكاوى
ذات املصداقيــة فيما يخــص العملية
االنتخابيــة ،بغيــة املزيد مــن التعزيز
والتأكيــد لوحــدة العــراق الوطنيــة
وسيادته واستقالله  ،وفي هذا الصدد،
شــدد أعضــاء اجمللــس علــى أهمية
املصاحلة الوطنية واملؤسسات الوطنية
التي تشمل اجلميع ،واملشاركة الكاملة
للمرأة ،واملساءلة ،واحترام حقوق جميع
مكونات اجملتمع العراقي ،وذلك اتساقا ً
نص عليها الدســتور
مع القيــم التي ّ
العراقي مؤكدين في ختام بيانهم على
دعمهم للجهود اجلاريــة التي تبذلها
بعثــة األمم املتحــدة ملســاعدة العراق
(يونامي) واملبعوث األُممي يان كوبيش».

شؤون عراقية
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خبير يتحدث عن أزمة المياه بالعراق:
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الحلول موجودة شريطة توافر اإلرادة والعزم لمعالجة شحتها

وتغرق زورقهم

نينوى ـ خدر خالت:
يرى خبير عراقي في االستراتيجيات
والسياسات املائية ،أن احللول ألزمة
املياه في البالد موجودة ،شــريطة
توافر اإلرادة والعزم ملعاجلة الشحة
املائية ،مشــيرا الى وجــود حاجة
ماســة لنظام معلومــات وقاعدة
بيانات تنظم الرصــد واالتصاالت
(التليمتري) ،منوهــا الى ضرورة ان
تكتســب املبادالت االقتصادية مع
تركيا وإيران بعدا ً مائيا ً متنامياً.
وقال األســتاذ فــي جامعة دهوك،
رمضــان حمــزة في حديــث الى
"الصباح اجلديد" ان " احللول ملعاجلة
الشحة املائية في العراق موجودة،
شريطة توافر اإلرادة والعزم ،وان أحد
احللول للتخفيف من األزمة املائية
التي تعصف بالعراق هو اإلســراع
باستعمال املياه للمعاجلة في الري
والبدء الفوري بوضع الئحة جديدة
حول استعمال املياه املعاجلة للري".
واضــاف ان "هذا االقتــراح يهدف
الى املســاعدة في التخفيف من
شــحة املياه وتعزيز الري املستدام
في جميع أنحاء العراق وخاصة في
الوسط واجلنوب ،فضال عن حماية
البيئــة املائية من التلــوث ،وهذه
قضيــة ملحة بشــكل خاص ،الن
االزمة بدأت تستفحل وقد تتحول
الى نزاع ومــن ثم الى صراع لتأمني
املياه سواء للشــرب أو للزراعة بني
املزارعني او احملافظــات او مع الدول
املتشــاطئة بالنظر إلى ندرة املياه
بسبب سياسة دول اجلوار اجلغرافي
للعراق وسوء إدارة ملف املياه داخليا ً
وتعاقب مواســم اجلفاف الناجمة
عن تغير املناخ على العراق ،والطلب
املتزايد على إمــدادات املياه للزيادة
الكبيرة في عدد سكان البلد".
وبحســب حمزة فان "هــذه املياه
املعاجلة مع مياه البزل لو أحســن
إســتخدامها عندما تكون ضمن
احلد األدنــى ملتطلبات اجلودة إلعادة
اســتخدام املياه في الري الزراعي
وكذلك إعــادة تغذية طبقات املياه
اجلوفية بعد ضمان ســامة إعادة

أستاذ في جامعة
دهوك :الحلول
لمعالجة الشحة المائية
في العراق موجودة،
شريطة توافر اإلرادة
والعزم ،وان أحد
الحلول للتخفيف من
األزمة المائية التي
تعصف بالعراق هو
اإلسراع باستعمال
المياه للمعالجة في
الري والبدء الفوري
بوضع الئحة جديدة
حول استعمال المياه
المعالجة للري

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جمعيــة الصيادين العراقيني ،اعتقال
الســلطات الكويتيــة لعدد مــن الصيادين
العراقيني ،في خور عبداهلل.
ونقلت تقرير عن جمعية الصيادين العراقيني
فــي البصــرة ،أن دورية من خفر الســواحل
الكويتيــة اعترضت زورق صيد عراقي في خور
عبد اهلل".
وأشار التقرير الى إغراق الزورق واعتقال سبعة
صيادين يعملــون على متنه ،مــن قبل خفر
السواحل الكويتية".
بــدوره ،قــال قائممقــام قضاء الفــاو وليد
الشــريفي في تصريح صحفــي ،إن "هناك
معلومات أولية تفيــد بإصابة أحد الصيادين
بجروح من قبل الدوريــة الكويتية" ،مضيفا ً
أن "هذا النــوع من التجاوزات عــادة ما يزداد
خالل مواســم الصيد ،وبدورنا جندد مطالبتنا
للحكومة العراقية بوضع حد لهذه التجاوزات
اخلطيرة".

مقتل وإصابة  358مدنيًا
عراقيا ّ
جراء اإلرهاب
خالل شهر أيار الماضي

جانب من جفاف لنهر دجلة جنوبي البالد
استخدام املياه ،سيوفر للمزارعني
إمدادات بديلة من املياه للري ،على
أن يرافــق هذه العملية إســتمرار
املتابعة والرصد وتشــجيع طالب
الدراســات العليا فــي اجلامعات
العراقيــة والباحثني علــى إجراء
بحوثهم بصدد اإلبــداع واالبتكار
واالســتثمار الفعــال فــي إعادة
استخدام املياه ،وبالتالي خلق فرص
عمل جديدة".
عــادا ً "هــذا اإلجنــاز باإلضافة الى
كونه يحل العديد من مشــكالت
الشــحة املائية وزيادة التوسع في
أســتخدامات االراضــي الزراعية
ســيضعف موقــف دول اجلــوار

صيادين عراقيين

اجلغرافــي للعراق كل مــن تركيا،
إيران وســوريا في ملف املياه ويعزز
موقــف املفــاوض العراقــي في
املفاوضات معهم ،وبنجاح املقترح
هــذا ميكن أن تزيــد إمكانية إعادة
االســتخدام الســنوي للمياه إلى
أضعاف الكميات في املســتقبل
والتــي مــن شــأنها أن تقلل إلى
حد كبير من اإلجهــاد املائي العام
في العــراق بتوفر احلــد األدنى من
املتطلبــات املائية على مســتوى
العــراق وتخليــص املنطقــة من
ملوثات هذه امليــاه وخاصة الثروة
الســمكية حيــث عندمــا يتم
تصريف مياه اجملاري الى األنهار من

دون معاجلتها فانهـا تلـوث احليـاة
والبيئـــة احليويـة فـــي األنهـار
واملسطحـات املائيـة".
وعــن ابرز احللــول االســترتيجية
البعيدة املــدى لالرتقاء بإدارة املوارد
املائيــة ،افاد حمزة بالقول انه " في
ســبيل االرتقاء بآليات التطوير في
مجال إدارة املــوارد املائية ،في ظل
الشــح املائي املتزايــد ،ومواجهة
األزمــة املائية احلالية فــي العراق
ومنع التجاوز على احلصص املائية
وتقليل االستهالك ومنع احملسوبية،
يتطلــب األمــر اســتحداث إدارة
مركزية لنظــم الرصد واالتصاالت
«التليمتري»".

مبينــا ان ذلــك "يكون بإنشــاء
شــبكات الرصــد واملراقبــة
األتوماتيكيــة لبيانــات املياه كما
ونوعا ،ملســاعدة متخــذي القرار
ومهندســي توزيع املياه في اتخاذ
القرار املناسب في الوقت املناسب
بناء على بيانات دقيقة ومســتمرة
جلمع البيانات ليكــون لدينا نظام
معلومات خاص بـــاإلدارة الذكية
للموارد املائية".
ويرى حمزة ان "العراق يواجه حتديات
حقيقية تتمثل مبرحلة الفقر املائي
حاليــا ،وهــذا يتطلب مناقشــة
اســتراتيجية احتياجــات املــوارد
املائية لعام  2035بجدية ،فضال عن

انه ينبغي أثناء املبادالت االقتصادية
مع كل من تركيا وإيران أن تكتسب
العملية بعدا ً مائيا ً متنامياً ،ونضع
ضمان حقوق العــراق املائية هدفا ً
نســعى لتحقيقــه ،الن العــراق
يعاني من اإلجهاد املائي على مدار
الســنة ،وندرة املياه تشكل مصدر
قلق للســكان ،ووفقــا لتوقعات
تغ ّيراملناخ ســتزداد املشكلة أكثر
سوءاً".
مرجحــا انه "في العقــود املقبلة
ستؤثر الشــحة املائية سلبا ً على
ســكان العراق بجميــع مفاصله
 ،ويجب أخذ تدابيــر فورية لتوفير
املياه وكفاءة استخدامها".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفادت األرقام التي سجلتها بعثة األمم املتحدة
مبقتل ما مجموعه
ملساعدة العراق (يونامي)
ِ
 95مدنيــا ً عراقيا ً وإصابــة  163آخرين ،ج ّراء
أعمال اإلرهاب والعنف والنزاع املســلح التي
وقعت في العراق خالل شهر أيار .2018
وتشــمل هذه األرقام سائر املواطنني وغيرهم
ممن يعــ ُّد من املدنيني وقت الوفــاة أو اإلصابة
 كالشــرطة في مهام غيــر قتالية والدفاعاملدني وفرق األمن الشخصي وشرطة حماية
املنشآت ومنتسبي قسم اإلطفاء.
سجلتها يونامي
ومن بني األعداد الكلية التي ّ
للخســائر خالل شــهر أيار  ،بلغ عدد القتلى
املدنيني  86شخصا ً (ليس من بينهم أفرادُ من
الشرطة) ،فيما بلغ عدد اجلرحى املدنيني 148
شخصا ً (ليس من بينهم أفراد من الشرطة).
وكانت محافظة بغداد األكثــر تضرراً ،حيث
بلغ مجموع الضحايا املدنيني  117شــخصا ً
( 45قتيــاً و 72جريحاً) ،تلتها محافظة ديالى
حيث سقط  9قتلى و 35جريحاً ،ثم محافظة
أشــخاص مصرعهم
كركوك حيث لقي 20
ٍ
وأُصيب 16آخرون.

تتمات ص1
املوارد املائية :مياه الشرب والبلديات
مؤمنة وملء سد اليسو ينذر بإعدام
احملاصيل الصيفية
موضحا ً أن "االســبوع املقبل ســوف
تتضح لنا الصــورة كاملة لنعرف كم
يصل إلى العراق من اطالقات مائية مع
تنفيذ املشروع".
أمنت موضوع املياه
ونوه إلى أن "الوزارة ّ
الصاحلة للشــرب ،وكذلــك املتعلقة
باالغراض البلدية وســقي البســاتني
املوسمية".
من جانبهــا حذرت املفوضيــة العليا
حلقــوق االنســان ،امس الســبت ،من
خطورة تفاقم مشــكلة شــح املياه
مع حلــول فصــل الصيــف ،مؤكدة
اســتعدادها للتحرك دوليــا ً لضمان
حقــوق العــراق املائية بالتعــاون مع
اجلهات احلكومية.
ولفتــت املفوضيــة في بيــان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه الى ان
“النقص امللحوظ في مياه نهري دجلة
والفرات هو بســبب اإلجــراءات املائية
املتبعة من قبل الدول اجملاورة للعراق “.
واضاف البيان ان “املفوضية تتابع بقلق
شديد شح املياه وما يرافقه من اضرار
حياتية ومعيشــية على سكان العراق
واراضيهم الزراعيــة التي تعتمد على
الري بشــكل رئيســي ،وما ينجم عن
ذلك مــن مخاطر تهدد الثروة احليوانية
وتفاقم حالة التصحر واجلفاف احلالي”.
واعرب البيان عن “اســتعداد املفوضية
للتعاون مع اجلهات احلكومية والتحرك
دوليــا ً ونقل معاناة الشــعب العراقي

وضمان حقه في االســتفادة من املياه
“ ،مطالبــة في الوقت نفســه اجلميع
" باإللتزام مبا ورد فــي املواثيق والعهود
الدولية".
لكن املستشــار االقدم لــوزارة املوارد
املائية نبه إلى أن "املشكلة التي سوف
نعاني منها تتعلــق بتقييد في زراعة
احملاصيل الصيفية الســيما الرز والذرة
الصفراء".
ودعا "جميع املســتفيدين مــن املياه
الســيما العاملــن في مجــال زراعة
احملاصيــل الصيفيــة إلــى االلتــزام
بحصصهم وعدم التجاوز على حصص
غيرهم املائية".
وأكــد ذيــاب أن "االزمة ســوف يعاني
منها جنوب العراق ،وبالدرجة االساس
محافظتــي املثنى وذي قار بالنســبة
لنهــر الفــرات ،وميســان والبصــرة
بالنسبة لنهر دجلة".
وحتدث عن "اضرار ســوف تصيب اهوار
العراق وشط العرب" ،مبينا ً ان "الوزارة
استنفرت جميع اجلهود من اجل تالفي
االثار السلبية لالزمة من خالل تنظيف
االنهر ومعاجلــة االختناقات التي تقلل
مناســيب املياه ومعاجلــة االضرار في
محطات حتلية ماء الشرب".
وأكمــل ذياب بالقــول إن "العراق على
اعتاب صيف قــاس وحتديــات كبيرة،
ينبغي حصــول تضافــر للجهود بني
الــوزارات املعنية وكذلــك املواطن من
أجل ايقاف اي هدر للمياه".
من جانبه ،ذكر رئيس جلنة الزراعة واملياه
النيابية فرات التميمي في تصريح إلى

"الصبــاح اجلديد" ،أن "اطــاق تركيا
ملشروعها ينبغي من احلكومة العراقية
أن تسلك كافة املسالك الدبلوماسية
والدولية من أجل جتنيــب البالد كارثة
بيئية".
واضاف التميمــي أن "اجلهود احلكومة
لم تكن باملستوى املطلوب طيلة املدة
املاضية ،ونحــن اليــوم مقبلون على
ازمة ينبغي اطالق مباحثات ســريعة
والضغط على اجلانب التركي".
وأشــار إلــى أن "املعلومــات تفيد بان
ازمة املياه ســوف تلحق ضــررا ً كبيرا
باملواطن العراقي السيما في احملافظات
اجلنوبية".
يشــار إلى أن العراق طالب تركيا اكثر
من مرة بعدم امالء ســد اليسو كونه
يلحق ضررا ً كبيرا ً بنهري دجلة والفرات
مع مخاوف من حصول كارثة بيئية.
"الكهرباء"  :غايتنا من شراكة
القطاع اخلاص ترشيد الطاقة
وأوضــح ،أن "وزارة الكهربــاء تهيــب
باملواطنــن الســاكنني فــي مناطق
تنفيذ املشــروع وفــي املناطق األخرى
بعدم االســراف باســتهالك الطاقة
وترشــيدها قــدر املســتطاع ،وعدم
التجاوز على شبكات التوزيع وتسديد
اجــور االســتهالك بالتعرفة اخملفضة
واملدعومة من قبــل احلكومة" ،مؤكدا ً
أن "هنــاك طاقــات توليديــة جديدة
ســتدخل منظومة الكهرباء الوطنية
خالل االســبوعني املقبلني ستســهم
بزيــادة ســاعات التجهيز فــي بغداد

واحملافظات".
وشهدت بعض محافظات اجلنوب خالل
االيام املاضية ،تظاهرات احتجاجا على
تردي الطاقــة الكهربائية ،وذلك عقب
إعالن وزارة الكهربــاء بوجود انخفاض
بتجهيــز الطاقــة للعاصمــة بغداد
ومحافظات الفرات األوســط ،بدءا من
يوم  19أيار ولغاية يوم  26من الشــهر
نفســه ،عازية ذلك إلى تأمني سالمة
مالكاتهــا العاملني إلضافــة وحدات
توليدية جديدة إلى اخلدمة.
احلكومة تعتزم تقدمي موازنة
تكميلية تتناسب وزيادة أسعار
النفط
وتابــع صالــح أن "العــراق خــرج من
عنق الزجاجة ووضع احللول املناســبة
وبشهادة دول العالم في ظروف معقدة
تتمثل مبــا حصل في أســعار النفط
وكذلك استمرار االنفاق على احلرب ضد
تنظيم داعش اإلرهابي".
مــن جانبه ،ذكــر اخلبير في الشــؤون
املاليــة صفوان قصي فــي حديث إلى
"الصبــاح اجلديد" ،أن "ســعر برميل
النفط العراقي في االســواق العاملية
قد جتاوز حاليا سبعني دوالراً"
واوضــح قصي أن "عمليــة الزيادة مع
بقــاء اتفاق الــدول املصــدرة للنفط
(اوبك) امــر ايجابي بالنســبة للعراق
الذي يعتمد بشكل كبير على ايرادات
النفط في متويل موازنته".
وأشار إلى أن " من املرجح خملرجات هذه
الزيادة أن تؤدي إلــى وجود فائض ميكن

اســتثماره في متويــل العجز اخملطط
ملوازنة العام احلالي".
وأكد قصي أن "هذه الزيادة سوف متكن
مــن تســديد القروض التي ســبق أن
حصل عليها من دول ومنظمات خالل
املدة املاضية".
وفي ســياق متصــل ينصــح اخلبير
االقتصــادي عبــاس الغالبــي ،بـــأن
تخصص املوازنــة التكميلية في حال
إقرارها إلى الشق االستثماري".
وقــال الغالبــي لصحيفــة ‘‘الصباح
اجلديد‘‘ أن "العراق يحتاج إلى مشاريع
اســتثمارية من اجل تشــغيل األيادي
العاملة وتوفير بنى حتتية ،فيجب أن ال
تنصرف املوازنة التكميلية إلى الشــق
التشغيلي".
يشــار إلــى أن تراجع اســعار النفط
في الســنوات الســابقة ادى إلى ازمة
اقتصاديــة كبيرة عانــى منها العراق
واجبرته علــى اتخاذ عدد من االجراءات
التقشــفية اثرت بشــكل كبير على
املشاريع االستثمارية.
ترامب يلتقي اونغ في الثاني عشر
من الشهر اجلاري بسنغافورة
وكان بومبيــو وكيم يونغ شــول اجريا
محادثات اســتغرقت ســاعة ونصف
الساعة على عشاء األربعاء املاضي.
وكتــب بومبيــو الــذي رافقــه اندرو
كيــم ،رئيــس إدارة كوريا فــي وكالة
االستخبارات املركزية االميركية (سي
آي ايه) ،في تغريدة "عشــاء شهي مع
كيم يونغ شــول في نيويورك مســاء

اليــوم .الوجبــة تضمنت حلومــا وذرة
وجبنة".
ونشرت وزارة اخلارجية االميركية صورا
للرجلني علــى رأس مفاوضي البلدين
املتعاديني ،وهما يتأمــان مانهاتن من
نافذة في شــقة في الطابق التاســع
والثالثــن من برج قريب مــن مقر االمم
املتحــدة ،وأخرى مع أعضــاء الوفدين
جالسني حول مائدة.
وتهــدف املفاوضات االميركية الكورية
الشــمالية الــى حتديد مــا اذا كانت
واشــنطن وبيونــغ يانــغ قادرتني على
التوافق على برنامج عمل للقمة التي
حدد موعدها في  12حزيران/يونيو.
وبذلك ميكنهما تســريع االستعدادات
لهذا االجتماع بعد أســبوع من توجيه
ترامب رسالة الى كيم جونغ اون يؤكد
فيها إلغــاء القمة وينتقــد "املوقف
العدائــي" لبيونــغ يانــغ .وبعيد هذا
االنقالب،عــاد التفاؤل مجددا الى درجة
ان واشنطن باتت تتوقع عقد القمة في
موعدها.
اال ان الناطقــة باســم البيت االبيض
ساره ســاندرز أكدت مجددا انه لعقد
القمة "يجب ان يكون نزع االســلحة
النووية" لكوريا الشــمالية "في صلب
اللقــاء" .واضافــت "يجب ان يشــعر
الرئيــس بان تقدمــا يتحقق على هذه
اجلبهة".
لذلك ،يحاول بوبيو وكيم يونغ شــول
التقريــب بني تطلعــات ال ميكن اجلمع
بينها من حيث املبدأ.
وتطالــب واشــنطن "بنــزع كامــل

لالســلحة النووية قابــل للتحقق وال
ميكن الرجوع عنــه" .وال تنوي التراجع
عن العقوبات الدوليــة اال بعد انتهاء
هذه العمليــة الطويلــة واملعقدة او
حتقيق تقدم كبير فيها.
االتصاالت تختار منفذ إبراهيم
اخلليل لنصب بوابات النفاذ لالنترنت
ولفت البيــان الى ،إن "هــذه البوابات
تســمح بأحكام الســيطرة بشكل
كامل علــى جميع الســعات الواردة
من تركيا إلى شــبكات االتصاالت في
بغــداد ،وبالتالي ســيكون املنفذ حتت
مراقبة كوادر وزارة االتصاالت االحتادية،
ويعد هذا إجنــازا ً مهما ً يحدث ألول مرة
وبهذه اخلطوة أصبحت وزارة االتصاالت
املركزية من الوزارات الســباقة بتنفيذ
إتفاق مع إقليم كردستان فيما يخص
وضع بوابات النفــاذ الدولية لالنترنت
مبنفذ إبراهيم اخلليل احلدودي".
وأشــار إلى أن "مســؤولي وزارة النقل
واالتصــاالت فــي اإلقليــم أعربوا عن
اســتعدادهم الكامل لتحقيق تعاون
بناء ومشــترك وبكافة اجملاالت خدمة
للصالح العام".
وكانت وزارة االتصــاالت قد أكدت في
وقت ســابق "ســعيها اجلاد لتشغيل
مشروع بوابات النفاذ الدولية لالنترنت
من خالل ربط وتشغيل سعات االنترنت
الداخلــة للبالد عبــر املنافــذ البرية
والبحريــة ،ومكافحــة التحايل الذي
يتســبب بخســائر مالية كبيرة باملال
العام".

الملف األمني

ضبط اعتدة من مخلفات تنظيم "داعش" غربي بغداد * هجوم مسلح في مركز ناحية جلوالء شرقي بعقوبة
ّ
تفجر حقال للعبوات الناسفة شمالي األنبار * اعتقال  42شخصا الشتراكهم بنزاعات عشائرية في البصرة
القوات األمنية
بغداد – ضبط اعتدة
ذكر مصدر أمني فــي قيادة عمليات
بغداد أمس الســبت ،ان مفارز امنية
تواصــل تنفيذها لعمليــات البحث
والتفتيــش عــن اخمللفــات احلربيــة
لعصابــات داعــش اإلرهابيــة ضمن
قواطع املسؤولية.
وقال املصدر لقــد نفذ واجب تفتيش
ضمن مناطــق (الفلوجيني ،الزوينات،
ام جنــم األولــى) غربي بغــداد ،نتج
عنه :العثور على ( )3عبوات ناســفة
و( )9قنبرة وقذيفــة مختلفة األنواع
واالحجــام و( )3رمانــاة قاذفــة ضد
االشــخاص ،فجرت موقعيا ً ومن دون
وقوع حادث" .
ديالى – هجوم مسلح
اكد مصدر محلي في محافظة ديالى

امس الســبت ان مدنيا اصيب بجروح
حرجة بهجوم مســلح شمالي شرق
بعقوبــة ،فيما عثر علــى جثة قرب
ضفاف نهر دجلة شمالي بعقوبة.
وقال املصــدر إن "مدنيا اصيب بجروح
بالغة باطــاق نار من قبل شــخص
بدوافع جنائية في مركز ناحية جلوالء
(70كم شــمال شــرق بعقوبة) على
وفــق املعلومــات االوليــة" ،مبينا ان
"االجهزة االمنية بدأت عملية البحث
عن اجلاني"  ،مضيفــا ان "قوة امنية
وبناء علــى بالغ االهالــي عثرت على
جثة قرب ضفاف نهر دجلة في اطراف
قضاء اخلالص (15كم شمال بعقوبة)
وعليها اثار اطالق نار .
صالح الدين – عملية تسلل
افاد مصدر امني في شرطة محافظة
صالح الدين امس الســبت ،بأن عائلة

مكونــة من  12شــخصا قتلت على
يــد عناصر مــن "داعش" شــمالي
الضلوعية.
وقال املصدر ان "تنظيم داعش تسلل
فجر يــوم امس الى قريــة الفرحاتية
شمالي الضلوعية ،وقام بقتل عائلة
مكونة من  12شــخصا في القرية"
 ،مضيفــا ان "قــوة امنيــة طوقت
مكان احلادث وفتحــت حتقيقا ملعرفة
مالبساته .
االنبار – تفجير حقل الغام
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظــة االنبار امس الســبت ان
القوات األمنية فجرت حقال للعبوات
الناسفة شمالي احملافظة .
وقــال املصدر ان القــوات األمنية في
قيادة عمليات االنبار متكنت من تفجير
 42عبوة ناسفة وهي عبارة عن حقل

للعبوات الناسفة في تقاطع السالم
إلى محطة قطار الفالحات"  ،مضيفا
كما طهرت القــوات األمنية ،طريقا ً
في منطقة البــو مجبل ومتكنت من
تطهيــر  4كيلو متر من طريق املقبرة
وعاجلت عبوتني ناسفتني شكلية ضد
الدروع".
الديوانية – عمليات دهم
اعلن مصدر امني في مديرية شرطة
الديوانية امس السبت ،القبض على
 14متهما بعمليات دهم بينهم تاجر
مخدرات في احملافظة.
وقال املصدر إن "دوريات مركز شرطة
الشــامية وقســم االســرة القــت
القبــض على  7متهمــن مطلوبني
للقضاء بقضايا التشــاجر والتهديد
وذلك خالل عمليــات دهم قامت بها
ملتابعــة املطلوبني الــى القضاء وقد

اتخذت االجراءات القانونية بحقهم"
 ،مضيفــا ً ان مفارز قســم مكافحة
اإلجــرام متكنــت من إلقــاء القبض
على شــخصني متهمني بالســرقة
ومطلوبــن للقضاء علــى وفق املادة
." 446
ذي قار – نزاع عشائري
افاد مصدر محلي بقضاء سيد دخيل
شرقي محافظة ذي قار امس السبت،
بأن نزاعا مسلحا ً أودى بحياة مواطنني
اثنــن واصابة ثالث بجروح بســبب
خالف على تشغيل مولدة كهربائية
اهلية ،مشــيرا الى ان القوات االمنية
اعلنت حالة "النفير العام" هناك.
وقــال املصــدر ان "خالفا ً نشــب بني
صاحب مولدة اهلية واحد املشتركني
بهــا ،في احدى مناطق قضاء ســيد
دخيــل شــرقي ذي قار ،وتطــور الى

نزاع مسلح بني عشــيرتي الطرفني،
آل بوزيــاد والهصاصرة ،واســفر عن
مقتل شخصني واصابة ثالث بجروح
خطرة".
نينوى – ضبط معمل عبوات
اعلــن مركز االعــام االمنــي امس
الســبت ضبــط معمــل لصناعة
العبــوات الناســفة مــن مخلفات
تنظيم "داعــش" االرهابــي جنوبي
مدينة املوصل.
وقال الناطق باســم املركــز العميد
يحيــى رســول "بجهــود متميــزة،
متكنت مفارز مديرية االســتخبارات
العســكرية من الوصــول الى احد
معامل تصنيع العبوات الناسفة من
مخلفات داعش االرهابي في منطقة
امللوثة بناحية العبور جنوبي املوصل".

البصرة – نزاعات مسلحة
كشف مصدر امني في قيادة عمليات
محافظة البصرة امس السبت إلقاء
القبض على  42شخصا الشتراكهم
بنزاعات عشائرية مسلحة في أنحاء
مختلفة من احملافظة.
وقــال املصدر إن "قطعــات من قيادة
عمليات البصــرة والوحدات امللحقة
بهــا نفــذت مداهمات فــي نواحي
الهارثــة والديــر واإلمــام الصادق ،
أســفرت عن القاء القبــض على 31
مــن املتورطني في نزاعات عشــائرية
وحتويلهم الى مديرية شرطة الهوير"،
مبينا ً أن "قوة أخرى من الفوج الثالث
التابع للواء املغاوير ألقت القبض على
 11من املشــاركني في نزاع عشائري
شهدته منطقة الصينخ في ناحية
الهارثة".
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مضخات تقوية في مواقع
تصفية المياه بالمناطق
التي تعاني الشحة

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغداد عن ربــط مضخات تقوية
في مواقع تصفية امليــاه باملناطق التي تعاني
الشحة ضمن قاطع بلدية بغداد اجلديدة.
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم ان «مالكات
قســم املاء بدائرة بلدية بغــداد اجلديدة قامت
بنصــب مضخات تقويــة في مواقــع الضخ
والتصفية الفرعيــة بإجتاه املناطق التي كانت
تعاني من الشــحة وتقوية الدفع بإجتاه نهاية
اخلطوط «.
واضافت ان «مالكات القسم قامت ايضا بأعمال
اصالح عدد من الكسور والنضوح في شبكات
املــاء الصافي ضمن احمللتــن (745و )743عالوة
على القيام بإســتحداث شمعتني لنقل املياه
باآلليــات احلوضية الى االحياء غير اخملدومة في
منطقة املعامل واملناطق اخملدومة التي حتصل
فيها الشحة خالل فصل الصيف الواقعة عند
نهايــة خطوط نقل امليــاه «  ،مبينة ان «امانة
بغــداد جتدد دعوتها املواطنني الى احلد من هدر
املياه وترشيد االستهالك وعدم استعمال املاء
الصافي في اعمال سقي املزروعات «.

تسيير خط (  ) 58لنقل
المواطنين من باب

المعظم الى قرية سعيدة
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامة لنقل املســافرين
والوفود فتح اخلط رقم  58كخط جتريبي لنقل
املواطنني من منطقة باب املعظم الى مدخل
قرية سعيدة بحافالت ذات الطابقني .
وبــن مدير عام الشــركة املهندس عبد اهلل
لعيبــي باهض ،انه اســتجابة لطلب اهالي
منطقــة ســعيدة القريبــة من معســكر
الرشيد بتشغيل حافالت ذات الطابقني لهذه
املنطقة والتي وردت من خالل مواقع التواصل
االجتماعي  ،فقد جرى تشــغيل اخلط بواقع
ثــاث دورات يوميا كخط جتريبي من منطقة
باب املعظم الــى مدخل القرية ملدة شــهر
وبعدها يعــاد حتديد معياريــة اخلط من قبل
جلنة حتديد املعيارية للنظر فيما حققه اخلط
من جدوى اقتصادية.

مناشدة
امام انظار املعنيني واملسؤولني في الدوائر ذات
العالقة
بعد التحية
ال يخفــى على املســؤولني احملليــن وهم ميرون
بعجالتهــم عبر جســر بعقوبــة الثالث او ما
يطلق عليه اســم جسر (اجلورجية ) الذي يربط
بني تقاطع القدس وعبداهلل بــن علي ومعاناة
املواطنني لكثرة التخسفات وااللتواءات الناجتة
عن عدم االلتزام باحلموالت اخلارجية التي تنقلها
الشاحنات وهي تتجاوز احيانا اكثر من ضعفي
وزن احلمولة اخملصصة لعبور هذا اجلسر .
ان هــذا االمر يعنــي غياب الرقابة عــن االوزان
اجلســرية اخملصصة في الطــرق اخلارجية التي
باتت عدمية اجلــدوى لعدم التدقيق في حموالت
الشــاحنات التي من املفترض ان تشدد الرقابة
عليها وعــدم املقايضة بشــكل او باخر لعدم
شعور املواطن باملســؤولية جتاه البنى التحتية
التي تنفذها اجلهات املعنية في هذا البلد والتي
باتت مع االسف ســوى مجرد محطات عدمية
النفع واجلدوى .
نطالب املسؤولني بتفعيل دور العاملني في هذه
احملطات املنتشــرة على الطرق اخلارجية والزام
اصحاب الشــاحنات باحلمــوالت املقررة وفرض
العقوبــات والغرامات على اخملالفــن منهم ،
حتى بات جســر بعقوبة الثالــث بال صيانة وال
تأهيل وكأن الشــاحنة تســير في دروب وممرات
تثير الدهشة والسخرية حتى بات املواطن يجد
نفسه يســير في التواءات التوجد مثلها اال في
في مدن االلعاب املنتشرة في عموم البالد .

معامل الحديد والصلب في البصرة تحت التأهيل

الصناعة تعلن ( )26مشروعا وفرصة استثمارية لدى شركاتها
بغداد  -الصباح الجديد:
كشفت وزارة الصناعة واملعادن
عــن اكثر مــن ( )26مشــروعا
وفرصة استثمارية متاحة لدى
عدد من شركاتها املتخصصة
في شــتى اجملــاالت الصناعية
الكهربائيــة وامليكانيكيــة
والكيمياوية واالنشــائية خالل
العام احلالي.
واوضــح مديــر عــام دائــرة
االستثمارات في الوزارة املهندس
ســعدي محمد عايش ان وزارة
الصناعة واملعادن قامت باالعالن
عــن اكثر مــن ( )26مشــروعا
وفرصة اســتثمارية في شتى
القطاعــات االنتاجية اخلاصة
بالشــركات واملعامــل التابعة
لها بعد اعداد ودراســة امللفات
االســتثمارية املتضمنة لهذه
املشاريع بشكل متكامل  ،الفتا
الى توجــه الوزارة وانســجاما
مــع التوجــه العــام للدولــة
نحــو الشــراكة واالســتثمار
مع شــركات القطــاع اخلاص
الرصينــة واملتخصصة لغرض
اعادة تأهيل وحتديث وتشــغيل
املعامــل واملصانع والشــركات
التابعة للوزارة وفقا للضوابط
والتعليمات احلكومية النافذة ،
مشيرا الى اجراء دراسة وحتليل
جميــع العــروض التي ســترد
الى الوزارة حول هذه املشــاريع
والفرص االســتثمارية املعلنة
بغية االحالة بعد اســتحصال
املوافقــات االصوليــة وحلــن
التوصل الى مرحلة التوقيع.
واضاف املدير العــام ان الفرص
واملشــاريع التــي اعلــن عنها
شــملت اربعــة مشــاريع في
الشــركة العامــة للصناعات
الهيدروليكية لتجميع مولدات
القــدرة الكهربائيــة وتصنيع
الكــوامت وتصنيــع وجتميــع
معــدات تخصصيــة خدمية
متنوعــة وتصنيــع منظومات
التشــحيم والتزييت ومشروع
تصنيع معــدات مغنطة املياه

تسعى وزارة
الصناعة الى
الشراكة واالستثمار
مع شركات القطاع
الخاص الرصينة
والمتخصصة لغرض
إعادة تأهيل وتحديث
وتشغيل المعامل
والمصانع والشركات
التابعة لها

مبنى وزارة الصناعة واملعادن

واربعة مشــاريع في الشــركة
العامة للصناعــات التعدينية
لتأهيل وحتديث مصنع تنشيط
البنتونايــت ومشــروع مملحة
البصرة ومعمل انتاج مسحوق
االملنيــوم ومعمــل مطحنــة
البنتونايــت اضافــة الى ثالثة
مشاريع في شركة ديالى العامة
لتطويــر املقيــاس االلكتروني
وانتــاج املقياس الذكي ومعمل
املكواة البخاري ومعمل املراوح
السقفية ومشروعني اثنني في
الشــركة العامــة للصناعات
املطاطيــة واالطــارات ملصنع
اطارات بابــل ومصنع املنتجات
املطاطية فضال عن مشــروعي
تأهيل مصنــع االملنيوم وتأهيل
معمــل القابلوات في شــركة
اور العامــة ومعملي اســمنت
الفلوجة االبيض واسمنت بابل

في الشركة العامة لالسمنت
العراقية .
وقــال ان الفرص االســتثمارية
املعلنة شــملت ايضــا معمل
انتــاج الغــازات الصناعيــة
والطبيــة ومعمل انتاج وتعبئة
مياه الشــرب الصحية ومعمل
الفالتــر في شــركة الــزوراء
العامــة ومعمل انتــاج االلواح
الزجاجية في الشــركة العامة
للزجــاج واحلراريــات ومعمــل
طابــوق الصويرة في الشــركة
العامة للصناعات االنشــائية
ومشروع تطوير وتأهيل مكائن
التشــغيل امليكانيكــي فــي
شركة الفارس العامة ومشروع
انتاج االســيجة الواقية للطرق
الســريعة في الشركة العامة
للصناعــات الفوالذية ومصانع
الشــركة العامــة لصناعــة

االدوية واملستلزمات الطبية في
ســامراء واخيرا مشروع توسيع
مصنع الصودا والكلور ومصنع
الطارق للمبيدات في شــركة
الفــرات العامــة للصناعــات
الكيمياوية واملبيدات  ،مفصحا
عن انه سيتم االعالن قريبا عن
فرص اســتثمارية فــي مجال
االســتخراج املعدني وصناعة
الفوســفات بعــد االنتهــاء
مــن اعــداد ودراســة امللفات
االستثمارية اخلاصة بها.
على صعيد متصل اعلنت وزارة
الصناعــة واملعــادن ان مجلس
الوزراء وجــه البنــك التجاري
العراقــي بـــتفعيل االعتماد
املستندي اخلاص مبشروع تأهيل
معامل احلديد الصلب بالتمويل
املوجود فــي االعتمــاد املثبت
مــن دون احلاجــة الــى اضافة

تخصيصات  ،مشــيرا الى انه
ســبق وقد حصلــت موافقة
مجلــس الوزراء مبوجــب القرار
املذكور علــى املضي في عقدي
تأهيل وتنفيذ مصنعي الصلب
والدرفلــة وخدماتهما من قبل
شركــــــــة يو بــي هولدنك
التركية خالل مدة ( )20شــهرا
وبكلفــة ( )118مليون دوالر مع
االلتــزام بالطاقــة االنتاجيــة
املتفق عليهــا والبالغة ()500
الــف طن ســنويا ومبــا يجعل
الشــركة العامــة للحديــد
والصلب من الشركات الرابحة
والقــادرة علــى تأمــن رواتب
منتسبيها وميكنها من حتقيق
االرباح.
واكد الشــمري ان وزارة الصناعة
والشــركة العامــة للحديــد
والصلــب تعمل جاهــدة على

تنفيذ قــرارات مجلــس الوزراء
التي جاءت ثمرة للجهود الكبيرة
واالســتثنائية التي بذلت بهذا
املوضوع بتدخل ومتابعة مباشرة
مــن وزيــر الصناعــة املهندس
محمد شــياع الســوداني وحل
جميــع اخلالفــات العالقــة مع
الشــركة التركية بعد جولة من
املباحثات واملفاوضات  ،مشــيرا
الى ان شــركة يو بــي هولندك
التركية قطعت مراحل متقدمة
فــي تصنيــع معدات املشــروع
بالتعاقــد مــع شــركة ()CTS
التركية لتصنيع معدات مصنع
الدرفلة وشركة دانلي االيطالية
لتصنيع معدات مصنع الصلب
ومــن املؤمــل ان يشــهد العام
املقبــل عــودة العمــل واالنتاج
ملعامل احلديــد والصلب واحياء
هذه الصناعة من جديد.

العراق يبحث تنمية الزراعة في
تأهيل مشروع جسر هيت الحديدي في األنبار
اجلســر وهــي األجــزاء املتضررة وأعمدة اإلنارة وانبوب املاء فضالً
بغداد  -الصباح الجديد:
السريععن المحافظات المحررة مع وفد البنك الدولي
اعلنــت وزارة االعمار واالســكان كذلك جتهيز املوقــع باحلديد  H.pاجناز دعامة اجلسر احلديدي

والبلديات واالشــغال العامة عن
مواصلــة تنفيذ أعمال مشــروع
اعادة تأهيل وتطوير جســر هيت
احلديدي الواقع في محافظة االنبار
ضمن صندوق إعادة إعمار املناطق
احملررة وبكلفة جتاوزت املليار دينار.
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان
املالكات الهندســية والفنية في
شركة اشــور العامة للمقاوالت
االنشائية إحدى تشكيالت الوزارة
تواصل تنفيذ أعمال مشروع تأهيل
وصيانة جســر هيت احلديدي في
احملافظــة اذ اجنز عــددا من مراحل

وجكربليت وحديد شيلمان وغيرها
من املــواد التــي يحتاجها العمل
بكميات معينة  ،كما اعيد تثبيت
وصيانة األجزاء الســليمة ملسافة
 ١١٢م.ط ،مشــيرا ً الى ان االعمال
تنفذ حســب املواصفــات الفنية
املطلوبة.
وبــن املركز االعالمــي ان االعمال
شــملت إجناز تثبيت  ١١٢٠م ٢من
احلديــد اضافــة الى إجنــاز أعمال
التظيف بالعصف الرملي والصبغ
بكمية  ١١٢م.ط من أصل ٢٠٠م.ط
ورفع ونقل السياج احلديدي القدمي

والنصب من جهــة هيت متمثلة
بدق الركائز عدد  ١٢ركيزة وتنصيب
الروافد للفتحــة املالحية وتنفيذ
املكتفــات وكذلك اجنــاز عدد من
األعمال األخرى اخلاصة باجلسر .
يذكر أن شــركة اشــور أجنزت في
وقت سابق جسر الهارونية وطريق
خانقني نفط خانه في ديالى واجنزت
جســر املثنــى الثاني فــي نينوى
وجسر احملمدي في االنبار وعددا من
املشاريع األخرى التي كان لها األثر
الكبير في تقدمي اخلدمة إلى اهالي
تلك احملافظات .

بغداد  -الصباح الجديد:
بحث الوكيل الفني لــوزارة الزراعة
الدكتور مهدي ضمد القيســي مع
وفد البنك الدولي وفريق إدارة املشروع
الطارئ لتنميــة القطاع الزراعي في
العراق .
وأكــد الدكتور القيســي اإلســراع
بتمويل املشــروع والتنفيــذ بإعادة
تأهيــل البنيــة التحتيــة للقطاع
الزراعي بشــقيه النباتــي واحليواني
في احملافظات احملــررة (نينوى وصالح
الديــن وديالــى واألنبــار) فضالً عن

فــي املناطق احملررة  ،فيما نوقشــت
املعوقات التي تعترض تنفيذ املشروع
التمويــل اإلضافي الطــارئ لتنمية
النشاط الزراعي في هذه احملافظات.
وشــدد الوكيل الفنــي على ضرورة
اعداد الدراســات املتعلقــة باجلانب
الزراعــي باالعتماد علــى واقع احلال
وخبرة اخملتصني في هذا اجملال  ،لتكون
متناغمة مع طبيعة التحديات التي
تواجه القطاع الزراعي ورؤية اخملتصني
واخلبــرة املتراكمة واســتثمارها في
دعم املشروع.

حتســن قدرات املزارعــن وجتهيزهم
باملســتلزمات الزراعية  ،مبينا حرص
الــوزارة املتواصل علــى تزويد ودعم
الفالحــن واملزارعني من األســمدة
والبذور واملبيــدات  ،اضافة الى دعم
العملية الزراعية وتزويدها بالتقنيات
احلديثة من قبل البنك الدولي .
كمــا جرى خــال اللقاء مناقشــة
اجلوانــب الزراعيــة املشــمولة في
املشــروع ومنهــا (املســتوصفات
البيطريــة ومعامل تنقيــة البذور
واخملازن التابعة لها واملراكز اإلرشادية)

حمالت خدمية واسعة لرفع األنقاض وفتح الشوارع في نينوى
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالســكان
والبلديات واالشغال العامة عن
مواصلــة تنفيذ اعمال حمالت
خدميــة كبرى لرفــع األنقاض
وفتح العديد من الشــوارع في
محافظة نينوى.

تقرير

وذكــر املركز االعالمــي للوزارة
ان املــاكات الفنيــة واخلدمية
العاملة فــي مديرية البلديات
العامــة إحــدى تشــكيالت
الوزارة نفــذت عددا من احلمالت
اخلدمية الواسعة شملت فتح
وتنظيف الشــوارع والساحات

العامة ورفع األنقاض والنفايات
إضافــة الى فتح الشــوارع في
احملافظــة ومبشــاركة عدد من
اآلليــات التخصصيــة لتقدمي
أفضــل اخلدمــات إلــى أهالي
نينــوى والنهــوض بالواقــع
اخلدمــي واألســراع فــي إعادة

احليــاة والعائالت إلــى مناطق
سكناهـم.
وبني املركز االعالمي أن األعمال
اخلدمية شــملت رفع ما يقرب
مــن ( )12500م3مــن النفايات
واألنقاض حيث شــمل العمل
في املؤسسات البلدية ( مخمور

– ديبكــة – والكويــر ) إضافة
إلــى أعمال تعديل الســاحات
وتنظيفها ودفن املســتنقعات
واجلــزرات ودفــن ما يقــرب من
( )1000م.3
اضافــة الــى أعــادة تأهيــل
اجلســر االنبوبي العائم الواقع

في منطقة احلضــر ( النمرود)
وبطــول ( )300م.ط نتيجــة
انهياره بالســيول املائية التي
حصلت وإن تأهيله يسهم في
تســهيل حركة الســير واملارة
وعبور املواطنيـــن وتسهيـــل
حركتهـم.

ارتفاع كميات الحنطة المسوقة لمخازن التجارة

إنجاز تجهيز الطحين الصفر لحصة شهر رمضان في أغلب المحافظات
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلنــت الشــركة العامــة لتصنيع
احلبوب عــن االنتهاء مــن جتهيز مادة
الطحني الصفر حلصة شــهر رمضان
املبارك في اغلب احملافظات .
واوضــح مديــر عــام الشــركة طه
ياســن عباس ان محافظات ميسان
واالنبار اجنزت توزيــع املقرر من احلصة
الرمضانية فيما جتاوزت نسبة جتهيزها
 80%في السليمانية  ،الفتا الى االعالن
في وقت ســابق عن اكمــال التجهيز
في محافظات كربــاء واملثنى  ،كما
ان اخلطة التســويقية التــي اقرتها
الشركة تتضمن اجناز جتهيز الطحني
الصفر قبل نهاية الشــهر الفضيل
حيث ان نســبة االنتاج والتوزيع بلغت
مراحل متقدمة في عموم البالد .
واشار املدير العام الى ان عملية انتاج
وتوزيع احلصة الرمضانية من الطحني

الصفــر التتقاطع مع انتــاج وجتهيز
الطحــن املوحد اخملصــص للبطاقة
التموينية وان عملية تســلم احلبوب
من قبل املطاحن العاملة مســتمرة
النتــاج وتوزيــع احلصة املقــررة  ،كا
تســلمت املطاحن املكلفــة في فرع
دهــوك انتاج الطحــن الصفر حصة
شــهر رمضــان للحبوب املســتوردة
اخملصصــة للمحافظــة  ،ذاكــرا ان
الشــركة كلفت ثــاث مطاحن هي
جهان وحمرين وسيبان النتاج الكمية
املقررة حســب خطة شــهر رمضان
 ،مضيفــا بــان عملية انتــاج وتوزيع
مخصــص البطاقــة التموينية جتري
بانســيابية جيدة بالتزامــن مع انتاج
احلصة الرمضانية .
على صعيد متصل اعلنت الشــركة
العامة لتجارة احلبوب في وزارة التجارة
عن ارتفاع كميات احلنطة املســوقة
خملازنهــا لهذا املوســم عن املوســم
التسويقي السابق والتي متيزت باجلودة

 ،اذ بلغــت الكميات املســوقة لغاية
اعــداد هذا التقرير مليونــا و 282الفا
و 332طنا .
وقــال مديــر عــام الشــركة نعيم
املكصوصــي ان الكميــات توزعــت
مابني حنطــة درجه اولى مليونا و189
الفــا و 982طنا وحنطــة درجه ثانية
( )٨٦الفــا و 114طنا وحنطة ثالثة ()٦
االف و 236طنــا  ،بزيادة ملحوظة عما
ســوق العام املاضي للفترة نفســها
والذي تسلمت الشــركة فيه مليونا
و 234الفــا و 718طنــا الذي انعكس
بااليجــاب علــى عمل الشــركة من
خالل اشــراك تلك احلنــط باخللطة
املقرر جتهيزها للمطاحــن  ،الفتا الى
ان معدل التســويق تفاوت من حيث
الكمية املســوقه عن العــام املاضي
للفترة نفسها للمواقع فقد شهدت
مواقــع ( النجــف والديوانيــة وبابل
واملثنى وكربــاء واالنبار وديالى وبغداد
وصالح الدين وكركوك ) ارتفاعات في

الكميات املســوقة عما ســوق العام
املاضي  ،فيما شهدت مواقع ( واسط
و ذي قار وميســان ) تراجعا عما سوق
العام املاضي  ،وحافظت البصرة على
معدل التسويق هذا العام .
من جانب اخر اكــد املكصوصي عن
اســتمرار العمل لســاعات متاخرة
مــن الليــل فــي ســايلو بعقوبة
لتسلم احلنطة احمللية من الفالحني
واملســوقني للموســم التسويقي
 2018وذلــك من اجل اإلســراع في
عملية التسلم والتغريغ  ،مضيفا ان
اجمالي الكميات املتســلمة جتاوزت
( )55الف طن والعمل مســتمر من
دون توقــف  ،الفتا الى ان جودة املنتج
لهذا املوســم كانت نتيجه الهتمام
الفالح واملــزارع بتنقيتها في معامل
التنقية اخلاصة واملنتشرة في جميع
املدن والقرى قبل تسويقها من اجل
ان تكــون احلنطة درجــة اولى وذات
مواصفات عالية اجلودة

تقارير محلية
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في دائرة صحة البصرة

خدمات متميزة يقدمها برنامج الزائر الصحي

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلــن قطــاع الكاظمية للرعايــة الصحية
االولية عن استقبال اكثر من ()238الفا و383
مراجعــا في جميع املراكــز الصحية التابعة
للقطــاع خالل الثلث االول مــن العام احلالي
باالحصائيات الرسمية املعتمدة من قبل ادارة
القطاع .
واوضح مديــر قطــاع الكاظميــة للرعاية
الصحيــة االوليــة الدكتــور (عالء موســى
خلف) ان قطــاع الكاظمية يعد من قطاعات
الرعاية الصحيــة املتميزة والكبيــرة والتي
تقــدم خدماتها لشــريحة كبيــرة جدا من
املواطنــن في جانــب الكرخ وتقــدم مراكز
الرعايــة الصحية األولية اخلدمــات الوقائية
والعالجية والفحوصات التشخيصية لتلبية
جميــع االحتياجات االساســية للمواطنني
حيث يقــدم املركز الصحي خدماته الصحية
االوليــة منهــا (رعايــة االم و الطفل ،صحة
الفم و االســنان  ،الصحة املدرسية  ،االشعة
 ،الســونار  ،التحليالت اخملتبريــة  ،اللقاحات ،
التشخيص الســريري للمرضى) اضافة الى
التوعية الصحية للمراجعني فضال عن تواجد
مجموعة من البرامج الصحية املســتعملة
في املراكز الصحية .

البصرة  -سعدي السند:
تســعى دائــرة صحة البصــرة الى
تطوير خدماتها فــي برنامج (الزائر
الصحي) وتعزيز هذه اخلدمة بشكل
مســتمر من خالل الدعــم الكامل
للشــعبة اخملتصــة في هــذا اجملال
للنهوض مبهامها .
وللتعرف علــى املزيد مما تقدمه دائرة
صحة البصرة فــي هذا اجملال التقت
«الصبــاح اجلديد» مســؤولة وحدة
املتابعــة والتقييم /شــعبة الزائر
الصحي  /ابتسام املاهود التي أكدت
انه حرصا مــن مدير عام دائرة صحة
البصرة الدكتور رياض عبداألمير على
النهوض مبهــام (الزائر الصحي) في
دائرة الصحة يقوم وبشكل مستمر
مبتابعــة أعمالنا ميدانيا ويحث على
تقدمي املزيد مــن اخلدمات املطلوبة
منا في ضــوء هــذا البرنامج املهم
ويطلع بأســتمرار علــى فعالياتنا
ضمن هذا البرنامج ويتواجد ميدانيا
فــي العديد مــن املراكــز الصحية
لألطالع على مايقدمه هذا البرنامج
وعلى سبيل املثال زار الدكتور رياض
عبداألمير األســبوع املاضي مركزي
الــرازي وســارة للرعايــة الصحية
األولية يرافقه مدير قســم الصحة
العامــة الدكتور زياد طــارق  ،واطلع
على برنامج الزائر الصحي والتذكرة
االلكترونية للســعي إليقاف العمل
بنظــام التذكــرة الورقيــة ( الباص
الورقي) .
وبينت املاهود ان املشــروع يهدف الى
رصد حاالت التســرب من اللقاحات
وألي ســبب كان للفئــات العمرية
املشــمولة بالتلقيح كذلك متابعة
الفرص الضائعة من حمالت التلقيح
السابقة من املتسربني من اللقاحات
وبشتى انواعها ومن ضمنها النساء
في ســن االجنــاب وحســب الرقعة
اجلغرافية  ،مشــيرا الى ان املشروع
يسهل عملية معرفة كميات االدوية
املصروفــة وانواعهــا وعددها ووضع
قاعــدة بيانات صحيحة للكشــف
املبكر عن األمراض املزمنة.
زيارات مكثفة
واضافت املاهود اننا نتواجد بشــكل
مســتمر في القطاعــات الصحية

تسعى صحة البصرة
الى مواصلة العمل
في برنامج الزائر
الصحي والتذكرة
االلكترونية وإيقاف
العمل بنظام التذكرة
الورقية لرصد حاالت
التسرب من اللقاحات
وألي سبب كان

ابتسام املاهود خالل زيارات العمل للمراكز الصحية ملتابعة برنامج الزائر الصحي فيها
ألغــراض املتابعــة واجنــاح مهــام
القطاعات في برنامج الزائر الصحي
حيــث قمنا فــي األســبوع املاضي
بزيارة قطاع القرنة للرعاية الصحية
األوليــة وعقــد االجتمــاع الدوري
ملسؤولي برنامج الصحة االلكترونية
فــي املراكز الصحيــة البالغ عددها
 13مركــزا صحيا بحضور منســق
البرنامج في القطاع حســام قاسم
ملتابعة عمل البرنامج ومتابعة عمل
فرق املسح الصحي امليداني .
واوضحــت اننــا ناقشــنا املعوقات
وايجــاد احللــول واهميــة األدخال
األلكتروني لــكل مايخص البرنامج
وقابلنا الدكتورة اميان مديرة القطاع
وناقشنا معها نتائج اجتماعنا علما
ان قطاع القرنة اكمل املسح امليداني
فــي  11مركزا صحيا مع اســتمرار
الفــرق الصحية في اكمال املســح
امليداني وادخال اســتمارات وحتديث
البيانات الكترونيا.

وقالت ان األســبوع املاضي شــهد
زيــارات عمل الى القطــاع الصحي
الثالث مبرافقة منسق برنامج الزائر
الصحــي في القطــاع الثالث عدي
كامل وبحضور منســقة البرنامج
في القطــاع الثاني علياء حســن
ومسؤول البرنامج في مركز اجلبيلة
الصحي ايضا والعمــل على تهيئة
حاسبات مراكز الرباط واجلبيلة وعز
الدين ســليم للعمل على البرنامج
وادخال اســتمارات املسح الصحي
الــذي تقــوم بــه الفــرق الصحية
لتحديث قواعــد بيانــات البرنامج
في جميع املراكز الصحية  ،وكذلك
زيارة مركز القادسية الصحي التابع
لدائرة صحة البصرة لربط احلاسبة
الفرعية ومتابعة ادخال اســتمارات
املسح الصحي.
وقالت لقــد قمنا ايضــا بزيارة مقر
قطاع الزبير للرعاية الصحية االولية
بحضور منسق البرنامج في القطاع

خالــد دعاج ملتابعة عمــل البرنامج
وادخال اســتمارات املسح الصحي
الــذي تقــوم بــه الفــرق الصحية
لتحديث قواعد بيانات جميع املراكز
الصحية وحتديث النســخة  18من
البرنامج ملركز احلاج خضير الصحي
وكذلك زيارة مركز شــهداء احلشد
الشــعبي الصحي التابع الى قطاع
الهارثــة للرعاية الصحيــة االولية
وبحضــور منســق البرنامــج في
القطاع املهندســة اينــاس كاظم
ملتابعة عمل التذكــرة االلكترونية
علمــا ان املركز يعمل بنظــام البارا
كود.
تفاصيل عامة عن برنامج الزائر
الصحي
يذكــر ان برنامــج الزائــر الصحي
مــن البرامج املتطــورة التي تخدم
شــريحة واســعة مــن املواطنني،
وتسهل طرق التواصل مابني املواطن

واملركــز الصحــي ،ويســخر الزائر
الصحــي التقنيــات التكنولوجية
احلديثة خدمــة للصالح العام  ،من
خالل ايجاد ملــف الكتروني كامل
لكل مواطن لشرح احلالة الصحية ،
وجميع املعلومات األخرى الضرورية
التي يحتاجها الطبيب املستشار او
املعالج ،وان الزائر الصحي يســاعد
املراكز الصحية فــي التعرف على
املشــكالت الصحيــة املنتشــرة
ضمــن الرقعة اجلغرافيــة التابعة
للمركــز ودراســة واقعها الصحي
والبنية االقتصاديــة واالجتماعية
والتركيبــة الســكانية واالطــاع
على اخلدمات واملهــام ذات العالقة
بالصحــة ومعرفة مصــادر املرض
وطــرق العدوى وحجم املشــكالت
وترتيبها حســب األولويــات ووضع
احللول ملكافحتها والسيطرة عليها
بالتنسيق والتعاون مع اجلهات ذات
العالقــة مبنطقة خدمــات املركز

فضال عن توظيف األسس الصحية
املوجهــة واســتعمالها بفعالية
وكفاءة لتقــدمي خدمــات الرعاية
األساســية،على وفق مبدأ العدالة
فــي تقــدمي اخلدمات واســتعمال
التقنيات املالئمة .
كما يراعي البرنامج جدول اللقاحات
اخلاصــة بالعائلــة  ،كمــا تتم من
خالل البرنامــج توعية املرضى الذين
يحتاجــون إلــى منط غذائــي معني
ورعايــة األمومة والطفولة  ،وكذلك
بالنســبة للمراهقــن واملســنني،
والرعايــة النفســية واخلدمــات
العالجيــة وصحة الفم واألســنان
والتطعيمــات األساســية ،وتعزيز
التغذيــة الصحية للفــرد واجملتمع
واألدوية األساســية اضافة ان الزائر
الصحــي يركــز هدفه ايضــا على
خدمات الصحة املدرسية لتقدميها
داخل أو خــارج املدرســة وغير ذلك
الكثير .

قريبا  ..وصول فريق هندي إلجراء العمليات المعقدة في العراق
بغداد  -الصباح الجديد:
ناقشــت وزيرة الصحة والبيئة
الدكتورة عديلة حمود حســن
مع مدير عــام دائرة صحة بابل

الدكتــور نــورس عبــد الرزاق
الكبيســي جهــود الــوزارة
وســعيها الدؤوب لالرتقاء باداء
املؤسسات الصحية ومتكينها

ربع مليون مراجع
في قطاع الكاظمية
للرعاية الصحية

من تقدمي خدمات وقائية وطبية
وعالجية كفــوءة البنــاء بابل
الكرام من خالل رفدها باملالكات
الطبيــة والصحيــة الكفوءة

واالدوية واالجهزة واملستلزمات
الطبية احلديثة .
كمــا تطــرق اللقــاء الــى
استمـرار العمــــل ببرنامــج

االستقــــدام الطبــي فــي
مستشفــى االمــام الصــادق
وقرب وصول فريق طبــي هندي
متخصص باجلراحـــة البولية

والكســور والوجه والفكيـــن
الجــراء العمليــات املعقـــدة
للمرضـى خـالل االيـام القليلة
املقبلة.

«متسوبيشي»
تستكمل تطوير ميناء
خور الزبير
البصرة  -الصباح الجديد:
وقعت املوانئ العراقية  /هيئة القرض الياباني
عقدا مهما مع شركة متسوبيشي اليابانية
وذلك اســتكماال ً ملشروع تطوير قطاع املوانئ
للمرحلة االولى النعاش ميناء خور الزبير .
وقال مدير عام الشركة عزيز هاشم العبيدي
ان هــذا العقد جاء النعاش مينــاء خور الزبير
واعادتــه الى مكانتــه االقتصاديــة كميناء
صناعي ادخلته املوانئ العراقية حيز التفعيل
 ،مشيرا ً الى ان املرحلة الثانية تتكون من عدة
مشاريع يختص كل مشــروع بتأهيل ناحية
معينة وأحد اكبر هذه املشــاريع هو املشروع
الذي مت توقيع عقده اليوم بني شركتي املوانئ
و ميتسوبيشي كوربوريشن اليابانية  ،مؤكدا
ان تكلفة املشروع  100مليون دوالر .
يشار الى ان هذا املشروع يشمل بناء رصيفني
احدهما رصيف نفطي فــي ميناء خور الزبير
وبطول  340مترا لتصدير املشتقات النفطية
حيث يعمل باحــدث تقنيات النقل والتصدير
 ،امــا االخر فهــو رصيف خدمــي للحفارات
البحرية في ميناء ام قصر وذلك بســبب زيادة
اعداد احلفارات البحرية والتي اصبحت احلاجة
ملحة لبناء رصيف خاص يســتعمل لرســو
وتبديل طواقم وصيانة تلــك احلفارات وتبلغ
مدة اجناز املشــروع  28شــهرا ً واملشروع ممول
من قبــل الوكالة اليابانية للتعاون الدولـــي
(جايكا).
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السيسي يؤدي اليمين
الدستورية لوالية
رئاسية ثانية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أدى الرئيــس املصري عبد الفتاح السيســي
امس (السبت) اليمني الدستورية لوالية ثانية
أمام مجلس النواب بعد فوزه بغالبية ساحقة
في انتخابات لم يواجه فيها منافسة قوية.
وكان السيســي ( 63عاماً) عني وزيرا ً للدفاع
فــي آب  ،2012ثم أعلن في متــوز  2013عزل
الرئيس السابق املنتمي إلى جماعة «اإلخوان
املســلمني» محمد مرســي بعد احتجاجات
حاشــدة علــى حكمه .وانتخب السيســي
رئيسا ً في العام التالي.
وحصل السيســي علــى  97فــي املئة من
األصوات في االنتخابــات التي أجريت في آذار
بينما بلغت نسبة اإلقبال  41في املئة.
ونافس السيسي مرشح «حزب الغد» موسى
مصطفى موســى .وقال الرئيس املصري إنه
كان يتمنــى أن يخــوض االنتخابات كثير من
املرشحني اآلخرين.

العاهل السعودي يفصل
الثقافة عن االعالم

ويصدر  23أمرا ملكيا
الصباح الجديد ـ وكاالت :
أصــدر العاهل الســعودي امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز  23أمرا ملكيا ،أبرزهــا إعفاء وزير
العمــل من منصبــه وإنشــاء وزارة للثقافة
وفصلها عن وزارة اإلعالم ،واســتحداث هيئات
حكومية جديدة.
وقضت األوامر امللكية ،بحســب ما نشــرته
وكالة األنبــاء الســعودية «واس» ،فجر امس
الســبت ،بتعيني أحمد بن ســليمان بن عبد
العزيز الراجحي وزيرا للعمل ،وبدر بن عبداهلل
بن فرحان آل ســعود وزيرا للثقافة ،وصالح بن
عبــد العزيز بن محمد آل الشــيخ ،عضوا في
مجلس الشؤون السياســية واألمنية ،وعبد
اللطيف بــن عبد العزيز بن عبــد الرحمن آل
الشــيخ وزيرا للشــؤون اإلســامية والدعوة
واإلرشاد.
كما أصدر امللك ســلمان أمرا بإنشــاء هيئة
ملكية ملدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة،
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس
مجلس الوزراء ،وإنشــاء مجلــس للمحميات
امللكية في الديوان امللكي ،ويكون رئيسه ولي
العهد محمد بن سلمان.

تحطم طائرة عسكرية
إيرانية في أصفهان

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وكالة «تسنيم» اإليرانية لألنباء إن طائرة
عسكرية إيرانية حتطمت امس (السبت) ،قرب
قريــة في إقليم اصفهان ،مضيفة أن ســبب
احلادث لم يتضح بعد.
وأضافت الوكالة أن مصير طاقم الطائرة غير
معروف بعد ،وأن فرق طوارئ في طريقها ملكان
حتطم الطائرة في وسط إيران.

شؤون عربية ودولية

تركيا والتحالف يقتل  12مدنيا
متابعة ـ الصباح الجديد:
قال اجليش التركي امس (الســبت)
إن ضربات لطائــرات حربية تركية
«حيــدت»  15مقاتالً على األقل من
املنتمني حلزب العمال الكردستاني
احملظور في شــمال العراق وكذلك
في توجنلي وسيرت في شرق تركيا.
وأوضح اجليــش علــى «تويتر» أنه
نفذ الضربات اجلوية امس الســبت
 .وتشــن تركيــا بانتظــام ضربات
جوية ضد أهــداف لـ»حزب العمال
الكردســتاني» علــى احلــدود في
شمال العراق حيث يتمركز أعضاؤه
في جبال قنديل.
ويخــوض «حــزب العمــال
الكردستاني» ،الذي تعتبره الواليات
املتحــدة واالحتاد األوروبــي وتركيا
منظمــة إرهابية ،متــردا ً منذ ثالثة
عقود في جنوب شرقي تركيا الذي
تقطنه غالبية كردية ،ما أسفر عن
مقتل  40ألفاً.
وفي سياق االحداث ،قتل  12مدنيا ً
على األقل أمس االول (اجلمعة) في
قصــف للتحالف الدولــي بقيادة
واشنطن اســتهدف قرية يسيطر
عليها تنظيم «داعش» في شــرق
سورية ،وفق ما أفاد املرصد السوري
حلقوق اإلنسان.
ويسيطر «داعش» في شرق سورية
علــى عــدد مــن القرى فــي ريف
احلسكة اجلنوبي (شــمال شرقي)
وجيب آخر فــي محافظة دير الزور
احملاذية.
وأورد املرصد السوري امس السبت
أن « 12مدنيــا ً علــى األقــل مــن
عائلة واحدة بينهــم أربعة أطفال
قتلــوا في قصف جــوي وصاروخي
للتحالف الدولي اســتهدف قرية
هداج في ريف احلسكة اجلنوبي».
وتخــوض «قــوات ســورية

يستهدف التحالف
الدولي مناطق
سيطرة المتطرفين
تمهيداً لتقدم
«قوات سورية
الديموقراطية»
 ،وقتل الخميس
أيض ًا وفق المرصد
ثمانية مدنيين
بينهم ثالثة أطفال
في قصف للتحالف
الدولي استهدف
قرية في ريف دير
الزور الشرقي

قصف تركي ملواقع حزب العمال
الدميوقراطيــة» (فصائــل كرديــة
وعربية) بدعم من التحالف الدولي
معارك ضد «داعش» لطرده من آخر
جيب يســيطر عليه في محافظة
دير الزور احملاذية للحدود العراقية.
وأوضح مديــر املرصــد رامي عبد
الرحمــن لوكالــة فرانــس بــرس
أن «قــوات ســورية الدميوقراطية
وسعت قبل يومني محور عمليتها

العســكرية في شــرق ســورية،
لتشــمل ريف احلســكة اجلنوبي
أيضاً».
ويستهدف التحالف الدولي مناطق
ســيطرة املتطرفني متهيدا ً لتقدم
«قوات سورية الدميوقراطية»  ،وقتل
اخلميس أيضا ً وفــق املرصد ثمانية
مدنيــن بينهم ثالثــة أطفال في
قصف للتحالف الدولي استهدف

قرية في ريف دير الزور الشرقي.
وقتل  39مدنيا ً في قصف للتحالف
الدولي في شــهر أيار من أصل 250
في حصيلــة هي األدنــى للقتلى
املدنيني منذ بدء النزاع السوري في
العام  ،2011وفق املرصد.
وبدأ التحالــف الدولــي عملياته
العســكرية ضد تنظيم «داعش»
في صيف العــام  2014في العراق

وســورية تباعاً .وأعلن اجلمعة أنه
يقدر مقتــل  892مدنيا ً على األقل
«في شكل غير متعمد في ضربات
للتحالف» في الفتــرة املمتدة بني
آب  2014ونهاية نيســان  2018في
البلدين.
من جهتها ،أعلنت منظمة ار وورز»
غير احلكومية التي حتصي الضحايا
املدنيني فــي كل عمليات القصف

اجلوي في العالــم أن ما ال يقل عن
ســتة آالف و 259مدنيا ً قتلوا جراء
قصف التحالف.
وتشهد سورية نزاعا ً دمويا ً تسبب
منذ اندالعه في منتصف آذار 2011
مبقتل أكثر من  350ألف شــخص
وبدمــار هائل في البنــى التحتية
ونــزوح وتشــريد أكثر مــن نصف
السكان داخل البالد وخارجها.

سانشيز رئيسًا لوزراء إسبانيا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حجــب البرملان اإلســباني الثقة
عــن رئيــس احلكومــة احملافــظ
ماريانو راخــوي ،على خلفية ملف
فســاد طاول حزبه ،قــاد حملتها
االشــتراكي بيدرو سانشيز الذي
اختيــر خلفا ً لــه ،علــى أن ميثل
أمام امللك فيليبي الســادس ألداء
القسم الدستوري.
وفي أول كلمة له بعد التصويت،
تعهد سانشــيز الذي بات سابع
رئيس لــوزراء إســبانيا ،أن يعالج
«بتواضــع كل الصعوبــات التي
تواجههــا البالد» ،مشــددا ً على
«ضرورة حل املســائل االجتماعية

امللحــة» ،وتابــع« :نكتب صفحة
جديدة من تاريخ الدميوقراطية في
بالدنا».
وغادر راخوي قاعــة البرملان بعدما
صافح سانشــيز ،مقــ ّرا ً بهزميته
ومؤكــدا ً أنــه كان «شــرفا ً له أن
يحكم إســبانيا» ،وسط تصفيق
نــواب «احلــزب الشــعبي» الذي
يتزعمه .وأ ّيد مذكرة حجب الثقة
 180نائبــاً ،وعارضهــا  ،169فيما
امتنع نائب عن التصويت.
وبذلك ســقط راخوي ( 63سنة)
الذي يحكم إســبانيا منذ كانون
األول  ،2011بعــد صمــوده أمام
أزمات كبرى ،من انكماش اقتصادي

اضطــره إلــى فــرض إجــراءات
تقشــفية قاســية ،مرورا ً بشلل
سياســي دام أشــهرا ً عام ،2016
وصوال ً إلى سعي إقليم كاتالونيا
إلى االنفصال العام املاضي.
وكان سانشــيز ( 46ســنة) ،وهو
أستاذ سابق في االقتصاد ،يُوصف
بـ «وسيم إسبانيا» ،قاد حملة ضد
راخوي منذ إدانة «احلزب الشعبي»
في فضيحة فســاد كبرى أُطلق
عليها اســم « جموعــة خاصة،
يســتند إلى «تالعب بالصفقات»،
إضافة إلى «أموال سرية مصدرها
ّ
وشككوا
غير واضح» داخل احلزب،
في صدقية راخوي الذي نفى أمام

محكمة وجود هذه األموال.
وجنــح سانشــيز فــي إســقاط
راخــوي ،بعــد اضطــراره إلــى
ضمت
تشــكيل غالبية متنوعة ّ
االشتراكيني ( 84نائباً) واليساريني
الراديكاليني في حزب «بودميوس»،
واالســتقالليني الكاتالونيــن
والقوميني الباســكيني .إذ تعهد
املــس مبوازنة
للباســكيني عدم
ّ
تتضمــن مخصصــات ضخمــة
ملنطقة الباسك ،ووعد انفصاليي
كاتالونيــا بأنــه ســيحاول «بناء
جســور حوار» مــع حكومة كيم
تورا ،وبذلك َجمــع  180صوتا ً من
 350في البرملان.

ورأى رافاييــل هرناندو ،زعيم تكتل
نواب «احلزب الشعبي» في البرملان،
أن «سانشيز يريد أن يصبح رئيسا ً
للحكومة بأي ثمن» ،مســتدركا ً
أنــه «ســيدخل إلــى المونكلوا
(مق ّر رئاســة احلكومة) من الباب
اخللفي».
وكان النــواب رفضــوا مرتني في
آذار ّ 2016
ترشــح سانشــيز ،قبل
يســجل في حزيــران من العام
أن
ّ
ذاتــه أســوأ نتائج عرفهــا تاريخ
احلزب االشــتراكي في االنتخابات
النيابية ،فغادره ليعود إلى قيادته
العام املاضــي ،بدعم من القاعدة
املعارضة لـ «بارونات» احلزب.

في بروكســيل ،أعلنــت ناطقة
باســم رئيس املفوضية األوروبية
جان كلود يونكر أن لديه ثقة تامة
في احلكومة اإلســبانية اجلديدة،
«وجــه برقية تهنئة
مضيفة أنه ّ
يؤكد فيهــا ثقته في اســتمرار
احلكومة اإلسبانية في املساهمة
بأسلوب بنّاء في احتاد أوروبي أكثر
قوة واحتادا ً ونزاهة» .وأشــاد ناطق
باســم احلكومة األملانية براخوي،
معتبــرا ً أنــه «ســاهم بطريقة
حاســمة في خروج إســبانيا من
أزمة اقتصاديــة ومالية ،من خالل
اعتمــاد سياســات وإصالحــات
ذكية».

كبرى الدول االقتصادية تمضي صوب نزاع تجاري مفتوح
متابعة ـ الصباح الجديد:
يجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع
اجلمعــة املقبلــة في كندا فــي أجواء
سيطر عليها التوتر والنزاع التجاري مع
واشنطن إثر قرار اإلدارة األميركية فرض
رســوم جمركية علــى واردات الصلب
واألملنيــوم من االحتــاد األوروبــي وكندا
واملكســيك .وتقدمت كندا امس االول
اجلمعة ،بشــكوى إلى منظمة التجارة
العاملية ردا على الرسوم األميركية «غير
القانونية».
وســيطر النزاع التجاري مع واشــنطن
على جدول أعمال اجللســة االفتتاحية
الجتمــاع وزراء ماليــة دول مجموعــة

السبع اجلمعة ،في كندا .وقال وزير املالية
الكندي بيل مورنــو ،إن ممثلي مجموعة
السبع سيتصدون لقرار واشنطن فرض
رسوم على الصلب واألملنيوم الذي دخل
اجلمعة حيز التنفيذ.
وأشــار إلى أنه «من الواضح أن احملادثات
ســتكون صعبة» ،مضيفا «نحن نبعث
برسالة مفادها أن هذه اإلجراءات ليست
مفيدة».
وباســم «األمن القومي» ،أصدرت اإلدارة
األميركية قرارا بفرض رســوم جمركية
على واردات الصلب واألملنيوم من االحتاد
األوروبــي وكنــدا واملكســيك ،احللفاء
التاريخيني للواليات املتحدة.

وردت أوتاوا على الرسوم األميركية على
الواردات من الصلب واألملينيوم اخلميس
املاضي  ،بفرض رســوم علــى منتجات
أميركية بقيمــة  16,6مليار دوالر كندي
( 12,8مليــار دوالر أميركــي) ،على غرار
شــركاء آخرين للواليات املتحدة أعربوا
عن غضبهم إزاء فرض واشنطن رسوما،
في قــرار دفع كبرى الــدول االقتصادية
باجتاه نزاع جتاري مفتوح.
وقــال مورنو امــس االول اجلمعة «نحن
نعتبر هذا الرد وسيلة إلعادة األميركيني
إلى طاولة التفاوض» ،مؤكدا أن «كندا ال
تشكل تهديدا أمنيا لذا علينا أن منضي
قدما على أسس مختلفة».

وقــال مورنــو إن الرســوم األميركيــة
أضعفت اآلمال بنجاح مفاوضات تعديل
معاهدة التبادل التجاري احلر في أميركا
الشمالية (نافتا).
وفرضت الواليات املتحدة رسوما بنسبة
 25في املئة على واردات الصلب وعشرة
في املئة علــى واردات األملنيوم من كندا.
وقــال مورنــو «بالتأكيــد إن فرض هذه
الرسوم ال يؤدي إلى حوار إيجابي».
وأعلنــت من جهتهــا ،وزيــرة اخلارجية
الكندية كريســتيا فريالنــد امس االول
اجلمعــة أن كندا تقدمت بشــكوى إلى
منظمة التجارة العاملية ردا على الرسوم
األميركية «غيــر القانونية» على واردات

ماتيس :تصرفات بكين

في بحر الصين الجنوبي تعسفية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير الدفــاع األميركي جيم
ماتيس امس الســبت إن الواليات
املتحــدة مســتعدة للعمل مع
الصني في ســبيل عالقــة تركز
على حتقيــق النتائج لكنه أضاف
أن تصرفات بكني في بحر الصني
اجلنوبي تعسفية وأن وزارة الدفاع
(البنتاجون) "ستنافس بقوة" إذا
اقتضت احلاجة.
وتأتي تصريحات ماتيس خالل حوار
شانغريال السنوي في سنغافورة
في وقت يتصاعــد فيه التوتر بني
الواليات املتحدة والصني في بحر
الصني اجلنوبي كما تسلط الضوء
على رؤيــة إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامــب للموازنة بني تعاون
الصني في ملف كوريا الشمالية
والتعامل مع أنشــطة بكني في
البحر املتنازع عليه.
وقــال ماتيس الذي ســيزور بكني

هذا الشــهر "سياســة الصني
في بحر الصــن اجلنوبي تتناقض
بشــدة مع االنفتاح الــذي تقوم
عليــه اســتراتيجيتنا وتضــع
أهداف الصني األشمل في موضع
تساؤل".
وتابع "ستواصل الواليات املتحدة
الســعي لعالقة بناءة مع الصني
تركز على حتقيق النتائج وسيكون
التعاون قدر اإلمــكان هو الهدف

وســننافس بقــوة عندما يتعني
علينا ذلــك ...ونقــر بالطبع بأن
للصني دورا في أي نظام مستدام
باملنطقة".
كانت القوات اجلوية الصينية قد
أرسلت قاذفات الشهر املاضي إلى
جزر وتكوينــات مرجانية متنازع
عليهــا في بحر الصــن اجلنوبي
في إطار تدريبات مما أثار اخملاوف في
فيتنام والفلبني.

وأظهرت صــور التقطتها األقمار
الصناعية فــي  12مايــو أيار أن
الصني نشرت فيما يبدو صواريخ
أرض جــو أو صواريــخ موجهــة
مضادة للســفن على جزيرة وودي
في البحر املتنازع عليه.
وقــال ماتيــس "وضــع نظــام
األســلحة هذا مرتبــط ارتباطا
مباشرا باالســتخدام العسكري
ألغراض الترهيب والتعسف رغم
مزاعم الصــن التي تقول عكس
ذلك".
وعلــى الرغــم مــن التخطيط
لهــذه العمليــة منــذ شــهور
وتنفيذ عمليات مشــابهة على
نحو روتيني فإنهــا تأتي في وقت
حســاس على نحو خــاص وبعد
أيام من ســحب البنتاجون دعوة
للصني للمشــاركة فــي مناورة
بحريــة كبيــرة تســتضيفها
الواليات املتحدة.

الصلب واألملنيوم الكندية.
وقالت فريالند في بيان إن «هذه الرسوم
األحادية املفروضة حتــت ذريعة خاطئة
حلماية األمن القومي األميركي تتعارض
مع االلتزامات التجارية الدولية للواليات
املتحــدة وقواعــد منظمــة التجــارة
العاملية».
وستنســق كنــدا في الشــكوى التي
تقدمت بها ملنظمة التجارة العاملية مع
االحتاد األوروبي الذي تقدم بدوره بشكوى
لدى املنظمة.
وطالبــت كنــدا مبراجعــة اإلجــراءات
األميركية مبوجب الفصل عشــرين من
آلية حل النزاعات فــي معاهدة التبادل

التجــاري احلر فــي أمريكا الشــمالية
«نافتا».
وقالت فريالند إن كندا «بصفتها حليفة
رئيسة للواليات املتحدة في قيادة الدفاع
اجلــوي ألمريكا الشــمالية «نوراد» وفي
حلف شــمال األطلســي «ناتو» وأكبر
مستورد للصلب األمريكي ،تعتبر القيود
األمريكيــة املفروضة علــى الصادرات
الكنديــة مــن األملنيــوم والصلب غير
مقبولة على اإلطالق».
وفي الوقت الــذي تتعثر فيه املفاوضات
حول اتفاقيــة التجارة احلرة بني الواليات
املتحدة وكندا واملكسيك ،أعلن الرئيس
األميركــي دونالــد ترامب امــس االول

اجلمعة أنه قد يســعى إلــى اتفاقيتني
جتاريتني منفصلتني مع كندا واملكسيك.
وصرح ترامب في حديقة البيت األبيض
«لن أعتــرض على اتفــاق منفصل مع
كندا ( )...وآخر مع املكســيك ( )...إنهما
بلدان مختلفان للغاية» ،مجددا انتقاده
لالتفاقية كـ»صفقة ســيئة بالنسبة
للواليات املتحدة».
وتابع «نحن نخسر الكثير من األموال مع
كندا كما نخسر ثروة مع املكسيك».
يذكر أن املفاوضني األميركيني والكنديني
واملكســيكيني يعملون منذ آب املاضي
لتحديث اتفاقية التبادل احلر الســارية
منذ العام .1994
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موسكو وأبوظبي:

 7.5مليارات دوالر إيرادات حقول الوسط والجنوب النفطية

وتجارية ستراتيجية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقــع الروســي فالدميير بوتني مــع ولي عهد
أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان إعالن شراكة
ستراتيجية ،والذي من شأنه أن يعزز العالقات
االقتصادية والتجارية بني البلدين.
وجاء التوقيع على هامــش زيارة يقوم بها آل
نهيان إلى موسكو على رأس وفد كبير ،بحث
خاللها العالقــات الثنائية والقضايا الدولية
كاألزمة اليمنية.
ومبوجب الوثيقة سينسق البلدان خطواتهما
في ســوق األلومنيوم العاملي ،وذلك في إطار
مجموعة عمل لتنســيق التعاون في مجال
صناعة األلومنيوم.
كمــا اتفقت روســيا واإلمارات علــى تعزيز
وتطويــر التعاون السياســي ،ال ســيما في
إطار احلوار الســتراتيجي بني روسيا ومجلس
التعاون اخلليجي.
يشــار إلى أن العالقات بني روســيا واإلمارات
تتميز مبســتوى عــال من احلوار السياســي
والزيارات املتبادلة منذ أيلــول  ،2007وبالكاد
جتــاوز حجــم التبــادل التجاري بني روســيا
واإلمارات في عام  2010املليار دوالر ،وفي 2015
جتاوز  3.7مليار دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:

قالــت وزارة النفــط فــي بيان،
أمس السبت ،إن العراق سيوقع
عقــود تنقيــب وتطويــر  6رقع
استكشــافية للنفــط والغاز
اليــوم األحــد وغــد االثنني ،في
وقت كشــفت فيه عن صادراتها
النفطيــة لشــهر أيــار املاضي
والبالغــة  108.194.920مليون
برميل ،واحملققة اليــرادات بلغت
 7.566.294مليارات دوالر.
وســيجري التوقيع علــى ثالثة
عقــود اليوم األحد مع شــركة
الهالل النفطية اخلاصة اململوكة
لعراقيني ومقرهــا اإلمارات كما
سيجري التوقيع على عقدين يوم
غد االثنني مع شــركة جيوجيد
الصينية وعلى عقد مع شــركة
يونايتــد إنرجي جــروب ومقرها
الصني أيضا.
وقالــت وزارة النفــط إنها كانت
نظمت الشــهر املاضي ”فعالية
تقــدمي العطــاءات لتطويــر 11
رقعة استكشافية“ قرب احلدود
مــع إيــران والكويت وفــي مياه
اخلليــج .ولم جتــذب خمس رقع
استكشافية أي عقود.
وطرحت وزارة النفــط  11رقعة
استكشافية نفطية حدودية مع
إيران والكويت ،لالســتثمار عبر
مناقصــة أعلنت في مقر الوزارة
ببغداد.
وقال عبد اهلل القاضي ،مدير عام
االستكشاف واإلنتاج في شركة
نفط الهــال اإلماراتيــة ،وهي
إحــدى الشــركات التي حضرت
املناقصــة« :عرضت وزارة النفط
الستثمار  11رقعة استكشافية
حدودية مع إيران والكويت».
وأضــاف القاضي فــي تصريح
صحافي« :أبدينا رغبة للمشاركة

هبطت عقود خام
القياس األميركي غرب
تكساس الوسيط 1.23
دوالر ،أو  1.9بالمئة،
لتبلغ عند التسوية
 65.81دوالر للبرميل.
وينهي الخام األميركي
األسبوع على خسارة
قدرها  3بالمئة بعد
هبوط بلغ نحو  5بالمئة
األسبوع الماضي

حقول نفطية

باملناقصــة التــي أعلنتها وزارة
النفط ..نأمل أن تفوز شــركتنا
بعدد من هذه احلقول».
ودعــي للمناقصة عدد من ممثلي
الشركات االستثمارية األجنبية.
وأشــار القاضي إلــى أن «العراق
قــام بعــرض احلقــول الكبيرة
ســابقاً ،وجاء الــدور على الرقع
االستكشافية احلدودية».
وكانــت وزارة النفط أعلنت أنها
«ســتطرح  11موقعــا ً نفطيا ً
حدوديــا ً مــع إيــران والكويت،
لالســتثمار أمــام الشــركات
األجنبية».
وتتــوزع الرقع االستكشــافية،

بواقع ثالثة على احلدود العراقية
الكويتية ،و 6منهــا على احلدود
العراقيــة اإليرانية إلــى جانب
رقعتني في ديالى شرقي البالد.
وينتج العــراق حاليــا ً أكثر من
أربعة ماليــن برميل نفط يومياً،
يصدر  3.2ماليني منها ،ويسعى
إلى زيادة إنتاجه فوق  4.5ماليني.
علــى صعيــد متصــل ،اعلنت
وزارة النفــط عن ارتفاع مجموع
الكميــات املصــدرة وااليرادات
املتحققة لشــهر ايــار املاضي
مقارنة مع االشهر املاضية لعام
 2018احلالي ،وفقــا ً لالحصائية
االوليــة الصــادرة عن شــركة

 1294دوالرًا ألوقية الذهب
لندن ـ رويترز:
انخفضت أســعار الذهب بعد
تقريــر أقوى من املتوقع بشــأن
الوظائــف فــي أمريــكا عــزز
التوقعــات ألن يرفــع مجلس
االحتياطــي االحتــادي أســعار
الفائدة األميركية هذا الشهر،
وهو ما دفع الدوالر للصعود.
والذهب ســريع التأثر بالزيادات
في أســعار الفائــدة التي تزيد
من تكلفة االحتفــاظ باملعدن
النفيس الذي ال يدر عائدا ،كما
أنها تعزز الدوالر املسعر به.
وانخفــض ســعر الذهب في
املعامالت الفورية  0.3باملئة إلى
 1293.46دوالر لألوقية (األونصة)
فــي نهاية جلســة التــداول
بالســوق األميركي بعد أن كان
تخطى مستوى  1300دوالر في
وقت سابق من اجللسة.
وهبطــت العقــود األميركية
للذهب تســليم آب  0.4باملئة
لتبلــغ عند التســوية 1299.3
دوالر لألوقيــة .وتنهي أســعار
الذهــب للمعامــات الفورية
األســبوع منخفضة نحو 0.4
باملئة.
وصعد الدوالر وعوائد السندات

األميركية بعــد أن أظهر أحدث
تقرير شهري بشــأن الوظائف
فــي الواليات املتحــدة أن أكبر
اقتصاد في العالــم أوجد 223
ألــف وظيفة الشــهر املاضي
وهو ما يزيد كثيرا عن متوسط
التوقعــات البالــغ  188ألــف
وظيفة .وارتفعت األجور بوتيرة
قوية وهو ما يعزز التوقعات بأن
يرفع البنك املركــزي األميركي
أسعار الفائدة هذا الشهر.
ومــن بني املعــادن النفيســة
األخــرى زاد ســعر الفضة في
املعامالت الفورية  0.3باملئة إلى
 16.41دوالر لألوقية ،لكنه ينهي
األسبوع على خسارة قدرها 0.4
باملئة.
وارتفــع البالتــن  0.3باملئة إلى
 903.90دوالر لألوقيــة بعــد أن
ســجل في وقــت ســابق من
اجللسة أعلى مستوى في 100
يوم عنــد  1005.40دوالر .وينهي
األســبوع على زيادة قدرها 0.4
باملئة.
وصعد البالديــوم  1.6باملئة إلى
 1000.75دوالر لألوقيــة ،منهيا
األســبوع على مكاسب قدرها
 2باملئة.

شراكة اقتصادية

تســويق النفــط «ســومو» ،إذ
بلغــت كميــة الصــادرات من
النفط اخلام  108.194.920مليون
برميل ،بايرادات بلغت 7.566.294
مليارات دوالر.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط
عاصــم جهــاد ،ان «مجمــوع
الكميــات املصدرة مــن النفط
اخلــام لشــهر ايــار املاضي من
احلقــول النفطيــة في وســط
وجنوب البــاد بلغت  108مليونا
و 194الفــا و 920برميال ،بايرادات
بلغــت  7مليــارات و 566مليونا
و 294الــف دوالر ،فــي حــن لم
تســجل االحصائية صادرات من

حقول كركوك.
واشــار الــى ان املعــدل اليومي
للصادرات بلغ  3ماليني و 490الف
برميل ،مضيفا ً ان معدل ســعر
البرميل الواحد بلغ  69,932دوالرا.
عاملياً ،تراجعت أسعار النفط مع
ارتفاع الدوالر بفعل بيانات أفضل
من املتوقع للوظائف في الواليات
املتحــدة وهو مــا وضع ضغوطا
على الســلع األولية املســعرة
بالعملة األميركية.
وهبطــت عقــود خــام القياس
األميركــي غــرب تكســاس
الوسيط  1.23دوالر ،أو  1.9باملئة،
لتبلغ عند التســوية  65.81دوالر

للبرميــل .وينهي اخلام األميركي
األسبوع على خســارة قدرها 3
باملئة بعد هبوط بلغ نحو  5باملئة
األسبوع املاضي.
وتراجعــت عقود خــام القياس
العاملــي مزيج برنت  77ســنتا،
أو  0.99باملئــة ،لتســجل عنــد
التســوية  76.79دوالر للبرميــل
لكنها تنهي األسبوع على زيادة
قدرها  0.4باملئة.
وبلغ الفارق بني أســعار اخلامني
القياسيني عند التسوية 11.02
دوالر بعد أن وصل أثناء اجللســة
إلــى  11.57دوالر وهو األكبر منذ
عام .2015

المركزي التركي يسعف الليرة بإجراء جديد
الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعد سعر صرف الليرة التركية
أمام الــدوالر خــال التعامالت،
بعدما قرر البنك املركزي التركي
تبســيط السياسة النقدية في
البالد.
وقــال املركزي التركي ،إن ســعر
إعــادة الشــراء ألجل أســبوع
سيصبح ســعر الفائدة الرئيس،
وذلك عند مستوى مساو لسعر
التمويل احلالي البالغ .16.5%
وأضاف البنك في بيان أنه سيبدأ
العمل بالنظــام اجلديد في األول
من متوز املقبل .وســيتحدد سعر
االقتراض واإلقراض ألجل ليلة في
حدود  150نقطة أســاس ،تزيد أو
تقل عن سعر إعادة الشراء.
وفي أســواق العمــات ،ارتفعت
الليرة التركيــة إلى  4.6070ليرة
للدوالر بعد اإلعالن من مســتوى
إغالق يوم اجلمعة البالغ ،4.7052
لكنها تظل منخفضة  18%منذ
بداية العام.
وارتفعــت العملة في التعامالت
املبكرة بعد ما قــال اقتصاديون
إنهــا تلميحات صــدرت مطلع
األســبوع عــن محافــظ البنك

تقـرير

املركزي مراد جيتينكايا إلى حترك
وشيك لتبسيط السياسة.
وكشفت صحيفة تركية جوانب
مــن كواليــس اجتمــاع رتبت
له أنقــرة بني مســؤولني أتراك
ومستثمرين في لندن ،أظهرت أن
احلديث عن مؤامرة خارجية على
الليرة التركية هو محض ادعاءات
مزيفــة ،تخفي وراءهــا حقائق
اقتصاديــة لم ترغــب احلكومة
التركية في االعتراف بها.
وعقد االجتماع في لندن األسبوع
املاضي بــن نائب رئيــس الوزراء

التركــي محمــد شيمشــيك
ومحافــظ البنك املركــزي مراد
شــتني كيايا من جهــة ،وممثلني
عن شركات االســتثمار واحملافظ
املالية الدولية مــن جهة أخرى،
وهو االجتماع الذي أعد له الطرف
التركي من أجل انقاذ وضع الليرة
التركيــة بعــد التدهــور الذي
شهدته الشهر املاضي.
ونقلــت صحيفة «يني شــاغ»
القوميــة عن صحافيــن التقوا
ببعض املستثمرين الذين حضروا
االجتماع ،أن الهــدف من اللقاء

كان محاولة املســؤولني األتراك
تصحيــح اخلطأ الــذي أحدثته
تصريحــات الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان خــال زيارته لندن
بداية الشهر املاضي ،والتي حتدث
فيها عن تخطيطه لنظام مالي
جديــد وعن رفضه لرفع نســبة
الفائدة وعمله على الســيطرة
على البنك املركــزي في حال فاز
في االنتخابات الرئاسية.
ونقلــت الصحيفــة عــن أحد
املســتثمرين قوله إن املسؤولني
التركيــن حــاوال التخفيف من
جدية تصريحات الرئيس أردوغان،
وقــاال إنها «فــي إطــار احلملة
االنتخابية وتســتهدف الداخل
التركــي ،وأن البنــك املركــزي
سيبقى مستقال وسيعمل على
رفع ســعر الفائدة كلما اقتضت
احلاجة».
وأضاف أن جناح املســتثمرين لم
يكن راضيا عــن تدخالت الرئيس
أردوغان في قرارات البنك املركزي
التركــي ،واعتبروا أن رفع ســعر
الفائدة  3باملئة قبل أســبوعني
ليــس كافيا بالنظر إلى نســبة
التضخم املرتفعة في تركيا.

المغرب :انخفاض

طفيف بمعدل البطالة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــد تقرير صادر عــن وزارة االقتصاد واملالية
باملغرب تســجيل انخفــاض طفيف مبعدل
البطالة بالبالد ،إذ تراجع بنسبة ُعشرين في
املئة ليســتقر عند عشــرة ونصف في املئة
خالل النصف األول من عام .2018
وأشــار التقرير إلى أن النصف األول من العام
احلالي ،ســجل توفير  116ألف وظيفة ،منها
 77ألف في املدن و 39ألفا باألرياف.
وقال الصحافي والناشــط إبراهيــم بنادي،
إن هــذا االنخفــاض يعــود إلى املشــاريع
االقتصادية الكبرى التــي مت اعتمادها مؤخرا
وإطالق احلكومة لعدد من املشاريع والبرامج
التنفيذية التي تهدف إلى خلق فرص العمل
لنحو مليون مواطن مغربي.
معدل البطالة شهد بحسب التقرير نفسه
انخفاضا مهما بفئــة البالغني الذين تتراوح
أعمارهم بني  35و ،44في حني سجل ارتفاعا
في صفوف الشباب املتراوحة أعمارهم ما بني
 15و 24سنة.
ويقول الباحث في الشؤون االقتصادية ،جنيب
صوامعــي ،إن النموذج االقتصــادي املغربي
يحتــاج مزيدا من اجلهود وتنويع الشــراكات
من أجــل حتقيق األهداف ،مضيفا أن البطالة
باملغرب بدأت تشهد بعض االنخفاض بسبب
مرونة الســوق املغربية واإلصالحات األخيرة
التي شهدتها عدد من القطاعات.

ارتفاع بورصة وول
ستريت

نيويورك ـ رويترز:
صعدت بورصة وول ســتريت بعد أن أشــار
أحدث تقرير شــهري للوظائــف إلى قوة في
االقتصــاد األميركي ،ومع انحســار التوترات
اجليوسياسية.
وأنهى املؤشــر داو جونز الصناعي جلســة
التداول مرتفعــا  219.37نقطة ،أو  0.9باملئة،
إلــى  24635.21نقطة بينما صعد املؤشــر
ســتاندرد آند بورز 500األوســع نطاقا 29.35
نقطة ،أو  1.08باملئــة ،ليغلق عند 2734.62
نقطة.

قد تضطر إلى إعفاء منتجات صلب ألمانية من الرسوم

واشنطن تستأنف محادثاتها التجارية مع بكين
الصباح الجديد ـ وكاالت:

وصل وزير التجــارة األميركي ويلبور
روس ،أمس السبت ،إلى بكني خلوض
محادثــات جديــدة مــع الصني من
أجل نــزع فتيل التوتــر التجاري بني
العمالقني االقتصاديني ،بحســب ما
أورد إعالم رسمي.
وتطالــب الواليات املتحــدة بانفتاح
أكبر للســوق الصينيــة وبخفض
قيمتــه  200مليــار دوالر ســنويا ً
لعجزهــا التجاري مع بكــن (375
مليار دوالر فــي  ،)2017إال أن الصني
لم توافق حتــى اآلن على هذا املبلغ
الذي يعتبره بعــض خبراء االقتصاد
«غير واقعي».
وأوردت «وكالة انباء الصني اجلديدة»
أن طائرة روس حطــت مبكرا ً صباح
أمــس فــي العاصمــة الصينية إذ
سيظل حتى األحد بحسب مسؤول
فــي احلكومــة األميركيــة لوكالة
«فرانس برس».
وتأتي الزيارة مــع تصعيد التوتر بني
البلدين اللذيــن كانا أعلنا هدنة في
خالفهمــا التجاري خالل ايــار ،إال أن
إدارة ترامب لوحت من جديد الثالثاء

بفرض رســوم بـ 25في املئة على ما
قيمته  50مليــار دوالر من املنتجات
الصينية سنوياً.
ونــددت بكــن بـ«مواجهــة» مــع
واشــنطن وهددت ،باتخاذ «اجراءات
حازمــة» حلمايــة مصاحلهــا ،اال ان
النظام الشــيوعي يحاول منذ ذلك
احلني تهدئة األجواء.
وقالت الناطقة باسم وزارة اخلارجية
الصينية هوا تشونني اجلمعة« :بابنا
مفتوح أمام املفاوضات واملشاورات..
وعلــى اجلانبني التحلي مبوقف صادق
واحساس باملساواة واالحترام املتبادل
فــي محادثاتهما علــى الصعيدين
التجاري واالقتصادي من أجل التوصل
إلى حل مقبول لكليهما».
ويندد الرئيس االميركي دونالد ترامب
غالبــا ً باملمارســات التجارية «غير
املنصفة» وبالعراقيل التي تفرضها
أمــام االســتثمارات االجنبية ونقل
التكنولوجيا «اإللزامي» للشــركات
األميركية.
ولوح الرئيس االميركي بفرض ضرائب
إضافية على ما قيمتــه  150مليار
دوالر مــن الــواردات الصينية .وعلق
جو فينــغ ،معيد معهــد العالقات
الدوليــة في جامعــة «نانكني» ،بأن

وزير التجارة األميركي ويلبور روس

«إدارة ترامب تريد حتقيق غاياتها من
خالل التهديد بفرض تعرفات لذا انا
لست متفائال ً حول ما ستفضي إليه
احملادثات اجلديدة».
وأضــاف أن «االحتمال ضعيف بعدم
وقوع أي حرب جتارية وأخشى ان يكون
اخليار العملي للجانبني سيكون احلد
من نطاق هذا اخلالف».
في السياق ،قال وزير االقتصاد األملاني
بيتر ألتمايــر إن الواليات املتحدة قد
تكون مضطــرة إلى إعفــاء بعض
أنــواع الصلب املصنوعــة في أملانيا
من الرسوم املفروضة على الواردات،
خصوصــا ً إذا وجــدت الشــركات
األميركية تعتمد على معادن معينة،
صعوبة في إيجاد بدائل محلية لها.
وصــرح ألتماير في مقابلة ن ُشــرت،
أمــس الســبت ،بــأن الشــركات
األميركيــة التي تعتمــد على أنواع
معينة من الصلب األملاني ستضطر
إلى رفع األســعار ،ومن شــأن ذلك
أن ميثــل ضغوطــا ً علــى احلكومة
األميركية إلعفــاء بعض املعادن من
الرسوم اجلمركية التي تبلغ نسبتها
 25في املئة.
وســحبت إدارة الرئيــس األميركي
دونالد ترامب يــوم اخلميس اإلعفاء

من الرســوم اجلمركيــة على واردات
الصلــب واأللومنيــوم مــن االحتاد
األوروبــي وكندا واملكســيك بعدما
فشــلت في احلصول علــى تنازالت
جتارية.
واتخذ االحتــاد األوروبــي أول خطوة
لتحدي قانونية الرســوم اجلمركية
األميركيــة اجلديدة ومبــررات إدارة
ترامب املتعلقة باألمن القومي أمام
منظمــة التجــارة العامليــة .وقدم
االحتــاد األوروبي قائمــة مكونة من
ثماني صفحات للمنظمة تشــمل
السلع التي قد تستهدفها باجراءات
انتقامية .وقــال ألتماير في املقابلة
التي أجرتها معه صحيفة «راينتشه
بوســت»« :اعتقد أن منتجات صلب
معينة تنتجهــا أملانيا ال ميكن إحالل
بدائــل أميركيــة الصنــع محلها
بسهولة .في هذه احلالة سيضطرون
إلى رفع أســعار منتجاتهم بدرجة
كبيرة».
وردا ً على ســؤال عــن احتمال فرض
رسوم جمركية على واردات السيارات
األوروبية قال ألتماير إن هذا سيكون
تطــورا ً خطيرا ً قد يضــر باالقتصاد
األميركي واقتصاد االحتاد األوروبي في
نهاية املطاف.

8

االحد  3حزيران  2018العدد ()3950
)Sun. 3 Jun. 2018 issue (3950

افاق

العراق واليابان ..رؤية استراتيجية مشتركة
علي زياد العلي*
مت ّثل مكانة العراق اجليوبولتكية واعزا ً
اســتراتيجيا ً للقوى الكبرى من أجل
إدامة عالقاتها معــه ،بحيث أدركت
اليابان أهمية هذه املكانة احليوية من
الناحية الطاقوية واجليوسياســية؛
لذلك ميثل العراق فرصة استراتيجية
إلدامة الوجــود الياباني في منطقة
الشرق األوســط املضطرب ،فلطاملا
كانت اليابان الدولة الشرقية امللهمة
للدول الصاعدة ومنهــا دول العالم
الثالــث؛ نظرا ً ملا حققتــه من ارتقاء
استراتيجي في مدة وجيزة والسيما
بعــد مأســاة خروجها مــن احلرب
العاملية الثانيــة ،فاملعجزة اليابانية
هي ليست إبداعا ً يابانيا ً فحسب بل
هي أيضا ً صناعــة غربية-اميركية،
ســبب نهوضها هو أن منطقة شرق
آســيا كانت تعاني من تهديد نتيجة
املد الشيوعي فيها؛ وبالتالي اقتضت
الضرورة الغربية إنشاء دول ليبرالية
على الطــراز الغربي فجــاء الدعم
االميركــي لليابان وكوريــا اجلنوبية؛
لتكون دو َل ارتكاز استراتيجي لها.
إن املتابع للسياسة اخلارجية اليابانية
في العراق يجد أنها ترتكز إلى أساس
اجتذاب التأثير من خالل وسائل القوة
اللينة اليابانية املتمثلة بالســمعة
اليابانية التي تأتي من جودة صناعتها
وعرقت ثقافتها وجناع سياســاتها،
حيث تتضح مالمح هذه السياســة
جليا ً من خالل توجهات سفيرها في
العراق (فوميو إيواي) الذي بدأ بتسويق
االستراتيجية اليابانية في العراق من
خــال توظيف أدوات الدبلوماســية
الشــعبية املرنة التــي تعتمد على
الوســط القاعدي األفقي ،بترسيخ
التأثير الياباني في القاعدة الشعبية
بالدائــرة االجتماعيــة العراقية ،إذ
إن لليابــان دورا ً فــي التمويل واملنح
والقروض التــي خصصت منها على
قطــاع البنى التحتيــة العراقية ،إذ
يقدر ما قدمتــه اليابان للعراق بنحو
 7مليــارات دوالر تن ّوعت على قروض
ميســرة ومنح ومساعدات إنسانية،
ومن هنا تكمن مالمــح إحدى إهم
الركائز االستراتيجية ومتثل ممرا ً للنمو
الياباني من خالل التركيز على قطاع
البنى التحتية االستراتيجي.
تتّجــه اليابــان نحو االعتمــاد على
نهج جديد في سياساتها اخلارجية،
والســيما أنها باتت تتجه نحو تغيير

العراق واليابان يتفقان على عقود االعمار
اســتراتيجيتها اخلارجيــة؛ لتواكب
التحديــات التــي عصفــت بالبيئة
اإلقليميــة والعاملية احمليطــة بها،
فاليابــان دولة اســتثنائية لها قوة
تأثيريــة كبيــرة على بلدان الشــرق
األوســط ،جاء هــذا االجنــذاب نحو
املنطقــة؛ نتيجــة املتغ ّيــرات التي
أصابــت البيئــة االســتراتيجية
لهيكليــة النظــام الدولــي الذي
أضحى متشــظ التركيب وحصيل ِة
صعــودِ بعــض القــوى املنافســة،
وتخلخــل بعــض القــوى الدولية
ِ
املتنفذة ،التي كانــت رائدة في إدارة
ملفات السياســة الدولية ،ونقصد
هنا الواليات املتحــدة؛ وبالتالي جاء
بزوغ دور اليابان في إدارة امللفات التي
كانت تثقل كاهــل الواليات املتحدة
االميركية وباخلصــوص في منطقة
الشــرق األوســط وبالتحديد العراق
والدائرة اإلقليمية احمليطة به.
ويأتي االهتمــام الياباني في منطقة
الشرق األوســط بنحو عام ،وبالعراق
بنحــو خــاص؛ لعــدة متغيــرات
اســتراتيجية عصفت هــي األخرى
بثوابت احلركية للسياســة اخلارجية
اليابانية وتوجهاتها االســتراتيجية،

حيث أدركت اليابان -متأخرةً -أهمية
الشرق األوســط كون هذه املنطقة
متثل محــط اهتمام القــوى الكبرى
املنافسة لها في املرتبة األولى ،والتي
فــي مقدمتهــا الصني ،فضــا ً عن
األهميــة اجليوطاقويــة التي حتتلها
املنطقة؛ كونها متثــل مخزونا ً هائال ً
للنفط والغاز؛ وبالتالي تطمح اليابان
أن تكثف انغماسها في املنطقة من
خالل توثيق عالقاتها مع الدول احملورية
اإلقليمية وفي مقدمتها العراق الذي
ميثل موقعا ً جيواستراتيجيا ً وطاقويا ً
لطوكيو املتعطشة للطاقة ،فاليابان
تطمحمن وراء تكثيف حضورها في
العراق إلــى معادلة الــدور الصيني
الصاعد في منطقــة اخلليج ،وصد
امتــداد اســتراتيجية (حــزام واحد
الصينية) بسلســلة من التحالفات
احلجــزة ،وهنا ال نقصــد التحالفات
التقليديــة كحلــف الشــمال
األطلسي الناتو ذات املضمون الصلد
(العسكري) ،وإمنا نقصد اجليل اجلديد
من التحالفات املرنــة التي تخذ من
طابع العالقات فوق االســتراتيجية،
وبعدها اختارت اليابان العراق كدولة
ذات عمق استراتيجي تطمح بأن تكون

قاعدة النطالق اليابان اســتراتيجيا ً
في املنطقة ،ويأتي االهتمام الياباني
لتكثيف حضورها فــي العراق لعدة
اعتبارات استراتيجية ،أهمها:
 1موقع العراق كحاجز استراتيجيالستراتيجية (طريق واحد الصينية):
تعمــل اليابان على تكثيف حضورها
االســتراتيجي في العــراق لصد مد
اســتراتيجية (حزام واحد) الصينية
الطامحة إلى توســيع رقعة تأثيرها
االســتراتيجي نحو الغرب؛ وبالتالي
اختارت اليابان العــراق ليكون حجر
زاويــة تتخــذ منه منطلقــا ً لعرقة
اســتراتيجية (حزام واحد) ،ولتحجم
النفوذ الصيني الصاعد في املنطقة
من خالل إيجاد حلفاء اســتراتيجيني
يتمتعــون مبكانة جيواســتراتيجية
توهلهم إلــى أن يؤدوا الــدور املوازي
واملؤثر على مســارات االستراتيجية
الصينية في املنطقة.
 2العــراق واســتراتيجية ممر النمواآلسيوي-األفريقي:
انطلقــت اليابــان وحليفتها الهند
مبشــروع يوازي مشروع الصني (طريق
واحد) حيــث عمدت علــى تكثيف
حضورها غربــا ً واملنطقة املمتدة من

احلدود الغربية للهند وصوال ً إلى قلب
القــارة األفريقيــة؛ وبالتالي اختارت
اليابان العراق كمنطلق استراتيجي
لتثيبــت حضورهــا اســتراتيجيا
(مستقبلياً) والسيما أنها تعمل على
تثبيت أركان استراتيجيتها من خالل
االنغماس في مشاريع البنى التحتية،
وهو ما تفعله الصني في دول آســيا
الوسطى وصوال ً إلى احلدود الشرقية
إليران؛ وبالتالــي م ّثل العراق القطب
املوازي في اســتراتيجية ممر النمو ،إذ
باتت اليابان متهد لهذه االستراتيجية
بأســلوب وتكتيكات لينة؛ ألنها متثل
االســتراتيجية األجنع واألكثــر تأثيرا ً
في البيئة االســتراتيجية الداخلية
واخلارجية للعراق.
 3العــراق واملكانــة الطاقويــة فياالستراتيجية اليابانية:
تعد اليابان دول ًة محجمة اإلمكانيات
واملوارد األوليــة ،فهي تعتمد اعتمادا ً
كليا ً على اســتيراد هــذه املوارد من
خــارج حدودها ،حيــث تعتمد على
اســتيراد  90%من الطاقة النفطية
من منطقــة اخلليــج؛ وبالتالي مي ّثل
أمن الطاقــة اليابانية العتلة احملركة
لديناميــة اقتصادهــا ،حيث تطمح

الــى تأمني أمــن إمــدادات الطاقة
مــن املنطقة ،والعمــل على حتجيم
الســيطرة الصينية على هذه املنبع
والسيما أن الصني في اآلونة األخيرة
بدأت تك ّثــف حضورها الطاقوي في
اخلليج والعراق؛ لذا تسعى اليابان إلى
تثبيت حضورها استراتيجيا من خالل
توســيع رقعة وجودها في املنطقة
وفــي العــراق باخلصوص ،وتســعى
إلــى مزاحمــة الصــن جيوطاقويا ً
من خالل تكثيف شــبكة عالقاتها
االســتراتيجية مــع دول املنتجــة
للطاقة كالعراق وبعض الدول اخلليج.
 4تأصيــل الوجــود االســتراتيجياالميركي في املنطقة:
بعد التوجــه االميركي نحو منطقة
شرق آسيا وما جنم عن ذلك من خلل
في بنية توازن القوى االســتراتيجي
فــي املنطقــة ،اندفعــت اليابــان
لترميــم ما ميكن ترميمــه من توازن
استراتيجي ،انطالقا ً من استراتيجية
القيــادة باملشــاركة التــي أعطت
اليابان بعض احلظــوظ من أجل أداء
دور املعضد لالستراتيجية االميركية
التي باتت تعاني من بعض التراجعات
االســتراتيجية والتي خلفت صعود

بعض القــوى العامليــة واإلقليمية
املنافســة للواليات املتحدة واليابان،
وفــي مقدمة هذه القــوى الصاعدة
الصــن التــي باتت تغــوص أذرعها
االقتصاديــة واالســتراتيجية فــي
املنطقة ،ومــن هنا يأتــي االهتمام
الياباني فــي املنطقة والعراق حتديدا ً
ألجــل إدمة التــوازن االســتراتيجي
لصالح اليابان وحلفائها الغربيني.
 5إدارة معادلة التوازن االستراتيجيمن بُعد:
بعــد صعــود الصني كقــوى هادئة
اقتصاديا ً وعسكرياً ،اقتضت احلاجة
االســتراتيجية لليابان إلى أن توسع
حضورهــا االســتراتيجي خــارج
الدائرة الهادئة -الباســفيكية -من
أجل احتــواء التوازن االســتراتيجي
التوســع من اخلارج وهو ما
بطريقة
ّ
تفعله الصني واليابــان في آن واحد،
حيث تتزاحم هــذه القوى نحو إدامة
حضورها االســتراتيجي في األقاليم
اجليواســتراتيجية كآسيا الوسطى
والشــرق األوســط؛ وبالتالي تعتمد
اليابــان علــى إدارة التــوازن الدولي
املوســع الذي ميتد تأثيــره بأكثر من
بُعــد إقليمي ،فاليابــان ع ّولت على
هذه االســتراتيجية؛ بسبب الضيق
اجليواســتراتيجي في منطقة آسيا
الباســفيك -الهادئة -وبسبب تعدد
القوى وتنافرها؛ وبالتالي اجتهت نحو
منطقة الشرق األوسط واخلليج من
أجل ترســيخ التوازن الدولي بتثبيت
وجودهــا ليمتــد تأثيره علــى أبعد
من بعــد إقليمي وليصــل ارتداداته
إلى منطقة شــرق آســيا وأبعادها
اإلقليمية.
وأخيرا ً ميكن القول إن اليابان تســلك
عقيــدة (التغلغل بالظــل) من أجل
تثبيت أركان اســتراتيجية ممر النمو
اآلســيوي-األفريقي ،التــي مت ّثــل
مشروعا ً اســتراتيجيا ً كبيرا ً يتطلب
كثيرا ً من اجلهد إلجنــاز جزئيات هذه
االســتراتيجية ،التــي باتــت تعاني
من مواجهة بعض القوى املنافســة
(الصني وحلفاؤها) ،ولتثبيت أسسها
وأركانهــا ،أدركت اليابان أنه ال بد لها
االعتماد على قوى عامودية إقليمية
ونقصد هنــا العــراق -حيث بدأتبتســويق اســتراتيجيتها من خالل
تكثيف حضورهــا اجلاذب في اجملتمع
العراقي ،فضال ً عن اســتثماراتها في
تعدها
البنى التحتية العراقية التي ّ
الركيزة الثانية في اســتراتيجيتها
احملورية باملنطقة.

خطوط المعركة الجديدة في الشرق األوسط
ياسر الشيمي*
تعد الريــاض وحلفاؤهــا اخلليج ّيون
ً
شــريكا أمنيًّا محوريًّا .فقد
القاهرة
ً
جيشــا
عرضــت مصــر ،التي متتلك
دائ ًما ي ُ َع ُّد األكبــر واألقوى في العالم
العربــي ،أن تكون أبــرز حصن منيع
لألمن القومــي العربي اخلليجي .وفي
وقت ّ
السعود ّيون واإلمارات ّيون
يركز فيه ّ
توســع النّفوذَيْن اإليراني
على مراقبة ّ
واإلســام السياســي في ّ
الشــرق
ّ
يشكل هذا العرض جز ًءا من
األوسط،
سياســة ذكية وانتهاز ّية تهدف إلى
ضمان تد ّفق املســاعدات من اخلليج.
قدمت القاهرة دعما ً واسع
لكن ،فيما ّ
ضد حركات اإلسالم
النطاق للحملة ّ
السياســي والــدول الراعيــة لهــا،
امتنعت عن تقــدمي التزامات جوهر ّية
بخوض مواجهة خطيرة مع إيران.
منــذ العــام  ،2013حصــدت مصر
مكافآت كبيرة ج ّراء املنافسة املتزايدة
بــن دول اخلليــج العربي وإيــران ،إذ
ضمنت عشــرات مليــارات الدوالرات
بفضل التمويل السعودي واإلماراتي.
فقد ساعد الســعوديون واإلماراتيون
القوات املســ ّلحة املصرية على شراء
أســلحة متط ّورة من فرنســا وأملانيا
وروســيا ،وتعهّ دت الريــاض بالقيام
ّ
تقــل قيمتها عن 10
باســتثمارات ال
مليارات دوالر في شــبه جزيرة سيناء
املضطربــة .وكانت هذه املســاعدات
االقتصاديــة والعســكرية حيويــة
بالنســبة إلى مصــر ،فيمــا كانت
تسعى جاهد ًة للتعافي من التداعيات
االقتصادية واألمنيــة واالجتماعية-
السياسية للثورة التي اندلعت في 25
كانون الثاني/يناير  ،2011ومن التدخّ ل
العسكري الذي تبعها في  3متوز/يوليو
.2013
فــي املقابــل ،أعلن الرئيــس املصري
عبد الفتاح السيســي مرارا ً وتكرارا ً
أ ّن األمن القومي لدول اخلليج العربي
يشكل ّ
ّ
خطا ً أحمر بالنسبة إلى مصر.
وقد أجرى احللفاء تدريبات عســكرية
مشــتركة ،ودعمت مصــر بفعالية
جهــود دول اخلليج العربــي – اجلهود
اإلماراتيــة بالدرجــة األولــى -حملاربة
مقاتلني من تنظيمات إســامية في
ليبيــا اجملاورة .كما ســارعت القاهرة
لالنضمام إلى احلصــار الذي فرضته
الســعودية واإلمارات على قطر ،التي
تتهمها مصــر بدعم جماعة اإلخوان
املسلمني احملظورة .وانضمت القاهرة
أيضاً ،رمزيا ً في األقــل ،إلى التحالف
اإلسالمي العسكري ملكافحة اإلرهاب
الــذي تقوده الســعودية ،والذي ّ
يركز

السيسي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
على مواجهة إيران.
قد يستنتج املراقب االعتيادي أ ّن مصر
انحازت بشكل حاســم إلى اململكة
العربية الســعودية ،لكن إلقاء نظرة
ٌ
كفيل بكشــف أ ّن
أعمــق على األمر
القاهــرة تتبنّى موقفا ً اســتراتيجيا ً
دقيقــاً ،خاصة جتاه إيــران .ففي ّ
ظل
حكم السيســيّ ،
تركز السياســة
اخلارجيــة املصريــة علــى أولويــات
استراتيجية عدة ،هي:
 )1القضاء على اإلســام السياسي
في مصر واملنطقة ،بســبب التهديد
املتصــ ّور الــذي يطرحــه لســامة
الــدول-األمم في العالــم العربي؛ و)2
دعــم اجليــوش ،وخاصة تلــك التي
تقاتل امليليشــيات احمللية واجلماعات
اإلرهابيــة؛ واحلفاظ علــى توازن دقيق
بني القوى العامليــة (الواليات املتحدة
وروســيا) والدول اإلقليميــة املوازنة
(الســعودية وإيران) ،لضمــان تلقّ ي
مساعدة استراتيجية منها جميعاً.
لذلك ،فــي حني أ ّن القاهــرة ملتزمة

إيديولوجيــا ً مبكافحــة احلــركات
اإلسالمية الســن ّية ،إال أنها ال ترغب
في االجنرار إلــى صراع مكلف مع ق ّوة
إقليمية أخرى .لقد سعت مصر أحيانا ً
إلى استرضاء الســعوديني من خالل
تصعيد لهجتها جتاه إيران .وما حصل
في كانون الثاني/يناير من العام 2016
خير دليل على ذلك ،فبعد وقت قصير
احملتجني اإليرانيني السفارة
من اقتحام
ّ
الســعودية في طهران ،ص ّرحت مصر
بحزم بــأ ّن «جتاوزات إيــران في جميع
أنحــاء املنطقة كثيــرة» ،وأنّها تقف
إلى جانب الســعودية .لكن في أكثر
من مناسبة ،قاومت القاهرة مطالب
الســعودية لها بتصعيد هذا العداء
الظاهر ،عبر قطع العالقات مع حلفاء
طهران أو غيرها من الوسائل.
هكذا ،فشــلت الريــاض في احلصول
علــى املقابل الذي كانــت تتوقعه .إذ
لم يحصل الســعوديون إال على اثنني
من مطالبهم األربعة الرئيســية من
القاهرة ،وهما :عكس مســار التح ّول

السياســي الذي قاده اإلسالميون في
مرحلــة ما بعد العام  2011في مصر،
إلــى جانــب الدعم املســتم ّر جلهود
مكافحة اإلســاميني فــي املنطقة؛
وكذلــك نقــل تبعية جزيرتــي تيران
وصنافير ،الواقعتني في البحر األحمر،
إلى اململكة العربية الســعودية .أما
تتــم تلبيتهما -
الطلبــان اللذان لم
ّ
وهما مســاندة امليليشيات املدعومة
مــن دول اخلليــج في ســورية (األمر
الذي لــم يعد مي ّثل أولوية بالنســبة
إلى هذه الدول) ،ونشــر ق ّوات مصرية
حملاربة احلوثيني فــي اليمن – فكالهما
مرتبطان باملنافســة بني الســعودية
وإيران .وقد شارك املصريون في احلملة
الســعودية في اليمن بشــكل رمزي
وحسب ،إذ أرسلوا ســفنا ً بحرية إلى
مضيق باب املنــدب؛ ولكن من ناحية
للتحدي
بشــكل مثير
أخرى ،عرضوا
ّ
ٍ
توفير دعم دبلوماســي  -ومساعدات
عسكرية سر ّية حسبما زُعم  -لنظام
األسد.

وصلت التوترات الســعودية -املصرية
إلــى ذروتها في تشــرين األ ّول/أكتوبر
من العــام  ،2016عندما ص ّوتت مصر
لصالح قرار روســي في مجلس األمن
التابع لألمم املتحــدة ،يهدف إلى دعم
احلكومة الســورية .واتّهــم املندوب
السعودي لدى مجلس األمن القاهرة
باتخذهــا «موقفا ً مؤملاً» وبـ»كســر
اإلجمــاع العربي» .وقد اســتعرضت
الريــاض عضالتهــا االقتصاديــة ر ّدا ً
على ذلك ،عبر تعليق إرسال شحنات
نفطية ق ّيمة إلى القاهرة .في املقابل،
ر ّد السيســي بتصريح غاضب مفاده
أ ّن مصر «لن تركــع إال هلل» ،واتّخذت
عــدة لتذكير
القاهــرة تدابير رمزية
ّ
السعوديني بأ ّن أمامها خيارات عديدة.
وتشــمل هذه التدابيــر عرضا ً بتقدمي
دعم دبلوماسي إلى احلكومة العراقية
املتحالفة مع إيران ،واســتقبال علني
ملســؤول أمنــي فــي نظام األســد،
علي مملوك ،ونشــر الصحف املوالية
للحكومــة مقاالت تديــن «احتضان

الرياض» املزعــوم لإلرهاب .ثم انتهت
األزمة بعد أسابيع قليلة فحسب مع
ما كان في األساس تراجعا ً سعودياً.
بعدما أســفرت احملاوالت الســعودية
إلجبــار رئيس الوزراء اللبناني ســعد
احلريــري على االســتقالة ،عن اندالع
أزمة سياســية فــي لبنان ،بــدا أ ّن
مجــددا ً عن
القاهرة تنأى بنفســها
ّ
األسلوب السعودي اخلشن .وقد أوردت
صحة
تقارير نفــي الرئيس املصــري ّ
الرواية الســعودية الرســمية بشأن
اســتقالة احلريري ،معربا ً عن أمله في
أن تنتهي األزمة قريباً.
كشــفت هذه اجملريات عن اله ّوة التي
تفصل بني وجهات النظر الســعودية
واملصرية حــول التنافس مــع إيران.
ّ
تشكل
فبالنسبة إلى الســعوديني،
طهــران تهديــدا ً جوهريــا ً ألمنهم
وطموحاتهم اإلقليمية .وعلى نقيض
ذلك ،ال تشــعر القاهرة فقط بالقلق
ضد
من إلزام جيشــها بخوض حرب ّ
احللفــاء اإليرانيــن ،بل تــرى أيضا ً أن

مهمة في وجه
طهران ق ّوة دفاعيــة
ّ
الســني في املنطقة.
توسع اإلسالم
ّ
ّ
(وأيضاً ،فيما تواصل القاهرة نســج
عالقات أكثر ود ّية مع موســكو ،فهي
حريصــة على جتنّــب أي تصعيد غير
ضــروري فــي األعمــال العدائية مع
حلفاء موسكو اإليرانيني).
وعلــى الرغــم مــن أ ّن العالقــات
السياســية واالقتصادية التي جتمع
ّ
أقــل بكثير مــن تلك
مصــر بإيــران
التي تربطها بالســعودية ،قد يكون
املوقف املصري حيال التط ّرف السنّي
ومكافحة اإلرهاب أقــرب إلى طهران
منه إلــى الرياض .فإيــران ،على غرار
مصر ،تســعى إلى دعــم احلكومات
التي حتارب امليليشــيات اإلســامية
في ســورية والعراق .وهذا يتناغم مع
املوقف االســتراتيجي الــذي اتّخذته
مصر بعد العــام  ،2013والرامي إلى
دعم الدول العربيــة في وجه اجلهات
غير الدولتية ،وخاصة اإلسالميني.
يرســم هذا املوقــف أيضــا ً معالم
عالقات مصــر مع تركيا وإســرائيل.
فبالنســبة إلى القاهــرة ،مت ّثل أنقرة
تهديدا ً إقليميــا ً آن ّيا ً أكثر من طهران.
فتركيا تســتمر في إيواء اإلسالميني
املصريني ودعمهم ،ما يســمح لهم
بتشــغيل محطــات تلفزيونية من
اسطنبول تستهدف جمهورا ً مصرياً.
وفي الوقت نفســه ،ســاعد التص ّور
ّ
يشــكله
املشــترك للتهديــد الذي
اإلسالميون بشــكل كبير على تعزيز
الروابط بني مصر وإسرائيل .فقد بذل
اإلســرائيليون ،إلى جانب السعوديني
واإلماراتيني ،جهودا ً هائلة إلقناع إدارة
أوباما بعدم معاقبــة اجليش املصري
إلطاحته بحكومة مرســي املُنتخبة.
عالو ًة علــى ذلك ،يُذكر أ ّن إســرائيل
ز ّودت املصريني مبعلومات استخباراتية
عن مس ّلحني يعملون في شبه جزيرة
ونســقت حمالت عسكرية
ســيناءّ ،
ضدهم .عموماً ،ماتزال مصر ملتزمة
ّ
ّ
يشــكله
مبواجهــة التهديــد الذي
اإلســاميون ،وهي تنتهج في الوقت
نفسه اســتراتيجية انتهازية تهدف
إلى جنــي أقصى قــدر مــن األرباح،
واحلفاظ على خياراتها التي تشــمل
إقامة عالقات جتارية مع قوى إقليمية
مثل إيران.
* ينشــر هــذا املقــال بالٳتفاق مع
مؤسســة كارنيغي للسالم الدولي
٢٠١٤
لقــراءة النــص األصلــي ٬ٳتبــع
HTTP://
التالــي:
الرابــط
CARNEGIEENDOWMENT.ORG/
SADA
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 16ألف عقد زواج منذ التحرير وّ 70
قسامًا يوميًا:

ّ
تتلمس عودة الحياة إلى الموصل
محكمة األحوال الشخصية
القانون والفن

نينوى ـ إيناس جبار:
تعتبــر محاكــم األحــوال
الشــخصية مقياسا حقيقيا ً
جلس نبض احليــاة االجتماعية
فــي أي مدينة ،ففــي املوصل
التي تعطلت عن احلياة لعامني
عادت اليــوم محكمة األحوال
الشخصية لتؤشر عودة احلياة
الى اجملتمع املوصلي.
وأكد قضــاة مختصــون في
محكمة األحوال الشــخصية
في املوصل على زخم املعامالت
الواردة الســيما دعاوى فقدان
املواطنــن وإصدار القســمات
واحلجج واثبات النســب الفتني
إلــى ارتفاع عدد عقــود الزواج
وتصديقها.
وقال القاضي زاهر القطان في
محكمة األحوال الشــخصية
فــي املوصــل إن «اإلحصاءات
األخيــرة للمحكمة ســجلت
ورود أكثر من  3720دعوى خالل
 2018فيما بلغت القســامات
الشــرعية أكثــر مــن ()3000
قســام في املدة نفســها وهو
مؤشــر على عودة احليــاة الى
املدينة بعد تعطلها ألكثر من
عامني».
وأضــاف قاضــي األحــوال
الشخصية :إن «إقبال املواطنني
بهذا الزخــم تطلــب العمل
بشكل مضاعف» ،الفتا إلى أن
«أكثر املشــكالت التي عاناها
املواطنون صعوبة إيجاد سكن
السيما بعد عودة النازحني بعد
اطمئنانهم الى الوضع األمني
وتهدم اغلب األماكن».
املشــكالت الناجتة عن احتالل
داعــش للمدنية وعــودة احلياة
اجملتمعية إلى مــا كانت عليه
قبل  3ســنوات راكم الدعاوى
على احملكمة ووســع القضايا
التــي كان أغلبهــا تصديــق
الزيجــات وتســجيل الوفيات
واملفقوديــن ،وهي مشــكالت
جميعهــا حتتــاج إلــى حلول
قانونية ،بحسب القطان.
ويتابع :أن «احملكمة تصدر يوميا
( )70قســاما وهو عــدد كبير
بالنسبة للمحاكم التي تعمل
في الظروف االعتيادية» ،مؤكدا
أن «إصــدار القســامات بهذه
الكميــة ومشــكلة تصديق
األحــكام واحلجج الســابقة
ســببها اختفــاء او إحــراق
الســجالت من قبــل عصابات

أكد قضاة مختصون
في محكمة األحوال
الشخصية في
الموصل على زخم
المعامالت الواردة
السيما دعاوى فقدان
المواطنين وإصدار
القسمات والحجج
واثبات النسب الفتين
إلى ارتفاع عدد عقود
الزواج وتصديقها

داعش».
وعن اآلليــة أكد القطــان :أن
«احلجج وتصديق القســامات
إجــراء بســيط فــي الظرف
الطبيعــي يحيلــه القاضــي
الى شــعبة الرسوم الستيفاء
الرســم القانوني ومن ثم يتم
استخراجه ،اما في هذه احملكمة
فالوضع خاص فقد عمدنا إلى
االســتماع للبينة الشخصية
ومن ثــم طلب صورة قيد ،وهنا
واجهنا مشكلة التأخير بسبب
زخــم املعامالت علــى الدوائر
األخرى فأحيانــا ننتظر اإلجابة
ألكثر من عشرين يوما.
وأفاد قاضي األحوال الشخصية
بأن «رئاسة محكمة استئناف
نينــوى تالفت الزخــم الكبير
بفتح محكمة مســائية يبدأ
الدوام فيها من الساعة الثالثة
إلى الســابعة مســا ًء لتلقي
الدعــاوى والعمــل متواصــل
جتاوزنا فيه املرحلة الصعبة.
وجتــاوزا للروتــن يشــير قاض

نصوص قانونية تهمك

احملكمــة الشــرعية إلــى أن:
«القضــاء حــل مشــكلة
الســجالت اخملتفية إذ أصبحت
كل حالــة تناقــش على حدة،
ففي موضوع ضياع القسامات
الشــرعية نطلب صــورة قيد
لألحوال املدنية او شهادة وفاة
إما إذا كان القسام غير موجود
أو أي صــورة ضوئيــة عنه ،هنا
نعمل على إصدار قسام جديد
بإجراءات مبسطة.
ويعرج القطان على مشــكلة
عقد الزواج املفقــود ،وبني أنه
«إذا كان املواطن لديه نســخة
وال ميتلــك العقــد األصلــي
نطلب صورة قيــد أو نلجأ الى
االستشــهاد بحضــور أحــد
الزوجني أو كالهما مع االحتفاظ
بنسخة تعتبر (سجال أو أصال).
ويضيــف« :تواجهنــا أيضــا
مرحلة
مشكلة أن العقود غير ّ
إلى سجالت الدوائر املدنية وال
تتوفــر بيانات احلالــة ،فنكلف
املواطنني بإقامــة دعوى تأييد

وهــي دعوى غيــر موجودة في
احملاكم أوجدتها ضرورات العمل
كما ترد أيضا دعاوى يكون فيها
الزوجان حاملني لهوية األحوال
املدنيــة بصفة (أعــزب ،باكر)
مرحلة
أي البيانــات تكون غير ّ
في السجالت وهنا نعمل على
أثبات صدور عقد الزواج بدعوى
قائمة وتســمع أقوال الشهود
ويصــدر حكم بثبــوت واقعة
الــزواج أمام احملكمــة األحوال
الشخصية وهي حالة خلقتها
أوضاع نينوى اخلاصة.
وعــن قضايــا إثبــات نســب
والزيجات مع اإلرهابيني يوضح
القاضي :أن «التعليمات تشير
إلى عدم تزويــد عناصر داعش
اإلرهابــي صورة قيد مــا يولد
عائقا أمام إثبات الزواج ،فالدوائر
ال تعطــي مستمســكات ،أي
ترفض التزويــد ،ومازالت هذه
املشكلة تبحث عن حل.
وفيما يخص دعــاوى التفريق،
يلفت قاض األحوال الشخصية

إلى أن :محكمة التمييز أوجدت
حال لها ،بوجــود أوراق حتقيقية
باإلخبار عن الزوج في محكمة
التحقيــق التــي بدورها جتري
حتقيقاتها كاملة وتزود نسخة
من اإلخبار مرفق مع نسخ من
كتب اجلهــات األمنية وتتمكن
من التفريق.
وكشفت إحصائية رسمية عن
أعداد الدعاوى احملســومة في
محاكم األحوال الشــخصية،
وذكــرت أن «محاكــم املوصل
ســجلت  16064عقد زواج من
بدايــة التحرير لغاية نيســان
 2018ومت تســجيل ()39635
حجــة زواج فيما أدرجت حاالت
الطالق بـ 815حالة خالل 2017
و 983حالة كانت خارج احملكمة
لذات العام ،وبينــت كذلك أن
حاالت الطالق لعام  2018كانت
 960حالة فــي احملكمة و 654
حالة خارج احملكمة.
ويؤكد ساير خلف حسني قاض
أحوال الشخصية في محكمة

املوصل املســائية أن «الدعاوى
الكثيــرة التــي وردتنــا وزخم
املواطنني أوجبت وجود محكمة
مســائية إلجنــاز املعامــات»،
الفتا إلــى أن «أكثــر الدعاوى
الواردة هي حجــج القيمومة
وفقدان املستمسكات وفقدان
املواطنــن الذيــن اختطفهم
داعش مجهولي املصير ،وكذلك
تســجيل األطفــال املولودين
خالل تلك الفترة.
وعن أبرز القضايا التي ينظرها،
أفاد حســن بـ« :وجود الكثير
من املشــكالت والدعاوى التي
تســتقبلها احملاكم الشرعية
منها إثبات وفاة األب التي حدد
القانون أربع ســنوات إلثباتها،
كذلك عدم وجــود أوراق ثبوتية
للــزواج أو الــوالدة والتي هي
بدورهــا دعاوى أخــرى تنظرها
احملكمة ،كذلك دعاوى تصديق
الزيجات القدمية الســيما بعد
دمج معامالت الســاحل األمين
مع األيسر.

الفنــان احلقيقي ،هــو الذي يؤدي رســالة
إنسانية ،يستهدف من خاللها تغيير الواقع
والتأثير بالناس من خالل الفن الذي يقدمه،
سواء كان على خشــبة املسرح أم شاشة
التلفزيون .والفن هو أحد الوســائل الفاعلة
في نشــر الثقافة وحث اجلمهور على تغيير
أمناط حياتهــم وطريقة تفكيرهم من خالل
ما يطرحه مــن مفاهيم تصحــح األفكار
الســائدة املغلوطة .القانون ،بوصفه ضرورة
لكل مجتمع ،البد له من وســائل انتشــار
داخل كافة أوساط اجملتمع .املشرع افترض ان
النشر في اجلريدة الرسمية للدولة( الوقائع
العراقية) امر كاف لعلــم الناس بالقوانني
التي تنشــر فيها ،سواء مت توزيع تلك اجلريدة
او لــم توزع .إضافــة الى محــاوالت بعض
املشــتغلني باحلقل القانوني ،نشر الثقافة
القانونية عن طريق الدراسات واملقاالت التي
تنشــر في الصحف واملواقــع االلكترونية.
وتلك الوســائل حتولت الــى تقليدية بفعل
عزوف الكثير من الناس عن القراءة ومتابعة
املســتجدات علــى الســاحة القانونيــة
والدســتورية ،كان البــد من إيجــاد آليات
كفيلة بإيصال املعلومة القانونية الى اكبر
عدد من الناس ،عن طريق الذهاب اليهم بدال
من انتظارهــم ،وهذا يتحقق من خالل الفن
بشكل أساس ،كون ان الفنان مبا يقدمه من
اعمال تلفزيونية ومســرحية وســينمائية،
ميكن ان يؤثر وبشــكل كبير في املتابع .ومن
هنا ميكننــا توظيف الفن خلدمــة القانون،
عبر انتاج نصوص مسرحية او متثيلية ،تؤدى
من قبل فنانني ،تتضمــن قضية قانونية او
حتاول معاجلة مشــكلة قضائية قائمة ،من
خالل ارشــاد الناس الــى الطريق الصحيح
واعالمهم باآلليــات القانونية التي عليهم
اتباعها جتنبا للمشــاكل التي قد تصيبهم
لو لــم يعرفوا حقوقهــم وواجباتهم .لكن
أيا من هذا لــم يحدث ولألســف ،حيث ان
الســاحة الفنية تكاد تخلو من اعمال فنية
تعالج قضية قانونية اال ما ندر .عدا معاجلة
كوميدية ســاخرة ،اقرب للسطحية منها
الى الرصينة ،تبث عبر احد الفضائيات خالل
شهر رمضان ،تصور رجال القانون من احملامي
والقاضــي والشــرطي ،تصورهم بشــكل
ســطحي ،بعيد عن املهنية واصول العمل
القانوني ،حيث تعالــج كل حلقة من ذلك
املسلسل مســألة قانونية ولكن بطريقة
تبتعد عن روح القانون وتقترب من الضحك
واالســتخفاف بعقل املشــاهد .فكان بدال
من اللجوء الى هذا األســلوب ان يتم انتاج
مسلسالت رصينة ،تعالج مشكلة قانونية
ولو بطريقة مبســطة ،وتعطي للمشاهد
انطباعا جيــدا حول كيفيــة التعامل مع
القانون ،بدال من محاولة اضحاكه بطريقة
ال تليق بالفن العراقي.

األحكام القانونية لألحداث وقت ارتكاب الجريمة

مادة 66
يعتبــر حدثا من كان وقــت ارتكاب اجلرمية
قد امت السابعة من عمره ولم يتم الثامنة
عشرة.
وإذا لم يكن احلدث وقتئذ قد امت اخلامســة
عشرة اعتبر صبيا أما إذا كان قد أمتها ولم
يتم الثامنة عشرة اعتبر فتى.
مادة 67
إذا ارتكب احلدث مخالفة يحكم عليه بدال ً
من العقوبة املقررة لها في القانون بإنذاره
في اجللسة ،أو بتسليمه إلى احد والديه أو
ملن له حق الوالية على نفســه أو إلى مرب،
مع تنبيهه باحملافظة على حســن سلوك
احلدث وسيرته ،أو أن يحكم عليه بالغرامة
مهما تكن العقوبة املقررة للمخالفة في
القانون.

مادة 68
إذا ارتكب الصبي جنحــة يحكم بدال ً من
العقوبة املقررة لها في القانون بتسليمه
إلى أحد ممن ذكر في املادة  67إذا تعهد كتابة
باحملافظة على حسن سلوكه وسيرته مدة
ال تقل عن ستة أشــهر وال تزيد على ثالث
ســنوات تبدأ من تاريخ احلكم ،أو ان يحكم
بحجزه في مدرســة اصالحية مدة ال تقل
عن ستة اشــهر وال تزيد عن ثالث سنوات
أو ان يحكــم عليه بالغرامــة مهما تكن
العقوبة املقررة للجنحة في القانون.
مادة 69
وإذا ارتكب الفتى جنحــة يحكم بدال من
العقوبة املقررة فــي القانون باحد التدابير
املبينة في املادة  68وأن يحجز في مدرســة
الفتيــان اجلانحني مدة ال تزيــد على ثالث
ســنوات أو ان يحكم عليه بالغرامة مهما

تكن العقوبة املقررة للجنحة في القانون.
مادة 70
اذا ارتكــب احلدث بعد تســليمه ألحد ممن
ذكر في املــادة  67جنايــة أو جنحة خالل
مدة التعهد يحكم على من تعهد بحسن
سلوكه أو سيرته بضمان ال يزيد على مائة
دينــار إذا كانت اجلرميــة املرتكبة جناية وال
تزيد على خمســن دينارا إذا كانت اجلرمية
املرتكبة جنحة.
مادة 71
يسقط حكم التعهد إذا أكمل احلدث سن
الثامنة عشرة.
مادة 72
إذا ارتكــب الصبــي جنايــة يحكم عليه
باحلجز في مدرســة اصالحية مدة ال تقل
عن ســنتني وال تزيد على خمس ســنوات
إذا كانــت اجلناية معاقبــا ً عليها باالعدام

أو بالســجن املؤبد ،وباحلجز في مدرســة
اصالحية مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على
اربع سنوات إذا كانت اجلناية معاقبا ً عليها
بالسجن املؤقت.
مادة 73
.1اذا ارتكــب الفتى جنايــة يحكم عليه
باحلجز في مدرسة الفتيان اجلانحني مدة ال
تقل عن سنتني وال تزيد على خمس عشرة
ســنة إذا كانت عقوبة اجلنايــة االعدام أو
السجن املؤبد.
.2وباحلجــز في مدرســة الفتيان اجلانحني
مدة ال تقل عن ســنة وال تزيد على نصف
احلد االقصى للعقوبــة املقررة للجناية إذا
كانت هذه العقوبة السجن املؤقت ويجوز
للمحكمة أن حتكم على الفتى باحلجز في
مدرســة اصالحية مدة ال تقل عن ســنة
وال تزيد علــى نصف احلــد االقصى املقرر

للجناية قانونا ً إذا كانت عقوبة اجلناية تقل
عن عشر سنوات على أن ال تزيد مدة احلجز
في االصالحيــة مدة خمس ســنوات في
جميع االحوال.
مادة 74
.1يكــون عمر احلدث وقــت ارتكاب اجلرمية
أساسا ً لتعيني مسؤوليته
.2إذا ارتكــب الصبي جرميــة وأصبح وقت
احلكم عليه فتى يحكــم عليه بالعقوبة
املقررة للجرمية كما لو كان صبياً .
وللمحكمــة أن تبــدل عقوبــة احلجز في
مدرســة اصالحيــة باحلجز في مدرســة
الفتيان اجلانحني للمدة احملكوم بها.
.3وإذا ارتكب احلدث جرمية وأمت وقت احلكم
عليه الثامنة عشرة من عمره حكم عليه
بالعقوبة املقررة للجرمية كما لو كان حدثا،
على أن تبــدل احملكمة عقوبــة احلجز في

مدرسة اصالحية ،بالنســبة للصبي إلى
احلجز في مدرسة الفتيان اجلانحني.
وتبدل عقوبة احلجز في مدرســة الفتيان
اجلانحني إلــى عقوبة الســجن إذا كانت
اجلرمية املرتكبة جنايــة وباحلبس إذا كانت
اجلرمية املرتكبة جنحة وذلك ملدة تســاوي
املدة التي ميكــن فرضها عليه عند ارتكاب
اجلرميــة .وأن تبدل باقــي العقوبات املقررة
قانونا بغرامة ال تزيد على خمسني دينارا.
.4إذا أمت الصبــي احملجــوز فــي مدرســة
اصالحية الثامنة عشــرة من عمره وجب
نقله منها إلى مدرســة الفتيان اجلانحني
ليقضــي فيها مــا تبقى من مــدة احلجز
احملكــوم بــه .وإذا أمت احملجوز في مدرســة
الفتيان اجلانحني الثالثــن من عمره وجب
نقله منها إلى الســجن ليقضي ما تبقى
من مدة احلجز احملكوم به.

التخصص الجزائي والمدني لمحكمة قضاء الموظفين
علي خليل*
بداية أود أن أوضــح أن قانون مجلس
شــورى الدولة الرقم  65لسنة 1979
املعدل مت تعديله للمرة اخلامســة ومت
وضع تشكيالت جديدة وتغيير أسماء
تشــكيالت موجــودة نخــوض فيها
فــي موضع آخر وبحث آخــر إال أن ما
يهمنا أن مجلــس االنضباط العام مت
اســتبداله مبحكمة قضاء املوظفني
حســب نص املادة الثانيــة -أوال -من
قانون التعديل اخلامس.
يتم اخللط في كثيــر من االحيان بني
االختصــاص اجلزائــي واالختصــاص
املدني حملكمة قضــاء املوظفني مثيرا
مشــاكل واقعيــة واثــار جســيمة

تؤدي بنهاية االمــر الى ضياع احلقوق
تلمسناها من خالل الترافع امام هذه
احملكمة مدة مــن الزمن ,وخاصة لدى
الســادة احملامني واملدعني واملعترضني
بالذات,صحيح انــه لم ينص صراحة
فــي قانون مجلــس شــورى الدولة
على هذيــن االختصاصني اال انه نص
عليهما فــي مادتــن متفرقتني في
قانونني هما قانــون انضباط موظفي
الدولة والقطاع العام املعدل رقم 14
لســنة  1991وقانــون اخلدمة املدنية
رقم  24لسنة  1960املعدل.
االختصاص اجلزائي:
ويتضمــن النظــر فــي املنازعات بني
املوظف والدولة طبقا لقانون انضباط
موظفي الدولــة والقطاع العام رقم

 14لســنة  1991املعــدل وينحصــر
بالنظر في شرعية وقانونية العقوبات
املفروضة علــى املوظف وفــق املادة
الثامنة من قانــون انضباط موظفي
الدولة والقطاع العام الغاءا اوتخفيفا
او املصادقة على القرار (مادة  15-اوال)
ويكون فيــه رافــع الدعوى(املعترض)
والطــرف االخــر الــذي هــو الدولة
(املعترض عليه)وتكون اجللســة فيها
ســرية ويراعى في اجللســات قانون
اصول احملاكمات اجلزائية حســب نص
املادة  15خامســا من قانون انضباط
موظفي الدولة والقطاع العام.
كما نصت الفقــرة ثانيا من املادة 15
على ان يشــترط قبل تقــدمي الطعن
لــدى مجلــس االنضباط العــام اي
محكمة قضاء املوظفني التظلم من

قرار فرض العقوبة امــام اجلهة التي
اصدرته خــال مدة ثالثــن يوما من
تاريخ تبليغ املوظف وعلى هذه اجلهة
البت في التظلم خالل مدة ثالثني يوما
مــن تاريخ تقدمي التظلــم وعند عدم
البت فيه رغم انتهــاء املدة يعد ذلك
رفضا للتظلم ,ثم يقدم الطعن لدى
محكمة قضــاء املوظفني خالل مدة
ثالثني يوما من تاريــخ تبليغ املوظف
برفض التظلم حقيقة او حكما ,وهذا
االجراء مختلف متاما عن االختصاص
املدني كما سنبني في التالي.
االختصاص املدني:
ويختــص بالنظر فــي املنازعات بني
املوظف والدولة طبقا لقانون اخلدمة
املدنية رقم  24لســنة  1960املعدل

وحتديدا حســب نص املــادة  59منه
حيث قررت هذه املــادة فقرة اوال على
ان  -ال تســمع في احملاكــم الدعاوى
التي يقيمها علــى احلكومة املوظف
او املســتخدم الــذي يدعــي بحقوق
نشأت من هذا القانون او مبوجب قانون
اخلدمة املدنية رقم  55لســنة 1956
وتعديالته او اي نظام صدر مبوجبهما
البت في مثل هذه القضايا
بل يكــون ّ
وما يتفرغ عنها في مجلس االنضباط
العام.
وهذا هــو الفارق االول عن االختصاص
اجلزائي فاالختصــاص اجلزائي يختص
باملنازعات الناشــئة عــن العقوبات
املفروضــة على املوظف امــا الفارق
الثانــي فقد نصــت عليه املــادة 59
فقرة (3ال تســمع الدعوى التي تقام

علــى احلكومة بعد ثالثــن يوما من
تاريخ تبليــغ املوظف او املســتخدم
باألمــر املعترض غليــه اذا كان داخل
العراق وســتني يومــا اذا كان خارجه
).يعنــي ان الدعــوى يجــب ان تقام
خالل مــدة ثالثني يوما من تاريخ تبليغ
املوظف باألمر املعترض عليه وســتني
يوما اذا كان خــارج العراق في حني ان
االختصاص اجلزائي يستوجب التظلم
مــن العقوبة خالل مــدة  30يوم قبل
تقدمي الطعن خــال  30يوم من تاريخ
رفض التظلم حقيقــة او حكما في
حني ان االختصاص املدني ال يستوجب
التظلــم وامنا تقام الدعوى مباشــرة
خــال  30يوم من تاريخ تبليغ املوظف
باألمر املعترض عليــه وهنا يقع كثير
مــن احملامني في اشــكال يــؤدي الى

خسارة الدعوى فقد يستنفذ احملامي
او املدعــي مدة الثالثني يوما في تقدمي
تظلــم ال فائدة منه وبهــذا متر املدة
القانونية وتنتهي وال تقام الدعوى مما
تكون موجبة للرد شكال.
الفارق الثالث ان قائم الدعوى يسمى
املدعي والطرف الثاني الدولة املدعى
عليه في حــن ان االختصاص اجلزائي
يكون في الطرف املعتــرض والطرف
املعتــرض عليــه .والفــارق الرابع ان
جلســات املرافعــة علنية وليســت
ســرية كما في االختصــاص اجلزائي
ويراعى فيهــا قانون املرافعات املدنية
وليس قانون اصول احملاكمات اجلزائية
كما في االختصاص اجلزائي.
*مشاور قانوني
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ثقافة

دراسة

شغف ..مروية تاريخ ُم َع َتم
مثلما جتد احلالة ذاتها في رواية (السنة
املفقــودة) لبيــدرو ميــرال و(عيناها)
لبزورك علوي و(شفيرة دافينشي) لدان
براون.ومايزي ُد مــن أهمية هذا العمل
الفني هو حلظة إكتشــافها ُمتزامن ًة
مع ما ســاد عقب ثــورة /25يناير في
مصر من القلق والتوتر وضبابية الرؤية
وهذا املوقــف اليختلف عمــا كانت
تعيشــه مصر في ظل دولة املماليك
ومن ثم في عهد نابليون.

كه يالن ُم َح َمد

ثقافة الصحراء
مع أننــي أنفقت ســنوات طويلة مــن عمري في
الصحراء ،أتنقل من ربع إلى ربع ،ومن كثيب لكثيب،
ومن واد لواد ،بحثا ً عن الكنوز اخملبأة في باطن األرض،
إال أنني لم أفطن يوما ً إلى أن العربي ميتطي راحلته،
فرســا ً كانت أو ناقة أو أتاناً ،من جهــة اليمني .ما
شاهدته على الشاشــتني الصغيرة والكبيرة كان
عكس ذلك متاماً .فالفرسان الغربيون أو ممثلو األفالم
اعتادوا القفز على خيولهم من اجلانب األيســر .في
ما بعد ،حينما حتولوا إلى ركوب الســيارات ،فضل
بعضهم الولوج إلى سيارته على الطريقة العربية.
وال اعلــم علــى وجه اليقــن صلة هــذا املوضوع
بالثقافــة ،أو عالقتــه بالتاريخ الغابــر .ولكني ال
أســتبعد ذلك .صحيح أن اخلط العربــي يبدأ من
اليمــن .لكننا لســنا وحدنا الذيــن يفعلون ذلك،
فاآلسيويون جميعا ً يكتبون بهذا الشكل.
في كتابه «أعمدة احلكمة الســبعة» يشير لورنس
امللك غير املتوج في اجلزيرة العربية في العقد الثاني
من القرن العشــرين ،إلى مثل هذه التناقضات بني
الثقافتني الغربية والشــرقية ،إلى درجة أن األوربي
الذي كان يحط رحاله هناك يحتاج إلى وقت طويل
حتى يعتاد على هذا الوضع .ولكنه لن يستطيع أن
يفهم لم ال يخلع العربي عقاله أو غطاء رأســه إذا
دلف إلى منزل ما مثلما يفعل هو ،بل يقوم بدال ً من
ذلك بخلع حذائه.
والواقع أن هذه العادة جاءت في األصل امتدادا ً لعادة
خلع احلذاء في املســاجد واألماكن املقدسة .فهي
ذات بعد ديني بحت .واحلــذاء بقدر أهميته إال أنه ال
يحظى باالحترام لدى العرب .ورمبا لم يلحظ لورنس
ذلــك ألن البدو فــي احلقبة التي هبــط فيها على
اجلزيرة – باستثناء املوسرين منهم – كانوا يسيرون
حفاة األقدام متاماً.
و لهــذا املوضوع صلة واهية بثقافــة البدو ،ألنهم
كانوا يعانون من العوز الشديد ،الذي يفرض تقاليده
فــي كل مكان يحــل فيه .حتى أن املستكشــف
الشهير ثيسيغر نشــر في أواخر األربعينات صورا ً
لبعض الشــبان الذين رافقوه فــي رحلته في الربع
اخلالي وهم شــبه عراة .وليس من عــادة البدوي أن
يســير بهذه الطريقة ،إال إذا لم يكن ميلك ما يستر
به عريه هذا.
ولــم يعــش لورنس ليكتشــف بنفســه أن هذه
العــادات تغيرت بعد حوالي نصف قــرن .وأن البدو
الذيــن قصدهم في كتابه لم يعــودوا قادرين على
الســير حفاة .فقد اغتنوا بعد فقر طويل .ولم تعد
«ثقافتهم» اجلديدة تسمح لهم بتعريض أجزاء من
اجســامهم لألذى .ولكن ثيسيغر أدرك هذه احلقبة
قبل أن يتوفاه اهلل عام .2002
لقد حتول أولئك البدو الفقراء إلى شبه حضر ،ورمبا
هم في طريقهــم للتخلي عن أســلوب حياتهم
القدمي ،واالنتقال إلى شكل جديد للعيش في املدن أو
األرياف .فلم تعد السكنى في القفار تالئم مزاجهم
أو تستهوي أفئدتهم في القرن احلادي والعشرين!

ُ
تتحايــل الســلط ُة لتطويــ ُع كل
املعطيــات املتوفرة لتعزيــز هيمنتها
وخدمــة أغراضها التوســعية وهذا
مانبه إليه كل من أنطونيو غرامشي
ُ
وميشل فوكو
حيث أكد األول على دور
املثقفني املندمجني في جهاز السلطة
لترســيخ مدامكها ،وأشــار صاحب
(األشــياء والكلمات) إلى دور املعرفة
في تغول الرقابة السلطوية وترسيخ
مدامكهــا في فضــاءات ُمجتمعية
فوق هذا فإ َّن الســلطة ترو ُم إستدراج
اجلميع إلى حقــل مرويتها التاريخية
ُ
بحيث ت َ ْع َم ُل علــى تعتيم اخلطابات
املُغايرة وإقصاء الــرؤى ُ
املتلفة ملا دُون
سلطانية،ولكن هناك دائما ً
في مضان ُ
سؤال بشــأن ماهو مطمور في سياق
التاريخ الرســمي والســبيل إلضاءة
العتْمة.
مرويات منزوية في ُ
قد يكون الداف ُع األساسي وراء تأليف
الروايــات التاريخيــة هــو صياغة ما
إعتبرتــه النخبة احلاكمة هباء املعني
في قوالب ســردية ُمفارقة لسرديات
السلطة.إذ تنز ُل رواية (شغف) الصادرة
من الــدار العربية للعلوم وناشــرون
ط 2017للكاتبــة والروائيــة املصرية
(رشا عدلي) ضمن محاوالت إستنطاق
ماهو مسكوت عنه في التاريخ
غرام اإلمبراطور
تقوم أحداث الرواية على ُمقاربة زمنني
مفصلني األول هو زمن حملة نابليون
بونابــرت على الشــرق وإحتالله ملصر
والثاني زمن مابعد ثــورة  25يناير في
مصر
وتتناوب وحــدات ُمعبقة بوقائع
ُ
زمنــن علــى مســاحة الرواية،هذا
ُ
جوانب
وتتخلل فــي جتاويف الروايــة
ُ
من حياة البطلة (ياســمني) ومايشبه
العقــدة لديها من عالقــات عاطفية
عقــب إنتحار أمهــا عندما تصطدم
مبعرفــة خيانة زوجها مــع صديقتها
املقربة.ومــا تطلق اجلولة الســردية
إلســتعادة تفاصيل وقائع غزو نابليون
ملصر هــو عثور ياســمني على لوحة
أحيلت إلى قســم الترميم في كلية
الفنون.ومبا أن البطلة هي ُمتخصصة
في تاريخ الفن لــذا فمن الطبيعي أن
تثير لوحة الفتاة إهتمامها،وتنقب عن
هوية صاحبها األمر الذي يســتدعي
اإلشارة إلى حادثة حرق اجملمع العلمي
املصري في /16كانون األول  2011التي
قد أُتلفت على اثرها كثير من الوثائق
واخملطوطــات وما خرج مــن النار ن ُقل
إلى مخزن متحف اجليزة.ومن هنا تبدأ ُ
رحلة البحث التي تنتهي في أرشيف
متحف العسكري بباريس بعد اإلبحار
في جلج املعلومات التي تقدمها خدمة
 Googleإلى جانب ذلك يُتابع املُتلقي

ميشل فوكو

أجواء مصر إبانة حكم الفرنسيني وما
شــهدته أرض الفراعنة على مستوى
البنية الفوقية لكــن ماتعمت ُد عليه
الروايــة لشــد وحداتها هــو وقوع
اإلمبراطــور نابليون في غــرام (زينب)
ذات ستة عشر عاما ً من جانب وعالقة
األخيرة ب(ألتون جرمان) الرســام الذي
أبي أن يجن َد ريشته في خدمة املشروع
اإلمبراطوري من جانب آخر ومايضفي
مزيدا ً من التوتر الدرامي لهذه القصة
ثالثية األطراف أ َّن (زينب) هي إبنة أحد
مشــايخ األزهر غير أن موقعه الديني
ال مينعه من إرتياد ماينظمه اإلمبراطور
من حفــات باذخة برفقة إبنته إلى أن

ترجمات

زينب في حاشية نابليون ومن
تندمج
ُ
ثم ينتشر خبر عشق القائد الفرنسي
ُ
بفتــاة مصريــة ويُفهم من ســياق
مايتوارد من املعلومــات في الرواية أن
إندفاع نابليون فــي حبه لهذه الفتاة
ماهــو إال رد فعــل خليانة عيشــقته
جوزفني مع رجــل يدعي باوبليت وهذا
ما يذكرك بقصة خيانة أخري وردت في
مطلع الرواية.
صيغ متنوعة
يُشار إلى أ َّن الصيغ السردية لتحبيك
مــواد املســرودة جــاءت متنوعة بني
السرد املوضوعي والذاتي كما وظفت

الكاتبــة خبرتــه فــي مجــال الفن
التشــكيلي لصك عبارات مشحونة
بإيحاءات بصرية الســيما في الشق
الــذي
تســتعرض فيــه ياســمني
ُ
موضوعــة لوحــات (ألتــون جرمان)
التــي ترصد معيــش املواطن املصري
وســلوكياته احلياتية،والكسبة بائع
العرقســوس والســقا.يدفع الرسام
ثمن منهجه املتبع في أعماله الفنية
وعدم إنصياعه لنــزوات نابليون فيأم ُر
األخير بإقصاء لوحاته من موســوعة
وصف (مصــر) .مايلفــت اإلنتباه في
هذا الســياف إ َّن لوحة (زينب) تنز ُع دور
البطولــة وتُ ُ
َثل نوا ًة في بنــاء الرواية

عبقرية مغمورة
ُ
يستشــف املتلقي وجود رؤية غربية
ســجل فــي املدونات
مختلفــة ملــا ُ
اإلستشراقية في فهم تاريخ الشرق إذ
كانت الصورة املنطبعة على العقلية
الغربية لهذه املنطقة اجلغرافية هي
ما نهلهــا
الغرب مــن حكايات ألف
ُ
ليلة وليلة ،وقصائد اجملــون فبالتالي
غزت صورة شهوانية ُمنمطة مخيلة
الغربيني األمر الذي يبدو بالوضوح في
اللوحات التي رســمت نســاء الشرق
وجلســات اإلمتــاع واملؤانســة،لكن
(ألتون جرمــان) بخالف لم ينجرف وراء
اإلجتاه احلســي مثل ديالكروا وال خلد
بطوالت نابليون كما فعل ذلك الرسام
الشهير (كارفايلي) و(دومنيك فيفانت
دينون) إمنا فضل ســرد وجــه آخر من
احلدث فبدال ً مــن اإلهتمام بإنتصارات
فرنسا كان يســتلهم إرادة املصريني
وثورتهم على احملتــل في لوحاته كما
صور َ معاناة اجلنــود بعد هزمية اجليش
الفرنســي في عــكا وتعاظم حجم
الضحايا بعد إستفحال وباء الطاعون
ولكن ما يجسد خزين عبقرية (ألتون
جرمان) هو لوحة (زينب) التي ضمنها
ضفائر شــعرها التــي قصتها حتى
اليعبث بها اإلمبراطــور الذي أعجب
بتمــوج خصالتها.أن قصــة احلب بني
ألتــون زينــب توازها قصة شــريف
واخلبيرة في تاريخ الفن ياســمني كما
أن رحلــة التنقيب عن صاحب اللوحة
وإكتشــاف هويته تأتي مبحــاذاة قرار
اإلثنني بتتويــج عالقتهما برباط أبدي
بعد إرتقاء تلك العالقة إلى املســتوى
احلســي املباشــر فــي باريس،وهــذا
مايفرقها ممــا وصل إليه كل من زينب
وألتــون من نهايــة تراجيدية فاألولي
يُقصــف رأســها بعدمــا يتنكر لها
الشــيخ خليل البكــري والثاني يروح
ضحية لوباء الطاعون.
مايجب اإلشارة
ُ
إليه أن هذه الرواية لها أبعاد نفســية
وتاريخية وثقافية تُ ثلها الشخصيات
املتوزعــة علــى جنباتهــا واألحداث
واإلحــاالت إلى شــخصيات تاريخية
ودينية مثل كليبر وجالل الدين الرومي
هذا إضافة ملا للبعد املكاني من دالالت
ثرية مثــل القونيــة بوصفها مدينة
روحانية واألسكندرية وما شهدته من
اإلزدها الثقافي واحلضاري .

اصدار

الغيرة فاكهة الشك

استنطاق النص الواسطي
( رؤى وتطبيق) للناقد علوان السلمان

فالديمير هوالن

حذام يوسف

ترجمة حسن حسن
ُولِــ َد فالدمييــر هــوالن ،أشــه ُر شــعراء
تشيكوسلوفاكيا ،عام  1905في براغ ،ولكنّه عاش
معظــم طفولته
درس احلقو َق
َ
خارج العاصمــةَ .
َ
َ
ة
ملد
حكومي
مكتب
في
وعمل
شــبابه
في
سبع
ّ
ِ
ٍّ
ٍ
ِ
1933
عام
في
ســنوات.
أصبح مح ّررا ً لصحيفة
َ
تختص بالنقد
احليــاة ( )Zivotوالتي
الفني ،ومنذ
ُّ
ّ
عام  1940تف ّر َغ للكتابة .أصدر َ أكثرَ من عشــرين
مجموعة شــعرية ،وأربعة كتب نثرية ،وترجمات
لريلكه وبودلير ورونســارد وليرمينتوف ومختارات
ّسم شع ُر هوالن بتوظيف
من الشعر الصيني .ويت ُ
اللغة الغامضة واملضامني السود ووجهات النظر
املتشــائمة .رُ ِّ
ــح هوالن جلائزة نوبل لآلداب عام
ش َ
 ،1960وفي عيد ميالده الســتني منح أكبر جائزة
للشعر في تشيكوسلوفاكيا ،ومنح أيضا ً جائزة
إتنا-تورمينــا الدولية في الصني عن ديوانه «ليلة
كتاب
ُرج َم
ّ
مع هاملت» والذي ي ُ َع ُّد أكثرَ
شــعري ت ِ
ٍ
من التشــيكية .بعد موت ابنته كاترينا املصابة
مبتالزمة داون عام  ،1977فقــد هوالن الرغبة في
احلياة وتو ّق َ
ف عن كتابة الشــعر إلى أن توفي عام
.1980
دائما ً
أحب احلياةَ،
ليس ألنّني ال ُّ
ولكن أل ّن احليا َة كاذبة
كنت على ح ٍّق
فحتى وإن
ُ
علي أن أبحثَ عن احلقيق َة في املوت.
فإن َّ
وهذا ما أفعله.
العشاق
ّ
الشك.
الوقت في اجلبال :الغيرة ،فاكه ُة
الوقت في الربيع :اخليانة ،فاكه ُة الغيرة.
حب.
الوقت عند النهر ،الغيرة بال ّ
صماء ..ولكن متخم ٌة باجلنس.
ّ
العذراء
انتهت احلفل ُة حيث كانت األضوا ُء طاغي ًة
واآلن العتم ُة مثالية.
وكا َن موجوداً.
وهي لم متانع إن كانت مشاع ُر ُه نبيذا ً
وأفكارُ ُه عنباً.
تَرَ َكها بحلول الصباح

صدر عن منشــورات إحتاد االدباء والكتاب
في واســط  ،بالتعــاون مــع دار الكوثر
للطباعــة والنشــر والتوزيــع مطبوع
جديد للناقــد علوان الســلمان  ،حمل
عنوان (استنطاق النص الواسطي  /رؤى
وتطبيق).
جمع الكتاب عددا كبيرا من الدراســات
والبحوث التي كتبها الناقد عن شــعراء

وادباء واسط.
يقــول الكاتب في مقدمته للكتاب « أم
يلملم ليفرد بعضــا من أفكاره وتأمالته
املتناثرة بني طيات الصحف ،كي تتعانق
األفكار وحتتضنها دفتا كتاب يلفها بدفء
اخللود  ،بهذه األفكار دخلت وعي املتلقي
آمال ان تالقي هذه األفــكار قبوال ال زهوا
بهــا ،معتبرا صلتي باحليــاة ماتزال كما
أردتهــا ،فالكاتب اليطمح اال الرضاء ذاته
الن الذات جزءا من حركة الكون.»..
غالف الكتاب من تصميم عال إسماعيل.

شعر

من أعمال الراحل أحمد الربيعي
وجلست ُتَ ِّد ُق خالل الثقب الصغير بثوبها
في ظفر يوم االثنني العاري.
ما عدا
منذ عه ٍد بعيد
أبواب األبد ّية وراءه.
أغلقَ إل ُه الغناء والضحك
َ
ومنذئذ –وأحيانا ً فقط –
يتردَّدُ بداخلنا صدى ذكرى ميتة.
واأللم لم يعد بحجم احلياة،
ومنذئ ٍذ
ُ
ولكنه أكب ُر من اإلنسان دائما ً
يقيم في قلبه.
وال بُ َّد من أن
َ
ليس اليوم
الوقت
ليس
املناسب ألغاني الزهرة الثالثية.
ُ
اليو َم َ
ُ
َ
بحب ال يفنى
َك
ت
فتا
وعدت
لقد
َ
ٍّ
جئت تعتذرُ لها
ثم
َ
بأ َّن فستا َن الزفاف لم يأت بعد،
وبدال َ من اخلامت
قفازات مسمومة.
مت لها
قد َ
ّ
ٍ
لم نزر املستشفى وال اجلنازة.
أثناء املرض

ذوبان أعمدة الثلج املتدلية ،تسريب احلنفية
يعدان معي قطرات الدواء.
ّ
التبت يرى باملياه.
ونحن نرى بالدموع.
حقبة
مبنظور األشياء ،لم يفتنا الوقت بعد.
ولكن اليوم ،وقبل أن يخط َو املزار ُع خطو ًة واحدةً،
كانت آلة احلصاد موجود ًة هنالك مسبقاً..
يبدو أنه لن يكو َن هنالك
موت وال حياة.
ٌ
كيف
كيف حتيا؟
وكيف تكون بسيطا ً وموضوع ّياً؟
كنت دائما ً ما أبحثُ عن كلم ٍة
ُ
ذ ُِكرَ ْت مرَّ ًة واحد ًة فقط،
أو كلم ٍة لم ت َ
ُذكرْ على اإلطالق.
أبحثَ
في الكلمات العاد ّية.
علي أن
يبدو أنّه َّ
ال شي َء ميك ُن أن يضاف
لنزع القداس ِة عن النبيذ.
حتّى لو ِ

أوان ّ
ُ
الجنوب
علي لفته سعيد
ويأخُ ذنا ا ّ
نوب
جل ُ
قوافل ّ
َ
جن
الش ِ
ٌ
ٌ
َمحبة وحبال و َمواويل ورُوح
يئن
نيتان
د ْمعتان وأ ْغ
وآيتان وضلْ ٍع ّ
ِ
ِ
ُ
باآلهات
املسجور
موع القَمر ْ
ِ
وش ِ
الصال ِة
ومغيب َ
أزاح املآذ َن عن ّ
ٍ
حتى صارَت ّ
الشوار ُع
ُ
سها دم َهصور
يسيل من ش ْم ِ
السكو ُن
ال ي ْبدأ ُ ّ
ُ
الصارخ ِة بالتُّراب
وجهها املدن ّ
ُيم ُم ْ
وت ّ
ت الن ْتظار الوضو َء
ال و ْق َ
أيْنما تو ّلوا وجو َهكم ص ْو َب ال ّربيع
ّ
ض ق ْبل ٌة للعاشقني
فكل األر ْ ِ
ْ
العروق
ْرق
ِ
والنّدا ُء احملتش ُد بأز ِ
ت ْغ ُ
سل ظاهرَ ّ
أكفها بال ّربيع
ال تقُل

ما ال يُقال عن التّاريخ
وال تب ّز ُه َ
بش
راق
ــتائم مــن برْدٍ
ٍ
وحــر وأوْ ٍ
ٍ
ساقط ٍة
من شجر ِة الوطن
لم تأكلها احلُروب
ال تك ْن أ ْعز َل في الكراهي ِة
وال تك ْن أ ْعور َ في املَرايا
وتُ َ
باحملاق ق ْب َل والدته
ْسك
ِ
ُ
وتصرخ هذا هو القم ُر
ْ
السوادِ ّ
ال يُنير سوى ّ
بالسوادِ
راخ
و ْق ُت
الينابيع املرْشوش ِة ّ
بالص ِ
ِ
البراعم الالئذ ِة باخل ْو ِف
و ْق ُت
ِ
هذه لهْ فتي
َ
ُ
والس
فتــك ولهْ فتنــا
ــبيل الوحي ُد
لهْ
ّ
للغناء
ِ
ما
الوحشــ ِة حتى يُزا َل
ّ
تكســرت مرايا ْ
الغبا ُر
أدْ َ
عوك يا ّ
رب املطرِ
َ
َ
ُراقص
ت
ف
ي
ك
رك
د
ت
ال
ذ
مناف
ُســجل
ال ت
ُْ
َ
ْ
الور ْ َد

على ْ
شك ِل وطن
كن بر ْع َ
دك لطي ًفا وكن بالقُبول رحي ًما
الصال ِة مقْبول ٌة لهْ جتنا
ك ْن لنا في ّ
القسم
سال ٌم على ْ ِ
ّ
يلم ّ
مال
جل
با
ة
ُّ
الطر َق احملفوف ِ
ِ
وما تض ّور َ منْها وعما ع ّلقت رايَتها على
العتبات
ِ
ال ّراحلون إل ْينا
ف قافي ٍة
القادمو َن عنّا من ألْ ِ
ســ ّوروا كت ًبا لنا لها أ ْفوا ٌه ال ميْكثُ فيها
غير زب ِد ّ
الشفة
ْ
ْ
صاص
ر
ال
ر
ف
س
على
خطو ٌة
ِ ّ
ِ
باآليات سوى القتال
وما ز ّوروا
ِ
ْت حرًا
إ ْن كن َ
ال تد ْع من كانت ُلاهم مكانِس ال ّرذيل ِة
يفتّتون س ْم َ
ياط
ض ّ
بالس ِ
ك األر ْ ِ
ُ
حيق
ر
ال
فكن ما ب ْع َد ّ ِ
ً
موصال بال ّروح
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رجال ووقائع في الميزان
يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفق ًا فكري ًا وسياسي ًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها
أدوارها المميزة سلب ًا وإيجاب ًا في التاريخ العراقي .ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في
الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداث ًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسط ًا وافراً من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة .إنها ليست أفكاراً فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة
عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث .كما ان أفكار السيد فتح اهلل
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نص ًا لم يكتمل في الماضي .إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر
عدداً من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

تبني فيما بعــد ان (توفيق) لم يخترع
احلكاية  .فقد غير االنقالبيني ســاعة
الصفــر ثالث مرات فــي االقل  .واليوم
السابع من اذار كان واحدا من املواعيد .
وانا نفسي لم اكن شــاعرا بأي خطر
او بأمر غير اعتيادي اال انه عندما طرق
باب منزلي ضابطان بثلة من اجلند في
الساعة احلادية عشرة من ليلة السابع
من اذار لينقالني الى القلعة احلجرية .
س :كيف تقومون األستاذ عزيز بوصفه
رئيسا حلزب سياســي مجاز قيل عنه
انــه كان خــال فترة ممارســة العمل
احلزبي العلني انشط االحزاب اخلمسة
وأكثرها شــعبية وانصــارا  .هل كان
هنــاك حضور كردي فيــه وكيف كان
احلزب ورئيســه ينظــران الى القضية
الكردية؟
بصراحــة  ,لم يفرد احلزب في منهاجه
الكــورد والقضية الكوردية بأشــارة
او تنويــه  .واال تعــذرت اجازته  ,كادت
مناهج االحزاب اخلمســة متشــابهة
في التأكيد على احليــاة الدميقراطية
واحلريــات العامة  .واحالل نظام برملاني
ســليم على درجة واحدة مبني على
االقتراع العام احلر الســري املتســاوي
وما الــى ذلك وبكلمــة مختصرة لم
حتتل القضية الكوردية في ذهن حزب
الشــعب او غيره حيــزا متميزا  .اال ان
منهاج حزب الشــعب انفرد عن سائر
املناهــج بعبــارة ذات مدلــول خاص .
وهي النص على العمــل على حتقيق
املساواة التامة بني مختلف القوميات
واجلماعات التي نؤلف الشعب العراقي

 .وانــا الذي كنت قد بــدأت باالهتمام
بالقضية الكوردية وصارت تشغل حيزا
من فكري  .وجدت هــذا التعبير وافيا
باملراد بأعتبار الظروف السائدة وقتذاك
 .ولــم يجر مــع (عزيز) بحــث حولها
بنــوع خــاص  .وال اذكر اني ســمعته
يتحــدث فيهــا  .وال ادري متى تتلمذ
عليها واوالها جانبا مــن اهتماماته .
وما اذكره ان القضية الفلســطينية
كانت تســتحوذ على اهتمام االحزاب
السياســية وقتذاك وان (عزيزا) اصدر
كتيبا حولها نسيت عنوانه انتقد فيه
موقف احلزب الشيوعي العراقي الذي
ايد فيه قرار التقســيم  .متبعا اخلط
السوفياتي وهذا ما يحضرني  .وليس
بوسعي ان احدد وقتا لبدء اهتمام عزيز
بالقضية الكورديــة  .واال كنت كمن
يرجم بالغيب
س :بخصوص ســلوك األســتاذ عزيز
شريف السياسي وتعامله مع قضايا
الساعة أظنك ذكرت بأنه كان يختلف
عن سلوك زعماء األحزاب األخرين وبأنه
ميتاز باملرونة والتوفيقية ما امكن ذلك .
بل ســمعت اصدقــاء لــه يؤاخذونه
على مرونته تلك ويعتبرونها مما يحط
بالكرامة  .وما اظن ذلك اال جتنيا عليه
 .فمــا رأيته مره يأتــي بتصرف يحط
مــن قــدره او كرامتــه  .اال ان دماثته
ومرونته تلــك كانت تربح لــه كثيرا
 ,حيث يخطئــه اخــرون  .وقد نوهت
بذلك مبناسبة جناحه في اطالق سراح
االســتاذ عباس بفضل هذا السلوك
كمــا حتضرني مناســبة اخرى مهمة
ارى اال امر بها او اغفلها ســيما وانها
تتعلق بفترة حساسة من تاريخ العراق
 .لم تنل االلتفاف احلــري بها من قبل

املؤرخني والباحثني العراقيني  .واقصد
بها فترة احملاكمات الكبرى للصحافة
احلزبية .
فأقــول  :اســتقالت حكومــة توفيق
الســويدي التي بعثت احليــاة احلزبية
وتلتهــا حكومــة (ارشــد العمري )
التــي اشــهرت احلرب علــى االحزاب
عن طريق شــل صحافتها بالتعطيل
واحالــة رؤســاء حتريرهــا واصحابها
الى احملاكــم بتهمة اثــارة الكراهية
والبغضاء بني صفوف الشعب وهو ما
ينضوي حتت قانــون العقوبات وقانون
املطبوعات .وممن ســيق الــى احملاكم
فضال عن االستاذ عزيز االساتذة كامل
اجلادرجي(جريدة صوت االهالي لســان
احلــزب الوطنــي الدميقراطــي) وعبد
الفتــاح ابراهيم وناظــم الزهاوي من
اقطاب حزب االحتــاد الوطني( .جريدة
السياسة لسان احلزب) ومحمد مهدي
اجلواهري (صاحب جريــدة الرأي العام
املعطلة) ثم صدى الدستور وكلتاهما
لالحتــاد الوطني .واالســتاذ قاســم
حمودي(جريدة لواء االســتقالل لسان
حزب االســتقالل) .وغيرهم ممن ليس
بوســعي ان اذكرهم حصــرا .وكثرت
الــداوي وكان يحركهــا القانوني(عبد
العزيز اخلياط) الذي كان يتولى منصب
االدعاء العام بناء على طلب احلكومة .
وكانت الدعــاوي كلها حتال الى قاضي
جزاء بغــداد االول (خليل امني املفتي )
وقد ســبق لي فــي احللقــات االولى
من هــذا احلوار اني اشــرت الى هذين
بوصفهما مــن القلــة القليلة التي
تصانع احلكومة وال يشــرف سلوكها
القاضي العراقي .
وقد شــهرت هذه احلملة الشرســة

علــى الصحافــة  ,تعاضــدا وتكاتفا
بني االحزاب السياســية املعنية التي
لم يســبقه ولم يلحق بــه مثيل في
مواجهة احلكم ,جتلى بتطوع عشرات
احملامــن املنتمــن الى كل حــزب او
املتعاطفــن الالمنتمــن للدفاع عن
املتهمني بجرائم النشــر تلك .تراهم
يواجهــون احملكمة بتظاهــرة قانونية
رائعة ,تبلغ أحيانا خمســن محاميا
في قضية واحــدة  ,ويحرصون جميعا
على حضورها وكثيرا ما يدب الشــلل
فــي اعمــال احملاكم االخرى بســبب
غيابهــم عــن دعاويهم املنظــورة .
وترى االدوار تتنــاوب بني احملامي املهتم
واملدافع  .عندما يكون احملامي قاســم
حمودي متهما ,جتد عزيز شريف وكيل
دفاعه .ثم يتبــادالن الدور عندما جتري
محاكمة عزيز شريف وهكذا.
وقد تســنى لي احيانا اثنــاء تواجدي
القصير في بغداد احلضور مســتمعا
في احد اجللســات وكانت حســبما
اتخطر االستئناف الذي رفعه احملامون
بعد صدور حكم بالسجن على االستاذ
اجلادرجي  .وكان (عزيــز) وكيل دفاعه .
القاه بالنيابة عن االخرين .واذكر جيدا
وهو مــن ما تعذر علي نســيانه والنه
يرتبــط ارتباطا وثيقا مبــا اخذ عليه .
فقد اســتهل دفاعــه بتذكير الهيئة
القضائية بأنه كان قبل بضعة اشهر
زميــا لهم وانه مثلهــم خاض خالل
فترة ممارسته املهنية القضائية مقدار
التأثيــر الــذي يحدثه (قــرار القاضي
العادل املنصف – .ال ســيما حني يقف
حاميــا وهاديــا –الى جانــب املواطن
عندما تســتهدف حرياته  ,وليس في
ضمائرهم غير االنتصار للعدالة وبها

يستهدون ).
كنت اتعقب خالف ذلك سير احملاكمات
واقتني ما ينشــر عن وقائعها بأنتظام
وال ادري اســلمت ام ذهبــت طعمــه
النيران او االتالف  .واقول لك ان ضياعها
او افتقارها الى من يحاول تأليفها حول
احملكمــات او جمعا لها لهو خســارة
عظيمة لتاريخ هذا البالد .
والقاضي (خليل امــن) -وهذا عنصر
مفارقة -كان خلف االســتاذ عزيز في
منصبه يجلس على عني الكرسي الذي
تركه له االســتاذ قبل بضعة اشــهر
وهــا هو يقابلــه االن متهما  .الحظنا
من متابعة احملاكمــة ان القاضي كان
يخــص (عزيزا)بألتفات وحســن ادب
اباها على السيد كامل اجلادرجي مثال.
وانفرد عزيز عن سائر املتهمني وخروجه
بغرامه بســيطة وبفتــرة قصيرة من
تعطيل اجلريدة باملقارنــة الى احكام
الســجن والتعطيــل الطويــل الذي
ناله االخــرون منه  .واذكــر اني ادليت
مبالحظتي لعزيز وعزوت احلكم اخلفيف
الى رابطة الزمالة الســالفة  ,مقارنا
باحلكم الشديد بالسجن على االستاذ
اجلادرجي .فأجابه":رمبــا .لكن لم يكن
هنــاك اي موجب لتحدي هذا القاضي
الشــرس كما فعل كامــل .لم يكن
هناك موجب الستفزازه ".
وكان يشــير الى موقف اجلادرجي في
قفــص االتهــام واجاباتــه اجلافة عن
اســئلة القاضي املعتادة  ,النابعة عن
كبرياء ذي سلطان شــعبي والكرامة
املتأتية من ثقل املســؤولية .واالنكار
املبدئــي حلــق محاكمتــه  .كان هذا
االنتقاد الوحيد الذي سمعته من عزيز
للجادرجي ورمبا عكس اخلالف البني بني

طبائع االثنني .
وكما رأيت لم تكن صحبتي االستاذ
عزيز متواصلة بل باالحرى متقطعة
وعلى فتــرات زمنيــة  .اولهــا فترة
التعــارف واالعداد لتأســيس احلزب .
وثانيتها الفترة التي عقبت تأسيسه
ولم تنقطع قط باســتقالتي وبقيت
حتى العــام  1948عندما اضطر الى
االختفاء على اثر الغــاء اجازة احلزب
واستمراره في النشــاط السري مبن
بقي من اعضاءه –على خط املاركسي
الصريــح  ,وهــي فتــرة يحــف بها
الغموض حفلت بتشرذم وانشقاقات
فــي احلركــة الشــيوعية  .حــاول
استكناهها صاحب كتاب(الطبقات
االجتماعيــة القدمية )االســتاذ(حنا
بطاطــو) .وخالل هذه الفترة املنتهية
بالرابع عشر من متوز  – 1958كان الرأي
السائد ان عزيزا جنح في التسلل الى
اخلارج  .ولكن ذلك كما ســأبني جرى
متاخــرا واغلب الظن انــه خرج من
العــراق قبيل صــدور قرار اســقاط
اجلنســية عنه فــي العــام  1954او
بعده بقليــل ولم اكن اعلم بأنه ظل
متخفيا في احلجرة الســرية في داره
ردحا من الزمن بعد الرابع عشــر من
متــوز  .وقد انبأتني شــقيقتي بذلك
وكتمت الســر عني طوال ســنوات
عدة  .فقد اسرت السيدة نورية زوجة
عزيز بهذا لها في اثناء زيارتها ببغداد
وكانــت قد منــت بينهمــا عالقة ود
متينة فأوصتها نورية بكتمان الســر
حتى عني .
في تلك االزمنة كان لبعض القوانني
حرمــة  .ولم يســمع ان الســلطة
ضايقــت ذوي املطلوبــن منهــا بأي

شــكل من االشــكال للبوح مبواطن
اختفاء املطارد.
وكنت احرص على االجتماع به كلما
حكمــت الظروف بزيــارة بغداد بعد
 , 1958وفــي حينــه كان مشــغوال
بحركة انصار الســلم التي رأسها .
كما علمت انه كان عضوا مرشــحا
للجنة املركزية في احلزب الشــيوعي
فحســب  .وفي احلزب السري كاحلزب
الشيوعي  ,ال يراعي في اختيار القيادة
مبدأ القابليات واملؤهالت والشعبية
وامنا يكــون القرار بيد القوة املهيمنة
على مقدرات احلزب  .اي مصدر القرار .
ثم وبحسب رأيي ان (عزيزا) كان يؤمن
بحتمية احالل النظــام الدميقراطي
التعددي والبرملاني ودوامه مدة طويلة
قبل القفز الى النظام االشتراكي عن
طريق التطور ال عن طريق العنف .
والفترة الثالثة الذي استؤنفت خالله
عالقاتنا الشــخصية كان في العام
1970او بالحرى في اواخر العام 1969عندما اقبل وســيطا الحالل السالم
بــن الثورة وبني الســلطة  .وقد توج
مبفاوضات وختم ببيان احلادي عشــر
من اذار كما هو معلوم  .وقد اشــرت
الى استقبالنا له عندما وطئ االرض
احملررة من كوردستان قادما من بغداد .
ولم يتسن لي في وقتها اكثر من حتية
ومصافحة فقد انتقل رأسا الى مقر
البارزاني واجتمع به ليلة او ليلتني .
*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد
طيــب وســعيد يحيــى والكتــاب
مــن منشــورات دار أراس للطباعة
والنشر ،منشورات اجلمل ،الطبعة
األولى 2012

الحلقة 55

مكافحة اإلرهاب :االستراتيجيات والسياسات
(مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب ،وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا
والعراق ،لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين
العائدين ،مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم
بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصو ًال منه.
جاسم محمد*
سياسات توافقية واستخبارية مع
داعش ـ الفصل الرابع
واشــنطن :أغفال رأس داعش وتركه
يتمدد
داعش  :الردع العســكري السريع بات
ضروريا
أظهر تســجيل مصور بثــه تنظيم
"دولة داعش" على موقع مشــاركة
مقاطع الفيديو يوتيوب يوم  16فبراير
 2014بإعــدام  21قبطيــا ً مصريــا
ذبحا في ليبيــا .العملية
مختطفــا ً
االرهابيــة هــذه جاءت بعد توســع
تنظيم داعش في ليبيا في ســبتمبر
 2014الى مايقارب تســع مدن ليبية
ابرزها "والية" "درنه وسرت" اما انصار
الشــريعة فهي تتمركز فــي بنغازي
وجماعــة فجــر ليبيا في الوســط
والغرب و تاتي مخاطر درنة بقربها من
مصر.

في العراق وســوريا تثيــر الكثير من
التســاؤالت وتدفع املراقبني الى اعادة
تقييم قــدرات التنظيم االرهابي من
جديد.
• التنظيــم اطلــق خطابــه باللغة
االنكليزية من اجل إســتقطاب مزيد
من املقاتلني خاصة من االجانب
• الصور البشــعة التي تضمنها اليو
تيوب تشــبع غرائز افراد متوحشــة
تناصر التنظيم وتصعد من تدفقهم
لاللتحاق بهذا التنظيم االرهابي.
اليوم تشهد ليبيا مشهد استنساخ
نسخة التنظيم والتي تتضمن فرض
تعاليمه والفتاوى على اهالي "درنة"
والتي من املقرر ان تشهد توسعا الى
املدن االخــرى ان لم يكن هنالك عمل
عســكري على اال رض ضد التنظيم.
اخلطر لم يعد انتظــار اصدار قرارات
جديدة مــن االمم املتحــدة ـ مجلس
االمن وال قــرارات من مؤمتــرات قمة
خاصة باالرهاب.

تناقض خطاب داعش
• إن الضحايــا هذه املــرة ،كانوا من
املصريــن االقباط اللذيــن كانوا في
ليبيــا بحثا عــن الرزق فــي اعقاب
املشكالت االقتصادية في مصر ،لكن
تتظيم داعــش اتخذ مــن الضحايا
املصريني رسالة يخاطب بها ايطاليا
والغــرب! وهــو ماميكن وصفــه بأنه
تناقض في اخلطاب.
• الفيديو ،يعيــد الى االذهان طريقة
التصوير الفنية وطريقة عملية الذبح
التي تعكس بشاعة هذا التنظيم.
• إن متتــع تنظيم ليبيــا بفريق عمل
اعالمــي بنفــس قــدرات التنظيم

ظهور داعش بهذه الصورة في
ليبيا:
• تعتبــر قفــزة كبيــرة للتنظيــم
من الناحيــة االعالمية ومــن ناحية
اللوجســتية ،كــون ليبيــا متثــل
خزان بشــري ،مقاتلــن للتنظيمات
"اجلهادية".
• إن توسع داعش في سيناء وفي ليبيا،
يعطي للتنظيم فرصة للتخفيف عن
الضغوطات عن معاقله الرئيســية،
في العراق وسوريا ،التوسع.
• عدم كشف رؤوس التنظيم وضربها
وهذا يعني انه بــات متوقعا ان ينفذ
التنظيــم عمليــات مشــابهة في

جبهات جديدة.
رد فعل حكومة مصر
وجهــت مصر ،فجــر يــوم  16فبراير
 ،2015ضربــة جوية ألهــداف تابعة
لتنظيــم "داعش" في ليبيــا ،وذلك
عقب ســاعات مــن بــث التنظيم
اإلرهابــي ملقطع فيديــو يظهر فيه
عدد مــن عناصره وهــم يذبحون 21
قبطيــا ً مصريــا ً كانوا قــد خطفوا
مؤخــرا ً فــي ليبيا ،مما دفــع بالرئيس
املصري ،عبدالفتاح السيســي ،إلى
توعــد القتلــة باالقتصــاص منهم
"باألســلوب والتوقيــت املناســب".
وبحسب بيان صادر عن اجليش املصري،
فقد اســتهدفت ثمان ضربات جوية
معســكرات ومناطق متركــز وتدريب
ومخازن أســلحة وذخائــر للتنظيم
اإلرهابي في درنة الليبية.
بيعة "مدوا األيادي لبيعة البغدادي"
حصــل تنظيم داعش خالل شــهر
نوفمبــر  2014على بيعــة جماعة
جديدة فــي "درنة" متت فــي احدى
مالعب كرة القدم حتت اســم"مدوا
االيادي لبيعة البغدادي" لتكون علنية
واعقب ذلك تسيير اكثر من خمسني
ســيارة رباعيــة الدفع في شــوارع
"درنة" .املكنى البغدادي ،زعيم داعش
ســبق ان اوفد السعودي اجلنسية "
ابو حبيب اجلــزراوي" للحصول على
البيعة ومت تعيني مينيا اجلنســية"أبو
البــراء االزدي" واليا الــى درنة وتعني
الســعودي" أبــو حبيب"مفتيا لها.
إن عالقــات داعش فــي ليبيا وبقية
اجلماعــات "اجلهاديــة" كانــت قد

شهدت تصعيدا في اعقاب سبتمبر
 ،2014تأريخ انطالق التحالف الدولي
ضد داعــش .أهمية درنــة تأتي من
قربها الــى مصر وتهديدها الى المن
هناك .يشــار ان احد مقاتلي داعش
من املعنيــن بالفتاوى امللقب" تركي
البنعلي ،يعتقد انه بحريني اجلنسية،
قد اصدر كراس علــى ضرورة اعطاء
البيعــة الى البغــدادي ،االخير اتخذ
خطوة استباقية بأرســال مندوبني
عنه الى التنظيمات في مختلف دول
العالم ابرزها طالبان وشمال افريقيا،
املغــرب االســامي والهند واســيا
الوســطى .التنظيم جنح بتوظيف
التحالــف الدولي لكســب بيعات
ومقاتلني جدد رغم اجلرائم البشــعة
التي ينفذها.
مختار باخملتار
هو جزائري يعرف بلقب االعور ،وكذلك
خالد ابو العباس ،من اجليل االول الذي
قاتل في افغانســتان بعد احداث 11
ســبتمبر  .2001انشــق عن تنظيم
القاعدة فــي املغــرب العربي الذي
يتزعمه ومت عزله عام  ،2012ليؤسس
كتيبــة" املوقعــون بالــدم" .االعور
كان متورطا في عمليــة "أميناس"
االرهابيــة التي اســتهدفت خطف
وقتل رهائن اجانب عاملني في مجال
الغاز والنفــط .اخملتار متورط باعمال
تهريــب وقتــل في صحــراء النيجر
وارتبط في "اجلهاد في غرب افريقيا،
مالي حتت اســم "املرابطون" .بعض
التقاريــر رجحت ان تكــون جماعة
"درنة" هي مبختار اخملتار ،التي تبحث
عن فرصة جديدة للظهور بعد عزله

من تنظيم املغرب االسالمي بزعامة
عبد امللك دوركال.
أغفال اميركي لتدهور األوضاع في
ليبيا
حذرت صحيفة واشنطن بوست في
 13فبرايــر  2015من خطر حتول ليبيا
إلى نســخة مشــابه ألفغانستان،
حيث يتوقع أن يكون بوسع اجلماعات
االرهابية ان تنفذ سياســتها على
غــرار مــا يحدث فــي ســوريا .ولم
تغفل الصحيفة حقيقة تأثير حالة
الفوضى وانعدام األمن التي تعيشها
ليبيا علــى دول اجلوار وفي مقدمتها
مصر ،التي تبــذل من جانبها جهودا
حثيثة بغية منع وصول ذلك العنف
ألراضيها .كما لفتت الصحيفة إلى
تقصير الغرب في الدور الذي كان من
املفتــرض أن يقوم به لضمان نشــر
االستقرار في البالد عقب مساعدته
الثــوار الليبيون على االطاحة بنظام
معمــر القذافــي .واســتهجنت
الصحيفة موقف الغرب الراهن ،الذي
لم يعد مكترثا ً بكل ما تشهده ليبيا
من أحداث.
مايحــث االن فــي ليبيا هــو تقارب
اجلماعــات "اجلهاديــة" فــي ليبيا
مبختلــف مرجعياتهــا التنظيمية
ملواجهة الضربــات اجلوية للتحالف
الغربي ضد داعش وهي استراتيجية
داعــش لتخفيــف الضغــوط عن
معاقله في سوريا والعراق .العملية
كانت تســتهدف الدولــة املصرية
اكثــر من ايطاليــا ودول الغرب ،رغم
ان الرسالة جاءت باالنكليزية واشارة
اخلطاب الى ايطاليا .يشار بأن ايطاليا

ال يتجاوز عــدد مقاتليهــا االجانب
التنظيم اخلمسني مقاتال وتشترك
ايطاليا بالتحالف الدولي ضد داعش.
املشــكلة ان مصر تقاتــل مبفردها
التنظيم في سيناء مع دعم من دولة
االمارات واململكة السعودية ،ومامن
دولة االن في العالــم تقاتل االرهاب
مبفردها .ماحتتاجه مصر ودول املنطقة
ان تقاتــل االرهــاب باســتراتيجية
محلية اقليميــة وال حتتاج مزيدا من
شرعنة القرارات ومؤمترات قمة ،كون
االرهاب اصبح واضحا ولم يعد يهدد
املنطقة بشــكل مباشــر لكن في
نفس الوقت ال توجد دولة اليوم مبنأى
عن االرهاب .اخليار العسكري السريع
بــات مطلوبا قبل معاجلــة االرهاب
جذريا خاصة على معاقله في العراق
وسوريا ،اما ترك رأس التنظيم يعني
متدده في مناطق اخرى  .داعش اليوم
حتولت الى العــب كبير في املنطقة
ومازالت فاعلة رغم تعدد التحالفات
واجتماعات القمة.
استراتيجية أوباما لالمن القومي
جاءت متأخرة
استراتيجية اوباما اجلديدة تعطي
ظهرها للشرق األوسط
أتسمت سياسة اوباما في املنطقة
بالتردد وعدم الوضوح ،واصبحت متثل
ردود افعــال للتنظيمــات "اجلهادية
"واحلكومــات واالحــزاب املارقــة
باملنطقة ،امام تراخي قبضة اميركا
في املنطقة والتــي اثارت الكثير من
التساؤالت حول حجم عالقة اميركا
مع حلفائها ومستقبل هذه العالقة،
فاإلرهــاب تصاعــدت وتيرتــه فــي

املنطقة وبــدأت دول تنجر الى دوامة
الفوضى وتضاف الــى قائمة الدول
الفاشلة امام تغاضي اميركي.
طلب أوباما تفويضا يــوم  11فبراير
 2015مــن الكونغــرس على شــن
حملة عسكرية ضد تنظيم "الدولة
اإلسالمية تستمر ملدة ثالث سنوات.
لم يضع مشــروع القرار قيودا على
نشــر القــوات األمريكيــة ملطاردة
مسلحي "الدولة اإلسالمية" لكنه
يحظــر تنفيــذ "عمليــات قتالية
هجوميــة مســتمرة .ولــم يصوت
الكونغــرس بشــكل رســمي على
اســتخدام القوة املسلحة منذ عام
 2002عندما مرر أعضاؤه قرارا بإرسال
القوات املســلحة إلى العــراق .ولم
يصوت الكونغرس بشــكل رسمي
على اســتخدام القوة املسلحة منذ
عام  2002عندما مــرر أعضاؤه قرارا
بإرسال القوات املسلحة إلى العراق.
يكشــف البيت األبيض عن اخلطوط
العريضة الستراتيجية األمن القومي
للرئيــس األمريكــي أوبامــا للفترة
الرئاســية املتبقية .ويتوقع أن تكون
مواجهة داعش وعزل روســيا واألمن
في آسيا واحمليط الهادي وزيادة ميزانية
البنتاغون ابرز ما في خطته .وأوضح
بينر رئيس مجلس النواب ،قائالً" :لم
أر َ بعد اســتراتيجية من شأنها إجناز
املهمة" في محاربة داعش.
* باحث عراقــي ،مقيم فــي املانيا،
متخصص فــي مكافحــة اإلرهاب
واالستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نشــر وتوزيع
املكتب العربي للمعارف – القاهرة

12

االحد  3حزيران  2018العدد ()3950
(Sun 3 Jun 2018 issue (3950

اعالن

منوعات

األحد  3حزيران  2018العدد ()3950
)Sun. 3 Jun. 2018 issue (3950

شريط

ملون

منتدى لكتاب ادب الطفل

جليل خزعل يحظى بأول حفل
توقيع كتاب بعد خمسين عامًا من اإلبداع
كرس قلمه ألدب الطفل ســواء
بالقصيدة او الســيناريو فكانت
قصائده اشــبه بقصص ،تبعث
في أرواح االطفــال حب الكلمة
الرشــيقة وتهذب في نفوسهم
ايضــا ،وكان واحــدا مــن الذين
حرصــوا على ســكب ابداعهم
بصدق كلمة وعفوية احســاس
ووضع تعاليمه األدبية.
انه الشاعر جليل خزعل الذي أصدر
أكثر من  60كتابــا ً لألطفال في
مجال الشعر ،والقصة ،واحلكايات
املصــ ّورة ،والكتــب العلميــة.
إضافة إلــى عشــرات البحوث،
والدراســات ،واملقاالت الصحفية
بشــأن أدب وثقافة الطفل كما
كتــب العشــرات مــن األغاني
واألناشيد ،واملســرحيات ،وأفالم
الرســوم املتحركة ،واملسلسالت
اإلذاعية والتلفزيونية وشارك في
الكثير مــن املهرجانات ،واملؤمترات
الثقافية واألدبية اخلاصة في أدب
وثقافة الطفل.
خالل احتفاء دار ثقافة االطفال
بصدور اجملموعة الشعرية اجلديدة
له والتــي حتمل عنــوان (ابواب)،
أعلن د .على عويــد مدير عام دار
ثقافة األطفال ،تأســيس منتدى
الطفــل فــي الــدار الحتضــان

الشاعر جليل خزعل يتسلم شهادة تقديرية
الكتاب والشــعراء والرســامني
وكل املبدعني ورعايتهم واالحتفاء
بنتاجهم الثر الذي اغنى مسيرة
الدار عبر عمرها الطويل.
القــاص العراقــي عبد الســتار
البيضانــي معاون مديــر عام دار

ثقافة االطفال عبــر عن اعجابه
باملنجــز االدبي لزميــل طفولته
الشــاعر جليل خزعل قائالً  :انه
قامــة ابداعية كبيــرة وينبوع ثر
مــن ينابيع الطفولــة ،مؤكدا ً ان
االحتفاء باملبدع هو تقليد اقترحه

املدير العام وهــو بصمة جديدة
تضــاف الى الدكتــور علي عويد
وبتوقيعه.
وبــن ان االبــداع مثــل الظاهرة
الكونيــة والــورود البرية يعطي
عطره والوانه وينشــأ في جميع

حاذر من البكتريا والعدوى
في أوراقك النقدية
اكتشــف علماء الوراثة في جامعــة نيويورك بعد القيام
بفحص أوراق عملة الدوالرات ملعرفة كمية البكتيريا التي
يحملها األشخاص في محفظتهم أن هذه األوراق حتتوي
على أنواع عدة من البكتيريا وامليكروبات األخرى اخلطيرة.
ووفقا ً لدراسة أجراها مركز جامعة نيويورك لعلم اجلينوم
وبيولوجيــا األنظمة؛ فإن معظــم البكتيريا وامليكروبات
التــي وجدت على النقود كانت مــن األنواع املوجودة على
سطح اجللد ،إضافة إلى تلك املوجودة في الفم.
وقــال جني كارلتــون ،احملقق الرئيســي للدراســة ومدير
تسلسل اجلينوم في مركز جامعة نيويورك لعلم اجلينوم
وبيولوجيا األنظمة « :لقد وجدنا بكتيريا قادرة على البقاء
على سطح العملة الورقية؛ وهذا يعني أن النقود ميكن أن
تكون مبنزلة طريقة أمنوذجية النتقال العدوى».
وكانت الدراسة جزءا ً من مشــروع جتريبي لتحديد نوعية
البكتيريــا في مدينة نيويورك ،على ســبيل املثال ،بعض
النتائج أشــارت إلى انتشــار االلتهاب الرئوي على النقود
الورقية خالل فترة الشتاء.
ووجد الباحثون أن األوراق النقدية التي مت جمعها في فصل
الشتاء ،مقابل فصل الصيف ،كانت أكثر عرضة لإلصابة
مبيكروبات االلتهاب الرئوي املكتســبة من اجملتمع؛ ما يدل
على أن العمالت الورقية ميكن أن تلعب دورا ً في انتشاره.

فعلى مدى خمسني عاما ً لم تقم
الدار بتوقيع كتاب لألطفال وهذا
التكرمي هو االجناز احلقيقي لي.
اجاب الشــاعر احملتفــى به على
اســئلة عــدة طرحها عــدد من
املشاركني احلضور صبت جميعها
في اهمية بناء مؤسسات فاعلة
ليكــون لها دور كبيــر في تنمية
عقــول االطفــال ومواهبهم من
خالل التنــوع الثقافــي والفني
واالدبي والتركيز على اســتعمال
املفردات العربية الفصحى ليكون
مســك اختتام االصبوحة توقيع
الكتاب وتقدمي باقة ورد وشــهادة
تقديريــة لهذا الشــاعر الكبير
وتوزيــع نســخ مــن مجموعته
الشعرية (ابواب) على احلضور.
وقال خزعــل لصحيفة «الصباح
اجلديــد» :حصلت علــى الكثير
من اجلوائز احملليــة والعربية ،فأنا
صاحب الرقم القياســي رسميا ً
في عدد جوائز اإلبداع التي متنحها
وزارة الثقافة في العراق وحصلت
على جائزة اإلبــداع خمس مرات
متتالية ،كما حصلت على جوائز
عربيــة فــي مهرجانــات أغنية
الطفل العربي ،ومســرح الطفل
العربي ،ومهرجان القاهرة الدولي
للبرامج االذاعيــة والتلفزيونية،
وكل مرة أفوز فيها بجائزة أشعر
أَوال ً أ َّن الفائــز هو العراق ،وهذا ما
يزيد من سعادتي بالفوز.

بغداد  -وداد ابراهيم:

االحوال.
وقال الشــاعر جليل خزعل خالل
توقيعــه لديوانــه :انه لشــرف
كبير لي ان أحظــى بهذا الدعم
واالهتمــام والرعاية ،الســيما ان
كتــاب العــراق دائما ً فــي الظل

كاميرات عالية التقنية
للتأكد من انتباه الطلبة
تتبع مدرســة صينية في مدينة هانغتشو ،تقنية جديدة
تتمثــل في نظام التعرف على الوجوه الذي يقوم مبســح
وجوه التالميذ كل  30ثانية للتأكد من انتباههم في أثناء
الدروس.
ويعتمد هذا النظــام الذكي على ثــاث كاميرات عالية
التقنيــة يتــم تثبيتها فــوق الســبورة ،وتعمــل على
مســح وجوه التالميذ وحتليل تعابيــر وجوههم وتقييم
سلوكياتهم داخل غرفة الصف.
وقد أطلقت إدارة املدرسة على النظام اجلديد الذي يعمل
على تقييم أداء املعلمني داخل غرفة الصف أيضاً ،اســم
“نظام إدارة السلوك الذكي للفصل الدراسي”.
وبحســب التقارير الواردة من وســائل اإلعالم الصينية،
يســتطيع النظام رصد ســبع عواطــف مختلفة لدى
التالميذ ،مبا في ذلك مشــاعر احلياد ،والســعادة ،واحلزن،
وخيبة األمل ،والغضب ،واخلوف ،والصدمة ،قبل أن يرســل
إخطارا ً للمعلم التخاذ اإلجراء املناسب جتاه التالميذ.
أزمة بين فرنسا وبوروندي سببتها أولى
أثارت هدية «حمير» فرنسية غض ًبا داخل حكومة بوروندي،
وعدها البعض إهانة للشعب ،وقررت احلكومة وضعها في
احلجر الصحي.
وم َّولت ســفارة فرنسا في بوروندي شــراء  10حمير من
تنزانيا لســكان قرية في منطقة جيتيغا ،ضمن مشروع
ترعاه منظمة غير حكومية محلية؛ ملســاعدة النســاء
واألطفــال على نقل املنتجــات الزراعيــة واملياه وحطب
التدفئة.
وعدت احلكومة البوروندية الهدية الفرنسية «إهانة» ،وهو
مــا أدى إلى إصدار وزير الزراعة البورونــدي ،ديو رورميا ،قرارًا
بوضع احلمير العشرة في «احلجر الصحي» ،وطلب سحب
كل احلمير التي مت توزيعها على الفالحني فورًا ،بحجة عدم
احترام اإلجراءات الفنية لتوزيع احليوانات الغريبة.

آثار صالح الدين لم تسلم من داعش وتحتاج اهتمامًا حكوميًا

متابعة الصباح الجديد:
في مدينتي سامراء وآشور التابعتني
حملافظــة صالح الدين شــمال بغداد
أكثر مــن  680موقعا ً آثاريــاً ،ثلثاها
تقريبا ً غير منقب.
متتد اخللفية التاريخية ملواقع احملافظة
األثرية إلى حقب زمنية متعددة ،هنا
جتد األسود اآلشورية اجملنحة جنبا ً إلى
جنب مع الزخارف العباســية وبقايا
الدور من الزمن العثماني في البالد.
اآلثــار التي متكنت مــن النجاة خالل

فن

األزمنة واملمالك اخملتلفة ،لم تتمكن
مــن النجاة مــن داعــش .منطقة
سورشــناس األثريــة مثــاً ،والتي
يعود تاريخها إلى العصر العباســي
شهدت أحد أعنف املعارك بني عناصر
داعش والقوات األمنية.
وتعرضــت بفعــل تبــادل القذائف
والصواريخ بني الطرفــن إلى تدمير
كبير في بنيتها القدمية.
الدكتور إبراهيم حسني خلف أستاذ
الدراسات اآلثارية في جامعة سامراء

قال :املدن األثرية في محافظة صالح
الدين «حتتــل املرتبة الثانية من حيث
األهميــة في العراق بعــد آثار بابل».
لكن داعش دمر أربعــة مواقع آثارية
مهمة في احملافظة هي بوابة آشــور
األثرية والكنيســة اخلضراء وســط
تكريت ومدرسة األربعني في تكريت
وضريح محمد الدري في مدينة الدور،
هذا غير املواقع التي تعرضت للتدمير
بسبب العمليات العسكرية.
تريــد إدارة صالح الدين االســتفادة

من اآلثــار املوجودة فيها لتنشــيط
الســياحة .فوجود مرقدين إلثنني من
أئمة اإلثني عشــرية فــي احملافظة،
يجعل منها قبلة ممتازة للســياحة
الدينيــة ،وإذا أضيفت املواقع األثرية،
واملناطــق الطبيعيــة اجلميلة مثل
الســدود والتــال ،فإن االســتثمار
في الســياحة قد يكــون ممتازا فعال،
لكن األوضاع االمنيــة القلقة وغير
املستقرة تبعد الســياح .باستثناء
ســامراء ،التجول في أي منطقة من

«ضد مجهول« ..حديث السوشيال ميديا
النجمــة غادة عبد الــرازق تســتطيع دائما ً
أن ترســم لنفســها طريقا ً عبقريا ً في األداء
التمثيلــي ال ينافســها فيــه أحــد ،كما أن
أسلوب اختيارها ألعمالها يتسم بعدم التردد
بل وباجلــرأة في اختيار أعمــال مثيرة للجدل
وال ترضى باألدوار االعتياديــة التقليدية التي
ال تضيف الــى رصيدها الفني عند جمهورها
الذي اعتــاد أن يراها دائما ً فــي املقدمة وفي
صدارة املشــهد الفني وعلى قمــة النجاح.
وتأتي بطوالت النجمة غادة عبد الرازق أو كما
يطلقــون عليها في الوســط الفني فينوس
الدراما تثير حولهــا الكثير من اجلدل ،وكثيرا ً
مــا ترفض الدور الذي ال تســتطيع من خالله
جتسيد الشخصية بالشكل املطلوب.
عن النجاح الكبير ملسلسلها الرمضاني «ضد
مجهول» ،الذي عادت مــن خالله إلى صدارة
املنافســة كما اعتاد جمهورهــا خاصة أنها
من قبل فاجأت اجلمهور في مسلســل «أرض
جو» الذي كان حديث الناس في شهر رمضان
املاضي وحقق جناحا ً مذهــا .قالت غادة عبد
الرازق عن دورها في مسلسل «ضد مجهول»
الذي يعرض حاليا طوال شهر رمضان:
– إن أكثر من سبب وراء حماستها للمشاركة
في بطولته وأهمها الســيناريو املتميز الذي
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تســتطيع بإمكانياتــك املتميــزة حتقيق
أهدافك بشــرط أال تفكــر اآلن فى املاضي
األليم بكل ذكرياته .الوقت ثمني فال تضعه.
تعاود نشــاطك ولقاءاتك وحتاول اللحاق مبا
فاتك الفترة املاضية.

على الرغم من كل شــيء سيكون على ما
يرام ولكن نحذرك من كيــد املاكرين وحقد
احلاقديــن .تتحمس لكل ما هــو جديد وقد
تدخل مجاال مختلفا اليوم ،وفى كل األحوال
ستلفت األنظار إليك بدهشة وإعجاب.

ابتعد عن اجملازفــة هذه الفتــرة بالتحديد،
فاألمور لســيت كما تظهر أمامك بل هناك
أســرار خفية .اســتغل هذه الفترة للراحة.
العيون تتابعك وستثير دهشة اآلخرين ورمبا
حسدهم لنجاحك املفاجئ.

السرطان

األسد

الميزان

كن يقظا فهناك من يتابع أخبارك ويترقبها
بخبث فاحرص على االلتــزام وال تدع مجاال
للتشــكيك فى كفاءتك وقدرتك .ال مجال
للعناد وتصلب الرأى فلــن يفيدك متاما في
ظل الظروف احلالية.

توقع حدوث مفاجــآت متعاقبة تدفعك إلى
إعــادة النظر فــي بعض مشــاريعك ،وهذا
مينحك مزيدا من الوقت التخاذ القرار الصائب
بشأنها .اســتمع لآلراء اخملتلفة وادرسها وال
تكن متعجرفا.

راقب أرقامك وحساباتك وال تعتمد على احلظ
هذا اليوم ورمبا عليك االنسحاب أو االنعزال في
مكان ما مبفــردك للتفكير بهدوء .تبدو اليوم
جريئا ً في طرح املوضوعات والدفاع عن حقك
مع الشريك لكن احذر من تفاقم األمور.

العذراء

العقرب

القوس

حاول أن تتفادى إثارة املشــكالت وإذا أمكن
كن حياديا ،ال تتدخل في شؤون اآلخرين حتى
ال تقع في العديد من املشــاكل .سارع إلى
إخبار الشريك بكل مشــاريعك وخطواتك
املقبلة.

الظروف مناســبة متاما لتنميــة مواهبك
واستغاللها في محيط العمل .تظل األجواء
صافية جــدا في فترة الصباح .ســتحظى
بدعم من اآلخرين وستنجز أعمالك في وقت
قياسي.

يوم مهم جدا حيث تكــون فيه العديد من
العالقات اجليدة و تنجز فيه األعمال الناجحة
ويبشرك البعض أيضا فيه باملفاجآت .عليك
ّ
واالطالع على حاجاته
االهتمام بــرأي احلبيب
ومطالبه حى ال يتهمك باإلهمال والتقصير.

الجدي

الدلو

الحوت

خطواتك اإليجابية تعــزز وضعك العاطفي
اليــوم .كن مســتعدا لأليــام املقبلة فهي
ستكون أكثر إشراقا وهدوءا ممّا تتوقع اليوم.
حاول أن حتل هذه مشــاكلك مع زمالئك في
العمل قبل حلول املساء.

رمبا تتحول أي خطوة بسيطة من جانبك اليوم
إلى جناح غير مسبوق سواء في حياتك املهنية
أو الشخصية .افتح قلبك للشريك ،وصارحه
بكل ما ينتابك من مشــاعر وشــكوك ،فهو
يتفهم كل كلمة ،واحذر العناد والعصبية.

العمل ّ
بكل طاقتك مينحك خيارات أكبر في
يومك هذا .التواضع يســاعدك على التقرب
من اآلخرين والتعامل معهم بشكل واضح،
كما أنــه يجعلك محط إعجاب الشــريك
وتقديره.

أحد جسور بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

تدور احداثه حول سيدة متزوجة تعيش حياة
هادئة مع زوجها وأوالدها ،وفجأة تكتشــف ان
لهــا ماضيا ً ال تعرف عنه شــيئا ألن اجلمهور
يحب هذه النوعيــة من االعمــال الدرامية،
يضم املسلسل العديد من اخلطوط الدرامية

وأحداثه املشوقة واملثيرة.
كمــا ينتمي املسلســل الى نوعيــة اعمال
البطولة اجلماعية ،اذ يشارك في البطولة كل
من روجينا وحنان مطاوع ورانيا منصور وفراس
سعيد ومحمد الكيالنى.
وأضافت غــادة عبد الرازق :أقــدم دورا ً جدي ًدا
مختلفا ً عن االدوار التي قدمتها من قبل.
وعن رد فعــل اجلمهور وفرحتها وســعادتها
بالنجاح املذهل للمسلسل بينت عبد الرازق
 ،جرت العادة أن انطباع أو وجهة نظر اجلمهور
عن أي مسلسل درامي ال ميكن أن يتم بأي حال
من األحوال قبل مرور أســبوع من عرضه في
األقل ،ولكن واحلمد هلل فإن مسلســل «ضد
مجهول» استطاع أن يجذب أنظار املشاهدين
منــذ احللقة األولى ،وهو ما انعكس بشــكل
الفت للنظر في ردود أفعال رواد مواقع التواصل
االجتماعي الذين استقبلوا املسلسل بحفاوة
بالغة ،وهو ما يعنى وبشــكل ال يقبل الشك
أن املسلســل يتمتع باخلصائص التي جعلته
يخطــف األنظار وســط هذا الكــم الهائل
من األعمــال الدرامية املنافســة ،والتي يتم
عرضها في توقيت يتم فيه عرض العديد من
املسلسالت على قنوات أخرى يقوم ببطولتها
جنوم كبار لهم تاريخ طويل مع التمثيل ،سواء
في السينما أو في التليفزيون .

إلى العاصمة بغداد».
يؤكد الدكتور عمر عبد الرزاق محمود
مدير آثار صــاح الدين أن الســياح
احملليني (يقدمون عــادة لزيارة املراقد
الدينية) يشكلون أكثر من  70باملئة
من السياح الذين يزورون احملافظة.
لكن محمود يرى أن األهمية احلقيقية
هي للســياح القادمني مــن اخلارج،
الذين يحتاجون إلى خدمات سياحية
ميكــن أن تخلق مئــات الوظائف في
احملافظة.

محافظة صالح الديــن يعد مغامرة
غير مضمونة.
يقول أحمــد وهو زائر خليجي« :جئنا
قاصدين األضرحة املقدســة ورغبنا
بأن نذهب ملوقع امللوية التاريخي وهو
قريب من ضريح اإلمامني العسكريني،
لكننــا كنا فــي حذر شــديد نظرا ً
للمظاهر املســلحة التي شاهدناها
في طريقنــا وداخل املدينة،
خصوصا
ً
بالقرب من امللويــة ،ما جعلنا نقصر
ساعات الرحلة ومن ثم العودة سريعا
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«لبنان» يجهز برنامجا

إعداديا لنهائيات آسيا
بيروت ـ وكاالت:
مير املنتخب اللبناني لكرة القدم بفترة ركود ،قبل
أيام على عودته مجددًا لبدء مرحلة االستعدادات
لكأس أمم آسيا  2019في اإلمارات.وأوقعت القرعة
لبنان في اجملموعة اخلامسة إلى جانب منتخبات
السعودية وقطر وكوريا الشمالية.
وينتظر املنتخب اللبناني برنامجا حافال باملباريات
الودية واملعسكرات ليكون جاهزا بشكل مباشر
خلوض النهائيات والظهور بشكل الئق.
وقال املستشــار الفني لالحتاد اللبناني يوســف
محمــد امللقب بـ»دودو»« :األمــور جيدة ،وأمامنا
فترة من االستعدادات من شأنها أن ترفع مستوى
الفريق بشــكل عام» ..وأضاف محمد «البرنامج
الذي مت وضعــه ملرحلة إعــداد املنتخب مدروس
ووضــع بعناية وهو كفيل بأن يصل بالالعبني إلى
مرحلة عالية من التحضير».
وتابع« :هناك خطة موضوعة جيدة ج ًدا وتتضمن
عدة معسكرات خارجية وداخلية ولقاءات عديدة
مع منتخبات قوية» ..وأكمل« :املدير الفني يتابع
كل الالعبني ،كمــا أن هناك اجتاه لتدعيم الفريق
بالعبــن ظهروا فــي اآلونة األخيرة مــن الدوري
مبستوى جيد».
واختتم« :نأمل من اخملطط املوضوع أن يصل العبو
املنتخب إلى درجة عالية من االســتعداد ،لتقدمي
مســتوى جيد في تلك البطولة يعكس التقدم
والتطور الذي بلغته كرة القدم اللبنانية».

الهولندي كرول

مدرب للصفاقسي
تونس ـ وكاالت:
عقد النادي الصفاقســي مؤمتــرا صحفيا ،لتقدمي
املــدرب اجلديد للفريــق الهولنــدي رود كرول.وقال
املنصف خماخــم رئيس الصفاقســي ،في بداية
املؤمتر« :أردنا التعاقد مع كرول منذ موســمني لكن
لســبب أو آلخر لم يستطع القدوم إلى تونس ،قبل
أن ننجح هذه املرة في التعاقد معه ملدة سنة قابلة
للتجديد».
وأضاف رئيس الصفاقســي« :كــرول يعرف الفريق
جيــدا رغم تغيير الالعبني عــن جتربته األولى ،لكن
أنا واثق أنه بفضل خبراته يستطيع االرتقاء بالنادي
نحــو األفضــل ،اخترنــا أن يكون املســاعدين من
صفاقس من أجل إجناح املشــروع الرياضي لتكوين
فريق من الشــباب ال يتجاوز معدل أعماره  23عاما،
وأن يكون أغلبه من أبناء النادي».
في ســياق آخر أعرب رود كرول عن سعادته بالعودة
إلى صفاقس لتدريب النــادي الذي يحبه مرة ثانية
قائال« :لقد أحببت صفاقس بعد جتربتي األولى التي
كانت ناجحة وحتمســت للعــودة والعمل مع إدارة
جديــدة ،ال أمتلك عصا ســحرية لتغيير األمور بل
علينا العمل الشاق لتحقيق ما نطمح له».وأضاف
كرول« :تابعت شرائط فيديو لالعبني الذي سأعمل
معهــم في الفريق بدءا من  11حزيــران املقبل ،وال
أســتطيع اآلن أن أحتدث عنهم اآلن إال بعد أن نبدأ
التدريبات».
وأكد كرول أن الصفاقســي يلعــب دائما من أجل
حتقيق األلقاب ،مشــيرا إلى أنه عاد إلى تونس من
أجل الفوز بالبطوالت وصنع مشــروعا رياضيا مع
الفريق.
وأوضــح أنــه متحمــس لتجربتــه الثانيــة مع
الصفاقسي ،وواثق أنها ستكون ناجحة مثل األولى.

الوحدة السعودي

يضم العب الكورونيا
جدة ـ وكاالت:
أعلن نادي الوحدة السعودي ،التعاقد مع التركي
إميري كوالك ،العب ديبورتيفو الكورونيا اإلسباني.
وقال الوحدة ،عبر حسابه الرسمي على «تويتر»:
«بدعم من رئيس هيئة الرياضة ،معالي املستشار
تركي آل الشــيخ ،أنهــت إدارة النادي رســم ًيا،
تعاقدهــا مع جنم خط وســط املنتخب التركي،
وفريق ديبورتيفو الكورونيا اإلسباني ،إميري كوالك».
وظهر حامت خيمي ،رئيس نادي الوحدة ،في مقطع
مصور مع آل الشيخ ،والالعب.ويلعب كوالك27 ،
عا ًمــا ،لديبورتيفو منذ صيــف  ،2016قاد ًما من
جالطة سراي الذي نشــأ فيه ،ويجيد اللعب في
مراكز الوســط املهاجم (مركزه األصلي) ،واجلناح
األيسر ،واالرتكاز.
ويعد كــوالك الصفقة اخلامســة للوحدة ،بعد
الرباعــي احمللــي ،عبــد اهلل الزوري ،وعبــد اإلله
العمري ،وفيصل درويش ،ووليد باخشوين.
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أضواء على منتخبات مونديال روسيا 2018

الصالبة الدفاعية سالح السويد ..والمكسيك
تطمع في مزاحمة أبطال العالم

العواصم ـ وكاالت:
فــي مفاجأة مــن العيــار الثقيل،
خــال امللحــق األوروبــي املؤهــل
لنهائيــات كأس العالم ،اســتطاع
املنتخب السويدي ،اإلطاحة بنظيره
اإليطالي ،بطل العالــم في ،2006
وحجز بطاقة التأهل ملونديال روسيا.
وجاءت مشاركة املنتخب السويدي
في نهائيات كأس العالم ،بســبب
التنظيــم الدفاعــي الكبير ،والذي
يعكسه احلفاظ على نظافة شباكه
في  7مباريات في التصفيات.
وتعتبر القوة الدفاعية واالنضباط،
ضمن أســلحة املنتخب السويدي
الفتاكة ،خلطــف بطاقة العبور في
اجملموعــة السادســة ،التي تضم
املنتخــب األملانــي واملكســيكي
والكوري اجلنوبي.
وخالل هذه نســلط الضــوء على
املنتخب الســويدي :يحتل املنتخب
الســويدي املركز الـــ 23عامليا ،في
آخر تصنيف صدر عن االحتاد الدولي
لكرة القدم «فيفا».
وتقدر القيمة التسويقية له بقيمة
بـ 104ماليني جنيه إسترليني.
ويلعــب  100%من قــوام املنتخب
السويدي ،خارج الدوري احمللي ،والذين
سيشــاركون في روســيا مبتوسط
أعمار  28.2سنة.
وال ميلــك املنتخب الســويدي الذي
ســيفتتح مشــواره في روســيا،
مبواجهــة نظيره الكــوري اجلنوبي
 18حزيــران ،ثم األملانــي  23من ذات
الشــهر ،وأخيــرا املكســيكي 27
حزيران ،إجنــازات كبيرة على صعيد
األلقاب.
تولــى أندرســون ،قيــادة املنتخب
السويدي في  23حزيران  ،2016خلفا
إليــرك هيرمان ،بعــد نهائيات يورو
 ..2016واســتطاع أندرســون ،الذي
يرتبــط بعقد حتى حزيــران ،2019
تكوين منتخب قوي ومنظم للغاية

العبو السويد
ميلك صالبة دفاعية.
وخــاض أندرســون  21مبــاراة مع
املنتخب السويدي ،فاز في  11مباراة،
وتعادل فــي  ،4وخســر  6مباريات،
ويفضل طريقة اللعب .2-4-4
يعد جنــاح فريق اليبزيــج األملاني،
النجم األول للمنتخب الســويدي،
بعد أن قدم مســتويات رائعة ،وكان
من عوامل صعود السويد لنهائيات
كأس العالم.
ويقــوم فورســبيرج بــدور رائع في
صناعــة الفرص ،وخلق املشــاكل
خلصوم السويد ،بقدراته على اللعب

كجناح أمين وأيسر ،األمر الذي جعله
مرغوبا من قبل كبار أندية أوروبا.
بجانــب إمييــل ،هنــاك أندريــاس
جرانكفيست ،قلب الدفاع الصلب
الذي يعــد من الركائز األساســية
للمنتخب الســويدي ..متوســط
ميدان فريق لوســيان السويسري،
الــذي يتألق مــع فريقــه ،وهو من
الوجــوه الشــابة والصاعــدة في
املنتخب السويدي.
ويعد فرانسون من األسماء الواعدة
في صفوف املنتخب السويدي ،الذي
شــارك في  28مباراة مع فريقه في

ديشامب وجريزمان يدعمان بوجبا
باريس ـ وكاالت:
دافع ديدييه ديشامب ،املدير الفني
للمنتخــب الفرنســي ،عــن بول
بوجبا ،العب مانشســتر يونايتد
اإلجنليزي ،بعــد تعرضه لصافرات
اســتهجان ،فــي املبــاراة الودية
التــي جمعته منتخــب الديوك،
بنظيــره اإليطالي ،مســاء أمس
األول ،وانتهت املباراة بفوز فرنســا
بثالثة أهــداف مقابل هدف وحيد
للمنتخب اإليطالي.

وقال ديشــامب فــي تصريحات
نشــرتها شــبكة "ســكاي
ســبورتس"" :الصافرات ليســت
لبوجبــا فقط ،ألننا كنــا نتملك
أيضا".
الكرة وحدث ذلك ً
وأضاف" :اجلمهور يريد من فريقه
تســجيل  5أو  6أهــداف ،ولكن
األهم من ذلك أننا منتلك فريقا قويا
والالعبون يفعلون الصواب دائ ًما".
وواصل" :ال أعتقد أن الالعبني تأثروا
بهذه الصافرات ،ولكن من األفضل

أال يحدث ذلك مجددًا" .بينما قال
أنطوان جريزمان ،العــب أتليتكو
مدريد اإلســباني" :الصافرات جزء
من كرة القدم ،ويجب عليه البقاء
قويًــا" .وأردف" :جميعنــا نلعب
بنفس القميص ،ويجب أن نتكاتف
لتحقيق شيء رائع في املونديال".
واختتم" :بوجبا كان لديه موسما
عصيبا مع فريقه ،ولكن لديه ثقة
في نفســه وســوف يتجاوز هذه
األمور".

وريورز ينتفض في الوقت اإلضافي ويهزم كافاليرز
نيويورك ـ وكاالت:
احتــاج جولدن ســتيت وريورز
إلــى وقــت إضافي وجتــاوز 51
نقطة ســجلها ليبرون جيمس
ليفوز  114-124على كليفالند
كافاليــرز ويتقــدم 1-صفــر
في نهائــي دوري كرة الســلة
االمريكــي للمحترفــن الليلة
املاضية.
ويستضيف وريورز املباراة الثانية
فــي السلســلة التي حتســم
على أســاس األفضل في سبع
مباريات اليوم األحد.
وقبــل  36.4ثانيــة النهايــة
احتســب احلــكام خطــأ ضد
املهاجم بعــد تدخل من كيفن
دورانت ضد جيمــس لكن بعد
مراجعــة اللعبــة تراجعوا عن
قرارهــم ليحصل وريــورز على

رميتني حرتني.وجنح دورانت إدراك
التعادل  104-104قبل أن يتقدم
كافاليرز بنقطتني من جيمس.
وقال تايرون لو مــدرب كافاليرز
ســرق
في مؤمتر صحفي «الفوز ُ
منا .لم يحــدث أن مت تغيير قرار
احلكام بهــذه الطريقة ويحدث
ذلك اآلن فــي النهائــي وأهم
مباريات فــي املوســم».وأحرز
ستيفن كوري نقطتني باإلضافة
إلى نقطة أخــرى من رمية حرة
ليتقدم صاحب األرض .106-107
وحصل جورج هيل على رميتني
حرتني جنح في تســجيل األولى
منهمــا وأهــدر الثانية لتصل
الكرة إلى زميله جيه.ار سميث
الذي لم يطلب وقتا مستقطعا
أو يحاول تسديد الكرة لينتهي
الوقت األصلــي بالتعادل -107

.107
وقــال جيمــس للصحفيني «ال
أعلــم ما الــذي كان يفكر فيه
سميث .ال أعلم هل كان يعتقد
أننــا متقدمون فــي النتيجة
أم كان يعلــم أنهــا التعادل».
وانتفــض وريــورز فــي الوقت
اإلضافي بفضل تألق ســتيفن
كــوري ودرميوند جريــن ليحقق
الفوز األول.
وقال ســتيف كير مدرب وريورز
للصحفيني «نلعــب ضد فريق
رائــع وهذا هو النهائــي .األمور
لن تكون سهلة».وأضاف «أعلم
أن اجلميع يكتــب ويتحدث عن
أن املواجهة ســتكون ســهلة.
املنافس بلــغ النهائــي للمرة
الرابعــة علــى التوالــي مثلنا
لسبب بالتأكيد».

املوسم املنصرم ،وصنع  4أهداف.
بالرغم من الضغط الذي مارســه
زالتــان إبراهيموفيتش فــي الفترة
املاضية من أجــل العودة للمنتخب
السويدي للمشــاركة في نهائيات
كأس العالم ،لكن االحتاد السويدي
رفــض كل محاوالتــه ومتســك
بالتشكيلة احلالية.
مــن جانبــه ،يتطلــع املنتخــب
املكســيكي إلى مزاحمــة حامل
اللقب ،املنتخب األملاني ،على صدارة
اجملموعة السادســة فــي مونديال
روسيا ،املزمع انطالقه في  14حزيران

املقبل.ويلعب املنتخب املكسيكي
الذي أصبح ضيفا دائما في بطوالت
كأس العالم ،باجملموعة السادســة
التــي تضــم املاكينــات األملانية
واملنتخب الكوري اجلنوبي والسويد.
تقدر القيمة التسويقية للمنتخب
املكســيكي بـــ 160مليــون يورو،
ويحتل املرتبة الـ 15عامليا بحســب
آخر تصنيف من االحتاد الدولي لكرة
القدم «فيفــا» ،ومتوســط أعمار
املنتخب املكسيكي مرتفع بـ 28.9
سنة.
وميلــك املنتخب املكســيكي 53%

من قوامه ممــن يلعبون خارج الدوري
احمللي بـ 15العبا ،وأبرز إجنازاته الفوز
بالــكأس الذهبية  10مــرات ،كان
آخرهــا  2015ولقب وحيد في كأس
القارات .1999
وســيواجه املنتخب املكســيكي،
أملانيــا فــي افتتــاح مشــواره في
املونديــال يوم  17يونيــو ،ثم نظيره
الكوري اجلنوبي في  23يونيو ،وأخيرا
املنتخب السويدي في  27من نفس
الشهر.
يشرف خوان كارلوس ،على املنتخب
املكسيكي منذ أكتوبر  ،2015وجنح
في قيادة املنتخب إلى نهائيات كأس
العالم دون معاناة.
صاحــب الـــ 56عامــا ،يفضــل
طريقة اللعــب  ،3-3-4قاد املنتخب
املكســيكي في  46مبــاراة ،حقق
الفــوز في  30مبــاراة وتعادل في 9
وخسر  7مباريات.
بالرغم من تخبط مستواه مع فريق
وســت هام يونايتد اإلجنليزي ،إال أن
خافيير هيرنانديز «تشيتشــاريتو»
مازال الهــداف التاريخي للمنتخب
املكسيكي والرجل األول في صفوف
املنتخب.
ويعتمــد خــوان كارلــوس علــى
تشيتشاريتو في اخلط األمامي من
أجل إنهاء عمل زمالئه في املنتخب
املكســيكي والذي قدم مستويات
رائعة في تصفيات املونديال.
بجانــب هيرنانديز ،هنــاك كل من
أندريس جــواردادو صاحــب الـ143
مبــاراة دوليــة ،قائــد املنتخــب،
باإلضافة إلى هيكتور هيريرا ..ميلك
املنتخب املكســيكي موهبة رائعة
بني صفوفه وهــو هيرفينج لوزانو،
جنم آيندهوفن الهولندي ،الذي قدم
مستوى رائع في املوسم املنصرم.
ومن املتوقع له املشــاركة في اخلط
الهجومــي والظهور بشــكل جيد
في مونديال روســيا مــع املنتخب
املكســيكي والذي سجل  7أهداف
في  26مباراة مع املنتخب.

األردن في مجموعتين متوازنتين
بتصفيات آسيا للفتيات
عمان ـ وكاالت:
أوقعت قرعــة تصفيــات اجلولة
األولــى لبطولــة كأس آســيا
للناشــئات لكرة القــدم ،حتت 16
عا ًما ،التي ســحبت في كواملبور،
العاصمة املاليزية ،منتخب األردن
باجملموعة االولى إلى جانب الصني،
أوزبكســتان ،جــوام ،ســريالنكا
(مستضيفة مباريات اجملموعة).
وفــي اجملموعــة الثانيــة ،حلت
منتخبــات الوس ،الهنــد ،هــوجن
كــوجن ،باكســتان ،ومنغوليــا
(مســتضيفة مباريات اجملموعة).
وجاءت منتخبات تايالند ،إيران ،جزر
ماريانا ،ســنغافورة و طاجكستان
(مستضيفة مباريات اجملموعة) في
اجملموعة الثالثة.وضمت اجملموعة
الرابعــة منتخبــات أســتراليا،
فلســطني ،تايوان ،وإندونيســيا
وقيرغستان (مستضيفة مباريات
اجملموعة).فيما جــاءت منتخبات
الفلبني ،ميامنار ،ماليزيا ،ســوريا،
ونيبــال (مســتضيفة مباريــات
اجملموعة) في اجملموعة اخلامسة.
وأما اجملموعة السادســة فضمت
منتخبــات فيتنــام اإلمــارات
العربية املتحــدة ،البحرين ولبنان
وبنجالديش (مستضيفة مباريات
اجملموعة).
واكدت املديــرة الفنية للمنتخب
األردني منار فريــج في تصريحات
صحفيــة« :ال ميكننــي القول إن
كانت اجملموعة صعبة أو ســهلة،

منتخب فتيات األردن
ولكننــا متفائلــون كالعــادة،
وســنحاول املنافســة بقوة من
أجــل التأهــل للــدور الثاني من
التصفيات”.
وكذلــك أوقعت قرعــة تصفيات
اجلولة األولى من بطولة كأس آسيا
للســيدات حتت  19عاما ،منتخب
األردن في اجملموعة اخلامســة إلى
جانب فيتنام ،جزر ماريانا وماليزيا.
وجاءت منتخبات أســتراليا ،هوجن
كوجن ،أفغانستان ،لبنان ومنغوليا
في اجملموعة األولــى ،فيما جاءت
منتخبات تايالند ،الهند ،باكستان،
نيبال وســنغافورة فــي اجملموعة
الثانية.وضمــت اجملموعة الثالثة
منتخبات أوزبكستان ،قيرغستان،
اإلمــارات ،جــوام واملالديــف.
أمــا اجملموعــة الرابعــة فضمت
كوريا اجلنوبية ،تايوان ،باكســتان

وبنجالديش.فيمــا حلت منتخبات
ميامنــار ،إيران ،فلســطني والوس
باجملموعة السادسة.
ووصــف املدير الفنــي للمنتخب
األردني منير أبــو هنطش القرعة
باملتوازنــة ،وقــال «القرعة جاءت
متكافئة ،كرة القدم احلديثة بينت
أنــه ال يوجد مجموعة ســهلة،
علينــا إعــداد املنتخــب بصورة
جيدة من أجل متثيل األردن بأفضل
شكل».
وختم «يجــب علينا احترام جميع
املنتخبات ،وخاصــة فيتنام التي
شهدت تطورا كبيرا في كرة القدم
علــى جميع املســتويات وخاصة
الكرة النســوية ،أنــا بطبيعتي
ولــدي ثقــة كاملــة
متفائــل
ّ
بالنشــميات ،وسيكون هدفنا هو
التأهل للدور الثاني».
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عبد الخالق مسعود يحتفظ بالرئاسة ..ويونس يؤكد تعرضه إلى «خيانة»
بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفــظ عبداخلالــق مســعود
مبنصب رئيس االحتاد املركزي لكرة
القدم ،عقــب االنتخابــات التي
أجريت اخلميــس ،بحضور أعضاء
الهيئة العامة وممثلني من االحتادين
الدولي واآلسيوي للعبة.
وخــاض عبــد اخلالق مســعود
انتخابات رئاســة االحتــاد وحي ًدا،
حيــث حصل علــى  42صوت ًا من
أًصــل  51صوت ًــا ..وعلــى مقعد
النائــب األول فــاز شــرار حيدر
باملنصب بعد حصولــه على 35
صوت ًا مقابل  16صوت ًا ملنافســه
يونس محمود.
كما فاز علي جبار مبنصب النائب
الثاني لرئيس االحتاد املركزي ،حيث
ترشــح مبفرده للمنصب وحصل
على  47صوت ًا من أصل  51صوت ًا.
ومت انتخاب  9أعضاء جمللس اإلدارة
على أن يتم تسمية عنصر نسائي
في مدة أقصاها ستة أشهر.
وفاز مبنصب العضوية :يحيى زغير
( 37صوتا) ،كامل زغير ( 40صوتا)،
مالــح مهدي ( 41صوتا) ،ســعد
مالح ( 35صوتــا) ،يحيى كرمي (36
صوتا) ،علي األســدي ( 31صوتا)،
غالب الزاملي ( 30صوتا) ،وإحسان
علي ( 21صوتا) وفالح موسى (22
صوتا).
ويوضح ان  3وجوه جديدة التحقت
بشــكيلة احتاد الكرة املركزي في

تشكيلة احتاد الكرة
دورته اجلديدة الربع ســنوات ،وهم
علي االسدي رئيس نادي الكهرباء
وغالب الزاملي عضــو إدارة نادي
الشــرطة واحسان علي رئيس ناد
الناصريــة ،فيما غادر طارق احمد
وكاظم محمد ســلطان ومحمد

جواد الصائغ.
إلى ذلك ،اكد عضو االحتاد املركزي
لكرة القــدم ،فالح موســى ،ان
تصويب االخطاء هي مهمة االحتاد
خالل السنوات االربع املقبلة.
واجريــت انتخابــات مجلس ادارة

االحتاد العراقي لكرة القدم ،ظهر
اليوم ،في فندق الرشــيد بحضور
عدد من الشخصيات البارزة على
رأسها رئيس اللجنة االوملبية رعد
حمودي ومراقب «فيفــا» واالحتاد
االسيوي منعم فاخوري.

اليوم ..اربع مباريات في الجولة
 29لدوري الكرة الممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد 67 :نقطة يحاول اليوم حســم
تواصــل مباريــات اجلولــة  29نتيجة املباراة لصاحله وتوسيع
مــن الــدوري الكــروي املمتاز الفارق بينهما من اجل االنفراد
منافســاتها باقامة  4مباريات بالصدارة بعيــدا ً عن ضجيج
اليــوم االحــد ،ففــي قمــة املنافســة على اللقــب ،فيما
مباريات اجلولة التي يحتضنها يؤكد فريق الشــرطة بانه احد
ملعــب الشــعب الدولي في الفرق القادمة بقوة نحو احراز
الساعة العاشــرة ليال ً يتقابل اللقب.
فريقا الشــرطة والزوراء فـــي وفــي املبــاراة الثانيــة التي
مواجهــــة ملتهبة ستكون يحتضنها ملعــب التاجي في
على صفيــــح ســاخن نظرا ً الســاعة الرابعــة والنصف
لقوة الفريقيــــن واشــتعال وســتجمع فريقــي احلســن
املنافســة بينهمـــا ،ففريق وضيفه النجف.
الزوراء صاحب الصدارة برصيد ويتقابل فريقــا امليناء ونفط

الوســط على ملعــب املدينة
الرياضيــة فــي البصــرة في
الساعة العاشرة ليالً.،
وفــي اخــر مواجهــات اليوم
يضيــف فريق نفط ميســان
جاره فريق البحــري في مباراة
جتري الســاعة العاشــرة ليال ً
على ملعب ميسان الدولـــي،
وتختتم مباريات اجلولة يوم غد
االثنــن باقامة املباراة الوحيدة
املتبقيــة والتي جتمــع فريقي
الطلبــة واحلــدود على ملعب
الشــعب الدولي في الساعة
العاشرة ليالً.

علي فائز ينضم إلى
الخريطيات القطري
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي اخلريطيات القطري،
أول أمس ،تعاقده الرسمي ،مع
املدافع العراقي علي فائز ،العب
الشــرطة ،ملدة موسم واحد.
وقــام الالعــب ،بالتوقيع على
العقد في مقر النادي القطري،
بحضور الشيخ خليفة بن ثامر
آل ثاني ،رئيس النادي.
وكان الالعــب ،قــد اجتــاز
الفحوص الطبية التي خضع
لها فــي مستشــفى الطب
الرياضــي جلراحــة العظــام

"اسبيتار" ،وقام بالتوقيع على
العقد ،بعد االتفاق على كافة
التفاصيل املادية ومدة العقد.
وســيتم قيــد الالعــب فــي
القائمــةً ،
بدل مــن األوزبكي
سنجار تورســنوف ،الذي رحل
عن النادي القطري.
ويعد الالعب علــي فائز واحدا ً
من العناصر الشــبابية التي
برزت في السنوات األخيرة في
املناطق الدفاعية ومثل الكرخ
والشــرطة قبــل االنتقال إلى
تركيا.

تقرير

وقال موسى في حديث صحفي إن
«االنتخابات كانت صعبة للغاية،
حيث كانت املنافســة شــديدة
بني اعضاء االحتــاد العراقي لكرة
القدم».
واوضح موسى ،ان «مهمة االحتاد

في الفتــرة املقبلــة تنصب في
معاجلة االخطاء التي وقعنا فيها
خالل الســنوات االربــع املاضية
وابرزهــا حتقيــق نتائــج ايجابية
للمنتخــب الوطنــي والتأهــل
ملونديال .»2022
يذكر ان عبد اخلالق مســعود فاز،
اختير رئيسا ً لالحتاد ،فيما فاز شرار
حيدر مبنصــب النائب االول وعلي
جبار ملنصب النائب الثاني ..فيما
فاز كالً من :كامــل زغير ،ويحيى
زغير  ،علي االســدي ،سعد مالح،
يحيى كرمي  ،مالح مهدي ،احسان
االزيرجاري ،غالــب الزاملي ،فالح
موسى» ،بعضوية احتاد الكرة.
من جانبه ،قال جنم الكرة العراقية
السابق ،يونس محمود ،إنه تعرض
لـ»اخليانة» ،خــال انتخابات احتاد
الكرة.
وأوضح محمود ،فــي تصريحات
صحفيــة «األهم في هــذا األمر،
أنني حاولــت اختــراق منظومة
االحتاد ،بتجربة شــبابية جديدة،
وفــق برنامــج متكامــل ،لكــن
تعرضــت للخيانة داخــل القاعة
االنتخابية.
وتابع« :أتقبل واقع احلال ،ســعيت
إلصالح كرة القدم العراقية ،لكن
أصــوات الهيئة العامــة ذهبت
باجتاه التكتالت ،وليس األفضل».
وكان يونــس قد ترشــح ملنصب
نائب رئيس االحتاد ،أمام شرار حيدر،
وخســر بعــد حصولــه على 16
صوتا ،مقابل  35صوتا ملنافسه.

مصطفى ناظم يؤكد جاهزية
النجف لمالقاة فريق الحسين
الديوانية ـ إيمان كاظم:
أكمل العــب املنتخب الوطني
ونادي النجــف الرياضي لكرة
القــدم ،مصطفــى ناظــم
حتضيراتــه للمبــاراة التــي
ستجرى عصر اليوم االحد امام
فريق نادي احلســن في ملعب
التاجي ضمــن مباريات اجلولة
 29لدوري الكرة املمتاز.
و في تصريح خص به «الصباح
اجلديــد» اكد ناظــم جاهزية
الفريق واستعداده ملالقاة نادي
احلسني في اجلولة القادمـــة
مـن الـدوري املمـتاز ،والسعـي

مصطفى ناظم

إلـــى حتقيق نتيجــة ايجابية
ميكــن ان تعزز رصيــد الفريق
في الئحــة ترتيب أندية الدوري
املمتاز.
يذكر أن فريــق النجف تعادل
فـي اجلولة السابقة في ملعبه
امام فريــق احلدود بهدف ملثله،
وهو حاليا يقف فــي الترتيب
اخلامس وله  46نقططة ،فيما
فريق نادي احلســن قد خســر
مباراتــه األخيرة أمــام الزوراء
برباعيـــة نظيفـــة ،حيـــث
يحتـل املركـــز  16برصيـد 26
نقطـة.

مناقشة تنفيذ مشروع بغداد
عاصمة الشباب العربي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشــت اللجنة العليا ملشــروع بغــداد عاصمة
الشباب العربي  ٢٠٢٠اخلطط التنفيذية للمشروع
ووضعت اخلطوط العامة لتنفيذها.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي مت عقده في مقر وزارة
الشــباب والرياضة برئاسة املدير التنفيذي ملشروع
بغداد عاصمة الشباب العربي  ٢٠٢٠الدكتور اكرم
نعيم عطوان.
وقال مدير قســم االعالم واالتصال احلكومي علي
العطواني انه مت خالل االجتماع مناقشــة خطط
املشروع وتشكيل اللجان اخلاصة حسب توجيهات
وزير الشباب والرياضة السيد عبد احلسني عبطان،
التي ســتزور جميع احملافظات لغرض اشراكها في
املشروع واقامة النشــاطات النوعية للشباب في
تلك احملافظات.
واضاف العطواني ان اللجنة ستنعقد بشكل دائم
وستلتقي بالعديد من النخب والكفاءات االكادميية
والثقافية والفنية والناشطني في اجملاالت الشبابية
والرياضية ومنظمات اجملتمع املدني واملؤسســات
االعالمية وفــرق العمل التطوعي مــن اجل اجناح
املشــروع احليوي الذي فيه فوائد كبيرة للعراق في
مجاالت الســياحة واالقتصــاد وتوفير فرص عمل
للشــباب وغيرها مــن االمور فضال عن تنشــيط
احلركة الشبابية في اجملاالت اخملتلفة.

الموسوي يشدد على
دعم رياضيي ذي قار

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد املدير العام لدائرة شؤون االقاليم واحملافظات
طالب املوســوي خالل اســتقباله فــي مكتبه
اليــوم نائب محافظ ذي قار عادل دخيل انه تداول
مع االخير حول دور مديريات الشــباب والرياضة
واهتمامهــا بهذه الفئة املهمــة في احملافظة ،
مع التأكيد على أن الوزارة هي اخملطط االســاس
للسياســة الرياضية في العراق  ،ونقل األفكار
والــرؤى والبرامج واخلطط التــي تعالج معاناة
الشــباب والرياضيني وتســهم في خدمتهم ،
ولقاء اليوم بالســيد نائــب محافظ ذي قار يأتي
في إطار التنســيق فــي هذا اجملــال  ،وأن تكون
املتابعــة والتخطيــط مبراجعة وزارة الشــباب
والرياضة واالعتماد علــى رؤاها وأهدافها لتنفذ
محليــا ً ضمن اخلطط املعدة مــن قبل احلكومة
احملليــة في ذي قــار  ،معربا ً عن تقديــره العالي
جلهود احلكومة احمللية باحملافظة وخاصة السيد
احملافــظ و مجلس احملافظة  ،ومديرية الشــباب
والرياضــة ودورهــم الكبيــر في تقــدمي أفضل
اخلدمات للشباب ورياضيي احملافظة على الرغم
من الظروف االقتصادية التي مير بها البلد ،فيما
اشــاده الدخيل بدور وزارة الشباب والرياضة في
النهــوض بواقع الشــبابي والرياضي في عموم
عراقنا احلبيب وحضر اللقاء السيد مدير شباب
ذي قار

«تايكواندوالشرطة» في نزاالت
إسالم شاه الدولية
بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقــى فريق نادي الشــرطة
بالتايكواندو دعوة رســمية
للمشاركة في بطولة إسالم
شاه الدولية بنسختها األولى
التي ستقام في إيران مطلع
شــهر متوز املقبل ..أعلن ذلك
مدرب الفريق ،نبيل قاســم،
مبينــا :ان البطولة ســتقام
فــي مدينة إســام شــاه،
وستشهد مشاركة واسعة
من أندية إيران وأفغانســتان
والباكستان وطاجيكستان،

وغيرها من الدول اآلســيوية،
حيث سيعتمد فيها النظام
الدولي مبشاركة  8أوزان ،هي (
 54و 58و 63و 68و 74و 80و87
و +87كغم).
واوضــح قاســم :ان فريقه
يشــترك فــي البطولــة بـ
 16العبــاً ،لــكل وزن العبان.
وقال :ان فريق نادي الشــرطة
بالتايكواندو يــؤدي تدريباته
في املســاء بشكل يومي في
قاعة منتدى شــباب القدس،
بإنتظــام الالعبــن ( علــي

كامل ومؤمل محمد لوزن 54
كغم ومحمد رحيم وحســن
جابر لوزن  58كغم وســجاد
محمد وحســن رحيم وعبد
اهلل باســم لــوزن  63كغم
وجعفر جبار وســيف حبيب
لوزن  68كغــم ومحمد جبار
ومصطفــى ناصر لــوزن 74
كغم وعلي عبد الكرمي وعلي
عباس لوزن  80كغم ومحمد
كرمي وحســن قاسم لوزن 87
كغم ووســام ظاهر لوزن +87
كغم).

بعد مشاركتها المنتخب النسوي الحصول على وسامين في البطولة العربية

سما حسن :طموحي احراز المزيد من اإلنجازات في رياضة المبارزة
بغداد ـ ميادة السلطاني*
وســامان فضي واخــر برونزي هي
احلصيلة التــي خرجت بها الالعبة
ســما حســن في أول مشــاركة
خارجيــة لها فرقيــا عندما مثلت
املنتخــب النســوي باملبــارزة في
بطولة العــرب التي اقيمت مؤخرا
في مصر.
واثبتت ســما ،انها طاقــة واعدة
تســتحق الرعايــة واالهتمــام،
وصقل موهبتها بشــكل اكثر في
التدريبات واملشــاركة بالبطوالت
املقبلة ،ســيمنحها الثقة االكبر
لكي تكــون مؤهلة للحصول على
أوســمة الفوق في االستحقاقات
التي ينتظر ان يشــترك فيها احتاد
املبارزة املركزي.
ســبق لها عــن ان حصلــت على
لقب وصيف بغداد بسالح الشش،
وذهبيــة الفرقــي فــي بطولــة
احملافظات باشــراف املــدرب صالح
حســن ..كانت لنا الوقفة التالية
مع املبارزة ،ســما حسن ،للحديث
عن مشاركتها االولى في البطولة
العربية وحصسلها وكيف وجدت
مستويات املنتخبات العربية.

املتوى الفنــي لالعبات مصر فقط،
بــل كان التحكيم منحــازا ً ايضا
لالعبات البلد مضيف البطولة.

* كيف تنظرين إلى إجنازك العربي؟
ـ أنظــر إلى هــذا اإلجنــاز بالفخر،
وفــي البطولــة العربيــة كنــت
مصممــة على اثبــات وجودي مع
بقيــة عناصر منتخبنا النســوي
الذي كان جديــرا بالفوز واحلصول
على أوســمة النجاح ،التفوق في
البطولة العربيــة ضاعف اصراري
على التواصل والســعي للحصول
على إجنازات جديدة ،كانت محطة
مثالية فــي رحلة رياضــة املبارزة
النســوية ،حيــث اســتفدنا من
التدريبات التي ســبقت البطولة
وتوجيهات املدربني وتشــجيع احتاد
اللعبــة ،واحلمد هلل فقد كســرنا
حاجز اخلــوف ،والتتويج بأوســمة
املقدمة يعد اثباتا ً لقدراتنا.
* ومــاذا عــن كونهــا املشــاركة
األولى في مسيرتك على الصعيد
اخلارجي؟
ـ ان اطالعي علــى العالم اخلارجي
زاد من اصراري وحماسي على تقدمي
االفضــل باالضافة إلى اكتشــاب
اخلبــرة من خــال االحتــكاك مع
الالعبــن احملليني والعــرب ،حيث
تشــكل البطولة بدايــة موفقة

لــي فــي مســيرتي مــع رياضة
الســيوف التي اسعى الكون فيها
من الالعبــات املتميزات وكســب
االوســمة إلــى بلدي فــي احملافل
اخلارجية.
* ما شكل املنافسة في البطولة؟

ـ لكون املستوى الفني متباين بني
املنتخبــات املشــاركة ،وهذا يعود
إلى ضعف في حتضيــرات العديد
من املنخبات ،فيما كانت لالعباتنا
ميزة ارتفاع اجلانب البدني واجلاهزية
واالصــرار على تســجيل النجاح،
وهذه النقاط أسهمت في الوقوف

املبارزة سما حسن

* احتــاد اللعبة يصف املشــاركة
اإلجناز؟
ـ بالتأكيــد ،ان االعــداد لــه اثارة
االيجابية في حتقيق اإلجناز والوصول
إلــى مراتــب املقدمة لــن يأتي اال
بالعمل املواصــل واجلهود الكبيرة
التي يبذلها احتــاد اللعبة واملدربني
واجتهاد الالعبني ،واملشاركة االولى
في البطولة اخلارجية ،جملموعة من
الالعبات اجلدد وانا واحدة منهن تعد
ايجابية جدا ،احلمد هلل اســتطعنا
احلصول على اوســمة التألق ،وفي
احلقيقة لو كانــت لالعباتنا اخلبرة
الكافيــة في البطــوالت اخلارجية
حلققنــا الكثيــر في املنافســات
العربية.

فوق منصــات التويــج واحلصول
على أوســمة النجاح في البطولة
العربية.
وفي احلقيقة فان العبات املنتخب
املصــري مضيــف البطولة ،يعدن
االبرز في املنافســات ،حيث كانت
لهن احلظوة ،لكنها لم تكن بفضل

* كيف هو دعم االحتاد؟
ـ كان الدعــم فــي احســن حاالته،
من حيــث توفيــر الدعــم املعنوي
وجميــع املســتلزمات املطلوبة في
التهيــؤ للبطولــة العربيــة ،وكان
دور رئيــس احتاد املبــارزة املركزي ،زياد
حســن ،مثاليــا ،فهو يحــرص على

املؤازرة واملتابعة املتواصلة للوحدات
التدريبية وتشــجيع الالعبات ،فضالً
على تلبية متطلبــات الالعبات من
جتهيــزات حديثــة ووســائط النقل
لالعبات ووجبات التغذية ،وال ســيما
في حال أخــر التدريبــات الى اوقات
اضافيــة ،لتعزيــز جاهزيــة الفريق
وكذلك ال ميكن اغفــال الدور الكبير
للمدربني بالل قاســم وسحر احمد
على دعمهم الكبير لالعبات واحلرص
على ايصال املعلومة احلديثة من اجل
تهيئة الالعبات بشكل مميز للبطولة
العربيــة ،واحلمــد هلل فقــد كانت
النيجة النهائية هــي تفوق العباتنا
وكسب وسامني فضي واخر برونزي.
* اخيراً ..ماذا تضيفني؟
ـ شكرا الحتاد اللعبة وجلميع املدربني
والالعبــن الذين يشــكلون اســرة
واحدة هدفهــا حتقيق النجاح واعالء
شأن املبارزة العراقية ،وكذلك اشكر
احتاد اللعبة علــى تنظيم البطوالت
الرمضانية التي تعــد فرصة لتعزيز
املنافسة وكسب الفائدة الفنية بعد
مشاركة واســعة لالعبني من بغداد
واحملافظات.
* إعالم دار األزياء

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

اإلصالح ما زال بعيدًا
ما متخضت عنــه اجلولة الرابعة ألهم معترك سياســي
في حياة الدولة واجملتمع؛ انتخاب أعلى ســلطة تشريعية
ورقابية في البلد (مجلس الن ّواب) ،تكشف زيف كل ادعاءات
التغيير واإلصالح ،وتؤكد علــى حقيقة اإلمكانات احملدودة
واملتواضعة لنــا كعراقيني في هذا اجملال .وهذا ما أشــرنا
اليه مرارا ً وتكــراراً ،وعلى العكس من خلط األوراق وعجاج
الهروالت الذي انخرط فيه البعض ،والذي حاول عبثا ً لعب
دور اإلصالحي الــذي ميتلك البدائل اجلاهزة لهذا احلال الذي
يســير من سيء الى أسوأ ،كما عكسته نتائج االنتخابات
االخيرة وتداعياتها وفضائحها ،وعزوف الناس عن املشاركة
الواســعة فيها .في مثل هذه النشــاطات املفصلية في
حياة الشعوب واألمم (مواســم االقتراع) تفصح اجملتمعات
عن قدراتهــا وإمكاناتها الفعلية .وهي بالرغم من النتائج
واملعطيات البعيدة عن طموحاتنا املنشــودة عن مثل تلك
النشاطات؛ إال أنها كشــفت عن هشاشة وضعف حالنا
وأحوالنا السياسية والقيمية ،وعجزنا عن الشروع بإجراء
إصالحات وحتوالت تتناســب واخملاطر والتحديات املتربصة
بتجربتنــا الفتية هذه .من املعروف عــن حركات اإلصالح
الفعلية ال االســتعراضية؛ أنها تعكس بــوادر عافية في
جســد الدولة واجملتمع ،وهذا ما لم نقتــرب من ضفافه،
بالرغم من مرور خمس عشرة سنة على زوال النظام املباد
وجمهورية رعبه التي أسســها على أشالء أقدم األوطان.
ال شــيء ســوى حطام من البشــر والقيم واحلجر ،يعيد
"أولي أمر" حقبــة الفتح الدميقراطي املبني تدويره مع كل
موسم انتخابي ،كما حصل في موسمنا األخير .إن احلديث
عن حصول حتــوالت نوعية وجدية داخــل الكتل املتنفذة
وخارجها ،قد كنســته نتائج االنتخابات االخيرة؛ فال جديد
ســوى إعادة ترتيب صفوفها في بغداد ومناطق الوســط
واجلنوب واملناطق التي تخلصت من قبضة عصابات داعش،
ولم يختلف األمر كثيرا في مدن إقليم كوردســتان ،حيث
اكتســح احلزبان التقليديان (البارتــي واليكتي) صناديق
االقتراع ،رغم أنــف الكوارث التي حلــت باإلقليم نتيجة
سياساتهما البعيدة عن احلكمة واملسؤولية.
كما ان احلديــث عن بدائل مدنيــة أو علمانية أو وطنية
دميقراطيــة ،أصبح ممــاً وبعيدا ً عمــا يحصل على أرض
الواقع ،وقد برهنت جتربة  4أعوام ملن امتشــق مثل هذه
العناوين والتســميات ،داخل البرملان وخارجه؛ على زيف
وهشاشــة مثل هذه االدعاءات ،وان املشوار ما زال طويال
ومريــرا ً أمامنا لتأســيس وامتــاك مثل تلــك البدائل
الواقعيــة واحلضارية ،كونها حتتاج الى الكثير من أعمال
الفكر والنشــاط النظري والعملي كي تتبلور مالمحها
األولية .البعض ممن أدمن على نهج الهروب الى األمام في
مواجهة اخملاطر والتحديات ،ال يطيق مواجهة ما خلفته
مواقفه وسياساته ومغامراته ودقالته ،من نتائج كارثية
على ماضي وحاضر ومستقبل هذا الوطن املنكوب .ملثل
هذا الواقع املأساوي أسباب وعلل ،مبقدور املتابع املوضوعي
التعرف على جوانب أساسية منها ،عبر البحث قليالً في
احلياة الداخلية جلميع القبائل السياسية املتغولة منها
والتي ال ترى باجملهر اإللكتروني؛ إذ ســيجدهم جميعهم
ومن دون اســتثناء يعتصمــون مبنظومــة (األب القائد
ومســطرة أوالد الست وأوالد اجلارية) فال حياة دميقراطية
وال حريــات وال جتدد والهــم يحزنــون !..لذلك ظلت كل
خطاباتهم ويافطاتهم حول الهوية الوطنية واحلضارية
واحلداثوية مجــرد حبر على ورق ،ولم تشــهد تضاريس
العراق أيــة انبثاقة أو والدة فعلية للمشــاريع الوطنية
التي تنصر للهويــة العراقية واحلضارية اجلامعة ،وتكون
امتدادا ً لإلرث املشــرق الذي عرفته الوطنية العراقية في
الثالثينيات واألربعينيات من القرن املنصرم ،كي نتحدث
عن اإلصالح والتغيير...

البقالوة والزالبية تحلي أيام رمضان الفضيل أخبــارهــــــــــم
سمير خليل
لرمضان الكرمي وأيامه املباركة تقاليد
خاصة ،عادات وطقوس قل ما نراها إال
في الشهر الفضيل ،ولعل الطعام وال
ســيما احللويات من أبرز مظاهر املائدة
الرمضانية.
وعــادة ما يتغنــى الصائم مبــا يأكل
ويشــرب ،وتقــف البقــاوة والزالبية
في مقدمــة احللويات التــي ارتبطت
برمضــان والصائم ،وتشــتهر بعض
محال ومعــارض احللويات العريقة في
بغداد مثــل :احلاج جواد الشــكرجي،
واخلاصكي ،ونعوش ،ورعد الشكرجي،
ومندرين ،وأبو عفيف.
وهذه احللويات شــهدت تراجعا بالبيع
بعد األحــداث التي مر بهــا البلد مع
مزاحمة أنــواع أخرى من احللويات مثل
البرمة والطاطلي وزنود الست ،فضال
عن أسعارها التي تتماشى مع القدرة
الشرائية للمواطنني.
موضوعنا اليوم سيكون طعمه حلوا
بالطواف بني صواني البقالوة والزالبية،
وأول ما يتبــادر لنا هو معرفة مكونات
هذه احللوى ،والبحث في تاريخ والدتها.
وتعرف البقالوة بأنها ُم َع َّجنَات ُمحالة،
موادها هي الطحني والفستق احللبي
او اجلوز ،والدهن احلر ،والسكر والشيرة
(ماء الســكر) بإضافة الهيل .ت َتكون
من َط َبقات رقيقة من العجني ُ
وتشى
باملكســرات كاجلوز والفستق احللبي،
ُ
وتلى بسكب الشيرة (ماء السكر) أو
العسل عليها وترتب في صوان خاصة
بها.
تاريخيــا مــا زال هنــاك خــاف بني
اليونانيني واألتراك على أصل البقالوة،
فــكل بلد ينســبها لنفســه ،إال أن
بعض املصادر أكــدت أن أصل البقالوة
في شــكلها البدائــي ،أو قيــل أنها
حلوى شــبيهة بالبقــاوة تعود إلى
القرن الثاني قبل امليالد لبالد الرافدين
واآلشــوريني الذين صنعوها من رقائق
العجني الرقيق الهش احملشو بالفواكه
اجملففة ،أو املكسرات املغطاة بالعسل،
وأخذها عنهم األتــراك .ومبرور الوقت،
ومع انتقالها من بلــد إلى آخر تغيرت

مات لوبالن

كشــف جنم مسلسل
" ،"friendsمــات لوبالن،
عن نيته االســتقالة من
تقدمي برنامج الســيارات
( ،)Top Gearبعــد
سلسلة من احللقات.
وقــال لوبالن فــي بيان:
"االلتزام بالوقت والسفر
كثيــرا ...يبعدانــي عن
أســرتي وأصدقائي أكثر
مما احتمل".
وأضاف "أنه أمر مؤسف،
لكن لهذه األســباب لن
أواصــل املشــاركة في
البرنامج .ســأظل لألبد
أحــد مشــاهدي "توب
غيــر" وامتنــى للفريــق

أحد محال احللويات في بغداد
بعض مكوناتها حسب عادات وتقاليد
كل منطقة ،فاألرمنيــون أضافوا لها
القرفة ،في حني أضاف إليها العرب ماء
الورد ،واليونانيون العسل لتحليتها.
هنا فــي العــراق أكثــر االعتقاد أن
البقــاوة تركيــة األصــل واســمها
بالتركية  Baklavaوهو اســم أول من
صنعتها وهي بقالوة زوجة ســلطان
تركي ،وكانت طباخة ممتازة جتيد أصول
الطهــي ،وحينما طلــب منها زوجها
الســلطان أن تصنع له صن ًفا جدي ًدا
مــن احللوى أتــت باجلــاش ،ووضعت
بني طبقاته احلشــو بأنواعه وأضافت
املسلي ،وأنضجته في الفرن ،ووضعت
عليه العســل ،وعندما قدمته له أقر
أنــه لم يتذوق مثلــه ،وإكراما لزوجته
املاهرة أطلق على هذا النوع من احللوى
أسمها .وانتشرت بعد ذلك في العديد
من البلدان العربية.

الصباح الجديد  -وكاالت:
بيعت آنيــة ورد صينيــة عمرها قرون،
كانت في مخازن أحد متاحف أوكالهوما
مقابل  14.5ماليني دوالر في هونغ كونغ.
آنيــة الــورد النــادرة املصنوعــة من

البورســلني منحــت
الفــن
ملتحــف
"فيلبــروك" فــي
تولســا في .1960
وكانــت جــزءا

الرئاسة األميركية على غرار كلمة
" "ruleالتي وردت خالل احلديث عن
تشريع بشأن األسلحة النارية.
وقالت إيفون ميــزون لصحيفة
نيويورك تاميــز إنه لو كان األمر
يتعلــق بطالبهــا لقدمت
املالحظــات نفســها،
وأشــادت فــي األثناء
برشــاقة رســائل
السنــاتـــــور
ا جلمهـــو ر ي
ليند ســي
غراهام.

و حظيت
املصححة من
ا لنسخــــة
الرسالة التي نشرتها ميزون األسبوع
املاضي في موقع فيس
بوك مبئات اإلعجابات واملشاركات .وفي
حني أشــاد بها البعــض لتصحيحها
األخطاء الواردة في الرسالة الرئاسية،
فإن البعض اآلخر انتقدها بســبب ما
اعتبره ســخرية من قبلها من الرئيس
ترامب.

مظلة طائرة للحماية من المطر
الصباح الجديد  -وكاالت:
حققت الطائرات مــن دون طيار قفزة
تكنولوجيــة كبيرة خالل الســنوات
القليلــة املاضيــة ،واســتطاعت أن
تأخذ أكثر من شــكل وأن تقوم بأمور
متنوعة .وأظهر مقطع فيديو ،نشــره
موقع "غيزمــودو" ،وظيفــة جديدة
للـ"درون".
وتتمثــل وظيفته اجلديــدة بحماية
اإلنســان من املطر ،مــن دون أن يقوم
األخيــر بأي جهــد ،وهو األمــر الذي
انتبهت إليه شركة أساهي اليابانية.
ويرصــد الفيديو حلظة جتريب "املظلة
الطائــرة" ،التي تتبع اإلنســان أينما
حل وارحتل ،وحتميــه من املطر من دون
أن يحتاج إلى استخدام يديه من أجل
حملها.
وقال "غيزمودو" إن املظلة تعتمد على
تكنولوجيــا جديدة تســمح بتعقب
رأس اإلنســان في كل مكان ،من أجل
حمايته من الشــمس واملطر ،مشيرا

وهناك رواية أخرى تشير إلى أن البقالوة
تعود لطباخــة اســمها الوة وكانت
طباخــة الســلطان العثمانــي عبد
احلميد ،وهي مــن ابتدعت هذه احللوى
فأعجبت الســلطان وقال (باق الوة نه
ايــدي) وتعني انظر مــاذا صنعت الوة،
وتذكر املصادر التاريخيــة أن البقالوة
كانت تصنع في مطابخ االمبراطورية
العثمانية بقصر توبكابي باسطنبول،
كمــا كان يقدمهــا الســلطان في
صينية كشــكلها املعتــاد حاليا ً إلى
اإلنكشــاريني فــي كل منتصف من
شــهر رمضان مبراسم ،تسمى موكب
البقالوة.
تشــتهر البقالوة في الــدول العربية
واآلســيوية ،في العراق وبالد الشــام
واملغرب العربي وتركيــا وإيران وجنوب
القارة اآلسيوية والقوقاز ودول البلقان.
امــا الزالبيــا وتشــبه إلــى حــد ما

الشــباكية املغربية ،فمشــهورة في
عــدة دول عربية ال ســيما في املغرب
العربي ،املغرب ،وتونس ،واجلزائر ،وليبيا،
وكذلك في العراق ،حيث يكثر اإلقبال
عليها في شهر رمضان.
وتختلف الروايات حسب أصل تسمية
الزالبيــة فمنهم من يقــول إنها من
تســمية زرياب الــذي إبتكرها عندما
ســافر إلى األندلس ،ومنهم من يقول
أن أحــد التجــار أمر طباخــه بطهي
احللوى فلــم يكن في املطبخ إال الزيت
والسكر والدقيق ،فوضعها في املقالة
وعندما رأى الزالبية غريبة الشكل قال:
بي أي أخطأت فــي إعدادها طالبا
زلة َ
عفو سيده .وتبقى هذه الروايات األكثر
شــيوعاً ،اما مكونــات الزالبية فهي:
اخلميــرة والطحني والنشــاء وبياض
البيــض والزيــت الذي مينحهــا بريقا
خاصا.

آنية ورد بـ  14.5مليون دوالر

أخطاء صححتها املدرســة املتقاعدة
وكتبت مالحظاتها علــى الورقة قبل
أن تعيد إرسالها عبر البريد اإللكتروني
إلى البيــت األبيض بعدما كتبت أعلى
الورقة متســائلة عمــا إذا دقق البيت
األبيض في اإلمالء قبل إرسال الرسالة.
ومن األخطاء التي كشفتها استهالل
كلمــات " "federalو""nation
و" "statesالتــي مت رســمها باألحرف
الكبيــرة بشــكل خاطئ .كمــا أنها
طلبــت تفســيرا لكلمــات غامضة
الداللة في رسالة صادرة عن مؤسسة

استمرار النجاح".
وحقــق لوبالن شــهرة
عامليــة ،عندما جســد
"جــوي
شــخصية
تريبياني" في "،"Friends
وكان أول مقــدم برامج
غير بريطاني يشارك في
تقــدمي البرنامج ،عندما
قدمه في عام .2016
ّ

أنجلينا جولي

أخطاء ترامب اإلمالئية
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت مدرسة لغة إجنليزية أميركية
متقاعــدة أخطاء إمالئية في رســالة
بشــأن العنــف الناجــم عــن حمل
األســلحة تلقتها مــن البيت األبيض
وحتمل توقيع الرئيس دونالد ترامب.
املدرســة اجلامعية إيفــون ميزون (61
عاما) التي أحيلــت إلى التقاعد العام
املاضي كانت بعثت رسالة إلى ترامب
بعد حادثــة إطالق النــار التي وقعت
منتصف فبراير/شــباط املاضي داخل
مدرســة في باركالند بواليــة فلوريدا
وقتل فيها  17شــخصا ،وطلبت منه
مقابلة أســر الضحايا واســتجوابه
بشأن سالمة املدرسة.
وتلقت ميزون رسالة من البيت األبيض
حتمــل تاريــخ الثالــث مــن مايو/أيار
يشــكرها فيها على اهتمامها بهذه
القضيــة ،لكنها قالت إن الرســالة
كانت مليئة باألخطاء اإلمالئية.
الرسالة استعرض فيها الرئيس ترامب
اإلجراءات التــي اتخذها لتوفير حماية
أفضل للمدارس واجلامعات التي تتكرر
فيهــا حوادث إطــاق النــار الدامية،
مشــيرا إلى تشــريع يحظــر جميع
األجهزة التي حتول األسلحة املشروعة
إلى بنادق أوتوماتيكية.
لكن الرســالة تضمنت فــي املقابل
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مــن املقتنيــات الدائمة
باملتحــف ،برغــم أنها
ظلت باخملزن ألكثر من
عقد.
أن
ويعتقــد

اإلمبراطور تشيان لونغ أمر بتصنيعها
مســتهل  ،1700وتعــرف باســم
تيانتشويبينغ ،أو الكرة السماوية ،وقدر
ثمنها مبا بني تســعة ماليني و 11مليون
دوالر قبل عرضها باملزاد.

أجــرت النجمــة أجنلينا
جولي واملمثل البريطاني
ديفيد أويليــو ،محادثات
للقيــام ببطولة الفيلم
"كــوم أويــه" ،للكاتبة
األميركية ماريسا كيت
غودهيل.
وذكــرت صحيفــة "ديد
الين" ،أن خطــة الفيلم
هي التصويــر بداي ًة في
اململكــة املتحــدة مع
إنضمــام جولــي إلــى
التصوير في لوس أجنليس

في اخلريــف ،مؤكدة أن
الفيلم مبنزلــة مقدمة
للروايتــن الشــهيرتني
"أليس في بالد العجائب
وبيتر بان".

غادة عبد الرازق
حصــدت حلقــة "رامــز
حتت الصفر" التي وقعت
بفخها املمثلــة املصرية
غــادة عبد الرازق نســب
مشاهدة عالية ،اذ تفاعل
اجلمهور مــع احللقة ليرى
ردة فعل عبــد الرازق بعد
معرفتها حقيقة املقلب
الذي نفذه فيها رامز جالل.
غــادة عبد الــرازق كانت
ردة فعلهــا عنيفة حيث
صفعت رامــز جالل على
وجهــه ،وهــددت بأنهــا
لــن توافــق علــى عرض
احللقة حتى يخسروا كل
التكاليف اإلنتاجية التي

أنفقوهــا ،ولكنها عادت
ووافقت في النهاية.
يذكر ان املمثلة غادة عبد
الرازق تطل في املوســم
الرمضانــي الدرامــي
مبسلسل "ضد مجهول"
وهو تأليف أمين ســامة،
وإخراج طارق رفعت.

شائعات تطال جينيفر لورانس
ودارين أرونوفسكي
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعــد نحــو عــام علــى
عـــالقتهـــمـــا،
وإنفصالهمــا
فــي شــهر
شــبــا ط /
فبــرايــــر
ا ملا ضــــي
بســبب
تفـاقــــم
ا خلال فــا ت
بينهمــا ،
كان لظهور

املمثلــة العاملية جينيفــر لورانس
وحبيبها السابق اخملرج العاملي دارين
أرونوفســكي خالل حفل  BAMالذي
أقيم تكرميا ً له وجملموعة من النجوم
وقع جديد على عالقتهما ،اذ رصدت
عدســات الكاميرات أحاديث جانبية
لهما فــي كواليس احلفــل ،إضاف ًة
إلى إشارة أحد احلضور إلى املعنويات
العالية التي متتعت بها لورانس في
أثناء احلفل.
وكانــت لورانس ( 27عاماً) قد إعتلت
خشبة املسرح لتقدمي جائزة ملقي ًة
خطابًا أمــام احلضور ،وقالــت" :انا

ســعيدة لتواجــدي الليلــة ألقدم
هذه اجلائزة لصديقــي العزيز دارين
أرونوفسكي".
يشــار إلى أن لورنس كانت ص ّرحت
ســابقا ً بأن حبيبها الســابق ،الذي
أخرج فيلــم الرعب املثيــر للجدل
 MOTHERكان دائــم احلديــث عن
الفيلــم ،واالنتقادات التــي طالته،
ورغبته املســتمرة في قــراءة النقد
السلبي ،حينها أدركت أن عالقتهما
تســير نحو الهاويــة ،فالوضع غير
صحي على اإلطــاق ،في حني أرادت
إراحة جسدها وعقلها منه.

قناة ألفالم الكارتون السوفييتية
الصباح الجديد  -وكاالت:
قام استوديو "سويوز مولت فيلم" الروسي
إلنتاج أفالم الرسوم املتحركة بإطالق قناة
معنية به على موقع يوتيوب.
وسوف تقدم هذه القناة سلسلة ذهبية
من أفالم الكارتون السوفييتية املشهورة،
فضــا عن املشــاريع احلديثة للرســوم
املتحركة.
وقد اشــتهر استوديو "ســويوز مولت
فيلم" فــي الوطن العربي بسلســلة
أفــام "ويلك يــا أرنب" التي انتشــرت
منذ ســبعينيات القرن املاضي ،وكذلك
سلســلة "ماشــا والدب" التي أنتجت
عام .2009

وقالت مديرة االستوديو السينمائي ،يوليانا
سالشــيفا" :لدينا فرصة لعــرض حلقات
جديدة من مسلســل (بروستوكفاشــينا)
الكالسيكي على يوتيوب.
وعالوة على ذلك فإن االســتوديو سينشــر
على يوتيوب أيضا األفــام القصيرة وأفالم
الكارتون التي كان قــد أطلقها في األعوام
العشرة املاضية".
وسوف يكون هناك أقسام في قناة اليوتيوب
مختصة باحلكايات الشــهيرة املســتوحاة
من روائــع األدب الروســي ،وكذلــك أفالم
رسوم متحركة سوفييتية حتظى بشعبية
واســعة ،ويحبها الصغار والكبار على حد
سواء.

مخمور يدمر لوحة فنية
روسية شهيرة
إلــى أن االبتكار اجلديــد يواجه بعض
العقبات.
وأوضح املصدر أن وزن املظلة يبلغ نحو
 11رطال ،كما أن مدة طيرانها ال تتعدى
العشــرين دقيقــة ،إال أن املصممني
وعدوا بتخفيف وزنها وبجعلها تطير

مدة ال تقل عن ساعة.
ومــن املنتظــر أن يتم
طرح املظلة الطائرة في
األسواق بحلول ،2019
بســعر ال يتجــاوز 75
دوالرا.

الصباح الجديد  -وكاالت:
حلق رجل مخمور أضرارا جســيمة
بواحدة من أشــهر اللوحات الفنية
الروســية وهي لوحة إيفان الرهيب
التــي تصــور القيصر إيفــان وهو
يحتضن ابنه احملتضــر .انهال الرجل
علــى اللوحة ضربــا بقضيب معدني
بعد أن أفرط في شرب الفودكا.
وأكمل فنان الواقعية الروســي الشهير

إيليا ريبني لوحة "إيفان الرهيب وابنه إيفان
في  16نوفمبر  "1581في عام  ،1885وهي
تصور القيصر يحتضن ابنــه بني ذراعيه
مفجوعا بعد أن وجه لــه ضربة قاضية،
وهــي حادثة تاريخية يشــكك القوميون
الروس في صحتها.
وقال معرض تريتياكوف الفني في وسط
موســكو حيث كانت ت ُعــرض اللوحة إن
رجال انهال عليها قبل وقت اإلغالق مساء

