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باريس تعلن احترامها للقضاء
العراقي وحكمه على (داعشية)
فرنسيـة بالمؤبـد

ملء سد اليسو بدأ منذ آذار الماضي وخطره يزول بامتالئه

تركيا تعتزم إنشاء سد جديد على دجلة
يلحق ضررًا كبيرًا بالعراق

بغداد -وعد الشمري:
كشــف خبير مائي ،أمس االثنني،
عن ســعي تركي لبناء سد جديد
على نهر دجلة ،مبينا ً أن املشــروع
سيتســبب بأضرار كبيــرة على
العراق ،مشــيرا ً إلى أن تركيا غير
موقعة على اتفاقيات األمم املتحدة
بشــأن عدم إحداث أضــرار لدول
مصب األنهر غيــر املالحية ،األمر
الذي أكده وزير املوارد املائية والذي
أضــاف بأن تركيا بدأت مبلء ســد
اليسو منذ آذار املاضي
وقال خبيــر املوارد املائية عون ذياب
في حديث إلــى "الصباح اجلديد"،
أن "تأثير ســد اليسو التركي على
العراق ليس نهائيا ،امنا فقط خالل
مدة امالئه".
وأضاف عون ،املستشــار احلكومي
الســابق ،أن "امليــاه وبعــد امالء
السد ســوف تطلق لغرض توليد
الطاقة الكهربائية وتنحدر باجتاه
سد املوصل وميكن خزنها واالفادة
منها".
لكنــه حتدث عن "مشــروع تركي
اخر يسمى سد جزرة ويقع جنوب
سد اليســو لغرض استغالله في
الزراعة ســيكون تأثيره اكثر بعد
اكمال تشييده".
وأشار ذياب إلى ان "ربط انخفاض
مناســيب امليــاه احلاليــة لنهر
دجلة بانشــاء سد اليسو ملتبس
واملعلومــات اخلاصة به ليســت
دقيقة".

وأكد ان "امالء اليسو ليس له تأثير
حالي واضح على واردات نهر دجلة،
واي تأثيــر يأخذ مــدة زمنية كون
السد يقع شمال احلدود العراقية"
ورأى اخلبير املائي أن "الذي ضاعف
االزمــة يتمثــل بجفاف الســنة
احلاليــة ،فلــم تســقط االمطار
وانحبســت إلى شــهر شــباط
املاضي وهذا ما ميثل ظاهرة غريبة،
اذ كانت االمطار في الســابق تأتي
في أشهر تشــرين الثاني وكانون
االول والثاني".
وافــاد ذياب بــأن "تأخيــر هطول
االمطار ادى إلى تأثير ســلبي على
موضــوع ايــرادات خزانــات املياه
العراقية".
وبني أن "كميات الثلوج الساقطة
في فصل الربيع املعروف بـ (اشهر
الرفــد) في حــوض النهــر كانت
غير كافية لكــي تعطينا ايرادات
ميكن التعويــل عليها خالل فصل
الصيف".
ويعرب ذياب عن اسفه ألن "العراق
يفتقر لوجود قوانــن محددة مع
تركيا تخص امللف املائي باستثناء
تفاهمات وبروتوكوالت موقعة بني
البلدين"
ون ّوه إلى "االتفاقية االيطالية لالمم
املتحدة لألنهر غير املالحية وقد ورد
فيها نص على أن دول املنبع يجب
إال حتــدث ضررا ً ذو شــأن على دول
املصب.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أبــدت وزارة اخلارجية الفرنســية
احترامهــا للحكم الــذي صدر
بالســجن املؤبد لـ "الداعشية"
الفرنســية ميلينــا بوغدير يوم
االحد املاضي بتهمة االنتماء إلى
تنظيم داعش ،في حني أكدت أنها
تقف مع سيادة قضاء العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت
عليــه "الصبــاح اجلديــد" إنها
حتترم ســيادة الهيئات القضائية
العراقية ،مشــيرة إلى ان باريس
أحيطت علما باحلكم على بوغدير
باملؤبد في العراق ،النضمامها إلى

ّ
النفط توقع ثالثة عقود جديدة

ضمن جولة تطوير الحقول الحدودية

أحد السدود التركية غلى نهر دجلة "ارشيف"

المحكمة االتحادية تمهل اإلقليم الى  27حزيران لإلجابة عن تصديره النفط
بغداد ـ الصباح الجديد:
نظرت احملكمــة االحتادية العليا
دعــوى الطعن بعدم دســتورية
تصدير إقليم كردســتان للنفط
املســتخرج من أراضيه مباشرة،
وقررت تأجيلها إلــى يوم  27من
شهر حزيران اجلاري.

وقــال املتحــدث الرســمي
للمحكمة إياس الســاموك في
بيان تلقــت "الصبــاح اجلديد"
نسخة منه ،إن "احملكمة االحتادية
العليا عقدت جلســة برئاســة
القاضي مدحت احملمود وحضور
القضاة االعضــاء كافة ،ونظرت

دعوى اقامها وزير النفط االحتادي/
اضافة لوظيفته ،للطعن بعدم
دستورية تصدير اقليم كردستان
للنفط املســتخرج من األقليم
ومحافظة كركوك مباشرة".
وبني ،أن "الدعوى شهدت حضور
جميع االطــراف ،ومن ضمنهم

الجيل الجديد :مشاركتنا في الحكومة المقبلة
يعتمد على مدى ابتعادها عن المحاصصة
تقرير

االشــخاص الثالثــة وهم وكالء
رئيــس مجلس الــوزراء االحتادي،
ووزير املاليــة االحتــادي ،ورئيس
حكومة اقليم كردستان /اضافة
لوظائفهم".
وأشــار إلــى ان "وكيــل املدعي
عليه وزيــر الثــروات الطبيعية
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ّ
المفوضية تؤكد التزامها بأي تعديل يصدر على قانون االنتخابات

بغداد  -الصباح الجديد:
أكــدت املفوضيــة العليــا
املســتقلة لالنتخابــات ،أمس
االثنــن ،التزامها بــأي تعديل
يصدر على قانــون االنتخابات،
الفتــة إلى أن إضافــة نصوص
تشريعية تتضمن إجراء عد وفرز
يدوي من شأنه أن يؤخر النتائج
النهائية ويكلــف الدولة أعبا ًء
مالية.
يأتي ذلك في وقت ،أفادت اللجنة

aتقريـر

الثالث لقانون انتخابات مجلس
النــواب رقــم ( )45لســنة في
حال مت تشــريعه وفقا ً للدستور
واملصادقة عليه من قبل رئاسة
اجلمهوريــة ســيكون ملزمــا
بالنسبة الينا".
واشار إلى أن "اثر القوانني يفوق
على القرارات كون االولى تتمتع
بعلوية علــى الثانية من ناحية
الترتيب الهرمي للتشريعات".
وأوضــح الردينــي أن "مجلس

والشخص الثالث رئيس حكومة
االقليــم /اضافــة لوظيفتهما،
طلــب تأجيــل الدعــوى لعدم
متكنه من التواصل مع موكليه
إلعداد اجابة خالل مدة التأجيل
السابقة".
وأوضح الســاموك أن "احملكمة

قررت امهاله بنحو نهائي لتقدمي
الئحتــه اجلوابيــة قبل عشــرة
ايام من موعــد املرافعة املقبل،
وبخالفه ســيتم اعتباره صارفا ً
النظر عن االجابة ،ولهذا السبب
اجلــت الدعوى إلى يــوم  27من
الشهر احلالي".

عمليات أمنية استباقية نوعية
تطيح ببقايا داعش في نينوى

قالت إن "العودة للفرز اليدوي ّ
ّ
ويؤخر إعالن النتائج"
أعباء مالية
يكلف
ً
القانونيــة في مجلــس النواب
مبضيهــا فــي إقــرار التعديل،
منوهة إلى أن رئاسة اجلمهورية
ال يحق لها تعطيله.
وقال عضو مجلــس املفوضني
حــازم الرديني فــي تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،إن "املفوضية
تلتزم بالتشــريعات التي تصدر
مــن الســلطات كافــة وفقا ً
للدستور والقوانني النافذة".
وتابــع الردينــي أن "التعديــل

النواب بامكانــه حذف واضافة
مواد على قانون االنتخابات وفق
صالحياته التشريعية املنصوص
عليها في الدستور".
وبني عضو مجلس املفوضني في
املفوضية أن "تعديــل القانون
واضافــة فقــرة للعــد والفرز
اليدوي سوف يعمل على تأخير
النتائــج كون االجــراء يؤثر في
مجمل العملية االنتخابية".
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس تيــار احلكمة عمار
احلكيــم ،أمس االثنــن ،على
أهمية تفعيل االستحقاقات
القانونية والقوانــن الدولية
والدبلوماســية العراقية جتاه
دول اجلوار لتوفيــر املياه ،داعيا
خالل لقائه وزيــر املوارد املائية
حسن اجلنابي القامة مشاريع
التبطني واالرواء لتالفي الهدر.
وقــال املكتــب االعالمــي
للحكيــم فــي بيــان تلقت

"الصبــاح اجلديد" نســخة
منه ،إن "رئيس تيــار احلكمة
عمار احلكيــم بحث مع خالل
اســتقباله اليوم وزيــر املوارد
املائية حسن اجلنابي واقع املياه
واالزمة التي خلفها تشــغيل
سد اليسو على نهر دجلة في
اجلانب التركي".
واكد احلكيم علــى "معاجلة
االزمــة باجــراءات ســريعة
لضمان حصــة عادلة للعراق،
واهمية تفعيل االستحقاقات

على خلفية احتجاجات شعبية

وكاالت ـ الصباح الجديد:

هاني امللقي
كانون الثاني/يناير  2017منصب وزير
التربية والتعليم .وســبق ان عمل

رئيســا جمللس إدارة البنــك األهلي
األردني ،كمــا كان رئيســا الفريق

الفني األردني إلعداد االستراتيجية
الوطنية للتشــغيل ،ومديــرا ً عاما ً

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحضور وزير النفــط جبار علي
اللعيبــي و ّقعــت وزارة النفط
باألحــرف األولى ،أمــس االثنني
ثالثــة عقــود جديــدة لتطوير
وتأهيل احلقول النفطية والرقع
االستكشــافية احلدوديــة مع
شركتني صينيتني .
وقال وزير النفط ان الوزارة وقعت
اليوم ثالث عقود مع شــركتني
صينينت وفــي أمس األول وقعت
ثالث عقــود اخرى مع شــركة
اماراتية  ،ولدينا خطط طموحة
لتطويــر هــذه احلقــول والرقع
االستكشــافية احلدوديــة ،
مضيفا اننا سنعمل على تطوير

املتبقي مــن احلقــول احلدودية
والبالــغ عددهــا خمســة في
القريب العاجل  ،مشيرا الى انه
من املؤمل ان يصل معدل االنتاج
من احلقول الستة الى  500الف
برميل باليوم في املستقبل .
واضــاف اللعيبي ان الوزارة تأمل
مــن الشــركات املوقعــة على
العقود الســتة ان تضع اخلطط
الالزمة لتطويــر وزيادة معدالت
االنتاج وفق املدد الزمنية احملددة
في العقود املبرمــة  ،فضال عن
قيام الشركات بتنفيذ املشاريع
اخلدميــة للمناطــق احمليطــة
باحلقول والرقع االستكشافية.
تتمة ص3

العراق يدعو  89دولة للمشاركة

في الدورة القادمة لمعرض بغداد
بغداد -الصباح الجديد:
وجهت الشركة العامة للمعارض
واخلدمــات التجاريــة العراقية في
وزارة التجــارة أمس االثنني ،دعوة لـ
 89مــن الدول العربيــة واألجنبية
للمشاركة في هذه الدورة الدولية
التي ســتقام للفترة مــن 19-10
تشرين الثاني املقبل.
وقال مدير عام الشــركة هاشــم
محمد حامت في بيان تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منه إن ” الشركة
خاطبــت وزارة اخلارجيــة العراقية

لتوجيــه الدعــوات للســفارات
وامللحقيات التجارية العراقية في
سفارات العراق املنتشرة في أنحاء
العالم”.
وأضاف أن “ اقامة الــدورة الدولية
ملعرض بغداد الدولي تأتي في أطار
اجلهود احلثيثة التي يبذلها العراق
ملــد جســور التعــاون االقتصادي
والتبادل التجاري مــع دول العالم
في ظل مرحلة البناء واألعمار التي
يعيشها بعد االنتصارات املتحققة
على االرهاب”.

الحكيم يدعو خالل لقائه وزير الموارد المائية
الى إقامة مشاريع التبطين واإلرواء

رئيس الحكومة األردنية يقدم استقالته للملك عبد اهلل الثاني
قــدم رئيس الــوزراء األردنــي هاني
امللقــي أمــس االثنني اســتقالته
للملك عبد اهلل الثاني على خلفية
االحتجاجات الشعبية ضد مشروع
قانــون ضريبــة الدخل ،كمــا أفاد
مصدر حكومي.
وقال مصدر حكومي في تصريحات
صحفيــة ان "رئيس الــوزراء هاني
امللقي قــدم اســتقالته بعد ظهر
اليــوم االثنني للملك عبد اهلل خالل
اســتقباله له في قصر احلسينية
في عمان".
واضاف ان "امللك وافق على استقالة
امللقي".
واوضح املصــدر ان "امللك عبد اهلل
كلف وزيــر التربية احلالي عمر الرزاز
بتشكيل احلكومة االردنية اجلديدة".
والرزاز هو اقتصادي ويشغل منذ 14

تنظيم داعش ،مبينة أن "احملاكمة
جرت في ظروف مرضية من وجهة
نظر احلماية القنصلية".
وأوضحــت أن "ممثلــي اإلدارة
القنصليــة حضــروا كل
جلســات احملاكمــة ووضعوا في
تصــرف احملكمة مترجمــا فوريا
متخصصا".
وأضافــت أن "احملاكمــة أرجئت
شهرا إلتاحة اجملال أمام محاميها
اجلديــد العراقي ،لالطــاع على
امللف من مستشاريه الفرنسيني
وحتضير دفاعه".
تتمة ص3

للضمان االجتماعي .كما ســبق ان
عمل مديرا عامــا في البنك الدولي

في واشنطن وبيروت.
وتتواصل االحتجاجات منذ االربعاء
املاضــي فــي االردن ضد مشــروع
قانون ضريبة الدخل وسياســة رفع
االسعار.
واتخذت احلكومة إجراءات تقشــف
ورفــع أســعار شــملت خصوصا
احملروقــات واخلبــز ،في الســنوات
الثالث املاضية استجابة لتوجيهات
صنــدوق النقــد الدولــي بإجــراء
إصالحــات اقتصاديــة متكنها من
احلصول علــى قــروض جديدة في
ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وجتاوز
الدين العام  35مليار دوالر.
ووفقا لالرقام الرسمية ،ارتفع معدل
الفقر مطلع العــام الى  ،20%فيما
ارتفعت نســبة البطالة الى 18,5%
في بلد يبلغ معدل االجور الشهرية
فيــه نحــو  600دوالر واحلــد االدنى
لالجور  300دوالر.
تفصيالت ص 6

القانونية والقوانــن الدولية
والدبلوماســية العراقية جتاه
دول اجلوار لتوفير املياه" ،مشددا
"على دعم جهــود وزارة املوارد
املائية والــوزارات ذات العالقة
للضغط على دول اجلوار لتوفير
حصة العراق ،فضال عن توفير
التخصيصات الالزمة واقامة
املشــاريع وتوفير مياه الشرب
والزراعة ومحاسبة املتجاوزين
على احلصص املائية ".
تتمة ص3

عمار احلكيم

 5نساء ورجلين متلبسين
بالدعارة واالتجار بالبشر
في قبضة الداخلية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مفتشية وزارة الداخلية،
أمــس االثنــن ،ضبــط عصابة
مكونــة مــن  5نســاء ورجلني
متلبســن بالدعــارة واالجتــار
بالبشر.
وقالت املفتشــية في بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه ،إن
"مفرزة الضبط باجلرم املشــهود
التابعــة ملديريــة تفتيش بغداد
في مكتب املفتــش العام لوزار
الداخليــة متكنــت مــن ضبط
شــخصني اثنني متلبسني ببيع
فتاة وضبــط عصابة مكونة من
 5أشخاص متلبســة مبمارسة
الدعــارة واالجتــار بالبشــر في
منطقة الداوودي ببغداد".
وأضافــت ان "العملية متت بنا ًء
علــى ورود معلومــات ملكتــب
املفتش العام مفادها قيام امرأة

ورجل ببيع فتيات الى دور البغاء
واملتاجرين بالبشــر في منطقة
الــداوودي ببغــداد ،حيــث أوعز
املفتــش العام لــوزارة الداخلية
الى مديرية تفتيش بغداد باتخاذ
االجــراءات القانونيــة الالزمــة
لضبط املتورطني باجلرمية باجلرم
املشهود ،األمر الذي استدعى من
مفرزة الضبط باجلرم املشــهود
برئاســة مديــر تفتيــش بغداد
باســتحصال أمــر قضائي من
قاضي حتقيــق الرصافة بالتحري
والقبض ،ونصبت كمينا ً محكما ً
للمتورطــن باجلرميــة وضبطت
امــرأة يرفقها أحد األشــخاص
متلبســن ببيع فتاة من مواليد
 1997مببلــغ  5000دوالر بغيــة
املتاجــرة بها واســتغاللها في
أعمال البغاء والدعارة".
تتمة ص3

عنوان الجريدة :بغداد ـ الوزيرية  /رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  777لسنة  / 2004رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين  / 301طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

2

الثالثاء  5حزيران  2018العدد ()3952
)Tue. 5 Jun. 2018 issue (3952

عبد الزهرة محمد الهنداوي

شؤون عراقية

مجددا الدخول في أي تحالف يشكله االتحاد والديمقراطي
أحزاب المعارضة ترفض
ً

الجيل الجديد :مشاركتنا في الحكومة المقبلة يعتمد على
مدى ابتعادها عن المحاصصة واالنتماءات الطائفية والقومية
مصارف  ..ومشاريع
هل ميكننا القول ان القطاع املصرفي العراقي بات
يشغل مساحة مناســبة تتناسب وقدراته املالية
واالقتصادية في حتقيــق التنمية في البالد  ،ام انه
مازال ينظر من خلف ســتار ملا يجري من تخطيط
وتنمية من دون ان يقــوى على حتريك اذرعه ليكون
شريكا مناسبا في هذا اجملال ؟
اعتقد ان االجابة على الســؤالني ستكون نعم وال
في الوقت ذاته!!  ..ولكن كيف ميكن إلجابتني تقفان
على طرفي نقيض ان جتتمعا حتت سقف واحد ؟ ..
ودعونا نقف عند اجابة السؤال االول  ،الذي ستكون
اجابته  ،نعم  ،وهذه النعم متأتية من خالل شواهد
واضحة تشــهدها الســاحة العراقية وعلى وجه
التحديد في العاصمة بغداد  ،التي باتت مســرحا
لفعاليات تنموية وعمرانيــة مهمة تقف خلفها
مؤسسات مصرفية فاعلة حكومية وخاصة  ،وهنا
نشــير إلى مشروع « الق بغداد « الذي تبنته رابطة
املصارف العراقية اخلاصة التي تضم بني ظهرانيها
مجموعة من املصارف الفاعلة وبتعاون وتنســيق
مع البنك املركزي العراقي ومصارف حكومية اخرى
 ،مبشــاركة منظمــات مجتمع مدنــي  ،وتتضمن
املبادرة تطوير وتأهيل الساحات الرئيسة في بغداد
وينوف عددها على العشــرين ساحة  ،ومن املؤمل
ان يتم اجناز هذه الســاحات برؤية فنية وجمالية ،
ما يعني اننا سنكون امام صفحة جديدة ستمنح
بغداد القا وجماال فنيــا وعمرانيا رائعا وقبل نهاية
هــذا العام  ،ومثل هذه املبــادرة الرائعة تؤكد مبا ال
يقبل الشــك ان خطوات ومبــادرات اخرى مهمة
سيكون لها اثر واضح في اخلريطة التنموية لعموم
البالد  ،كما ان من شأنها ان تشجع املترددين الذين
يخشون اخلوض في غمار التنمية  .. ،ومن املؤكد ان
اي تنمية ســتبقى عرجاء وغير قادرة على تخطي
العقبات التــي تواجهها ان لم يكــن لدينا قطاع
مصرفي فاعل  ،الن عملية متويل املشاريع التنموية
مهمة جدا  ..،وقد اثبتت جتربة مشــروع «الق بغداد
« انه في حال توفر التمويل املطلوب مع وجود النية
الصادقة للعمل متضي املشــاريع نحو االجناز بنحو
ينسجم متاما مع توقيتاتها الزمنية والكمية .
اما اذا انتقلنا إلى الســؤال الثاني الــذي بدأنا به
احلديــث  ،والذي هــو االخر ميكن ان تكــون اجابته
نعــم  ،او ال  ،فبعض املصارف مازالــت تراقب عن
كثب من دون محاولة النزول إلى الســاحة لتكون
شــريكة في العملية التنموية  ،وأتصور ان موقفا
مثل هذا ال يعد ايجابيا الن العربة ســتمضي مبن
فيها  ،وان الزمن لم يعد يســمح مبزيد من االنتظار
ملــن يتخلف عن الصعود  ، ..وأنــا متأكد ان مبادرة
«الق بغداد « لن تكون االخيرة  ،بل ستتبعها املزيد
من املبــادرات هي ايضا ســتكون متألقة  ،ولكن
االهم مــن هذا كله هو اننا نريد ان يكون لنا قطاع
مصرفي فاعل وقادر على تغيير مســارات التنمية
بنحــو واضح  ،وقد بــدأت مالمح مثل هــذا الدور
تظهر في االفــق التنموي  ،من خــال العديد من
املمارسات والفعاليات واخلطوات اجلادة  ،ومثل هذه
اخلطوات دفعت مؤسسات مصرفية عربية ودولية
مرموقــة  ،الن تنظــر بإكبار واحترام ملؤسســاتنا
املصرفية  ،ســواء كانت احلكومية او اخلاصة  ،وان
كان العديد من هذه املؤسســات املصرفية مازالت
بحاجة إلى الكثير من العمل لتطوير واقعها بنحو
افضل يجعلها قادرة على تقدمي املزيد من اخلدمات
املصرفية املهمــة للعمالء  ،فضال عــن دورها في
متويل مشاريع التنمية  ،مبعنى يجب ان يكون العمل
مبسارين  ،املســار االول يتمثل بعملية التصحيح
والتطوير وأمتتة العمل ومواكبة االنظمة املصرفية
العاملية فــي هذا اجملال  ،واملســار الثانــي يتمثل
بفتح افاق واســعة والدخول بقوة في الســاحة
االستثمارية وفي شتى القطاعات التنموية  ،ومن
املؤكد ان النتائج ستكون ايجابية بقطع النظر عن
التحديات املتوقع ان تواجه مسيرة العمل املصرفي
في العراق بنحو عام

السليمانية ـ عباس كاريزي:
جدد حراك اجليل اجلديد الذي يتزعمه
رجل االعمال شاســوار عبد الواحد
رفضه املشــاركة فــي اي حتالف او
كتلة برملانية يشكلها االحتاد الوطني
واحلــزب الدميقراطي الكردســتاني
للمشــاركة في احلكومة العراقية
املقبلة.
وقال املتحدث باسم احلراك الدكتور
كاظــم فاروق في تصريــح للصباح
اجلديد ،ان حراك اجليــل اجلديد أجرى
حوارات مع االطراف السياســية في
بغداد باجتاه املشــاركة في تشكيل
احلكومة املقبلة ،بعيدا عن احملاصصة
واالنتمــاءات الطائفية والقومية ،اال
ان تلك احلوارات ما زالت في مراحلها
االولية ولم تصل الى اتفاق مشترك،
مضيفا ً ان احلــراك ينوي االبتعاد عن
الطائفيــة واملذهبيــة والتعصــب
القومي في شــكل ونوع مشاركته
باحلكومة املقبلة.
واضاف فــاروق ان احلــراك لن ينضم
الى اي حتالف يشكله االحتاد الوطني
واحلزب الدميقراطي ،وانه يعمل على
املشاركة وفقا لثقله وثقة الناس به
في احلكومة املقبلة ،وهو يرفض مبدأ
املشــاركة في اي حتالف ميثل مكونا
او طائفــة بحــد ذاتها او يتشــكل
على اســاس قومي ميثل الكرد فقط
عادا تلك التقســيمات السبب وراء
تراجع موقــع ودور الكرد في العملية
السياسية.
وتابع فاروق ،ان اجليــل اجلديد يرفض
املشــاركة في حتالف قومي يشكله
االحتــاد واحلزب الدميقراطــي ويرغب
بتجاوز التحالفات التي كانت تعتمد
سابقا ً طابعا ً قوميا او مذهبياً ،والتي
لم تقدم شــيئا للعــراق بنحو عام
والكرد على وجــه اخلصوص ،وواردف
اننا ســنذهب كممثلــن حقيقيني
الصوات املواطنــن ،الذين صوتوا لنا
ووضعــوا ثقتهم بنــا ،وان مطالبنا
تتمثل بتحقيــق تطلعات املواطنني
في احلكومة املقبلة.
وحــول اعــان االحتــاد الوطني عن
اعــداد ورقة عمل حــول وضع الكرد
ومطالبهم للجهات التي ســتقوم
بتشــكيل احلكومــة املقبلــة قال
فاروق ان احلراك موقفه واضح برفض
املشــاركة فــي اي حتالف يشــكله
االحتاد والدميقراطي ،للمشــاركة في

حراك الجيل الجديد
أجرى حوارات مع
االطراف السياسية
في بغداد باتجاه
المشاركة في تشكيل
الحكومة المقبلة،
بعيدا عن المحاصصة
واالنتماءات الطائفية
والقومية ،اال ان تلك
الحوارات ما زالت
في مراحلها االولية
ولم تصل الى اتفاق
مشترك

شاسوار عبد الواحد
احلكومة املقبلة على اســاس قومي
وانــه يعمل على جتاوزه وان تشــكل
حكومة متثل اغلب املكونات والقوى
السياســية ولنا حــوارات مع اغلب
الكتل اال انها ما زالــت في بدايتها
ولم تصل الى مرحلة االتفاق النهائي.
وفي معــرض رده على ســؤال حول
مــا اذا كان ذهاب الكرد منفردين الى
بغداد سيؤدي الى تشظي موقفهم
وعدم تنفيذ مطالبهم ،اوضح فاروق
ان هذا التصور غير صحيح الن اغلب
مشــاركات الكــرد فــي العمليات
السياسية السابقة لم تسهم في
حتقيق مطالبهم ،وان املبدأ والبرامج
التي تتبناها االطراف التي تشــارك
فــي العملية السياســية ،اهم من
الذهاب بكتلــة موحدة وان التجارب
السابقة اثبتت فشل ذلك.
مــن جانبهــا اعلنــت االطــراف
السياســية االربعة املعترضة على
نتائــج االنتخابات فــي االقليم انها
ارســلت وفدا مشــتركا ً برئاســة

رئيس حتالــف الدميقراطي والعدالة
برهم صالح الى بغداد للتباحث مع
االطراف السياسية العراقية.
واضاف ريبوار كرمي املتحدث باســم
حتالــف الدميقراطــي والعدالة في
تصريــح ،ان حركــة التغيير وحتالف
الدميقراطيــة والعدالــة واالحتــاد
واجلماعة االســاميني ارســلوا وفدا
سياسيا مشتركا ً الى بغداد برئاسة
برهم صالح ،ملناقشة نتائج انتخابات
مجلس النــواب العراقي وما تصفه
بالتالعب والتزوير الذي رافقها.
وتابع كرمي ،ان الوفد ســيقدم االدلة
والوثائــق التي لديه حول شــكل
ونوع التزوير الــذي قال انه حدث في
انتخابات مجلس النواب العراقي الى
اجلهات املعنية في احلكومة العراقية
واملنظمات الدولية املعنية.
وكانــت ســت قــوى سياســية
كردســتانية قــد اعلنــت رفضها
للنتائــج االولية التــي اعلنت عنها
مفوضيــة االنتخابات ،مشــيرة الى

إطالق أكثر من ( )٥٠٠٠حاوية بعد

التسهيالت االحكومية من ميناء أم قصر
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئــة العامة للجمارك،
إطــاق أكثــر مــن  5000حاوية
مكدســة فــي مينــاء ام قصر
تطبيقــا لقــرار مجلــس الوزراء
املرقم  186لسنة .2018
وقــال مدير إعــام الهيئة جعفر
كمر في تصريح صحفي اطلعت
عليه «الصباح اجلديد» إن “الهيئة
اتخــذت التدابير والتســهيالت
لتطبيق قرار مجلس الوزراء املرقم

( )١٨٦لسنة .”٢٠١٨
وأضاف “ اطلقت اجلمارك أكثر من
 5000حاوية كانت
مكدســة في
ّ
ميناء أم قصر الشــمالي واملوانئ
األخرى” ،مبينا أن “االيرادات بلغت
أكثر من  11مليار دينار”.
وتابــع ان “الهيئة لهــا دور كبير
بشأن اإلســراع في تطبيق القرار
واالتصاالت مع اللجنة االقتصادية
في مجلس الوزراء بشــأن االزمة
التي حصلت فــي منافذ البصرة

من تكدس احلاويات وعزوف التجار
واخمللصني عن ادخــال بضائعهم
بعد تولي هيئــة املنافذ احلدودية
عملها هناك”.
ولم يشــر مدير اعالم الهيئة الى
ماهيــة البضائع التــي ضمتها
احلاويــات او اجلهات املســتوردة او
آليــة دفــع العوائد واألجــور الى
الشــركة العامــة للموانيء عن
املــدة التي بقيت فيهــا احلاويات
على أرضية امليناء.

ان انتخابات مجلس النواب العراقي
التي اجريت فــي  12من ايار املنصرم
شــابتها عمليــات تزويــر وتالعب
منظمة.
وكانــت االطراف السياســية االربع
(حركة التغييــر ،حتالف الدميقراطية
والعدالة ،االحتاد االســامي ،اجلماعة
االســامية) قــد جــددت رفضها
املشاركة اي اتفاق او حتالف يشكله
االحتاد الوطني واحلــزب الدميقراطي
لتوحيد املوقــف الكــردي ،ومن ثم
املشــاركة في احلكومــة العراقية
املقبلة ،وقالت في احدث اجتماع لها
انها لن تســتقبل اي وفــد منفرد او
مشترك يرسله هذين احلزبني.
بــدوره اعلــن االحتــاد الوطنــي
الكردستاني عن تشكيل وفد الطالع
األطراف الكردســتانية على برنامج
ومشروع االحتاد الوطني الكردستاني،
وتهيئــة ورقــة عمل كردســتانية
مشــتركة ،ومــن ثــم بحثهــا مع
األطراف العراقية.

وقال ســعدي احمد بيــره املتحدث
باســم االحتاد الوطني الكردستاني
في مؤمتــر صحفي عقــب اجتماع
اجمللــس القيــادي ،امــس االثنني ان
املشــروع يضم جملة مواضيع ،من
بينهــا حصــة االقليم فــي موازنة
العراق وقــوت املواطــن ،واملادة 140
وقضيــة محافظــة كركــوك ،ودور
وموقع البيشمركة وموازنتها داخل
العراق االحتادي.
وحــول نتائج االنتخابــات ،قال بيره،
ان االحتــاد الوطني مــع اتخاذ جميع
االجراءات القانونية في اطار الدستور
العراقي ،لطمأنة األطراف السياسية
الذيــن يعتقدون بحصــول تزوير في
أربيل والســليمانية وأي مكان آخر،
مؤكدا التزام االحتاد الوطني بأي قرار
تصدره املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابات واحملكمة االحتادية.
وكان رئيــس وزراء اقليم كردســتان
نيجرفــان بارزانــي قد أشــار إلى أن
األطراف السياســية الكردستانية

تســعى إلى توحيد الصف والكلمة
في بغداد ،لدى املشاركة في العملية
السياســية العراقية وممارســة دور
فعال في تشكيل احلكومة العراقية
املقبلة.
وثمن خالل اســتقباله األحد سفير
فرنسا لدى العراق برونو أوييرت ،دعم
فرنســا والرئيس ماكــرون في تعزيز
عالقات فرنســا مع إقليم كردستان
والتأكيــد على عملية حــوار أربيل
بغداد التي أســفرت عن حل جزء من
املشــكالت ،مؤكدا ً على اســتمرار
جهود حكومة اقليم كردســتان في
هذا اجملال.
بدوره دعا الســفير الفرنســي الى
أن تخــوض األطراف الكردســتانية
موحــدة املفاوضات في بغــداد ،وان
تكــون لهــم مشــاركة فاعلة في
عملية تشــكيل احلكومة العراقية
اجلديدة ،مثمنا ســعي اربيل وبغداد
إلى حل املشكالت بينهما عبر احلوار
واحملادثات.

إيران تدعي عدم إيقاف تدفق

نهر الزاب الصغير إلى كردستان
السليمانية ـ الصباح الجديد:
أعلــن رئيــس مجلــس محافظة
الســليمانية آزاد حمة أمني ،أمس
االثنني ،أن إيران وعدت بعدم حدوث
أزمة جــراء قطع تدفــق مياه نهر
الزاب الصغير إلى إقليم كردستان،
فيما أكــد القنصــل اإليراني في
السليمانية سعد اهلل مسعوديان
أن تدفق النهر باجتاه كردســتان لن
يتوقف.
وقــال أمــن فــي مؤمتــر صحفي

مشــترك مع القنصل االيراني في
السليمانية سعد اهلل مسعوديان
وحضرته «الصباح اجلديد» ،إن «إيران
وعدت بعــدم حدوث أزمــة للمياه
بســبب وقف تدفق مياه نهر الزاب
الصغير الى إقليم كردستان».
من جانبه قال مسعوديان« ،نتفهم
قلق سكان مناطق قلعة دزة وبشدر
بســبب توقف تدفق املياه» ،مشيرا ً
إلى أن «املياه هي مسألة إنسانية».
وأكد مســعوديان ،علــى «ضمان

توفير حصة إقليم كردســتان من
املياه» ،الفتا إلى أن «تدفق نهر الزاب
الصغير لن يتوقف».
وأعلنت مديرية الســدود في إقليم
كردســتان ،أمس األول (الســبت 2
حزيران  )2018أن إيران قطعت تدفق
مياه نهر الــزاب الصغير إلى إقليم
كردســتان ،مبينة أن قطــع املياه
تسبب في أزمة توفير مياه الشرب
فــي قضــاء قلعــة دزة مبحافظة
السليمانية.

رسم معالم مفاوضات السالم اليمنية
إليانا ديلوزيي*
من املتوقع أن يعرض مبعوث األمم املتحدة
اخلــاص لليمن ،مارتــن غريفيث ،إطارا ً
جديدا ً ملفاوضات الســام إلى مجلس
األمــن الدولي في منتصــف حزيران/
يونيو .وعلى الرغم من أنه دبلوماســي
محترم ومتمــرس وقدير ،إال أن توقيته
وليس مهاراته رمبا يشــكل أكبر حجر
عثرة له .وتتزامــن دعوته للمفاوضات
مع حدوث تصعيد عسكري في اليمن،
حيث تواصل جماعــة احلوثي املتمردة
إطالق الصواريخ على السعودية بينما
تستعد قوات التحالف إلى االستيالء
علــى مينــاء احلديــدة .وفــي الوقت
الراهــن ،من غير املرجــح أن يلتفت أي
من اجلانبني إلــى حتذير غريفيث من أن
التصعيد العسكري ميكن أن «أن يؤدي
إلى إزالة عملية الســام عن الطاولة
بضربة واحدة».
املفاوضات السابقة واحلقائق املتغيرة
إن غريفيــث هو ثالــث مبعوث خاص
[لألمني العام] لألمم املتحدة إلى اليمن
منذ بدء الصــراع في آذار/مارس .2015
وفــي ذلك الوقــت ،مت إبعــاد حكومة
الرئيس عبد ربه منصور هادي املعترف
بهــا دوليــا ً مــن العاصمة مــن قبل
احلوثيني واملوالني للرئيس السابق علي
عبد اهلل صالح ،الــذي كان قد اضطر
إلى التنحي خــال احتجاجات «الربيع
العربــي» فــي  .2012-2011وردا ً على
ذلك ،شــكلت الســعودية واإلمارات

حتالفا ً عســكريا ً مع حكومة هادي في
محاولة الســتعادة الســيطرة على
البالد بدعم مــن الواليات املتحدة ،في
حني دعمت إيران احلوثيني.
وقد فشــلت محاوالت عديدة إلحالل
الســام ،مبا فيهــا تلك التــي جرت
فــي حزيران/يونيــو  2015في جنيف،
ومحادثــات أيلول/ســبتمبر  2015في
مســقط ،ومحادثــات كانــون األول/
ديســمبر  2015في بيال ،سويســرا.
ومثلــت محادثــات ربيــع  2016فــي
اململكــة العربية الســعودية أفضل
فرصة إلنهاء الصــراع ألنها كانت أول
مفاوضات مباشــرة بني الســعوديني
واحلوثيني ،الذين وافقوا بشكل مفاجئ
علــى تخفيف حــدة القتــال وتبادل
السجناء .كما غ َّير الطرفان خطابهما:
فقد انتقد ناطق باســم احلوثيني إيران
عالنية الســتغاللها للحــرب ،بينما
بدأ الســعوديون يصفــون احلوثيني بـ
«حركة» بدال ً من «مقاتلني متشددين».
ومــع ذلك ،فقد كان ســر جنــاح تلك
احملادثــات علــى األرجــح هو ســبب
سقوطها أيضاً :فلم تشمل املفاوضات
ســكري هادي
مشــاركة وفود من ُم َع ْ
أو صالــح .وبالتالــي ،عندمــا حاول
الســعوديون متريــر عصا الســلطة
إلــى حكومة هادي من أجــل متابعة
املفاوضات في الكويــت ،تبدد الزخم.
عي الرئيس
ورمبا كرد على اســتبعادهّ ،
هادي عدوا ً حوثيا ً بارزاً ،هو اجلنرال علي
محســن األحمر ،كنائب للرئيس قبل
أســبوع من افتتاح احملادثات الكويتية،

مما اســهم في انهيارها في نهاية آب/
أغســطس  .2016وبعد شــهرين من
ذلــك التاريخ ،رفض هــادي خطة األمم
املتحدة اجلديدة ،وبذلك فشــل اجلهد
األخير الذي بذله وزير اخلارجية املنتهية
واليته آنــذاك جون كيري فــي كانون
األول/ديسمبر.
ومنــذ ذلك احلــن ،ظهــرت تعقيدات
إضافية وحتولت الوالءات [بني اجلماعات
اخملتلفة] .ولطاملا شــملت احلرب رفقاء
غربــاء هم أكثر توافقــا ً حول اخلصوم
املشتركني من توفقهم حول املصالح
املشــتركة ،ولكن حتى هــذه الروابط
الضعيفــة قــد حتطمــت اآلن .فقد
انقســم معظم معســكر احلوثي-
صالح ،مــع انضمام بعض املوالني إلى
التحالف .وظهرت انقسامات مماثلة بني
أعضاء التحالف نفســه ،وجميعهم
مناهضون للحوثي ولكن ليس كلهم
مؤيدين لهــادي .وعلى وجه اخلصوص،
اشــتبك أعضــاء «اجمللــس االنتقالي
اجلنوبــي» ،املدعــوم مــن قبــل دولة
اإلمارات وبقيادة حاكم عدن الســابق
املعني من قبل هادي ،عيدروس الزبيدي،
مرارا ً مع قوات مؤيــدة لهادي .ونتيجة
لذلك ،قد ال يكون الصراع واملفاوضات
ضمن اإلطار البسيط حلزبني رئيسيني
ومؤيديهما.
قضايا يلزم حلها في محادثات جديدة
ســوف حتتــاج اجلولــة القادمــة من
املفاوضات أن تشــمل مجموعة أوسع
من الفصائل ،كما يدعو إليها اليمنيون
من جميع االنتماءات السياسية .وفي

الوقت احلالــي ،يبدو أن غريفيث يتمتع
بثقة اجلهات الفاعلة الرئيسية  -وهو
عنصر مهــم في التأكد من عدم حت ّول
أي طرف إلى جهة مفسدة .وباإلضافة
إلــى حكومة هــادي واحلوثيني ،التقى
مبعــوث األمم املتحدة مــع التجمعات
النسائية ،و»اجمللس االنتقالي اجلنوبي»،
ومع كال الفصيلني في «مؤمتر الشعب
العــام» ،مــن بــن آخرين .وقــد يقرر
غريفيث توسيع عدد األطراف املشاركة
في املفاوضات ،سواء على الفور أو أثناء
مرحلة انتقالية نهائيــة .وفي الواقع،
يدعي بالفعل «مؤمتر الشــعب العام»
ّ
و «اجمللــس االنتقالــي اجلنوبي» أنهما
سيشاركان [في املفاوضات].
ســيتعي علــى اجلولــة القادمة من
ّ
احملادثــات مواجهة القضايــا القدمية
أيضاً .فقد فشــلت احملادثات السابقة
إلى حد كبير بســبب عــدم موافقة
األحــزاب حــول ترتيــب التنــازالت:
فحكومة هادي تريد أن يتم نزع سالح
احلوثيني وانسحابهم من األراضي التي
مت االســتيالء عليها قبل التوصل إلى
اتفاق سياســي ،بينما يريــد احلوثيون
االحتفاظ بأســلحتهم إلــى أن يتم
التوصــل إلى االتفــاق املذكور ،بحجة
أن مطالــب هــادي ســتكون مبنزلة
استسالم.
وقد يضطر غريفيث أيضا ً إلى التعامل
مع عــدم الرغبة العامــة لكل طرف
في تقدمي تنــازالت .ففــي املفاوضات
الســابقة ،بدا الرئيس هادي مترددا ً في
اتخاذ قــرارات أو تقــدمي أي تنازالت قد

تقــوض موقفه السياســي ،في حني
غالبا ً ما لعب احلوثيون لعبة االنتظار،
معتقديــن أن التحالف ال يســتطيع
طردهــم مــن العاصمة .وكمــا قال
أحد احملللني الذي يســتطيع الوصول
إلــى احلوثيني لكاتبة هذه الســطور،
«احلرب خطوة سيئة ،لكنهم يعرفون
ما معنى احلــرب» .وفي تقرير صدر في
كانون الثاني/يناير املاضي ،أشــار فريق
خبــراء األمم املتحدة إلى عــدم معاناة
أي قادة من اجلانبني مبا يكفي جلعلهم
يتنازلون عن مواقفهم ويتوصلون إلى
تسوية  -في تناقض حاد مع ناخبيهم
املدنيني.
وإذا مــا جرت محادثات ،فمن احملتمل أن
تكون الشروط الرئيســة لكل جانب
متسقة مع املفاوضات السابقة .وقد
أكدت حكومة هادي بشكل عام على
يتعي على احلوثيني
ثالثــة مطالب)1( :
ّ
نزع ســاحهم واالنسحاب من جميع
األراضي التي استولوا عليها ،مبا فيها
مناطق في محافظاتهم شمال البالد،
( )2يجب أن تنسجم اخلطة االنتقالية
مع إطار «مبــادرة اخلليج» لعام ،2011
أي نتائج «مؤمتر احلوار الوطني» ،و»قرار
مجلس األمن الدولي» رقم  ،2216و ()3
يجب اختيار أي رئيس في املستقبل عن
طريق االنتخابات.
ومــن جانبهــم ،أصر احلوثيــون على
ما يلــي )1( :إقامة حكومــة انتقالية
مؤقتة برئاسة مجلس رئاسي أو نائب
رئيس متوافق عليه قبــل االنتخابات،
( )2مشــاركتهم في احلكومــة ،و ()3

إقالة الرئيس هادي ونائب الرئيس علي
محســن .ومن الشــروط األخرى غير
املؤكدة ،بــل احملتملة ،دمــج املقاتلني
احلوثيني في اجليش ،و [تخصيص بعض]
أموال إعــادة اإلعمار إلى محافظاتهم
األصلية ،وإزالة العقوبات الدولية.
ومن احملتمل أن يكون لدى الســعوديني
شــروط خاصة بهم أيضاً ،مما يضمن
كسر الروابط احلوثية  -اإليرانية وإزالة
األلغام من احلــدود واملمرات املائية في
املقــام األول .وما يــزال احلوثيون على
اســتعداد للتقليل من أهمية طهران
كحليــف سياســي لصالــح إقامة
عالقات مع الرياض .وخالل احملادثات مع
الســعوديني عام  ،2016أجرى مفاوض
احلوثيني الرئيســي مقابلة رفض فيها
إقامــة عالقة وثيقة مع إيــران مؤكدا ً
على تاريخ اليمن املشترك مع اململكة
العربية الســعودية .وبعد عامني من
الدعــم اإليرانــي اإلضافــي ،من غير
الواضح ما إذا كان بإمكان احلوثيني رؤية
التواصل مع اململكــة على أنه يصب
فــي مصلحتهم على املــدى الطويل
أكثر من الشراكة مع إيران.
توصيات للسياسة األميركية
إن الطريــق إلى الســام فــي اليمن
محفــوف باخملاطــر ،لــذا ينبغي على
الواليات املتحدة أن تدعم استراتيجية
التفاوض اخلاصة باملبعوث اخلاص لألمم
املتحدة من خالل أربع مسارات:
 .1دعــم مهمــة املبعــوث عالنيــة
وتشجيع التحالف على االعتماد على

الرئيس هادي للقيام باملثل.
 .2تشجيع توسيع احملادثات لضمان أن
يكــون بإمكان كل جانب  -الذي يتمتع
مبا يكفي من القوة ألن يكون مفسدا ً -
االنضمام إلى العملية في مرحلة ما.
 .3تشــجيع حكومة هادي على إعادة
النظر في تفسيرها الدقيق لـ «القرار
 »2216واالتفاقيات والسوابق املاضية
األخرى ،مما يضمن مجاال ً كافيا ً للتوصل
إلى حل وسط.
 .4تشجيع السعوديني على االنضمام
إلــى احملادثات مباشــرة ،كمــا فعلوا
ســابقاً ،أو إجراء مباحثــات عن طريق
القنوات اخللفية لتعزيز مبادرة ســام
مدعومة محليا ً وإقليمياً.
وحتى لو جنح غريفيث في التوصل إلى
وقــف إطالق نار أساســي ،فإن العمل
من أجل التوصل إلــى خطة انتقالية
وهيــاكل دولــة جديدة سيســتغرق
أشــهراً ،إن لــم يكــن ســنوات ،من
املفاوضات .فقــد أثارت احلرب صراعات
داخلية أخــرى لم يتم حلها فضالً عن
ارتفاع أصــوات إضافية تطالب بحكم
ذاتي من مختلف أنحاء اليمن .إن وجود
مفاوض قــوي في القيــادة ال يضمن
السالم على املدى القريب ،على الرغم
من أن تخفيف حــدة التصعيد فيما
يتعلق بالصراع الرئيســي ســيكون
خطوة كبيرة في االجتاه الصحيح.
*إليانا ديلوزيي ،متخصصة في شؤون
اليمن ومحللة سياسية في «معهد
سيج للشؤون اخلارجية».

شؤون عراقية
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تجهيز النازحين في نينوى

كشف مخازن ومعامل أسلحة وأعتدة "قديمة"

والسليمانية بأكثر من

عمليات أمنية استباقية نوعية
تطيح ببقايا داعش في نينوى

 7500مبردة هواء

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الهجــرة واملهجرين ،إطالق حملة
توزيع أكثر  7500مبردة هــواء بني النازحني في
مخيمات نينوى والسليمانية.
وذكر مدير عام دائرة شــؤون الفروع في الوزارة
ســتار نوروز في بيان تلقــت "الصباح اجلديد"
نسخة منه" ،أطلقت وزارة الهجرة واملهجرين
خالل األسبوعني املاضيني حملة لتوزيع املبردات
الهوائية على العائــات النازحة في مخيمات
شــرق وجنوب املوصــل فضال عــن مخيمات
النازحني في محافظة السليمانية".
وأضــاف ان "الــوزارة أكملــت توزيــع  7اآلف
و 541مبــردة هواء بني النازحــن في مخيمات
جنوب وشــرق املوصل ومخيمات النازحني في
الســليمانية منها  4500مبردة هواء للنازحني
في مخيم احلاج علي و 2594مبردة للنازحني في
مخيمات اخلازر مبحافظة نينوى الى جانب توزيع
 292مبردة للنازحني في مخيم ســورداش و42
مبردة هواء للنازحــن في مخيم برزجنة إضافة
إلى  113مبردة هواء للنازحني في مخيم تازه دي
التابع حملافظة السليمانية".
وأشــار نوروز إلى أن "هذه املساعدات تأتي في
ســياق اجلهود التي تبذلها الــوزارة في مجال
العمل اخليري واإلنساني وحرصها على تخفيف
وطأة املعاناة على النازحني الناجمة عن ارتفاع
درجات احلرارة في فصل الصيف".
يذكر ان وزير الهجرة واملهجرين العراقي ،جاسم
اجلــاف ،اعلن في وقت ســابق أن عدد النازحني
العائديــن إلى مناطقهم احملــررة في البالد بلغ
نحو مليونني و 500ألف نازح ،مبينا ً أن عمليات
العودة مستمرة.

نينوى ـ خدر خالت:
تواصــل القوات األمنيــة العراقية
بشــتى صنوفهــا عمليــات بحث
وتفتيش ضــد أهداف وأوكار يختبئ
بها بقايــا عناصر تنظيــم داعش
اإلرهابي ،مع الكشــف عن العديد
مــن املواقع التي كان يســتعملها
عناصــره فــي تصنيــع وتخزيــن
األسلحة وأدوات املوت والدمار.
وعلى وفق متابعة مراسل "الصباح
اجلديــد" فــي نينوى ،وفــي واحدة
مــن اضخــم عمليــات املداهمة
والتفتيــش ،وباالســتناد ملعلومات
اســتخبارية دقيقة ،نفــذت مفارز
مديرية االســتخبارات العسكرية
في الفرقــة  20وضمن مهامها في
البحث عن مخابيء ومســتودعات
ومعامل اســلحة عصابات داعش
االرهابية ،وبعمليــة نوعية متكنت
من الوصول الى احد معامل تصنيع
العبوات الناســفة مــن مخلفات
داعــش االرهابي في منطقة امللوثة
بناحيــة العبــور جنوبــي املوصل
وضبطت بداخله  1223قنبرة هاون
عيــار 120ملــم 243 ،قنبــرة هاون
عيار  82ملــم 93 ،قذيفة مدفعية
مختلفــة 38 ،اطالقــة مدفع من
عيــار 57ملم 35 ،قنبــرة هاون عيار
60ملم 9 ،عبوات ناسفة مسلكة،
 6قذائــف مدفــع جهنــم ،وهذه
جميعها تستعمل كعبوات ناسفة
بعد تسليكها وهي محلية الصنع
وســيتم تفجيرها بعد االنتهاء من
حتوطات االمان والسالمة.
اما مفــارز مديرية االســتخبارات
العسكرية في قيادة عمليات نينوى
وبالتعــاون مــع قوة مــن القيادة و
أســتنادا ً الى معلومات أستخبارية
دقيقة متكنت من الســيطرة على
 100عبــوة ناســفة ضــد الدروع
محلية الصنع مزروعة على مسافة
 750مترا ً طوال ً في ناحية بعشيقة
باملوصل وهي من مخلفات عصابات
داعش االرهابية.
فيمــا قامــت قــوة من فــوج الرد
السريع األول (سوات) التابع لقيادة
شــرطة نينوى وبنا ًء على معلومات
اســتخبارية مبداهمة دار الداعشي

نفذت مفارز مديرية
االستخبارات العسكرية
في الفرقة  20وضمن
مهامها في البحث عن
مخابيء ومستودعات
ومعامل اسلحة عصابات
داعش االرهابية،
وبعملية نوعية تمكنت
من الوصول الى احد
معامل تصنيع العبوات
الناسفة من مخلفات
داعش االرهابي في
منطقة الملوثة بناحية
العبور جنوبي الموصل

القوات األمنية في املوصل "ارشيف"
إبراهيــم خليل معيــوف في قرية
السحاجي (غرب املوصل) ومت العثور
في حظيرة لألغنام على باب ســري
مخفي حتت األرض وبعد فتح الباب
مت العثور على مضافة سرية لداعش
مبنيــة مــن (البلوك واألســمنت)
عبــارة عــن غرفتني يســتخدمها
عناصر داعش االرهابية ،بينما القت
القوات األمنية فــي قيادة عمليات
نينــوى القبض على  12مطلوبا ً في
اجلانب األميــن ملدينة املوصل ،وعثرت
علــى  6احزمــة ناســفة ورمانتني
يدويتني محلية الصنع ضمن قاطع
املســؤولية ،في حني عثرت على 80
قنبــرة هــاون مختلفــة و 5قوالب
مســطرة لصنع العبوات في قرية
النزالة ،وعثرت كذلك على  11عبوة
ناسفة محلية الصنع في منطقة
باطنايا ومت معاجلتها.
اما مفرزة من فرقة املشاة العشرين

وخالل بحــث وتفتيش في منطقة
امليدان في اميــن املوصل عثرت على
 18حزاما ناســفا و 5رمانات وطائرة
مســيرة و15رمانة يدويــة محلية
الصنــع و 3أخــرى لقاذفــة تالفة
وبازوكه.
اعتقال ومقتل املزيد
من بقايا داعش
ومبوازاة العمليــات االمنية لتجريد
بقايا داعش من ادوات القتل والدمار،
جرت عمليات متفرقة اســفرت عن
مقتل واعتقال املزيــد من عناصره
االرهابيني.
حيث ان مفارز مديرية االستخبارات
العســكرية فــي الفرقــة 20
ومبعلومــات اســتخبارية دقيقــة
ومتابعة مســتمرة وكمني محكم
تتمكن من القاء القبض على اثنني
من االرهابيني بعد محاصرتهم في

منطقة رجم حديد وسط املوصل،
وهما من املطلوبــن للقضاء على
وفق احكام املادة  4/1إرهاب.
و بتعاون من أفراد عشيرة اجلرجريه مت
تزويد قوات االستخبارات مبعلومات
عن وجود دواعش فــي حي الرعيان
في زمــار وجبل بطمه وقامت قوات
االســتخبارات بأعتقال  20داعشيا
في احلي املذكــور وأعتقال  7أخرين
في جبل بطمــه بضمنهم ارهابي
تونسي اجلنســية و ضبط 12عبوة
ناسفة وحزام ناسف.
اما فوج الرد الســريع األول (سوات)
التابــع لقيادة شــرطة نينوى وبنا ًء
علــى معلومات اســتخبارية وبعد
متابعة مســتمرة وجمع املعلومات
منذ إنتهــاء عمليات حتريــر نينوى
القــى القبــض على الداعشــية
اخلطيرة واملعروفة (واجدة جاســم
نــوح) القيادية فــي تنظيم داعش

في مناطق جنوب املوصل وكان لها
دور كبير في قتل إثنني من النســاء
البريئات زوجات منتسبي الشرطة
في قرية اللزاگة ،مت القبض عليها
في أحــدى الــدور الســكنية في
منطقة حي املأمون في أمين املوصل،
وهــي من ســكنة قرية تــل واعي
التابعة لناحية الشورة.
وفي عمليات اخرى ،مت القاء القبض
علــى االرهابي رمضان ابــو رزق من
قبل مديرية شــرطة القياره ومعه
شــخص آخر كذلــك مطلوب وفق
املاده  4/1ارهاب علما آن املذكور انفآ
من منطقه سديره ،وعلى االرهابي
عبداهلل زعالن غضيب ثوير اللهيبي
الســكن قرية زهيليلــة على وفق
املادة  1/4ارهــاب ،و في حي التحرير
بايســر املوصــل مت القبــض على
االرهابي عبــداهلل محمد نواف من
سكنة ناحية القيارة من قبل قوات

سوات التابعة لقيادة شرطة نينوى.
كما مت القــاء القبض على االرهابي
محمــد محمــود نعمــة عطية
وشــقيقه اجملــرم منيــر محمــود
نعمة عطيــة (اللقب العفانة) من
سكنه ناحية القيارة من قبل قوات
ســوات في املوصل ،وفي داخل ازقة
املوصــل القدمية مت القــاء القبض
على االرهابي محمد احمد حســن
اجلبوري  ،اســم االم  /طرفة محمد
ســليم ،من سكان ناحية الشورى،
وشــقيقه هو القيادي و االداري في
جيش الكرار املكنى ابو عثمان.
كما مت التأكيد مــن هالك االرهابي
محمد سالم شــاهني من سكنة
قرية الزاوية وامللقــب (محمد ميه)
واثنان معه احدهم يدعى حســن
الكراش من اهالي حمــام العليل،
وذلــك بضربة جوية فــي منطقة
شخير جنوب املوصل.

الحبس تسع سنوات

لمتهم نشر صورا لفتيات
على "انستغرام"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمــة جنح النجــف ثالثة أحكام
باحلبس ثالث ســنوات يصل مجموعها لتســع
ســنوات بحق متهم قام بنشــر صور جملموعة
فتيات على مواقع التواصل االجتماعي.
وقال املتحدث الرســمي جمللس القضاء األعلى
القاضي عبد الســتار بيرقدار فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منــه ،إن "محكمة
جنــح النجف قضت ثالثة أحــكام باحلبس عن
ثالث دعاوى حركتها فتيات ضد متهم أقدم على
عرض صور لهن على تطبيق انســتغرام" ،الفتا
إلى أن "األحكام كانت احلبس  3سنوات عن كل
دعوى تنفذ بالتعاقب".واضاف بيرقدار أن "املتهم
طلب منهن مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور
على تطبيق انستغرام" ،مبينا ان "املتهم اعترف
امام قاضي التحقيق بهذا العمل".

تتمات ص1
تركيا تعتزم إنشاء سد جديد على
دجلة يلحق ضرراً كبيراً بالعراق
غير أن اجلانبني التركي وااليراني ليسا من
بني املوقعني على هذه االتفاقية".
وأكمل ذيــاب القول إن "الدول املتحضرة
التي لم توقع على هذه االتفاقية يجب أن
تلتزم بهذه البنود من الناحية االخالقية
وال تسبب الضرر لدول املصب".
مــن جانبه ،طالــب عضو جلنــة االمن
والدفــاع النيابيــة ،ماجد الغــراوي في
تصريح إلى "الصبــاح اجلديد" ،مجلس
النــواب بـ "اســتمرار االنعقــاد ومنح
احلكومــة صالحيــات كاملــة من أجل
مواجهة اخطار السدود التركية".
وأضاف الغراوي أن "اجلهد الدبلوماســي
يجب ان يكون حاضــرا ً من خالل تفعيل
الزيــارات إلى تركيــا والبحث معها عن
حلول لالزمة".
وانتقد عدم "حضور النواب إلى جلســة
البرملــان امس االول برغم أنها ناقشــت
ملفا ً فــي غاية االهميــة وينذر بجفاف
العراق".
وعلى الرغــم من ان املتــداول يفيد بأن
اجلانب التركي بدأ في االول من الشــهر
اجلاري مبلء ســد اليسو ،اال ان وزير املوارد
املائية حســن اجلنابي قال ان تركيا بدأت
مبلء السد منذ آذار املاضي.
وقال اجلنابي خالل اجللســة التشــاورية
التي عقدت فــي البرملان بحضوره امس
االول ،ان "تركيا بدات مبلء ســدودها في
االول من آذار املاضي على الرغم من وجود

اتفاقات بني البلدين بالتنســيق املسبق
وبعد التشاور في هذا الشأن".
واضاف اجلنابي ان "العراق كدولة الميكنه
فرض ارادته اللغاء الضرر بل ماتستطيع
فعلــه هو تقليــل االضــرار" ،مؤكدا ان
"هنــاك اكثر من  40مذكرة تفاهم بهذا
الشان ".
وتابع ان "نصف ايرادات املياه لنهري دجلة
والفرات تعتمد على اجلارة تركيا".
وكانت آثار ملء ســد اليسو التركي قد
ظهرت جليا خالل اليومني املاضيني نهر
دجلة في العاصمة بغداد ومدينة املوصل
الشــمالية ،بانخفاض مناســيب املياه
فيه إلــى حد كبير ،أثــار رعب املواطنني
من جفاف مقبل ســيضرب مناطقهم
ومحاصيلهم الزراعية.
ويجدر ان نذكر في هــذا الصدد ان ازمة
دجلة ،اجلت شدتها الى املوسم الزراعي
املقبــل وليس احلالي ،اذ اكــد وزير املوارد
املائيــة حســن اجلنابي خالل اجللســة
التشاورية ذاتها في مجلس النواب ان "
ضرر سد اليسو على العراق سيكون في
املوســم املقبل " .مضيفا ان لدى العراق
اآلن"  17مليــار متر مكعــب من اخلزين
املائي سيجري استثمارها لتمرير موسم
الصيف والزراعة" ،مؤكدا ان "سد اليسو
سيكون ضرره االكبر باملوسم املقبل".
واضاف ان "العراق ســيعمل على اجراء
أتفاقية مــع اجلانب التركي ملســاعدة
العــراق وتزويده بحصــة مائية كافية"،
مبينــا ان "العراق ليس مــن دول املنبع

وبالتالــي فليــس امامه ســوى احلوار
والتفاهم والتفاوض مع تركيا حلل أزمة
املياه في العراق".
يذكــر ان وزارة املــوارد املائية أفادت بأن
مياه الشــرب وارواء البساتني والبلديات
مؤمنة بنحو تام.
باريس تعلن احترامها للقضاء
العراقي وحكمه على (داعشية)
فرنسيـة باملؤبـد
وتابعــت إن "وكالء الدفاع الفرنســيني
الثالثة عن بوغدير وهــم احملامون بوردون
وبراديل وبرنغارث الذيــن كانوا حاضرين
في املكان ُســمح لهم باملشــاركة في
جلســات احملكمة إلى جانب محاميها
العراقي وبطرح أسئلة على بوغدير".
وكانت اخلارجية الفرنســية ،أكدت في
وقت سابق ،ان "باريس في حوار منتظم
مع الســلطات العراقية بهدف إبالغها
خصوصــا ،كما فعلــت على الــدوام،
مبعارضتهــا تنفيــذ عقوبــة اإلعدام،
وبضــرورة احتــرام املعاهــدات الدولية
التي حتظر خصوصا أســاليب التعامل
الالإنســانية ،أو تلك التــي حتط من قدر
اإلنسان".
يذكر أن احملكمة اجلنائية املركزية أصدرت،
يوم األحد املاضي ،حكما بالسجن املؤبد
على "الداعشــية" الفرنســية البالغة
من العمر  27عامــا ،بعد إدانتها بتهمة
االنتماء إلى داعش ،فيما اتهم محاموها
فرنسا بالســعي ملنع مواطنيها الذين

حتولــوا إلــى متطرفني من العــودة إلى
بلدهم.
النفط ّ
توقع ثالثة عقود جديدة ضمن
جولة تطوير احلقول احلدودية
واالعتماد على تشغيل العمالة العراقية
بنسبة ال تقل عن . 95%
واوضح الوزيــر ان هذه العقود التتضارب
مع عمل اللجان املشتركة مع دول اجلوار
بشان احلقول احلدودية املشتركة .
من جانبــه قال مدير عــام دائرة العقود
والتراخيــص البتروليــة عبداملهــدي
العميــدي ان الوزارة وقعت مع شــركة
( )GEO – JADEالصينية عقدين لتطوير
وتأهيل الرقع االستكشافية واحلقول في
(نفط خانة) مبحافظــة ديالى و (احلويزة)
في محافظــة ميســان  ،باالضافة الى
توقيع عقد مع شــركة ( )UEGالصينية
لتطوير الرقعة االستكشــافية حقول
(الســندباد) فــي محافظــة البصرة ،
مشــيرا الى ان الوزارة ســتقوم بارسال
العقود الســتة املوقعة مع الشــركات
االســبوع القادم الى جلنــة الطاقة في
مجلس الوزراء لالطالع واملصادقة .
وعبر (هنري ســو) ممثل عن شركة (GEO
 )– JADEالصينية عن ســعادة شركته
بالعمل مع وزارة النفط الول مرة  ،وانها
ســتبذل جهودا كبيرة لاللتــزام ببنود
العقــد وتنفيذهــا مبا يحقــق املصالح
املشتركة للطرفني.
وقــال (شــانك وي ) املمثل عن شــركة

( : )UEGنحن سعداء لتوقيع العقد  ،وان
شركته تســعى لتطوير عالقات العمل
مع الوزارة في مجاالت جديدة.
وحضر حفل التوقيع السادة وكالء الوزارة
لشؤون االســتخراج والتصفية والتوزيع
وعدد من املدراء العامني واملســؤولني في
الــوزارة ومكتب املفتش العام ووســائل
االعالم .
املفوضية ّ
تؤكد التزامها بأي تعديل
يصدر على قانون االنتخابات
وأكــد أن "العــودة إلــى الفــرز اليدوي
ســيكلف الدولة مبالغ ماليــة كوننا
ســوف نتعاقد مع موظفني جدد للقيام
باملهمة على مســتوى العــراق بجميع
محافظاته".
ومضى الرديني إلــى ان "جميع صناديق
االقتراع موجــودة في مخــازن معينة،
وبالتالــي نحتــاج إلى اماكــن جديدة
للمطابقة مع مخرجات العد االلكتروني
وبهذا باجململ يتطلب جهدا ً ووقتاً".
من جانبه ،ذكــر عضو اللجنة القانونية
سليم شوقي في تصريح إلى "الصباح
اجلديد" ،إن "الســلطات كافــة عليها
احترام االليات الدستورية والقانونية".
واضاف شوقي أن "مجلس النواب ماض
باجتاه تشــريع تعديل قانون االنتخابات
يتضمن فقرات تلزم املفوضية باجراء عد
وفرز يدوي جلميع انحاء العراق".
ولفت إلــى أن "القراءتني االولى والثانية
التي اجنــزت ال حتتاج إلى نصــاب ،كون

النظام الداخلي جمللــس النواب يتضمن
النصاب فقط في جلسة التصويت".
ون ّوه شــوقي إلى أن "رئيــس اجلمهورية
ملزم باملصادقة على القانون بعد اقراره،
وفي حــال االمتنــاع عن ذلك ســيعد
مصادقا عليه بعد مرور اسبوعني بحكم
القانون".
وأوضح أن "رئاســة اجلمهورية بامكانها
فقط اللجوء إلى احملكمة االحتادية العليا
للطعن بالتعديل بعد أن يصبح نافذا ً في
حال وجدت هناك مخالفات دستورية".
وأســتطرد عضو اللجنــة القانونية أن
"مجلس النواب ميارس كامل صالحياته
التشريعية حتى انتهاء عمر دورته نهاية
الشهر اجلاري".
وافاد شــوقي بأن "عملية اســتجواب
املفوضيــة متر مبراحل عديــدة بداية من
تهيئة االســئلة ومــرورا بتحديد املوعد
وصــوال ً إلــى التصويــت بالقناعة ومن
ثم حجــب الثقة ،في حــن أن القانون
يعطي احلـق جمللس النواب املضي باقالة
املفوضيــة مباشــرة دون احلاجــة إلى
استجواب".
يشــار إلــى أن مجلــس النــواب اتخذ
مجموعة قرارات وصفها بالتشــريعية
من ضمنها الغــاء االنتخابات في اخلارج
ومخيمــات النازحني والــزام املفوضية
باجراء عد وفرز يدوي لـ  10%من احملطات
للتثبت من وجود حاالت تزوير.
احلكيم يدعو خالل لقائه وزير املوارد

املائية الى إقامة مشاريع التبطني
واإلرواء
ودعــا احلكيــم الــى "اقامة مشــاريع
التبطني واالرواء لتالفي الهدر مع اهمية
ضمان حصة البصرة من مياه الشــرب
واكمــال مشــروع ماء البصــرة الكبير
ومشاريع شــط العرب ملنع تسرب املاء
للخليج".
واعلنت تركيا في وقت ســابق ،عن البدء
مبلء ســد اليســو في االول من حزيران
احلالــي بعــد تأجيله ملدة ثالثة اشــهر
بطلب مــن احلكومــة العراقية ،حيث
سيؤدي ملئ السد بحسب اخملتصني الى
شحة كبيرة على االيرادات املائية في نهر
دجلة.
 5نساء ورجلني متلبسني بالدعارة
واالجتار بالبشر في قبضة الداخلية
وتابعت انه "عند تدويــن افادة املتهمني
اعترف الشخص املرافق للمرأة املتهمة
بوجــود شــبكة أخــرى متــارس أعمال
البغاء واالجتار بالبشــر فــي أحد األوكار
الواقعة في منطقة الــداوودي ببغداد،
حيث داهمت املفرزة التفتيشــية الوكر
ومتكنت من اعتقال  4نســاء ورجل كانوا
متواجدين داخل الوكر حلظة مداهمته".
وأشــارت الــى ان "املفــرزة الضابطــة
نظمت محضري ضبــط اصولي ودونت
افادة املتهمــن وعرضتها أمــام أنظار
قاضي محكمة الرصافة اخلافر الذي قرر
توقيفهم جميعا ً على ذمة التحقيق.

الملف األمني

اعتقال  8مطلوبين متهمين باإلرهاب في ديالى * مفارز الكالب البوليسية تقوم بمسح أمني لمناطق النجف

ضبط مواد متفجرة في عدد من مناطق األنبار * ضبط أكثر من  400حاوية مملوءة بمواد متفجرة في أيمن الموصل
بغداد – اعتقال مطلوب
أعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية
أمس االثنني اعتقــال مطلوب قام
بخطف وقتل أحد املواطنني جنوبي
العاصمة بغداد.
وقال املتحدث باســم الوزارة اللواء
ســعد معن ان "مفــارز مكافحة
اجلرميــة املنظمــة العاملة ضمن
وكالة االســتخبارات والتحقيقات
االحتادية فــي وزارة الداخلية متكنت
من إلقــاء القبض علــى مطلوب
قام بخطــف وقتل احد املواطنني" ،
مضيفا ان "عمليــة القبض جاءت
بعــد متابعة مســتمرة لتحركاته
ونصب كمــن محكم لــه جنوب
العاصمــة بغــداد" ،وقــد اتخذت
االجراءات القانونية بحقه اصوليا".

املوصل ـ ضبط متفجرات
أعلنــت وزارة الداخلية ،ضبط أكثر
من  400حاوية مملوءة مبواد متفجرة
في امين املوصل.
وقال الناطق باسم الداخلية سعد
معــن إن "فــوج طوارئ الشــرطة
الثاني التابع لقيادة شــرطة نينوى
وبنا ًء على معلومات دقيقة يتمكن
من العثــور على كدس يحتوي على
اكثر من ((  )) 400حاوية مملوءة مبواد
متفجرة ســريعة االشــتعال في
منطقة حي التنك في اجلانب األمين
ملدينة املوصل".
ديالى – ممارسات امنية
اكــد مصــدر امنــي فــي مديرية
شــرطة محافظــة ديالــى امس
االثنني مواصلة املمارســات االمنية
اخلاصة في تنفيذ االوامر القضائية

وحســب توجيهات مدير الشرطة
اللواء فيصل كاظم العبادي متكنت
خاللها مــن اعتقــال  8مطلوبني
متهمني باالرهاب .
واضاف املصــدر ان دوريــات ومفارز
من قسمي مكافحة االجرام وبهرز
متكنــت من القــاء القبــض على
ثمانية مطلوبــن على وفق املادة 4
ارهاب في عدة مناطق من احملافظة.
النجف – مسح امني
أعلــن مصــدر امني فــي مديرية
شــرطة محافظــة النجف امس
االثنني ،مباشــرة مفارز  K9الكالب
البوليســية بإجراء مســح أمني
ملناطق احملافظــة وذلك لتأمني زيارة
استشهاد امير املؤمنني علي (ع).
وقــال املصــدر إن "مفــارز التعزيز
 k9مــن قبــل احملافظــات اجلنوبية

والوســطى فضال عن مفــارز K9
اخلاصة بالنجف االشــرف باشــرت
بتأمني زيارة استشهاد امير املؤمنني
علي  ،مضيفــا ان " املفــارز تقوم
مبسح أمني في جلميع املناطق وعدد
من الساحات واالحياء من أجل تأمني
املناطق التي يتواجد فيها الزوار".

في الســيطرات واعتمــاد املهنية
والتأكيد علــى مداخــل ومخارج
املدينــة ومتابعة العوائــل النازحة
من غير احملافظة  ،فضال عن تدقيق
ملفــات العوائل ضمــن القواطع
وتفعيل دور اخملتارين واالستفادة من
الكاميرات املوجودة في احملالت .

صالح الدين – مؤمتر امني
اكد مصدر امني في شرطة صالح
الدين واملنشــآت امــس االثنني ان
مؤمترا امنيا عقد برئاســة مديرها
اللواء احلقوقي قنديل خليل محمد
بحضــور جميــع مدراء االقســام
واألفواج في تكريت.
وناقــش املؤمتر موضــوع االرهابيني
وكيفيــة التعامل مع اســاليبهم
كونهم يبحثون عن موطئ قدم في
املدينة وأهمية تعزيز اجلهود وخاصة

االنبار – ضبط متفجرات
كشف الناطق باسم مركز االعالم
االمني امس االثنني العثور على مواد
متفجــرة في في عــدد من مناطق
محافظة االنبار.
وذكر الناطق العميد يحيى رسول،
ان "قــوة من قيادة عمليات شــرق
االنبار ،عثرت على عبوتني ناسفتني
على شــكل جلكان ســعة  20لتر
مملؤمني مبادة نترات االمونيا ،وعلى 3
أوعية بالستيكية مملوءة أيضا باملادة

ذاتها ســعة  10لتــر وصاعق هاون
عيار  82ملم ،الفتا الى القوة قامت
مبعاجلتهــا" اضافة الى انها طهرت
طريق بطول  800متر خالل تفتيش
منطقة الهيتاوين".

جنائية ومخالفات قانونية متنوعة
صادره بحقهــم مذكرات قبض من
الســلطة القضائيــة"  ،مضيفا
ان العمليــات جرت بنــا ًء على ورود
معلومات.

الديوانية – اعتقال مطلوبني
اعلنــت قيــادة شــرطة محافظة
الديوانية امس االثنني ،القاء القبض
على  13مطلوبــا بينهم متهمني
بالتزوير خالل عمليات امنية شملت
مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال قائد شــرطة احملافظة اللواء
فرقــد زغير مجهــول" ،خالل الـ24
ســاعة املاضيــة ،نفــذت قــوات
الشــرطة عمليات دهــم وتفتيش
شــملت مناطــق متفرقــة مــن
احملافظة ,اسفرت عن إلقاء القبض
علــى  13متهما بارتــكاب جرائم

ذي قار – نزاع عشائري
افاد مصدر امني في قيادة شــرطة
محافظــة ذي قار امــس االثنني ان
مفــارز امنية القــت القبض على
اربعــة متهمــن اشــتركوا بنزاع
عشــائري وضبطت اسلحة واعتدة
بحوزتهم .
واشار املصدر الى ان النزاع العشائري
وقع بــن عشــيرتني مبنطقة حي
الزهــور (املعدان) بقضاء الشــطرة
 ،شــنت على اثرها القوات االمنية
عملية تفتيش ومالحقة املتورطني
بالنزاع.
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فحص كفاءة الطيارين

العراقيين في كبريات
الشركات العالمية

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامة للخطــوط اجلوية
العراقية ارســال الدفعة االولــى من الطيارين
العراقيــن العاملني في الشــركة الى مدينة
فرانكفورت االملانية الخضاعهم الى فحوصات
دوريــة مكثفة في مجال الطيــران املدني في
شركة ( )Lufthansaالعاملية.
واكد مدير عام الشــركة املهندس ميران فريد
ان هذا النوع مــن االجراءات التي يحرص الناقل
الوطني على دميومتهــا يندرج ضمن توجيهات
الوزارة بضرورة رفع مســتوى وقابليات طواقم
الطائرات ومنها ارسال الطيارين الى الشركات
العاملية واخرها تفعيل العقد املبرم مع شركة
لوفتهانزا االملانية التي تعد من اكبر شــركات
الطيران في أوروبا .

«اإلعمار» تعد ملف

الحقيبة الوزارية للحكومة
المقبلة لقطاع اإلسكان

بغداد  -الصباح الجديد:
ترأس وكيــل وزارة االعمار واالســكان والبلديات
واالشــغال العامة املهندس اســتبرق الشــوك
اجتماعا ً موســعا ً للجنة اخملتصــة بأعداد ملف
احلقيبة الوزارية للحكومــة املقبلة فيما يخص
قطاع االسكان .
وذكــر الوكيل ان عقــد هذا االجتمــاع يأتي بناء
على توصيــات االمانة العامة جمللــس الوزراء في
اطــار التحضيرات ألعداد ملــف احلقيبة الوزارية
للحكومة القادمة التي ستكلف مستقبالً  ،بعد
تشكيل جلنتني االولى مختصة بقطاع االسكان
واللجنــة الثانية مختصــة بقطــاع البلديات
لالعداد والتهيئة لهذا الغرض من خالل ملء مناذج
من االســتمارات التي توضح عمل ومهام الوزارة
والوظائف املســؤولة عنهــا والقوانني واالنظمة
والتعليمــات وادراج التوصيات التي من شــأنها
حتسني عمل الوزارة وتشكيالتها وحتديد االولويات
االســتراتيجية واملشــاريع والبرامــج القصيرة
والبعيدة االمد لغرض اطالع الوزير اجلديد عليها.

مناشدة
امام انظار معالي وزيرة الصحة احملترمة
بعد التحية
بعد أذان املغرب مباشــرة ليوم امــس االول االحد
تعثرت ابنتي البالغة من العمر ( )4ســنوات ،أثناء
نزولها من ســلم املنــزل وارتطــم وجهها بأحدى
«البايات» مما تسبب بجرح نازف في فكها األسفل..
وســط صراخها وبكائها من شــدة األلم ورعبها
من منظر الدم ،هرعت بها إلى أقرب مستشــفى
من املسكن وهو مستشــفى البنوك األهلي الذي
بادرني مسؤولوه بالسؤال عما تعاني منه طفلتي،
فأجبتهم ..الغريب واملثير للدهشة أنهم أخبروني
ببــرود تام وبــا وازع من ضمير وبتجــرد تام عن أي
معنى لإلنســانية والرأفة التي ينبغي توفرها عند
أي إنســان ناهيك مبن ميثلون مهنة إنسانية غايتها
وهدفهــا ومعناهــا التخفيف عن أوجــاع املرضى
وشــفاء عللهم وبخاصة حني يكون املريض طفالً
شــ ّله األلم واخلوف والرعب وهو يــرى دماءه تنزف..
علي أن
لقد أخبرني العاملون في املستشــفى بأن ّ
أعود لهم في وقت الحق بعــد الفطور الذي نعلم
بأنه سيســتغرق وقتا ً طويالً يتبعه شــرب الشاي
وبضعة سكائر!!
لــم أجد أمامي ســوى أن أســرع بطفلتــي التي
طال عذابها ونزيف جرحها إلى مستشــفى «ابن
البلدي» ،وهناك قــام (املضمد) بخياطة اجلرح على
عجل ..لكنــي الحظت ،برغم أني لســت من ذوي
االختصاص ،أن خلال ما فــي العملية التي أجريت،
ولالطمئنان أخــذت ابنتي إلى مضمد صحي قريب
فرأى أن خياطة اجلرح كانت خاطئة وســتطيل أمد
التئام اجلرح فضالً عن ندوب وتشــوهات تطبع وجه
طفلة بريئة.
أتســاءل بلوعة :إن كنــا نفتخر دومــا بـ»الغيرة
العراقيــة» ،أيــن اختفت هذه الغيرة في ســلوك
أصحاب أشرف املهن وأسماها انسانية حني فضلوا
االستمتاع بالفطور على جندة طفلة تعاني األلم؟..
وأيــن اختفت املهــارة واملهنية فــي خياطة جرح
سطحي ظاهر؟
مرة اخرى أتساءل إلى من نشكو هذا التعامل اجلاف
والبعيد عن الرحمة واإلنسانية في شهر الرحمة؟
والد الطفلة

تقرير

ّ
تسوق إنتاجها من اإلطارات بأسعار تنافسية
«المطاطية»

«األسمدة الجنوبية» ّ
تجهز الزراعة بـ ( )53ألف طن من اليوريا
بغداد  -الصباح الجديد:

جهزت الشركة العامة لصناعة
االسمدة اجلنوبية احدى شركات
وزارة الصناعــة واملعادن شــركة
التجهيــزات الزراعيــة التابعــة
الى وزارة الزراعــة بأكثر من ( )53
الف طن من ســماد اليوريا خالل
الشهرين املاضيني .
وقال مدير عام الشــركة عباس
حيال لقد اســتطاعت الشركة
خالل املــدة االخيــرة بالتنظيم
والتناســق بــن احملــاور الثالثة
التســويق واالنتاج والنوعية من
رفع وتيرة االنتــاج ما ادى الى رفع
نســبة التنفيذ العقدي لتصبح
 100%وبنسبة تتجاوز الـ(% )200
من االنتاج اليومي  ،مشيرا الى ان
الشركة تلعب دورا مهما في رفع
اقتصاد البلد فضال عن اسهامها
في ضمان االمن الغذائي اذ ان هذا
املنتج يسهم في حتقيق زيادة في
السلة الزراعية بنسبة تزيد على
(  ، %)60كما أن الشــركة متكنت
من رفــع طاقة التجهيز القصوى
لغــرض االيفــاء بألتزاماتهــا
التعاقديــة مــع وزارة الزراعــة
وجتهيزها بكمية قدرها (  ) 53الفا
و 28طنا خالل الشهرين املاضيني .
يذكر بأنه سبق للشركة العامة
لصناعــة االســمدة اجلنوبية ان
وقعت عقدا مع الشركة العامة
للتجهيــزات الزراعية مطلع عام
 2017لتجهيزهــا بكمية ( )300
الف طن من سماد اليوريا بكلفة
اجمالية تقدر بـ(  )135مليار دينار
خالل عــام كامل وعلى شــكل
دفعــات يعــد هو االكبر لشــراء
كامل املنتــج احمللي من ســماد
اليوريا املنتج في مصانع االسمدة
لتوزيعها على الفالحني واملزارعني.
علــى صعيــد متصــل اعلنت
الشــركة العامــة للصناعــات
املطاطيــة واالطــارات احــدى
شــركات وزارة الصناعة واملعادن

تمكنت «األسمدة
الجنوبية» من رفع
وتيرة إنتاجها لتصبح
 % 100وبنسبة تتجاوز
الـ( % )200من اإلنتاج
اليومي لكي تلعب
دورا مهما في رفع
اقتصاد البلد

الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية

عن تســويق انتاجها من اطارات
بابــل والديوانيــة مــن شــتى
القياســات واالحجام خالل شهر
ايار املاضي.
واوضــح مدير عــام الشــركة
املهندس ريــاض عبداالمير جابر
ان التسويق شــمل دوائر الدولة
والقطــاع اخلاص كدوائــر بلدية
مدينــة الصدر وبلديــة املنطقة
اخلضراء وبلديات ال بدير وســومر
في محافظة الديوانية والشركة
العامــة لصناعــة الســيارات
واملعــدات ومعمــل اســمنت
الكوفــة ومديرية مــاء كركوك
ودائرة مشــاريع الوسط التابعة
لهيئة املشاريع النفطية وشركة
الرشيد احدى شــركات القطاع

اخلاص  ،مؤكــدا ان هذه االطارات
تفوق االطارات الصينية والهندية
وااليرانيــة وتنافــس االطــارات
التركيــة والكوريــة فهــي من
النوع الشبكي ومتتاز بخضوعها
الى فحوصــات اجلهــاز املركزي
للتقييس والسيطرة النوعية في
جميع مراحل االنتاج ومواصفاتها
العامليــة مــن شــركة ( برلي )
االيطالية اضافة الى انها صاحلة
لالســتعمال في الطــرق الوعرة
وبشتى الظروف اجلوية واملناخية
فضال عن حتملها لدرجات احلرارة
املرتفعة واملنخفضــة واالحمال
العاليــة مــع ضمان ملــدة ثالثة
اشهر.
وابــدى املديــر العام اســتعداد

قريبًا  ..إطالق الحجز االلكتروني
للمشاركة في معرض بغداد الدولي
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة
للمعارض واخلدمــات التجارية
العراقية فــي وزارة التجارة  ،عن
قــرب اطالق احلجــز االلكتروني
حلجز املســاحة واملوقع واالمور
الفنية االخرى للمشــاركة في
الــدورة  45ملعرض بغداد الدولي
التي حتمل شعار ( عازمون على
البنــاء واالعمار كمــا التحرير
واالنتصــار) واملقرر انطالقها في
العاشرمن شهر تشرين الثاني
املقبل .
واوضــح مديــر عام الشــركة

املهنــدس هاشــم محمــد
حــامت مدير عــام الشــركة ان
احلجزااللكترونــي ســيبدأ في
 2018/6/20وهــي آليــة تأتــي
ضمــن اخلطــط املســتقبلية
التي وضعتها الشركة ملواكبة
التكنولوجيــة
التطــورات
والعلميــة والختــزال عمليــة
الروتــن في هــذا اجلانب وجلذب
واســتقطاب اكبــر عــدد من
املشــاركات في الداخل واخلارج
 ،مضيفا ان احلجــز االلكتروني
ســيكون من خالل الدخول الى
موقع www.expo.iq

واشار املدير العام الى ان احلجز ال
يثبت اال بدفع املبلغ اما عن طريق
احلساب الشــخصي للشركات
او االشــخاص او عن طريق حترير
صــك مبراجعــة الشــركة مع
التأكيد علــى ان تكون االولوية
ملن يدفــع اوال  ،مؤكــدا ً أن دورة
معرض بغــداد الدولــي فرصة
ثمينة جــدا للترويج للصادرات
احمللية والســلع االجنبية ويتيح
اجملال أمام رجــال االعمال لعقد
الصفقــات املباشــرة وتبــادل
اخلبرات مــع نظرائهم من الدول
األخرى.

الشــركة بتوفر االمكانية لديها
لتجهيــز دوائر الدولــة والقطاع
اخلــاص واملواطنــن بحاجتهــا
من االطــارات من شــتى االنواع
واالحجام بشــكل فوري وباسعار
تنافسية من خالل منافذها للبيع
املباشــر فــي بغــداد والديوانية
والنجف االشرف.
الى ذلــك أطلع مدير عــام دائرة
التخطيــط فــي مركز الــوزارة
املهنــدس محمــد علــي ذياب
الهيتــي خــال زيــارة ميدانية
اجراهــا الــى الشــركة العامة
لصناعــة االدوية واملســتلزمات
الطبية في ســامراء على مراحل
تأهيــل بناية املضــادات احلياتية
ومشــروع محطــة الكهرباء 8

ميكاواط وناقــش الهيتي خالل
اجتماعه مع مدير عام الشــركة
واملــاك الفنــي املتخصــص
باملشــاريع واملهندس املقيم في
املشــروع وممثلي الشركة العامة
ملعدات االتصاالت والقدرة اجلهة
املنفذة لعقــد البنايــة واملالك
الفنــي اخملتــص في الشــركة
جميع الفقرات املتعلقة بتأهيل
بنايــة املضادات احلياتيــة والتي
من املؤمل ان يكون نهاية شــهر
آب املقبل  ،كما جرى اســتعراض
الســبل الكفيلة بأكمال البناية
ونقــل املعــدات التخصصيــة
االنتاجيــة وايصــال اخلدمــات
الكهربائية واخلدمات االخرى بعد
تذليل جميــع الصعوبات اضافة

الى تكليف شركة الزوراء العامة
بأجــراء كشــف تقديــر حاجة
البناية من الكهرباء .
كما اطلع املدير العام على موقع
محطــة الكهربــاء  8ميكا واط
التــي تنفــذ من قبل الشــركة
العامة للصناعــات الكهربائية
وااللكترونيــة وجــه بضــرورة
اســتئناف العمل فــي اكثر من
موقع في احملطة لغــرض اجنازها
ضمن الفتــرات املقررة كما وجه
بعقد اجتماع الحق بحضور املدراء
العامــن في الشــركات املعنية
بأجناز هذه املشاريع لغرض حتديد
التوقيتات النهائية الجناز البناية
لغرض افتتاحها بعد وصولها الى
نسب اجناز متقدمة .

«االتصاالت « تناقش مشاريع
الحكومة اإللكترونية المستقبلة
بغداد  -الصباح الجديد:
عقدت اللجنة العليا للحوكمة
االلكترونيــة اجتماعا ً موســعا ً
حضــره الوكيل الفنــي االقدم
لــوزارة االتصاالت أميــر البياتي
واملالك املتقدم فــي الوزارة وعدد
مــن أعضــاء اللجنــة وتضمن
مناقشة املشــاريع التي نفذتها
تشــكيالت الوزارة و العمل على
وضع االليــات لتوحيــد اجلهود
واســتخدام البنــى التحتيــة
لتشكيالت الوزارة بطريقة ُمثلى
كونهــا تغطي اغلــب مناطق
وطننا احلبيب .

مفصال عن املشــروع  ،واهميته
االقتصادية والسياســية ودوره
في تعزيــز مكانة العراق الدولية
وحتسني أمن البالد .
كمــا تضمــن االجتمــاع كلمة
ملدير عام الشركة العامة للبريد
والتوفيــر وممثــل مستشــارية
االمــن الوطني  ،وســادت اجواء
التفاؤل نقاشات اللجنة مثمنني
دور الــوزارة وتشــكيالتها فــي
تنفيذ مثل هكذا مشــاريع التي
ستســهم في االرتقــاء بقطاع
االتصاالت وتكنلوجيا املعلومات
وتقدمي افضل اخلدمات للمواطنني.

واكد مدير عام الشــركة العامة
خلدمــات الشــبكة الدوليــة
للمعلومــات املهنــدس علــي
محمــود القصاب علــى أهمية
تنفيــذ مشــاريع احلكومــة
االلكترونية املســتقبلية  ،خالل
حديثه عن مشروع شبكة SCIS
لأللياف الضوئية  ،واشــاد بالدور
الذي تقوم به اللجنة في موضوع
ربط مقر مجلــس الوزراء مبقرات
الــوزارات فــي بغداد بشــبكة
انترانت مؤمنة .
فيما قــدم عالء جاســم املدير
التنفيــذي للمشــروع شــرحا

العراق يحتفل باليوم العالمي لمكافحة التدخين
بغداد  -الصباح الجديد:
نظمــت دائرة الصحــة العامة
فــي وزارة الصحــة احتفاليــة
مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة
التدخــن تضمنــت تنفيــذ
فعالية صحية من خالل القيام
بفحوصــات ملراجعــي الــوزارة
شــملت الفحوصــات قيــاس
الطول والوزن وكذلك الكشــف
املبكــر عن ارتفــاع ضغط الدم
وفحوصات االشــتباه باالمراض
التنفســية االنســدادية والتي

يصاب بها االنســان من عمر 40
سنة الذي يدخن  20-10سيكارة
يوميا وملدة اكثر من  15سنة مع
وجود اعراض تنفســية من اجل
الكشف عنها  ،اضافة الى توزيع
رســائل صحية على املراجعني
ورسائل ارشادية تخص الصحة
العامه للجسم .
علــى صعيد متصل شــاركت
وزارة الصحة في احتفالية اليوم
العاملــي ملكافحة التبــغ والتي
اقامتها جمعية مكافحة التدرن

واالمراض الصدريــة في العراق
ومبشــاركه منظمــة الصحة
العاملية وجمعية ارتفاع ضغط
الدم وعــدد من املهتمني بالواقع
الصحــي وعلــى قاعــة نقابة
االطباء في حي املنصور ببغداد.
وسلط خالل االحتفالية الضوء
على اخملاطر الصحية وغيرها من
اخملاطر املرتبطــة بتعاطي التبغ
وكذلك الدعوة لتبني سياسات
ناجحــة تخفض اســتهالكه
ويركز اليوم العاملي لالمتناع عن

تعاطــي التبغ هــذا العام على
موضوع (التبــغ وامراض القلب
) بشــعار(اختر صحتــك وليس
التبغ).
والقى مستشــار وزارة الصحة
الدكتــور عبداالمير اخملتار كلمة
فــي االحتفالية اكــد فيها ان
للتدخني على انواعــه ( أركيله
 ,ســكائر الكترونيه ...الخ) االثر
الســلبي على الصحه وان وزارة
الصحة جادة جلعــل هذا العام
عاما جديــدا خاليا من التدخني

من خــال ادراجه ضمــن برامج
الوزارة.
من جانبه اوضح رئيس جمعية
التــدرن ان هنالك اكثــر من 6
ماليني شــخص ميوتون بســبب
التدخني اضافة الى  900الف ممن
ميوتون بسبب التدخني السلبي
 ،بعــد تصنيف  300مــادة غير
صحيــة و 50مادة مســرطنة
ضمن التبغ.
وفي السياق ذاته اضاف الدكتور
فاضــل عكله رئيــس جمعية

ارتفــاع ضغط الدم ان اســاس
عمــل اجلمعية هو القضاء على
التدخــن كونه عامال رئيســا
المــراض ارتفاع ضعــط الدم ،
داعيا الى وضع برنامج ملكافحة
التدخني والكحول واخملدرات.
كما اشار ممثل منظمة الصحة
العامليــة ثامر احللفــي على دور
التمويل الستيراد هذه املنتجات
 ،مؤكــدا على خطــة املنظمة
لتخفيض نســبة املدخنني الى
 25%في سنة .2025

أغلقت صيدليات غير مجازة لمخالفتها ضوابط القانون

حملة في صالح الدين للسيطرة على خوازن ونواقل المالريا
بغداد  -الصباح الجديد:

نفذت وحدة املالريــا وبالتعاون مع
وحدة االمراض االنتقالية في قطاع
شــرق دجلة بدائــرة صحة صالح
الدين حملة وقائية للسيطرة على
نواقل مرض املالريا شملت مختلف
مناطق قضاء العلم .
واكدت الصيدالنية الهام حســن
محمود مديرة قطاع شــرق دجلة
ان هــذه احلملة تنفذ ضمن خطط
دائرة صحة صــاح الدين للقضاء
على احلشــرات الناقلة واملســبب
ملــرض املالريا وذلك من خالل القيام
بجــوالت ميدانية للتحــري عنها

ومكافحتهــا في اماكــن تكاثرها
وتواجدها .
وتابعت مديرة القطــاع ان الهدف
من احلملــة هو لتحســن الواقع
الصحــي والبيئي في قضاء العلم
توعية وارشــاد املواطنــن صحيا
حول كيفية الوقاية من هذا املرض
االنتقالي  ،مشــيرة الــى ان قطاع
شــرق دجلة اعد برنامجا طموحا
سينفذ خالل فصل الصيف الحتواء
نواقل االمراض ومنع انتشارها في
جميــع النواحي والقرى التابعـــة
للقضـاء.
على صعيد متصل قــام فريق من
قطاع الدجيــل للرعاية الصحية
األولية والتابع لصحة صالح الدين

بالتعاون مع القوات األمنية بإغالق
عدد مــن الصيدليات غيــر اجملازة
بالشمع األحمر خملالفتها الضوابط
القانونيــة والصحية  ،مشيـــرا
الــى ان اجراءات الغلق متت بأمـــر
قضائـي.
وقال مدير قطــاع الدجيل الدكتور
محمــد وهيب إن عمليــات الغلق
جاءت بالتنســيق مع مكتب األمن
االقتصــادي بعد ان نفــذت حملة
تفتيش طالت عدد من الصيدليات
في القضاء ملتابعة مدى التزامهم
بالضوابــط القانونية والشــروط
الصحية املوضوعة من قبل اجلهات
اخملتصة.
مبينا ان احلملة اسفرت عن غلق ()4

صيدليات غير مجازة وتشــميعها
بالشمع االحمر .
مؤكدا ان فتــح الصيدليات التي
اغلقــت قبــل تنفيــذ الشــروط
والتعليمات الصحية ومن دون امر
قضائي ســتترتب عليــة عقوبات
صارمــة بحــق اخملالفــن منهــا
غرامــات مالية مع احلبــس ملدة ال
تقل عن ستة أشــهر يشار إلى أن
فــرق الرقابة الصحيــة في قضاء
الدجيــل مدعومــة مــن القوات
االمنية تنفذ بني احلني واحلني االخر
حمالت علــى الصيدليات ومذاخر
األدوية واخملتبرات ،عادة ما تسفر عن
غلقها وفــرض غرامات مالية على
أصحابها.
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أقامها قسم الكيمياء بكلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة البصرة

دورة للسالمة واألمن الكيميائي لطلبة الدكتوراه

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامة لتصنيع احلبوب في وزارة
التجارة مباشــرة فروعها فــي محافظتي كربالء
وميســان بانتاج وتوزيع احلصــة الرابعة من مادة
الطحني اخملصص للبطاقة التموينية.
واوضح مدير عام الشــركة املهندس طه ياســن
عبــاس ان املطاحــن العاملة بالفــروع املذكورة
شــرعت بانتاج احلصة الرابعة بعــد االنتهاء من
انتاج وتوزيع احلصــة الرمضانية من مادة الطحني
الصفر  ،مشيرا الى قيام اللجان الرقابية املشتركة
بجــوالت تفتيشــية ملتابعة عمليــة االنتاج في
املطاحن العاملة واالشــراف على عملية التوزيع ،
بالتنســيق مع الشــركة العامة لتجارة احلبوب
وذلك لتوفير احلبــوب املطلوبة ألنتاج الطحني في
عموم احملافظات من أجــل تنفيذ خطة الوزارة في
انتاج وتوزيع مادة الطحني ضمن مفردات البطاقة
التموينية .

البصرة  -سعدي السند:
أقام قســم الكيمياء بكلية التربية
للعلوم الصرفــة في جامعة البصرة
دورة تدريبيــة للســامة واألمــن
الكيميائي لطلبة الدكتوراه.
وتضمنت الــدورة عــدة محاضرات
ألقاهــا عدد مــن أســاتذة اجلامعة
ومنها محاضرة الدكتور فارس اإلمارة
وكانت بعنوان (قواعد الســامة في
اخملتبرات العلميــة ) و الدكتور كامل
السوداني حول (األمن والسالمة في
اخملتبــرات الكيميائيــة التعليمية )
وأخرى للدكتور جاسم محمد صالح
( الوقايــة في اخملتبــرات التعليمية )
ومحاضرة للدكتور محمد جاســم
االســدي بعنوان ) األمن الكيميائي
) والدكتــور علــي حســن امتيغي
بعنوان (خزن املواد الكيميائية) وأخيرا
الدكتور هادي ســلمان الالمي الذي
كانــت محاضرته بعنــوان (صالحية
املــواد الكيميائية وطــرق الوقاية )
واستمرت ملدة اسبوع .
التجارب اخملتبرية
والغايــة من هــذه الدورة بحســب
اخملتصني هي ان اخملتبــر أصبح املركز
األساســي للحصول علــى املعرفة،
ّ
وتطوير مواد جديدة ،ومركزا ً لدراسات
الكثيــر من اللقاحــات اخملتلفة ضد
األمراض املنتشــرة في العالم ،ويعد
اخملتبر مكانا مهما جدا لهواة األبحاث
والعلماء
السالمة في
ّ
وتعد إجراءات ّ
اخملتبرات من ضمن القواعد واألسس
العامليــة ،التي يجــب أن يتبعها كل
من يعمــل في هذا املضمــار حماي ًة
لنفســه ،وللعاملــن داخــل اخملتبر،
إضافة إلــى حماية املــواد واألبحاث
التــي يجري العمل فيهــا وتطويرها
داخل اخملتبر.
األمان في اخملتبرات
واألمان في اخملتبــرات هو وجود جهاز
إداري ورقابــي متطــ ّور فــي اخملتبــر
وطبيعة األماكــن التي تتواجد فيها
اخملتبرات واملعامل وبعدها عن األماكن
السكنية واإلحســاس
الداخلي لدى
ّ
العاملني في اخملتبرات ،وإحساســهم
باملســؤولية جتاه إجراءات الســامة

أصبح المختبر المركز
األساسّ للحصول
على المعرفة وتطوير
مواد جديدة ومركزاً
لدراسات الكثير من
اللقاحات المختلفة
ضد األمراض
المنتشرة في العالم

تطهير األنهر في البصرة
وبابل من نبات الشمبالن
توزيع شهادات املشاركة في دورة السالمة واألمن الكيميائي

واحلفاظ على حياتهم وحياة زمالئهم
مــع وجود أنظمة ســامة ومضادة
للحريق ،وأجهزة استشــعار متطورة
للغازات املتطايرة ،األمــر الذي يقلل
من وقوع كارث ٍة نتيجــة خطأ ٍ ما وان
العامة حســب
إجراءات الســامة
ّ
تعد حماية للصحة العامة
املستوى ّ
واحلفاظ على األمن وهي ايضا عملية
أخالقية من الدرجــة األولى ،تتطلب
وتســن
من الدولة أن تضع القوانني،
ّ
التشــريعات املناسبة للعمل عليها
داخل اخملتبرات واملعامل اخملتلفة .
وتختلــف إجــراءات الســامة في
اخملتبرات باختالف املســتوى املعمول
بــه مثل العيــون حيــث إ ّن من أهم
وســائل الوقاية ،استعمال النظارات
الواقيــة حلماية العيــون من دخول
املــواد الكيميائيــة أو التعــرض
املباشــر للغازات عند إجراء التجارب
الكيميائية أو استعمال مواد
مشعة،
ّ
وهنا يجب اســتعمال واقي اجلسم

بشــكل كامل ،مبا فيه الرأس والرقبة
ٍ
والبدلة اجللدية اخملصصة لهذا النوع
من التجارب وعند التعامل مع الليزر
واإلضاءة العالية أو استعمال احلرارة
العالية  ،يجب ارتداء نظارات مناسبة
ومصنوعة من مواد مخصصة إذا لم
تعرف ما هي املــادة املوجودة أمامك
يجب عــدم العبث بها بتاتــاً ،وعدم
ملســها أو محاولة استنشــاقها ،أو
تعريض العني املباشرة لها و في حال
دخول املــواد الكيميائيــة إلى العني
وقت
فيجب مراجعة الطبيب بأسرع ٍ
ممكن ،مــن دون محاولــة فرك العني
ٍ
باليديــن ولتجهيــزات اخملتبــر وجود
نظــام حمايــة وأجهزة استشــعار
متطــورة ووجــود مصــادر للميــاه
وأدوات مســتعملة إلطفــاء احلريق
ومخارج طــوارئ مع وجــود أنظمة
تهويــة وأنظمة
خاصــة للتخلص
ّ
مــن الغــازات الناجتة مــن التجارب
اخملتلفة والعمل علــى التخلص من

مخلفات اجملاري بشــكل سليم ومع
السلوك الشخصي للعاملني ضرورة
استعمال أجهزة اخملتبر ضمن الغرض
اخملصص لها فقط مع أخذ العمل في
اخملتبر على درج ٍة كبير ٍة من املسؤولية
وعدم االستهتار واملزاح مع العاملني
في أثناء إجراء التجارب والتطبيقات
وعــدم ادخال األطفال إلــى اخملتبرات
واملعامل بســبب احتوائها على مواد
خطــرة ،ومــواد كيميائيــة وغازات
منبعثة و فــي حال ادخــال الزيارات
الطالبية بهــدف الفائدة التعليمية
يجب ابقاؤهم حتــت رقابة العاملني
املدربني ووضع لوحــات حتذيريَّة،فعند
التعامل مع املــواد الكيميائية يجب
أخــذ أعلى درجــات احليطــة واحلذر
لتقليل تعرض اجللد والعيون واليدين
للمواد الكيميائية ،وعدم استنشاق
الغــازات املنبعثــة مــن التجــارب
اخملتلفة ،أو دخول املــواد الكيميائية
إلى داخل اجلســم عن طريق شربها

البيئة توجه بتعجيل إزالة األلغام فيها

لجنة الصليب األحمر تبحث دعم المؤسسات
الصحية في المناطق المحررة
ديالى  -الصباح الجديد:
بحث مديــر عام صحــة ديالى
الدكتــور محمد عبــد الرحمن
جليــل اجلبــوري مــع وفــد من
جلنــة الصليب األحمــر الدولية
ســبل التعاون فــي مجال دعم
املؤسسات الصحية في املناطق
احملررة وإعــادة أعمارها وتأهيلها.
وأضاف املديــر العام إن االجتماع
تناول ســبل التعاون املشــترك
بني دائرة صحــة ديالى واللجنة
الدوليــة للصليــب األحمر في
جملة مــن القضايــا املتعلقة
باخلدمــات الصحيــة وكيفية
تقييمهــا وحتســن عملهــا
وتطوير“.
واوضح املديــر العام ان االجتماع
تنــاول أيضــا العمــل امليداني
اإلنســاني الواقعي ،والتخطيط
العملي الشمولي الذي تقوم به
اللجنة الدولية للصليب األحمر
خلدمــة مكونــات اجملتمــع في
ديالى في مجال الواقع الصحي
وخاصة فيما يخــص مخيمات
النازحني واملناطق احملررة من دنس
اإلرهاب .

وأكد املدير العام إن ممثلي اللجنة
الدولية للصليــب األحمر ابدوا
اســتعدادهم للتعاون املشترك
من اجــل تقــدمي املســاعدات
اإلنســانية ألبنــاء احملافظة في
مجاالت متعــددة ومنها اجلانب
الصحي.
علــى صعيد متصل بحث وكيل
وزارة العمل والشؤون االجتماعية
لشــؤون العمل الدكتــور عبد
الكرمي عبداهلل مع ممثلي منظمة
( )GIZاالملانيــة مشــروع دعــم
االستقرار في املناطق احملررة.
وناقــش الوكيــل خــال لقائه
وفــد املنظمة امكانيــة تنفيذ
مشــروع النقد مقابــل العمل
في خمس مناطــق مختارة من
مدينــة املوصــل  ،الفتــا الى ان
املنظمــة حددت مدة املشــروع
بـ 12يوما ملنــح العاملني مبالغ
نقدية مقابل العمل في مشاريع
تنظيف وتأهيل مناطقهم.
واضاف الوكيل ان املنظمة لديها
مشــروع آخر في طور الدراسة
يتضمن تنفيذ مشــاريع صغيرة
في تلك املناطق وســتقوم خالل

االيام املقبلة بزيــارة الى مدينة
املوصــل لتحديــد االولويــات
واللــوازم االساســية لتنفيــذ
املشــروع ،وقياس رغبة االهالي
للدخول في هكذا مشــاريع من
شأنها ان تدر دخال لهم.
كمــا ناقــش وكيل الــوزارة مع
املنظمة االملانية محضر التعاون
املشــترك الذي وقعتــه الوزارة
مع املنظمــة لدعــم العائدين
طوعا الى العــراق الذي يتضمن
انشاء مكاتب توظيف لتشجيع
العائدين الى البالد ،مشــيرا الى
ان املنظمــة افتتحت مكتبا لها
في اربيل ومن ثم ستقوم بإعمام
التجربــة على بقيــة احملافظات
 ،مبينــا ان الوضــع االمني في
العــراق بعد التحريــر واالنتصار
على االرهاب اصبح مستقرا وهو
ضرورة للمســاعدة على العودة
الطوعيــة للشــباب العراقيني
وحثهم على االســهام في بناء
بلدهم.
وهــذا فــي وقــت اطلــع املدير
العــام لدائــرة شــؤون األلغام
بوزارة الصحة والبيئة املهندس

االستشاري عيسى الفياض على
اإلجــراءات التــي اتخذتها دائرة
شــؤون األلغام في تفعيل منح
املنظمــات العامليــة التفويض
باالسراع باعمال ازالة االلغام من
املناطق احملررة .
واوضح املدير العام ان الشهرين
املاضيني شهدا منح تفويض لـ
 6منظمــات دولية مدعومة من
الدول املانحة لالســراع بإعمال
اإلزالة في املناطــق احملررة إلعادة
النازحــن  ،بعــد ان القــت هذه
اإلجراءات ترحيبا دوليا كبيرا من
قبل األمم املتحدة والدول املانحة
 ،وكذلك االلتــزام بتقدمي تقارير
الشــفافية لالمم املتحــدة وفقا
للتوقيتــات احملــددة باملعاهدات
واالتفاقيات الدولية .
كما اكــد املدير العــام أهمية
املشاركة الفاعلة في اجتماعات
جنيف واملزمــع انعقادها خالل
شــهر حزيــران اجلــاري والتــي
ســتعرض خاللها نتائج إحصاء
ضحايا األلغام واخمللفات احلربية
لكســب الدعم والتأييد الدولي
من الدول املانحة .

الكهرباء تنفذ مشروع محطة آفاق 2/الثانوية  11/33ك.ف

إزالة عدد كبير من التجاوزات ضمن بلدية مركز الرصافة
بغداد  -الصباح الجديد:
أزالت امانة بغداد عددا ً كبيرا ً من
التجاوزات احلاصلة على الشوارع
الرئيسة ضمن قاطع دائرة بلدية
مركز الرصافة .
وذكرت مديرية العالقات واإلعالم
ان « دائرة بلديــة مركز الرصافة
بالتعاون مع مديرية احلراســات
واألمن وبالتنســيق مــع قيادة
عمليات بغــداد وضمن احلمالت
املســائية التــي تنفذها خالل
شــهر رمضان إلزالة التجاوزات
ازالت وصادرت ( )14عربة للباعة
اجلوالــن فــي ســاحة الطيران
وازالــت عــددا ً آخــر منهــا في
شارعي السعدون واجلهاد وعددا ً
من االكشــاك والســقائف في
منطقة الســنك ضمن احمللتني
(106و.« )104
واضافت ان « احلمالت املســائية
تضمنت ايضــا توجيه االنذارات
لعــدد مــن اصحاب املشــاتل
املتجاوزيــن ضمــن احملــات
(503و505و )507و ازالــة عدد من

االكشاك والسقائف واللوحات
االعالنيــة في شــوارع النضال
واجلمهوريــة وكاتــب العــدل
وســاحتي الوثبــة واخلالني « ،
مشــيرة الى ان « امانــة بغداد
مســتمرة بإزالــة التجــاوزات
بحمــات صباحيــة وليليــة
في جميــع مناطــق العاصمة
ألعاقتها انســيابية حركة املرور
والسابلة فضال عن عرقلة عمل
تقدمي اخلدمات البلدية «.
من جانب آخر ،باشــرت املالكات
الهندســية والفنية في املديرية
العامة لتوزيــع كهرباء الرصافة
أعمالها بتشييد مشروع محطة
آفاق 2/الثانويــة  11/33ك.ف من
اجل حتســن وتطوير محطات
الطاقة الكهربائية .
وقال املتحدث الرســمي باســم
وزارة الكهربــاء الدكتور مصعب
سري املدرس ان االعمال تضمنت
نصب محطة ســعة mva 2×31
عدد 2/نوع ســيمنس لتخفيف
األحمال عن احملطــات( القاهرة ،

الحبوب تباشر بتوزيع
الحصة الرابعة في
كربالء وميسان

وصدر القنــاة  ،وصليخ  ،وتونس ،
وآفاق  ،واملناطق اجملاورة لها ) ,الى
جانب اســتحداث مغذيات عدد(
 )2من محطــة اجلادرية  33ك.ف
لتغذية محطــة الزوية بالكرادة
 11/33ك.ف من اجل فك االختناق
احلاصلــة فــي منطقــة الزوية
الســكنية في الكرادة من خالل
مد قابلــو ( 400 ×1ملم) بطول
( )31500متر وبنسبة اجناز وصلت
إلى  75%وما زال العمل متواصال .
علــى صعيــد متصــل تواصل
املالكات الهندسية والفنية في
املديريــة العامة لنقــل الطاقة
الكهربائية  /املنطقة الوسطى
بأعمال الصيانــة الدورية لعدد
من محطاتها التحويلية.
واوضــح املــدرس ان االعمــال
تضمنت اجراء الصيانة الروتينية
على احملولــة الرئيســة رقم ()2
وفواصــل قاطــع الــدورة جهة
 132ك.ف فــي محطة العزيزية
التحويلية ,الى جانب اضافة غاز
 SF6علــى مجمع القوى رقم ()2

جهة  132ك.ف والعمل على ربط
التداخل فــي احلماية بني مغذي
هونداي ( – )3محطة ديزالت علي
السبع في محطة شمال بغداد
 132ك.ف ,اضافــة الــى معاجلة
ارتفــاع درجات احلرارة على احملولة
الذاتية رقــم ( )1جهة  400ك.ف
في محطــة االمــن  400ك.ف
واجراء الصيانة الروتينية لقواطع
الدورة جهة  33ك.ف في محطة
الفارابــي  132ك.ف  ,فضــاً
عــن تأهيل قواطع الــدورة جهة
( )33+11ك.ف في محطة جميلة
القدمية 132ك.ف ,وكذلك العمل
على تصليح قاطــع الدورة خلط
جنوب (الكــوت – الدجيلي 132
ك.ف) فــي محطة جنوب الكوت
 132ك.ف ,وكذلك اجراء الصيانة
الروتينية على فحص دوائر التيار
املستمر خلانات جهة  33ك.ف في
محطة جميلة اجلديدة  132ك.ف
وصيانة مجموعة شاحنات التيار
املســتمر جهــة  110فولت في
محطة املنصور  132ك.ف.

باخلطــأ أو عن طريق اجلــروح ،أو املواد
احلادة املســتعملة في أثناء التجربة
ومع وجــود خزانة التجارب عند إجراء
التجارب اخلطرة واملعقدة يجب إعداد
خزانــ ٍة جاهــزة ،وذات معايير خاصة
للمواد املستعملة في هذه التجارب،
والتأكــد مــن صالحيتهــا من وقت
جزء من
آلخر واهميــة عدم ادخال أي ٍ
اجلســم إلى خزانة التجارب في أثناء
إجراء التجربة .
كمــا يجب التأكد مــن لبس الواقي
املطلــوب لهذه التجربــة واحملافظة
علــى نظافــة خزانة التجــارب بعد
االنتهاء من التجربــة والتخلص من
املــواد املتبقية بالشــكل الســليم
وكذلك اقفــال اخلزانة
مبفتاح خاص،
ٍ
وعدم إعطاء املفتاح لألشــخاص غير
اخملولني لهذه التجارب وعدم مالمسة
املواد الكيميائيــة للجلد عند إجراء
بد من اســتعمال املواد
التجارب اذ ال ّ
الكيميائيــة واألدوات اخملتلفة لذلك

والتأكد من عدم وجود قطع أو ثقوب
في القفــازات املتســعملة واحلرص
على غســل القفازات قبــل خلعها
من اليدين حرصا ً علــى إزالة جميع
املواد الكيميائيــة العالقة واملتبقية
على القفازات واحلرص على استبدال
القفازات واستعمالها ملدة معينة .
اما املالبس التي يرتديها العاملون عند
التعامل مع املســننات أو احملركات أو
األدوات الدوارة فتأتي هنا اهمية تأكد
نوع من أنواع الزينة
من عدم ارتداء أي ٍ
أو اخلامت لتقليــل دخول هذه املواد بني
املسننات واحلرص على تغطية الشعر
عند التعامل مــع املواد احلارقة وعدم
لبس الصنــادل أو األحذية املفتوحة
عند اســتعمال املــواد الكيميائية
لتقليل تعرض اجللد لهذه املواد وعدم
اســتعمال املالبــس املصنوعة من
األلياف الصناعية لقابلية اشتعالها
العاليــة ،واســتبدالها باملالبــس
القطن ّية املصممة لغرض التجارب.

بغداد  -الصباح الجديد:
أجنــزت مديريــة صيانة مشــاريع الــري والبزل
وبالتنســيق مد مديرية املــوارد املائية في البصرة
اعمال تطهير نهــر الكعابنة( )1في قضاء القرنة
بهدف تأمــن احلصص املائية لالراضــي الزراعية
املستفيدة .
وشمل العمل ازالة الترسبات الطينية املتراكمه
ونبات الشمبالن الذي ينمو بكثرة جيث استعملت
حفارة ذات الذراع الطويلة واالليات الساندة لها
وفي سياق اخر واصلت جلنة قياس مناسيب ورصد
التصاريف فــي احملافظة اعمــال املراقبة وفحص
كميــة ونوعيــة املياه عنــد منطقة احلــدود بني
محافظتي ميســان والبصرة بهدف تأمني أيصال
املياه الى املناطق املستفيدة.
من جانبها شــرعت مديرية صيانة مشاريع الري
والبزل وبالتنســيق مع ادارة مشــروع حلة  /كفل
بحملة لتطهير اجلداول واالنهر من نبات الشنبالن
والترسبات الطينية بهدف ايصال احلصص املائية
الى الذنائب
تضمــن العمل تطهير عمود جــدول حلة  /كفل
اضافــة الى قيام املديرية وبالتنســيق مع مديرية
املــوارد املائية في املســيب بتنظيف عمود جدول
املســيب الرئيس وتنفيذ اعمال الكشف املوقعي
جلــدول بيرمانة للوقوف علــى التجاوزات احلاصلة
واتخاذ االجراءات املطلوبة .
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قتلى وجرحى

بتفجير استهدف
رجال دين في كابل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتل  14شــخصا على األقل وأصيب  17آخرين،
امس االثنــن ،جراء تفجير انتحــاري قرب جتمع
لرجال دين مســلمني ،أثنــاء مغادرتهم خيمة
كبيرة في كابل ،حيث جتمعوا لشــجب اإلرهاب
والدعوة للسالم.
ونقلــت قناة « »TOLOnewsعن شــهود عيان،
أن التفجيــر وقع حلظة خروج رجــال الدين من
مــكان اجتماعهــم ،مضيفني أنهــم أصدروا
أثنــاء االجتماع فتوى تدين النزاع املســتمر في
أفغانستان منذ نحو عقدين.
وقتلت سلســلة تفجيرات في كابل العشرات
في الشهور األخيرة ،ولم تظهر أي مؤشرات على
أن الهجمات هدأت خالل شهر رمضان.
وأعلــن تنظيــم «داعــش» اإلرهابي املتشــدد
مســؤوليته عن الكثير من الهجمات في كابل،
ولكن مســؤولني أمنيني يقولــون إن من املرجح
أن تكون شــبكة حقاني مســؤولة عن العديد
من الهجمات .وشــبكة حقاني تربطها صالت
بحركة طالبان التي تســعى لفرض تفسيرها
املتشدد للشريعة اإلسالمية بعد اإلطاحة بها
من احلكم عام  2001على يد قوات مدعومة من
الواليات املتحدة.

وزير تركي يصفع صحفيا

ومغرد :أوقفوا الدكتاتورية
الصباح الجديد  -وكاالت:
في لقطة انتشــرت علــى وســائل التواصل
االجتماعي وأثارت موجة من الغضب ،ظهر وزير
الزراعة التركي ،أحمد أشــرف فاقــي بابا ،وهو
يعتدي على صحفي جملرد أن طرح عليه ســؤاال
على مرأى من عشرات األشخاص.
ورصدت عدســات الكاميرا الوزيــر التركي وهو
يسير في الشــارع بني حشد من الناس ،قبل أن
يتقدم منه أحد الصحفيني ويوجه له ســؤاال،
أثار غضبه ،مما دفعــه للتهجم على الصحفي
وصفعه .ورد الصحفي ،الذي كان يحمل كاميرا
كذلك ،قائال« :لقد كنت أقوم بعملي فحسب»،
في حني واصل الوزير طريقه وسط ذهول بعض
احلاضرين .وقال عدد من مســتخدمي وســائل
التواصل االجتماعي إن الصحفي ســأل فاقي
بابا« :هناك اتهامات بتوجيه حراســك للسالح
في وجه حشد املواطنني».
وغرد أحد األتراك من مســتخدمي موقع تويتر:
«فاقي بابا يستمر في «صفع» تركيا» ،كما غرد
شخص آخر« :فاقي بابا يصفع حرية الصحافة
في الوجه .أوقفوا الدكتاتورية».

شؤون عربية ودولية

االحتجاجات الشعبية على التعديالت الضريبية تقوض حكومة الملقي
متابعة ـ الصباح الجديد:
قالت مصــادر أردنيــة ،االثنني ،إن
العاهــل األردنــي ،امللــك عبداهلل
الثاني ،كلف عمر الرزاز ،بتشــكيل
حكومــة جديــدة ،وذلــك عقب
اســتقالة رئيــس الــوزراء هانــي
امللقي ،على خلفيــة اندالع موجة
احتجاجات شعبية على التعديالت
الضريبية.
واســتدعى العاهل األردني امللقي،
الذي أعلن عقب اللقاء اســتقالة
احلكومة ،التي كانــت قد تقدمت
مبشــروع لتعديــل قانــون ضريبة
الدخل تسبب بتفجر موجة غضب
شعبي.
وفــي املقابــل ،كشــفت مصادر
رســمية أن العاهــل األردني كلف
لتشــكيل احلكومة اجلديدة الرزاز،
وهو خبير اقتصادي ويشــغل منذ
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والتعليم.
وسبق أن عمل رئيســا جمللس إدارة
البنــك األهلي األردنــي ،كما كان
رئيسا للفريق الفني األردني إلعداد
االستراتيجية الوطنية للتشغيل،
ومديرا ً عامــا ً للضمان االجتماعي.
كما ســبق ان عمل مديرا عاما في
البنك الدولي في واشنطن وبيروت.
وضاق اخلناق علــى حكومة امللقي
بعــد اســتمرار االحتجاجات على
مدى األيام املاضيــة ،والتي طالبت
بســحب مشــروع قانــون ضريبة
الدخل مــن مجلس النــواب ،قبل
أن تتحول إلى املطالبة باســتقالة
احلكومة.
وحــدة االحتقان في الشــارع على
حكومة امللقي ومناداة املتظاهرين
بإسقاطها ورحيل البرملان ،وتوسيع
قاعدة مطالبهم ،أدت إلى استدعاء
امللقــي للمثول أمــام امللك امس،
ليعلن بعدها قرار االستقالة.
وكان امللقــي عني رئيســا للوزراء
فــي مايــو  ،2016وعهــد إليــه
مبســؤولية إحياء االقتصاد املتعثر،
وإنعاش األجواء التي تأثرت بســبب
االضطرابات اإلقليمية.
وكانــت التظاهــرات والتجمعات
قد جتــددت ليلة امس االثنني لليوم
اخلامس علــى التوالــي في عمان

دعا الملك عبد
اهلل رئيس
الوزراء الى
لقاء امس
االثنين  ،يرجح
انه سيمهد
الستقالته

ومحافظــات أخرى ضد مشــروع
قانــون ضريبة الدخــل الذي ينص
على زيادة االقتطاعــات الضريبية
من مداخيل املواطنني.
وفي غضون ذلك ،اســتأذن مجلس
النواب االردني اليوم ،امللك عبد اهلل
لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت
ممكن لبحــث الزيــادات الضريبية
املقررة.
ونقلت وكالة أنبــاء االردنية (بترا)
عن رئيــس اجمللس عاطف الطراونة
قوله «لــدى اجمللس رغبة كبيرة برد
تعديالت قانــون الضريبــة» التي
أججــت أكبــر احتجاجــات منذ
ســنوات فــي عمان ومــدن أردنية
أخرى.
وأضافت نقال عن الطراونة «مجلس
النواب اجته امس االثنني الستئذان

امللك لعقد دورة اســتثنائية بأقرب
وقت» ،متابعا «فــي رد القانون نزع
لفتيل االحتجاجات التي تشهدها
بعــض مناطــق اململكــة نتيجة
اســتعجال احلكومة في إرســال
التعديالت قبل إجراء حوار شــامل
عليها» .وخــاب األيام اخلمســة
املاضية ،جتمع نحو خمســة آالف
شــخص قرب مبنى رئاسة الوزراء
االردنية في عمان ،وســط اجراءات
أمنية مشــددة ،هاتفني «الشعب
يريد إســقاط احلكومــة» .وحمل
البعض الفتات كتب على بعضها
«مستمرون حتى رحيل احلكومة»،
و»لن نركع» و»انا مواطن ولســت
جهاز صراف آلي».
وزار ولي العهد االردني حســن بن
عبــد اهلل موقــع التظاهرة امس

االثنني  ،وقال متوجها الى االجهزة
األمنية في املكان «يجب ان يعبروا
عــن انفســهم وعن آرائهــم .أما
واجبنا فهو أن نحميهم .نحن وهم
وراء امللك ،نريد حماية هذا البلد».
وتتواصل االحتجاجات منذ االربعاء
املاضي ضد مشــروع قانون ضريبة
الدخل وسياسة رفع االسعار.
واتخذت احلكومة إجراءات تقشف
ورفــع أســعار شــملت خصوصا ً
احملروقات واخلبز في السنوات الثالث
املاضيــة ،اســتجابة لتوجيهــات
صنــدوق النقــد الدولــي بإجراء
إصالحــات اقتصاديــة متكنها من
احلصــول على قــروض جديدة ،في
ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وجتاوز
الدين العام  35بليون دوالر.
ووفقــا لالرقــام الرســمية ،ارتفع

معــدل الفقــر مطلع العــام الى
 20في املئة ،فيما ارتفعت نســبة
البطالة إلى  18.5في املئة ،في بلد
يبلغ معدل االجور الشــهرية فيه
حوالى  600دوالر واحلد االدنى لالجور
 300دوالر.
واحتلــت عمان املركــز األول عربيا
في غالء املعيشــة ،والـ  28عاملياً،
وفقا لدراسة نشرتها أخيرا ً مجلة
«ذي ايكونومست» .ودعت النقابات
املهنية الى تنفيذ اضراب واعتصام
جديد االربعاء املقبل.
هــذا وتواصلــت االحتجاجــات
واملســيرات في عمان ومدن أخرى
أردنية على خلفية رفض احلكومة
سحب قانون ضريبة الدخل ،وفشل
احملادثــات مــع النقابــات املهنية
مســاء أول من أمس ،والتي أجريت

بوســاطة رئيس مجلــس النواب
عاطف الطراونة.
واكدت مصادر بأن اجتماع مجلس
تضمن موافقة العاهل
السياسات
ّ
األردني على عقد الدورة االستثنائية
جمللس األمة بعيد عطلة عيد الفطر
ليتسنى جمللس النواب التعامل مع
قانــون ضريبة الدخل مبــا يتجاوب
ومطالب احملتجني.
وخرجت املســيرات واالحتجاجات
في مناطق واســعة مــن اململكة،
مغلقــة شــوارع وطرقا ً رئيســة.
واســتخدمت قوات األمــن القوة
في تفريــق املتظاهريــن واعتقال
عدد منهــم ،وإعادة فتــح الطرق
والشــوارع ،في وقت أفــادت أنباء
بإصابة رجل أمن بإطالق نار مجهول
املصدر.

تعديالت في أعلى هرم الجيش الكوري الشمالي
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت سيئول امس االثنني انها تراقب
التعديالت التي جرت في صفوف اجليش
الكوري الشمالي بعد معلومات اشارت
الى ان بيونغ يانغ اســتبدلت ثالثة من
اعلى ضباطها قبل القمة املرتقبة مع
الواليات املتحدة.
وبحســب الصحافة فــان التعديالت
اجلاريــة ميكــن ان يكــون هدفها منع

احتجاجات محتملة من قبل كوادر في
اجليش الكوري الشمالي على تغييرات
ممكنة في مجال السياسة النووية.
وســيلتقي الرئيس االميركــي دونالد
ترامب الزعيم الكوري الشــمالي كيم
جونغ اون في  12حزيران في سنغافورة.
وســتكون الترســانة النووية الكورية
الشــمالية في مقدم جــدول اعمال
املباحثــات .وفــي نهاية ايار كشــفت

تقـرير

وســائل االعــام الرســمية الكورية
الشمالية ان كيم سو جيل عني مديرا
للمكتب السياسي العام واسع النفوذ
في اجليش بدال لكيم جونغ غاك.
واوردت وكالــة االنبــاء الكوريــة
اجلنوبية يونهاب نقــا عن مصادر في
االســتخبارات ان رئيــس هيئة االركان
امليجور جنرال ري ميونغ ســو استبدل
ايضا مبساعده ري يونغ غيل.

واضافــت الوكالة ان وزيــر الدفاع باك
يونغ ســيك حل محله ايضا نو كوانغ
شــول الذي كان يشــغل حتــى االن
منصب نائب اول لوزيــر .واعتبرت وزارة
التوحيــد الكوريــة اجلنوبيــة ان هذا
التعديــل الواســع اذا تأكد ســيكون
امــرا غيــر معتــاد .ويحظــى «جيش
الشــعب الكــوري» بنفوذ واســع في
كوريا الشــمالية حيث يشكل عصب

الســلطة .وغالبا ما يظهر كيم والى
جانبه جنراالت من جهة وشــخصيات
مدنية من جهة ثانية خالل االحتفاالت
املهمة .بحســب باحثني في موقع «ان
كي ليدرشــيب ووتش» فان التعديالت
في صفوف املكتب السياســي العام
لــدى اجليــش «تشــكل اســتمرارية
لسياسة تشــديد الرقابة على اجليش
من قبل احلزب».

ويــرى الباحثون ان املكتب السياســي
قد يكون قادرا علــى التصدي لقرارات
القيادة الكورية الشمالية او ان يحاول
االستفادة من املســاعدة االقتصادية
املستقبلية من كوريا اجلنوبية.
واوضح املوقع ان املدير اجلديد للمكتب
كيم ســو جيــل ،ضابط يضــع فيه
الزعيم الكوري الشــمالي «ثقة كبيرة
جــدا» .وبعدما امر باعــدام زوج عمته

جانغ ســونغ ثايك بتهمة اخليانة عام
 ،2013عينــه كيم جونــغ اون في جلنة
بيونغ يانــغ حلزب العمال ،احلزب الوحيد
احلاكم ،بحسب املصدر نفسه.
واضافــت الوكالــة نقال عــن مصدر
في االســتخبارات «يبدو ان الشــمال
اســتقدم وجوها جديدة الن املسؤولني
الســابقني كانت تنقصهم املرونة في
طريقة تفكيرهم».

ردود فعل سلبية في الواليات المتحدة

رسوم ترامب الجمركية «هجوم» على النظام التجاري متعدد األطراف
الصباح الجديد ـ وكاالت:
صــرح الري كودلو مستشــار الرئيس
األميركــي بأن قــرارات دونالــد ترامب
التجاريــة قد تكون لهــا تداعيات على
االقتصاد األميركــي ،لكنه أضاف بأنها
تهــدف إلى إصــاح نظام جتــارة دولي
يقوضه «مخادعــون» .وكان ترامب قد
قرر فرض رسوم جمركية على استيراد
الصلــب واألملنيوم من االحتــاد األوروبي
وكندا واملكســيك دخلت حيز التنفيذ
منذ اجلمعة املاضي.
وأقر كبيــر املستشــارين االقتصاديني
للرئيــس دونالد ترامب امس االول األحد
بأن النزاع التجاري بني الواليات املتحدة
وحلفائهــا قد تكون لــه تداعيات على
االقتصاد األميركي.
لكنــه اعتبر أن انتقــادات رئيس الوزراء
الكندي جاسنت ترودو مبالغ فيها بعدما
رأى األخير أن احلجة الرسمية األميركية
لفرض رسوم جمركية جديدة «مهينة
ومرفوضة».
وكان الرئيس األميركــي دونالد ترامب
قد جنح في تعكيــر جو قمة مجموعة
الســبع اجملتمعة في فانكوفر الكندية
لغاية السبت املقبل بإعالنه قرار فرض
رســوم جمركية على استيراد الصلب
واألملنيــوم مــن االحتاد األوروبــي وكندا
واملكســيك ،والتي دخلت حيز التنفيذ
اجلمعة ،ما يدفــع االقتصاد العاملي إلى
شفير حرب جتارية.
وصــرح الري كودلــو لشــبكة فوكس
نيــوز «أرى أن رد فعل ترودو مبالغ فيه .ال
أحد ينكر أنه صديــق وحليف للواليات
املتحدة .ولكن علينا أن نحمي أنفسنا».
وأوضح أن قــرارات دونالد ترامب تهدف
إلى إصــاح نظام جتــارة دولي يقوضه

دونالد ترامــب فرضها على الواردات من
الصلــب واألملنيوم ،منــدد ًة بـ»هجوم»
على النظام التجاري املتعدد األطراف.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن
«سوء استخدام بند األمن القومي من
قبل الواليات املتحدة يشــكل هجو ًما
متعم ًدا على النظــام التجاري املتعدد
األطراف ( )...وسيكون له بالتأكيد تأثير
خطير على نظــام التجــارة العاملي».
وأضافت الوزارة أن «الصني تعارض ذلك
بشدة».

«مخادعون».
وقال «هذا ليــس خطأ ترامب .إنه خطأ
الصني ،أوروبا ،و(اتفاق) نافتا (للتبادل احلر
في أميركا الشــمالية) .انه خطأ من ال
يريــدون تبادال جتاريا ورســوما جمركية
وحمايــات متبادلــة .أن ترامب يرد على
استغالل عمره عقود».
من جهتها ،نبهــت وزيرة خارجية كندا
كريستيا فريالند عبر شبكة سي إن إن
إلى عقم السياســات احلمائية ،وقالت
«إنها عبرة العشــرينيات والثالثينيات.
آمل فعال بأن يأخذ النــاس وقتهم في
استخالص عبر من التاريخ وأال نعود إلى
كل ذلك».
لكن الواليات املتحدة تصر على مواجهة
حلفائها ،وخصوصا في إطار مجموعة
الســبع ،عبر ضرب صناعتــي الصلب
واألملنيــوم .وانتهى اجتمــاع مجموعة
السبع الســبت في كندا باحتجاج أبرز
حلفــاء واشــنطن ومطالبتهم ترامب
بالعودة عن قراره فرض الرسوم .ويلتقي
قادة مجموعة الســبع األسبوع املقبل
في كيبيك.
االحتاد األوروبي «مستعد للرد»
وعلى خلفية قرار ترامب قال نائب رئيس
املفوضية األوروبية يركي كتاينن اجلمعة
إن االحتاد «مستعد للرد» واتخاذ إجراءات
في مواجهــة الضرائب األمريكية على
الصلب واألملنيــوم إذا لزم األمر لكنه ال
يزال يفضل «احلوار» مع واشنطن.
وقال خالل مؤمتر صحافي في بروكسل
«نحن مستعدون وسنكون مستعدين
التخــاذ إجــراءات إذا لزم األمــر إلعادة
التوازن» بخصوص املنتجات األمريكية
األبرز مثل اجلينز أو زبدة الفستق.
ويشــار إلى أن االحتاد األوروبي أعد منذ
عدة أيام الئحة تضم عشرات املنتجات

ترامب
من الصلب ومســتحضرات التجميل
ومالبس ومواد غذائية او سيارات ،ميكن
أن تفرض عليها رسوما عالية.
وأضــاف نائب رئيــس املفوضية «نأمل
في أال نضطر للقيــام بذلك» موضحا
أن «الهــدف األول لالحتاد األوروبي ال يزال
احلوار مع الواليــات املتحدة لتجنب أية
أضرار جانبية».
مــن جانبه ،انتقــد الوزيــر البريطاني
للتجــارة الدوليــة ليام فوكــس  ،قرار

الواليات املتحدة فرض رسوم على واردات
الصلب واألملنيوم ،قائال إن ذلك يشــكل
«طريقة سيئة» إلدارة األعمال التجارية.
واعتبر فوكس أن «احلمائية والرسوم لم
تنجحا يوما» ،مشيرا إلى أنه سيتوجه
إلى واشــنطن األســبوع املقبل إلجراء
محادثات مع املسؤولني األمريكيني في
شأن الرسوم واإلعفاءات احملتملة حللفاء
الواليات املتحدة.
كذلك ،اعتبر اليابان اجلمعة أن الرسوم

التــي فرضتها الواليــات املتحدة على
اســتيراد الصلب واألملنيوم «مؤسفة»،
قائــا إن هذا اإلجراء ميكــن أن يكون له
«تأثير خطير» على العالقات االقتصادية
بني طوكيو وواشنطن.
*بكني تندد بـ»هجوم خطير» على
التجارة متعددة األطراف
ع ّبرت الصني عن «معارضتها الشديدة»
للرســوم األميركية التي أعلن الرئيس

*الغارد تخشى من تصعيد «متبادل»
قالــت مديرة صنــدوق النقــد الدولي
كريســتني الغــارد إنها تخشــى من
تصعيد «متبادل» للثأر التجاري بسبب
الرسوم اجلمركية التي فرضها الرئيس
األميركــي دونالد ترامــب مما قد يقوض
الثقة واالستثمار.
وقالت الغارد خالل منتــدى لصحيفة
واشــنطن بوســت حول قضايــا املرأة
إن األثر االقتصادي املباشــر للرســوم
ليس هــو أكثر ما يقلقهــا ولكن دوره
في «إطالق» ردود انتقامية من شــركاء
جتاريني حول العالم.
وتابعت «ذلــك التصعيد هــو في حد
ذاته اخلطر بسبب أثره على جميع تلك
االقتصــادات وأثره علــى الثقة أيضا»
مشــيرة إلى أن التجــارة ظلت محركا
للنمو الــذي حقق تعافيــا عامليا أقوى
خالل األشهر األخيرة.
*ردود فعل سلبية في الواليات
املتحدة
أثار قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب
فــرض ضرائب علــى واردات من الفوالذ
واألملنيــوم ردود فعل ســلبية في عالم
السياســة واألعمــال داخــل الواليات

املتحدة أيضا.
فقد ندد الرئيس اجلمهوري جمللس النواب
بول راين علنا اخلميس بقرار ترامب فرض
الضرائب .وقــال في بيان «أخالف القرار
وأخشــى عواقب ال ميكن التكهن بها»،
مشيدا في الوقت نفسه باالستثناءات
لكندا واملكسيك.
جون ماكني قال السناتور اجلمهوري عن
يوتا جون ماكني إن «األمن القومي يجب
أن يلعــب دورا مهما فــي قراراتنا على
صعيد التجارة لكن يجب أال يستخدم
ذريعة للحمائية» ،وذلــك تعليقا على
تبرير ترامب فرض هذه الضرائب بدواعي
األمن القومي.
فورد علقــت متحدثة باســم املصنع
األميركي للسيارات «مع أن فورد تشتري
غالبية حاجتها من الفوالذ واألملنيوم في
الواليات املتحــدة إال أن هذا القرار ميكن
أن يترجم بزيادة في أسعار املواد األولية
على الصعيــد الوطني ما سيســيء
إلى القــدرة التنافســية للصناعيني
األمريكيني».
االحتــاد الوطني لبائعــي التجزئة أعلن
رئيس االحتاد الوطنــي لبائعي التجزئة
«أنهــا ضريبة ال ضرورة لهــا على كل
أســرة أمريكيــة وجــرح نتســبب به
ألنفسنا القتصاد األمة».
وتابع أن املستهلكني يواجهون صعوبات
في جنــي ثمار إصــاح الضرائب «هذه
األرباح ســتزول بســرعة نتيجة ارتفاع
أســعار مــواد تتــراوح مــن العبوات
إلى الســيارات مــرورا إلــى املنتجات
اإللكترونية
احتاد الصناعات األميركية صرح سكوت
بول رئيس احتاد الصناعــات األمريكية
«نأمل أن ترســي هذه الضرائب أسس
اقتصــاد أكثر متانــة» ،معتبــرا أنها
ستؤدي إلى إنشاء وظائف.
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ارتفاع معدل

التضخم في تركيا

العراق :اتفاقنا مع إيران يقضي تصدير
 ٦٠ - ٣٠ألف برميل من كركوك

الصباح الجديد  -وكاالت:
أظهرت بيانات رسمية يوم امس االثنني أن أسعار
املســتهلكني في تركيا قفزت بنســبة أعلى من
التوقعات بلغت  1.62باملئة في مايو أيار املاضي ما
أدى لتسجيل الليرة مكاسب نتيجة توقعات بان
يرفع البنك املركزي أسعار الفائدة هذا األسبوع.
وفي اجتماع طــارئ في  23مايو أيــار رفع البنك
املركزي أســعار الفائدة ثالث نقاط مئوية لدعم
الليرة .وبعــد البيانات ارتفعــت العملة التركية
إلى أقل من  4.6ليرة للدوالر من  4.6563ليرة عند
اإلغالق يوم اجلمعــة .وال تزال الليــرة منخفضة
 17باملئة عن مســتواها في بدايــة العام .ويعقد
البنك املركزي اجتماعه لتحديد سعر الفائدة يوم
اخلميس.
وفي استطالع أجرته رويترز توقع محللون أن يرتفع
مؤشر أسعار املستهلكني  1.45باملئة على أساس
شهري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النفــط العراقية
عن بدء تدفق نفــط كركوك الى
ايران بكميات تتــرواح بني  ٣٠الى
 ٦٠ألــف برميــل يوميــا ً لغرض
مقايضتــه ،الفتة الــى ان هناك
مشروعا إلنشاء خط استراتيجي
من كركوك الى احلــدود االيرانية
لنقل النفط اخلام.
وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم
جهاد فــي تصريحات صحفية إن
«تدفق النفط عبر احلوضيات الى
ايران مــن نفط كركوك هو ضمن
االتفاق الــذي أبرمته وزارة النفط
مــع وزارة النفــط اإليرانيــة في
صفقة تبادليــة بنفس الكميات
واملواصفات والذي يقضي بتصدير
النفط العراقي من حقول كركوك
عبر احلوضيات الى احلدود العراقية
 اإليرانيــة بالقــرب من منطقةكرمنشاه على ان تسلم الكميات
نفسها في املوانئ التصديرية في
جنوب العراق».
وأضــاف جهــاد ،ان «معــدالت
التصدير مــن  60-30الف برميل
باليــوم ســتنقل عبر ســيارات
حوضية» ،مبينــا انه «من املؤمل
انشــاء انبــوب ميتد مــن حقول
كركوك الى احلــدود لنقل النفط
بطاقة  250الف برميل باليوم».
وتابــع جهــاد ،أن «هــذا االتفاق
سيســهم في تصريف جزء من
نفط كركــوك وتصديــر النفط
البديل املتسلم مباشرة عبر املياه
اإلقليميــة في جنــوب العراق»،
مشــيرا ً الى ان «ايران ستستفاد
من هذا النفط الغراض التصفية
وتغطيــة احتياجــات منطقــة
كرمنشاه».
وأشار جهاد الى ان «صادرات العراق
من حقول كركــوك متوقفة عبر
املنفذ الشمالي بسبب اخلالفات
بني احلكومــة االحتادية وحكومة
االقليم ،ويتطلب من وزارة النفط
تصريــف النفــط املســتخرج
وبالتالي ســتكون لهذه اخلطوة
فرصة لتصريف النفط من حقول
كركوك وتصديره وضمان ايرادات

ستنقل معدالت
التصدير من 60 - 30
ألف برميل باليوم
عبر سيارات حوضية،
ومن المؤمل إنشاء
أنبوب يمتد من حقول
كركوك الى الحدود
لنقل النفط بطاقة 250
ألف برميل باليوم

أسعار النفط تتراجع مع

زيادة اإلمدادات العالمية

حقول نفط كركوك «ارشيف»
اضافية للخزينة االحتادية».
مــن جانبهــا اعلنــت احلكومة
االيرانية في وقت سابق االحد ،عن
بدء عملية مقايضة نفط مدينة
كركوك معها.
وبحســب وكالة «ارنــا» االيرانية
الرسمية« ،بدأت عملية مقايضة
نفط مدينة كركوك مع إيران بعد
حل مشكلة النقل بني الطرفني».
وأضافت الوكالة أن «وزارة النفط
نشــرت على موقعها اإللكتروني
تقريرا ً اشارت فيه إلى أن شاحنات
النفــط العراقــي القادمــة من
مدينة كركوك دخلت إلى األراضي
اإليرانيــة لتفريــغ حمولتها في
خزانات مدينة درة شهر (غرب)».
وكانــت وزارة النفط قــد اعلنت
يــوم الثالثــاء املاضي بــدء ضخ

جتريبي من حقــول نفط كركوك
إلى بغداد بعد إعــادة تأهيل أحد
األنابيب ،مشــيرة إلى ســعيها
ملعاودة التصدير عبر ميناء جيهان
التركي.
وقال عاصم جهاد إن «الوزارة بدأت
بالضخ التجريبــي للنفط اخلام
من حقول كركوك إلى املنشــات
النفطيــة في العاصمــة بغداد
بعد تأهيل أحــد األنابيب اخلاصة
بنقل النفط اخلــام إلى املصافي
العراقية» ،مبينا ان «االنتاج احلالي
حلقول كركــوك يبلغ بحدود 150
ألف برميل قابلة للزيادة».
وأضاف جهــاد ،أن «االنتاج احلالي
حلقول نفط كركوك يســتخدم
لالستهالك احمللي» ،مشيرا إلى أن
«الوزارة تســعى إلى إعادة تصدير

النفط عبر جيهان التركي لتوفير
األموال للخزينة االحتادية».
كمــا وقعــت وزارة النفــط مع
شــركة  Bpالعامليــة على عقد
تطوير احلقول النفطية مبحافظة
كركوك ،مبينة انه ســيتم وضع
احللول الســتثمار الغاز املصاحب
للعمليات النفطية ايضا.
وقال وزير النفط علي جبار اللعيبي
فــي بيان له تســلمت « الصباح
اجلديد» نســخة منه ان «الوزارة
وقعت مــع شــركة  Bpالعاملية
على عقد تطوير حقول محافظة
كركوك» ،مشــيرا الى ان «تراجع
االنتاج النفطــي حلقول كركوك
بســبب الظروف والتحديات التي
شهدتها احملافظة طيلة السنوات
املاضيــة توجــب علينــا اعــادة

تقييم شامل للحقول واملنشآت
النفطية وإيجاد املعاجلات الفنية
املطلوبة وفق رؤية مســتقبلية
حديثة باســتخدام التكنلوجيا
احلديثة وهذا ماستقوم به شركة
 Bpالعاملية».
واضــاف اللعيبي ان «الشــركة
ســتقوم ايضــا بوضــع احللول
املناسبة الستثمار الغاز املصاحب
للعمليات النفطية وزيادة االنتاج
ممايدعم احلاجــة احمللية من هذه
املادة».
من جهته ،قال الرئيس االقليمي
لشــركة  Bpفي الشرق األوسط
مايكل تاونسد ان شركته ستقوم
وفق هذا العقد بإجــراء التقييم
الشــامل للحقــول النفطيــة
ووضع احللول املناسبة للمشاكل

الفنية واملعاجلــات الالزمة ،فضال
عن عمليات التطوير ورفع كفاءة
األداء الفنــي واالنتاجي للحقول
واملنشآت النفطية».
وحقــل كركــوك يعــد خامس
أكبر حقل فــي العالم من حيث
الســعة ،وهو عبــارة عن هضبة
يقطعها نهر الزاب الصغير ويبلغ
طولها نحــو  96.5كم في عرض
يبلغ نحو أربعة كم ،ويتراوح عمق
آبار حقل كركوك بــن  450مترا
إلى  900متــر .ومعدل إنتاج البئر
الواحــدة  35ألف برميــل يوميا،
ويقدر االحتياطي النفطي املوجود
في كركــوك بحوالــي  13مليار
برميل ،أي أنه يشكل حوالي 12%
من إجمالــي االحتياطي العراقي
من النفط.

متابعة الصباح الجديد
أعلنــت احلكومــة اليابانية أمس
االثنــن أن الرســوم اجلمركيــة
التجاريــة التي فرضتهــا الواليات
املتحــدة على حلفائهــا قد حتمل
«تداعيــات خطرة» علــى العالقات

واملنظومة التجارية العاملية واصفة
الوضع بأنه «مؤسف للغاية».
ووجدت واشــنطن نفسها معزولة
خالل اجتماع عقده نهاية األسبوع
وزراء مال دول مجموعة السبع على
خلفية الرســوم اجلمركية املشددة

التي فرضتها علــى واردات الصلب
واالملنيوم.
وقــال الناطــق باســم احلكومة
اليابانية يوشــيهيدي ســوغا إنه
«أمر مؤســف للغاية بــأن الوضع
لم يتحســن حتى بعدمــا نقلت

اليابان للواليــات املتحدة مخاوفها
على مســتويات مختلفة» .ودخلت
طوكيو وواشــنطن في سجال في
شــأن السياســة التجارية بعدما
رفضــت الواليــات املتحــدة اعفاء
اليابان من الرسوم التي دخلت حيز

إلى ذلــك ،نعتقد أنها ســتحمل
تداعيــات خطــرة علــى التعاون
االقتصادي بــن احلليفيتني ،اليابان
والواليات املتحــدة ،وعلى املنظومة
التجارية املتعددة األطراف اخلاضعة
لقواعد منظمة التجارة العاملية».

بعد التأكد من سالمتها وجودتها واستيفائها للشروط

السلطات الروسية ترفع الحظر عن استيراد البطاطا المصرية
الصباح الجديد  -وكاالت:
رفعت الســلطات الروسية احلظر
املفروض على اســتيراد البطاطا
املصريــة مــن  8مناطــق زراعية،
وســمحت ببدء التصدير من هذه
املناطق بدءا من يوم األربعاء املقبل.
وقال بيان صدر عــن وزارة التجارة
والصناعة املصريــة ان القرار يأتي
تتويجا ً للمفاوضــات التي أجريت
في روســيا أخيــرا ً علــى هامش
فعاليــات اللجنــة املصريــة -
الروسية املشتركة التي عقدت في
العاصمة موســكو نهاية الشهر

املاضي ،والتي تناول خاللها القيود
املفروضــة على تصديــر البطاطا
املصرية مــن املناطق الثماني منذ
عام .2015
وقــال وزيــر الصناعــة والتجارة
املصري طــارق قابيــل إن املكتب
التجاري املصري في موســكو رتب
لقــا ًء بــن رئيــس اإلدارة املركزية
للحجــر الزراعي املصــري أحمد
العطــار ،ومســؤولي الهيئــة
الفيديراليــة للحجــر الزراعــي
والبيطري الروسية.
وناقش اجلانبان املشــكالت الفنية

التي تعــوق حركــة الصــادرات
والــواردات الزراعية بــن البلدين،
ومن بينها البطاطا ،وأكدوا أهمية
قصر حظر اســتيراد البطاطا من
احلوض الزراعي (املزرعة) الذي يثبت
وجود العفن البني فيه ،وأال يكون
احلظر من املنطقــة بالكامل كما
حدث في السنوات األخيرة.
وأوضــح الوزير املفــوض التجاري
ناصر حامد ،رئيس املكتب التجاري
املصري فــي موســكو ،أن اجلانب
الروســي أصــدر قراره بعــد قيام
اجلانب املصــري بإمــداده بنتائج

تقـرير

التحاليل التي متت بناء على طلب
روســي حــول العفــن البني في
بعض املزارع التي مت تصدير بطاطا
منها لروســيا ،وتأكــدت الهيئة
الفيديراليــة الروســية للحجــر
الزراعــي والبيطري من ســامة
إجراءات زراعــة البطاطا املصرية
وتصديرها ،وجودتها واســتيفائها
شــروط ومواصفــات الصحــة
والصحــة النباتيــة الروســية
الدولية.
وحققــت الصــادرات املصريــة
للسوق الروســية خالل عام 2017

طفرة كبيرة جتــاوزت للمرة األولى
حاجز الـ 500مليــون دوالر ،متثلت
في الصــادرات الزراعية وقطاعات
الصناعات الطبية والهندســية
والكيماويات واملنسوجات واملالبس
وغيرها ،كما زادت معدالت الواردات
املصرية من روسيا االحتادية والتي
تعود لكونها ســلعا ً إستراتيجية
حتتاجهــا الســوق املصريــة مثل
القمح وبعض املنتجات البترولية
واآلالت واملعدات.
وتتطلــع احلكومــة املصرية إلى
اإلســراع فــي بــدء املفاوضــات

الذهب مستقر مع تقلص

تأثير توقعات رفع الفائدة

ّ
اليابان تحذر من «تداعيات خطرة» للرسوم الجمركية األميركية
التنفيذ اجلمعة.
وقال سوغا للصحافيني إن «اجراءات
احلكومة األميركيــة التجارية التي
تشير إلى أنها مرتبطة بأمنها تثير
قلقنا في شــأن إمكانية تعطيلها
لألســواق العاملية» .وتابع «إضافة

الصباح الجديد -وكاالت:
تراجعت أســعار النفط اخلام في العقود اآلجلة
امس (االثنني) ،مع تأثر السوق سلبا ً بارتفاع اإلنتاج
األميركي إلى مســتوى قياســي وتوقعات بزيادة
إمدادات «منظمة البلدان املصدرة للنفط» (أوبك).
وهبط خام القياس العاملي مزيج «برنت»  34سنتا ً
أو  0.4فــي املئة إلــى  76.45دوالر للبرميل بحلول
الســاعة  05:31بتوقيــت غرينيتــش ،منخفضا ً
للجلسة الثانية.
ونزل خــام غرب تكســاس الوســيط األميركي
في العقود اآلجلة ثالثة ســنتات إلى  65.78دوالر
للبرميل .وكانت الســوق خســرت حوالى ثالثة
في املئة األســبوع املاضي ،بعــد هبوطها حوالي
خمسة في املئة في األسبوع السابق.
وقال «إيه.إن.زد» في مذكرة« :الطلب على النفط
اخلام يتعرض لضغوط مع استمرار تركيز السوق
على النقاش بني أعضاء أوبك بخصوص ما إذا كان
ينبغي لهم أن يزيدوا اإلنتــاج في وقت الحق هذا
العام».
وأضاف« :فــي الواليات املتحــدة ،قدمت البيانات
أيضا ً صورة قامتة .فقد ارتفــع إنتاج النفط اخلام
إلى مســتوى قياســي آخر ،بينما تسارع نشاط
احلفر من جديد».
وناقشــت الســعودية ،أكبر منتج فــي «أوبك»،
وروســيا زيــادة اإلنتــاج لتعويــض النقص في
إمدادات فنزويال وتبديد اخملاوف من تأثير العقوبات
األميركية على اإلنتاج اإليراني.
وقالــت «إدارة معلومــات الطاقــة» األميركية
اخلميــس إن إنتاج اخلام في الواليــات املتحدة في
آذار (مارس) املاضي ارتفع إلى  10.47مليون برميل
يومياً ،وهو مستوى قياسي شهري.

اخلاصــة بإبــرام اتفــاق التجارة
احلــرة بــن مصــر ودول االحتــاد
األوراســي ،التــي تضم روســيا
االحتادية وبيالروســيا وكازاخستان
وأرمينيا وقيرغيزســتان ،إذ يسهم
االتفاق في تعزيــز حجم املبادالت
التجارية واالستثمارات املشتركة،
واستئناف رحالت الطيران بني املدن
الروسية والغردقة وشرم الشيخ،
وعودة التدفق الســياحي الروسي
إلى مصر ،إذ سيســاهم في تعزيز
العالقــات بــن البلديــن وتطوير
التعاون االقتصادي.

الصباح الجديد -وكاالت:
تداولت أســعار الذهب ضمن نطــاق ضيق امس
االثنني فــي الوقت الــذي أضعفت فيــه اخملاوف
املســتمرة في شــأن حرب جتارية بــن الواليات
املتحدة وبقيــة دول العالم تأثيــر توقعات بزيادة
أسعار الفائدة األميركية هذا الشهر.
وبحلول الساعة  0751بتوقيت غرينيتش ،استقر
الذهب في املعامالت الفورية من دون تغيير يذكر
تقريبا عند  1293.23دوالر لألوقية ،بعدما بلغ أدنى
مســتوى منذ  23أيار (مايو) املاضي عند 1289.12
دوالر في اجللسة السابقة.
وانخفــض الذهب في العقــود األميركية اآلجلة
تسليم آب (أغســطس) املاضي  0.2في املئة إلى
 1297.20دوالر لألوقيــة ،وتســارع منــو الوظائف
األميركية في أيار (مايو) املاضي ،وانخفض معدل
البطالة إلى  3.8في املئة وهو أدنى مســتوى في
 18عاما ،مــا يعزز التوقعات بأن مجلس االحتياط
االحتادي (البنك املركزي األميركي) ســيرفع أسعار
الفائدة هذا الشهر.
وبالنســبة للمعادن النفيســة األخرى ،ارتفعت
الفضــة في املعامالت الفوريــة  0.5في املئة إلى
 16.43دوالر لألوقيــة .وانخفــض البالتني  0.2في
املئة إلى  901.40دوالر لألوقية.
وفي وقت ســابق من اجللســة ،المــس البالتني
 894.55دوالر وهو أدنى مســتوياته فيما يزيد عن
أســبوع .وزاد البالديوم  0.9في املئة إلى 1008.10
دوالر لألوقية.

منحت عقودًا بقيمة  1.1مليار دوالر لشركات محلية

 6.6مليار دوالر استثمارات بتروناس الغراف
في صناعة النفط والغاز العراقية

بغداد ـ احسان ناجي:
تعــد بترونــاس احــدى كبريــات
الشركات الرائدة في مجال صناعة
النفط والغاز العاملية .فالشــركة
ومنذ بــدء عملياتها فــي العراق
(بصفتهــا املشــغل الرئيس حلقل
الغراف في محافظــة ذي قار) عام
 2010ومبعدل استثماري قارب نحو
 6.6مليار دوالر اميركي بلغت معدل
انتــاج وصل الــى  100الف برميل
يوميــا وبنســبة اجماليــة بلغت
 100مليــون برميل مــن الصادرات
التراكمية للعراق.
من جانب آخر فان الشركة تسعى
من خــال خططها التطويرية الى

رفع ســقف االنتاج ليبلغ نحو 230
الف برميــا يوميا بحلول عام 2020
في مســعى منها لضمــان النمو
االقتصادي واالزدهار لشعب العراق.
وكجزء من هذه اخلطط فقد بادرت
شــركة بترونــاس لرفع مســتوى
الوعــي بسياســاتها ومعاييرها
وتوقعاتهــا التعاقديــة من خالل
برامج التطوير السنوية للمقاولني
احملليني .والهدف من ذلك هو تثقيف
املشاركني احملليني بشأن متطلبات
املناقصة الفنية والتجارية وكذلك
إعداد هــؤالء املتعاقديــن احملليني
إلعــداد وتقدمي عــروض العطاءات،
األمر الذي قد يزيــد في وقت الحق
من فرصهم في الفوز بالعطاءات.
وباعتبارهــا شــركة نفــط دولية

تعمل في العــراق ،فــإن بتروناس
توفر للمزودين واملقاولني العراقيني
الناجحني التدريب الــازم مللئ أي
ثغرات في قدراتهــم ،مثل املعايير
التي تتوقعها الشركة في الصحة
والسالمة والبيئة.
ومن خالل ذلك ،فان شركة بتروناس
توفر للشركات احمللية فرص العمل
مع شــركات النفط والغاز األخرى
في العراق أيضــا ،مبا يعود بالفائدة
على الصناعــة النفطية العراقية
بأكملها واالقتصاد األوسع.
ومنذ بدايــة عملياتها حتى نهاية
سجل  332مقاول
عام  ،2017فقد ُ
عراقي محلي لدى بتروناس ،ومت منح
عقــود بقيمة تزيد عــن  1.1مليار
دوالر أميركـــي لشركـات عراقيـة

محلية.
وتشــجع شــركة بتروناس جميع
املقاولــن ،بغــض النظــر عــن
منشأهم ،على توظيف املهندسني
العراقيني واملوظفني اآلخرين كلما
أمكن ذلك ،ومراقبة نشر املوظفني
العراقيــن احملليني لضمــان عمل
املقاولــن مــع املنظمــة لتطوير
القــدرات احمللية .عــاوة على ذلك،
يجــري تشــجيع املقاولــن على
املشــاركة في أنشــطة الشركة
لالســتثمارات االجتماعيــة لرفع
مستوى اجملتمع احمللـي احمليـط.
في جوهرها ،تســتهدف بتروناس
دعم متطلبات واحتياجات الطاقة
في العراق بطريقة مستدامة تفيد
األجيال احلالية واملستقبلية.
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اإلدارة األميركية ومواقفها من الملفات المهمة
لقمان الفيلي*

أكثر من  16شهرا ً مضت منذ تسلم
السيد دونالد ترامب منصب الرئيس
الـ 45للواليــات املتحدة االميركية،
ومن املفيد دراسة الواقع االميركي
اجلديدة والتفكير في منهج الرئيس
دونالد ترامــب وكيفية تعاطيه مع
امللفات الدولية املهمة وتأثيره على
منطقتنا ،ومنها العراق.
«اميــركا أوالً» ،هــو أحــد األهداف
الرئيســة التي كان يرددها الرئيس
ترامب مرارا ً وتكراراً ،ماذا يعني ذلك
في الواقع؟ كيف ميكن أن يفســرها
الناس خارج الواليات املتحدة؟.
قــد يجد املــرء صعوبة فــي حتديد
تداعياته وخارطــة تنفيذه الواضح
فــي عالــم يعتمــد كثيــرا ً على
اجلغرافيا-السياســية واجلغرافيا-
االقتصادية املعقدة ،هل يعني ذلك،
على سبيل املثال ،أن الواليات املتحدة
ســوف تنظر فقط إلــى مصاحلها
وحدهــا ،والبلدان األخــرى يجب أن
تقلق بشــأن أمنهــا وتنميتها؟ إذا
كان األمــر كذلك ،فنحــن بحاجة
إلى حتديد مجاالت التعاون ومكامن
اخلالف ايضاً..
من ناحية أخرى ماذا عن «مكافحة
االمــراض العامليــة العاجلة» مثل
داعــش واإلرهاب الدولــي؟ أو وضع
املؤسســات الدوليــة مثــل األمم
املتحدة وصنــدوق النقــد الدولي
والبنك الدولــي وغيرهم ممن حددوا
لنا البنية السياســية واالقتصادية
واألمنية العاملية في مرحلة ما بعد
احلرب العاملية الثانية.
فعالة
إذا لــم يكن لدينــا منابــر ّ
ملعاجلــة التحديــات العاملية ،فمن
وكيف سيتم توفير الرؤية العاملية
للمعاجلات؟ وخصوصا ً مع تعلق هذه
الــرؤى ببعض التحديــات العاجلة
للبشــرية مثل انتهــاكات حقوق
اإلنسان ،واجلرائم الرقمية ،وانتشار
التسليح النووي ،واالحتباس احلراري
العاملي ،والتهديــدات اإللكترونية،
ونقــص امليــاه ،والزيــادة العالية
للسكان ،واحلرب التجارية العاملية...
إلخ.
حتــى اآلن  ،يواجــه «اميــركا اوالً»
خطر تفســيره على أنــه «أميركا
قوية ،واميركا لوحدها لو لزم االمر»،
وباملناسبة هذه ليست باالنعزالية
كما يراها البعض بل اإلدارة اجلديدة
تقول عليكم ان تستجيبوا ملطالبي
ألنني احتــاج ان اركز على مصاحلي
وحتدياتي الداخليــة فقط ،ال ميكن
للمرء أن يكون ســاذجا ً ويتوقع من
الواليــات املتحــدة أن ترمي بثقلها
في معاجلة هذه التحديات البشرية
لوحدهــا ،بينمــا يقــف اآلخــرون
علــى جنــب ،وليس مــن الصواب
ايضــا ً أن تنظر البلــدان فقط في
مصلحتهــا اخلاصة على حســاب
األمن واالستقرار العامليني .مع إدارة
الرئيس ترامــب ،لدينا خطاب جديد
نحتــاج جميعا ً إلى فهم تشــعبه
وحدوده حتــى نتمكن مــن حتديد
اولوياتنا نحن مواطنو هذا العالم.

العبادي وترامب في لقاء سابق

اذ لم تأت طريقــة ومنهج تعاطي
الرئيس ترامب مــن فراغ ،فالبد أنها
جاءت كانعــكاس لبعض احلاجات
واخملاوف احلقيقية للشارع األميركي.
كما ال ميكن للمرء أن يتجاهلها على
أنها شعبوية تافهة ،أو انها تقتصر
علــى جغرافيــا الواليــات املتحدة
وحدهــا ،حيــث ان عناصــر الثقل
االقتصادي والسياسي والعسكري
االميركي الهائل مؤثرة بشكل كبير
على املتغيرات العاملية ،بغض النظر
عمــا إذا كان الرئيــس ترامب على
املســرح السياســي أم ال ،وضروري
ان ال ننســى اننا نرى هنــاك حراكا ً
سياسيا مشابها في أُوروبا.
فــي أعقــاب املأســاة واألعمــال
اإلرهابية في احلادي عشــر من أيلول
 ،2001ال ميكن للمرء جتاهل تصرفات
الواليات املتحدة األحادية اجلانب في
شــؤون مهمة وعديدة ،وقد ت ُرجم
هذا بوضوح في قــرار الرئيس بوش
بغزو العراق فــي العام  2003والذي
لــم يكن لديــه دعم مــن القانون
الدولي ،أو االستخدام واسع النطاق
لطائرات مــن دون طيار املقاتلة من
قبل الرئيس أوبامــا ،أو قرار الرئيس
ترامب في االنســحاب من اتفاقية
خطة العمل الشاملة املشتركة مع
إيران ،على الرغم من وجود معارضة
قوية خلمس دول كبرى لهذا القرار.
وميكن للمرء أن مييز بعض اخلصائص
للسياسة اخلارجية الدولية للرئيس
ترامــب ،أوال ً تعاملــه مــع امللفات
املعنية في هذا الشــأن كصفقات
آنيــة محــددة أكثــر مــن كونها
اســتراتيجية بعيدة االمد ،ويعني
نهــج الصفقات هذا أن املكاســب
على املدى القصير قــد تكون أكثر

أهمية منهــا على املــدى البعيد.
وهكــذا ميكن للــدول أن تغير رأيها
بشــكل أســرع ،وأن تتخلى عن أي
اتفاق ألن عواقبها محدودة ،وبالتالي
تصبــح األحادية والتق ُبــل باخملاطر
متشــابكني في سياســة الواليات
املتحدة .ولعل تخلي الرئيس ترامب
عن الكثيــر من التزامــات وبرامج
ســلفه الرئيس أوباما ليس ببعيد
عن الذاكرة
.
وقد يكــون مفيدا ً االشــارة الى أن
الرئيس ترامب يتأثر أيضا ً بالعالقات
الشــخصية ،وهنــا يبــرز أهمية
التفاعل معه عن قــرب مع القادة
السياسيني االخرين.
باإلضافة الى اخلصــال أعاله ،هناك
خصال إضافية متميزة لهذه اإلدارة،
مثــل التركيز علــى املصالح االنية
على حســاب العالقات التاريخية،
والطلب مــن االخر الدفــع مقابل
حماية وتعــاون الواليــات املتحدة،
باإلضافة الى انه يتعني على الواليات
املتحدة احلصــول على فوائد مالية
من هــذه الصفقات السياســية،
فضال ً عن حماية الوظائف في داخل
الواليــات املتحــدة .أي ان الواليات
املتحدة تقــول للــدول واملنظمات
العاملية ان املــال واالقتصاد اهم لي
من أي شــيء اخر ،واننا سنتعامل
مع هذه الــدول واملنظمــات بقدر
احلد األدنى والتي عموما ً ســتكون
تكتيكية ومحدودة.
وعليه نالحظ سعي الواليات املتحدة
إلظهار قوتها على الصعيد العاملي
عسكريا ً ومالياً ،وهنا قد نرى أهمية
تفوق املال على القوة العســكرية
والسياســية .دعونا ال ننســى أن

الرئيــس ترامب يســير على خطى
الرؤساء األميركيني األخيرين الذين
يعتقدون أن الواليــات املتحدة هي
أقوى العب في العالم ،واســتعداده
لفرض سياساته من خالل مزيج من
العناصر األحادية واملفاجئة والقوة
الصلبة/الناعمــة والتــي تؤدي الى
خلــق النتائج املرجوة ،أو في أســوأ
األحــوال تــردع األخريــن وجتعلهم
بالتفكيــر مرتني قبــل أن يتمكنوا
من جتاوز املصالــح األميركية .وقد
يقــول البعض إن مثــل هذا النهج
قد أعطى بعض الثمار إلدارة ترامب،
كما هــو احلال في صفقات الواليات
املتحــدة الثنائية مــع بعض الدول
الكبرى ،والنتيجة اإليجابية األولية
من امللف النووي لكوريا الشمالية.
وأخيرا ً في الساحة السورية ،حيث
كانت اســتجابة اإلدارة االميركية
وفعالة (من وجهة نظرهم)
مناسبة ّ
على ادعاءات قيام نظام دمشق بشن
هجمات كيميائيــة ضد مواطنيه،
اذ نفذ ترامب ما لم يفعله ســلفه.
في احلاالت أعاله ،قام الرئيس ترامب
بكسر الوضع القائم وفرض منهجه
اخلاص القوي والناعــم عليها .مع
ذلك ،فإن مثل هذا النهج الشــرس
يحمل في طياتــه أيضا ً فرصا ً على
املدى البعيد قد تؤثر على مصداقية
الواليــات املتحــدة ،كما هــو احلال
في االنســحاب من اتفاقية باريس
للمناخ والتي استغرق تفعيلها وقتًا
ً
طويل حتى اتت ثمارها للبشــرية،
أو حتديا ً للتجــارة العاملية القائمة
واتفاقياتها.
من ناحية أخرى ،قد ينظر االخر إلى
هذه األمور على أنها خدعة ولن تأتي
بثمارهــا كما هو احلــال مع احلملة

االنتخابيــة على اجلدار مــع اجلارة
املكسيك .دعونا ال ننسى أنه مبا أن
آليات احلكومة األميركية واســعة
ومعقــدة ،فإن تنفيذ أي سياســة
جديــدة يتطلــب وقتا حتــى يتم
هضمها وحتليلها وتطبيقها.
هــذه العالمــة الزمنية ليســت
معروفة جيدا ً أو تؤخذ بعني االعتبار
من قبل العديد من الالعبني ،وعليه
فأننا نســمع الكثير مــن الوعيد
والتصريحات الصاخبة ولكن ال نرى
حتى االن تفعيال مباشرا لها.
من الواضــح أن مثل هــذا النهج
الهجومي اجلديد من قبل الرؤســاء
االميركيني جتاه القضايا اإلقليمية
املعقــدة قــد يعنــي أن البعــض
سيحاول أن يرفع من قيمة منافعه
على اهتماماته.
في هــذه احلالــة وخصوصــا ً في
منطقتنــا فــأن اململكــة العربية
السعودية وإســرائيل هما الالعبان
اإلقليميان الرئيســان الــذان حاوال
االســتفادة من هذه السياســات
الهجوميــة والطموحــة اجلديدة
للمقيم اجلديــد في البيت األبيض.
وخير مثــال هي محاولة حل قضية
فلســطني مرة واحدة وإلــى األبد،
وباملثل جمع احلشود واجلهود للتركيز
ضد إيران كما لو أنها املصدر الرئيس
لعدم االستقرار في املنطقة.
من املفيد ان نذكر هنا ان إدارة ترامب،
اكثر من اسالفه ،يرى ساحة الشرق
األوســط من نظارات إســرائيلية
وســعودية .من جانب اخر ،الواليات
املتحــدة ال حتتــاج بعــد الى نفط
الشرق األوسط ورمبا ال ترى نفسها
ملزمة باتباع نهجها الســابق في
حماية مصالح حلفائهــا .اما االن

فالواليات املتحدة ال ترى دول املنطقة
من منطلق املصالح املشــتركة بل
تراها ،اكثر من أي شــيء ،كســوق
لبيع السلع االميركية اخملتلفة .بعد
احلادي عشر من أيلول  ،2001إذا نظر
املرء إلى الواليات املتحدة من اخلارج،
فأنه ال يســتطيع جتاهل أن الواليات
املتحدة لم تعد هي القطب الوحيد
في عاملنا كما كانت في السابق.
هنا قد نشــهد حتديات حروب باردة
جديدة متوقعة ضد الواليات املتحدة
من منافســيها ،وبالتالي ستظهر
التكنولوجيــا واحلــرب الرقمية ،أو
املناوشات احلادة ،أكثر تكراراً.
فضال ً عن ذلك ،فأن الواليات املتحدة
ال تســتطيع أن تدعــي احتكارها
متاما ً للمجــال اإللكتروني ،حيث ان
منافسيها ليســوا قلة او ضعفاء،
كالصني وروسيا على سبيل املثال ال
احلصر .من ناحية أخرى ،فإن القرارات
واألفعال األميركية األحادية جتعلها
تخسر أصدقاءها وحلفاءها بسرعة
كبيــرة ،كما في أوروبــا ،هذا االجتاه
يخلــق تأثيرا ً ســلبيا ً علــى املدى
الطويل لألمن العاملي.
هنا ستحاول أوروبا (املانيا واململكة
املتحدة وفرنسا على وجه اخلصوص)
إدارة شــؤونها وأمنهــا بعيدا ً عن
شــريكها التاريخــي الرئيس عبر
األطلسي ،وقد نرى في املستقبل أن
املزيد من األوروبيني لن يكونوا قادرين
على االعتماد على الدعم األميركي
عند حدوث كوارث أمنية او بيئية او
إقليمية او دولية .وكما هو معروف
في السياســة الدولية ،فأن روسيا
والصــن وغيرهمــا سيشــهدان
ويبحثان عن فرصة إلظهار تأثيرهما،
وبالتالي ســتفقد الواليات املتحدة

خصائصها األحادية القطب وبعض
من تأثيرهــا العاملي ،ومــن ثم فإن
االهتمام مبصالــح الواليات املتحدة
وتهديداتها لن يكون محور التركيز
الرئيــس للبلــدان األخــرى ،والتي
تعنــي في املقابل تقليــص القدرة
التنافسية واألمن العامليني للواليات
املتحدة األميركية.
اذن ما نراه االن من متغيرات مهمة
في واشــنطن جتعل املراقب يعتقد
اننا ســوف لن نســتطيع ان نتنبأ
مبا ســيعمل عليه الرئيس اجلديد.
ضعــف فهم معطيات قــرار االخر
وعــدم االطمئنان الــى انه فكر في
مصاحلنا ايضا ً (أي انه ال يعتمد على
منهجيــة ربح-ربح جلميع األطراف)
جتعــل الصديــق والعــدو يقلقان
وخصوصــا ً فــي تقييــم التبعات
احملســوبة وغير احملسوبة للخطوات
االميركيــة الن احللفــاء واألعــداء
ال يفهمونهــا دائمــا ً وســيأخذون
اإلشارات االميركية بشكل مختلف
بنا ًء على مصاحلهم اخلاصة.
واخيــرا ً لنــرى احلالة مــن منطلق
اكادميي ،في علــم اإلدارة واالعمال
هنــاك نظريــة تســمى (االبتكار
الــذي يخلــق حالة مــن الفوضى
)DISRUPTIVE INNOVATION
 ،والتي تشــير الى ان هنــاك نوعا
من االبتــكار يقوم بخلق شــبكة
جديدة للســوق والقيمــة ،مما يؤدي
الى تعطيل شبكة السوق والقيمة
احلاليــة ،ويحــل محل الشــركات
القائمــة واملنتجــات الرائــدة في
الســوق ،مما يــؤدي خللــق حالة من
الفوضى.
مت تعريــف املصطلــح وحتليله أوال ً
من قبل الباحث األميركي كاليتون
كريستنســن في عــام  ،1995وقد
متت تســميته بالفكــرة التجارية
األكثر تأثيرا ً فــي بداية القرن احلادي
والعشــرين .بالتأكيد ليســت كل
االبتكارات تخلق فوضى او خلال في
السوق ،حتى لو كانت ابتكارا ً ثورياً،
اال ان هذا النوع من االبتكارات التي
تخلق فوضى عاد ًة ينتجها املبادرون
ورجال األعمال ،بدال ً من الشــركات
الرائدة في السوق ،ألنها غير مربحة
مبا فيــه الكفاية فــي البداية وألن
تنميتهــا ميكن أن تســتنفد املوارد
النــادرة بعيــدا عن احلفــاظ على
االبتكارات(التي البد منها للتنافس
ضد املنافسة احلالية).
كما ميكن أن تستغرق عملية تغيير
الواقع وقتًا أطول للتطور من النهج
التقليدي واخملاطر املرتبطة بها أعلى
من األشــكال األخــرى املتزايدة أو
التطورية لالبتكارات.
هــل من املمكــن ان نرى فــي ادارة
ترامــب ومنهجه نوعــا ً جديدا ً من
السياســات االميركيــة والتي قد
توازي النظرية أعاله في تطبيقاتها؟
الزمــن وحده ســيجيب علمــا ً ان
الرئيــس يواجه تهديــدات داخلية
كبيرة ويزداد سخط الكثيرين على
أسلوب إدارته.
*ســفير العــراق الســابق لــدى
الواليات املتحدة األميركية.

اآلثار السلبية إلنشاء سد اليسو على نهر
دجلة وعلى دول الجوار ..العراق وسوريا
(دراسة في تقويم المجازفة)
رمضان حمزة محمد *
يعــد انشــاء الســدود املتعددة
االغــراض احــد اكبــر واهــم
مشاريع الهندســة املدنية التي
تنفــذ لتحقيق اهــداف التنمية
االقتصادية ،ولكن فــي كثير من
احلــاالت هنــاك تأثيرات ســلبية
علــى البيئــة وخاصــة تأثيــر
الســدود الكبيــرة علــى انظمة
االنهــار الرئيســة كالتغيــرات
اجليومورولوجيــة والهيدرولوجية
والبيئيــة ونهر دجلــة احد اهم
االنهــار العاملية العابــرة للحدود
وثانــي اكبر نهر فــي جنوب غرب
اســيا والتي يشترك فيها كل من
تركيا،العراق،سوريا،وايران ،وبطول
كلي يبلغ نحو( )1840كيلومترا
سد اليسو ينفذ في اعالي حوض
دجلة في دولة تركيا ضمن مشروع
عمــاق في جنــوب شــرق تركيا
يعرف مبشــروع (كاب) ويشــكل
انشاء هذا الســد عنصرا رئيسيا
مــن خطــة متكاملــة لتنمية
املياه اخملطط لها فــي عام 1970
ملســتجمعات املياه فــي اراضي
اعالي نهر دجلة عن طريق تخزين
املياه لري نحو  121000هكتار من
االراضي الزراعيــة وتوليد الطاقة
الكهرومائيىة

بناء وتشــغيل ســد اليســو في
حد ذاته ،ســوف يؤثر تأثيرا كبيرا
على هيدرولوجيــة ومورفولوجية
وبيئــة نهر دجلــة وبيئة املنطقة
التي يجــري النهر مــن اراضيها
حيث ســيغير من منط تدفق املياه
املوســمية عن طريق حجز جميع
حمــل النهر من الترســبات التي
تتدفق اثنــاء فيضــان النهر في
فصل الربيع وسيسبب في تقليل
تدفقــات النهر في فصل الصيف
الى سوريا والعراق الى مستويات
متدنية بحدود  60مترا مكعبا في
الثانية ،أن تشغيل السد الغراض
الــري والزراعــة ســيتم مبوجبه
حتويــل جزء كبير من ميــاه النهر
للغرض اعاله وســيقلل من تدفق
املياه من خزان ســد اليســو الى
مجــرى نهر دجلــة الطبيعي الن
ملء خزان ســد اليسو سيسبب
في انخفاض تدفــق املياه الى دول
املصــب وهي العراق وســورية مما
يخلق ظروفا صعبة جدا ســيما
ان املنطقة تشــهد ســنوات من
اجلفاف الشــديد وظروفا مناخية
قاســية .لذا فإن خزان سد اليسو
ســيكون عائقــا امــام موجات
الفيضان الكبيرة والتي تســاعد
في جتديد املــواد االنشــائية من
املواد الغرينية والرملية واحلصوية
(ونقص هذه املواد يؤثر سلبا على

اسعارها وجودتها وال سيما اقليم
كوردســتان يشهد حملة واسعة
فــي مجــال االعمــار والنهوض
احلضاري ) والترب الزراعية اخلصبة
واملواد العالقة والغذائية ويسبب
فــي نقــص األوكســجني واملواد
العضوية للثروة الســمكية في
نهر دجلــة وتخفيض منســوب
امليــاه اجلوفية في املكامن التحت
االرضية فــي منطقة مرور مجرى
النهــر وســيكون مشــروع ماء
دهوك الرئيســي املقام على نهر
دجلة في منطقة «خراب دمي» من
اوائل املشــاريع املائية ذات البعد
االســتراتيجي واالنســاني الذي
ســيتأثر بنقص االمدادات املائية
في مجــرى نهر دجلــة وحتى رمبا
يصــل هــذا التأثير الــى املناطق
اجملاورة جملرى النهر كذلك .باالضافة
الى هذا فانه مــن املمكن أن يؤثر
اقامة هذا السد سلبا على توليد
الطاقــة الكهربائيــة وخزن املياه
لالغــراض اخملتلفة من الســدود
املقامة على نهر دجلة في العراق
مثل سد املوصل واملشاريع املائية
االخــرى املقامة علــى مجرى نهر
دجلة داخل العــراق حتى ملتقاه
بنهــر الفــرات في كرمــة علي
قــرب البصرة فــي غضون بضعة
ســنوات الن اقامة هذا اخلزان على
سد اليسو ســيؤدي الى مستوى

رمضان حمزة محمد
كبير من التقلبات املوسمية على
طول مجــرى نهر دجلة ،وعند منع
الرواسب اخلشــنة والناعمة من
الوصول باستمرار وبشكل طبيعي
الى مجــرى النهر من خزان ســد
اليسو فان مياه النهر متيل للحث

وتآكل ضفاف وقاع النهر باستمرار
مما يغير شــكل النهر الهندسي،
وتخفيض مستوى مناسيب النهر
وزيادة مســتويات عالية من املواد
امللوثة من ميــاه الصرف الصحي
ومياه الصــرف الزراعي الى مجرى

النهر بدال من اجلريــان الطبيعي
قبل تنفيذ هذا املشروع الن التلوث
سيســبب فــي تقليــل ونقص
ملحوظ لألوكســجني املذاب في
مياه النهر لعــدم وجود محطات
معاجلة الصرف الصحي اســفل
الســد .ان نقص إمــدادات املياه
الى العراق وســورية سيسبب في
تدهــور نوعية املياه الســطحية
واجلوفية على حد ســواء بسبب
قلة الوارد املائي اخلــارج من خزان
سد اليســو وتصريف مياه البزل
من االراضي الزراعية التي تروى من
مياه خزان السد اضافة الى ما ذكر
فــان النتائج املترتبــة على انهيار
الســد بســبب اي حادث أو عمل
مــن أعمال الطبيعة او االنســان
ستكون كارثية انسانية ال يحمد
عقباه وســيؤثر على حياة ماليني
الناس الذين يعيشون على ضفاف
مجرى النهــر ،وفي فصل الصيف
فان قلــة الوارد املائــي في مجرى
النهر ستعرض مناطق واسعة من
مناطق اسفل السد الى ان تكون
مأوى رئيســي لناقــات األمراض
مسببة امراض مثل املالريا وغيرها.
وهذا التلوث يخلق أخطارا صحية
على عامة الناس الذين يشــربون
ميــاه النهر ويتناولون األســماك
التي يتم صيدها في مجرى النهر.
ان ظــروف نقص األكســجني في

النهر علــى األرجح يســبب في
زيادة مســتويات أعلى بكثير من
انبعاثات غــازات االحتباس احلراري
مثل غاز امليثان كل العوامل التي
مت ذكرها بايجاز تســبب تشــوها
وتغير شكل النهر ومورفولوجيته
الطبيعيــة القائمة قبــل اقامة
السد وحجز املياه في خزان السد.
اذا لــم تعالــج اآلثــار التراكمية
التي تنجم من انشاء سد اليسو
وفي حالــة جتاهل اثارهــا العابرة
للحدود ،وعدم حتليل هذه التأثيرات
علــى مــدى دورة حياة املشــروع
بشــكل علمــي وعملــي واتخاذ
قرارات رئيســية بخصوص نظام
تشغيل سد اليســو ملدة ال تقل
 20عاما مثــا مع بيان التخطيط
االداري البيئــي ،وكذلــك تقــومي
االثــر البيئي لكافــة منظومات
املشــروع قبل واثناء وبعد تشغيل
الســد ومحاولة حتليــل آثار هذه
املنظومــة واقتراح ايــة إجراءات
اخــرى للتخفيــف التــي ميكن
اتخاذها للحد من اآلثار الســلبية
منها التشاور الدائم واملستمرمع
الدول املتشــاطئة إلقامة قاعدة
بيانات عامة للمشروع فان كارثة
حقيقية ســتواجه سكان العراق
بشــكل عام والســكان املقيمني
على ضفــاف او بالقرب من مجرى
نهــر دجلة بشــكل خــاص في

املستقبل املنظور.
ان الدراســات الفنية ملشروع سد
اليســو ومنها دراســات اخللفية
الزلزالية ودراســة التقييم لآلثار
البيئية للمشــروع مــن ضمنها
دراســة اثار منطقة حصن كيف
ذات التــراث االنســاني يجــب
ان تعــرض علــى هيئــة علمية
متخصصة مثــل مجلس اخلبراء
العاملي للسدود للبت فيها وحتديد
مكامن الضعف واخللل ان وجدت
في دراسة هذا السد املثير للجدل
والذي توقفــت دول اوروبية كثيرة
عن املشــاركة فــي تنفيذ ومتويل
هذا املشــروع على مدى السنوات
املاضية وهناك حملة عاملية جلمع
التواقيــع لغرض انقاذ تراث حصن
كيف االنســاني مــن الغرق في
خزان السد ،ان وضع ودراسة مناذج
السيناريوهات التنفيذية ألوضاع
مســتجمعات املياه اعلى واسفل
السد وانهيار السد في املستقبل
الي ســبب ال ســامح اهلل ،وعمل
النمذجة للترسبات التي حتملها
النهرمــع منذجة تدفــق تصاريف
النهر اسفل السد تعد امرا غاية
في االهمية لتفــادي اية مجازفة
عند اكمال السد.
*كبير خبــراء اإلســتراتيجيات
والسياسات املائية في كردستان
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ثقافة

دراسة

اإليقاع واإلنسيابية في ...
«أرواح من رمال» دراسة نقدية
يوسف عبود جويعد
تقــدم لنا الروائية نادية االبــرو في روايتها (
أرواح من رمال )  ,احداث كبيرة ومتشــعبة
وواســعة  ,لوقائع مؤملة املت بأســرة  ,هي (
وفيــة االم ) و ( كاظم ) االبــن ( وعبد اجلبار )
الزوج الثاني لالم  ,وهــي متعددة االصوات ,
حيث أن الفصــل االول يكون الســارد فيه
االبن ( كاظم)  ,بينما تتولى االم سرد احداث
الفصل الثاني  ,ويقــوم ( عبد اجلبار) مبهمة
الســرد وقيادة دفــة االحداث فــي الفصل
الثالث واالخير  ,تبدو لنــا من خالل متابعة
االحداث  ,أن النســق الفني االســاس الذي
تنطلــق منه  ,بقية االحــداث وتتفرع ومتتد
ليست افقيا ً وعموديا ً حسب  ,بل أنه يتوسع
أكثر ليمتد شــرق وغرب وجنوب وشــمال
االحداث  ,حتى غدا مســك نســيج املبنى
الســردي  ,وتدوينه أمر يتطلب من الروائية
مقدرة ومتكن تام من اجل االملام بالتفاصيل
الدقيقة  ,بني (الفالش باك) الرجوع  ,والعودة
ثانية لتكملة مســيرة العملية الســردية
وفق ســياقها الفني املطلوب  ,هو ما حدث
لالم وحكايتها  ,التي تشــبه الى حد بعيد ,
حلم مرعب لم تستطيع التخلص من أثاره ,
وسبب لها الكثير من االنكسارات النفسية
 ,واحباطات روحية ظلت غائرة في اعماقها
 ,وظلت تعيشــها حتــى وهــي راقدة في
املشفى  ,وهذا احلدث االســاس هو الكارثة
الكبيرة  ,التي أحاقــت بأبناء هذا البلد  ,إثر
املقاومة املســتميتة من أجل اخلالص  ,من
حكــم دكتاتوري ظالم  ,إذ أن هذه االم كانت
معتقلة في ســجن للنســاء فــي صحراء
السماوة  ,مع نســوة كثيرات ,إتهمن بتهم
مختلفة تصب في نهايتها الى معادات ذلك
النظــام  ,وتصل االوامر الى هــذا املعتقل ,
بإعدام تلك النسوة رميا ً بالرصاص  ,ودفنهن
في حفرة في هذه الصحراء هن وإســرهن ,
ومن هنا نعيش البؤرة الرئيسية التي سوف
نرحل معها إلستكشــاف حياة املعتقلني ,
وما هو مصير من كان يواجه هذا الطاغوت
 ,وينبري كاظم السارد االول  ,لتكون مهمته
مرافقتنا  ,من أجل أن يبدأ معنا تلك الرحلة
وهــو يقود دفة االحــداث ( رغم احلر وصراخ

األطفال العطشــى أخلد الى النوم أغلب
من كان في الشاحنة املظلمة  ,إال من زاوية
صغيرة في كوة السقف يتسرب منها قليل
من ضــوء القمر الضال طريقــه ...الطريق
صامت إال من هدير الشــاحنات االربع الذي
توقف فجأة بعد أن ظننا أن ليس من نهاية
لهــذا الطريق  ...فتحت أبواب الشــاحنات
كجهنــم  ...نزلنا الى العراء دفعة واحدة ...
الهواء حار ثقيل بالغبار  ...وجوهنا مطفأة
 ..أمي تهمس لي أمســك بيــدي ال حتاول
اإلفالت  ...زينب ترجتف ولم تطلق سراح كم
قميص ابي بل إزدادت به تعلقا ً وكأنها تدرك

سرعان ما تظهر لك كل
التفصيالت لتلم بكل اطراف
االحداث  ,فتكتشف منها
الخطابات المتعددة  ,الخطاب
السياسي  ,الخطاب االجتماعي
 ,الخطاب الثقافي  ,الخطاب
االدبي  ,وتكتشف ايض ًا االنساق
الثقافية المضمرة  ,بالرغم
من طغيان صوت الروائية
وبصمتها واسقاطاتها داخل
النص ,والذي جاء منسجم ًا
ومتالئم ًا مع مسار البناء
النصي  ,ومكم ً
ال لجمالية
السرد

 ...الوجــوه املطفأة ترتعش حتت ضوء القمر
الكسول تتســاءل  ..أين نحن  ..والال شيء
يحيط بنا يثير الذعر في القلوب  ..النهاية
 ..واين النهاية ؟ )...وهكذا ترتكب هذه اجملزرة
 ,وتنطلق فوهات الظلم ليتساقطوا وسط
هذه احلفرة  ,بني مضمخ بجراحه وال زال يأن
 ,وبني فاقدا ً للوعي  ,وبني جثة هامدة  ,ولكن
القدر كان مــع االم إذ أنها بفضل احدهم ,
تســتطيع أن تتخلص من هــذه الكارثة ,
وتخــرج من تلك احلفرة ممســكة بيد إبنها
كاظم  ,تاركة رضيعهــا ماجد حتت التراب
 ,ونســتمر في سبر أغوار احداث هذا النص
 ,ويجتاح هذه االحــداث صوت املرأة الناعم
احلنني  ,ليغطي مســيرة العملية احلكائية
 ,صــوت انثوي  ,هــو صــوت الروائية التي
مإســتطاعت التخلص منــه  ,رغم أن من
يقود دفة االحداث كاظم  ,أي يجب أن يكون
الســرد ذكوريا ً خشنا ً نحســه ينطلق من
رجــل  ,اال أن هذا االجتياح جاء ليضيف الى
االحداث حس متأســي حزين ومتأثرومؤثر
 ,والتصــاق املتلقي بتلــك الوقائع  ,مكمالً
تلك اللوحة مبا تقتضيه الضرورات الفنية ,
(اوشكنا على املوت ملسنا أعتابه مرات دون
أن ...حتى املــوت أصبح صعب املنال عندما
طلبته ...عجــزت عن املوت حــن  ...إنهال
التراب فغطــى االجســاد املضرجة بالدم
...اصوات عواء بعيدة ستجذبها رائحة الدم
عما قريب ...برودة  ...برودة وحشــية تنهش
مبخالبها الروح  ,تدوس على االجساد تشعر
بحرارتها  ,تأوهات مبحوحة تتالشى  ,وأنني
ال يسعفه إال التراب  ) ...ص 28
ويتضح لنا من خــال املتابعة  ,أن كل من
الســاردين الثالثة يقود دفــة االحداث وفق
رؤيته وطبيعــة حياته  ,وما حــدث فيها ,
مســتندا ً الى القاعدة االساســية  ,احملور
االول  ,الذي إنطلقت منه فروع هذه االحداث
 ,وهــو حكاية االم  ,ودورهــا ومكانتها في
حياته  ,فيصــف لنا كاظــم االبن مكانة
االم في حياته  ,وتفاصيل كبيرة وواســعة
كانــت االم  ,العنصر الرئيــس فيها  ,كما
منر معــه بالعالقات العاطفيــة التي منت
بينــه وبني طالبة في اجلامعة  ,واالحباطات
التي تسبب بها زوج امه عبد اجلبار  ,وحالة
االنتحار  ,والكثير من االحداث  ,التي سوف

غالف الرواية
اتركها للمتلقي يتمتع مبتابعتها ثم تنبري
االم  ,لتســتلم زمام إدارة دفة االحداث في
الفصل الثاني  ,فتقدم لنا حكايتها  ,وهي
بؤرة هذا النص  ,واساس اإلنطالق  ,فنعيش
في دهاليز ذاكرتها مــع زواجها االول  ,ومع
تربية كاظم وابنتها زينب  ,ومع زوجها جواد
 ,وعنــد هروبها من تلك احلفرة ,تفاجأ بعبد
اجلبار في مركبته وســط تلــك الصحراء ,
وكأنه جاء لينقذها  ,ونعيش مع حياتها في
حلوها ومرها وآثامها وخطياها ,ونكتشف
من خالل تلك املتابعة أن هذا النص اليقبل
أن يكون لــه حالة فنية تتطلــب متابعة
االحداث وفق منوها حســب سياقها الفني
املطلوب  ,واملتــداول في أغلــب الروايات ,

اصدارات

كــون كل فصل مــن تلك الفصــول رواية
قائمــة بحد ذاتها  ,تتطلــب الرجوع ونقل
االحداث ,وكل من زاويــة النظر التي يراها
 ,وحســب التفاصيل التي عاشــها ضمن
حياة االم  ,لذلــك فإن االيقاع كان مختلف
 ,وال يأخذ إنســيابيته املطلوبة نحو النمو
والتصاعــد  ,حركة طبيعية إلحداث روائية
تسير بإنتظام متنام  ,والسبب في ذلك أن
الروائيــة عمدت أن يكون كل شــخص من
شخوص هذه الرواية  ,والذين يقومون بسرد
االحــداث  ,أن يقدم حكايتــه دفعة واحدة
ودون إنقطــاع حتى تنتهــي مهمته متاما ً ,
وهذا االســلوب أخل في اإليقــاع املنتظم
الذي تتطلبه العملية الســردية  ,إذ أن من

الضــروري أن يكون لكل نــص روائي إيقاع
إنســيابي منتظم  ,ويســير نحو الصعود
بشــكل متسلســل  ,التعريف  ,احلبكة ,
التأزم  ,االنفراج  ,في هذه الرواية نكتشــف
أن لكل ســارد أدواته الســردية املنتظمة ,
والتي بدورها تقدم لنا سياق فني متكامل
من تلك السياقات الفنية التي يتطلبها فن
صناعة الرواية  ,ويكون اإليقاع واالنسيابية
وحركة العملية السردية تدخل ضمن كل
فصل من فصــول الرواية ,ولكننا ســوف
نكتشــف في نهاية املطــاف  ,أن هذه ما
هي اال ســواقي صغيرة تصب فــي الرافد
الرئيس  ,وتنتظــم لدينا الصورة الواضحة
 ,وسياقاتها الفنية  ,وإيقاعاتها املنتظمة
 ,وحركتهــا املرتبــة  ,وهكذا فإننا ســوف
نكتشــف أن عبــد اجلبار الــذي اوكلت له
مهمة السرد في الفصل الثالث  ,يقدم لنا
االحداث من زاوية نظر كما يراها هو  ,ولكن
التداخل الذي حصل في رفد االحداث لكل
الساردين  ,كان لالم الدور االول  ,وهي بطلة
كل االحــداث  ,وهي اجلذر االســاس  ,الذي
منح لبقية الفروع احليوية واحلياة  ,وجعلها
تطفو على واقع االحداث  ,ورغم إحساسنا
وحاجتنــا امللحــة بضم االحداث بســياق
واحد متصل  ,يفضي بنــا الى النهاية  ,اال
أن الروائية عمــدت ان جتعل من هذا النص
 ,منط جديد  ,وسوف نكتشــف أيضا ً بأننا
بحاجة لهؤالءالســاردين أن يدلي كل واحد
بدلوه من اجل اكتمال خيوط االحداث ,لذا
فأن متابعتها حتتاج الى تأن وصبر  ,وسرعان
ما تظهر لــك كل التفاصيــل لتلم بكل
اطراف االحداث  ,فتكتشف منها اخلطابات
املتعــددة  ,اخلطاب السياســي  ,اخلطاب
االجتماعــي  ,اخلطاب الثقافــي  ,اخلطاب
االدبي  ,وتكتشــف ايضا ً االنساق الثقافية
املضمرة  ,بالرغم من طغيان صوت الروائية
وبصمتها واسقاطاتها داخل النص ,والذي
جاء منســجما ً ومتالئما ً مع مســار البناء
النصي  ,ومكمالً جلمالية السرد
روايــة ( أرواح من رمال ) للروائية نادية االبرو
 ...عمل روائي كبير  ,ينبأ بدخول روائية الى
عالم السرد بخطوات واثقة  ,وتؤكد متكنها
في تقدمي اعمال تستحق االهتمام .

ترجمات

«الرفيق» ..مناقشة للمشكالت الوجودية على لسان البطل
صــدرت حديثا ً عن منشــورات املتوســط
رواية «الرفيق» لـ «تشــيزَرِه باڨيزِه» الروائي
«اإليطالي األهــم ،واألكثر عمقاً ،واألشــد
تعقيــدا ً في زماننــا» كما يصفــه «إيتالو
كالفينــو» ،بل ويذهب أبعــد من ذلك حني
يقول ضمــن حديثه عن الكتابــة« :ما من
صعاب تواجهنا إال وحذونا حــذو (باڨيزِه)».
أومبرتو إكو يؤكــد ذلك فيقول عنه:
لنجد
ِ
«كان باڨيزِه أحد الكتاب األساســيني الذي
قرأتهم في مرحلة الشــباب ،وقد أثر بي بال
شك  ...من ناحية اخمليلة األدبية».
ترجــم الروايــة عــن اللغــة اإليطاليــة
الســينمائي والصحفي العراقــي «عرفان
رشــيد» ،املقيم في إيطاليا منذ عام ،1978

واحلائز على جائزة إسكيا ( 2004أكبر وأهم
جائزة إيطالية في الصحافة).
باڤيــزه احلاصل علــى جائزة «ســتريغا»
(أعرق وأرقى اجلوائــز األدبية اإليطالية) عن
ثالثيته الروائيــة «الصيف اجلميل» (صادرة
عن منشــورات املتوســط  ،)2017يرى في
روايته هــذه أنها من أكثر الروايــات تأثيرا ً
في نفســه ،وقد ص ّرح بذلك في مذكراته
(مهنة العيش) حني يتحدث عنها ،اذ يقول:
« 8أكتوبر  ،1948أعــدت قراءة جزء ال على
في
التعيــن من رواية الرفيــق .وقد أحدث ّ
ما ُتْ ِدثه ملسة ســلك كهربائي .ثمة توتر
جنوني وغيــر طبيعــي ،واندفاع مجهض
َفس الهث».
باستمرار ،كن ٍ
بطــل باڨيزِه فــي هذه الرواية ،شــاب من
الطبقــة البرجوازية محــدود الثقافة وال

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير

يحــب العمل .وفجــأة يجد نفســه في
مواجهة مســؤولياته الشخصية .يعيش
ســمي بهذا االسم ألنه عازف
بابلو ،الذي ُ
غيتار ،في تورينو ،مســقط رأســه ،لكنه
كان يعانــي مــن املشــاكل الوجودية في
تلك الفترة ،بني احلرب األهلية اإلســبانية
واحلرب العاملية الثانية ،وحيث كان النظام
الفاشــي يواصــل فقــد ســطوته على
الشــعب ،وحتى فقد اخلضوع الشعبي له
والذي كان صمامه اآلمــن ،يحاول بابلو أن
ميأل الفراغ والنقص اآليدلوجي اللذيْن سببا
له الضيــاع والقلق .يغــادر مدينته تورينو
ويلجأ إلى روما ،فيجد لنفسه هناك ،وسط
ً
سبيل للعيش ،ليتمكن
الفوضى العارمة،
بعدها من العودة إلــى مدينته ،وقد عقد
العزم على إجناز شيء ما.

مجموعة قصصية جديدة لـ»أمل رفعت»
صدرت حديثا اجملموعة القصصية «أريج
الرماد» للكاتبة املصرية أمل رفعت ،عن
عمان.
اآلن ناشرون وموزّعون في ّ
حتتوي اجملموعة علــى  24قصة متن ّوعة
مختلفة العوالم تهتــم بقضايا املرأة،
وتعلن عن أزمة الوجــود ،وأول ما يجذب
النظر إليها ،هو عنوانها «أريج الرماد» إذ
يجمع نقيضــن هما األريج وهو الرائحة
الطيبــة ،والرمــاد وهو مــا يتبقى من

اشتعال النار وال أريج له.
وتلج الكاتبــة منذ نصوصهــا األولى
عالم املــرأة التعيس الذي يســري في
معظم النصوص ،وتعرض املشــكالت
التي تواجهها في مجتمعاتنا العربية،
ومنها نظرة الزوج وعائلته للمرأة التي
ال تنجب الذكر ،وتعامل معاملة العاقر
كما في قصة «احلضرة».
وتقدمها
وتتع ّرض ملشــكلة الطــاق
ّ
بشــكل ســردي حميم يع ّبر عن مأزق

ّ
ينســل الرجل من حياتها
املرأة حينما
تاركا لها أطفاال يعانون قســوة العيش
كما في قصة «شــيك شــاك شوك»،
وكذلك قصة «خارطة البحر» إذ ترصد
حالة سيدة تعيش حالة من القلق وهي
تراجع شــريط حياتها قرب البحر ،وقد
م ّرت بظروف مختلفة وتع ّرضت للطالق
مما جعلها تتط ّلع إلــى احلرية واالنعتاق
من عالم الرجل.

لي يونغ لي*
ترجمة د .صالح الرزوق

خالصة
وسام العبيدي
بعض من اجلنون
ٌ
يكفي أ ْن أركبه قصب ًة
عالــم
تســرح بــي فــي
يضج
ّ
ٍ
بالعقالء!!..
يضج باملقنّعني عن غاياتهم
ّ
بعضا من جنون احلكماء
أحتاج
ً
ل ُيع ّريني من تالفيف اجملاز
ويســلخني مــن عــوازل املعنى
البالغي
مت شفتاي
فقد هرِ ْ

درجات من األزرق

ّ
أتعكز على أفق التلقي
زلت
وما ُ
وأع ّول على مرجعيات اخملاطبني
ال بُد من ثور ٍة للمسكوت الالئذ
في ط ّيات الذاكرة
طبقات
ألزيح من خالله
متخسف ًة
َ
ّ
ٍ
من الكذب الصفيق
أيضا
ال بُد لي ولكم ً
أ ْن ُتاولوا تكسير أصنام الصمت
ليتفجر نه ُر احلقيقة
على
العاكفني
ُمغر ًقا أبراج
نسج
ِ
أالعيبهم الكالمية
ّ
ويحط َم أسوار أفكارهم الصدئة

حينها..
سأسكب احلروف من دلو العقل
ُ
وأدعهــا علــى األرض ترســم
أشجانها
وحتفر دالالتها بنفسها في ذاكرة
السواقي
مثــل أي زهــر ٍة ترســم بعطرها
إمضاءها اخملتلف
عن غيرها من زهور احلديقة
حينها..
كل
د
ســأترص
حــرف يبعث لي
ُ
ٍ
رسائله عبر ناي أنينه

وأتبعه نكاي ًة بـ(سيرين) الكناية
ّ
متخف ًفا من ظالل الوقت
ذلك السيف الطائر فوق الرؤوس
متحديًــا مفارز تفتيــش ما بني
ّ
السطور
تبعات
ُمجا ِهــرا باخلــاص مــ ْن
ِ
الداللة
أشواك
ن
م
حترثه
وما
ْ
ٍ
تاجا فيما بعد
سأضفرها
ً
لتهبني
طقوس احلقيقة مقالي َد
ُ
أبوابها
وأجوس بجنوني ُقرى النائمني

حتت وطأة خدر ِ املعنى
ومعنى املعنى
ومعنى ما غاب وراء أكمة املعنى
ألع ّري زيف التاريخ
ركضا
ً
بضياع ُ
العمرِ
ِ
سراب يلمع فيه املعنى كذبًا
وراء
ٍ
ٌ
يشرب من دمنا
عطش
ولنا منه
ُ
أنفسنا
يقتلنا..
َ
بفراغ أصحرَ
ٍ
جنون يكفي
فلذا بعض
ٍ
قناع
أ ْن أحيا من دون
ٍ
أمس
يسر ُق ذاكرتي من ٍ
يقب ُع في نفق الوجدان

في املكان داخل القصة
حيث النقرة على القشرة توقظ احلالم
فتح عينيه ليجد أن اجملدفني اختفوا،
والقارب مربوط مبيناء فارغ،
والولد ينظر من كتابه،
عبر النافذة ،ويشاهد
التالل وقد أدارت ظهورها
وهي اآلن تسير نحو املساء.
كم مر عليه من وقت وهو يراقب
رحيلهم؟.
هل الطور التالي منه
ينادي منذ سنوات عبر حزنه الذي ينمو
ويتوسع؟.
وحينما يعود للحكاية
يجد الصفحة معتمة
واألوراق القريبة من النافذة تسافر،

على ما يذكر
مبحاذاة قراءتها الصامتة
أين أبوه؟
ومتى تعود أمه للبيت؟.
كيف ميكنه أن يفسر
وقوع القمر في األسر ،وارتفاع
البحر ليمأل املرايا؟.
وكيف ميكنه أن يفسر األغصان
التي بدأت بالنمو من أضالعه و بلعومه،
والصرخات والدمدمات التي بدأت من
فمه؟
واآلن ها هو احلزن األثري بني خاصرتيه،
وثمار جسمه تصغي
والكون
يعرف نفسه أخيرا.
****************************************
لي يونغ لي  : Li-Young Leeشاعر
أمريكي معاصر من أبوين صينيني.
مولود في أندونيسيا .والترجمة من
كتابه (كتاب الليالي).
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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*

س:بودنا أن نعرف شــيئا عن عالقة
األستاذ عزيز بالسيد البارزاني  ,متى
كان مبدأ التعارف ؟
ليس بوسعي اعطاء اجابة عن هذا
فمحل سكناي الدائمي وعملي هو
مدينة املوصــل كل ما اعرفه انهما
كانــا صديقني حميمني فــي العام
 .1959وقــد وجدته في دار الســيد
البارزانــي زائرا مــرة  .ومن املؤكد ان
تلك العالقة زادت رســوخا بعد جلوء
االستاذ عزيز مع زوجته الى منطقة
الثورة عشــية انقــاب الثامن من
شــباط  .كيف مت ذلــك ومتى؟ اني
اجهل ذلك  .وكل مــا علمته انهما
لقيــا كل رعاية وحــدب في حمى
البارزاني طــوال بقائهمــا حتى مت
تهريبها خــارج العراق عــن طريق
سورية.
عزيز في مفاوضات اذار 1970
كان لقاؤنــا بعــد اكثر من عشــر
ســنوات كما اثبت في كتابي "زيارة
للماضــي القريــب" فــي اخلامس
والعشرين من شــهر تشرين االول.
اســتقبلناه في نقطة مــن طريق
(هاملتون ) على بعــد بضعة كيلو
مترات من رواندوز  .وتواصلت زياراته
بعد الزيــارة االولى  .والفضول ليس
من طبائعي اال انــي كنت ارى جزءا
من واجبي تدوين كل ما ميكن تدوينه

عن هــذه املرحلة العتقــادي بأنها
ستنســى كما اهمــل غيرها وهي
جزء مهم من تاريخ احلركة الوطنية
الكوردية  .فعملت جهدي الختلي به
مبحاولة انتــزاع كل ما ميكن انتزاعه
من معلومات حول هــذه املرحلة ال
ســيما دوره فيهــا  .ومت لي ذلك في
مناســبتني أوالهما في قرية قسري
والثانية عندما حكمت املصادفة ان
جمعتنا دار واحدة في حاجي عمران
ليلتــن ونهارين مبناســبة اخر لقاء
له بالســيد البارزاني قبل استئناف
القتال بأسبوعني او نحوهما ال ادري
ان كان لغيري من قــول ما يختلف
عما ســأذكره  .فما سأرويه نقال عن
لســانه قمت بتدوينه فور وداعي له
في حاجي عمران .ومغادرته (قسري
) قبلها  .قال انه كان مشــاركا في
اجتمــاع او مؤمتــر النصار الســلم
 .فــي (املاتــا) عاصمــة جمهورية
(كازاخستان) السوفياتية في العام
 1969فتيه بالســفر الى موســكو
فورا وهناك طلب منــه القيام يدور
الوســاطة  ,النهاء حالة القتال في
كوردســتان والوصول الى حل مرض
 .وتأكــد لــه ان احلكومــة اجلديدة
متفهمة ومستعدة وجدية في االمر
 .لم يقطع عزيز باجلهة التي اوعزت
اليه  .باالحرى لم يشأ ان يعينها لي
تعيننا  .وما اظن شــكا سيقوم في
قارئ ما اقــول هنا – بأن الطلب وقع
من القيادة السوفياتية .
هنا ســأتوقف عن االسترسال في

نقل ما ســمعت من االســتاذ عزيز
القــول ان التدخل الســوفياتي في
هذه القضية لــم يكن مأتاه احلرص
علــى حقوق الشــعب الكوردي في
العراق  .فتاريخ العالقة السوفياتية
باملســألة الكورديــة لم يســجل
قط تعاطفا حقيقيــا  ,خارج نطاق
السياســة الســوفياتية العامــة
اخلارجيــة  .واهتمامهم وعطفهم
كانت متليه دائما ظروف خاصة دولية
 .وامامك مأساة مهاباد مثال .
س :ما دمنا قد انحرفنا عن املوضوع
االصل فاســمحوا لي مبقاطعتكم
هنا اليســوا هم الذين اســتقبلوا
الســيد البارزاني ورجاله املسلحني
ومنحوهم حق اللجوء السياســي
 ,اليس هــذا دليال علــى عكس ما
افترضتم ؟
هــذه احلالة ال تنفي قــط افتراضي
 .كان وصــول الثوار الكــورد احلدود
السوفياتية مفاجأة تامة للكرملني
لم يحســب لها حسابا قط  .فبعد
ان رفعوا ايديهم عن مهباد  ,وبعد ان
نقضوا ايديهم منها  ,لم يكن يدور
في خلدهم بل فــي خلد اي محلل
سياسي واسع اخليال او مخمن لقدرة
هؤالء البائسني االفالت من مالحقة
قــوى دول ثالث تؤلف اجلــزء اجلنوبي
من الســور الذي شــرعت الواليات
املتحــدة والغــرب االوروبــي ببنائه
حول االحتــاد الســوفياتي  .وهكذا
ترى ان البارزاني وضع الكرملني امام
خيار واحــد ال ثاني له  .اما ان يصف

اجليــش االحمــر قواته علــى طول
ضفاف نهر اراس بأسلحته مصوية
على القادمني واما ان يفســح لهم
ومبنحهم امللجأ  .وبطبيعة احلال لم
يكن ســتالني واعوانه في اذربيجان
السوفياتية على استعداد ليضيفوا
القوات املسلحة الســوفياتية الى
القوى الثالث التي تتعقب البارزاني
ورجاله فستكون بالتأكيد فضيحة
سياسية عاملية ال تستطيع االحزاب
الشيوعية في اخلارج الصمود لها .
واعــود الى موضوع الوســاطة في
محاولة لتعيــن املبادرة االولى  .في
رأيي ان بغــداد كانت صاحبة املبادرة
 .وان انفتــاح حــكام البعــث اجلدد
على االحتاد السوفياتي وحرص قادة
الكرملني على تقويــة هذا النظام
الذي خــرج بوجه يختلف عن الوجه
الذي واجههم بــه في العام , 1963
حملهم علــى االهتمام بحل النزاع
اهتماما مباشرا وجديا  .وكان هناك
ايضا "برمياكوف" فضال عن (عزيز).
قيل ( لعزيــز) بأن يغــادر الى بغداد
ويتصل رأسا برئيس اجلمهورية قال
" :وضعت فــي طائــرة اقلتني الى
العاصمة وبعد ساعتني او نحوهما
كنت مجتمعا بــه  .انبأته برغبتي
الشــخصية في الدخول وســيطا
ومبحاولة ايجاد ارضية لالتفاق وانهاء
حالة احلــرب  ,واني امــل خيرا على
ضوء عالقتــي بالزعيــم الكوردي ,
فأبدى احمد حسن البكر شكه في
جناح مهمتي وســأل  :هل انت واثق

ان الرجل (يقصــد البارزاني ) صعب
وعنيد وما اظنك مفلحا معه  .اكدت
له ذلك فقال  :ان شــئت ان جترب فال
مانع لدينا اال اننا لســنا مسؤولني
عن ســامتك ان شــئت املضي في
مسعاك فعلى مسؤوليتك اخلاصة
وســننقلك الى ابعد خط متاس لنا
 .وانت وربك فنحن ال نســتطيع ان
نؤمن لك احلماية اال ضمن املنطقة
التي نحن فيها .
قال عزيــز  :كان البكر يريد ان يوحي
لي بــان املبادرة لم تكن منهم بل ان
الكرملني هو الذي اقترح عليهم ثم
توالــت االجتماعات على نحو ما هو
معروف وختمت ببيان اذار .
واقبــل (عزيز) ليقوم بدور وســطة
اخيرة قبــل اســتئناف القتال في
اواخر  1974جاء وحــده غير منتدب
من قبل احد من اجهزة الســلطة.
وكانت قد حددت اســبوعني للقبول
بشكل احلكم الذاتي الذي استقلت
بوضعه .
بعد مرور اربع سنوات على وساطته
االولى لــم تعد الســلطة املركزية
تعير (عزيزا) اهتماما وبدأت فأنزلته
من كرسي وزارة العدل الى وزير دولة.
وزالت حرارة الســوفيات االولى التي
ابتعثتهــا زيــادة تقــرب الغرب من
الثورة بعد اصالح عالقاته مع البعث
ولم يعد حكــم البعث بحاجة الى
ســنوات اكثر من السنوات االربعة
التــي اتاحــت لــه توطيــد كيانه
والتخلص مــن املتربصني به بأجراء

عمليات استئصال مريعة  .وبدا لي
عزيز مهموما منشغل اخلاطر برغم
مــا كان يحاول ان يظهــره من جلد
وبشاشة  .ال شــك انه كان يأسف
على مجهوداته الصادقة في تقريب
وجهــات النظر وازالة العراقيل وهي
جهود حقيقية ال مراء فيها  .وايدني
في اســتنتاجاتي التي بســطتها
قبل قليل ولم يعــد للكتمان مبرر
 .مؤكدا ان العــرض االولي كان من
العراقيني  .وفاجأنا السيد البارزاني
وحدنا فأنسحبت وتركتهما فأنفردا
طويال .
قضينا ليلتنا االخيرة في اســتذكار
املاضي  .وكان زواره من جماعتنا قلة ,
ال ادري كيف وبأي وسيلة اجنر احلديث
الى مذابح شــباط فزل لســاني مبا
ندمت عليه كثيرا  .ســألته – وفي
ذهني نهاية صديقــي عبد الرحيم
وتوفيق – كيف فلسف جلوسه على
طاولة واحدة ومبادلته اجملامالت مع
وزراء كان فيهم اكثر من مسؤول عن
مقتلهما  .وسكت برهة  .ثم اجاب
 ":اني كنت وزيرا لكم ومن حصتكم
 .ولســت منهم وتلــك كانت رغبة
السيد البارزاني بالذات " .هكذا كان
تعليله بال زيادة وال نقصان ولم يفد
اعتذاري ازالة ندمي  .ورحنا نتمشى
في الرواق فرسل انتظارنا الى اجلدار
املقابل لغرفتينــا املتجاورتني – وقد
رصعتــه عشــرات مــن االطالقات
النارية التي اطلقها حرس البارزاني
وهم يطاردون اولئك الذين ارســلوا

الغتياله وقبــل ان نقف موقف وداع
فتح حقيبتــه واخــرج علبة فيها
اقراص وكان يعلم اني مثله اشــكو
داء القرحة .ودفع بهــا الي قائال انه
دواء روسي فعال للقرحة قلت  :وانت
؟! اجاب بأســما  :تعرف ان احلصول
عليه ليس صعبا  .وفي هلســنكي
 ,ابــى اال ان يتخذ واحدا مــن ابناء
عمومتي سكرتيرا له .
س :لــم تر بعدها كمــا ارى  .علمنا
انه توفي في موســكو العام . 1989
الم حتاولوا زيارته وانتم في السويد
القريبة؟
كيف ال ؟ ما ان استقر بي املقام حتى
انشــأت اسأل عنه فقالو انه مريض
جدا وهو يرقد في املستشفى اخلاص
بالقيــادة او املســولني الكبــار في
موســكو وان (نورية) زوجته تالزمه
فكتبــت لهما رســالة اطلب فيها
استخدام مساعيهما الستحصال
ســمة دخول وســلمتها واحدا من
املوثوقــن اليصلها الــى املنظمة
احلزبيــة هنــاك فتقــوم بدورهــا
بتســليمها لهما ومرت اسابيع ثم
اشــهر دون ان اسمع نبأ  .ثم جاءني
نعيه .وقالوا لي ان نورية تســلمت
رسالتي بعد وفاته وكان املها شديدا.
*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد
طيــب وســعيد يحيــى والكتاب
من منشــورات دار أراس للطباعة
والنشر ،منشورات اجلمل ،الطبعة
األولى 2012
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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*
اميركا تنفض يدها من الشرق
األوسط
هــذه الوثيقــة ،التــي تكشــف
إستراتيجية جديدة لالمن القومي
تضمنت معاجلة قضايا املثيلني ولم
تتضمن معاجلة مشــكلة الشرق
االوســط  ،القضية الفلسطينية!
إن تقدمي اوباما الى هذه الوثيقة جاء
متأخر بعد عدة اشهرمن التحالف
الدولي سبتمبر  2014وبعد تطورات
احدثتهــا داعــش علــى اخلريطة
اجليوسياســية والدميوغرافية في
املنطقة .واجهت إستراتيجية اوباما
بالكثير مــن االنتقادات ابرزها بانها
غير واضحة وتقوم على مســاومة
الشــركاء بفرض سياســاتها في
املنطقــة .وكان اوبامــا ان قدم اخر
وثيقــة بطرح اســتراتيجية االمن
القومي عــام  ،2011والتي تضمنت
التقارب مع روسيا وحث بوتني على
املشاركة في حل مشكالت دولية،
وإخراج أمريكا مــن العراق وأكثرها
من أفغانستان كما وعد في وثيقة
 2011لكنه فشــل فشال كبيرا في
حتقيق ماوعد به في منطقة الشرق
االوســط ،فالقضية الفلسطينية
ازدادات تعقيدا واالرهاب في املنطقة
انتشر اكثر في عهد اوباما .سياسة
واســتراتيجية اوباما في املنطقة
اتســمت باالربــاك والتــردد وعدم
اجلدية وتقوم علــى تأجيل امللفات
وانهاء فترته الثانية دون فرض قوات
علــى االرض او خلق حــرب جديدة.
هذه السياسة مكنت التنظيمات
"اجلهاديــة" االرهابية ودول واحزاب
مارقــة فــي املنطقة مــن تنفيذ
سياســاتها .فلم تشهد املنطقة

من تردي في حالــة االمن اكثر من
الوقت احلالي امام تغاضي واشنطن
والغرب عن مايجــري في املنطقة.
إن التغاضــي االميركــي والغربي
ملا تشــهده املنطقــة ياتي متفقا
ومتوافقــا متاما مع إســتراتيجية
تنظيم داعش القائم على مطاولة
الصراع والفوضى.
االنتقادات املوجهة الى
إستراتيجة اوباما في مواجهة
االرهاب
• عدم تسليح عشــائر االنبار ،رغم
لقاء وفد عشائري في البيت االبيض
في ينايــر  2015ولقــاءات متعددة
بني الطرفــن ،االنتقادات تصاعدت
مــع عــدم وجــود خطــوات على
االرض لدعم العشــائر السنية في
مقاتلة داعش والتي تواجه البعض
منها الــى حــرب ابــادة ،البعض
االخــر اضطرالى مهادنــة داعش
لهذه االسباب وتشــترك احلكومة
العراقيــة باملســؤولية االخالقية
والقانونية حول هذه املسألة.
• التناقض واالرتباك في إستراتيجية
اوبامــا ،وتناقــض فــي تصريحات
املســؤولني االميركان حول النتائج
املتحققــة من مكافحــة االرهاب،
في الوقــت الذي يعلن كيري مطلع
فبرايــر  2015بــان التحالف قضى
علــى  50%مــن قيــادات القاعدة،
فألبنتاغون اكد ان داعش لم يخسر
من االراضي التي يســيطر عليه اال
!% 1
• تصعيد اوباما من فرض سياســة
إســتخبارية صارمــة ،ضمن حربه
علــى االرهــاب تســمح لــه ب
التجسس على حلفائه ،فقد اعلن
اوبامــا فــي يناير  2015مشــروع

قــرار انشــاء "هيئة اســتخبارية
ملراقبة االنترنيــت" الذي ميكنه من
احلصول على مــن احملركات واخلوادم
واالتصاالت حتت وكالة ناسا ،وكالة
االمن القومي.
اعلــن جون برينــان رئيــس وكالة
اإلســتحبارات املركزية االميركية
في وقت سابق ،ان ادارة باراك اوباما
تــرى ان مهمــة تصفية شــبكة
القاعــدة بصورة تامــة ،التي تنص
عليهــا اإلســتراتيجية االمريكية
الوطنية ملكافحة االرهاب ،ال تفرض
على واشنطن شــن حرب شاملة.
واضاف برينــان ان الواليات املتحدة
تعتبر ايران وســورية مــن املمولني
الرئيســيني لالرهاب فــي العالم.
واشار مســاعد الرئيس االمريكي
الى ان االســتراتيجية "تعترف بان
هنــاك تنظيمات وبلدانــا صغيرة
تدعم االرهاب لتقويــض املصالح
االمريكيــة" .هــذه التصريحــات
تناقــض مايجري علــى االرض من
عالقــات واشــنطن مــع طهران
ولقائات ظريف وزيــر خارجية ايران
املتكررة مع كيري.
ماذا يريد ان يعرف الكونغرس
• إن ابرز النقاط الذي يريد ان يعرفه
الكونغــرس االميركي هو ماذا بعد
داعــش ،اي ماهــو البديــل ،ماهو
مســتقبل املنطقة بعد داعش! اي
ماهو التقسيم اجلديد للمنطقة!
• الفترة الزمنية التي تســتمر الى
ثالث ســنوات غير كافيــة ،يريد ان
يعــرف الكونغــرس مــاذا ميكن ان
يحقق اوباما خالل هذه الفترة و هل
هي كافية لتحقيق استراتيجيته؟
• إن الكونغرس يطلب إستراتيجية
بعيــدة االمد وهي ال تتماشــى مع

الفترة املتبقية الى اوباما في البيت
االبيض.
• إلتدخل العسكري ،ماهو نوعيته،
لقد اوضــح اوباما فــي الوثيقة ،
عدم ارســال قوات برية ،لكنه اكد
انه يحتاج ارسال قوات على االرض
الغراض دفاعية ومستشارين.
• خيارات اوباما في ســوريا ،ماهية
هذه اخليارات ،رغم اعالنه مشــروع
تســليح جماعات مســلحة في
سوريا.
• ماهــي اجلماعات التــي يتحالف
معها اوباما على االرض في العراق
اوال ثــم في ســوريا ،رغــم اعالن
اوباما ومنســق التحاف الدولي عن
اســتعدادات بناء  21لــواء عراقي
لشــن عمليات واســعة في ابريل
 2015الســتعادة املوصــل ومــدن
عراقية اخرى.
إن قبضة اوباما في الشرق االوسط
خــال " ثــورات الربيــع العربي"
شهدت الكثير من التراخي ،هذا لم
يكن من فراع بل بسبب ضغوطات
تقليــص امليزانيــة واعادت نشــر
القوات االميركية هذه السياسات
وحتدي الصــن للواليات املتحدة في
اسيا وافريقيا ومناطق اخرى جعلت
الواليــات املتحــدة ان تنفض يدها
من الشــرق االوســط .ورغم تعني
اوباما وزير الدفاع االميركي اجلديد
اشــتون كارتر شــهر فبراير 2015
فانــه مــازال يواجه سلســلة من
التحديات تتــراوح من قيادة احلملة
ضد داعش الى االنسحاب التدريجي
من افغانستان مرورا باملعارك حول
امليزانية واخليارات التكنولوجية.
الدولة "االسالمية" خرجت من
حتت سراديب االستخبارات

داعش الوجه االخر ملشروع القرن
والبديل ملشروع االخوان
كشــفت املعلومــات والتحقيقات
التي حصلت عليها االســتخبارات
العراقية تفاصيل جديدة عن تنظيم
الدولة االســامية هذه التفاصيل
تضمنــت معلومــات عــن قيادات
التنطيــم واخــرى عن سياســات
وتفاصيل حركة ونشــاط اجلماعة.
املعلومــات قــادت االســتخبارات
العراقية الى اعتقال بعض القيادات
من اخلط االول مثل قبل وبعد اجتياح
املوصــل يوم  10يونيــو  ،2014حيث
اعلنت وزارة الداخلية ،مطلع شــهر
يونيو  ، 2014عن مقتل رئيس اجمللس
العسكري لـ"داعش" املدعو ابو عبد
الرحمن البيالوي واعتقال قيادي اخر
بالتنظيم خالل عملية امنية نفذت
في املوصل .املعلومات كشــفت بأن
"اميــر الدولة االســامية ابراهيم
عودة البــدري" املكنــى بالبغدادي،
يرتكز فــي عمله علــى مجموعة
مستشارين عســكريني واركان من
النظــام العراقي الســابق ماقبل
 2003واغلبهم من املنطقة الغربية
ولديهــم امتدادات عشــائرية في
ســوريا .لقد جنح البغدادي في ادارة
مستشــاريه رغم عدم توفر اخلبرة
في ادارة اجلماعات او االشخاص ،كون
خبرته تنحصر بتدريس مادة احلديث
والفقه ،ورغــم وجود معلومات بانه
قاد احد التنظيمات "اجلهادية" قبل
التحاقــه في "الدولة االســامية"
في العــراق انذاك حتــت زعامة ابو
عمر البغــدادي حتــى  ،2010لكن
تدرجه بشكل ســريع والوصول الى
قيادة ورأس هــرم التنظيم بفترة ال
تتجاوز بضعة ســنوات بعد اطالق
سراحه من ســجن بوكا عام 2004

والصعود عام  ،2010يثير الكثير من
التساؤالت.
الشــهادات اظهرت وجــود اختراق
مخابراتــي للتنظيم ،لــذا ركز ابو
بكر البغدادي علــى البنية األمنية
مع تأســيس دولة العراق اإلسالمية
2006وصعــود ه عــام  .2010عمل
البغدادي بعــد خروجه من املعتقل
ساعي بريد في "الدولة االسالمية"
مهمته استالم وتســليم التقارير
والرسائل السرية وخالل تلك الفترة
خرج من الســجن العميــد الركن
محمــد النــدى اجلبــوري املعروف
بالراعي والذي اســتلم قيادة أركان
الدولة ،والعميد الركن ســمير عبد
محمد املعروف بـ حجــي بكر نائبا ً
له ،االخير كان لــه دورا بارزا في ادارة
العمليات والتنظيــم حتى مقتله
شــهر يناير  2014في سوريا ،ليحل
محله اللواء ابو مسلم التركماني.
املعتقالت فــي العــراق كانت حتت
الســيطرة االميركيــة ويتــم عزل
الســجناء او املعتقلني على اساس
االنتمــاء الطائفــي ـ هوياتــي ،اي
ان مقاتلــي القاعــدة والتنظيمات
"اجلهادية" كانوا بعيدا عن املعتقلني
من الشيعية او امليليشيات االخرى.
وهذا يعنــي بأن نشــاط البغدادي
ضمن التنظيمــات "اجلهادية" كان
قائما ،مع االخذ باالعتبار ان القوات
االميركية كانت حتــرص على اعادة
جتنيــد املعتقلــن واعادتهــم الى
االوســاط "اجلهادية" .السؤال الذي
يثير التســاؤالت هو ســرعة صعود
البغــدادي! وهذا يرجح بان البغدادي
كان عميــا مزدوجــا الــى القوات
االميركية رغم عمله داخل االوساط
"اجلهاديــة" ،ورغم ذلــك يبقى في
اطار التحليالت ،كون العميل املزدوج

يحصل على معلومــات من اجلانب
االميركي ويســربها الــى التنظيم
"اجلهادي" البعــض منها مفبركة
والبعــض االخــر تكــون معلومات
حقيقية لغرض كسب ثقة التنظيم
بالبغــدادي او باي عميــل مزدوج ،ان
حصــول العميل املزدوج على تغذية
باملعلومات وتغذية عكسية متكنه
من كســب ثقــة التنظيم ومنحه
ادوار قياديــة وهــذا مايحصــل في
روايات االستخبارات ،فهنالك الكثير
من العمــاء املزدوجــن وصلوا الى
صدارة املواقــع القيادية ،وما يدعم
هذا التحليل هو ان سيرة البغدادي
تنقصهــا االدارة واحلوكمة واخلبرات
العسكرية ،عكس ماتناقلته بعض
وســائل االعالم .البغــدادي اعتمد
املعلومــات االســتخبارية داخــل
التنظيــم ،لتكون عالمة فارقة عند
البغدادي وتنظيمه حتى وصف بانه
يقوم على الشراســة االستخبارية
اكثر من القدرة والقوة العسكرية،
وهذا يعني ان البغدادي حصل على
خبرات اســتخبارية داخل املعتقل
ليوظفهــا تنظيميا بعــد خروجه.
إن ادارة البيــت االبيــض ووكالــة
االســتخبارات املركزية ،لم تعلن اي
معطيات او معلومات عن البغدادي
رغم اعالن االستخبارات العسكرية
العراقية عنهــا وان حتفظ الواليات
يرجح بانهــا كانت متورطة بتجنيد
البغدادي ضمن سياســتها بتفريخ
اجلهاديني داخل معتقالتها.
* باحث عراقــي ،مقيم في املانيا،
متخصص فــي مكافحة اإلرهاب
واالستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نشر وتوزيع
املكتب العربي للمعارف – القاهرة
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ارتفاع الحرارة في قاعات االمتحان يؤثر سلبًا على أداء الطلبة
زينب الحسني:
تعيش اغلب البيوت حالة من االستنفار
اذ يؤدي طلبة الثالث املتوسط امتحانات
نهاية السنة « البكلوريا « والتي تتزامن
مع ارتفاع درجــات احلرارة ،في حني اخذت
تغــزو وســائل التواصــل االجتماعــي
هاشــتاغات  #بشــآن صعوبة األسئلة
خصوصا ً في مادة « الرياضيات « ،اذ علق
أحد الطلبة قائالً « :كلما ارتفعت درجات
احلرارة كانت األســئلة أكثــر صعوبة «،
وقال طالب آخــر « انتقموا منا « ،وكتب
آخر « طريقك مسدود مسدود واالسئلة
ما تنحل « .
هاشــتاغات عديــدة غــزت التواصــل
االجتماعــي معبرة عن ســخط وغضب
الطلبة.
وقــد اعلنــت وزارة التربيــة ان اكثرمن
 450ألــف طالب وطالبــة موزعني على
 4644مركــزا ً امتحانيــا ً يتوجهون ألداء
االمتحانات النهائيــة الوزارية للمرحلة
املتوســطة  ،مشــير ًة الى أنها أكملت
جميع استعداداتها الفنية واللوجستية
إلجناح العملية االمتحانية لهم وحسب
توجيهــات وزير التربيــة الدكتور محمد

إقبــال الصيدلي .عــن طريــق طباعة
االســئلة وتوفير املستلزمات االمتحانية
للطلبة وإصدار التوجيهات والتعليمات
الســنوية إلى املديريات العامة للتربية
في بغــداد واحملافظات والتي على ضوئها

شــكلت اللجان الفرعية التــي بدورها
تُراقب سيرها في تلك املراكز .موكدا ً على
وجود تنسيق مع اجلهات األمنية اخملتصة
لتوفير احلماية للمراكز االمتحانية خالل
مدة االمتحان  ،وهو سياق يتم العمل به

سنويا ً .
في وقت كشــفت دراسة حديثة اجرتها
جامعة هارفارد األميركيــة ،أن اجلو احلار
يؤثر ســل ًبا على التالميذ واليساعدهم
على اجتياز االمتحانات بنحو جيد.

ملون

رجل جلده مغناطيس يجذب
المعادن والزجاج

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن”
الدراســة وجدت عالقة بني ارتفاع درجة
احلرارة واألداء الســيء في االمتحانات ،إذ
يــؤدي كل ارتفاع بـــ 0.5درجة مئوية في
احلرارة فوق  21درجة إلى خسارة واحد في
املئة من نقاط االمتحان”.
واضافــت أن ” الدراســة اعتمــدت على
حتليل نقاط التالميذ في الواليات املتحدة
طيلة  13عاماً ،وخلصت إلى أن القائمني
علــى املــدارس مطالبون باســتعمال
املكيف خلفض احلرارة” ،مشــيرة الى أن ”
االمتحانــات التي اجتازهــا التالميذ في
أيــام باردة كانت أفضــل أداء ،أما النقاط
الســيئة فزادت بشكل الفت ،حني تعدت
احلرارة  21درجة مئوية”.
من جانبه قال األستاذ في كلية كينيدي
بجامعة هارفــارد ،جوشــوا غودمان ،إن
“التالميذ يصبحون أقل قدرة على التركيز
حني ترتفع درجة احلرارة”.
ولعل معدو الدراســة وجوشوا غودمان
كانوا ســيخرجون بنتائج رهيبة لو كانوا
اعتمــدوا العراق في مجريات الدراســة
الذي تبلغ درجة احلــرارة فيه  50%او اكثر
في أيــام االمتحانات التي يؤديها الطلبة
في قاعات رمبــا ال توجد فيهــا اكثر من
مروحة واحدة.

ميلك رجل بولندي خصائص مغناطيســية
عجيبــة ،جتعله قــادرا ً على جــذب املعادن
والزجاج إلى جسده.
ويقول فالدميير بوزكار :إنه ميلك قوة تشــبه
املغناطيس جلذب األجسام احلديدية ،وميلك
القدرة على حصد ما يعرف بالطاقة العددية
أو طاقة الكون ،ويستعملها لعالج املرضى.
ويظهر بــوزكار في الفيديو الــذي تناقلته
مواقع التواصل االجتماعي عاري الصدر ،في
الوقــت الذي تقوم مســاعدته برمي بعض
األجســام املعدنية والبالستيكية لتلتصق
على جسده.
واكتشف بوزكار هذه املوهبة العجيبة في
عام  ،2004عندما الحظ أن جسمه قادر على
جذب بعض األجســام املعدنية والزجاجية
كاملغناطيس ،ويســتعمل هذه الطاقة اآلن
لعالج املرضى ،ويقول إنه ميتلك كمية كبيرة
منها ،ويجب مشاركتها مع اآلخرين.
وحظي بوزكار بشهرة كبيرة على الصعيد
احمللــي والعاملي ،اذ بات الكثيــر من املرضى
يصطفون في طوابير أمــام منزله ،بانتظار
دورهم للحصــول على العــاج ،ولكن من
غير الواضــح إذا كانت طاقته قد عاجلت أي
مريض حتى اآلن.

نصائح لمواجهة حرارة الصيف:
أكد البروفيســور األملاني فرانك كوليجس
على أهمية شرب السوائل بكمية كافية
خالل أيــام الصيف احلــارة بصفة خاصة،
مشــيرا ً إلــى أن املشــروبات املثالية في
الطقس احلار هي املاء والشــاي والعصائر
اخملففة.

وحــذر اختصاصي طــب الباطنية واجلهاز
الهضمي من املشــروبات املثلجــة ،نظرا ً
ألنها تدفع اجلسم لتوليد املزيد من احلرارة
من أجل معادلة درجة حرارته.
وينصح كوليجس بشــرب شــاي النعناع
والينســون الدافئ ملا يتمتع بــه من تأثير

مبرد ،مع مراعاة شــربه بحصص صغيرة
موزعة على مدار اليوم.
و َمن يواجه مشــكالت في اخللود إلى النوم
ليالً ،ينبغي لــه جتنب الوجبــات الثقيلة
والدســمة .وبــدال ً من ذلك ينبغــي تناول
الســلطة واخلضروات والفواكه واألطعمة

 3ماليين شخص يموتون في سن
سنويا بسبب التدخين
مبكرة
ً

احملتوية على اللنب اخلاثر.
كمــا أن أخذ دش مبــاء فاتر قبــل الذهاب
إلى الفراش يســاعد على اخللود إلى النوم
والتمتع بنوم هانئ ومريح.
تأكيد البروفيسور كوليجس هذا ،اعتمده
العراقيون بالفطرة ومنذ عشرات السنني،

اذ انهم يشــربون الشاي ســاخنا في كل
فصول الســنة ،مبا فيها فصــل الصيف
ونصائح القدامى في هذا الصدد معروفة،
واهم هــذه النصائــح »:اذا اضطررت الى
السفر صيفا وعطشــت ،فال تشرب املاء،
واشرب الشاي بدال منه.

قالــت منظمــة الصحة العامليــة إن عدد
املدخنني على مستوى العالم يتراجع خاصة
بني النساء.
وأوضحت املنظمة مبناســبة اليوم العاملي
لالمتناع عن التبغ أن ثالثة ماليني شــخص
ميوتــون في ســن مبكرة ســنويًا بســبب
استعمال التبغ الذي يسبب أمراض القلب
واألوعيــة الدمويــة مثل األزمــات القلبية
واجللطات ،ويشــمل ذلك العــدد  890ألف
حالة وفاة نتيجة االستنشــاق غير املباشر
لدخان التبغ.
وأبرمت منظمة الصحــة العاملية معاهدة
تاريخية في عام  2005م صدقت عليها 180
دولة حتى اآلن ،تدعــو إلى فرض حظر على
إعالنــات التبغ والترويج لــه ورعايته وفرض
ضرائب للحد من استعماله .
وأفاد مدير قســم الوقاية من األمراض غير
السارية دوجالس بيتشــر « :انتشار تدخني
التبــغ في جميع أنحاء العالم تراجع من 27
 %في عام  2000م إلى  % 20في عام  2016م
وهو ما يدل على إحراز تقدم».

أطعمة ومشروبات ُتنقي جسمك من السموم في رمضان
متابعة الصباح الجديد:
يعد شــهر رمضان مــن أفضل األوقات
فــي العــام للتخلــص من الســموم
املوجودة في جسمك بالصيام واالعتماد
علــى الفواكه واملشــروبات واألطعمة
الصحيــة والتي تنعكــس إيجابا ً على
الصحة بوقايتها من األمراض اخلطيرة
مثل أمراض القلب واالكتئاب وغيرها.
نســتعرض فيمــا يلي أبــرز األطعمة
واملشــروبات التي تســاعد على تنقية

اجلسم من السموم الضارة:
التفــاح  :يعــد التفاح مصــدرا غنيا
مبضــادات األكســدة وفيتامني ســي
واأللياف ملساعدة اجلســم على إخراج
الســموم  ،يفضل تنــاول تفاح أخضر
عضوي يوميا ً أو إضافته على السلطة.
الليمون  :يساعد الليمون على ترطيب
اجلســم وأفضل مصدر لوقاية اجلسم
من األمــراض اخملتلفة وتعزيــز جهازه
املناعــي ،بفضل غناه بفيتامني ســي

الذي يقلــل خطر انخفاض ضغط الدم
وتخليص اجلسم من السموم الضارة.
الشــاي األخضــر :مصدر غنــي مبادة
البوليفينول التــي تقلل خطر اإلصابة
بالســرطان وااللتهابــات .يحتوي على
مادة “ ”EGCGالتي تساعد في مكافحة
العديــد مــن األمــراض ،يســاعد في
تخليص اجلســم من السموم واحلفاظ
علــى ترطيبــه وتقليل الــوزن .يفضل
تناوله يوميا ً أو  3مرات أسبوعياً.

الثوم :أفضل أنواع اخلضروات لتخليص
اجلســم من الســموم وتعزيز املناعة
وتســريع عملية الهضم مبــا في ذلك
الكبد والكلى.
العدس :من أفضل األطعمة لتخليص
اجلســم من الســموم ،لغناه بالبروتني
واألليــاف والنحاس واملغنســيوم ملنح
اجلســم بطاقة عالية ،وأيضا ً الحتوائه
علــى فيتامني بي  1لتقليل مســتوى
الكوليسترول في اجلسم وتقليل الوزن.

كلمات متقاطعة

تقرير

أقامها المجلس الدولي للبحوث والمبادالت IREX

البصرة  :ورشة عمل عن صناعة الرسوم المتحركة
البصرة – سعدي السند :
احتضن قصر الثقافة في البصرة ورشــة
عمــل أقامها اجمللــس الدولــي للبحوث
واملبادالت  IREXفــي إطار برنامج املهنيني
االمريكيــن الزائرين حتت رعاية الســفارة
األميريكيــة فــي بغــداد وهي جلســة
تطبيقيــة تفاعلية في موضــوع صناعة
األفالم وصناعة الرسوم املتحركة حضرها
متخصصون ومثقفون ومبدعون بصريون
القى خاللها السيد ( DUVID ANDRADE
) محاضرة في هــذا األطار رافقتها عروض
جملموعة من أفالم الكارتون من بلدان العالم
ومنهــا اول فيلم كارتوني متــت صناعته
وتخللتها حوارات ومناقشــات ومداخالت
من احلضور.
مديــر قصر الثقافة والفنــون في البصرة
التابــع لدائرة العالقــات الثقافية العامة
فــي وزارة الثقافة عبد احلــق املظفر القى
كلمة قصيرة في بداية اجللسة أثنى فيها
علــى اقامة هذا النشــاط املشــترك في
رحاب القصر مشــيرا الى أن هذا النشاط
يعد خطــوة مهمــة لتبــادل املعلومات
التخصصية في اجملاالت العلمية والثقافية
ومنها صناعة األفــام الكارتونية وضرورة
تعريف اجلمهور بكيفية صناعتها واألعداد
لها والفترة التي يستغرقها الفيلم الواحد
...
بشــكل عــام أوضــح احملاضــر DUVID
 ANDRADEhglphqvmتفاصيلهــا وهي
كما هو معروف من تســمية ((Animation
وهــو التعبير املتفــق عليه عامليــا ً على
تســميتها اآلن بعدما كانت قد إشتهرت
بالـــكارتون في القرن العشرين ،والرسوم
املتحركة تُعرف بأنها مجموعة من الصور
املتسلسلة املرسومة أو امللونة أو املنتجة
بأي طريقــة فنية أخرى والتــي تتغير مع
الزمن خللق إحساس بصري باحلركة.
ويؤكد املهتمون بشأن افالم الكارتون بأنه
وكخطوة تعد تطورا ً نسبيا ً في فن الرسوم
املتحركــة مت ابتــكار أجهــزة متنوعة في
الفترة الزمنية التي ســبقت فكرة (فيلم
الكارتون) وهي أجهزة تعرض متتابعة لصور
بطريقــة أو بأخرى لتصنع صورة متحركة،
أجهزة صنعــت للترفيه واالمتاع أو إلخافة
النــاس أحياناً ،وكان أغلبها لالســتعمال
الفردي مما يجعلها أقرب ألن تكون ألعابا ً من
أن تعد آالت لعرض الصــور املتحركة كما

أفقي

عامودي

 .1نصف النصف  oأمانع
 .2مجموعة متتالية  oأعلو
 .3نصف منار  oالعب تنس أميركي من
أصول ايرانية
 .4متشابهة  oكثير هطول املاء.
 .5ســال (مبعثرة)  oتخطــى مرحلة
الطفولة  oقرأ
 .6أثار انتباهه  oرمي الرماد في العيون
 oنعم (مبعثرة).
 .7ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت
الكترونا  oنصف مناص  oحرف نصب.
 .8هــدم وســوى باألرض  oتســتحق
الشفقة.
 .9قارة  oلم يعد يذكر.
 .10العب كرة ســعودي ســجل ثالث
أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

 .1جنم التنس االسباني.
 .2اسطورة التنس االملاني.
 .3ازدحم  oماكنة بحث انترنت عاملية
 oنصف واصل.
 .4مبعنــى  oحرف للتأكيد على صحة
رأي.
 .5كون شيئا من املعدن  oاختلف عن
البقية  oسال
 .6العب تنس أميركي معتزل حقق 14
لقبا في تاريخه الرياضي
 .7دهن الطعام(معكوسة)  oيعود عن
رأيه وال يحقق ما وعد (معكوسة).
 .8العب تنس برازيلي  oسهولة
 .9بطلــة كأس العالم في كرة القدم
.1990
 .10لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

حظك اليـوم

سيظهر الحقا ً في هذه الصناعة ،ومعظم
هــذه األجهزة ال يزال يصنع منها حتى اآلن
ليتعرف من خاللها الطلبة على أساسيات
فــن الرســوم املتحركة ومنهــا الفانوس
السحري والتامتروب وفيناكيستوسكوب
وزويتروب وبراكزينسكوب.
بعــد كل هذه احملــاوالت الســابقة على
مــر العصــور لصناعة رســوم متحركة
مت تســجيل أول محاولــة لفيلم رســوم
متحركة ،وهو الرسم املسحور عام ،1900
وأخرجه ج .ســتيوارت بالكتون ،ثم أتبعه
بأول فيلم كارتون كامل وهو أطوار فكاهية
لوجوه طريفة عام  ،1906وبسببه يعد األب
املؤســس للرســوم املتحركة األميريكية،
أما عــن أوروبا فقام الفرنســي إميل كول
بعمل أول فيلــم كارتون هناك والذي ُعرف
بـ Fantasmagorieعــام  ،1908وكان هذا
النوع مــن األفالم األوليــة يظهر بخلفية
ســوداء نتيجة رســم كل إطار ثم وضعه
على شريط النيجاتيف السينمائي.
بعد ذلك بنى رسام الكاريكاتير والصحفي
وينســور مكاي علــى من ســبقوه ،وقام
بتجميع فريق من الرسامني لعمل رسومات
أكثر حيوية تتمتع بخلفيات وتفاصيل أكثر
من جتارب الســابقني ،وجنح في إخراج ثالثة
أفــام كارتون ناجحة وهــم نيمو الصغير
عام  ،1911والديناصــور جريتي عام ،1914
وغرق وستيانا عام . 1918

دوائر خدمية

هواتف تهمك

األطعمــة خضراء اللــون :اخلضروات
مثــل البروكلي والســبانخ والقرنبيط
األجعد واخلضــروات الورقية جمعيها
تساعد في طرد الســموم من اجلسم
وتنقيته وتسهيل عملية الهضم.
الكركــم :أحد أشــهر التوابــل التي
تساعد في تنظيف اجلسم من السموم
الضــارة لغنائــه مبضادات األكســدة
وحماية اجلســم من اإلصابــة بأمراض
القلب وكذلك حرق الدهون.

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

وخالل األعوام العشــرة األولــى من القرن
العشرين وفي تطور سريع أصبحت صناعة
أفالم الرسوم املتحركة والتي عرفت وقتها
بالـ»كارتون» صناعة فــي حد ذاتها ،وكثر
إنتاج األفالم القصيــرة منها وعرضها في
صاالت السينما وكان أكثر املنتجني جناحا ً
في هذه الفترة هو جون راندولف براي والذي
بالتعاون مع الرسام إيرل هرد تُنسب إليهم
صناعة أفالم الكارتون الكالسيكية.
وفــي عــام  1920ابتكر أوتو ميســمر من
استديوهات بات سوليفان شخصية القط
فيلكس ومت توزيع أفالمها بشــكل ضخم،
وجذبــت الكثير من اجلمهور وكان فيلكس
أول كارتون يتم توزيعه جتارياً.
وتواصلت عمليــات التطور فــي صناعة
افالم الكارتون ويؤكد املتخصصون ان أفالم
الرســوم املتحركة األميركية هي األشهر
عامليا ً في القرن العشرين لتنوعها الكبير
وقدرتهــا الكبيرة والناجحــة للغاية في
التوزيع عاملياً ،ولكن ذلك ال ينفي محاوالت
دول أخرى في دخول هذه الصناعة.
تبي خالل محاضرة الســيد ديفد ان
وقــد ّ
صناع الفيلم الكارتوني الذي نشاهده اآلن
او األفالم الكارتونية التي شاهدناها سابقا ً
تعــد صناعتها أصعب بكثيــر من األفالم
ّ
السينمائية األخرى ألسباب متعددة حيث
تستغرق بعض املشــاهد الكارتونية عدة
أشهر إلجنازها.

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الحمل

الثور

الجوزاء

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك
جتاه اآلخرين ،إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون
أو من حولك بشــكل عام .رمبا يدرك البعض
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك
وحتتفظ بها لنفسك فقط.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير
مستقر نفســيا ،ولكن في احلقيقة ،هذه األزمة
ليســت كما تتخيلهــا .ال تضــع طاقتك في
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك ،وإال
لن حتقق أي شيء في النهاية.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات،
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم ،تشعر
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل.
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في
حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

السرطان

األسد

الميزان

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل
عملــي ومنطقي ،ومن املهم جــدا أن تخصص
وقتا ملتطلباتك واحتياجاتك الشــخصية .أنت
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في
عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض
عليك .لسوء احلظ اليوم ،رمبا ال تتمكن من االبتعاد
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن
تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما
تظنه من وجهة نظرك تافها .لن تنوي إيذاء هذا
الشــخص على اإلطالق ،ولكن أســلوب حوارك
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص .كن
لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

العذراء

العقرب

القوس

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة.
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك.
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي
يطلبها منك البعض.

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك.
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها.
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم

اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر
صفــوك .لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن
إجنازاتك أو األمور التي حققتها ،وللشــعور
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك
واستراتيجياتك في العمل.

الجدي

الدلو

الحوت

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا
أســلوبك الغريــب ،ورمبا يظنون أنك شــخص
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك
احلقيقيــة .ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك
وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة
في االنتهاء منها .من األفضل أن متارس بعض
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر
بالنشاط.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع
حدودا بينك وبني اآلخرين .اســتغل ما لديك
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن ،وإن لم
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية ،عليك
أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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«الصباح الجديد» تحاور مدير شباب ورياضة الديوانية:

سعد المحنة :الحصول على المرتبة الثانية لمديريات العراق يؤكد دقة العمل
بل اعطت الصالحيات الواسعة
جمللس الفرق الشعبية بتأسيس
نظــام داخلي مصــادق عليه من
قبل املديرية .

الديوانية ـ إيمان كاظم:
مثابــر داعــم لــكل رياضي في
الديوانيــة عــرف بنشــاطاته
الرياضيه اخملتلفــة ،يعمل بجد
محبوب من كل الوســط حيث
يتابع األنشــطة ميدانيا ويحضر
إلــى املهرجانــات وامللتقيــات،
داعما ً للجميع وفق رؤية واسعة
بهدف تصحيح املســار واالرتقاء
بالرياضة فــي احملافظة بالتعاون
مع اجلهــات األخــرى« ،الصباح
اجلديد» كانــت في زيــارة مدير
شــباب ورياضة الديوانية سعد
عبد االمير احملنــة و اجرينا معه
هذا احلوار.
* مــا هــي اخــر اخبــار ملعب
الســنبلة؟ و اين وصــل العمل
فيه؟
 باشــرت الشــركة التركيــةبعملها في ملعب السنبلة الذي
يســع لثالثني الف متفرج و هي
بداية إلثبات حسن النية واجلدية
الكمــال امللعــب و ينتظــر من
احلكومة املركزيــة اطالق بعض
الديــون املالية للشــركة وايضا
املطلوب من احلكومة احمللية في
محافظة الديوانية بتوفير جميع
اخلدمــات املتاحة للشــركة من
مياه و كهرباء و حماية و خدمات
اخرى ..باإلضافة إلى أن زيارة وزير
الشباب والرياضة للملعب كانت
مبثابة دعم مللــف امللعب املتعثر
منذ عام . ٢٠١٥

فريق نادي الديوانية

سعد احملنة
* ماذا عن ملعب الديوانية؟
 ملعــب الديوانيــة األن حتــتالصيانــة ليكــون ملعبآ ضمن
مواصفــات و شــروط و ضوابط
االحتــاد اآلســيوي و العمل على
ترميم األرضيــة و اضافة بعض
االقسام للملعب ليكون ملعبآ
نظاميآ وفق املعايير الدولية.

خالل العطلة الصيفية؟
 تقوم مديرية شــباب و رياضةالديوانية بوضــع خطة مركزية
محليــة تتناغــم و تطلعــات
الشــباب و تلبي طموحاتهم و
هنــاك مخيم كشــفي و دورات
تقوية و دورات تثقيفية و ورشات
و نــدوات و برامــج تثقيفيــة و
ترفيهية و علمية.

* مــا هي خططكم للشــباب

* ماهــو تقييم املديريــة لعام

٢٠١٧؟
 حصلت مديريتنــا على املركزالثانــي على مســتوى العراق و
حصول منتديات احلمزة و غماس
علــى أفضل خمســة منتديات
على مستوى العراق ايضٱ .
* كيــف هي عالقتكــم بالفرق
الشعبية؟
 نحن جهة حكومية ترعى جميعاألنشطة الشــبابية و الرياضية

«سلة الوطني» تواجه أنغوال واألردن والكويت
بغداد ـ احسان المرسومي*
يشــارك املنتخب الوطني بكرة
الســلة فــي البطولــة الودية
التحضيريــة للجولة االخيرة من
تصفيــات كاس العالــم والتــي
تنطلق فــي مدينة اســطنبول
التركية في  15من الشهر احلالي
مبشاركة ثمانية منتخبات.
وقال االمني املالــي الحتاد اللعبة
الدكتــور مهنــد عبد الســتار :
ان البطولــة جتري علــى هامش
حتضيــرات املنتخبــات الثمانية
لتصفيات كاس العالم  ،مشــيرا
الــى ان الفــرق التي ستشــارك
متفاوتة املســتوى ومــن مدارس
اســيوية وافريقيــة  ،مؤكــدا ان
هذه املباريات ســتكون خير اعداد
للمنتخب قبل لقاءيه في النافذة
الثالثة من تصفيات كاس العالم.
ولفت عبد الستار الى ان البطولة

ستنطلق في  15من الشهر احلالي
في اســطنبول اذ اوقعتنا القرعة
الى جانب منتخبــات انغوال ذات
التصنيــف (  ) 37عامليا  ،واالردن بـ
(  ) 46والعــراق بـ (  ) 79والكويت (
 ، ) 127اما اجملموعة الثانية فتضم
منتخبات ايــران بالتصنيف ( ) 24
عامليا والكاميــرون (  ) 65واوغندا
(  ) 90والبحريــن (  ، ) 107مبينــا
ان منتخبنــا الوطني ســيواجه
االردن في اليوم االول فيما تلتقي
الكاميــرون اوغنــدا وانغوال مع
الكويت ايران مــع البحرين  ،وفي
اليوم التالي يلعــب منتخبنا مع
انغــوال والبحرين مــع الكاميرون
والكويــت مــع االردن واوغندا مع
ايران  ،ويختتــم منتخبنا مباريات
اجلولــة االولى مبواجهــة الكويت
فــي  17مــن الشــهر احلالــي ،
وتالعب اوغندا البحرين وايران مع

الكاميرون واالردن مع انغوال .
وكان منتخبنا قد دخل معسكرا
تدريبيا في مدينة سكاريا التركية
مطلع الشهر احلالي يستمر حتى
 14من الشــهر احلالــي  ،بعدها
ينتقل الى اسطنبول للمشاركة
في البطولة الوديــة  ،ثم يتوجه
في  27من هذا الشهر الى الدوحة
ليلتقي كازاخســتان في  29من
الشــهر نفســه  ،بعدها يلتقي
قطر في الثاني من متوز املقبل.
يشــار الــى ان منتخبنــا يحتل
املركز الرابع فــي مجموعته التي
تتصدرها ايران وكازاخستان ولكل
منهما ســبع نقاط  ،وحتتل قطر
املركز الثالث بـــ  5نقاط والعراق
رابعــا بنفــس الرصيــد وبفارق
املواجهات املباشرة.
* الناطق اإلعالمي الحتاد السلة

مبا في ذلك الفرق الشعبية التي
تعد منجما للمواهب والطاقات
الكرويــة ..اســتحدثت فــي
السنوات األخيرة شعبة سميت
بالفرق الشعبية مهمتها رعاية
الفرق الشــعبية تنظيميآ اداريآ
و فنيــآ يرتبــط مجلــس الفرق
الشــعبية مبديريــة الشــباب
والرياضة و يعمــل بضوابطها و
معاييرها و حترص املديرية على اآل
تتدخل بعمل اجمللس و جلانه فنيٱ

* ماذا هو رأيك مبستوى الرياضة
فــي احملافظــة و خصوصــا
مشــاركة نــادي الديوانية في
الدوري املمتاز ؟
 الديوانية بخير برغم التقشفاملالي ،نعم نحتاج الى دعم مالي
و معنــوي الديوانية اجنبت ابطاال
على املســتوى العربي اآلسيوي
و العاملي و بجهودهــم الذاتية..
اما عن نادي الديوانية هنا تكمن
العبرات فهو يحتــاج إلى وقفة
جادة من اجلميــع النادي مير بأزمة
ماليــة خانقة و الــدوري ال يزال
مستمرٱ .
املطلوب من اجلميع التكاتف من
جمهور و محبني ألنتشال النادي
ملواصلــة البقاء ضمــن الدوري
املمتاز .
* كلمة اخيرة ؟
 كلمة بحق الشــباب العراقي،اقــول لكم شــكرا « ..كفيتوا و
وفيتــوا» فــي كل املواقف انتم
امل االمة و قادة املســتقبل بكم
يتحقق التغييــر نحو األفضل ان
شاءاهلل ليحمل كل واحد منكم
شــعار حب الوطن اينما ذهب و
يقول بصوت عالي و بفخر واعتزاز
‹انا عراقي›  ..و اقول شــكرا لكادر
جريــدة الصباح اجلديــد و امتنى
لهم دوام النجاح و التوفيق.

صباح وقاسم في كورس ماليزيا
المؤهل إلى نهائيات آسيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك احلكمان الدوليــان (نخبة
آســيا أ) علي صباح ومهند قاسم
في الكــورس الذي يقيمــه االحتاد
اآلســيوي حلــكام النخبــة فئة أ
بكرة القــدم في العاصمة املالييزة
كواالملبور للمدة مــن  5ولغاية 10
آب املقبل وسيكون تأهيليا ًَ للحكام
الذين ســيتم اعتمادهم رســميا
للمشاركة في إدارة مباريات ضمن
نهائيات أمم آســيا بنسختها الـ 17
التي ســتجرى في دولــة اإلمارات
العربية املتحدة للمدة من  5كانون
الثاني ولغاية  1شــباط من العام
املقبل .2019
وقــال احلكم الدولــي ،علي صباح،
انــه يتطلع مــع زميلــه لتحقيق

النجاح ليكونا اول حكمني عراقيني
للوسط يشتركان في إدارة مباريات
ضمن نهائيات أمم آســيا ،مؤكدا ً ان
الكورس في ماليزيا سيكون تأهيليا ً
للمحفل الذي يعد االكبر في القارة
اآلسيوية على صعيد كرة القدم.
واضاف :حلمنا ان نحصل على جواز
التحكيــم في نهائيات امم آســيا،
حيث نتطلــع كحكام للوســط
ان نحقــق النجــاح فــي الكورس
التأهيلي الذي سيضم حكام نخبة
آســيا فئة (أ) باشــراف مباشر من
االحتاد القاري لكرة القدم.
واشــار إلى ان احلكمني السابقني د.
محمد عرب وفرات أحمد شــاركا
في إدارة مباريات ضمن نهائيات أمم
آســيا في سنوات سابقة ،فيما لم

يســجل أي حكم عراقي للوسط
حضوره في النهائيات القارية.
وبني صباح ،انه قاد نهائيات آســيا
حتت  23ســنة مرتني ،لكنه يطمح
ان يبلــغ النجاح ويســجل احلضور
في مالعب دولة اإلمــارات العربية
املتحــدة مع زميله مهند قاســم
ضمــن اباطــرة الســاحة الذيــن
سيديرون النهائيات املقبلة.
يشــار إلى ان منتخبنا بكرة القدم،
سيلعب في نهائيات أمم آسيا ضمن
اجملموعة الرابعة ،ويستهل مبارياته
فيها بلقــاء املنتخــب الفيتنامي
يوم  8كانــون الثاني املقبل ،ويلعب
فــي  12منه امام اليمــن ،ويختتم
مبارياته مبواجهــة إيران يوم  16من
الشهر ذاته.

«فيفا» يدعو مسعود لحفل افتتاح المونديال التراخيص :ناديان لكل ملعب في الموسم الجديد
بغداد ـ الصباح الجديد:
أرســل االحتاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» ،تهنئة إلــى مجلس إدارة
االحتاد العراقي ،مبناسبة فوزه في
االنتخابات التي جرت اخلميس في
العاصمة بغداد.
وقال عضو املكتب اإلعالمي لالحتاد
حسني اخلرســاني في تصريحات
صحفيــة إن االحتاد العراقي تلقى
رســالة عبر البريــد اإللكتروني،
تتضمن تهنئة االحتاد الدولي على

مسعود

جناح العملية االنتخابية ،وانتخاب
مجلس إدارة برئاســة عبداخلالق
مسعود ملدة  4سنوات.فيما تلقى
عبداخلالق مسعود ،دعوة رسمية
مــن رئيس االحتــاد الدولي جياني
انفانتينو ،حلضــور افتتاح بطولة
كأس العالــم في روســيا ،التي
ســتنطلق يوم  14حزيران اجلاري..
ويغيب العراق عــن بطولة كأس
العالم في روســيا والتي تشهد
مشاركة  32منتخ ًبا.

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت دائــرة التراخيــص عــدد
الفــرق التي ســوف يســمح لها
باللعب علــى ملعــب واحد وهو
ناديان لــكل ملعــب ،ووجه مدير
التراخيص ســيف عادل القصاب،
االندية مــن االن للبدء في التعاقد
او اســتحصال موافقة الســماح
للعب على امللعب بالنســبة الى
االندية التي ال متتلك ملعبا ً يخص
املباريات الرســمية للدوري احمللي

للموسم الكروي .2019 - 2018
واعلنت جلنة املسابقات في االحتاد
املركــزي مواعيد جديــدة للجولة
الثالثني ,بعــد ان مت تعديل مواعيد
عدد مــن املباريات بســبب ارجاء
عدد من اللقاءات ..حيث ستنطلق
اجلولة الثالثون في الســادس من
حزيــران اجلاري مبواجهتــن االولى
جتمع زاخو ببغداد على ملعب االول,
فيما يضيف ملعب كربالء الدولي
مواجهة صاحــب االرض واجلمهور

بضيفه القادم من العاصمة فريق
الصناعات الكهربائية.
فيما يشــهد يوم اخلميس اقامة
اربع مباريات حيــث يحل املتصدر
ضيفــا على فريق نفط الوســط،
ويرحــل النفط ملواجهــة البحري
على ملعب الزبير ،ويضيف ملعب
عفك لقاء الديوانية ونفط ميسان,
ويختتم القوة اجلويــة مواجهات
اليوم الثاني بلقــاء الكهرباء على
ملعب الشعب الدولي.

«بناء األجسام» يستعد
لثالث بطوالت كبرى

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد املركزي لبناء االجســام تكثيف حتضيراته
للمشــاركة في البطــوالت اخلارجيــة املقبلة ،وهي
بطولة املاس في روسيا بأيلول املقبل ،وأرنولد كالسيك
بشهر تشرين األول ،وبطولة العالم في إسبانيا شهر
تشرين الثاني من العام احلالي.
ذكر ذلك ،رئيس االحتاد املركزي لبناء االجسام ،فائز عبد
احلســن ،عضو املكتب التنفيذي في االحتادين العربي
واآلســيوي للعبة ،وقال :ان املنتخب الوطني ينتظم
في التدريبات اســتعدادا ً لالستحقاقات املقبلة التي
يســعى العراق إلى املشــاركة فيها من أجل حتقيق
النجاح ،وتأكيــد اجلدارة في البطوالت املشــار إليها
التي سيشــترك فيهــا ابطال العالــم .موضحا :ان
احلصول على تأشــيرات السفر إلى دول أوروبا يتطلب
وقتا طويالً ،لذلك سيبقى الالعبون على درجة التأهب
القصوى للمشاركة في هذه احملافل الكبيرة.
وبي عبد احلسن :ان احتاده سينظم بطولة اندية العراق
ّ
لفئة الشــباب في منتصف شهر متوز املقبل ببغداد،
فيما يشــهد نهاية شــهر آب املقبــل تضييف دورة
تدريبية دولية بإشــراف االحتاد الدولي لبناء االجسام،
حيث ينتظر ان يسمي خبراء إللقاء احملاضرات فيها.

«رواد التنس» في

البطولة العربية بمصر
بغداد ـ عبد الكريم ناصر*
اقامت الرابطة العربيــة لرواد التنس البطولة العربية
الثالثة لرواد التنس على مالعب نادي الشمس الرياضي
في القاهرة للمدة من  5 /1وملدة أربعة أيام  ,وقد شــارك
في البطولة اكثــر من  140العبا والعبــة في فعاليات
الفــردي والزوجي والزوجي اخملتلط ولثــاث فئات عمرية
وهي (  44 – 35ســنة ) و (  54 – 45ســنة ) و (  55ســنة
فما فوق ).
ذكــر ذلك رئيــس الرابطة ،خالد ســعيد الســلطاني،
وقال :شــاركت في هذه البطولة كل من مصر والعراق
واألردن وسلطنة عمان والســعودية وسوريا ,واعتذر في
آخر أســبوع كل من لبنان والبحرين والسودان ألسباب
مختلفة..وقد كانت النتائج بشكل عام موزعة بني مصر
والســعودية واألردن والعراق  ,وقد حصد الالعب العراقي
ســعدون حســن مع الالعبة املصرية آية علي شعراوي
بطولة الزوجي اخملتلط لفئة  55ســنة فما فوق  ,وشارك
من العراق الســيدات والسادة كل من زينة عزيز احلجية
وسعدون حسن وفيصل محمود ويوخنا كوركيس وخالد
سعيد وامنار السامرائي وعبد الوهاب السامرائي وحسني
عبد اللطيف ومحمد حسن هليل وصاحب عبد احلسني
وعلي حامت وعامر الراوي.
* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

«نساء بلدية البصرة» يشارك
في بطولة زايد الرمضانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم فريق بلدية البصرة النســوي مشاركته في
بطولة زايد الرمضانية الســنوية ،حيث اشترك في
منافســات ســباعي كرة القدم النسوي بوفد ضم
رئيس النادي ،الدكتور أســامة صبيح ،واملدربني علي
زهير ووســن مشــتاق ،و 5العبات هن :طيبة سليم
وســجى كمال وزينة جميل واليديــا يوخنا وروجني
ســعيد ،و 5العبات محترفات هــن :مها الدمرداش
وسلوى منصور وهيا عبد احلميد من جمهورية مصر
العربيــة ،وميرند دهام من ســوريا ،وهيا مرواني من
األردن.
وبحســب عضو املالك التدريبي لفريــق نادي بلدية
البصرة ،وسن مشــتاق ،فإن البطولة اقيمت في أبو
ظبــي ،وكانت جتمعا كبيرا للعديــد من الفعاليات
الرياضية ،حيث اشترك فريق بلدية البصرة مبنافسات
سباعي كرة القدم النسوية التي شهدت مشاركة
 10فرق من شــتى قارات العالم ،فيما انسحب احد
الفرق قبل بدء املباريات ليبقى العدد . 9

أضواء على منتخبات مونديال روسيا 2018

نيجيريا« ..نسر أفريقي» يبحث عن إنجاز فريد ..والوسط الذهبي سالح كرواتيا
العواصم ـ وكاالت:
يعتبــر املنتخب النيجيــري من أفضل
املنتخبات األفريقية في الفترة األخيرة،
ويقدم كرة جميلة ،في ظل تواجد عدد
من النجوم في قائمته وعلى رأســهم
جناح تشيلســي اإلجنليــزي ،فيكتور
موســيس ،وكيليتشــي إيهيناتشــو
وأحمــد موســى وجون أوبــي ميكيل
وأليكس أيوبي.
ويتطلع املنتخب النيجيــري لتحقيق
مفاجأة في املونديال ،برغم تواجده في
مجموعة صعبة للغايــة ،تضم معه
املنتخب األرجنتينــي املدجج بالنجوم
وعلى رأسهم ليونيل ميسي ،وكرواتيا
وأيسلندا.
تقــدر القيمة التســويقية للمنتخب
النيجيــري بـ  129مليــون يورو ،ويحتل
املركز الـ 47عامليا في آخر تصنيف صدر
من االحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
ميلك املنتخــب النيجيري  90%من قوام
تشــكيلته املســافرة إلى روسيا ،من
احملترفني خارج نيجيريا.ومتوسط أعمار
جنوم نســور نيجيريــا  25.5عاما ،وهو
أحد أقل املعدالت في مونديال روســيا..
ســيواجه املنتخب النيجيــري نظيره
الكرواتي في افتتــاح مباريات اجملموعة
الرابعــة يــوم  16حزيران اجلــاري ،ثم

أيسلندا في  22حزيران ،واألرجنتني يوم
 26من نفس الشهر.
تولى جيرنــوت روهر ،تدريــب املنتخب
النيجيــري فــي آب  2016بعقد حتى
 ،2020والــذي أعاد النســور للواجهة
األفريقيــة مرة أخرى بتقــدمي كرة قدم
جميلة بتوليفة من الشباب واخلبرات.
املدرب صاحب الـ 64عاما يفضل طريقة
لعــب « »1-3-2-4التي قاد بها نســور
نيجيريا في  13مبــاراة ،حقق الفوز في
 8منها وتعادل في  2وخسر  3مباريات.
جنــم تشيلســي اإلجنليــزي ،فيكتور
موســيس ،هو النجم األول في صفوف
املنتخب النيجيري الذي ساعد النسور
على التواجد في نهائيات كأس العالم
بروسيا بعد مستواه الرائع في تصفيات
أفريقيا.
جناح تشيلســي الذي يقدم مستوى
ثابت في املوســمني األخيرين مع البلوز
هــو الضلع األساســي فــي املنتخب
النيجيري بجانب جون أوبي ميكيل ،جنم
خط الوسط.
بالرغم من قلة مشــاركاته مع آرسنال
في املوســم املنصرم إال أليكس أيوبي
يضمن مكانا أساســيا في تشــكيلة
املنتخب النيجيري الذي ســيتواجد في
روســيا بفضل إمكانياتــه الرائعة في
التمرير واملراوغة ..وهو الوجه الســاطع
والبارز في تشكيلة املنتخب النيجيري،

مباراة أرشيفية للمونديال
رغم أنه أكمل  22عاما قبل أيام قليلية.
ســؤال يشــغل بــال اجلماهيــر :هل
تســتطيع نيجيريا الذهــاب بعيدا في
روسيا؟
ال يوجــد منتخــب أفريقي اســتطاع
العبور إلى نصــف نهائي كأس العالم
فــي التاريخ ،مما يطرح تســاؤال هو هل
يستطيع املنتخب النيجيري الذي ميلك

إمكانيــات رائعة مبجموعة شــابة من
النجوم القيام بذلك في روسيا؟.
من جانبه ،يتطلع املنتخــب الكرواتي
إلى العبور لدور الـ 16من نهائيات كأس
العالم في روســيا ،املقرر انطالقها 14
حزيران اجلاري في ظل اإلمكانات القوية
التي يتمتع بها في خط الوسط بتواجد
لــوكا مودريتــش ،وايفــان راكيتيتش،

وميالن باديلي ،وماتيو كوفاسيتش.
وســيكون املنتخب الكرواتي منافسا
شرسا لنظيره األرجنتيني على صدارة
اجملموعــة الرابعــة التي تضــم أيضا
نيجيريا وأيسلندا.
تقــدر القيمة التســويقية للمنتخب
الكرواتي بـ 356.70مليــون يورو والذي
يحتــل املرتبة الـــ 18عامليــا في آخر

تصنيف صدر من االحتــاد الدولي لكرة
القــدم «فيفا».وميلــك  91%من قائمة
املنتخــب املســتدعاة لنهائيات كأس
العالم من الالعبني الذين يلعبون خارج
كرواتيا بـ 22العبا.وســيواجه املنتخب
الكرواتــي في افتتــاح املونديال نظيره
النيجيري  16حزيران اجلاري ،ثم الصدام
مع زمــاء ليونيل ميســي  21حزيران،
وأخيــرا مع أيســلندا فــي  26من ذات
الشهر
تولى داليتش مقاليد احلكم في املنتخب
الكرواتي في تشــرين األول  2017بعقد
حتى  2020وهو مدرب معروف جلماهير
العربية ألنه درب في الهالل الســعودي
والعني اإلماراتي.
يفضل صاحب الـ 51عاما طريقة لعب
« »1-3-2-4التــي لعب بهــا املنتخب
الكرواتي فــي  5مباريــات معه ،حقق
الفوز في  3مباريــات وتعادل في مباراة
وخسر مباراة.
وميتــاز زالتكــو بالهدوء فــي املؤمترات
الصحفية وقــراءة مباريــات اخلصوم
بصــورة دقيقــة عــن طريق شــرائط
الفيديوهات.
ضابط إيقاع املنتخــب الكرواتي ،لوكا
مودريتش جنم ريال مدريد اإلسباني هو
الرجل األول في صفوف املنتخب والذي
يتحكــم في أســلوب اللعــب ويكون
ثنائية رائعــة مع إيفــان راكيتيتش أو

ماتيو كوفاسيتش في وسط كرواتيا .
بخــاف مودريتــش ،فــإن الثنائــي
الهجومي ليوفنتوس وإنتر ميالن ماريو
ماندزوكيتش وإيفان بيريشيتش ،يعتبر
مــن الركائز األساســية فــي صفوف
املنتخب الكرواتي.
يفتقــد املنتخــب الكرواتــي ،املدافع
اخملضــرم فيــدران تشــورلوكا ،العب
لوكوموتيف موسكو في نهائيات كأس
العالم بســبب اإلصابــة في قطع في
الرباط الصليبي.
املهاجــم املتألق بصفــوف آينتراخت
فرانكفــورت في الــدوري األملاني خالل
املوســم املنصــرم يعتبر مــن الوجوه
الناصعــة في املنتخــب الكرواتي.وقاد
انتي ريبيتــش آينتراخــت فرانكفورت
للفوز بنهائي كأس أملانيا على حســاب
بايــرن ميونــخ « »1-3بعدما ســجل
هدفني ،الســبت املاضي.سؤال يشغل
بــال اجلماهير :هــل يغيــر زالتكو من
طريقة لعبه لقوة خط الوسط
ميلــك زالتكو منطقة وســط مكتظة
بنجوم مثل كوفاســيتش ،وراكيتيتش،
وميالن باديلــي ،وآخرين يضعون خيارات
كثيرة ملدرب العني اإلماراتي السابق.
ما يطرح الســؤال هل يستخدم املدرب
 3العبني في الوسط ويغير من طريقته
املفضلــة  1-3-2-4إلــى  3-3-4فــي
مونديال روسيا.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

المعلومة ودغل اإلعالم
لم تنتزع الصحافة لقب (السلطة الرابعة) عبثاً ،بل جاء
تتويجا ً ملشــوار مجيد ومرير قطعته على طريق االرتقاء
مبنزلة اإلنسان وحقوقه وحرياته ،عبر حتفيز العقل البشري
ليقدم أفضل ما لديه ،وذلك ملا تقدمه من خدمات جليلة
في مجــال تقصي احلقائق وتوفيــر املعلومة الصحيحة
والتــي من دونها ،ال ميكن فهم ما يجري حولنا من أحداث
وانبثاقــات وحتــوالت ال نهائيــة .صحيــح ،إن الصحافة
التقليدية (الورقية) قد تقلص دورها بفعل املعطيات التي
أفرزتها الثورات العلمية وبنحــو خاص في مجال تقنية
االتصاالت ،والتي أوجدت ما صار يعرف بـ (اإلعالم اجلديد)،
إال أن وظيفتها األســاس؛ تعقب أثــر املعلومة وتقدميها
للمتلقي ،ما زالت هي الدافع األساس لكل أشكال اإلعالم
التقليــدي منه أو اجلديد .هذه الوظيفة احليوية واخلطيرة
لوسائل اإلعالم بأشكاله شــتى ،أثارت حولها شتى ردود
األفعال واملواقف ،فكما تستفيد شرائح واسعة من تلقي
املعلومة الصحيحة وبأســرع وقت ممكن ،هناك قطاعات
وفئــات تتضرر من ذلك ،لذلك لم تبــق مكتوفة وحيادية
جتاه ذلك ،مما أدى الى ظهور نوع من وسائل اإلعالم ،تسخر
كل إمكاناتها وجهودها كي تعرقــل وصول املعلومة ،أو
تتالعب بها بشكل يفرغها من محتواها األصلي ،لتفقد
في النهاية قيمتها الفعلية .هذا النوع من وسائل اإلعالم
التي متــارس دورا ً مغايرا ومتنافــرا والوظيفة اجلوهرية ملا
يعرف بـ (الســلطة الرابعة) ،ينمو ويزدهــر في مناخات
االســتبداد واالغتراب عــن العالم احمليــط ،كما حصل
فــي بلدنا طوال أكثر من أربعة عقــود لهيمنة أحد أكثر
األنظمة شمولية وإجراماً .واليوم وبالرغم من مرور عقد
ونصف على زوال احلقبــة املعتمة في تاريخنا احلديث ،إال
أن آثــاره الوخيمة ما زالت فاعلة وال ســيما إرثه وتركته
في اإلعالم بأشــكاله اخملتلفة واملتعددة .ومن سوء حظ
العراقيــن ان تتلقف مقاليد أمور ما يفترض أنها مرحلة
للعدالة االنتقالية؛ طبقة سياسية ال جتد في ذلك اإلرث
السيء وتقاليده وفلوله ومالكاته املعطوبة ،معيقا أمام
مستلزمات االنتقال صوب الدميقراطية والدولة احلديثة،
ال بل جنــد الكثير منها قد اســتعانت بذلك احلطام في
بناء إقطاعياتها اإلعالمية ،والتي لم تبخل بقسطها في
مجال شرذمة الوضع السياسي واالجتماعي ،ودفعه الى
مستويات لم يعرفها العراقيون من قبل.
إن دور "دغل اإلعالم" فيما انحدرنا اليه ،لم يعد مجهوال ً
وميكن تلمس نفوذه وتقصي آثــاره ،في انحطاط الوعي
والــدور الذي تلعبه اإلشــاعة واخلطابــات الدمياغوجية
واألخبار امللفقة في حتريك احلشود وسوقها الى املسارب
اخلطرة والكارثيــة أحياناً .إن احتياطــات الضحالة في
الوعــي والذائقــة والســلوك ،هي من متد هــذا الدغل
بكل أســباب الدميومة والبقاء ،لذلــك تبتعد تلك املنابر
اإلعالمية عن كل ما له عالقة بالوعي والفضول املعرفي
والعقالنية وبرامــج التوعية والتنويــر ،ليحل بدل ذلك
طفح هائــل من برامج الشــعوذة والتضليل والتهريج،
وغير ذلك من النشاطات املبرمجة التي حترص على بقاء
واستمرار مناخات التشرذم والغيبوبة والضياع .صحيح
ان مرحلة مــا بعد زوال النظام التوليتاري ،قد شــهدت
ظهــور كم هائل مــن الصحف واملطبوعات وعشــرات
الفضائيات واإلذاعات واملنابر اإلعالمية من شتى الوظائف
واألشــكال ،إال أن غالبيتهــا املطلقة ،تفتقــد للدوافع
واملعاني الســامية التــي وجدت من أجلها (الســلطة
الرابعة) بســبب من عدم استقالليتها وتبعيتها للقوى
والفصائل التي تغولت زمن النظام املباد أو بعد احلوسمة
الشــاملة ألســابه ،مما أتاح لدغل اإلعالم من ان يشكل
مصدا ً واســعا ً أمام حاجاتنا األساسية؛ احلقائق والوعي
واملعلومة الصحيحة...

األطفال يغنون ماجينا على قرع الطبول أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف
مــع التقــدم التكنولوجــي بكل
انواعه وخاصة بألعاب األطفال حتول
الغالبية منهم الى افراد كســالى
ال يحركــون ســاكنا ،فهم يقضون
غالبية اوقاتهم باللعب اما بالبالي
ستيشــن او العاب الهاتف النقال،
وغالبا ما تكون العــاب كرة قدم او
قتال.
نقــول مع كل هــذه التغيرات التي
طرأت على حياة األطفال في العراق
لكن تبقى لرمضان نكهته اخلاصة
حتى في تلك الزاوية ،اذ جند األطفال
وخاصة ببعض املناطق الشــعبية
ما زالوا ميارســون في هذا الشــهر
عــادات كانوا اهاليهم ميارســونها
بطفولتهم ،من ضمن تلك العادات
الرمضانيــة "املاجينا" ،حيث يحمل
األطفال كيســا مصنوعا من اخلام
ويعلقونــه برقبتهــم او يحملونه
بأياديهــم الصغيــرة ويقفون على
أبواب اجليران ويغنون بلحن بســيط
"ماجينــا يا ماجينا حلــي الچيس
وانطينا".
يقال ان املاجينــا كلمة محورة من
"الباجــي" ،او باجينــا" أي اختنــا
الكبيــرة كمــا اعتــاد البغداديون
مناداتهــا ،فهم يطلبــون منها ان
تفتح كيــس مدخراتها وتعطيهم
هبــة منــه ،هنــاك مــن البيوتات
تكرم األطفــال الواقفني عند الباب
باملــال واحللوى وهنــاك من يكتفي
بإعطائهم بعض حلــوى الزالبية او
البقالوة ،او الـ "چكليت" ،و"احلامض
حلو" ،وأحيانا بعض الفاكهة ،وكان
األطفــال يحملون معهم شــمعة
وغصن يــاس ،وكذلــك أدوات ميكن
لهــم ان يطبلوا بهــا ليعلنوا عن
مجيئهم.
مؤمل جابر عمره ســبع سنني كان
برفقة خمسة من أصحابه سألناه

بريانكا شوبرا

توقع بعض متابعي اخبار
جنوم هوليــوود ان عالقة
الفنــان العاملــي نيــك
جوناس وعارضــة االزياء
واملمثلة بريانكا شــوبرا
لن تســتمر ،اذ انها غير
مبنيــة على اساســات
متينــة كمــا وصفهــا
وعــدوا ان فارق
البعض.
ّ
العمر بينهما ســيلعب
دورا ً كبيرا ً في نهاية هذه
العالقــة ،اذ ان بريانــكا
تبلغ من العمر  35سنة،
في حني نيك أمت اخلامسة
والعشــرين قبل اشهر
قليلة .وعلى الرغم من ان
محبي هــذه العالقة رأوا

أطفال يحتفلون

عما اســتطاع جمعــه ففتح لنا
كيسه وإذا به مليئا باحللوى والنقود
فئة  ،250امــا أصحابه فقد اختلف
االمر بالنســبة اليهــم اذ يبدو ان
مؤمل نصب نفســه قائدا عليهم
وبالتالي فان املؤونة األكبر تكون في
كيسه هو.
وتوقفنــا عن احد البيوتات وقد فتح
رب البيت الباب ليستقبل مجموعة
من األطفال عددهــم ثالثة بينهم
طفلــة ال يتعــدى عمرهــا األربع
سنوات لكنها كانت متحمسة جدا
للمشاركة باملاجينا ،سألنا عبد اهلل
عن شــعوره وهو يستقبل األطفال
ويكون ملزما ان يعطيهم شيئا اما
ماال او حلوى فقال :انا لعبت املاجينا

ألف مشارك ،ثلثهم من خارج
فرنسا.
من بني املواقع الســابقة
التي اســتضافت مثل
هذا احلدث الســنوي،
شــارع الشــانزليزيه
ومتحــف اللوفر وبرج

املركز الرابع هذا األســبوع بإيرادات بلغت
10.4مليــون دوالر .الفيلــم بطولة روبرت
داوني جونيور وكريس هيمســوورث ومارك

رافالو ومن إخراج جو روسو وأنطوني روسو.
كمــا تراجــع الفيلم الكوميــدي (بروك
كلوب) مــن املركز الرابع إلــى املركز
اخلامس هذا األســبوع
محققــا إيــرادات
بلغــت  6.8مليون
دوالر .والفيلــم
بطولــة جــن
فوندا واليسيا
سيلفر ستو ن
ومــــــــاري
ستينـر جني
و مـــــــن
إخــراج بيل
هولدمان.

تقنيـة تنقـذ المالييـن
مـن العمـى إذا نجحـت

الصباح الجديد  -وكاالت:
متكن علمــاء من إنتاج قرنية بشــرية
باســتعمال طابعة ثالثية األبعاد ألول
مــرة ،وهو تطــور يُعتقد أنــه ميكن أن
يساعد ماليني األشــخاص ممن يعانون
مــن عمــى القرنية في جميــع أنحاء
العالم.
ويعتقد العلماء في جامعة نيوكاسل
أن هذه التقنية ميكن أن توفر عددا غير
محدود مــن القرنيات ،وهي العدســة
اخلارجيــة الشــفافة للعــن ،والتــي
ميــر عبرها الضــوء قبل الوصــول إلى
الشــبكية .وميكن أن يــؤدي تلفها إلى
تشويه الرؤية أو حتى اإلصابة بالعمى.
ومن خــال اجلمع بني اخلاليــا اجلذعية
البشــرية املقدمة من متبرع ســليم،
مــع الكوالجني واألجلينــات (وهي مادة

بصغري وكنت احقد فعال على كل
بيت يكتفي بــرش املاء علينا إلعالن
عدم رغبتهم بطــرق بابهم وكنت
اردد "ذبوا علينا املاي بيت اهل الفگر"
وبألــم "" ،ضاحــكا" اليوم اضحك
عندما أتذكر انفعاالتي واخذي لألمر
بجدية عالية.
تكون نهاية الرحلة بالنسبة لهؤالء
األطفــال قمــة املتعة وقــد تبقى
عالقة بأذهانهم طوال العمر ،فبعد
رحلة البحث عما يجــود به اجليران
يجلــس األطفــال مجتمعني وكل
يخرج ما موجود بكيســه من اكل
ليصنعوا مائدة عامــرة بكل ما لذ
وطاب من حلوى وفاكهة ،اما األموال
التــي يجمعونها فيبقــى التصرف

بها مرهونــا باألطفال أنفســهم
فبعضهم يشــتري بهــا مزيدا من
احللوى والبعــض االخر باعتقاده انه
جمع ما يكفي لشراء مالبس العيد
فيفضل أن يعطيها لألهل.
املاجينا التي استطاع امللحن حسني
قدوري ان يخلق منها اغنية لألطفال،
مثلهــا مثــل العديد مــن األلعاب
الشــعبية اندثرت بغالبية املناطق،
لكــن بقاءها مرهــون باألهل فهم
من يســتطيع تشــجيع أطفالهم
على ممارســة مثل تلــك الطقوس
اجلميلة ،التي تزيد من روابط اجلار مع
جاره وتشجع الطفل على ان ميارس
طفولته احلقيقية بعيدا عن العاب
الكمبيوتر القتالية.

باريس تحتفل باألبيض
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتفل ســكان العاصمة الفرنســية
باريــس فــي حــدث (دينيه آن بــان) أو
(العشــاء باألبيض) الغامض الذي يتم
الكشف عن مكانه في اللحظة األخيرة.
ويتوقــع أن يتــم الكشــف عــن عدد
املشــاركني ليكون ما بــن  20ألف و30

كيميائية تُستعمل في الغالب إلنتاج
األطراف الصناعية) ،متكن العلماء من
إنتاج "حبــر حيوي" لطابعــة حيوية
ثالثية األبعاد لطباعــة امنوذج للقرنية
باســتعمال مادة هالميــة ،عن طريق
الضغــط على احلبر فــي دوائر متحدة
املركز ،في أقل من عشر دقائق.
وأضيفــت اخلاليا اجلذعيــة فيما بعد،
وتُركت لتنمو وتصبح شــكال مطورا
مــن القرنية اجلاهــزة نظريا لعملية
الزراعة.
وبهذا الصدد ،قال تشي كونون ،أستاذ
هندسة األنسجة في جامعة نيوكاسل
الــذي قــاد الدراســة" :حتافــظ املادة
الهالمية املطــورة على اخلاليا اجلذعية
حية بينما تنتــج مادة صلبة مبا يكفي
ولكنهــا ناعمة بحيــث يتم ضغطها

ان العمــر مجرد رقم وال
عالقة لــه بإجناح عالقة
ما ،فقــد عارض البعض
ذلك معديــن ان نيك ما
زال طائشــا ً ومتهــوراً،
اما بريانــكا فتبحث عن
االســتقرار ،ولن جتده مع
شــاب يصغرها بعشر
سنوات.

جوني ديب

أفالم تحتفظ بصدارة إيرادات السينما األميركية
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتفظ فيلم احلركة واملغامرات (ســولو:
ستار وورز ستوري) بصدارة إيرادات السينما
فــي أميركا الشــمالية خالل األســبوع
اجلاري ،محققــا إيرادات بلغت  29.3مليون
دوالر .الفيلم بطولة ألدن إرينيرك ودونالد
جلوفر وإميليا كالرك ومن إخراج رون هاوارد.
كمــا احتفظ فيلــم احلركــة (ديدبول)2
باملركز الثاني هذا األسبوع بإيرادات بلغت
 23.3مليــون دوالر .الفيلــم بطولة ريان
رينولدز وجــوش برولني ومورينــا باكارين
وتيريكروز ومن إخراج ديفيد ليتش.
وجاء فــي املركز الثالــث الفيلم الدرامي
اجلديد (أدريفت) بإيرادات بلغت  11.5مليون
دوالر .الفيلم بطولة شايلني وودلي وسام
كالفني ومن إخراج بالتاساركور ماكور.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرات (أفينجرز:
إنفينيتــي وور) مــن املركــز الثالــث إلى
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بالشكل املطلوب".
كما متكــن العلماء الذين
نشــروا نتائجهــم في
مجلة Experimental
 ،Eye Researchمــن
بناء قرنيــة لتالئم
متطلبات املريض
الفريــدة .ومــن
خــال فحص
عــن أحــد
ا ملتطو عني ،
متكنوا من

ا ســتعما ل
البيانــات لطباعة قرنيــة باألبعاد
نفسها لقرنيته بالضبط.

إيفل .ومت الكشف عن
موقع عشــاء العام
اجلاري في سلسلة
رسائل نصية.
ويقول فرانســوا
باسكييه ،الذي
أطلــق هــذا

احلدث فــي باريس عام  ،1988إن أكثر من
عشــرين فرقة أوركســترا شاركت في
التسلية والترفيه.
وكان باســكييه قد أخفى أي تفاصيل
أخرى للحفاظ على الغموض.
وشارك في احلدث العام املاضي ،أكثر من
 110آالف شخص من  28دولة.

صدم املمثل العاملي جوني
ديب البالغ مــن العمر 55
ســنة ،محبيه بصورة من
احدث ظهور له خالل جولته
األوروبية مــع فريقه “The
”Hollywood Vampires
في روســيا ،وذلك بســبب
تغ ّير شــكله بوضوح فقد
كان واضحا انه فقد الكثير
من وزنــه واصبــح نحيفا
كما لم نره مــن قبله ،اما
عن وجهــه فقد تخلى عن
اللحيــة منذ مــدة ،وظهر
شاحبا بعض الشيء وخبأ
عيناه بنظارات شمســية.

وانتشــرت الصورة بشكل
هســتيري ،وع ّبــر محبوه
مــن كل اقطــاب العالم
عن قلقهــم على صحته،
معلنني عــن خوفهم من
ان يكون ممثلهم الشــهير
يخفي قصة مرض ما.

ريهام سعيد
قررت االعالمية ريهام سعيد
مقدمــة برنامــج" صبايا
اخليــر" رفض عــرض قناة
النهار بتجديد عقدها ملدة
ثالث ســنوات أخرى ،وقالت
فــي تصريحــات صحفية،
ان محاميها جميل سعيد
ارســل اول امــس انــذار
يفيــد برفضهــا رســميا
جتديــد عقدها مــع القناة،
وانها تتمســك بحقوقها
القانونيــة ،وحتمــل القناه
االضرار املادية واالدبية التي
تســببت لها من جراء عدم

ظهورها بشــكل مباشــر
لتقدمي برنامجها ،ورفضها
القاطع لربط شرط الظهور
علــى الشاشــة بالتوقيع
على العقــد اجلديد لثالثة
سنوات مقبلة.

ريم البارودي تفضح أحمد سعد وضعفها
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت الفنانة الشــابة رمي البــارودي ،عن
تعرضهــا ملواقف محرجــة باجلملة على يد
طليقها الفنان أحمد سعد ،اذ أكدت بأنها
تعرضت للضرب املبرح على يده من قبل،
كما أنه قام باالعتداء عليها بالضرب في
الشارع أكثر من مرة.
وأضافت رمي البارودي ،خالل حلقتها في
برنامج "شــيخ احلارة" املذاع عبر قناة
"القاهرة والنــاس" وتقدمه اإلعالمية
بســمة وهبــة ،أنها تلقــت الضرب
بشــكل عنيف ومتكرر على يد الفنان

أحمد ســعد خالل مدة ارتباطهمــا ببعض قبل
زواجهما ،مشيرة أن الضرب زاد عقب الزواج.
أيضــا ،أن العديد من اخلالفات
وأوضحــت البارودي ً
وقعــت بينها وبني الفنان أحمد ســعد داخل أحد
احملال واملطاعم الشــهيرة ،كما أنــه قام في أكثر
من مناســبة بالصــراخ بصوت عــال في وجهها
بداخل تلك األماكن ،وقام بضربها باحدى املرات في
الشارع.
وأكدت الفنانة رمي البارودي ،أنها قامت باســتفزاز
الفنان أحمد ســعد بنحو كبير في بعض املواقف،
دائما بســبب استفزازها
إال أن ضربه لها لم يكن ً
له.

عبوات زمزم جديدة في العشر
األواخر من رمضان
الصباح الجديد  -وكاالت:
دشنت الرئاســة العامة لشؤون
احلرمني الشــريفني عبوات مياه
زمزم اجلديدة ،مع اقتراب العشر
األواخر من رمضــان ،حيث يؤم
مئــات اآلالف مــن املعتمرين
والزوار املســجد احلرام ألداء
مناســك العمــرة وصالة
القيام.
ويبلغ حجم عبوات مياه
زمزم اجلديدة 200مل،
فيما عــدد العبوات

في الكرتون الواحد  48عبوة.
ووجه العاهل السعودي امللك سلمان
بن عبدالعزيز بتوفير ماء زمزم املبارك
خاص ًة في املدينتني املقدستني (مكة
واملدينــة) بطرائــق ســهلة ومريحة
وحضارية باســتعمال أحدث اآلليات
والتقنيــات املتوفــرة مبشــروع امللك
عبداهلل بن عبدالعزيز لســقيا زمزم
لضمان نقــاوة مياه زمــزم على وفق
املعايير العاملية.
ومير ماء زمزم مبراحل دقيقة منذ خروجه
من البئر حتى وصولــه للمصنع ،ثم

تعبئته في عبوات بالستيكية سعة
عشرة و خمسة لترات وتوزيعها على
املســتهلكني بطريقة آليــة من دون
تدخل بشري.
وفي شــهر رمضــان املبــارك يكون
مشروع سقيا زمزم في كامل جاهزيته
ملواكبة الطلــب املتزايــد على مياه
زمــزم ،وذلك من خالل االســتعدادات
املبكرة ورفع الطاقة اإلنتاجية خلطوط
اإلنتاج باملشروع ،لتتواكب مع الطلب
والتوســعات العمالقة التي يحظى
بها املسجد احلرام واملسجد النبوي.

"واتساب" يطلق خدمة الدفع اإللكتروني
الصباح الجديد  -وكاالت:
يعتزم تطبيق التراســل الفوري "واتســاب"،
إطــاق عدد مــن التحديثات في األســبوع
املقبل ،وســط ترقب املســتخدمني مليزة
الدفع اإللكتروني ،والتي سيتم تفعليها.
وبحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس"
البريطانية ،فإن ميزة الدفع اإللكتروني
بـ"واتساب" ستتم باستعمال تقنية
" "Peer to peerأي (النــد للنــد) ،اذ
تســمح هذه التقنية مبشــاركة
امللفات أو البيانات بني جهازين.
ويســعى تطبيق "واتساب" إلى
مجــاراة منصــات تقنيــة عدة
أطلقــت خدمات الدفــع وحتويل
األمــوال مثــل " "PhonePeو"Google

 ."Tezويتعــاون التطبيــق اململــوك من قبل
شــركة "فيس بوك" ،مــع عدة بنــوك منها
" "HDFC Bankو" "ICICI Bankو"."Axis Bank
ويتجه التطبيق أيضا إلى إطالق ميزة تســهل
وتسرع إرســال الصور ،كما تستشعر ما يريد
املســتخدم أن يشــاركه مع اآلخريــن ،إال أن
هذه امليزة تخضع لالختبــار في الوقت الراهن،
وســتكون متاحة لعــدد محــدود فقط من
الهواتف ،إذ ســتتوفر بداية فــي األجهزة التي
تعمل بنظام التشغيل "."iOS
وســيكون مبقدور التطبيق التنبؤ مبوعد إرسال
الصورة في أثناء قيام املســتخدم بالدردشــة،
علما أن الهدف الرئيس مــن هذه امليزة تتمثل
في حتميل الصورة على اخلادم مســبقا لتوفير
وقت املستخدم.

