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القضاء يجتمع اليوم الختيار مفوضية جديدة..

ّ
النواب ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات
مجلس
ونتائج االنتخابات تعود إلى المربع األول

بغداد  -الصباح الجديد:
يجتمع مجلــس القضاء االعلى
اليــوم الختيــار قضــاة يديرون
املفوضيــة العليــا لالنتخابــات
واجراء العد والفرز اليدوي ،وفيما
أكدت مصادر عدم امكانية متديد
مجلــس النــواب عمله ملــا بعد
الثالثني من حزيران احلالي ،سجل
خبير قانوني العديد من اخملالفات
علــى التعديــل الثالــث لقانون
االنتخابــات ألنه اعــاد العملية
االنتخابية إلى املربع االول ،مشيرا ً
إلى وجــوب اعالن اخــر للنتائج
وآمــاد جديدة للطعــن فيها من
املتضررين.
وبحســب بيــان رســمي جمللس
القضاء االعلى فأنه سوف يعقد
اليوم اجتماعا ً استثنائيا ً برئاسة
القاضــي فائــق زيــدان وحضور
االعضــاء كافــة وهــم رؤســاء
محاكم االستئناف في احملافظات
وممثلي جهاز االدعاء العام وهيئة
االشراف القضائي لغرض اختيار
القضاة املنتدبني الدارة املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات.
واضــاف البيان أن وفــدا ً قضائيا ً
رفيع املستوى تسلم يوم اخلميس
املاضــي املهمة التــي كلف بها
القضاء من مفوضية االنتخابات
مبوجب التعديــل الثالث لقانون
االنتخابات رقم ( )45لسنة ،2013
وهي االشــراف على العد والفرز

اليدوي بعــد ايقاف عمل مجلس
املفوضني احلالي.
ونفت مصادر مطلعة لـ "الصباح
اجلديد" ،ما تداولته بعض وسائل
االعالم من حصول مشادة كالمية
بني الوفــد والقضائــي واعضاء
املفوضية املوقوفني عن عملهم،
مبينا ً أن اللقاء شــهد الشــرح
الكامل لعمل املفوضية وكيفية
احتساب االصوات.
واستبعدت املصادر امكانية متديد
عمر مجلس النــواب ،مؤكدة أن
الدســتور العراقي نص في مادته
( )56علــى أن عمر الدورة النيابية
اربع سنوات تقوميية تبدأ من تاريخ
انعقاد اول جلسة (كانت برئاسة
النائــب الراحل مهــدي احلافظ
في االول من متــوز  )2014وينتهي
بنهاية الســنة االخيــرة ،أي في
يوم  30من حزيــران احلالي ،وذلك
ما ذهبت اليه احملكمــة االحتادية
العليــا في العديد مــن قراراتها
من بينها احلكم الصادر مبناسبة
تفســير املادة ( )56من الدستور،
عندما رفضت تأجيل االنتخابات.
مــن جانبه ،قال اخلبيــر القانوني
حيــدر الصوفي فــي تصريح إلى
"الصباح اجلديــد" ،إن "التعديل
الذي اقــره مجلس النــواب اعاد
االنتخابات إلى املربــع االول ،ألنه
ألغى النتائج بنحو تام وامر باعادة
احتساب االصوات وفرزها يدوياً".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة
للنقــل البــري وبالتعاون مع
بعــض اجلهــات املســؤولة
والســاندة العمــل على دعم
إنشاء مشــروع حولي بغداد

جلسة سابقة جمللس النواب
واضــاف الصوفــي أن "عمليــة
العــد اليدوي تأخذ وقتــا وجهدا ً
ومن ثم قد نشــهد اعالنا جديدا

لالنتخابات وآمــاد اخرى للطعن
امام مجلــس املفوضني والهيئة
القضائيــة التمييزيــة املكلفة

بنظر طعون االنتخابات".
وأشار إلى أن "الواجب احلالي على
الهيئة التمييزيــة أن تتوقف عن

مشروع حولي بغداد الستراتيجي يرى النور قريبًا
عبد الرزاق األســدي في بيان
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
منه ان" ساحات التبادل ،نظام
معمول به فــي أغلب البلدان
بحيث ال يســمح للشاحنات
الكبيــرة التجول فــي داخل

مراكز املــدن بكامل حمولتها
للحفاظ على الطرق واجلسور
وفك االختناقات في الشوارع
وتشــغيل اكبر عدد ممكن من
األيــدي العاملــة ،فضال ً عن
اجلانب األمني والتلوث البيئي

عملها بانتظار ما ســتؤول اليه
االمور.
تتمة ص3
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توقعات بانطالق عمليات عسكرية تركية واسعة في جبال قنديل
السليمانية – عباس كاريزي:
لم تســتبعد مصادر سياســية
مطلعة قيام اجليش التركي ،الذي
توغل بعمــق  30كيلومترا داخل
اراضي االقليم بعمليات عسكرية
واســعة ،بهــدف انهــاء تواجد
عناصر حزب العمال الكردستاني
في مناطق جبال قنديل الوعرة.
واضافت املصادر للصباح اجلديد،
ان احتمــاالت اصــدار الرئيــس
التركي رجب طيــب اردوغان امرا
للجيــش التركي بالبدء بعمليات
aتقريـر

خــال الشــهرين املقبلــن وان
انتشار تلك القوات وانشاء قواعد
عسكرية في العديد من املناطق
دليل على تلك الرغبــة ،متوقعا ً
ان تطــول تلك العمليات في حال
بدأهــا اجليش التركي لســنوات
الحقة ،وان تكون نتائجها كارثية
علــى االقتصــاد التركــي الذي
يعاني اساساً ،فضالً عن اخلسائر
العسكرية الفادحة التي سيمنا
بها االتراك ،الذي قــال بانهم لن
ينسحبوا بســهولة وسيحولون

تلــك املناطق الــى مناطق قتال
محرمــة تضمن بقاءهــم فيها
لسنوات.
وكان رئيــس الــوزراء التركي بن
علي يلدرمي ،قد اعلــن إن القوات
التركية التــي تتمركز اآلن داخل
شــمال العــراق على بعــد 30
كيلومترا من احلــدود ،قد تتقدم
أكثر لتســتهدف مسلحي حزب
العمال الكردستاني في معقلهم
بجبال قنديل.
تفصيالت ص2

النقل هي اجلهــة القطاعية
املعنيــة بســاحات التبــادل
التجاري عنــد املنافذ اجلدودية
وعند مداخل العاصمة بغداد
واحملافظات".
تتمة ص3
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جانب من مسيرات العودة
وأشــارت وزارة الصحة في بيان
إلى أن الشاب "يوسف الفصيح

( 29عاما)استشــهد شرق غزة
برصــاص اجليش اإلســرائيلي"

وكانت قد أعلنت "استشــهاد
الطفل هيثــم اجلمل ( 15عاما)

داعش ُّ
يقر بصعوبة أوضاع
نينوى ـ خدر خالت:
اقــرت جهات مقربــة اعالميا من
تنظيم داعــش االرهابي ،صعوبة
اوضاع بقايــا التنظيم في نينوى،
فيما اهالي املوصل يرفضون تكرار
ســيناريو حزيــران  2014وســط
اســتمرار حمالت اعتقال عناصر
داعش والكشــف عــن املزيد من
مخازن اسلحته في نينوى.
وقال الناشــط املدنــي املوصلي
محمــد حســن احليالــي الــى
"الصباح اجلديد" انــه مع اقتراب
الذكرى الرابعة لســقوط مدينة
املوصــل بقبضة تنظيــم داعش
االرهابي ،فان هناك ارادة من اهالي

املدينــة بعــدم الســماح بتكرار
سيناريو حزيران  ،2014وهذه االرادة
ليست كالما فحســب ،بل هناك
ادلة في امليــدان تؤكد انه ال مكان
لتنظيم داعش وال لعناصره ،مهما
حاولوا االختبــاء والتخفي هنا او
هناك ،حيث ان القبض عليهم هو
مسألة وقت ال اكثر".
واضــاف "اجلهــد االســتخباري
لألجهزة االمنية لن يكون بأفضل
حاالتــه فــي حــال عــدم تعاون
املواطنــن ،لكن ميكــن القول ان
هناك تعاونــا امنوذجيا ومثاليا في
هذا الشأن.
تفصيالت ص3

سومو تنفي استمرار “الغرامات التأخيرية”

تصدير أول شحنة من النفط الخام بالناقالت العراقية
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة النفط املباشــرة
بتحميل وتصدير اول شــحنة
مــن النفط اخلام عبر شــركة
الناقــات العراقية بعد توقف
دام قرابة 3عقــود ،فيما اكدت
شركة تسويق النفط “سومو”
ان مبالغ الغرامات التي تناولها
تقرير دائــرة الوقاية في هيئة
النزاهــة والناجمــة عن تأخير
حتميل ناقالت النفط اخلام ،متثل
مبالغ دفعت عن غرامات حلاالت

التأخير في التحميل لسنوات
سبقت “،”٢٠١٧.
وقالت الشــركة في بيان لها
وردت نسخة منه الى "الصباح
اجلديد"  ،أن “ ال صحة الستمرار
الغرامــات التأخيريــة وان
املبالغ املشــار اليها ،أصال في
حقيقتهــا “ثمانية وتســعون
مليون وخمسمائة ألف دوالر”،
بضمنها الغرامــات املدفوعة
للكميات احململة لعقود جوالت
التراخيص النفطية قد دفعت

برصــاص االحتالل شــرق خان
يونس".
وقبــل ذلــك ،أعلنــت الــوزارة
"استشــهاد زياد البرمي برصاص
االحتالل شرق خان يونس (جنوب
القطاع)كما أعلنت "استشهاد
عماد أبو درابي ( 26عاما)برصاص
االحتالل شرق جباليا (شمال)".
وقــد أصيــب أكثــر مــن600
فلســطيني بجــروح منهــم
نحو 120بالرصاص احلي ،سبعة
منهم في حالــة خطيرة ،وذلك
خــال اصطدامات مــع اجليش
اإلســرائيلي .وأصيب مسعفان
وخمسة صحافيني اثنان منهم
بالرصاص احلي ،أحدهما مصور
وكالــة فرانس برس ،بحســب
املصدر.
وأصيب محمد عبــد البابا (46
عامــا) الذي يعمل مــع فرانس
بــرس منــذ  2000برصاصة في

في عام  ٢٠١٧حلــاالت التأخير
في التحميل لسنوات سبقت
.”٢٠١٧
واضافت الشركة“ ،انها ووزارة
النفط قد شخصت هذه احلالة
واتخــذت االجراءات املناســبة
التي أســهمت فــي انخفاض
كبيــر جــدا ً فــي الغرامــات
التأخيريــة بنحــو يتناســب
مــع احملددات الفنية املســببة
للتأخير في املرافيء اجلنوبية”.
وبينت الشركة أن “ورود جملة:

(اســتمرار) فــرض غرامــات
مالية على ســومو ..في اخلبر
الــذي تناولته بعض وســائل
االعالم ال ميت للصحة بصلة”،
مبينــة أنــه “اميانا منــا مببدأ
الشــفافية في طرح احلقيقة
فالشركة حريصة على ايضاح
وتقــدمي املعلومــات الدقيقة
بشــأن عملها وكل ما يتعلق
بالصادرات النفطية والواردات
املالية”.
تتمة ص3

األمم المتحدة :العراق
ثاني أكبر المتضررين من
الالجئين السوريين

قتلى ومئات الجرحى برصاص الجيش اإلسرائيلي
في "مسيرات العودة وكسر الحصار"

وكاالت ـ الصباح الجديد:
قتل اجليش اإلسرائيلي بالرصاص
احلي ا أربعة فلســطينيني على
األقل وأصاب املئات منهم خالل
مشــاركتهم في "مســيرات
العودة وكســر احلصــار" قرب
الســياج الفاصــل بــن غــزة
وإســرائيل ،بحســب ما أعلنت
وزارة الصحــة في القطاع .ومن
بني املصابني خمسة صحافيني
بينهم مصــور وكالــة فرانس
برس.
وقالــت وزارة الصحة في غزة إن
أربعــة فلســطينني على األقل
قتلوا برصاص اجليش اإلسرائيلي
خــال مواجهــات علــى حدود
القطاع الشــرقية ،فيما أصيب
خمســة من الصحافيني اثنان
منهم بالرصاص احلي.

ج ّراء عوادم الشاحنات".
واضاف املدير العام ان" األمانة
العامة جمللس الــوزراء أصدرت
تأكيدا ً فــي  29من آيار املاضي
بشـــأن ســاحات التبــادل
التجــاري أكدت فيــه أن وزارة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت حكومــة الواليات املتحدة
أنها ســتقدم مســاعداتها إلى
املســيحيني واإليزيديني في العراق
بشكل مباشر عبر قنواتها من دون
اللجوء إلى األمم املتحدة.
وأعلن نائب الرئيس األميركي مايك
بينس ،في بيان أمس الســبت ،أنه
والرئيــس دونالد ترامــب يعتبران
إعادة حقــوق وأمــاك اجملتمعات
املســيحية واإليزيدية في العراق
التــي تعرضت لتدمير شــبه تام
نتيجة حملة اإلبادة التي شــنها
"داعش" ضدها ،أحد أهم األولويات
في عمل إدارتهما.

وأضاف بينس أن " ترامب أوعز إلى
احلكومة بالتوقف عن اســتخدام
البرامــج البطيئة وغيــر الفعالة
واملســرفة لألمم املتحدة ،وبدال من
ذلك توزيع املساعدات عبر USAID
(الوكالــة األميركيــة للتنميــة
الدوليــة) بغية تقدمي مســاعدة
ســريعة ومباشــرة" ،الفتا الى ان
"ذلك جاء مــن أجل إنقاذ ما تبقى
مــن هذيــن الشــعبني العريقني
واألبيني".
واكد بينس انه " لن يتســامح مع
التلكؤات البيروقراطية في توصيل
املساعدات األميركية املنشودة".
تتمة ص3

بقايا عناصره في نينوى

نحو عراق جديد..
سبعون عام ًا من البناء واإلعمار

أنقرة تهدد مجددًا والعمال الكردستاني يتوعد برد قاس
عسكرية بات قاب قوسني او ادنى،
في ظل وجود اتفاق غير معلن بني
احلزب الدميقراطي واالدارة التركية
وانشغال الواليات املتحدة باحلرب
على االرهاب في سوريا والعراق.
وقالت املصادر ان التهديدات التي
يطلقها الرئيس التركي ليســت
للدعاية االنتخابية كما يتوقعها
بعض املراقبني ،وان لدى احلكومة
التركية خططا ســابقة لتحييد
عناصر العمال الكردســتاني في
اخــر معقل لهم بجبــال قنديل

متابعة الصباح الجديد:
أعلن األمني العام حللف شــمال
األطلســي "الناتــو" ،ينــس
ستولتنبرغ ،عن استعداد "الناتو"
لبناء مدارس وأكادمييات عسكرية
في العراق.
وقال ســتولتنبرغ ،خــال مؤمتر
صحفي عقــب اجتمــاع اجمللس
األطلســي مع وزراء الدفاع لليوم
الثانــي ،إن "الناتــو يدعم العراق
وعلينا التحقق أن كل التحديات
مسيطر عليها لعدم رجوع إرهاب
داعش إليها".
وأضاف "لذلك ســندرب القوات

العراقية وســنبدأ مهمة جديدة
لبناء مدارس وأكادمييات عسكرية
لتمكينهم مــن محاربة اإلرهاب
فيما بعد".
وتابــع ان "االحتــاد األوروبي أيضا
ســيزيد وجوده في العراق لتدريب
القوات العراقية".
ويتكون حلف الناتــو من  29بلدا
مســتقال في أميركا الشمالية
وأوروبا ،وتشارك  21دولة أخرى في
برنامج الشراكة من أجل السالم
التابــع ملنظمــة حلف شــمال
األطلسي ،مع مشــاركة  15بلدا
آخر في برامج احلوار املؤسسي.

لمسيحيي وأيزيديي العراق

دعوة الشركات األسترالية لتوريد
الحنطة وتنفيذ المشاريع االستثمارية
تقرير

وأكاديميات عسكرية في العراق

 USAIDتتولى مساعدات واشنطن

يتضمن خمسة موانيء جافة

االســتراتيجي الذي سيتكون
من خمســة موانئ جافة هي
عبارة عن ساحات كبرى لتبادل
البضائــع تتوزع علــى بوابات
بغداد .
وقال مدير عام الشركة عماد

الناتو يتبنى إنشاء مدارس

أسفل ركبته اليمنى بينما كان
يلتقط صورة على مسافة 200
متر مــن الســياج الفاصل عن
إســرائيل على احلدود الشرقية
خمليم جباليا شــمال قطاع غزة،
حسب قوله.
وكان البابا يرتدى درعا واقية من
الرصاص حتمل شارة الصحافة
ويضــع خــوذة كتــب عليهــا
"صحافة".
وقــال البابــا "كنــت أصور في
منطقة شرق جباليا ،بينما بدأت
احتجاجات محدودة في املنطقة
كنت على بعد عشــرات األمتار
من املتظاهرين الفلســطينيني
واملواجهات هناك كانت محدودة
جدا" .وتابع "أحضر املســعفون
مصابا توجهت لتصويره ،وعند
قيامي بتصوير املصاب مت إطالق
النار علي وأصبت حتت الركبة.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد املمثل اإلقليمي للمفوضية
الســامية لألمم املتحدة لشــؤون
الالجئــن خالــد خليفــة ،أن
العراق يعد ثانــي أكبر املتضررين
من بــن خمــس دول مــن أزمة
الالجئني السوريني ،مشيرا ً إلى أن
املفوضية تستعد إلطالق “العهد
الدولي” بشأن الالجئني.
وقال خليفة في حوار مع صحيفة
“الرياض” اطلعت عليه " الصباح
اجلديــد " أن أزمــة الالجئــن
الســوريني “تؤثر على خمس دول
منهــا بالتأكيــد األردن ولبنــان
وتركيــا في املقــام األول وبعدها
مصر والعراق في املقام الثاني ثم
تؤثر على العالــم كله فيما بعد
فتصبح قضية عامليــة ،ال ميكن
التعامل مع هذه القضايا بصورة
ناجحة وناجعــة إال اذا وضعناها
في إطار إقليمي”.
وأضــاف “ذات الشــيء ينطبــق

على جنوب الســودان وجمهورية
أفريقيا الوســطى واالستضافة
الكبيــرة لهــؤالء الالجئــن في
أوغندا والصوماليــن في أثيوبيا
وفي كينيا ،وال ميكــن النظر إلى
تلــك القضايــا كقضيــة دولة
واحدة ألنه لــو فعلنا ذلك لتركنا
بعض البلدان تتحمل املسؤولية
مبفردها”.
واوضــح أن “ % 84مــن الالجئني
يعيشــون فــي دول نامية منهم
رمبــا ربع هذا العدد يعيش في دول
فقيرة جدا ً أو الدول األكثر فقرا ً في
العالم” ،مشيرا إلى أن “املفوضية
أطلقت هذه املبادرة منذ ســنتني
وســيعرض ما نســميه (العهد
الدولــي) باجلمعيــة العمومية
القادمــة لتبنيه والهدف منه هو
النظر لقضايا الالجئني والتشــرد
من منظور إقليمي ومنظور عاملي
يهــدف إلى املشــاركة في حتمل
العبء”.
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

أنقرة تهدد مجددًا والعمال الكردستاني يتوعد برد قاس

توقعات بانطالق عمليات عسكرية تركية واسعة في قنديل
السليمانية ـ عباس كاريزي:

قرارات المصادفة !
ال تخلو اية عملية سياسية او اداء سياسي من اخطاء
..واذا كانت السياسة علما قائما بذاته قائم على فن
املمكن والبحث عــن افضل االليات واحللول للقضايا
واملشكالت فان اي نشاط سياسي في خامتة املطاف
محكوم بالفشــل او النجاح ولكن في الوقت نفسه
هناك فــرق بني عمل يأتي بعلمية ومهنية وتخطيط
وبصيرة وبني عمل مرجتل حتكمه االهواء وتتداعى فيه
االجتهادات من دون دراية او معرفة وتخضع مقاييسه
للمصادفة وتفتقــد الوعي والرصانــة ...وفي بلدان
جتتاحها الفوضــى وتتحكم بها مجموعات متنفذة
وتتقاســم فيها الســلطة احزاب وقــوى تعاهدت
على اقتســام املناصب واملصالح مــن دون االلتفات
لكفــاءة او نزاهة يصح ان نطلق على السياســيني
فيها بانهم (سياســيو املصادفة ) مثل هؤالء الذين
تسيدوا وحتكموا بزمام االمور في بالدنا وسلمنا لهم
مقاليد امورنا مجبرين ال مخيرين ال غرابة ان جندهم
يخوضون في اجملهول ويتخطــون العقالنية ويتبعون
الال مألوف في قراراتهم وخطواتهم ال لشــيء سوى
جلذب االنتباه اليهم وتأكيد حضورهم في املشــهد
السياسي مهما كان الثمن ..اكثر من خمسة عشر
عاما مر على التجربة السياسية اجلديدة في العراق
لــم يثمر فيها النظام الدميقراطي ســوى املغامرات
ولم تنتج لنا ســوى املغامرين الذيــن ال يعلمون اين
يضعــون اقدامهم واين يختــارون اماكنهم في كل
نازلــة او معضلة مر بها العراق يغطون في ســبات
ثــم يصحون على مصيبة او كارثــة قد حلت بالبالد
وال يعون او يعدون من الدروس املاضية وال يستجيبون
للنصائح وال يتحــذرون من التهديدات التي يطلقها
اعداؤنا واملطامع التي يلــوح بها جيراننا...واال بربكم
ماذا يعني ان يقول اردوغان او املسؤولون االتراك انهم
ابلغوا العراق قبل ســنوات بان عليهم ان يستعدوا
الفتتاح سد اليســو وان ينظموا امورهم املائية تبعا
لتداعيات انشاء هذا الســد ؟؟ ومامعنى ان تخطط
الكويت منذ ســنوات القتســام غير منصف وعادل
ملمر مائي مهم للمالحــة البحرية في خور عبد اهلل
بقي لقرون ضمن الســيادة العراقية ؟؟ ومامعنى ان
يجري تقدمي مقترحات معقولة كي تتولى الســلطة
القضائية مهمة االشراف على مفوضية االنتخابات
يرفضها مجلس النواب لسنوات ثم يعود للموافقة
عليها ؟؟ ومامعنى ان تصدر عشــرات القرارات التي
تؤكد على اهميــة تطبيق قوانني نزع الســاح من
امليليشــيات والفصائل املســلحة وعدم الســماح
بتداوله خارج ســلطة الدولة ثم نفز على عشــرات
الشــهداء واجلرحى االبرياء بســبب خزن السالح في
احد املســاجد ؟؟ ومامعنــى ان يتظاهر اهالي داقوق
اليام ويعتصمــون امام املراكز االنتخابية في كركوك
احتجاجا على تزويــر االنتخابات وال يلتفت لهم احد
؟؟ وحينما يخســر الفاشــلون ويفوز املزورون تتدارك
الســلطة االمر وتقرر اعادة الفرز اليدوي ..واليســع
اجملال هنا لتعداد قرارات املصادفة وممارسات سياسي
املصادفة الذين بســببهم تهدر ماليني الدوالرات من
ميزانية العراق ومامن احد يوقفهم ويحاسبهم على
هذا التبديد املريع لثروات العراق .

لم تســتبعد مصادر سياسية
مطلعة قيام اجليــش التركي،
الذي توغل بعمق  30كيلومترا
داخل اراضــي االقليم بعمليات
عسكرية واسعة ،بهدف انهاء
تواجــد عناصر حــزب العمال
الكردســتاني في مناطق جبال
قنديل الوعرة.
واضافــت املصــادر للصبــاح
اجلديــد ،ان احتمــاالت اصدار
الرئيــس التركي رجــب طيب
اردوغــان امرا للجيــش التركي
بالبدء بعمليات عســكرية بات
قاب قوســن او ادنــى ،في ظل
وجود اتفاق غير معلن بني احلزب
الدميقراطــي واالدارة التركيــة
وانشــغال الواليــات املتحــدة
باحلرب على االرهاب في ســوريا
والعراق.
وقالــت املصــادر ان التهديدات
التي يطلقهــا الرئيس التركي
ليست للدعاية االنتخابية كما
يتوقعهــا بعــض املراقبني ،وان
لدى احلكومــة التركية خططا
سابقة لتحييد عناصر العمال
الكردستاني في اخر معقل لهم
بجبال قنديل خالل الشــهرين
املقبلني وان انتشار تلك القوات
وانشــاء قواعد عســكرية في
العديد مــن املناطق دليل على
تلك الرغبــة ،متوقعة ان تطول
تلك العمليات فــي حال بدأها
اجليش التركي لسنوات الحقة،
وان تكون نتائجها كارثية على
االقتصاد التركــي الذي يعاني
اساســاً ،فضال ً عن اخلســائر
العســكرية الفادحــة التــي
سيمنى بها االتراك ،مشيرة الى
انهم لن ينســحبوا بسهولة
وســيحولون تلك املناطق الى
مناطق قتــال محرمة تضمن
بقاءهم فيها لسنوات.
وكان رئيس الــوزراء التركي بن
علي يلدرمي ،قد اعلن إن القوات
التركية التي تتمركز اآلن داخل
شــمال العراق علــى بعد 30
كيلومترا من احلدود ،قد تتقدم
أكثر لتســتهدف مســلحي
حزب العمال الكردســتاني في
معقلهم بجبال قنديل.
وقال يلدرمي في تصريح لوكالة
رويتــرز ،إن أنقرة لــن تتردد في
تصعيد الهجوم على املسلحني
عبر حدودهــا اجلنوبيــة ،الذي

ان التهديدات التي
يطلقها الرئيس التركي
ليست للدعاية االنتخابية
كما يتوقعها بعض
المراقبين ،وان لدى
الحكومة التركية خططا
سابقة لتحييد عناصر
العمال الكردستاني في
اخر معقل لهم بجبال
قنديل خالل الشهرين
المقبلين

عناصر من حزب العمال في جبال قنديل

يشير النطالق عملية عسكرية
كبرى ،بعد مــرور أقل من ثالثة
أشهر على قيام القوات التركية
وفصائل اســامية متشــددة
موالية لهــا باحتــال مدينة
عفرين شمال شــرقي سوريا،
البعاد قوات سوريا الدميقراطية
التــي تعدها تركيا عــدوا لها،
التي كانت تتمركز في املناطق
الكردية.
واتهــم يلــدرمي حــزب العمال
بالقيــام
الكردســتاني
”باســتفزازات ونصب كمائن“
وشــن هجمات وقــال إن تركيا
”ســتتوغل أكثــر بالتأكيد“ إذا
اســتمرت هذه األفعــال ،وتابع
قائــا ”كل اخليــارات (بشــأن
قنديل) مطروحة“.
بدوره قال قائد اجلناح العسكري
في حزب العمال الكردســتاني
مراد قريالن ان قواته متكنت خالل
الشهرين االخيرين من قتل 200
جندي من اجليــش التركي في
حدود منطقة سيدكان ،منتقدا
في الوقت ذاته موقف حكومة
االقليم الذي وصفه بالســلبي
جتاه توغــل القوات التركية الى

تلك املنطقة.
واضــاف قريــان فــي تصريح
لقناة ســتيرك تابعته الصباح
اجلديــد ،ان التهديدات التركية
بالهجــوم على جبــال قنديل
لــن تكــون بالســهولة التي
يتصورها االتراك ،وان خســائر
دخول القوات التركية الى جبال
قنديــل ســتكون فادحة تفوق
مســتوى التصورات ،وان دخول
اجليش التركــي اذا ما دخل الى
جبال قنديــل فانه لــن يكون
مبقدروه العودة منها.
وكان املتحدث باســم حكومة
االقليــم ســفني دزيــي ،قــد
طالــب عناصر حــزب العمال
الكردستاني بترك جبال قنديل
والكف عن التحــرش بالقوات
التركية ،مؤكــدا ان وجود تلك
القــوات وقيامهــا بتحــركات
عسكرية مينح الذريعة لتركيا
ملزيــد مــن التدخــل ،ويخلق
حلكومــة االقليــم واملواطنني
في القــرى احلدودية الكثير من
املشكالت.
الرئيــس التركي رجــب طيب
اردوغان ،قال في احدث تصريح

ّ
شركتا نفط البصرة وذي قار توقعان
مذكرة تفاهم مع شيفرون العالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد وزير النفط حــرص الوزارة على
االرتقــاء بــأداء الشــركات الوطنية
الى مصاف الشــركات العاملية عبر
التعــاون االمثل مــع بيــوت اخلبرة
العامليــة فــي الصناعــة النفطية،
فضال عن توسيع افاق التعاون االمثل
مع الشركات الرصينة وذلك بالعمل
على تعشــيق اخلبرة الوطنية باخلبرة
العاملية.

وقال وزير النفــط جبار علي اللعيبي
خالل حفل التوقيع على مذكرة تعاون
بني شركتي البصرة وذي قار مع شركة
شيفرون االميركية  ،ان «هذه املذكرة
هي رسالة تعاون مثالية بني شركاتنا
الوطنية وبني شــركة شيفرون التي
ستقوم باعداد الدراسات واملسوحات
للنشاط النفطي للحقول واملنشآت
العاملة بهدف اعداد التقارير الفنية
واإلداريــة تعقبها تقــدمي التوصيات

واملقترحــات التــي تهدف الــى بناء
القدرات الوطنية فــي االدارة الفنية
الســليمة للثروة واالستثمار االمثل
لها مــن خالل وضع اخلطط والبرامج
املرحلية واملستقبلية وتوظيف هذه
القدرات في املكان الصحيح لتحقيق
النتائــج واالهداف»  .وبــن اللعيبي
«على ضوء ذلك ميكن توســيع حجم
التعــاون بني اجلانبني البــرام العقود
ملشــاريع تطويرية في مجاالت عدة

له ،ان قوات بالده ستهاجم ثالثة
مناطق داخل العــراق في حال
لم تطهره بغداد من مسلحي
حزب العمال الكردستاني.
واضــاف اردوغان فــي مقابلة
مــع قنــاة (ســي.إن.إن تــرك)
التلفزيونية ،إن تركيا ستهاجم
معسكرات املسلحني الكرد في
جبال شمال العراق في مناطق
(جبال قنديل ومدينة ســنجار
وقضاء مخمور) ،إذا لم تتمكن
احلكومــة العراقية من تطهير
املنطقــة من مســلحي حزب
العمال الكردستاني.
وزير الداخلية التركي «سليمان
صويلــو قــد اكــد ،ان «قوات
بالده تتقــدم باجتــاه القواعد
اخللفية ملتمــردي (حزب العمال
الكردســتاني) في جبال قنديل
 ،مضيفــا أن البــدء بعمليــة
عســكرية هو (مســألة وقت)
فقط».
وكان مسؤول في االحتاد الوطني
الكردستاني اعلن تواجد قوات
حماية الشــعب التابعة حلزب
العمال الكردســتاني في 700
قرية فــي املناطق اجلبلية داخل

اراضــي االقليم ،تعتــزم تركيا
مهاجمتها.
واضاف املســؤول فــي تصريح
لصحيفــة التاميــز ،ان عناصر
العمال الكردستاني يتواجدون
فــي  700قرية داخــل االقليم،
متوقعــا ً ان يلحق اي هجـــوم
يشــنه اجليــش التركــي على
اراضــي االقليــم ضــرار كبيرا
وبالغـــا بتلـــك القـــرى
وسكانهـا.
عضو اجمللس القيادي في احلزب
الدميقراطــي الكردســتاني
علي عونــي اتهم حزب العمال
الكردســتاني باحتــال اراضي
اقليم كردســتان ،مطالبا ً تلك
القوات بالتخلــي عن عملياها
العسكرية وترك اراضي االقليم
والعودة الى اراضيها.
وتابــع عونــي فــي تصريــح
تابعتــه الصبــاح اجلديــد ،ان
العمــال الكردســتاني يحتل
اراض واســعة في االقليم وان
عملياته العســكرية تسببت
باســتدراج اجليش التركي الى
داخــل اراضي االقليــم للقيام
بعمليــات وقائية ،لذا فان عليه

ايقاف نشــاطاته والعودة الى
مناطق نشاطه املفترض ،ويجب
ان ميتنع الطرفــان من تصفية
حســاباتهما داخــل اراضــي
االقليم.
بدوره طالب رئيس الوزراء حيدر
العبادي ،تركيا باحترام ســيادة
العراق خــال حربها ضد حزب
العمال الكردستاني.
وقــال العبادي فــي معرض رده
علــى التصريحــات التركيــة
بالدخول الى االراضي العراقية
حملاربــة عناصر حــزب العمال
الكردســتاني ،ان العــراق لــن
يرضى بأي جتاوز علــى اراضيه،
كمــا لــن يرضى بإســتخدام
االراضي العراقية للعدوان على
اي دولة مجــاورة ،ومن ضمنها
تركيا ،واردف «في الوقت احلالي
ال يوجد بيننا اي تنسيق لدخول
قــوات تركيــة الــى االراضي
العراقيــة ،واذا كانت هناك نية
لزيادة هــذا الوجــود ،فنحن ال
نعلم به ولن نوافق عليه ،ونعده
خرقا للسيادة العراقية ،ولذلك
نطالب تركيا بإحترام الســيادة
العراقية».

حقوق اإلنسان تطالب البرلمان بتشريع قانون سيادي

تخدم االهداف املشــتركة»  .واشــاد
وزيــر النفط بتعــاون إدارة شــركة
شيفرون في تطوير القطاع النفطي.
من جانبه اشاد ممثل شركة شيفرون
بحرص الــوزارة على تطوير الصناعة
النفطية في العراق والتعاون االمثل
مع شركته لتحقيق جزء من أهدافها
فــي هذا اإلطار ،معبــرا عن امله في
زيــادة وتوســيع حجم التعــاون مع
الوزارة لتحقيق االهداف املشتركة .

يفرض التخلي عن الجنسية المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالبت املفوضيــة العليا حلقوق
االنســان مجلس النواب بإصدار
تشــريع قانوني لتطبيق املادة 18
من الدستور العراقي.
وقــال املتحــدث الرســمي
للمفوضيــة علــي البياتي في
بيان تلقــت «الصبــاح اجلديد»
نســخة منــه اليــوم إن « على
مجلــس النــواب العراقي إصدار

تشــريع قانونــي يطبــق علــى
مزدوجي اجلنسية حال تسلمهم
للمناصب السيادية وفقا ً ملا جاء
في املادة  18من الدستور الفقرة
الرابعة التي نصت على أنه (يجوز
تعدد اجلنسية للعراقي وعلى من
يتولــى منصبا ً ســياديا ً أو امنيا ً
رفيعا ً التخلي عن أية جنســية
أخرى مكتســبة وينظــم ذلك
بقانون)».

وحث عضــو املفوضيــة العليا
حلقــوق االنســان الســلطة
التشــريعية على « متابعة هذا
املوضوع وإقراره قبل ختام دورتها
احلاليــة « ،مبينــا ً أن « بناء أركان
الدولة العراقية السليمة ال يتم
إال من خالل تعزيز أسس القانون
وااللتزام بالدســتور العراقي وإن
التنصــل عن بعض مــواده يؤدي
إلى خلل كبير وازدواجية في بناء

أسس الدولة».
وأضــاف البياتــي أن « تفعيــل
املــادة  18تســهم فــي حتقيق
العدالــة واملســاواة باحلقوق بني
كل مكونــات الشــعب العراقي
وأطيافــه مــن دون متييــز ووفق
القيم واملثل العليا التي جاء بها
الدســتور العراقي ومبــا يحفظ
العراق ووحدته الوطنية ويرســخ
مبادئ الدميقراطية فيه «.

لماذا ُت ّ
عد المحادثات مع األتراك أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى
جيمس جيفري*
بينما تركز واشــنطن ألسباب وجيهة
علــى القضايا النووية لشــمال كوريا
وإيران ،هناك أزمة اســتراتيجية أخرى
تطرح تهديداتهــا وتتعلق بتركيا .وفي
حني أنــه من املمكــن حــل النزاعات
الثنائيــة اخملتلفــة التــي تؤجج هذه
األزمــةّ ،إل أن هناك حاجــة لقيام كل
من واشنطن وأنقرة بإجراء تغييرات في
مواقفهما ،وتواصلهما على مســتوى
أعلى وأفضل ،لتجنّــب إحلاق ضرر دائم
يؤثر على سياســة الواليــات املتحدة
في جــزء كبير من املنطقــة األوروبية
اآلسيوية (أوراسيا).
وقد بلغــت مجموعــة القضايا التي
بدأت مســتعصي ًة وتسببت في خالف
بــن البلدين ذروتها عندمــا التقى وزير
اخلارجية التركي مولــود جاويش أوغلو
بنظيره األميركي مايــك بومبيو في 4
حزيران/يونيو ،حلل إحدى هذه املشكالت
ظاهريــا ً  -وهــي وضع «حــزب االحتاد
الدميقراطي» الكــردي احلليف للواليات
املتحــدة حول مدينة منبج الســورية،
الذي تعده أنقرة مصدر تهديد لها .لكن
تهديدا ً أكبر طغى على احملادثات ،أال وهو
إقدام تركيا على شراء منظومة الدفاع
اجلوي الروسية «أس »-400وتأثيرها على
شراء أنقرة لألسلحة األميركية ،وعلى
وجه التحديد املقاتلة مــن طراز «إف-
 ،»35التي تشــتري منها تركيا أكثر من
 100طائرة وتشارك في سلسلة اإلنتاج

بأكملها.
وتنقســم النزاعات الثنائيــة إلى أربع
فئــات .األولــى واألكثــر خطــورة هي
تطبيق الكونغــرس األميركي عقوبات
[علــى تركيا بســبب] شــرائها نظام
الدفــاع اجلــوي «إس ،»-400كــرد فعل
لألنشــطة الروسية الشــائنة .وهناك
مخــاوف حقيقية مــن إمكانية قيام
روســيا باســتخدام هذا النظام جلمع
معلومات استخبارية عن طائرات «إف-
 »35التي يتم حتليقها من قبل الطيارين
األميركيني واألتراك.
أما الفئــة الثانية فهي ســوريا ،حيث
تعد تركيــا أن كل من إيــران والرئيس
السوري بشــار األسد ،فضالً عن «حزب
االحتــاد الدميقراطــي» الــذي هو جناح
العمال الكردســتاني» التركي
«حــزب ّ
ّ
تشــكل
الكــردي املتمرد في ســوريا،
تهديدا ً وجوديا ً لها .ومن املهم اإلشــارة
إلى أن تركيــا تعد تنظيمــي «الدولة
اإلســامية» و«القاعدة» في ســوريا
مبنزلة تهديدات تكتيكيــة أقل إحلاحا ً
علــى مــا يبــدو .وعلــى النقيض من
ذلــك ،تلتزم الواليات املتحــدة خطابيا ً
باحتواء تصرفات إيران في سوريا ،ولكن
أولويتها كانت منصبــة على محاربة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،األمر الذي
يتطلــب قيام حتالف مــع «حزب االحتاد
الدميقراطي» نفســه الذي يهدد تركيا.
وتعمل واشــنطن وأنقــرة على إخراج
عناصر «حزب االحتــاد الدميقراطي» من
منبج ،بالقرب من املواقع التركية ،لكن
األسئلة األكبر املتعلقة بسوريا تنتظر

قرارات إدارة ترامب.
ويتمثل مجــال االنقســام الثالث في
طلــب تركيــا مــن الواليــات املتحدة
تســليم زعيم حركة غولــن الدينية
الثقافية فتــح اهلل غولن ،لدور حركته
في االنقالب العسكري التركي في عام
 .2016ويشــك األتراك في تو ّرط أميركا
في االنقــاب ،نظرا ً إلى رد واشــنطن
األ ّولي الفاتر ،وإقامة غولن في الواليات
املتحــدة .وحيــث ال يثــق البعض في
واشــنطن بأي ادعاء صــادر عن الرئيس
ّ
يشــككون بــدور أنصار
أردوغان ،فهم
غولن .وقــد تراجعت مكانــة الواليات
املتحدة فــي تركيا أكثر من املســتوى
املنخفض االعتيادي بشــأن غولن ،الذي
يعتقــد معظم األتراك أنــه يقف وراء
االنقالب.
وهناك قضايا قانونية أخرى  -من بينها
اتهام تركيا لقــس أميركي وموظفني
أتــراك ضمن بعثــة الواليــات املتحدة
بارتكاب جرائم سياسية ،ومحاكمة في
الواليات املتحدة تشــمل قيام مصرف
تركي تابع للدولــة بتقويض العقوبات
على إيران  -تؤدي جميعها إلى إســاءة
العالقــات بشــكل إضافــي .كما أن
اإلجراءات التي يتخذها الرئيس أردوغان
من أجل زيادة حكمه االستبدادي تغذي
اخملاوف من أنه سينهي الدميقراطية في
تركيا.
وهناك مساومات محتملة جلميع هذه
القضايا الصعبة ،لكن وجهة نظر كل
دولة جتاه األخرى تعزّز االجتاه الالمركزي
لهذه املشكالت .فاألتراك ،وليس أردوغان

وحده ،يعدون السياســة اخلارجية في
القرن التاسع عشر ،من حيث الواقعية
السياســية ،ذات «قوة عظمى» حيث
أن عالقــات تركيا مــع اآلخرين نفعية
حد كبيــر .وال يتعاطــف األتراك
إلــى ّ
كثيــرا ً مع التطلعــات املثالية للنظام
العاملــي الذي تقــوده الواليات املتحدة،
بل يعدونــه أداة أمنية جماعية مفيدة.
وعندما تتصرف الواليات املتحدة خالفا ً
لسلوك «القوة العظمى» املتو ّقع ،على
غرار انتقاد تركيا بســبب سياســاتها
احملليــة ،يشــعر األتراك بوجــود بعض
الدوافــع اخلفية وراء هــذا التصرف ،أو
حتى الدعم األميركــي اخلفي لألعداء
الداخليني  -مستشهدين بوجود غولن
في بنسلفانيا والشراكة األميركية مع
«حزب االحتاد الدميقراطي» الذي يدور في
العمال الكردستاني».
فلك «حزب ّ
كمــا ينظــر األتــراك إلــى تصرفات
األميركيني اخملتلفة على أنها «خيانات»
ســابقة ،بدءا ً من سحب الصواريخ من
تركيا أثناء األزمة الكوبية ،مرورا ً بحظر
األســلحة الذي مت البــدء بتنفيذه بعد
تدخل تركيــا في قبرص ،وإلــى قرارات
الكونغــرس األميركــي بشــأن اإلبادة
اجلماعية لألرمــن ،وإدانة الرئيس أوباما
ألردوغان بعد موافقته على اتفاق نووي
مع طهران بنا ًء على طلب أوباما في عام
( .2010وينسى األتراك بسهولة الدعم
الذي قدمته الواليــات املتحدة على مر
العقود ،بد ًء من من مشــاريع خطوط
األنابيب االســتراتيجية ،وإلى القبض
العمال الكردستاني»
على زعيم «حزب
ّ

أوجالن).
وبدورهــا ،تشــعر الواليــات املتحــدة
بالقلــق من اجنــراف تركيــا بعيدا ً عن
العالم «الغربي» ونحو روســيا .وتركز
واشنطن على حتديات أردوغان للتعددية
الدميقراطية واحلريــة اإلعالمية ،وزيادة
«األســلمة» ،والعالقــات املريحــة مع
موســكو التي تتجلى في بيع نظام الـ
«إس.»-400
لكن تركيــا كدولة ،ومعظــم األتراك،
راضون أساســا ً عن «الوضــع القائم»،
كونهم املســتفيدين الرئيســيني من
النظام االقتصادي العاملي  -مما يســهل
منوهم االقتصادي الهائل واحتاد اجلمارك
املشــترك مع االحتاد األوروبي  -والنظام
األمني حللف «الناتو» على السواء .فهم
يخشون بالفطرة من الدول التوسعية
املعادية للوضــع القائم مثل روســيا
وإيران.
ويعد األتراك أنفســهم جزءا ً من الغرب
على نحو ال تعد ذلك شعوب السعودية
أو إيران أو مصر .وحني يفكر األتراك من
الرئيس نزوال ً إلى عامة الشعب بالعالم
اخلارجي ،تكون برلني أو لندن أو واشنطن
نقطتهم املرجعية وليس موســكو أو
الرياض .وقد حلــم أردوغان بنفوذ تركي
يجســد «ســلطنة عثمانية جديدة»
ّ
من خالل جماعات «اإلخوان املسلمني»
احلليفــة فــي مختلف أنحــاء العالم
تبدد في ظل
العربــي ،لكن هذا احللــم ّ
ردود الفعل من مصر إلى سوريا ما بعد
ّ
تشــكل
«الربيع العربي» .إن الدول التي

استثناءات نادرة على غرار الصني وإيران
ال «تخرج» بسهولة من أي ائتالف عاملي.
لكن االفتــراض ،كما يفعل البعض في
واشــنطن ،بأن «الواليــات املتحدة قد
خســرت تركيا» يجعل املساومات من
أجل إصالح العالقات أمرا ً صعباً ،فلماذا
تك ّبد العناء إذاً؟ إن «التعنّت» الناجت في
املواقف األميركية يو ّلد مخاوف تركية
مــن أن الواليــات املتحدة حتــاول إحلاق
الضرر بتركيا.
إن اخملاطر هائلــة بالفعل .ومن الصعب
رؤية الواليــات املتحدة تقــوم باحتواء
إيران من دون تركيــا .كما أن تركيا هي
مركز نظام الرادار اخلاص بحلف «الناتو»
الضروري لدفاعــات احللف الصاروخية
في وجه إيران .وفي منطقة شاســعة،
تشــمل عمليــات حلــف «الناتو» في
أفغانستان والبلقان ،وفي أوكرانيا ،وفي
القوقــاز ،وعلى طول احلدود الســورية،
يتم إيواء ماليــن الالجئني الذين
حيث ّ
كانوا ســيتدفقون إلى أوروبا ،تضطلع
تركيا بــأدوار مهمة .ومبــا أنها تقع بني
روسيا العدائية ،وســوريا ،وإيران ،فهي
ّ
متكن الواليات املتحدة من بسط نفوذها
البري واجلوي والبحري في شمال الشرق
األوسط ،والبحر األسود ،والقوقاز .وفي
حني غالبا ً ما تطالب تركيا بالقيام بدور
في اتخاذ القرارات املتعلقة بالعمليات
األميركية ،فــإن احلقيقة هي أنها أيدت
بشكل حاسم اخلطوات التي أتخذتها
الواليــات املتحدة ،بــدءا ً من احلرب ضد
تنظيم «الدولة اإلســامية» ،إلى حرب
كوسوفو ،وإلى صراع جورجيا عام 2008

والعمليات في أفغانستان .وعلى الرغم
من الصعوبات املالية احلالية ،تُعد تركيا
واحدة من أكبر  20اقتصادا ً في العالم،
ولديهــا ثانــي أكبر جيــش في حلف
«الناتو» ،وهي مستقرة ودميقراطية وفقا ً
للمعايير اإلقليمية .إنها ليست شريكا ً
ميكن للمرء أن يتجاهله بسهولة.
إ ّن املســألة الوحيدة التي من شأنها أن
تخرج تركيا من الشــراكة مع الواليات
املتحدة هــي قضية العقوبــات على
شراء األسلحة الروسية .وبسبب رفض
تركيا إعادة النظر في شــراء منظومة
«أس( »-400هــذه الصفقة لم تكتمل
بعد من الناحيــة العملية) إضاف ًة إلى
احتجــاز مواطنني أميركيــن وخطايا
أخرى ،يســعى الكونغــرس األميركي
حاليا ً إلى منع عمليات انتقال مقاتالت
«إف »-35بشــكل وقائي التي من املقرر
ّ
تشــكل
أن تبدأ في حزيران/يونيو .وقد
هذه اخلطــوة ضرب ًة كبيــرة ومكلفة
جدا ً بالنســبة لتركيا ،علــى غرار منع
الكونغرس نقل طائرات «أف »-16التي
يتم ترميم
اشــترتها باكســتان .ولم ّ
الثقة بني واشنطن وإسالم أباد بشكل
كامــل .وحتى يومنا هذا ،مــا يزال هذا
األمر يؤثر على عمليات الواليات املتحدة
مع باكستان وفي أفغانستان .ويشكل
ذلك ســببا ً كافيا ً ملراقبة مجريات هذه
احملادثات عن كثب.
*جيمــس جيفــري زميــل متميز في
زمالة «فيليب ســولوندز» في معهد
واشنطن.
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أهالي الموصل يرفضون تكرار سيناريو حزيران 2014

داعش ُّ
يقر بصعوبة أوضاع بقايا عناصره في نينوى
نينوى ـ خدر خالت:
اقرت جهات مقربــة اعالميا من
تنظيم داعــش االرهابي ،صعوبة
اوضاع بقايــا التنظيم في نينوى،
فيما اهالي املوصل يرفضون تكرار
ســيناريو حزيران  2014وســط
اســتمرار حمالت اعتقال عناصر
داعش والكشــف عــن املزيد من
مخازن اسلحته في نينوى.
وقال الناشــط املدنــي املوصلي
محمــد حســن احليالــي الــى
"الصباح اجلديــد" انه مع اقتراب
الذكرى الرابعة لســقوط مدينة
املوصــل بقبضــة تنظيم داعش
االرهابي ،فان هناك ارادة من اهالي
املدينة بعــدم الســماح بتكرار
ســيناريو حزيــران  ،2014وهــذه
االرادة ليســت كالما فحســب،
بــل هناك ادلة فــي امليدان تؤكد
انــه ال مكان لتنظيــم داعش وال
لعناصره ،مهمــا حاولوا االختباء
والتخفي هنــا او هناك ،حيث ان
القبض عليهم هو مســألة وقت
ال اكثر".
واضــاف "اجلهــد االســتخباري
لألجهزة االمنية لن يكون بأفضل
حاالتــه في حــال عــدم تعاون
املواطنــن ،لكن ميكــن القول ان
هناك تعاونــا امنوذجيا ومثاليا في
هذا الشــأن ،حيث انه على وفق
متابعاتنــا فان ســيل املعلومات
االمنية تتدفــق لالجهزة االمنية،
وتشارك في كشف اوكار ومخابئ
بقايــا التنظيــم ،بــل في بعض
االحيان تتعدى ذلك الى مشاركة
فعلية".
وبحســب احليالــي "قبل بضعة
ايام ،قام عنصر داعشــي بزراعة
عبوة ناســفة بدائيــة وصغيرة
احلجم جدا قرب كراج الشــمال
(شــرقي املوصــل) فــي محاولة
الســتهداف رتل الحــد فصائل
احلشــد الشــعبي العشــائري،
وانفجــرت العبوة على ســيارة
اجرة عقب مرور الرتل املستهدف،
واصيب بضعــة مواطنني بجروح
بســيطة ،لكن االهالي سارعوا
فورا وألقوا القبض على الداعشي
واحتجــزوه حلني وصــول القوات

مع اقتراب الذكرى
الرابعة لسقوط مدينة
الموصل بقبضة تنظيم
داعش االرهابي،
فان هناك ارادة من
اهالي المدينة بعدم
السماح بتكرار سيناريو
حزيران  ،2014وهذه
االرادة ليست كالما
فحسب ،بل هناك ادلة
في الميدان تؤكد
انه ال مكان لتنظيم
داعش وال لعناصره،
مهما حاولوا االختباء
والتخفي هنا او هناك

مجلس النوّاب ينتهك مبدأ
الفصل بني السلطات ونتائج
االنتخابات تعود إلى املربع االول
سيما وان هناك طعنا على التعديل
امام احملكمة االحتادية العليا قدمه
املفوضــون احلاليــون بعــد ايقاف
عملهم".
ويتوقع اخلبير القانوني أن "يستغرق
اعالن النتائج واجناز الطعون عليها
حتى نهاية العام احلالي ،ألن هناك
جبهة كبيرة ســوف تعترض على
تلــك النتائج بعد الغــاء تصويت
اخلارج والنازحني".
ويســجل الصوفــي العديــد من
اخملالفات علــى التعديل اهمها أنه
"ضرب ملبدأ الفصل بني السلطات،
ألنه منح قضاة صالحيات تنفيذية
تتمثل بــادارة املفوضية في حني أن
الطعن في قراراتهم سيكون ايضا ً
امام قضــاة ،وبهذا ســوف تتحد
جهة النتائج والطعن فيها".
وبــن أن "العملية ســوف تكلف
الدولة اعبا ًء ماليــة ألننا في هذه
احلالة بحاجة إلى ابــرام عقود مع
اشــخاص يقومــون بعملية العد
والفرز".
ون ّوه الصوفي إلى أن "العراق مقبل
على فراغ دســتوري خطير النتهاء
اعمال مجلس النواب في االول من
شهر متوز املقبل وبالتالي ستعمل
املفوضية باألعضــاء املنتدبني من

مشروع حولي بغداد
الستراتيجي يرى النور قريباً
مبينــا أن" هذه املوانئ ســتضم
ســاحات كبيرة إليواء الشــاحنات
وتفريغ حموالتها ومخازن امنوذجية
ومحطة استراحة وض ّالع ومسجد
للصالة ومحطة وقود حديثة وبعد
أن تفــرغ الشــاحنات حموالتهــا
،ســتنقل هذه البضائع الى داخل
العاصمــة بغداد بآليــات صغيرة
تتراوح حموالتها بني ( )5-2طنا".
ويبلغ عدد محطات الوزن املعتمدة
لقياس حموالت الشــاحنات ،على
الطــرق اخلارجيــة فــي محافظة
واسط خمس محطات موزعة على
مداخل احملافظــة من جهات بغداد
وذي قار والديوانية وميسان إضافة
الى جهة قضاء بــدرة املرتبط مع

البيشمركة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوقفت القــوات اخلاصة فــي اجليش الكندي
أمس الســبت تقــدمي املســاعدة أو التدريب
ملقاتلي البشمركة األكراد.
وقالــت وزارة الدفاع الكنديــة إن" :مجموعة
العمليــات اخلاصــة تعاونت مــع الوحدات
األمنية الكردية العراقية في املاضي من أجل
وقف تقدم مقاتلي تنظيم داعش".
وأضافت أن "هذه املساعدة اسهمت في جناح
قوات األمن العراقيــة بتحرير املوصل وكذلك
احلويجة ،آخر مركز حضري كبير للتنظيم في
العراق في تشرين االول املاضي.
وأوضحت الــوزارة أن "الوحــدات التي تقوم
القوات اخلاصة الكندية حاليا بتقدمي املشورة
واملســاعدة لها في العراق ليست حتت قيادة
البيشمركة".
وكانت صحيفة "غلــوب اند ميل" نقلت يوم
اخلميس املاضي عــن اجلنرال جون فانس قوله
إن" :تدريب البيشمركة انتهى عندما لم يعد
هناك مبرر" ،كان يتمثــل بالتصدي لتنظيم
"داعش".

من موازنتها أطلقتها
المالية

وأشــد تعقيدا منهــا قبل 2014
لعــدة عوامل داخليــة وخارجية
واجتماعية وأمنيــة) ،وهذه على
وفق اقوالهم وبعظمة لسانهم".
علــى صعيــد متصــل ،واصلت
القوات االمنية العراقية بشــتى
صنوفها عملياتها االســتباقية
في مالحقــة بقايا داعش ،وكانت
حصيلــة االيام الثــاث املاضية
كالتالي:
القبــض علــى امرأة داعشــية
بحــي املأمــون كانــت تخطط
لتفجير نفســها بأحد االسواق
باملوصل وكانت تعمل بالتنظيم
(عضاضه) ،القبض احد ما يسمى
اشبال اخلرافة والذي كان متخفيا
عن االنظار مدة ســنة كاملة في
اطراف بلدة احلــاج علي ،القبض
على  4دواعش بضمنهم القيادي
صالح عبد جاسم امللقب (صالح

الهــارون) من ســكنه وادي حجر
املسؤول عن اعدام العشرات من
االبريــاء من املدنيني ومنتســبي
االجهزة األمنيــة .ومت اعتقالهم
مبخيم اجلدعة.
القبض على الداعشــي اخلطير
عيســى خلف عيسى خضر من
أهالــي الشــرقاط  -الهيجل مت
القبض عليه في مدينة املوصل /
حي الزهراء وكان يختبئ منذ اكثر
من سنه داخل املنزل ،القبض على
القيادي بالتنظيــم خالد خضير
عبيد ابن الداعشي مثنى العبيد،
كمــا مت القبض على الداعشــي
علي عيسى داغر في ناحية حمام
العليل.
كما جنحت القــوات االمنية في
العثور على كــدس يحتوي على
اكثر مــن 400حاوية مملــؤة مبواد
متفجرة ســريعة االشتعال في

منطقــة حي التنك فــي اجلانب
األمين ملدينــة املوصــل ،و العثور
على انفاق للعدو مبرتفعات بادوش
وجرى تدميرها وطمرها.
وخالل عملية تفتيــش املنطقة
احملصــورة بــن ســيطرة البراري
ومنطقة صلبــي وتقاطع احلضر
مت العثور على عبوتني ناســفتني
ونفــق وملجأ لعصابــات داعش
اإلرهابيــة ومت تفجيرها ،الى ذلك
عثرت على  21قنبــرة هاون عيار
 120ملــم و 4صواريخ اس بي جي
نايــن و 7عبوات محليــة الصنع
خالل عملية تفتيــش الدور قرب
قرية الشيخ إبراهيم.
ومت العثور على  15حزاما ناســفا
و 30قنبــرة هــاون وصاروخــن
اس بــي جي ناين خــال تفتيش
منطقــة الشــهيدين التابعــة
لناحية العياضية ،وخالل تفتيش

وتطهير سلســلة جبــال بادوش
وعدد مــن القرى احمليطة مت العثور
على صاروخني اس بي جي ناين و5
حشوات و 8عبوات ناسفة وقاعدة
إطــاق صواريخ كاتيوشــا ونفق
يحتــوي على عفــش لإلرهابيني
ومضافة بداخلها مــواد غذائية
وخزانات للمياه ودرعني القناصني
وهاون مدمر ونفق مفخخ يحتوي
جتهيــزات لإلرهابيني واخر يحتوي
على عفش وعبوات ناسفة ،كما
مت الكشــف علــى مضافة أخرى
مت حرقها وعبوتني ناســفتني في
قرية لزاكة و 3عبوات اخرى ،فيما
فتشــت قرى في قضــاء تلعفر
وعثــرت على نفقــن وعثرت في
قريــة احلاج على نفــق آخر ،كما
القــت القبــض علــى مطلوب
بقضايا إرهابية في منطقة خربه
حماد.

تتمات ص1
دون جهة رقابية ممثلة بالســلطة
التشريعية".
وأكمل الصوفي القــول إن "االمر
متروك حاليــا ً للمحكمة االحتادية
العليا التي ســوف تصدر حكمها
وفق الدســتور والقوانــن النافذة
وهــي صاحبــة الكلمــة الفصل
بالنسبة لهذا امللف".
وكان مــن املقــرر أن يعقد مجلس
النواب جلســة اســتثنائية أمس
السبت لكنه أصدر بيانا ً بتأجيلها
إلى اشعار اخر.

الكندية لقوات

 97مليار دينار للبصرة

القوات األمنية في مدينة املوصل
االمنية وسلموه لهم".
وتابــع "هذه احلاالت مــن التعاون
تؤرق مضاجــع بقايــا التنظيم،
وتضاف الى مسألة رصد حتركات
بقاياهــم بني هذا املنــزل وذاك او
بني هــذه املزرعة او تلــك ،ونقل
تلك املعلومــات للجهات االمنية
بصــورة فورية ،ض ّيق مســاحات
حركتهم ،وبالتالــي يتم القبض
عليهــم ،علما انه خــال رصدنا
للمنصــات االعالميــة املواليــة
للتنظيم االرهابــي ،فانهم اقروا
صراحــة بانه ال ميكن لتنظيمهم
اســترجاع احلكم في اية مدينة
عراقيــة وان خطتهــم اجلديدة
هي ما يســمونه قتــال النكاية
باخلصوم وتعني (اضــرب واهرب)
لتحقيق أكبر قدر من االستنزاف
وفــق رؤيتهم مــع اعترافهم بان
(احلرب األمنية صارت أكثر صعوبة

وقف المساعدات

احلدود العراقية االيرانية.
واشار املدير العام ان عدد محطات
الــوزن اجلســرية ،نفــذت من قبل
شــركة سيكشــنز البريطانيــة
لكنها بقيــت متوقفة عن العمل
لفترة طويلة بسبب اخلالف القائم
حول مبالغ الغرامــات املالية التي
تســتوفى من أصحاب الشاحنات
اخملالفــن الى جانب قلــة املالكات
ونقص االموال املطلوبة لتشغيلها.
يذكر أن املــادة  14من قانون الطرق
تنص في فقرتها االولى على حجز
املركبــة اخملالفــة ألوزان االثقــال
احملورية الــى حني تفريــغ احلمولة
الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن .
 USAIDتتولى مساعدات
واشنطن ملسيحيي وأيزيديي
العراق
ولــم يوضح مكتــب بينس حجم
املســاعدات األميركيــة املقــرر
توزيعها على مســيحيي وأيزيديي
العراق.
ومــن املتوقــع أن يتوجــه رئيــس
 ،USAIDمارك غرين ،خالل األسابيع
املقبلــة إلــى العراق فــي مهمة
تقييم التأخيرات احملتملة في تقدمي
املساعدات.
وســبق أن أعلن الرئيس األميركي
أن مســلحي "داعــش" تعمــدوا
قتل املســيحيني وغيرهم من أبناء

األقليات الدينية في سوريا والعراق
بصورة ممنجهة.
تصدير أول شحنة من النفط
اخلام بالناقالت العراقية
وعلــى صعيد آخــر اعلنــت وزارة
النفط املباشــرة بتحميل وتصدير
اول شــحنة من النفــط اخلام عبر
شــركة الناقــات العراقيــة بعد
توقف دام قرابة 3عقود.
وقــال مدير عــام شــركة ناقالت
النفــط العراقية ،حســن عالوي
في بيان تلقت "الصبــاح اجلديد"
نســخة منه ان "هذه اخلطوة التي
تأتــي بتوجيه الســيد وزير النفط
جبــار علــي اللعيبي الســتعادة
نشاط شــركة الناقالت العراقية
في نقل اخلام واملشتقات النفطية
الى كافة ارجاء العالم ،وان الشركة
تخطط لبناء إسطول متكامل من
الناقــات العمالقة يعيــد امجاد
الشركة كناقل وطني ".
واضاف عالوي ان "الشــركة أبرمت
عــددا من اتفاقــات التعــاون مع
الشركة العربية للنقل البحري في
خطوة للبناء املرحلي لهذا القطاع
الذي توقف نشاطه منذ عام 1991
وتشــمل النقل والتعاون املشترك
واعــداد وتدريب الكــوادر الوطنية
وبواقع  100متدرب ســنويا بهدف
إدارة أســطول الناقــات للفتــرة

املقبلة".
من جهته قــال املتحدث باســم
الــوزارة عاصم جهــاد إن "حمولة
هــذه الشــحنة تبلــغ مليونــي
برميل وستقوم شــركة الناقالت
بتحميلهــا ونقلها الــى الواليات
املتحدة لصالح احدى الشــركات
املتعاقــدة مع شــركة تســويق
النفط" ،مؤكدا "حصول شــركة
الناقــات مؤخــرا على شــهادات
اجلودة (اآليزو) وهــي خطوة مهمة
من الوزارة بتنشــيط هذه الشركة
وحتويلها من شــركة خاســرة الى
شــركة رابحة عبر تفعيل نشاط
نقل املشــتقات النفطية والنفط
اخلام" .
قتلى ومئات اجلرحى برصاص
اجليش اإلسرائيلي في "مسيرات
العودة وكسر احلصار"
وأصيب فــي الوقت نفســه نحو
ستة أشــخاص كانوا قرب املصاب
وجميعهم في منطقة الركبة".
وتسببت اإلصابة في كسر بالساق
بحســب األطباء في مستشــفى
العودة في مخيــم جباليا.وأوضح
أحد األطبــاء أن الطواقم الطبية
"ســتجري عملية جراحية لتثبيت
العظــم" ،ووصف جــروح املصور
بأنها "متوسطة ومستقرة".
ولم يصدر اجليش اإلســرائيلي أي

تعليق على احلادث حتى اآلن.
واحتشــد عــدة آالف مــن
الفلســطينيني على طول احلدود
بني القطــاع وإســرائيل بناء على
دعوة من الهيئــة الوطنية العليا
لـ"مسيرات العودة وكسر احلصار"
التي تشرف على االحتجاجات.
وتشهد املناطق احلدودية بني قطاع
غزة وإســرائيل منذ  30مارس/آذار
املاضي،صدامات أسفرت عن مقتل
أكثر من  125فلســطينيا وإصابة
اآلالف.
وشرع الفلســطينيون في تنظيم
هــذه االحتجاجات التــي أطلقوا
عليها "مســيرات العودة"لتأكيد
حق الالجئني بالعودة وكسر احلصار
الذي تفرضه إسرائيل على القطاع
منذ أكثر من عقد.
وصرح أشرف القدرة الناطق باسم
وزارة الصحــة في قطــاع غزة "أن
االحتــال الصهيوني يســتهدف
ســيارات اإلســعاف بقنابل الغاز
املباشرة شرق خان يونس" ،مشيرا
إلى "إصابة سيارة إسعاف للهالل
األحمــر بقنبلة غاز مباشــرة في
زجاجها األمامي".
وكانت االحتجاجــات بلغت ذروتها
في 14أيار/مايــو بالتزامن مع نقل
الســفارة األمريكية في إسرائيل
إلــى القــدس ،إذ قتــل حينها61
فلسطينيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت احلكومة احملليــة في البصــرة ،أمس
الســبت أن وزارة املالية صرفت للمحافظة 97
مليار دينــار كجزء من موازنتهــا للعام احلالي،
مؤكــدة أن نســبة من هــذه املبالغ خصصت
الكمال تنفيذ مشاريع خدمية متوقفة.
وقــال احملافظ أســعد العيداني فــي تصريح
صحفــي ،إن "وزارة املاليــة أطلقــت أول دفعة
من أمــوال البصــرة كجزء مــن تخصيصات
(البتــرودوالر) ،حيــث مت صرف  97مليــار دينار"،
مبينا ً أن "بهذه املبالغ صرفت رواتب ثالثة أشهر
متأخرة آلالف املوظفني في ديوان احملافظة الذين
يعملــون بصيغة عقود ،كما ســوف يتم خالل
االســبوع املقبل صــرف رواتــب العاملني وفق
نظام األجر اليومــي في األقضيــة والنواحي،
كما ســيكتمل تنفيذ بعض املشاريع اخلدمية
املتوقفــة ،وقد أبلغنــا املقاولــن بالرجوع الى
العمل واجنازها".
ولفت العيدانــي الى أن "قطــاع الكهرباء له
األولوية في تنفيذ املشاريع ،واعتبارا ً من الشهر
املقبل سيشــهد هذا القطاع احليوي حتسناً"،
مضيفا ً أن "البصرة مــن املؤمل أن حتصل على
دفعة ثانية من أموالها بعد االنتهاء من الدفعة
األولى".
يذكــر أن البصرة لم حتصل علــى اجلزء األكبر
من تخصيصاتها املالية خــال األعوام الثالثة
املاضية ،ونتيجــة لذلك لم تشــهد احملافظة
تنفيذ مشــاريع حيوية جديــدة ،وتوقف تنفيذ
عشرات املشاريع قبل اجنازها ،ما أدى الى تدهور
خدمي ضاعف من معانــاة املواطنني مع األخذ
بنظر االعتبار أن أكثر املشــاريع التي نفذت قبل
عام  2014لم تكن مبســتوى الطموح ،وبعضها
فاشلة ،وقد شــابها هدر في املال العام بسبب
الفساد وضعف التخطيط وعدم كفاءة بعض
الشركات املنفذة.

اتفاق عراقي فرنسي
لتأهيل جامعة
الموصل
نينوى ـ الصباح الجديد:
اتفــق رئيس جامعــة املوصل الدكتــور ابي
ســعيد الديــوه جي مــع وفد مــن البرملان
الفرنسي برئاسة زعيم اجلمهوريني اليمينيني
لوران فوكييه على االسراع في تأهيل اقسام
اجلامعة.
وقــال الديوه جي فــي تصريــح صحفي ان
“الوفد البرملاني الفرنســي زار جامعتي نينوى
واملوصل ،اذ اطلــع على الدمــار احلاصل في
اجلامعتــن نتيجة احتاللها مــن قبل داعش
االرهابي وقصص النجاح واالعمار التي حلقت
حترير املدنية والتي اثبتت أن املوصل هي مدينة
حياة وعلم وثقافة”.
واضــاف انه مت “االتفاق يتضمــن اعادة تأهيل
اقســام جامعة املوصــل مع توفيــر جميع
املستلزمات من قبل اجلانب الفرنسي”.

الملف األمني

القبض على  4مطلوبين متهمين باإلرهاب في بغداد * إحباط محاولة لتفجير  3عبوات ناسفة غربي ديالى
ً
قتيال وجريحًا
العثور على  47عبوة ناسفة و 133قنبرة هاون في نينوى *حصيلة تفجيرات كركوك 16
بغداد – اعتقال مطلوبني
ذكر مصدر امني في قيادة عمليات
بغــداد امــس الســبت ،اعتقال 4
مطلوبــن بينهم ارهابيــن اثنني
ومعاجلــة عبوتــن ناســفتني في
مناطق متفرقة من العاصمة.
وافــاد املصدر ان "القــوات األمنية
متكنــت من إلقــاء القبــض على
مطلوبــن أثنــن على وفــق املادة
 4ارهــاب احدهمــا فــي منطقة
شــاطئ التاجي الشــمالي واآلخر
في منطقة الكريعات ضمن قاطع
االعظمية  ،مشــيرا الــى اعتقال
مطلوبني أثنني على وفق املادة (/444
ســرقة) ضمن منطقة الشــعلة،
في حني متكنت قوة من تشــكيالت
الفرقة السادسة من ضبط عبوتني
ناســفتني في منطقــة املعامير

الثالثة غربــي بغــداد ومعاجلتها
موقعيا من دون حدوث خسائر .

حــادث يذكــر" ،موضحــة "جرى
تسليمها إلى اجلهات اخملتصة".

ديالى – محاولة تفجير عبوات
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية
امس الســبت عن احباط محاولة
لتفجيــر ثالث عبوات ناســفة في
منطقة الهويرة مبحافظة ديالى.
وقالت الداخليــة في بيان صحفي
إن "الشــؤون الداخلية واالمن في
ديالــى أحبطت محاولــة لتفجير
 3عبوات ناســفة زرعــت من قبل
إرهابيني ليال ً فــي منطقة الهويرة
التابعــة لهبهب20( ،كم شــمال
غربي بعقوبة)".
واضافــت الداخليــة ،أن "هــذه
العملية تأتي بعد تشــكيل فريق
عمــل اســتطلع املــكان وضبط
العبوات ورفعهــا من من دون وقوع

كركوك – حصيلة تفجير
كشــف مركز االعالم االمني امس
الســبت ان ثالثة اعتداءات إرهابية
وقعت في محافظة كركوك ،مبينا
انها اســفرت عن مقتل شــخص
واصابة  15اخرين بجروح.
وقــال املركز في بيان لــه ان "ثالثة
اعتــداءات إرهابيــة وقعــت فــي
محافظــة كركوك" ،مبينــا انها
"اســفرت عن مقتل امراة وإصابة
 15آخريــن بجــروح بينهم نســاء
وأطفال"  ،مضيفا ان "عبوة ناسفة
انفجــرت القرب من جامــع األبرار
بشارع القدس ما أسفر عن مقتل
امراة وإصابة  14آخرين بينهم نساء
وأطفــال" وان "انفجارا بعبوة ثانية

وقع بالقرب من محل كوفي شوب
مــا أدى الى جرح مدنــي في طريق
بلدة مرور كركوك".
بابل – نزاع عشائري
افــاد مصــدر أمنــي في شــرطة
محافظة بابل امس الســبت ،بأن
القوات األمنيــة اعتقلت عددا ً من
املشــاركني في نزاع عشــائري في
ناحية جبلة شمالي احملافظة.
وقــال املصدر إن "القــوات األمنية
فرضــت طوقا ً أمنيا ً مشــددا ً على
بعض املنازل نتيجة نزاع بني عدد من
األفراد ومقتل شخص وجرح آخرين
تطور إلى نزاع بني عشــيريتني في
ناحية جبلة شمال بابل ،واعتقلت
عددا ً من املشاركني في النزاع".
االنبار – ضبط مضافة

كشــف مصدر امني فــي مديرية
االســتخبارات العســكرية امس
السبت العثور على احد املضافات
التابعة لعصابــات داعش اإلرهابي
في منطقة  T1بالقائم  -االنبار.
وذكــر املصــدر ان مفــارز مديرية
االســتخبارات العســكرية فــي
الفرقة  ٨متكنت مــن الوصول الى
احد املضافــات التابعة لداعش في
منطقة  T1بالقائم  -االنبار"  ،مبينا ً
"ضبط بداخل املضافات  30منصة
اطالق صواريخ و 15قنبرة هاون عيار
 ١٢٠ملم و 8عبوات ناسفة محلية
الصنع و 5قنابر هــاون  60ملم و3
قنابر هاون عيار  82ملم".

الســبت ،بانفجــار عبــوة صوتية
استهدفت مقر شركة خصخصة
الكهرباء بالقضاء.
وقــال املصــدر إن "عبــوة صوتية
انفجرت داخل مقر شــركة هماليا
خلصخصــة الكهربــاء بقضــاء
الرفاعي شمالي محافظة ذي قار"،
الفتا إلــى أن " احلادث وقع فجر يوم
الســبت  ،مضيفا ان " االنفجار لم
يخلف اية اضرار بشــرية باستثناء
املادية منها" ،مؤكــدا أن " القوات
األمنية طوقت مكان احلادث ،وقامت
برفع األدلــة اجلنائية املتحصلة من
موقع االنفجار ،فيما فتحت حتقيقا
موسع ملعرفة اجلناة".

ذي قار – انفجار صوتية
أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي
شــمالي محافظة ذي قــار امس

نينوى – ضبط عتاد
اكد مصــدر امني فــي محافظة
نينوى امــس الســبت ان القوات

االمنية عثرت على  47عبوة ناسفة
و 133قنبــرة هــاون و 12صــاروخ
فــي ناحية القيــارة جنوبي مدينة
املوصل.
وذكر الناطق باســم مركز اإلعالم
األمني العميد يحيى رسول في بيان
صحفي ان " قوة من قيادة عمليات
نينوى عثرت على  47عبوة ناســفة
مختلفة االحجام و 133قنبرة هاون
متنوعة و 12صاروخ محلي الصنع
خالل عملية تفتيــش وتطهير في
منطقــة القيارة"  ،واضــاف " اما
قيادة عمليات اجلزيــرة فقد عثرت
قواتها على كــدس للعتاد يحتوي
 23قنبرة هــاون متنوعة و 8عبوات
ناسفة محلية الصنع و 3منصات
إلطالق الصواريــخ وراية لعصابات
داعــش اإلرهابيــة فــي املنطقة
الشرقية".
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«صناعة السيارات»
ّ
تجهز «النفط» بإنتاجها
من شاحنات فولفو

بغداد  -الصباح الجديد:
باشــرت الشــركة العامة لصناعة السيارات
واملعدات احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن
بتنفيذ عقدها املبرم مع شركة توزيع املنتجات
النفطية التابعــة لوزارة النفــط لتجهيزها
بـ 200شــاحنة نوع فولفــو رأس تريلة ()6×4
بدفعات.
وذكــر مدير عــام الشــركة املهنــدس طالل
حسني سلمان ان شركته جهزت شركة توزيع
املنتجات النفطيــة بالدفعة االولى من العقد
والبالغة ( )52شــاحنة بعد فحصها وقبولها
من اجلهة املذكورة  ،مشــيرا الى ان العمل جار
على اجناز الدفعة الثانية من العقد والبالغ ()48
شاحنة خالل املدة القليلة املقبلة  ،مؤكدا في
الوقت ذاته على مواصلة اجلهود لتجهيز كامل
الكمية املتعاقد عليها والبالغة ( )200شاحنة
 ،مبديا االســتعداد لتلبية احتياجات وطلبات
مؤسســات الدولة من شــتى االليات املنتجة
لدى الشــركة في اطار سعيها وحرصها على
رفع طاقاتها االنتاجية وزيادة حجم مبيعاتها.

خطط حديثة لنقل

المسافرين من بغداد
الى المحافظات

بغداد  -الصباح الجديد:
وضعــت الشــركة العامة لنقل املســافرين
والوفود خططا حديثة ومدروسة من قبل ادارة
قسم املسافرين لتشغيل جميع مكاتب النقل
اخلاصة بنقل املســافرين من محافظة بغداد
الى احملافظات الشمالية واجلنوبية .
وبــن مدير قســم املســافرين في الشــركة
املهندس حيدر حميد جهــاد لقد قمنا باجراء
جولة تفقديــة ملكاتب النقل فــي محافظة
البصرة ومحافظــة ذي قار ومحافظة كركوك
لوضع الية جديــدة لعملية نقل املواطنني في
تلك احملافظات بالتنســيق مــع اكثر من جهة
 ،موضحــا ان من اهم االجــراءات التي اتخذت
هو تســيير حافالت الشركة احلديثة بني بغداد
ومحافظة ذي قار اضافة الى تخصيص مكاتب
حجز للشــركات الســياحية والدينية لنقل
املسافرين الى جميع انحاء العراق .
يذكــر ان الشــركة العامة لنقل املســافرين
والوفود احدى تشــكيالت وزارة النقل تسعى
دائما الى ايجاد الطرق احلديثة لتسهيل عملية
نقل املواطنني فــي العاصمة بغداد واحملافظات
العراقية كافة .

وزير الكهرباء ّ
يوجه
بإزالة حاالت التجاوز

على شبكات التوزيع
بغداد  -الصباح الجديد:
وجــه وزير الكهربــاء املهندس قاســم محمد
الفهــداوي بأزالــة جميع حــاالت التجاوز على
شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ومحاسبة من
يفرط ويهدر باستهالك الطاقة بال مبرر وخاصة
اجملمعات التجارية من خالل جلان بدأت عملها في
مديريات توزيع الطاقة الكهربائية في العاصمة
بغداد واحملافظات.
واوضــح الوزير خــال اجتماع عقــده مع املالك
املتقدم في الوزار ًة ان احلكومــة ومن خالل وزارة
الكهرباء ستتعامل بالقانون مع من يقف بالضد
لعمــل وزارة الكهربــاء او منتســبيها وخاصة
اصحــاب االراضي الزراعية الذيــن يعارضون مد
خطوط مهمة لنقل الطاقة الكهربائية في حال
اجنازها ستضيف ســاعات جتهيز الى العاصمة
بغداد واحملافظات  ،فضالً عن ان الوزارة ســتقوم
بأالعالن عن اسماء هوالء ومن يقف خلفهم
وبــن الوزير ان الهــدر واالفراط في اســتهالك
الطاقــة الكهربائيــة وخاصــة فــي اجملمعات
التجارية واملعارض واملطاعــم والفنادق واملوالت
مردوده عكســي علــى ســاعات التجهيز في
املناطق السكنية.

تعاقدت مع آسيا سيل لتمرير السعات المحلية عبر الكابالت الضوئية

شبكة المعلومات ّ
تجهز شبكة اإلعالم وجامعة القادسية بخدمات االنترنت
بغداد  -الصباح الجديد:

اكد مدير قســم الشــراكات
وشؤون املشتركني في الشركة
العامــة خلدمــات الشــبكة
الدوليــة للمعلومــات احــدى
تشكيالت وزارة االتصاالت مازن
فاخــر داغر ان الشــركة قامت
بتجهيز شبكة االعالم العراقي
بخدمات االنترنــت وبعقد ميتد
ملدة سنة واحدة .
واضــاف مدير القســم ان تلك
االعمال شــملت عمل شبكة
انترانــت  ،فضال عــن خدمات
تكنولوجية ومعلوماتية اخرى
كخدمــات االتصــال الفديوي
وكاميرات املراقبة  ،مشــيرا الى
ان التعاون مع الشبكة مستمر
منذ اكثر من ثالث ســنوات  ،اذ
زودت بتلــك اخلدمــات بالتعاون
مع شــركة احلياة لتكنولوجيا
املعلومــات احدى الشــركات
الســاندة للشــركة العامــة
خلدمــات الشــبكة الدوليــة
للمعلومات .
كما قامت مالكات قسم انترنت
الديوانيــة بتجهيــز جامعــة
القادسية ومديرية املوارد املائية
في احملافظــة بخدمات االنترنت
 ،والتي تأتي اســتمرار ملســيرة
التعاون بني اقســام الشــركة
املنتشــرة في احملافظــات وبني
تشــكيالت الوزارات اخملتلفة في
تلك احملافظات  ،اذ جهزت رئاسة
جامعــة القادســية بخدمات
االنترنــت وبحزمة مقدارها ( 10
ميغا ) ،ومديرية املوارد املائية في
احملافظة وبحزمــة مقدارها ( 2
ميغا ) .
واوضح املهندس محمد ياسني
حميد مدير القسم ان الشركة
اكملت توقيــع العقود اخلاصة
بذلــك  ،وجتهيــز دائــرة بلدية

ان التعاون مع
الشبكة مستمر
منذ اكثر من 3
سنوات  ،اذ زودت
بتلك الخدمات
بالتعاون مع شركة
الحياة لتكنولوجيا
المعلومات احدى
الشركات الساندة
لشركة خدمات
الشبكة الدولية
للمعلومات

أبراج االنترنت

احملافظــة بخطــوط انترنــت (
 ) peruserوالعمــل متواصــل
في زيــارة بقية دوائــر احملافظة
لتسويق اخلدمات التي تقدمها
الشركة .
علــى صعيــد متصــل وقعت
الشــركة العامــة لالتصاالت
احدى تشكيالت وزارة االتصاالت
عقدا مهما مع شــركة اســيا
ســيل احد مشــغلي الهاتف
النقال لتمرير الســعات احمللية
عبر االلياف الضوئية للشــبكة
الوطنيــة بغية تقويــة خدمة
االتصال واالنترنت للمواطنني .
ويندرج هــذا العقد فــي اطار

تعزيز التعاون مع القطاع اخلاص
لتطويــر خدمــات االتصــاالت
حيث ســبقه عقــد مماثل مع
شــركة زين للهاتف النقال في
االشــهر املاضية بغية االرتقاء
بواقــع االتصــاالت مــن خالل
توفيــر االحتياجــات الضرورية
من ســعات الكابالت الضوئية
عبــر شــبكة البنــى التحتية
التي متتلكها الشــركة العامة
لالتصاالت والتي تعد االكبر في
هذا اجلانب .
وياتي هــذا التعاون في ســياق
السياســة التي تنتهجها وزارة
االتصــاالت وتوجيهاتهــا فــي

ّ
الحماية االجتماعية تحذر
من التعامل مع المعقبين
بغداد  -الصباح الجديد:
حــذر وزيــر العمــل والشــؤون
االجتماعيــة املهنــدس محمد
شــياع الســوداني املواطنني من
التعامــل مع املعقبــن اصحاب
النفــوس الضعيفــة حتــت كل
املســميات كاالبتــزاز لترويــج
املعامالت.
وقــال الســوداني خــال تفقده
هيئــة احلمايــة االجتماعية اننا
نحذر املواطنني مــن التعامل مع
اي جهة غير رســمية قد تستغل
وضعهم االنســاني بحجة ترويج
معامالتهــم بذريعــة االســراع
باجنازها  ،مشــيرا الــى ان الوزارة
تلقت عــددا من الشــكاوى من
قبل مواطنني كانــوا قد تعرضوا

لالبتــزاز مــن قبــل معقبني من
خــارج الوزارة منهم من ينتحلون
صفة موظفني فــي وزارة العمل
أوهموهــم بترويــج معامــات
الشــمول باحلماية االجتماعية او
قــروض دعم املشــاريع الصغيرة
او اصــدار البطاقة االستشــارية
للباحثني عن العمل مقابل مبالغ
مالية.
ودعا الوزير املواطنــن الى االبالغ
عن وجــود مثل تلــك احلاالت عن
طريق اخلط الســاخن ( )1018من
اجل القيــام باإلجراءات القانونية
بحق اخملالفني ،والقيام باإلجراءات
املناســبة لتحديد هوية املشكو
منه ومحاسبته على وفق القانون
 ،الفتا في الوقت ذاته الى ان الوزارة

ال تسمح باســتيفاء اي مبلغ من
املستفيدين وانها خصصت مبالغ
ماليــة للباحثــن االجتماعيني
كاجور نقل .
كما وجه الوزير السوداني بالتأكد
من عمل الباحثــن االجتماعيني
من خالل اختيار عينة عشــوائية
من املستفيدين الذين ممن خضعوا
للبحــث االجتماعــي لالتصــال
بهم وزيارتهــم ملقارنة وضعهم
مع البيانــات التي قدمها الباحث
االجتماعي كاجــراء رقابي يهدف
الى حماية املســتفيدين وضمان
حصولهــم على اســتحقاقهم
بالشــمول وفــي الوقــت ذاتــه
تثمني جهود الباحثــن املتميزين
ومحاسبة املقصرين.

تشجيع االستثمار ودعم القطاع
اخلاص وخصوصا مشغلي الهاتف
النقال فــي توفيــر االحتياجات
الضروريــة لتعزيــز اخلدمات عبر
التعاون معها ومنها هذا العقد
الذي يســهم بشــكل فعال في
تطوير وتقوية واستقرارية خدمة
الهاتف النقال وخدمات االنترنت
والبيانات .
مــن جهــة اخرى اســتضافت
الشــركة العامــة لالتصــاالت
احــدى شــركات وزارة االتصاالت
شــركة اورينت خلدمات االنترنت
وهــي احــدى شــركات القطاع
اخلاص مبجال االتصاالت وخدمات

االنترنــت وقدمت عرضا شــامال
عــن خدماتها التقنيــة والفنية
للنهوض بواقع اخلدمات وكيفية
تطويرها من خالل مشروع الدعم
االســتراتيجي الــذي يركز على
خدمات االنترنت وادارة الشبكات
وخدمــة االنترانــت بــن املواقع
اخملتلفة وكذلك تطوير مشــروع
 FTTHمن حيث اجلودة والسرعة
والوصــول به لكافــة املواطنني
مبناطــق مختلفــة مــن الرقعة
اجلغرافية للبالد وحتقيق زيادة في
االيــرادات املالية عبر ادخال بعض
التحسينات .
واكــد الوكيــل الفنــي لــوزارة

االتصــاالت اميــر البياتــي على
احلاجة املاســة الحداث تغييرات
جوهريــة واعــادة النظــر فــي
الكثيــر من الســياقات املعمول
بها حاليا ووضع سياقات جديدة
وخصوصا في مجالي التســويق
والتحاسبات معتمدين على رؤى
جديدة وكذلك االنفتاح بشــكل
اوسع على اكبر عدد من شركات
القطاع اخلاص وعــدم االقتصار
على عــدد محدود منهــا لكي
نخلق فرصة اكبــر من التنافس
وهذا بدوره يضعنــا في الطريق
الصحيــح ويبعدنا عــن اي خلل
مستقبال .

تواصل العمل بمشاريع
الطرق الريفية في واسط
بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل وزارة االعمار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامــة
العمل مبشــاريع الطرق الريفية
في محافظة واسط.
وذكر املركز االعالمــي للوزارة ان
املــاكات الهندســية والفنية
فــي شــركة حمورابــي العامة
احدى تشــكيالت الوزارة تواصل
اعمالها في تنفيذ املشاريع احملالة
بعهدتها ومنها مشــاريع الطرق
الريفية في محافظة واسط وقد
جرى اســتئناف العمل في هذه
املشاريع نهاية العام املاضي بعد
توقفهــا لفترة محددة بســبب
الظروف االقتصادية للبلد.
وتابع املركز االعالمــي ان العمل

و(3كم) ويتضمــن العمل جتهيز
وفرش حصــى خابــط طبقتني
بســمك (15ســم) لكل طبقة
وبكميــة (2970م )2واعمــال
التبليط (اســاس قيري) بسمك
(10سم) بكمية (3000م.)2
وبــن املركز االعالمــي ان العمل
مســتمر ايضا ُ في طــرق قضاء
الصويرة وفرشها باحلصى اخلابط
بطبقتني بســمك (15سم) لكل
طبقة بكميــة (5445م )3وفرش
اســاس قيري بســمك (10سم)
بكميــة (6590م)2منهــا طريق
الفداء واالنطالقة وبعض الطرق
الفرعية االخرى .يذكر ان النسبة
الفعليــة لالجنــاز تبلــغ ()43%
ونسبة االجنازاخملطط له (. )40%

استئناف في ثالثة مشاريع طرق
وهي طريق ســدة املقــام االمام
املهدي بطــول ( )8كم ويتضمن
العمل فيه اعمــال فرش احلصى
اخلابط طبقتني بسمك (15سم)
لكل طبقة وبكميــة (1650م)3
وفــرش اســاس قيــري ســمك
(10ســم)  ،مبينــا ً ان العمل في
مراحله النهائية واكساء مسافة
تتجــاوز 7كم والعمــل متواصل
الجنازه.
واضاف املركز االعالمي ان العمل
متواصل ايضا ً فــي طريق قضاء
العزيزية ويشمل عدة طرق تؤدي
الى مجموعة من املدارس خلدمة
ابنائنا االعزاء من طالب وطالبات
القضاء بطول يبلــغ (2800متر)

«الفوالذية» تحصل على اآليزو
بغداد  -الصباح الجديد:
حصلــت الشــركة العامــة
للصناعــات الفوالذيــة احــدى
شــركات وزارة الصناعة واملعادن
على شــهادة نظــام ادارة اجلودة
( )ISO 9001:2015من قبل شركة
فكســل النيوزلنديــة خلدمات
االعمال احملدودة.

واكد مدير عام الشركة املهندس
جالل عباس حسني في تصريحات
صحفية أن االجتماعات املستمرة
وااللتزام بالتوجيهــات الصادرة
من ادارة الشــركة كان لها االثر
الكبير في نيل شــهادة اجلودة ،
مشــيرا الى ان عملية احلصول
على هذه الشهادة تضمنت ثالث

مراحــل متثلت باملرحلــة االولى
والتــي جــرى خاللهــا مراجعة
الوثائــق واصــدار تقارير بحاالت
عدم التطابق الــى جانب اكمال
التنظيم امليدانــي االبتدائي تاله
تسليم نسخة من شهادة اجلودة
الى الشركة وتسجيلها واملرحلة
الثانية التي سيجري العمل بها

قبل مرور ســنة علــى التدقيق
امليداني االولــي واملرحلة الثالثة
قبل مرور ســنتني على التدقيق
االولي امليداني.
من جانب اخر لفت حســن الى
قيام وفد من الشركة بزيارة الى
شــركة مصافي الوسط بهدف
التنســيق وفتح افــاق للتعاون

والتعاقد بــن الطرفني  ،اذ اقيم
على هامش الزيارة ندوة تعريفية
باالمكانيات الكبيرة التي تتمتع
بها الشركة العامة للصناعات
الفوالذيــة واخلطــوط االنتاجية
التــي متتلكهــا ومنتجاتهــا
املتنوعة من املسقفات والروافد
احلديدية للجســور والكرفانات

وشــتى انواع الهياكل احلديدية
واخملازن املبردة والورش الصناعية
واملســبوكات اخلاصــة مبعامل
االسمنت واملســبوكات االخرى
وحســب الطلــب اضافــة الى
ابراج نقل الطاقة واعمدة االنارة
والكرينــات والعالمــات املرورية
واالرشادية وغيرها من املنتجات.

تقرير

دعوة الشركات األسترالية لتوريد الحنطة وتنفيذ المشاريع االستثمارية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامــة لتجارة
احلبوب فــي وزارة التجارة عن دعوة
الشركات االســترالية للمشاركة
في مناقصات توريــد احلنطة التي
جتريها الــوزارة حلســاب البطاقة
التموينيــة اضافة الى االســهام
في املشــاريع االســتثمارية لبناء
السايلوات .
وقــال مدير عــام الشــركة نعيم
املكصوصي خــال لقائه اجملموعة
العاملية االسترالية للتجارة والوفد
املرفق له انه تبــادل وجهات النظر
في مهام الشركة ودورها في توفير
وخزن احلبــوب املســتوردة واحمللية
املســوقة من الفالحــن واملزارعني
والطاقات اخلزنية التي متتلكها في
كل محافظات البالد .
واكــد املدير العام ضــرورة التعاون

مع الشــركات االسترالية ودعوتها
للدخــول للســوق العراقيــة من
خالل توريــد احلنطة االســترالية
التي تتناســب مع الــذوق العراق
والتــي تســعى الــوزارة توفيرها
ضمن مفردات البطاقة التموينية
 ،مســتعرضا حاجة الشركة لبناء
ســايلوات في محافظات واســط
والنجــف والديوانيــة والناصرية
اضافة الى محافظات صالح الدين
ونينــوى واالنبار وهي مــن املناطق
الغزيرة بانتاج احلنطة والتي دمرت
بناهــا التحتية مــن قبل عصابات
داعش االرهابية .
ولفــت املدير العام الــى ان حاجة
العراق الســنوية من احلنطة تصل
الــى اربعة ماليني ونصــف املليون
طن ،لتأمني كمية تصل الى مليوني
طن من االنتاج احمللي وتعويض بقية
الكمية مــن خالل اعالن مناقصات
االستيراد .

مــن جانبه اكد مدير عام شــركة
اجملموعــة العامليــة للتجــارة عن
امكانيــة التعــاون للدخــول في
املشــاريع االســتثمارية لبنــاء
الســايلوات وجتهيــز احلنطة على
وفق اليات وضوابــط التعاقد التي
تتعامل بهــا الوزارة بهــذا اجلانب
لدراسة مشاريع االستثمار وتوريد
احلنطة.
على صعيد متصل اعلنت الشركة
العامــة لتجارة احلبوب فــي وزارة
التجارة ان الكميات املتسلمة من
احلنطة في عموم محافظة نينوى
خالل الشــهر اجلاري جتاوزت الـ ()3
االف طن .
وذكر املدير العام ان كميات احلنطة
احمللية املتســلمة توزعــت مابني
ســايلو بازوايا حنطة ناعمة د(1 /
 ) 2424.180طنــا وحنطــة ناعمة
د )490.000 (2/طــن  ،فيمــا بلغت
الكميات املتســلمة في ســايلو

بازوايا (  )2914.180طنا  ،اما سايلو
املوصــل فكانــت الكميــات من
احلنطة الناعمة د ) 97.480 (1/طنا.
وفي سياق اخر اشار املكصوصي ان
املالكات الهندسية في فرع املوصل
تواصل فحــص ومعايــرة امليازين
اجلســرية في املراكز التســويقية
التابعــة حملافظة نينــوى حيث مت
فحص ومعايرة امليازين اجلســرية
املوجــودة فــي اجملمــع اخملزني في
مشيرفة وســايلو الوائلية لتكون
جاهــزة للعمــل خــال املوســم
التسويقي الذي بدء االحد املاضي .
وكشــف املديــر العــام ان الفريق
الهندســي اجنــز كذلــك معايرة
املوازين وأعــادة نصب امليزان الثاني
فــي ســايلو املوصل بعــد اكمال
صيانته نتيجــة تعرضه الى أضرار
في أثناء فترة التحريــر اضافةالى
فحص ومعايرة املوازين اجلسرية في
سايلو بازويا .
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فيما تتراجع عناصره الى أطراف البوكمال

اجتماع طارئ للجمعية
العامة لالمم المتحدة
بشأن غزة االربعاء

الصباح الجديد ــ وكاالت:
تعقد اجلمعية العامة لألمم املتحدة اجتماعا طارئا
في شأن غزة األربعاء املقبل بناء على طلب الدول
العربية ،على وفق ما أعلن ميروسالف الجاك رئيس
اجلمعية في رسالة إلى الدول األعضاء الـ.193
وقال دبلوماسيون إ ّن من املفترض أن يحصل خالل
هذه اجللســة تصويت على مشــروع قرار يطالب
بحماية الفلسطينيني ويدين إسرائيل في شكل
ضمني ،وذلك على غرار مشروع قرار كانت الواليات
املتحدة استخدمت قبل أسبوع حقها في النقض
(الفيتو) ضده في مجلس األمن.
وخالفــا لقــرارات مجلــس األمن ،فــإ ّن القرارات
الصادرة عن اجلمعية العامة غير ملزمة.
وقال دبلوماسي من أحد البلدان التي أ ّيدت طلب
عقد اجتماع طارئ في اجلمعيــة العامة لوكالة
فرانس برس طال ًبا عدم كشــف هويته «سنعمل
األســبوع املقبــل للحصول على أكبــر عدد من
األصوات» خالل عملية التصويت.
وانتقد الســفير اإلسرائيلي في األمم املتحدة داني
دانون ،في بيان ،الدعوة إلى تلك اجللسة .وقال «من
املؤسف أنه بدال من إدانة إرهابيي (حركة) حماس،
فإن بعض الدول تســعى إلى تلبيــة احتياجاتها
السياســية الداخلية من خالل تشــويه سمعة
إسرائيل في األمم املتحدة».

بوتين وترامب بحثا

هاتفيا إمكانية عقد لقاء
بينهما في فيينا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد الكرملني بأن اتصاال هاتفيا جرى بني الرئيس
الروســي فالدميير بوتني ونظيــره األميركي دونالد
ترامب بحثا خالله إمكانية عقد لقاء بينهما في
فيينا.
وقال الناطق باســم الكرملني دميتري بيسكوف
للصحفيني« ،تعلمــون مدى أهميــة اللقاء بني
الرئيسني الروسي فالدميير بوتني واألميركي دونالد
ترامب ..الرئيســان فــي محادثتهمــا الهاتفية
األخيرة بحثا إمكانيــة أن تصبح فيينا واحدة من
خيارات الدول املطروحة لعقد لقائهما».
وأشــار بيســكوف في رد على ســؤال صحفي،
أنــه جرى طرح فيينــا كمكان لعقــد اللقاء بني
الرئيســن أثنــاء محادثات الرئيس الروســي مع
مستشار النمسا سيباســتيان كورتس مؤخرا،
ولم يفصح بيســكوف عن أي تفاصيل أخرى عن
اللقاء املرتقب.

طالبان توافق على وقف

الدفاع الروسية تسخر من نظيرتها األميركية
وتحملها ظهور داعش

متابعة ــ الصباح الجديد:
تراجع تنظيم « داعش « الى أطراف
مدينة البوكمال في شــرق سوريا،
غــداة متكنه من الســيطرة على
أجزاء منها عبر شــنه سلســلة
هجمــات انتحاريــة علــى مواقع
لقوات النظام ،وفق ما أفاد املرصد
الســوري حلقــوق االنســان امس
السبت
ومتكن التنظيم امس االول اجلمعة
من دخول املدينة الواقعة في ريف
دير الزور الشــرقي والسيطرة على
أجزاء منها ،في هجوم هو األعنف
في املنطقة منذ أشــهر ويتزامن
مع تكثيف االرهابيني املتوارين في
البادية الســورية وتيرة عملياتهم
ضد قوات النظام.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن
لوكالة فرانس برس امس الســبت
«تراجــع مقاتلــو التنظيــم من
داخل املدينة الى األجــزاء الغربية
والشمالية الغربية منها».
وجاء هذا التراجع «اثر اشــتباكات
عنيفة خاضتها قوات النظام خالل
تصديها للهجوم وبعد استقدامها
تعزيزات عسكرية الى املدينة خالل
الساعات األخيرة».
وارتفعــت حصيلــة القتلــى من
الطرفني منــذ بدء الهجوم الى 30
عنصرا ً على األقل من قوات النظام
وحلفائها غــداة حصيلــة أولية
مبقتل  25منهم.
ويتــوزع القتلى بــن  16من قوات
النظام ضمنهم ضابط برتبة لواء،
و 14آخرين من مســلحني موالني
غير ســوريني بينهم من حزب اهلل
اللبنانــي ومقاتلــن ايرانيني ،وفق
املرصد.
في املقابل ،قتــل  21من التنظيم
منذ امــس االول اجلمعــة ،بينهم
عشــرة انتحاريــن نفــذوا أولى
الهجمــات على املدينة ،بحســب
املرصد.
وضاعف تنظيــم داعش هجماته
ضــد قــوات النظام علــى امتداد
البادية الســورية منــذ طرده من
أحياء في جنوب دمشــق الشــهر

إطالق النار خالل عيد الفطر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت حركــة طالبان عن وقف إطالق النار ملدة 3
أيــام مع قوات األمن األفغانيــة خالل عيد الفطر
املرتقب بعد عدة أيام.
وقالت احلركة اليوم الســبت في بيان لها« :على
كل اجملاهدين وقــف العمليــات الهجومية ضد
القوات األفغانية خــال األيام الثالثة األولى لعيد
الفطــر» ،وأضافــت« :لكن إذا هوجــم اجملاهدون
فسندافع عن أنفسنا بقوة».
وأضافــت احلركة« :يســتثنى احملتلــون األجانب..
عملياتنا ستتواصل ضدهم وسنهاجمهم أينما
كانوا».
وهذه املرة األولى التــي توافق فيها حركة طالبان
علــى وقف إلطــاق النار خالل عيــد الفطر منذ
االجتياح األمريكي ألفغانستان عام .2001
وكان الرئيــس األفغاني أشــرف غنــي أعلن قبل
يومني وقفــا أحاديا إلطالق النار ملدة أســبوع مع
حركة طالبان مبناسبة عيد الفطر.

شؤون عربية ودولية

قتل  21من تنظيم
داعش بينهم
عشرة انتحاريين
نفذوا أولى
الهجمات على
المدينة

عناصر من القوات الروسية مع مقاتلني سوريني
املاضــي مبوجب اتفــاق إجالء جرى
خاللــه نقل مقاتليــه إلى مناطق
محــدودة حتــت ســيطرتهم في
البادية.
وقبل نحو اســبوع ،أحصى املرصد
مقتل  45مســلحا ً مواليا ً للنظام
جراء هجمات متتاليــة للتنظيم
علــى قــرى تقــع شــمال غرب
البوكمال ،متكن مبوجبها من قطع
الطريــق الذي يصلهــا مبدينة دير
الزور ،مركز احملافظة.
كمــا شــن التنظيــم اخلميــس
املاضي هجوما ً مباغتا ً على مواقع
قوات النظام فــي بادية محافظة
الســويداء ،وتُعــد مــن املناطق
القليلة في سوريا التي بقيت الى
حد ما مبنأى عن املعارك والهجمات
خالل سنوات النزاع.
وأحصــى املرصد ارتفــاع حصيلة

القتلى منــذ اخلميس املاضي الى
 31عنصــرا ً مــن قــوات النظام
وحلفائها ،مشــيرا ً الى استقدام
تعزيــزات عســكرية جديدة لطرد
التنظيم من مواقع تقدم اليها.
ويتواجــد التنظيــم املتطرف في
الباديــة الســورية فــي جيب بني
مدينة تدمر األثرية (وسط) وجنوب
البوكمال .كما يخوض معارك ضد
قوات سوريا الدميوقراطية (فصائل
كرديــة وعربية) فــي جيب صغير
على الضفــة الشــرقية املقابلة
للبوكمال.
وبعد خســارته اجلــزء األكبر من
مناطــق ســيطرته في ســوريا،
بات التنظيم موجــودا ً في جيوب
محدودة موزعــة ما بــن البادية
الســورية ومحافظــة ديــر الزور
وجنوب البالد.

وفي غضون ذلــك ردت وزارة الدفاع
الروســية على مزاعم وزير الدفاع
األميركي جيمس ماتيس التي قال
فيها إن دعم روسيا وإيران للرئيس
السوري بشار األسد «قاد الشعب
السوري إلى كارثة».
وقال املتحدث باســم الوزارة ،إيغور
كوناشــينكوف ،امس الســبت:
«فوجئنــا بالتالعــب اللفظي من
قبل وزيــر الدفاع األميركي جيمس
ماتيس فيما يتعلــق مبا يجري في
سوريا .وأريد قبل كل شيء أن ّ
أذكره
بأن ظهــور تنظيــم «داعش» جاء
نتيجة لغزو بالده العراق حتت ذريعة
كاذبــة بوجود أســلحة كيميائية
لدى صدام حسني».
توسع
أن
إلى
كوناشينكوف
ولفت
ّ
«داعش» في ســوريا «أصبح ممكنا
بفضــل التقاعس اجملــرم من قبل

واشــنطن وما يســمى بالتحالف
الدولــي ،والــذي بفضله ســيطر
املســلحون على املناطق النفطية
الرئيســية في الشــرق السوري،
والتــي د ّرت عليهم مــوارد مالية
دائمــة من البيــع غير املشــروع
للنفط».
وقال كوناشــينكوف« :واشــنطن
ركزت كل هذا الفتــرة على متويل
وإرسال شــحنات األسلحة مبئات
املاليني من الدوالرات إلى «املعارضة
السورية» .ومع ذلك ،فإن الغالبية
العظمــى مــن تلك األســلحة
والذخائر التي أرسلتها وصلت إلى
فرعي تنظيم القاعدة في ســوريا
«داعش» و» جبهة النصرة» ،اللذين
تتوافــق أهدافهما مع سياســة
واشــنطن ،املتمثلــة باإلطاحــة
بحكومة سوريا الشرعية».

وأضــاف« :فيمــا يتعلــق بالوضع
الراهــن فــي اجلمهوريــة العربية
الســورية ،ننصــح وزيــر الدفاع
األميركي بدراســة خريطة الوضع
في هذ البلــد .جميع بؤر مواجهة
إرهابيي «داعش» في سوريا موجودة
فقــط فــي املناطــق ،اخلاضعــة
لسيطرة واشنطن».
وأوضح كوناشينكوف أن احملافظات
الســورية اخلاضعــة لســيطرة
السلطات الشــرعية للبالد عادت
إليها احلياة الســلمية بنشــاط،
وبدأ الســكان يعودون إلى األسواق
واملدارس وريــاض األطفال ،مؤكدا
أن «الكارثة احلقيقية» للشــعب
السوري هي في التنف والرقة حيث
تسيطر القوات األميركية بشكل
غير قانوني

أول مواجهة جماعية مع قادة الدول الست

ترامب يدعو إلى التراجع عن «طرد» روسيا من قمة الدول السبع

متابعة ــ الصباح الجديد :
لم يُج ِد إعــان الرئيس األميركي
دونالد ترامب نيته االســتفادة من
قمة الدول الســبع حلل ما يعتبره
«االتفاقات التجارية غير العادلة»
مــع احللفاء فــي مجموعة الدول
الصناعيــة فــي تلطيــف أجواء
القمة التــي احتضنتها كيبيك
الكندية .وأجواء التوتر التي بلغت
الذروة مع قرار ترامــب ،الذي كان
آخر القادة الواصلني ،املغادرة باكرا ً
امس االول اجلمعة انعكست على
أســواق املال العاملية التي تراجع
معظم مؤشراتها.
فيما خيمــت على قمة مجموعة
الســبع ظــال اخلالفــات احلادة

بني الواليــات املتحــدة واألعضاء
الستة اآلخرين بعد فرض الرئيس
األميركــي دونالد ترامب رســوما
جمركيــة بعشــرات املليارات من
الدوالرات على حلفائه إضافة إلى
اقتراحه عودة روسيا إلى اجملموعة
الذي يرفضه األوروبيون.
فرض دونالد ترامب اجلمعة جدول
أعماله على حلفائه الغاضبني في
قمة مجموعة الســبع في كندا،
مقترحا إعادة روسيا إلى اجملموعة
بعد استبعادها في  ،2014ومتهما
في رد مضاد االحتاد األوروبي وأوتاوا
باحلمائية.
وأعلــن الرئيس األميركي في وقت
الحق امــس االول اجلمعة حتقيق

تقدم فــي احملادثــات التجارية مع
كنــدا ،خالل لقائه رئيــس الوزراء
الكندي جاسنت ترودو على هامش
القمة.
وقال ترامب ممازحا لدى جلوســه
إلى جانب ترودو «وافق جاسنت على
إلغــاء كل الرســوم وكل العوائق
التجاريــة» ،وهو كان قد وجه قبل
ســاعات انتقادات لرئيــس الوزراء
الكندي.
ثــم وبنبرة جديــة ،أكــد ترامب
«حققنــا تقدمــا كبيــرا اليوم»،
معتبرا أن العالقــات بني البلدين
اجلارين أفضل من أي وقت مضى.
وفي معــرض حديثه عن محاوالت
إلعــادة التفاوض حــول معاهدة

التبادل احلر في أميركا الشمالية
«نافتا» ،أوضــح ترامب «قد يكون
األمر  -نافتا -بشــكل مختلف»،
متوقعــا نتائــج «مفيــدة جدا»
للبلدين.
وكانــت وزيرة اخلارجيــة الكندية
كريستيا فريالند قد أعلنت قبيل
ذلك أن فرض واشنطن رسوما على
وارداتها من الفــوالذ واأللومنيوم
«مخالــف للقانون» وســيواجه
بإجراءات انتقامية.
وقالت فريالنــد إن «كندا لن تغير
رأيها في ما يتعلق بفرض رســوم
غيــر قانونيــة وغير مبــررة على
اإلطالق على الصلب واأللومنيوم،
ال تقتصــر على ما تصــدره كندا

بل تطاول مــا تصدره كافة الدول
احلليفة فــي مجموعة الســبع
اجملتمعة هنا».
وتوقع ترامــب أن يتوصل قادة دول
مجموعة الســبع إلى اتفاق على
بيان مشترك في نهاية القمة.
وقــال «أعتقد أننا ســنصدر بيانا
مشتركا» ،وذلك بعد أن توقع عدد
من املشــاركني في القمة فشل
القادة في التوصل إلى اتفاق على
بيان مشــترك بسبب خالف حول
الرسوم التجارية األمريكية.
وهي أول مواجهة جماعية لترامب
مــع قادة الــدول الســت األخرى
منذ فاجأ حلفاءه بفرض رســوم
جمركية على الصلب واألملنيوم.

لكن هــذا لم مينــع ترامب من أن
يشــارك مبتســما فــي الصورة
اجلماعيــة التقليدية .ورغم تبادل
التغريدات احلادة قبل  24ســاعة
فقــط ،التقى الرئيس الفرنســي
إميانويل ماكــرون على حدة لبضع
دقائــق بعيد وصوله إلــى مالبي.
وحتدث اإلليزيه عن لقاء «ودي».
وصــرح للصحافيــن لــدى بدء
اجتماع له مع ترامب على هامش
القمــة «أجرينا مناقشــة أولى،
تشكل بداية نقاش حول مواضيع
آنية كالتجارة ،لكنها ســمحت
على ما أعتقــد بإزالة الكثير من
احتماالت سوء الفهم .هناك نية
للعمل ،وللتقدم معا».

اقتصاد
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شركات

غوغل

دعوات لرفع حصص االنتاج في «أوبك »+

أكدت غوغل أنها لن تستخدم الذكاء االصطناعي
من أجل تطوير األسلحة أو «التسبب أو تسهيل
التســبب بصورة مباشرة بإيذاء الناس» مع نشر
جملة من املبادئ املتصلة بهذه التكنولوجيا.
وقال رئيس غوغل التنفيذي سوندار بيتشاي في
فصل فيها سياســة الشركة في مجال
مدونة َّ
الذكاء االصطناعي ،إنه حتــى وإن كانت غوغل
لن تستخدم الذكاء االصطناعي لصنع أسلحة،
فإننا سنواصل العمل مع احلكومات واجليش في
مجاالت عديدة أخــرى ،مبا فيها األمن املعلوماتي
والتدريب والبحث واإلنقاذ.
وواجهت غوغــل ضغوطا مــن موظفيها ومن
جهات خارجية بشــأن عقد مع اجليش األميركي
قالت الشركة ومقرها كاليفورنيا إنه لن يُجدد.
وحدد بيتشاو سبعة مبادئ تسترشد بها غوغل
فــي تطبيق الــذكاء االصطناعي أو احلوســبة
املتقدمة التي حتاكي السلوك البشري الذكي.
وقال إن غوغل تستخدم الذكاء االصطناعي من
أجل مساعدة الناس على حل مشكالت عاجلة
مثــل التنبؤ بحدوث حرائق ومســاعدة املزارعني
وتشخيص األمراض أو تفادي اإلصابة بالعمى.
وأضــاف فــي مدونتــه :نحــن نقــر بــأن هذه
التكنولوجيا القوية تطرح أســئلة قوية باملثل
بشأن اســتخداماتها .إن طريقة تطوير الذكاء
االصطناعي واســتخدامه ســيكون لها تأثير
كبير على اجملتمع لعدة ســنوات قادمة .وكقادة
في مجال الذكاء االصطناعي ،نشــعر بأن لدينا
مســؤولية كبيرة فــي أن نفعل األمــر بصورة
صحيحة.

متابعة الصباح الجديد:
دعــا رئيــس شــركة «غازبروم»
النفطية الروســية ألكســندر
ديوكوف ،أمس السبت ،املشاركني
في اتفاقية خفــض إنتاج النفط
«أوبك »+الى اتخاذ قرار برفع االنتاج
نظرا لـ»إنهاك» السوق.
وقــال ديوكوف فــي حديث لقناة
«روسيا  ،»24تعليقا على االجتماع
املرتقب للمشــاركني في اتفاقية
خفض االنتاج خالل حزيران اجلاري؛
«نحــن أيضا نعول على اتخاذ قرار
برفع حصص اإلنتاج ،ونرى أن هذه
ســتكون خطوة صحيحة متاما،
نحن نــرى أن األســعار مرتفعة،
في حــدود  80-75دوالر للبرميل،
والســوق في الوقت الراهن قريب
من اإلنهاك».
وأضــاف «نــدرك جيــدا أن هذا
الغليان اجلديد في السوق قد يؤدي
إلى اســتثمارات جديــدة فائضة
فــي اإلنتاج ،األمر الــذي قد يؤدي
مرة أخرى إلــى فائض في النفط
باألســواق وتراجــع في أســعار
النفط ،أي أننا سندخل مرة أخرى
في حالة ارتفاع معدل التقلبات،
ال أحــد يريد هــذا ال منتجون وال
مستهلكون».
وأشــار ديوكوف إلى أن شــركته
ميكنها رفع حجــم اإلنتاج مبقدار
 5آالف طــن يوميا ملدة شــهر أو
شــهرين ،في حالة مت رفع القيود
املفروضة على إنتاج النفط ضمن
إطار اتفاقية «أوبك.»+
وتابع بالقــول «إذا مت اتخاذ القرار
مــن قبل (أوبــك  )+لزيــادة إنتاج
النفط ،سيعتمد كل شيء على
مدى زيادة احلصــص ،من الناحية
الفنيــة ،ميكننا زيادة إنتاج النفط
في الشــهر أو الشهرين املقبلني
بحجم  5آالف طــن يوميا ً إذا لم
يتم فرض قيود».
وكانــت منظمــة «أوبــك» ودول

ندرك جيدا أن هذا الغليان
الجديد في السوق قد
يؤدي إلى استثمارات
جديدة فائضة في اإلنتاج،
األمر الذي قد يؤدي مرة
أخرى إلى فائض في
النفط باألسواق وتراجع
في أسعار النفط ،أي
أننا سندخل مرة أخرى
في حالة ارتفاع معدل
التقلبات ،ال أحد يريد
هذا ال منتجون وال
مستهلكون

اجتماع سابق ألوبك

منتجة للنفط مــن خارجها ،قد
توصلت في اجتماع يوم  30تشرين
الثانــي  ،2016إلــى اتفاق يقضي
بخفض حجم اســتخراج النفط
بنحــو  1.8مليون برميــل يومياً،
اعتبارا مــن مطلع عام  ،2017إلى
 32.5مليون برميل يومياً ،في حني
اتفقت الدول مــن خارج املنظمة
علــى أن يبلغ حجــم التخفيض
اإلجمالي الستخراجها من النفط
 558ألف برميل يومياً ،منها 300
ألف برميل من جانب روسيا.
وفي نهايــة تشــرين الثاني عام
 2017قــرر وزراء الدول املشــاركة

باتفاقية خفض إنتاج النفط من
منظمــة أوبك ومن خارجها ،على
متديد االتفاقية حتى نهاية العام
اجلاري .2018
يذكر أن االجتمــاع القادم للجنة
الوزاريــة ملراقبة تنفيــذ اتفاقية
«أوبك »+ســيعقد فــي فيينا في
 21حزيــران اجلاري ،وذلــك قبيل
عقــد اجتمــاع للــدول األعضاء
في منظمة أوبــك يوم  22حزيران
اجلاري ،واجتماع جميع الدول الـ24
املشاركة في اتفاقية «أوبك »+في
 23حزيران.
على مستوى األســعار ،ارتفعت

هذه في ظل تراجع الصادرات من
فنزويــا العضو في أوبك لتعوض
بعض اخلســائر التــي منيت بها
في اجللسة الســابقة ،وإن كانت
زيادة جديدة في اإلنتاج األميركي
ما زالت تؤثر ســلبا على األسواق،
وفقا ملا ذكره بعد التجار.
وزادت العقود اآلجلة خلام القياس
العاملي مزيج برنت  51سنتا أو 0.7
باملئة إلى  75.87دوالر للبرميل.
وزادت العقــود اآلجلــة خلام غرب
تكساس الوســيط األميركي 30
سنتا أو  0.5باملئة إلى  65.03دوالر
للبرميل .وكان اخلام أنهى اجللسة

السابقة على انخفاض  1.2باملئة
إلى  64.73دوالر للبرميل.
وتكافــح فنزويــا العضــو في
منظمة البلدان املصدرة للبترول
«أوبك» لتلبية التزامات اإلمداد ،إذ
تنتظر عشرات احلاويات في املوانئ
لنقل النفط.
وتنتظر احلاويات لتحميل أكثر من
 24مليون برميل من النفط اخلام
وهي تقريبا نفــس الكمية التي
شحنتها شــركة بي.دي.في.إس.
إيه احلكومية في نيسان بحسب
ما أظهرته بيانات شحن.
وأزمة التكدس شديدة لدرجة أن

الشــركة احلكومية أبلغت بعض
عمالئهــا أنهــا قد تعلــن حالة
القوة القاهرة مما يتيح لها تعليق
العقود مؤقتا إذا لم يقبل العمالء
بشروط جديدة للتسليم.
غير أن هناك مؤشــرات على زيادة
اإلنتاج خارج أوبك.
فقد ارتفع إنتــاج اخلام األميركي
إلى مســتوى قياســي جديد في
األسبوع املاضي عند  10.8مليون
برميل يوميا ،ليزيد  28باملئة خالل
عامني أو مبعدل منو شهري نسبته
 2.3باملئــة فــي املتوســط منذ
منتصف .2016

اإلمارات تنضم إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن املنتدى االقتصادي العاملي عن
ضم دولة اإلمارات العربية املتحدة
ومعها الدمنارك والبرازيل إلى املركز
الــذي أنشــأه املنتــدى خصيصا ً
للثورة الصناعية الرابعة.
جــاء ذلــك اإلعــان فــي بيــان
صحافي صدر فــي ختام «اجتماع
ســتراتيجية الصناعــة» الــذي

عقــده املنتدى في مدينة ســان
فرانسيســكو األميركيــة .كما
نشر املنتدى هذا البيان أمس على
موقعه الشبكي.
وذكــر املنتدى في بيانــه أن الدول
الثــاث ســتنضم إلــى املركــز
لتضييــق الفجوة بــن التقنيات
الناشئة والسياسة.
إذ ســتخوض حكومــة كل دولة

عالقات شــراكة مــع مجموعة
متنوعة من الكيانات واملؤسسات
لديها مثــل الشــركات الكبرى،
الشــركات الناشــئة ،اجملتمــع
املدني ،أساتذة اجلامعات واملدنيني،
واملنظمات الدولية وغيرها ،لغرض
تصميــم وجتريب مناهــج جديدة
للسياسة من شــأنها املساعدة
فــي صياغــة مســار التقنيات

الناشــئة ،بحيــث إذا أثبتت هذه
املناهــج اجلديدة جناحهــا ،تقوم
احلكومات والشركات في مختلف
دول العالم بتطبيقها.
وأفــاد بيــان املنتــدى أن دور دولة
اإلمــارات ،ممثلة في وزارة شــؤون
مجلــس الــوزراء واملســتقبل،
حتديــدا ً ســيكون املشــاركة مع
املركز فــي إعــداد أول بروتوكول

وطني «مستقبلي مرن» للبيانات
والتقنيات يتضمن مبادئ حاكمة
وأطرا ً تنظيمية.
وأضاف البيــان أن هذا البروتوكول
ســيكون مبثابــة نهــج جديــد
سيتكامل مع طابع سرعة احلركة
الذي مييز تقنيات الثورة الصناعية
الرابعــة ،كالــذكاء االصطناعي
والبلوك تشني .ووصف املنتدى في

بيانــه دولة اإلمارات بأنها أول دولة
تتبنى هذا النهج اجلديد.
وقالت «آن توث» ،رئيســة سياسة
البيانــات في املنتــدى االقتصادي
العاملــي« :تبــدي اإلمــارات ريادة
فــي تطويــر بروتوكــول حقيقي
للثــورة الصناعيــة الرابعــة من
أجل منهجية مســتقبلية مرنة
حلوكمة البيانات والتقنيات.

نتيجة خالف ترامب مع قادة أوروبا ..قمة مجموعة السبع تكسر القواعد البروتوكولية

الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت تقارير إعالمية ،اليوم
السبت ،عن أن قمة مجموعة
الــدول الســبع الصناعيــة
الكبرى املنعقــدة في كيبيك
بكندا أوشــكت على االنتهاء
دون إصدار بيان ختامي مشترك
بعد اصطدام الرئيس األمريكي
دونالد ترامب بقادة أوروبا بشأن
قضايا التجارة والبيئة وروسيا.
وذكرت صحيفــة "تليغراف"
البريطانيــة فــي تقرير على

أمازون

موقعها االليكتروني ،أن "ترامب
أكــد بوضوح خالل جلســات
العمــل فــي القمــة ومأدبة
العشــاء أمس اجلمعة إنه غير
مستعد لتقدمي تنازالت بشأن
التعرفــة الكمركيــة اجلديدة
على الصلــب واألملونيوم ،فيما
اجمع قادة أوروبــا في اتهامه
بفــرض عقوبات غيــر مبررة،
محذريــن مــن أنها قــد تضر
في نهاية املطــاف باالقتصاد
األمريكي".

كمــا بــدا الطريق مســدودا
فيما يتعلق بقضية البيئة ،إذ
كان األمل يحــدو رئيس الوزراء
الكندي جاســن ترودو في أن
تكون مبــادرة حماية احمليطات
مــن التلــوث أحد اإلجنــازات
الرئيســية جملموعة السبع إال
أن ترامب لم يكن ليوافق على
هذه اخلطوة.
وكان ترامب قــد افتتح القمة
بالدعوة إلى إعادة ضم روســيا
إلــى اجملموعة ،ممــا أثــار ردود

أفعال غاضبة من قــادة أوروبا
وعلى رأسهم رئيســة الوزراء
البريطانية تيريزا ماي.
وأشارت الصحيفة البريطانية
إلى أن "ذلك يعنــى أن القمة
التــي تختتــم فــي كيبيك
الكنديــة ،اليــوم ،ســتنتهى
دون بيان ختامي رســمي يبرز
السياســات التي اتفق عليها
القادة ،ومــن املتوقع أن يصدر
رئيس الوزراء الكندي جاســن
ترودو الذي يرأس الدورة احلالية

بيان الرئيس والذي يوضح فيه
رؤيته بشــأن ما مت حتقيقه من
تقدم خالل اجتماعات القمة".
وصــرح مســؤول بالقمة بأنه
"من املســتبعد إلى حد كبير
أن يصــدر بيان ختامي عن هذه
القمة".
وبالرغم من لقاء ترامب بترودو
والرئيــس الفرنســي ماكرون
الــذي بــدا وديا علــى هامش
القمــة ،إال أن أي منهــم لم
يتزحزح عن موقفه في الشأن

التجاري.
واوضحت الصحيفة أن "عدم
خــروج القمة ببيان مشــترك
سيسجل كسرا نادرا لقواعد
البروتوكول اخلاصة باجملموعة،
فمن املعتاد أن حتــدد الوثيقة
الرؤية املشــتركة لقــادة دول
اجملموعة السبع بشأن القضايا
العاملية كمــا يتعهدون فيها
بالتزامات جتــاه كل ما يتعلق
بالعمالت واملساعدات اإلمنائية
واألمن الدولي".

كشــفت شــركة أمازون النقاب عن نسخة
جديدة مــن جهاز التلفاز الذكــي جديد Fire
 ،TVحيــث يعد اجلهاز اجلديــد مبثابة جهاز بث
مع مكبــر صوت  ،Echoوهــو مصمم ليكون
مبثابة جهاز ميكن التحكم فيه بشــكل كامل
من خالل األوامر الصوتية عبر مســاعد أمازون
الصوتي الرقمي أليكسا.
ويتوفر هذا اجلهاز في األسواق ابتدا ًء من تاريخ
 21حزيران احلالي ،وبسعر يصل إلى  120دوالراً،
أو  90دوالرا ً فــي حالة الطلب املســبق بني 7
و 8حزيران ،وتتمثل قوة جهــاز Fire TV Cube
في قدرتــه على القيــام بكل شــيء تقريباً،
كما ميكنه التحكم فــي جميع جوانب جتربة
مشاهدة التلفزيون.
وبغض النظر عن حقيقة أن جهاز  Fire TVهو
واحد من أفضل أجهزة البث ،إال أن أمازون أرادت
ضمان أن يكون جهازها اجلديد Fire TV Cube
قادرا ً على التحكم بكامل جتربة البث اخلاصة
باملستخدمني.

بالك بيري
قال مايك املفلح ،املدير اإلقليمي لشركة «بالك
بيري موبايل» في الشــرق األوسط إن الشركة
تهدف إلــى رفع حصتها في أســواق الهواتف
الذكية في اإلمارات والعالم إلى نســبة تتراوح
من  5%-3بحلول .2020
مؤكدا ً أن أقوى هواتف الشركة حتى اآلن «كي
تــو»  Blackberry KeyTwoذو لوحــة املفاتيح
الشــهرية باللون الكامــد ( ،)mattالذي أطلق
عامليا ً من نيويورك سيقود رحلة تنافس هواتف
«بــاك بيري» من جديد مــع أعتى الالعبني في
السوق.
وذلك بفضــل ريــادة هواتف الشــركة عامليا ً
فــي ثالث نقاط دعم رئيســية هــي اإلنتاجية
واالعتمادية إضافــة إلى تعزيز خصوصية وأمن
بيانات مســتخدمي اجلهاز من أفراد وشركات،
خصوصا ً مع تزايد اهتمام املســتخدمني أفرادا ً
وشــركات في اإلمارات مبزايــا أمن وخصوصية
البيانات التي تقدمهــا الهواتف الذكية وذلك
بعــد أحــداث خــرق خصوصيــة البيانات في
«فيسبوك» وغيرها من الشركات.

تقـرير
تعافي الدوالر وسط ارتفاع مقيد للذهب

بريطانيا تحذر أميركا وأوروبا من مخاطر حرب تجارية انتقامية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت رئيســة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي كال من الواليات املتحدة
واالحتاد األوروبي من مخاطر الدخول
في حرب جتارية ثأرية بشأن الرسوم
اجلمركية وحثــت اجلانبني كليهما
علــى التركيز علــى فائض طاقة
إنتاج الصلب في الصني.
وقال مســؤول بريطاني بارز ،طلب
عدم نشر اسمه ،إن ماي تستخدم
مناقشات مجموعة السبع بشأن
االقتصاد العاملي لشرح حجتها.
وأضاف قائال ”هي وعدد من الزمالء
اآلخرين يعتقــدون أن قرار الواليات
املتحدة فرض رسوم جمركية على
واردات الصلــب واأللومنيــوم من
بعض أقوى حلفائهــا يبعث على
بالغ األسف“.
”إذا لــم نتمكن من إيجاد وســيلة
للتراجع ســريعا عن الوضع احلالي،
فإنه لــن يكون هنــاك مناص من
إجراءات مضادة من االحتاد األوروبي“.
وفي حني ع ًبــرت اململكة املتحدة

عــن معارضــة قويــة للرســوم
اجلمركيــة األميركيــة ،فــإن ماي
ســارعت أيضا إلى توضيح أن أي رد
انتقامي من االحتاد األوروبي يجب أن
يكون متناســبا وفي إطار القواعد
القائمة.
وقال املسؤول ”بدال من أن يفرض كل
طرف رسوما جمركية على واردات
من الطرف اآلخر فإنه ينبغي أن نزيد
الضغط على الصني لتقليل فائض
طاقتها اإلنتاجية للصلب“.
وســئل املســؤول البريطاني عما
إذا كانت ماي تســاند خطة لالحتاد
األوروبي ألن يحدد رسوما جمركية
قدرهــا  25باملئــة على صــادرات
أميركية بقيمة  2.8مليار يورو (3.3
مليار دوالر) ،فقــال إن اإلجراءات لم
توضع بعد في شكلها النهائي وما
زالت قيد اإلعداد.
على صعيد أسواق املال واألسهم،
تأثر الذهب سلبا أيضا بتوقعات بأن
يعلن مجلــس االحتياطي االحتادي
(البنــك املركزي األميركــي) زيادة
جديدة في أسعار الفائدة األسبوع
املقبــل .وتزيــد الفائــدة املرتفعة

البورصة األوروبية

تكلفة الفــرص البديلة الضائعة
عند االســتثمار في األصول التي ال
تدر عائدا مثل الذهب.
وارتفــع الذهب مدعومــا بتنامي

العزوف عن اخملاطرة قبيل محادثات
مجموعــة الســبع لكــن املعدن
األصفر ظــل داخل أضيــق نطاق
أســبوعي له في أكثر من عشــر

ســنوات بفعل تعافي الدوالر الذي
يكبح مكاسبه.
وارتفع ســعر الذهب في املعامالت
الفورية  0.2باملئة إلى 1298.80دوالر

لألوقية (األونصة) في أواخر جلسة
التداول في السوق األميركي.
وتراجعت العقود األميركية للذهب
تسليم آب  0.02باملئة إلى 1302.70
دوالر لألوقية.
والذهب شبه مســتقر منذ إغالق
اجلمعة املاضية والفــرق بني أعلى
مســتوياته وأدناهــا هــو األضيق
ألي أســبوع منــذ آب  2007عنــد
13.70دوالر لألوقية.
وقال باتريك ماجيليان مدير تسويق
املعادن لدى كــي ميتال ريفاينينج
«الذهــب ارتفع اليوم ،لكن االرتفاع
محدود .محادثات مجموعة السبع
تنغصها خالفات بشــأن الرســوم
اجلمركية علــى التجــارة .ولدينا
اجتمــاع مجلــس االحتياطي يوم
األربعاء املقبل والذي يقيد مكاسب
الذهب».
وقالت جورجيت بويــل احملللة لدى
ايه.بي.ان أمرو ،إن التركيز سينصب
على اجتماعي مجلس االحتياطي
والبنك املركزي األوروبي األســبوع
املقبل.
وأضافــت قائلــة «اجتــاه مجلس

االحتياطي ســيكون مهما ..مازلنا
نتوقع زيادتني أخريني بعد األسبوع
املقبل».
وينتظر املستثمرون أيضا االجتماع
املرتقب بني الرئيس األميركي دونالد
ترامب والزعيم الكوري الشــمالي
كيم جونغ أون في ســنغافورة في
الثاني عشر من حزيران.
ومن بني املعادن النفيســة األخرى،
ارتفعــت الفضــة فــي املعامالت
الفوريــة  0.4باملئة إلى  16.73دوالر
لألوقيــة بعــد أن ســجلت أعلى
مســتوياتها فــي أكثر من ســتة
أســابيع اخلميس .وينهــي املعدن
األســبوع على مكاسب قدرها 2.5
باملئة هــي أكبر زيادة في ســبعة
أسابيع.
وتراجــع البالديــوم  0.2باملئة إلى
 1010.25دوالر لألوقيــة ،منهيــا
األســبوع على زيـــادة قدرها 0.8
باملئة.
وصعــد البالتــن  0.4باملئــة إلى
 899.80دوالر لألوقيــة ،مســجال
زيادة قدرها  0.5باملئة على مـــدار
األسبوع.
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المقاالت و اآلراء التي
تنشر ّ
تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال ّ
تمثل بالضرورة
رأي الجريدة

على استعداد للقفز في البريكست
خدر خالت بحزاني

طرشي سعدون جابر..
واالنتخابات

في مطلع تســعينيات القرن املاضــي ،اجرى الفنان
العراقي املشهور ســعدون جابر لقاء صحفيا حتدث
فيه عن مســيرته الفنية ،وعن اغــرب املواقف التي
مــ ّر بها قال ،وفق مــا اتذكره وليس نصــا ً انه «في
يوم ما اراد تســجيل احدى االغاني اجلديدة بصوته،
وذهب لالستوديو وبدأ بالغناء لكن الشخص اخملتص
بتســجيل الصوت (مخرج فني او ما شــابه) طلب
منه ان يتم تأجيل تســجيل االغنيــة الى يومني او
ثالثة النه رأى ان صوت سعدون كان متعبا ذلك اليوم
رمبا النه تناول بعض الطرشي او الفلفل احلاد وغيره،
فوافق ســعدون وحرم نفسه من الطرشي والعنبة
واخمللالت لثالثة ايام ،وذهب لتسجيل االغنية مجددا،
فجوبه بالطلب نفسه وتأجيل التسجيل واالمتناع
عن الطرشــي وبقية البهارات ،وتكرر االمر نفســه
للمرة الثالثة ،فانزعج ســعدون جابر ،وقرر ان يتناول
من الطرشــي والعنبة والفلفل احلــار واحلاد وفق ما
يشــتهيه ،وذهب لتســجيل االغنية فوافق اخملرج
الفني وقال له «هســة متام ..صوتــك ذهب صافي
اليوم» ومت تسجيل االغنية!!..
تذكرت هذه القصة بعد ان عبرنا «محنة» االنتخابات
النيابيــة بكل مــا رافقها من شــكاوى وانتقادات
واتهامات بالتزوير والتالعب ومبرشــحيها الســبعة
االف ،ولكننا ما كدنا نلتقط انفاســنا ،حتى دخلنا
معتــرك االنتخابات جملالس احملافظات ،وتعال يا عمي
و د ّبرها النوب!!..
املشــكلة انني اتوقع ان عدد املرشــحني ســيكون
اضعاف عــدد مرشــحي االنتخابــات النيابية ،الن
اجلميع يريد الفوز باالمتيازات ،حيث ال طرشــي حادة
والذعة متنعهم من الترشــيح ،وال حزب سياســي
اقصد»مخــرج فني» ميكنه تقييم الوضع بشــكل
صحيــح ..وبالتالي ســندخل في ســباق محموم،
وتعليق الفتات وازعاج املارة ومشاكسات ومماحكات
بني الكتل السياسية ،وبعد اعالن النتائج سيذهب
اجلميع الــى مطعــم البرملان او مطعــم مجلس
احملافظة ويتناولوا ما لذ وطاب من املشاوي واملقبالت
وبضمنها الطرشي احلادة طبعا.
صديق لي متردد في الترشــيح النتخابات مجالس
احملافظــات قــال لي «ميكننــي الفوز بنحــو 1500
صــوت ودخول اجمللــس الن االنتخابات هذه اســهل
من االنتخابات النيابية» .قلت لــه «ما تراها فرصة
ســانحة لك ،فان منافسيك يرونها كذلك بالنسبة
لهم ،والفرص متساوية مع اجلميع».
الكثير من املرشــحني ال يهمه مــا ميكن ان يقدمه
للشــعب املظلوم وغيــر معني بجماليــة صوته
ببحته ،كما ال يهمه نوعية الطرشــي
الصافي وال ّ
وال العنبة ،وال يبالي مبن زرع وكبس و خلل الطرشي،
بل انه يريد ان يغني ويغتني ويستفيد من االمتيازات
املهولة فحســب ،وليذهب االخرون لتناول الفالفل
بــا عنبة ،وليغنــي لهم مطربنا احملبوب ســعدون
جابر «حرامات ..حرامات» ..مع االعتذار الشــديد له
والغانيه الرائعة.
عن موقع «كارتون سياسي»

االنتخابات  ..دوامة وفوضى ،أم حكومة بعد العيد؟

عادل عبد المهدي
وزير النفط السابق

PROJECT

SYNDICATE

جيه برادفورد ديلونج
أستاذ علوم االقتصاد
بجامعة كاليفورنيا
في بيركلي.

بعد اعالن املفوضيــة النتائج النهائية
لالنتخابات في  17ايار املاضي ،واعالنها
في  2018/5/27عن ســامة اجراءاتها
والتدابيــر التي اتخذتها فــي التعامل
مــع الشــكاوى ،وطنيا ً وفــي مناطق
محددة كـــ كركوك والســليمانية او
بعض احملطات ،او فيما يخص التصويت
في اخلــارج او اخلــاص ،او عمليات العد
والفرز اليدوي وغيرهــا ،وان 2018/5/31
ســيكون اخر موعد للهيئة القضائية
لالنتخابات لتســلم الشــكاوى لكي
تقــوم بالبث فيهــا ،قبل ان يتســنى
ارســال النتائج النهائيــة الى احملكمة
االحتاديــة للمصادقة النهائيــة .ليبدأ
العــد التنازلي ،الــذي يقضي بان يعلن
رئيس اجلمهورية دعــوة مجلس النواب
خالل  15يوما ً قابالً للتجديد مرة واحدة،

حينذاك علــى الكتل السياســية ان
تنهي مشــاوراتها ،الن انتخاب رئاسة
مجلس النواب سيرتبط باختيار رئيس
اجلمهوريــة ورئيــس احلكومــة ،الخ.
صحيح ان هذه السياقات قد اضطربت،
بســبب تأخر اعــان النتائــج ،وكثرة
الشكاوى والضغوطات ،واتخاذ مجلس
الوزراء ومجلس النواب سلسلة قرارات
اعترضت عليهــا رئاســة اجلمهورية،
واحيل االمر الى احملكمة االحتادية للبت
فيــه .فانهاء هذه املســألة بات اولوية،
وإال ســتدخل البالد فــي دوامة ال حتمد
عقباها.
سنفترض ان االمر ســيحل هذه االيام،
لتعــود الســياقات الــى مجراها بعد
تصويب ما يجب تصويبه .فاذا ما حتقق
ذلك فســنكون على موعــد في نهاية

الشــهر او بدايات متوز الجتماع مجلس
النــواب وموضوعــة الكتلــة النيابية
االكثر عدداً ،والبدء باجراءات الرئاســات
واحلكومــة القادمــة .فالكتــل جتري
املفاوضات ،وهناك عقبــات وانفراجات
تظهر على السطح .واالمر الذي يطرحه
االعالم يركز على محورين اساسيني:
محور تبــدأ خطواته االولى
1من «ســائرون» و»النصــر» و»احلكمة».
وألن القوائــم الثالث متتلــك بالنتائج
احلالية لالنتخابات أقل من  120مقعداً،
فســتكون نحتــاج لنحــو  50مقعدا ً
النعقاد اجللسة االولى وانتخاب رئاسة
مجلس النــواب ،ولنحــو  100مقعدا ً
للحصــول علــى الثلثــن املطلوبــة
النتخــاب رئيس اجلمهوريــة في اجلولة
االولى .لكن ما هو اصعب من االرقام هو

مواقف بقية القوى ،وكيف ســتخوض
املفاوضــات ،وهــل ســتعطي صــكا ً
علــى بياض ،ام ســتكون لها مطاليب
ومواقف قد يصعب تلبيتها .لنعود الى
ضغوطات وممارسات الدورات السابقة..
ووجود «فيتوات» علــى هذه القائمة او
ذلك الشــخص ،مما يعرقــل املفاوضات
وانسيابيتها ..اضافة الى ان العديد من
الكتل اعلنت مرارا ً ان مســألة املنهاج
ســتكون ضرورية لها ،فهل ستضحي
به مــن اجل تشــكيل احلكومــة ،ام
ستتمســك به ،وهو ما ســيضع امام
املفاوضات املزيد من الصعوبات.
محور يبــدأ مــن «الفتح»
2والقانون» و»النصــر» .وفي احلقيقة لن
تختلــف صعوبات هذا احملــور عن احملور
االول ال مــن حيث االرقــام وال من حيث

التفاهمات.
وخارج هذين احملورين ستبقى الصعوبة
االكبر –في ظل الظــروف الراهنة -في
إبعــاد أي مــن «ســائرون» او «الفتح»،
متاما ً كصعوبة إبعــاد القوائم الكردية
او «السنية» الكبيرة ،ذلك اللهم اال اذا
شــهدنا نزعة للذهاب الى «املعارضة»،
وهو امر لــم نتلمس له اســتعدادات
كبيرة ،حســب تقديرنا في االقل .فقد
ال يكــون هناك مــن طريــق للخطوة
االولى اال بوجود «ســائرون» و»الفتح»
بني القوى املبادرة ،ليس فقط العتبارات
العدد الكافي املطلوب لالســتحقاقات
العقد ولتوفير
الدستورية ،بل حتى حلل ُ
التوازنات السياســية املطلوبة ،داخل
القوائم وفيمــا بينها .بــل هو ضرورة
حتى للتوازنــات االقليميــة والدولية

التي ستلعب امام الستار او خلفه دورا ً
مهماً ،تســهيالً او تعقيداً .لهذا نقول
بان هذا االمر بقــدر ما يطمئن ان البالد
قد تشــكل حكومتها ســريعاً ،لكنه
يشــير بان العملية السياسية وقوانني
االحزاب واالنتخابات لم تنجح بعد في
الدفــع باجتاه ســياقات ميكنها ان تفرز
قوى منســجمة جتتمع حــول منهاج
وبرنامج عمل واضــح حلكومة ناجحة،
تشكل اغلبية سياســية على صعيد
الوطن كله ،لتقابلها اقلية سياســية
على صعيــد الوطن كله .فــاذا كانت
االنتخابــات لن تقدم تقدما ً ملموســا ً
في احملاصصــة ،او حتى فــي مقدمات
احلكومة الناجحة ،لكنها كســرت في
االقل من الكثير مــن عوامل االحتكار
والتمترس الطائفي واالثني.

مؤسسو أميركا ضد ترامب
منــذ بداية التجربــة األميركية ،أعرب
ألكســندر هاملتون ،أحد مؤسســي
الدولة اجلديدة ،عن شكوك جدية حول
الدميقراطية .فــي مقاله بعنوان «أوراق
فيدرالية رقم  »9كتــب هاملتون« :من
املســتحيل أن نقرأ تاريــخ اجلمهوريات
التافهة فــي اليونــان وإيطاليا دون أن
ينتابنا شــعور بالرعب واالشمئزاز إزاء
حالــة التذبــذب الدائم بــن نقيضي
الطغيان والفوضى».
بيد أن هاملتون ذهب إلى حد اإلشــادة
مببادئ مثل «التوزيع املنتظم للسلطة
إلى أقســام متميزة؛ وإدخال التوازنات
والضوابط التشريعية؛ وإنشاء احملاكم
املكونة من قضاة يشــغلون مناصبهم
من خالل ســلوكهم الطيــب؛ ومتثيل
النــاس في اجمللس التشــريعي» .وهذه
كما كتب «وسائل ،ووسائل قوية ،ميكن
من خاللهــا االحتفاظ بتفــوق احلكم
اجلمهوري وتقليل أو جتنب أوجه القصور
والشوائب التي تعيبه».
غير أن هذه التحســينات فــي «عالم
السياسة» التي حددها هاملتون ميكن
تطبيقها على األنظمــة امللكية بقدر

ما تنطبق على اجلمهوريات ،وقد نشأت
مــن أنظمة ملكيــة في واقــع األمر.
فقــد أضفى ملوك أســرة بالنتاجينت
الذين حكمــوا إجنلترا فــي الفترة من
القرن الثاني عشــر إلى القرن اخلامس
عشــر الطابع االحترافي على السلطة
القضائيــة ،وأنشــأوا ســابقة تأمني
موافقــة البرملان قبل فــرض الضرائب.
على نحــو مماثل ،كانــت البيروقراطية
املهنيــة وتوزيع الســلطة على النحو
الــذي يتوقــع املــرء أن يصادفــه في
اجلمهوريات مكرســة أيضا في مجلس
اإلنديز ومجلس مملكة قشتالة في عهد
العاهل اإلســباني فيليــب الثاني في
القرن السادس عشر.
وإذا كانــت املؤسســات السياســية
املفضلة لــدى هاملتــون لديها نفس
اإلمكانية لتحسني احلكم امللكي كما
تعمل على حتســن احلكم اجلمهوري،
فما الســبب إذن وراء ثقته البالغة في
الشــكل اجلمهوري من احلكم؟ الواقع
أنــه لم يعالج هذا الســؤال قط ،لكن
جيمس ماديسون ،وهو أحد املؤسسني
اآلخرين ،أواله قدرا كبيرا من االهتمام.

إذا حكمنــا من خالق مســاهماته في
األوراق الفيدرالية ،نســتطيع أن نقول
إن موقف ماديسون متحور حول فكرتني
أساســيتني« :التمثيل» ،الذي رحب به؛
و»التحــزب» الــذي حذر منــه .وفي ما
يتعلق بالتمثيل ،تكهن ماديســون بأن
«الصوت العام ،الذي تنطق به ألســنة
ممثلي الشعب ،سيكون أكثر انسجاما
مع املصلحــة العامة مــن ذلك الذي
ينطق به الناس أنفسهم».
وتوقع ماديسون من املمثلني املنتخبني
أن ينظروا إلــى اخلارج فــي تقييمهم
ملصالــح النــاس وأن يســتفيدوا من
معارفهــم وأفكارهــم .لكنــه أعرب
أيضا عن أمله في أن ينظر املســؤولون
املنتخبون إلى الداخل ،إلى احلكومة وإلى
بعضهم بعضا ،لضمان حسن صياغة
السياسات .ومن خالل التمثيل احلكيم،
ميكــن أن يتمتــع الشــكل اجلمهوري
للحكم مبزايا االحترافية واخلبرة ،فضال
عن أفكار جديدة من اجملتمع ،في سعيه
إلى حتقيق املصلحة العامة.
من ناحية أخرى ،شــدد ماديسون على
أهميــة جتنــب التحزب ،الــذي وصفه

على أنه «اندفاع حماسي مشترك وراء
العاطفة ،أو املصلحة ،على النحو الذي
يتعارض مع حقــوق مواطنني آخرين ،أو
املصالح الدائمة الكليــة للمجتمع».
وبالطبع ،نســتطيع أن نعد امللكية أو
األرســتقراطية مجرد نزعــة حزبية ــ
جماعة تســيطر بقوة وال تخضع لقدر
كبير من الضغوط حلملها على العمل
مبا يتفق مــع املصلحة العامة أو النظر
في أفكار جديــدة .لكن في اجلمهورية،
كمــا الحظ ماديســون ،ال يســتطيع
فصيل أو حزب أن يحكم إال إذا جنح في
تأمني أغلبية انتخابية .ولهذا الســبب،
كما أضاف ماديسون« ،عندما تستوعب
مجموعــة أكثــر تنوعا مــن األحزاب
واملصالــح ،فإنــك تقلل مــن احتمال
نشوء دافع مشــترك لدى غالبية الكل
لالعتداء على حقوق املواطنني اآلخرين».
املشــكلة بطبيعــة احلــال هــي أن
األغلبية ذات «الدافع املشــترك» تنشأ
برغم ذلــك .وهكذا عاشــت الواليات
املتحدة فترة تقرب مــن قرن من الزمن
من االضطهاد ال ِعرقــي مبوجب قوانني
«جيم كرو» في أعقــاب احلرب األهلية،

والدفع باألميركيني من أصل ياباني إلى
معسكرات االعتقال أثناء احلرب العاملية
الثانية ،وغير ذلك من األحداث املشينة.
أو لننظر في ما نسميه اليوم التطهير
ال ِعرقي ألرض هنود الشيروكي في أوائل
القرن التاسع عشر ــ التهجير القسري
الــذي أقرته الدولة والذي ُعرِف باســم
«درب الدموع» .فعندما أصدرت احملكمة
العليا في الواليات املتحدة حكمها في
عام  1832بأن هنود الشــيروكي كانوا
ميثلون في حقيقة األمر أمة ذات سيادة،
جتاهل الرئيــس أندرو جاكســون ذلك
احلكم ببســاطة .حتى أنه قال للعميد
جون كوفــي« :لقد ولِد قــرار احملكمة
العليا جهيضا ،ومن غير املمكن أن تُكرِه
احملكمة جورجيا على اخلضوع لواليتها».
وعلى هذا فقد رفض جاكســون القرار
الصادر عن ما كان هاملتون ليســميه
«قضاة يشــغلون مناصبهم من خالل
سلوكهم الطيب» .وبهذا ،أكد مخاوف
ماديسون من أنه إذا كانت البيروقراطية،
واإلجراء املتبع ،واملداولة عاجزة عن جتاوز
عواطــف فصيل األغلبيــة ،فلن يكون
هناك أي «عــاج جمهــوري لألمراض

األكثر حدوثا في احلكومات اجلمهورية».
في غضون ذلك ،مضى أكثر من قرن من
الزمن منذ واجهت املمالك الدستورية
وشــبه الدســتورية في أوروبا أزماتها
السياسية .وهي لم تتحرك آنذاك نحو
دكتاتوريات اشتراكية مركزية أو أنظمة
ِعرقية استفتائية يحكمها رجل قوي،
بل حتركت نحــو الدميقراطية البرملانية
التمثيلية.
لــم تبلــغ التجربــة األميركيــة بعد
مرحلة األزمة الوجودية .ولكن ال شــك
أن الواليــات املتحدة فــي عهد ترامب
تعانــي من املشــكالت التــي تنبأ بها
ماديســون عندما حذر مــن أن «رجال
الدولة املستنيرين القادرين على إخضاع
املصالح املتضاربة للصــاح العام ...لن
يكونوا على رأس السلطة دائما».
يبــدو أن امليزتــن األساســيتني
للدميقراطيــة اجلمهورية كما حددهما
ماديسون ــ التمثيل احلكيم املستنير،
وجتــاوز الطائفية ــ لم يعد لهما وجود
اآلن .ولكي تظل الدميقراطية اجلمهورية
أفضل شكل من أشكال احلكم ،يتحتم
علينا إعادة اكتشاف هاتني امليزتني.
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ثقافة

دراسة

ّ
ّ
ّ
إزرا باوند :فن االختزال من التصويرية إلى الدوامة
سمية الحاج*
لــو أمعن املرء النظر في أعمــال إزرا باوند
( )1972-1885لوجــد أن تطــور مفهــوم
الصورة كان عمادا ً أساسيا ً في فلسفته،
فالصورة التي اســتخدمها باوند Image
مختلفة عــن التشــبيه  Simileأو اجملاز
 Metaphorاملســتخدمني بكثــرة فــي
الشعر .ومن املعروف أن الصورة الشعرية
اســتُخدمت أيضا ً
كمحسن بديعي قبل
ّ
حركة باوند التصويريــة  Imagismبزمن
بعيد ،فســواء كانت الصــورة بصرية أو
سمعية أو حركية أو غيرها ،فهي شائعة
في األدب حلث القارئ على تخ ّيل األشكال
واأللوان واألصوات واحلركات من خالل اللغة.
ومع ذلك ،أحدثــت احلركة التصويرية ثور ًة
في الشــعر الغربي ،حتى صار باوند يلقّ ب
بأبي الشــعر احلداثي .فما الــذي أضاف ُه
حســن بديعي
باوند لترتقي الصورة من ُم ّ
إلى مدرسة شعرية؟
عمل باونــد -أو كما أطلــق عليه تي أس
إليــوت “الصانــع األمهر” -علــى تطوير
مفهــوم الصورة الشــعرية وتأســيس
حركته التصويرية متأثرا ً مبصادر شــتى،
فقد آمن بأن الشــعر ال ينعــزل بأي حال
عن الفنــون والعلوم والثقافــات األخرى.
تأثر باوند بالنحت والرســم واملوســيقا،
وكذلك بالشعر اإلغريقي القدمي والرمزية
الفرنســية والهايكو اليابانــي والرموز أو
احلروف الصينيــة .فاســتلهم مثالً من
الهايكو والشــعر اإلغريقي االقتصاد في
اللغــة وتكثيــف املعنى ،وتلــك من أهم
شعر
املبادئ التي دعت إليها التصويريةَ .ف ِ
الهايكو ،على سبيل املثال ،يختزل املعنى
بثالثة أسطر شعرية مكثفة ،إضافة إلى
العنوان الذي يكون عاد ًة اسم أحد فصول
الســنة .كذلك كتبت ســافو Sappho
 570-(630ق.م) أشــعارا ً قصيرة من بينها
قصيــدة “حب” التي تتألف من ســطرين
فقط ،ورمبــا تكون هي مــن ألهمت باوند
لكتابة قصيدته الشهيرة ذات السطرين
“في محطة املتــرو” والتي كانت حينذاك
أقصر قصيدة فــي األدب اإلجنليزي .وتاليا ً
قصيدة ســافو التــي أرى فيها تشــابها ً
واضحا ً وأسلوب باوند:
لقد حرر احلب أطرافي وجعلني أرجتف،
ٌ
ّ
وحش حل ُو-مري ُر
يشظي كياني]1[.
هنا مثــاً توازي ســافو احلــب والوحش
بســطرين دون اســتخدام أداة وصل بني
طرفي التشــبيه ،وهذا أيضــا ً ما دعا إليه
باوند جلعل الصورة الشــعرية أسمى من
كونها محسنا ً بديعيا ً أو تشبيها ً فحسب.
فيقول في قصيدته “في محطة املترو”:
أطياف هذه الوجوه في الزحام؛
غصن رطب أسود.
َالت على
بَت ٌ
ٍ
لقد القت هذه القصيدة املوجزة واملكثفة
استحسانا ً كبيرا ُ من النقاد منذ كتابتها
إلى اليوم ،فال زالت األســئلة حول عالمات
الترقيم ،وتســاوي الســطرين الشعريني
اللذين يبــدوان و كأنهما معادلة رياضية،
واالقتصاد بالكلمات ،واستخدام األسماء
دون األفعال فــي القصيدة ،محور اهتمام
الباحثني .وكانــت قصة كتابة القصيدة،
والتي نشــرها باوند فــي كتابه (مذكرات
غودييه برزســكاGaudier-Brzeska: A /
 )Memoirحتت العنــوان الفرعي “الدوامة

برغم جهود باوند
في تشكيل المدرسة
التصويرية مع مجموعة
من الشعراء ،إال أنه قد ارتأى
عام  1914وضع التصويرية
جانب ًا والتحوّل إلى حركة
الدوامة  ، Vorticismوهي
ٌ
حركة كانت قد تأسست
قبل انضمام باوند لها ،إذ
أنها نشأت على يد الرسام
والكاتب ويندهام لويس
 Wyndham Lewisوآخرون،
وكان من روادها النحات
الفرنسي الشهير أونري
غودييه برزسكا Henri
Gaudier-Brzeska

في حال تف َّو َق الشــاع ُر عليهم أو تقدمي
ما كتبوه بإيجاز يفوق ما يقدمه الشاعر.
(ص]3[)6.
ليس من املستهجن إذن أن نشأت جمعية
إزرا باونــد ]Ezra Pound Society [4
لالعتناء بإرثــه الغزير ،فهي تنظم مؤمترا ً
مختصاُ به كل عامــن منذ عام ()1978
حتى يومنا هذا ،يتم فيه تكريس األبحاث
للحديث عن املزيد مــن منجز باوند ،وفي
كل مرة يأتي الباحثون مبا يضيف للبحث
العلمي.

ولفهم التصويرية أكثــر ،أردت أيضا ً في
هذا املقال أن ألقــي الضوء على قصيدة
أخــرى كتبهــا باونــد بــذات الطريقة
التصويرية ،ولكنها لم تأخذ حظ قصيدة
املترو ،وهي قصيدة “نيســان” .هذه هي
القصيدة:
ثالثُ
أرواح
راوَدتني
ٍ
س َحبتني
و َ
حيثُ
الزيتون
ن
أغصا
ُ
ِ
متت ُّد عاري ًة على األرض:
أشال ٌء شاحب ٌة حتت سدمي ٍ المع.
قد تبدو القصيدة مج ّردَ جزئيات متنافر ٍة
للقارئ للوهلة األولــى .فالغموض الذي
يكتنفهــا ال يُرضي فضــول القارئ ا ّلذي
توصله تلك الســطور القليلة إلى
يود لو ِ
معنى واضــح .ولكن ال عجب ،فهذه هي
ً
الصورة التي أراد باوند بعبقريته الشعرية
أن تختــزل أســطرا ً عديدة من الســرد
والتلقني إلتاحة اخليال للقارئ.
ألول وهلــة ،يبــدو العنــوان “نيســان”
غير منســجم مع اجلفاف في ســطور
القصيدة ،فنيســان عاد ًة مــا يلقي في
ّ
ويحفــز في الذهن
النفس أمــاً و حياةً،
صورة احلدائق اليانعة والشمس البه ّية.
 ،”Vorticismجــزءا ً مــن فهم القصيدة ولكن في القصيدة ،حتى أشجار الزيتون
التي لم يُرد باوند أن
ّ
يحجمها باإلسهاب دائمة اخلضرة تبــدو عاري ًة و ُمهمل ًة على
الذي يوجــه القارئ
ملعنــى واحد محدد .األرض ،وتلك هي مفاجــأة القارئ األولى.
ً
القصة بإيجاز أنّه حني نزل باوند من املترو هنا يبــدو تأثر باوند جليــا ً بالهايكو من
في باريس ،شــاهد وجوها ً مختلفة ،ولم خالل اختيار اســم الشهر (الذي يجعلنا
يجد لغ ًة تصف روعة املشــهد .لم يكن نستذكر فصل الربيع على الفور) عنوانا ً
باوند يبحث عن كلمات بل عن معادلة أو للقصيــدة .وقــد يكون باونــد من خالل
منط يوازي اللوحة البديعة .وع ّبر باوند هنا قصيدته هذه هو من ألهم تي أس إليوت
عن رغبته في أن يكون رســاما ً أو أن ينقل الفتتاحيــة “األرض اليباب” والتي بيبدأها
املشــهد للمتلقي عن طريق املوســيقا إليــوت بقوله أن “نيســان هو أقســى
تعجــب :لم ال يكون الشــهور ”،وهي صورة مخالِفة للصورة
أو النحــت ،ولكنّه ّ
فقرر
تلك!
الفنــون
للشــعر وقعا ً كوقع
املألوفة لدى القارئ.
ّ
واحدة
بصورة
أن يصور املشــهد
بة،
مرك
نالحظ في هذه القصيــدة قلة األفعال،
ً
البداية
وكتــب فــي
ثالثني
من
ة
قصيــد
فهناك ثالثــة أفعــال فقــط “تراودني،
ثم أخذ يحذف السطور الزائدة ،ســحبتني  ،متتــد” ،ألن باونــد يريــد أن
ســطراًّ ،
حتى كان الشــكل األخير للقصيدة بعد يخلق صورة شــعرية ال أن يس ُرد أحداثاً.
سنة؛ قصيدة تشبه الهايكو ،مؤلفة من فباوند يُع ّرف الصــورة ،التي يعتبرها كل
ســطرين فقط (.ص ]2[).89-86 .إنّه فن القصيدة ال مج ّرد إضافة جتميلية عليها،
احلذف الذي أتقنه باوند والذي أجراه – كما أنها “تركيبة ذهنيــة و عاطفية معقّ دة
هــو معروف – أيضا علــى قصيدة إليوت في حلظة زمنيــة” (ص ،]5[)4.فاألرواح في
الشــهيرة “األرض اليباب ” بحذفه عددا ً السطر الثاني ال توافق شكالً محددا ً في
أذهان كل القــ ّراء ،فمنهم من يراها رمزا ً
من سطورها.
قد ال تخلو مختارات شــعرية في الشعر لشــخص أو فكرة ،ومنهم من يتص ّورها
احلديث مــن قصيــدة املتــرو ،إلن باوند أشــخاصا ً حقيقيــن ،أو غيــر ذلك ،لذا
اســتطاع أن يختزل الكثير مــن مبادئ تتعدد أوجــه التحليــل و ال يُفرض على
التصويريــة التي شــرحها فــي كتبه القارئ تفسيرا ً واحداً .وهذا ما أثبته علم
النقدية ورسائله ،ومن هذه املبادئ:
النفس بالفعل ،فعند النظر على سبيل
رسم الشيء كما أراه.
املثال إلى الرسومات ذات اخلدع البصرية،
اجلمال.
والتي تدل على أن التباين في احلكم على
التحرر من التلقني املباشر.
الصورة هو فعل ذهني]6[.
مــن احملمود تكرار ما كتبــه آخرون فقط أما السطر األخير الذي هو س ّر القصيدة،

مقال

محمد زكي ابراهيم
اعتدنا في كل مناســبة أن نرجع أسباب
التقدم املادي الذي أحرزته البشــرية في
حقبــة ما إلى كتــاب أو مجموعة كتب،
بســبب ما حتويه من أفكار ونظريات ،وما
تشــيعه من قيم ومفاهيــم ،حول هذا
املوضوع أو ذاك.
ومن اليســير معرفة هذه املؤلفات لكثرة
املنوهني عنها ،أو احملتفــن بها .فعدا عن
الكتب الســماوية التي خلقت جمهورا ً
واســعا ً من املؤمنني ،فإن هنــاك العديد

فهو الشــق الثانــي من املعادلــة التي
تفصلها نقطتان رأسيتان (  ) :ما قبلهما
مســاو ملا بعدهما .ويجدر القول هنا بأنه
ٍ
في النســخة األولى من قصيدة “املترو”
كانــت النقطتــان الرأســيتان تفصالن
بني الســطرين ،ولكن باونــد فيما بعد
اســتبدل بالنقطتني الفاصلة املنقوطة،
رمبا ليعطي انطباعاُ بأن الســطر الثاني
يحمــل ذات الصورة بكلمــات مختلفة.
وبكل األحوال ال يفصل السطرين بنقطة
أو فاصلــة ،ألنهمــا غيــر منفصلني عن
بعضهمــا وال مكملــن لبعضهما ،بل
متســاويني .وكأن باوند يقــول أن األرواح
التي راودته و سحبته إلى أغصان الزيتون
العاريــة هي صورة مســاوي ٌة لألشــاء
الشاحبة حتت الســدمي ٍ الالمع .وال توجد
عالق ٌة مباشــرة بني الطرفــن كما جرت
العادة الشعرية في التشبيه مثالً ،فهي
عالقة رياضية تشــبه املعادلة اجلبرية ال
احلسابية (س=ص) كما وصفها باوند حني
فســر
حتدث عــن قصيدة “املترو” ،وهذا ي ُ ّ
كونهــا عالقــ ًة ذهنيــة و عاطفية على
القــارئ أن يدركها في حلظــة من الزمن،
كما يَرِدُ في تعريف الصورة.
وبرغم جهود باوند في تشــكيل املدرسة
التصويرية مع مجموعة من الشعراء ،إال
أنه قد ارتأى عــام  1914وضع التصويرية
جانبــا ً والتحــ ّول إلــى حركــة الدوامة
 ، Vorticismوهــي حركــ ٌة كانــت قــد
تأسســت قبل انضمام باوند لها ،إذ أنها
نشــأت على يد الرسام والكاتب ويندهام
لويــس  Wyndham Lewisوآخرون ،وكان
من روادها النحات الفرنســي الشــهير
أونري غودييه برزســكا Henri Gaudier-
 Brzeskaوالذي رثاه باوند في أناشــيده
 The Cantosبعــد مقتلــه فــي احلرب
العامليــة األولــى -وكان عمــره ثالثة و
عشرين عاماً -على الطريقة التصويرية،
مختزال ً املأساة بسطرين عبر فيهما باوند

مختلفة كل ما نظر إلى إحدى زواياه .وهذا
عن أمله وحسرته على فقدان صديقه:
يعني أنه ليس من الســهل على الكاتب
قتلوه
خلق تلك “التركيبة املعقدة” التي تلتقط
و قتلوا ق ْدرا ً كبيرا ً ِمن فن النحت.
وقد عزا باوند ذاك االنتقال من التصويرية حلظة مناسبة وتنشئ منها قصيدة .فال
إلى سوء فهم الشعراء لألخيرة ،فكتابة عجب إذن أن قال باوند“ :من األفضل تقدمي
الصــورة املتميــزة بالســهل املمتنــع ،صــورة واحدة خالل عمر الشــاعر ،من أن
جعــل البعض يخلــط بني البســاطة يُنتج أعماال ً غزيرة( ”.ص]8[.)4 .
والسطحية ،وهذا ما رأى فيه باوند تقليالً ******
من شأن الصورة .ومع ذلك فانتقال باوند [Love has unbound my limbs and“ ]1
إلى الدوامة ال يعد رفضا ً للتصويرية بقدر set me shaking,/ A monster bitter-
ما هو امتدا ٌد لهــا ،فاحلركتان تتقاطعان ”sweet and my unmaking
مــع إضافة ميزة احلركــة للدوامة .وهذا (Higham, T. F. and C. M. Bowra
مــا يوضحــه الناقــد تيموثــي ماتيرار (eds.) (1938), The Oxford Book of
 Timothy Matererبــأن شــاعر الدوامة Greek Verse in Translation, Oxford:
لصــق مجموعة من الصــور تدور حول .)Clarendon Press., p:211
يُ ِ
صــورة رئيســية واحدة ،ففــي الصورةPound, Ezra. (1970), Gaudier- ]2[ ،
كما في الدوامة ،طاقة منطية ]7[.وهذه Brzeska: A Memoir, New York: New
الفلســفة هي ما تُتَوجها ملحمة باوند .Directions
األخيرة (األناشيد  )The Cantosالتي لم [Pound, Ezra. (1971), Selected ]3
يكــن باوند قد انتهى مــن كتابتها حني ,1941-Letters of Ezra Pound 1907
وافته املنية عام  .1972جســدت أناشيد D. D. Paige (ed.), New York: New
باوند مــا لم تكف له طاقــة الدوامة أو .Directions
تكثيف الصورية كاملواضيع االقتصادية [/http://ezrapoundsociety.org ]4
والسياســية ،وبهــذا كانت األناشــيد [Pound, Ezra. (1954), Literary ]5
امتدادا ً أوســع ألفق الدوامة والتصويرية Essays of Ezra Pound, T. S. Eliot
معاً ،فهي جتمع بــن التكثيف والطاقة .(ed.), London: Faber and Faber
فــي آن .وهذا ما جعــل النقاد يختلفون [ ]6مــن األمثلة املشــهورة على اخلداع
حــول اعتبــار املائة وعشــرين نشــيدا ً البصيــري صورة “األرنــب والبطة” والتي
أصدرتها مجلة األرنب والبطة من اصدار
ً
قصيدة واحدة أم عــدة قصائد ،ولكنني ،مجلــة “ ”Fliegende Blätterفي العدد
التصويرية
امتــزاج
فلســفة
على
وبنا ًء
 23من عام 1892
متتاز
واحدة
كقصيدة
أصنفها
والدوامة،
[Materer, Timothy (1979), Vortex: ]7
بالتجريبية :فهــي مركبة من مجموعة Pound, Eliot, and Lewis, London:
صور معقّ ــدة ومتالصقــة .Cornell UP juxtaposed
ومتن ّوعة بالشكل واألسلوب.
[Pound, Ezra. (1954), Literary ]8
إدراك
ميكننــا
فــي ضــوء مــا تقــدم،
Essays of Ezra Pound, T. S. Eliot
الصورة،
كتابــة
اســتراتيجية باوند في
.(ed.), London: Faber and Faber
وما مييزها عــن الصورة الفنية النمطية.
فالصــورة عند باوند تكعيبيــة ،أي أنها
*عن موقع األوان.
أقرب إلى النحت الذي يفتح للرائي مدارك

شعر

كتب  ..وسكك حديد !
مــن كتــب الفلســفة واألدب والعلم
التي وضعت منذ قــرون طويلة ،ومازالت
حتى هــذه اللحظة حتظــى باالهتمام.
فليس ثمــة من يســتطيع أن يتجاهل
حق «جمهوريــة» أفالطون ،أو «منطق» و
«طبيعة» أرسطو  ،أو «إلياذة» هوميروس
مثالً .وال يســتطيع كائن ما في العصر
احلديث أن ينكر دور «ثروة األمم» آلدم سمث،
أو «رأس املــال» لكارل ماركس ،أو «العقد
االجتماعي» جلان جاك روســو ،أو «أصل
األنواع» لشارلز دارون .وسواها كثير.
بل إن هنــاك كتبا ً أســهمت في تدمير
البشــرية ،ومقتل املاليني مــن أبنائها،
مثل «كفاحي» لهتلر الذي أشعل لهيب
احلرب العاملية الثانية.
ولدينا نحن في العراق وبعض دول اجلوار،
العديــد من األســر التي تبنت أســماء
الكتب التي أنتجتها ،وتخلت عن اسمها
األصلــي ،اعتــزازا ً بفضل هــذه الكتب
عليها.
بيــد أننــي وجــدت أن بعــض اإلجنازات
احلضارية الكبرى التي شــهدتها بلدان
مــا ،جاءت في األصل نتيجــة هواية من
الهوايــات أو نزوة من النــزوات ،ولم يكن
املواطنون ســعداء بها ألول وهلة ألنهم
دفعوا كلفتها من مالهم اخلاص!
وقــد قرأت مثالً أن الســلطان العثماني
عبد اجمليد كان مولعا ً بالصيد على ساحل

إزرا باوند

مصادفة
بحر مرمرة في مدينة أزمير ،إال أن ما كان
ينغص عليه االســتمتاع بهذه الهواية
وعــورة الطريــق ،وصعوبــة املواصالت.
فاســتقدم لهذا الغرض مهندسا ً أملانيا ً
عام  ،1871فأشار عليه ببناء خط سكة
حديد بني أزمير واستانبول.
وهكذا جرى تنفيذ هذا املشروع من أموال
دافعــي الضرائب .ولكنــه كان أول خط
ســكة حديد في عمــوم امبراطورية آل
عثمان .ولم يلبث الســكان الساخطون
أن شــعروا بفائدتــه العظيمة عليهم،
وأهميته ملدنهم وقراهم .ثم حتول في ما
بعد إلى نواة للعديد من اخلطوط املهمة
في عهد الســلطان عبد احلميد ،شقيق
عبــد اجمليد آنــف الذكر ،في ما يشــبه
الثورة .وكان آخــر هذه اخلطوط هو الذي
يصل العاصمة بالبصرة!
علينا أن ال نستهني بالهوايات التي يغرم
بها بعض رؤســائنا ،مهما كانت تافهة.
فقد تتحول في حلظة إلهام حقيقي إلى
نهضة حضارية كبرى!
ولكــن هــذا ال يعني أن نهمــل الكتب
التي وضعها أصحابها بعد عناء شديد،
وتكبــدوا في طبعها أعظــم النفقات،
مثلما يحــدث اليوم بكل أســف .فقد
يظهر منها نفع كبير ،ولو بعد قرون .ألن
مسؤولية احلفاظ على ذخائر التراث ،تبدأ
في زمن املؤلف ،وال تنتهي أبدا ً !

الشاعر حسين نهابة
سيأتي يو ٌم وتلتقي اعيننا ُمصادفة
العمر املُفترسة،
رات ُ
رمبا في َم ِ
ورمبا في آخرِ عتم ِة َفجر
ُ
ُ
أركل هــذا الشــو َق املتلط بســحرِ
األماكن
وأ ّب ُ
ذكرياتــك يَندلقُ دون
ِ
ش فــي ِعطرِ
وَجل،
جهك
ٌ
َغيب على وَ
داءات بَعيد ٌة ت ُ
ِ
نِ
وبَسم ُة ذُهول،
العصور ِ َعرفت َ
ُك؟ ال أتذكر
في اي ُ
ني ثاني ًة وال تتذكرين
وحتُاول َ
فدروبــك شــائكة ،والوجــو ُه َكثير ٌة
ِ
ُمع ّلقة
الغائب،
الة
ص
س
َ
أتل ّب ُ
ِ
وأقصي عني َمرار ِة رَجل ُمعكتف
حلك عن وَطن
كان يَبحثُ في ُك ِ
عليك في منامي
أتعك ُز
ِ
بخطى وئيدة
علي
أيتهــا املُســافرة التي
ْ
ملكــت ّ
دقائقي،
هجتك،
م
ع
را
ش
ألبس
ساعة
َ
ُ
ِ
ُ ِ
متك،
ص
براكــن
خلف
اتــوارى
وأخرى
َ
ِ
تغتالني.
متى تهدأ العيون الصاخبة،
صخور الســفر على مئذن ِة
وتتكس ُر ُ
األمل؟

من اعمال بتول الفكيكي

الشفا ُه تبحث عن اسمها
واألفقُ ُمتردد بني أفول واغتراب.
خزائن العرسان،
كاحلب في
ِ
اليك زفافي،
أهدي
ِ
نه ٌر يأبى أ ْن
يهرب من خارط ِة الضفاف.
َ
ُ
ضائع
أطوف بوج ٍه
فتئت
ما
ُ
ٍ

بني الواح السنني.
أراك قبل كل مصادفة،
أشتهي ان ِ
أجراس مدرستي القدمية
وأقر ُع معك
َ
ّ
صباح ُمغلف برائح ِة احلنني،
في
ٍ
جدرانك صدعة
أما تزال
ِ
تتهاوى على ساعدي؟

كتب
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نحو عراق جديد

سبعون عامًا من البناء واإلعمار
هشام المدفعي

اعتادت الصباح الجديد  ،انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع
 ،وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ  ،لتكون شاهداً على حجم العطاء الثري
واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة  ،بهدف أن
نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى  ،نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية
الجديدة .
وبناء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي  ،تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي
ً
والعلمي في مجال الفن المعماري  ،والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .
الكتاب يقع في ( )670صفحة من القطع الكبير ،صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن ،وموثق بعشرات الصور التأريخية.
التحديات والطموح في رفع مستوى
تخطيط املدن
انطباعاتي اخلاصة عن حتديث عمليات
التصاميم األساســية للمــدن التي
عملنــا عليهــا  ،ان كل مــا قمنا به
هو توســيع رقعة التصميم األساس
ملتطلبات املدينة على مدى الــ  20سنة
القادمــة في ضوء الزيادة الســكانية
واملتغيــرات االقتصاديــة محدديــن
مواقع املناطق الســكنية والصناعية
واملناطــق اخلضراء واخلدمــات اخملتلفة
الالزمة اجلديــدة  .بينما معظم مدراء
البلديــات كانوا متفائلــن ويتوقعون
حتديث املدينة ورفع مســتواها احلضري
واخلدمي  .بالطبع تنتهي اعمال حتديث
التصميم األســاس بتسلم مجموعة
من اخلرائط واخملططات والوثائق الفنية
ليس باالمكان اســتيعابها كاملة من
قبــل معظم البلديات ويبــدأ التنفيذ
بعد اجناز تلك اخملططات والوثائق النها
متثل خارطة طريق للتنفيذ املستقبلي.
أما واقع تشكيالت دوائر البلدية احلالية
التــي يعهد اليهــا القيــام بتطبيق
التصميم األســاس اجلديد للمدينة ،
فمع األسف أقول انها دوائر متواضعة
متيل الــى البســاطة اجملــردة وتفتقر
معظمها الى التشكيالت احلديثة في
علوم املســاحة والتخطيط وال ( (GIS
نظــام املعلومات اجلغرافيــة ) وتفتقر
الى اخملططني واملهندســن املطلوبني
لتنظيم املــدن وتقــدمي او ربط تنفيذ
شبكات وخدماتها اخملتلفة.
ميكن طــرح مالحظاتي حول متطلبات
بلديــات النواحي العراقيــة بأن تعمل
وزارة البلديات واالشــغال العامة على
رفع مســتويات العاملني في تخطيط
البلديات لبنــاء وتوفير وتدريب الكوادر
املطلوبة لبناء مجتمعات بروح حديثة
نــام منتج
ونزرع بــذرة لبناء مجتمع
ٍ
يديره مــدراء نواحي وبلديــة حاملني
مشعل التجديد .
حظي وادي الرافديــن بفرص عظيمة
للتطور عبر التأريخ وترك للعراق رصيدا ً
عظيما ً من العلوم والفنون واالداب وفي
مجتمعاته العديد من االدباء والشعراء
واملفكريــن والفالســفة  .وفي نظري
هناك خلفيــات عظيمة للمجتمعات
العراقية احلالية لتنهــل منها وتكون
مفاهيم جديدة لبناء العراق اجلديد .
حاليا ً  ،وقــد تكونت اجملتمعات اجلديدة
في املــدن العراقيــة  ،ارى ان ننظر الى
اهمية دراســة ما ميكن ان توفره لرفع
مستويات اجملتمعات في املدن العراقية
ملواكبــة متطلبات منو املدن واجملتمعات
العاملية  .ولتحقيق ذلك علينا ان ننظر
الى اقرب ســلطة للمجتمع العراقي
وهي السلطات البلدية .
أن واقع تشكيالت دوائر البلدية احلالية
التــي يعهد اليهــا القيــام بتطبيق
التصميــم األســاس اجلديــد للمدن
العراقية يكون مــن واجبها تخطيط
مســتقبل العراق  ،لكن مع األســف
أقول ان تلك الدوائــر متواضعة حاليا
ومتيــل الى البســاطة اجملــردة وتفتقر
معظمها الى التشكيالت احلديثة في
علوم املساحة والتخطيط والى ( نظم
املعلومات اجلغرافية ) و تفتقر بشــكل
رئيس الى العدد الكافي من اخملططني
واملهندســن املطلوبني لتنظيم املدن
وخدماتها.
اســجل مالحظاتــي واقتراحاتــي
حول متطلبات بلديــات املدن  ،واقترح
ان تعمــل وزارة البلديــات علــى رفع
مستويات العاملني في البلديات لبناء
وتوفير وتدريب الكــوادر املطلوبة لبناء
مجتمعات بــروح حديثــة كيما نزرع
نام منتج بقيادة
البذرة لبنــاء مجتمع ٍ
مدراء بلديات حاملني مشعل التجديد.
وان كانت الوزارات اخلدمية تعمل كلها
وفق مؤشرات ومقاييس عراقية وعاملية
في حتقيق اهدافها  ،كتوفير طبيب لكل
كذا الف من السكان وكذا مستشفى
لكذا عدد من السكان  ،فإننا نالحظ أنه
ال يتوفر من اخملططني واملهندســن مبا
يتطلب من اعداد لنسبة السكان في
البلديــات التي عملنا عليها وهي التي
تكون مجتمعاتنــا .فقد الحظت مثال
وجود(  )4مخططي مدن في محافظة
كاملة نفوســها زهــاء (  ) 1,4مليون
نســمة  ،وفيها اكثر مــن (  ) 10مدن
يتنقلــون بني مدنها لبحث املشــاكل
التخطيطيــة  ...وهذا عــدد غير كاف
 .كما ميكنني ان ابــن ان معظم املدن
التي عملنا عليها تشترك بالصعوبات

نهر الفرات وتقع املدينة على ضفته الغربية

خارطة مناطق التجديد احلضري ملركز مدينة الكوفة

هشام املدفعي يشرح مفاهيم تخطيط املدينة في قائممقامية الكوفة

منظر جوي ملدينة الكوفة 2012

واالشكاالت ادناه:
الصعوبات احلاليــة بصورة عامة لدى
البلديات
 النقــص الواضــح فــي توفيــرالكوادراملســؤولة الكفوة لتشــغيل
وادامة شبكات اخلدمات
 عدم توفير اخلبــرة التخطيطية فيادارات املدينة .
 اهمية االخذ بيد املســاحني احلالينيذوي اخلبرة وتوفير بدائل .
 افتقــار البلديــات الــى املواصفاتاملتخصصــة لتحســن التنفيــذ
والتشغيل .
 عدم كفاية املوارد املالية لدى البلديةلتقدمي اخلدمات املطلوبة للمواطن .
 احلاجة الى التوعية للشعور باملواطنة.
 نقص واضح في التدريب في الكوادراحلالية واملستقبلية .
• أقترح أن تكــون واجبات احملافظة في
الشؤون البلدية :
 تثبيت السياسات واملواصفات اخلاصةباحملافظة وتطويرها .
 تسلم التوجيهات الوطنية والتوعيةبتطبيقها .
 وضع الدراســات االقتصادية والفنيةمبا يتعلق باخلدمات البلدية .
 تهيئة وانشــاء مركز تدريب الكوادراملطلوبة للخدمات البلدية في احملافظة
 ان تكون مسؤولة عن شؤون الدراساتاالقتصاديــة واملاليــة والتشــغيلية
ملشاريع احملافظة .
 تهيئــة دائــرة هندســية والكوادرالهندســية لوضــع الدراســات
واملواصفات والتصاميم جلمع املشاريع
الهندســية او التخطيطيــة البلدية
للمحافظة او االعتمــاد على املكاتب
الهندسية االستشارية في حالة عدم
التمكن من ذلك .
• أن تكون من واجبــات القائممقامية
في الشؤون البلدية
 وضــع الدراســات واالحصــاءات عناملشــاريع البلدية واخلدميــة والبيئية
والتطويرية للقضاء والنواحي .
 تكوين دائرة هندســية وتخطيطيةلإلشــراف على حســن دراسة وتنفيذ
املشاريع البلدية .
 تكويــن دائــرة خاصة مــن واجباتهاتطبيــق القوانني واالنظمــة وضوابط
البناء .
 التوسع في تدريب الكوادر البلدية . متابعة الشــؤون االقتصادية واملاليةلتنفيذ املشاريع .
 بث روح املواطنــة عن طريق اخلدماتالبلدية .

• أن يكــون مــن واجبــات الناحية في
الشؤون البلدية
 تكويــن دائرة هندســية ملســاعدةمهندسي القضاء في تنفيذ واجباتهم.
 تكويــن دائرة دراســات عن متطلباتالناحية .
 التركيــز على حســن تنفيــذ وادارةاملشــاريع الهندســية والبيئيــة
والتخطيطية .
وآخــر هــذه املالحظات اقــدم عظيم
شكري وامتناني الى االستاذ علي نوري
الذي ســاعدني ودعمني فــي توجيه
واكمال التصاميم األساس لهذه املدن
بجميــع مراحلها وحتى اصدار اخلرائط
املصدقــة  ،وكان اســتاذا موجها لكل
اخملططــن الذين عملوا معنا ســواءا
من مهندســي الدوائــر احلكومية أو
االستشاريني مع دوائر الدولة  ،وهنا أذكر
كذلك بكل تقديــر الفريق الذي عمل
معي في املشــاريع هذه من مهندسني
ومخططــن أقدمني وفنيــن عملوا
بتفــان واندفــاع في ظــروف تخللتها
ِ
شــطحات االرهاب وصعوبات التنقل
واذكر منهــم املعماريــن واخملططني
املهندسني مصطفى الشمري و د .عالء
إعجام وإعجمــي العاني وعاصم عبد
األمير و املعماري آزاد جميل وبهذا اكون
قد تقدمت خطوة اخرى في حياتي في
اعمار العراق.

الكوفــة  ،لهــا كورنيــش طويل على
نهر الفــرات تقع علية بعــض االبنية
املهمة ويدخل في الدراسة مع املدينة
القدمية مركز مدينــة الكوفة القدمية
مع املعالم الدينية الرئيسية وهذه هي
منطقة الدراسة  .يزور مساجد الكوفة
ومركز املدينــة  ،ماليني الزوار املتجهني
لزيارة احلضرة احليدرية في أيام الزيارات
الدينيــة  .وتعتبر مدينــة الكوفة هي
املصيف واملتنفس باملنطقة الترفيهية
ملدينة النجف .
االضرحــة فــي الكوفــة التــي تتم
صيانتها بصورة مســتمرة  ،اما أبنية
مدينة الكوفــة الباقية فإن معظمها
قدمي وتقع على شــوارع ضيقة نسبيا
 .ملدينة الكوفة خمســة أحياء ضمن
منطقة الدراســة وجميعها تشــكل
ابنية ســكنية قدمية بارتفاع طابقني
علــى األكثر  ،عدا منطقــة أثرية قرب
جامع الســهلة يطلق عليها «ســوق
الذهــب» ترقى الى عهــود قدمية ،من
النادر ان جتــد أبنية تراثية أو تأرخية في
املدينة القدمية  ،عدا دار تأريخية واحدة
مندثــرة تقريبــا  .الشــوارع مزدحمة
ومكتظة جدا وعلى اجلوانب الرئيسية
شــيدت بعض األبنية حديثا على عدد
اصابــع اليــد الواحدة  ،بارتفــاع ثالثة
طوابق عادة تستثنى منها وعدد قليل
مشيد بارتفاع خمسة طرابق .

التجديد احلضري ملركز مدينة
الكوفة القدمية
وجهت الينا الدعوة مــن قبل مديرية
التخطيــط العمرانــي العامة لتقدمي
العرض االستشاري لوضع مخططات
التجديــد احلضري ملركز مدينة الكوفة
 .رحبت بهذه الدعوة وأشركت شريكنا
االجنليزي في هذه الدراســات  .في آب
 2013احيلــت املناقصــة علينا الجناز
العمل خالل  14شــهرا ً ومت توقيع عقد
مشــروع التجديــد احلضــري ملدينة
الكوفة القدمية .
«مدينــة الكوفــة القدميــة»  ،مدينة
تأريخية دينية مهمــة و جميلة  ،تقع
على اجلانــب الغربي من نهــر الفرات
وتبعــد عــن مدينة النجــف بنحو21
كيلومترا ً ونفوســها زهاء من معالم
املدينــة القدميــة  ،عدد مــن األحياء
الســكنية التراثية ومسجد الكوفة
وبيت االمــام علي «عليه الســام» ،
مع مسجد الســهلة الذي يقع داخل
املدينة  ،ويوجد كذلك مسجد مسلم
بن عقيــل وهاني بن عــروة (رضي اهلل
عنهــم) و بعــض املعالــم الدينيــة
املصاحبة ملســجد الكوفــة  ،مدينة

شريك اخر
قررت زيارة لندن في نهاية ســنة 2012
للبحث عن مكتب استشــاري إجنليزي
وبحجم معتدل يشــترك معنا للعمل
في بغــداد وأن يكون املكتــب ذا خبرة
وكفاءة ،وقبــل ان اســافر وفي احدى
زياراتي للتخطيط العمراني لتسهيل
مهمتي  ،أعطاني احد األصدقاء اسم
مكتب عمل في العراق سابقا بنجاح...
وفي لنــدن  ،اتصلت مبســؤول املكتب
وحدثتــه عن ما يدور بفكــري  ...وأنواع
األعمال املتوفرة فــي العراق في حينه
 .علمــت ان مكتبه يقــع في مدينة «
سيدبرك – في منطقة البحيرات « في
شمال اجنلترا  .صاحب املكتب مهندس
معماري واستاذ باجلامعة في ماجنستر
يعمل مع زوجتــه املعمارية في مكتب
مشترك صغير وجميل  ،وبعد التحدث
عن أهداف االتفاق رحب بالفكرة وقبل
االتفاق  .رحبت من قبلي بذلك االتفاق
وتوفر لي بذلك شريك بريطاني ال غبار
على كفاءته ولغتــه  ....،ثبتنا االتفاق
وشروطه قانونا ،وتوثق بواسطة كاتب
العــدل  ،واصطحبــت االتفــاق معي
الى بغداد  .قررت ان نعمل ســوية مع

شــركائنا اجلدد على مشروع التجديد
احلضري ملدينة الكوفة .
قســمت منطقة الدراســة الى عدة
مناطــق دراســية ومت ترقيمها بإدخال
الترقيــم ضمن نظــام ال ( )GISومتت
تهيئة اســتمارات مســحية  ،وجهنا
فرق املســح املوقعي لدراسة ومسح
املدينة القدمية من الناحية السكانية
والسكنية وجمع املعلومات عن األبنية
الدينيــة واالبنيــة احلكومية واملدارس
واملستشــفيات واملكاتب والشركات ،
قامت فرق املســح بواجباتها اللتقاط
الصــور املطلوبة للمدينــة من جميع
زواياهــا املطلوبة ولتســقيط جميع
املعلومــات علــى الصــور الفضائية
وارســالها الى املكتب الشــريك في
اجنلترا  .مت جمع خرائط املدينة القدمية
وتخطيطــات التصميــم االســاس
احلديــث املوضــوع من قبــل مكتب
املهندس عماد محمد صالح للمدينة
واملعلومات التأريخية واالقتصادية وكل
ما له عالقة باملدينــة  .مت العمل على
مراحــل العمل املطلوب مبوجب العقد
ووضعــت البدائــل التخطيطية ومت
حتليلها والتوصل الى البدائل املقترحة
للحفاظ على األوجه التراثية للمدينة
ووضع املفاهيم التخطيطية للتجديد
احلضــري للمدن  .وعبــر اجتماع عقد
في مدينة اربيل (كردســتان) بحضور
شــريكنا البريطاني  ،متت مناقشــة
البدائل واالتفاق مــع ممثلي رب العمل
ومسؤوليها على اختيار بديل مفضل
للمشروع من نواحي استيعاب االعداد
املتزايــدة لنفوس املدينة واســتيعاب
االعــداد املتزايــدة مــن زوار العتبات
املقدســة  ،كمــا اتفق علــى كيفية
التعامل مع األبنية والســاحات حول
املســاجد واآلبنية الدينية واملقترحات
على كيفية معاجلة املناطق السكنية
وسعة الطرق والساحات العامة .
وبالفعل هيئ االســتاذ علي نوري عددا ً
من اخملططني واملعماريني للعمل على
اجنــاز املشــروع  .باإلضافــة الى فرقة
مسح موقعية وفريق جلمع املعلومات
مــن محافظــة النجــف والــوزارات
العراقية .
كما هيأ شــريكنا االجنليزي « Derriek
 « Hartyصاحب شــركة « « Howgill
التي تعاقدنا معها اجلهاز التخصصي
لدى هذه الشــركة مكون من كفاءات
عاليــة جــدا بالتخطيــط واعمــال
املعلومات اجلغرافية . GIS
أعد االســتاذ علي نوري تقريرا ً متميزا ً
عن املرحلة االولــى تضمن الكثير من
املعلومــات القيمــة عــن املدينة وما

جاورها وتأريخهــا واالحداث التي مرت
عليها واملفاهيم الدينية واالجتماعية
جملتمعها بحيث اعتبرته انا مرجع مهم
عن مدينة الكوفة والنجف .
حتص كل االفــكار واالَراء في تقرير
لم ِ
املرحلــة االولــى لبعــض مــن قاموا
بدراســتها وطلب منــا القيام بحذف
بعض الفصول حلساسيتها .
تعاون مختصو مكتبنا وملدة  14شهرا
على اجناز الدراســات مــع اخلبراء من
مكتب شــريكنا البريطانــي  .عقدنا
عدة اجتماعات مع قائممقام الكوفة
« ابــي ذر « مدير البلديــة كما عقدت
اجتماعات عديدة في اربيل مثلت فيها
جميع االطــراف احمللية مع شــركائنا
البريطانيني خملتلف مراحل املشروع .
أدخل مسؤولواملســاجد الرئيســية
فــي الكوفة مــن رجــال الدين بعض
التغييــرات على التصاميم وتقاطعت
املصالح ولم حتســم اال بعد عدد من
اللقاءات لبلورة مكونات التصميم .
قــام اخملططــون بالعمل علــى اجناز
الدراســات واكمــال التخطيطــات
الالزمة مبوجب العقد ووضع مســودة
كاملة ملقتــرح التجديد احلضري ملركز
مدينــة الكوفــة كمــا توضح بعض
جوانبهــا بالصور  .وبعــد اجتماعات
متكررة مع اللجنة االستشــارية متت
املصادقــة النهائية علــى املقترحات
واحيلت اخملططات الــى بلدية املدينة
وبعد املوافقــة عليها اعلن التصميم
النهائــي « للتجديد احلضــري ملدينة
الكوفــة «  ،وبعد عرضه على اجلمهور
بهدف بيــان واعترضاتهــم ان وجدت
خالل مدة شهرين .
وبعد فتــرة االعالن زار محافظ النجف
دوائر التخطيط في محافظته واطلع
على التصاميم املهيأة ملدينة الكوفه
القدمية من قبلنا مبوجب العقد مع وزارة
البلديات  ...الحظ احملافظ الدراســات
وتداول مــع اخملتصني مســتغربا هذه
احملــاوالت املتخلفــة واقتــرح ابــدال
تصاميم األحياء الســكنية اخلمسة
احمليطــة مبســجد الكوفة املشــيدة
بطابق او طابقــن حفاظا ً على منطها
وطبيعــة املنطقة واقتــرح بدال ً عنها
ان تكون مشــيدة من عمارات متعددة
الطوابق وبدون حتديد ارتفاعها  ،وبغض
النظــر الــى متطلبات احلفــاظ على
طبيعة املدينــة الدينية واحلفاظ على
تــراث الكوفة العمراني  ,واســتعمل
صالحياتــه القانونيــة كمحافــظ ،
أمر بطلب رســمي الينــا اعادة جميع
التصاميــم واالخذ مبــا يقترحه فقط
وانه ال يبالي بنصوص التعاقد.

اجتمعنــا في النجف كاستشــاريني
ومخططني مع مستشاري ومخططي
وزارة البلديــات و مستشــاري البلدية
ومجلــس قضــاء الكوفة وتدارســنا
طلبــات احملافــظ وبينــا رأينــا بعدم
صالحية بناء عمــارات عالية االرتفاع
فــي مدينــة مثــل مدينــة الكوفة
وباالخص في املنطقــة القدمية منها
 .مت اعالمنــا رســميا ً باملالحظات من
قبل احملافظ وغير مستشــارو البلدية
ومعظم مستشــارو مجلس القضاء
ومدير التخطيط العمراني في النجف
اَراءهم رغم انهم وافقوا واتفقوا معنا
على تقارير املراحل الســابقة مبينني
ان رأي احملافظ ال ميكــن جتاهله وتوقف
بذلك العمل على املشروع.
ملعاجلة هــذه املشــكلة وللخروج من
هذا املأزق مت اقتراح تقــدمي بديل يؤمن
طلبــات احملافظة ويوافق عليه احملافظ
 .جاء البديل الــذي مت االتفاق عليه مع
التخطيط العمراني بــأن يتم اعتماد
املقترحات املقدمة مــن قبلنا مبوجب
مفاهيم العقد تعتمــد االن وان نقوم
بوضع افكار لكيفية تخطيط املدينة
مبوجــب مفاهيــم احملافــظ باعتماد
عمارات متعــددة الطوابق للســكن
ممكن اقرارهــا بوقت الحق من الزمن ان
طلــب ذلك  .عمل االســتاذ علي نوري
علــى وضــع تصاميم اوليــة لبعض
االحياء الســكنية معتمدا على توفير
ســكن عمــودي وعمــارات متعددة
الطوابق وعمل علــى ان تتضمن هذه
التخطيطات عدد الوحدات السكنية
نفســها املوجودة في ذلك احلي وتوفير
الشــوارع العريضة املطلوبة ومواقف
السيارات واملدارس واملرافق االخرى .
متت املوافقة على هــذا املقترح وأيدت
دائرة التخطيــط العمراني مقترحات
مكتبنا وايد شــريكنا البريطاني ذلك
 .ارســل املقترح اجلديد الــى الكوفة .
عرض املقترح على احملافــظ وايد ذلك
كحل لهذا املأزق .
عرض التصميم على مجلس احملافظة
للمصادقــة وهو االن بانتظار املصادقة
 .صوت بعد اســابيع مجلس احملافظة
على اقالة احملافــظ  .واليزال التصميم
واجناز املشروع معلقا ً حلد االن .
ثانياً  :اخلطط الهيكلية لتطوير
احملافظات
حب االنسان لالرض التي يعمل عليها
 ،يؤثر كثيرا على الناجت النهائي لعمله
وابداعاتــه  .ولهــذا هزتني مشــاريع
اخلطط الهيكلية لتطوير محافظات
العراق .
حبي لبلدي العراق ومقدار حبي لتربة
هذا الوطــن أمر غير محدود ...قد يعود
ذلك لنشــأتي في مرحلــة طفولتي
متنقــا بــن محافظات العــراق مع
والدي وعائلتي وأنا في مراحل الدراسة
االبتدائيــة واملتوســطة  ،حينــذاك
تشــبعت مبفاهيم مدنها وطبيعتها
ومجتمعاتها اخملتلفة شماال وجنوبا .
وفي مراحل عملي كمهندس متنقال
بني احملافظات واملدن العراقية وتكليفي
منــذ ســتينات القرن العشــرين من
قبل وزارة االسكان مبسؤوليات تنفيذ
مشاريع االســكان في املدن العراقية
ومســؤولياتي واختالطي باجملتمع في
معظم املــدن العراقيــة التي عملت
فيها من شــمال العراق الــى جنوبة
واختالطي باجملتمعات في معظم املدن
العراقية الرئيســية رســخ لدي حبا ً
للمجتمعات العراقيــة ومفاهيمها .
كما ان تتبعي لدراسات آثار احلضارات
العراقية بحكم عالقتها بفنون البناء ،
وتنامي رغبتي في تسخير اختصاصي
لإلعمار  ،رســخ لدي حب العمل على
مشــاريع اخلطط الهيكليــة التي لم
تتح للعديد من املهندسني من قبلي ،
والتي قد تكون هي من الفرص األخيرة
التي ســنحت لي في حياتي للعمل ،
على مشــاريع أرغب في التفاني وأداء
األحسن فيها .
لقد وفرت لــي وزارة البلديات ( املديرية
العامة للتخطيــط العمراني) الفرص
املناســبة لالشــتراك في مناقصات
تنفيذ هذه املشــاريع  .لقد تنافســت
ومعــي شــركائي في تقــدمي عروض
الدراسات االستشارية لتطوير العديد
من احملافظات ...وكنت ســعيدا في ان
اعمل واجنــز بنجاح خطــط هيكلية
خلمس محافظات  ....ســاقدمها كما
يلي بإيجاز شديد :
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الدراما العربية في رمضان 2018

ملون

الكل خارج التوقعات  ..فمن الرابح ومن خسر السباق؟
متابعة الصباح الجديد:
بدال ً من أن يصبح موسم الدراما املصرية
في رمضــان  2018فرصة لعرض أفضل
املسلســات املصرية وتأكيــد جنومية
وشــعبية صنــاع الدرامــا الرمضانية،
أدت تخمة العروض و»التســرع في إجناز
املسلسالت للحاق بالعرض» إلى إنقالب
حقيقي في بورصــة النجوم من املؤكد
أنهــا ســتلقي بظاللها علــى صناعة
الدراما بكاملها داخل املوسم األكبر في
الشهر الفضيل ،وببقية مواسم العام
 ..فكل احلســابات تبدلــت ومن املؤكد
أن أحــام «البطولــة املطلقة» لبعض
النجمات صارت «ســراباً» بعدما فشلن
في اقتناص الفرصة  ..في حني يستحق
النجوم الذكور اإلشــادة بعد جناح أغلب
أعمالهم وجناتهم من تهمة االقتباس!
هل ميكن تقســيم الدراما ملسلســات
النجوم مبواجهة «مسلسالت النجمات»
.فنيا ً هذا غير جائز ألن كل املسلســات
تضم جنومــا ً من اجلنســن ،ولكن على
أرض الواقع هذا صحيح ،فاملسلســات
اآلن وبخاصــة داخــل موســم الدراما
املصرية فــي رمضان تنســب لنجمها
األول والوحيــد ،فهــو املهيمن على كل
التفاصيل ويتدخل فــي اختيار القصة
وكتابة الســيناريو واختيار جنوم العمل
ومواقــع التصوير والتفــاوض على قناة
العــرض ،وهــو بالنهاية الــذي يحصد
النجاح أو يتجرع مرارة الفشل ،والالفت
فــي ماراثــون درامــا رمضــان  2018أن
اختيار النجــوم الرجال كان أكثر توفيقا ً
مــن النجمــات النســاء ،وأن اجلمهور
لم يعد متعطشــا ً لقصــص الغرام أو
حتى الكوميديا وال منشــغل بالقضايا

االجتماعية بقدر رغبته في مشــاهدة
درامــا تنافــس «أفالم احلركــة» واإلثارة
واملعــارك» ولهــذا ينتصــر الرجال هذا
العام.
عادل امام عوالم خفية
في دراما رمضان يحتل الفنان عادل أمام
الصــدارة دوما ً بوجدان األســرة العربية
املتميز بقدرته على إضفاء البسمة على
الوجــوه ،ولكنه خالــف التوقعات هذا
العام بعدما قــرر التخلص من «ميراثه
القــدمي» وأبــرز معامله املؤلف يوســف
معاطي ،وقرر تقدمي «كوميديا ســوداء»
في مسلســل «عوالم خفية» لم حتقق
نسب املشاهدة املعتادة .ولكنها أعادت
للنجم امللقب بـ»الزعيــم» الكثير من
االحتــرام والتقدير حلرصــه على تقدمي

«درامــا جــادة» تناقش قضايــا مهمة
بطريقة تناســب األســرة البســيطة،
ومتيــزت بجــواره الفنانة هبــة مجدي
والنجمة بشرى بدور يكشف عن قدرتها
على تقــدمي أدوار الشــريرة واإلنتهازية
بينمــا يبقى جنم العمل األبرز هو الفنان
فتحي عبد الوهاب.
جنوم الكوميديا
في مجال الكوميديــا ،لم يحقق عمل
واحــد النجــاح االســتثنائي ،بل على
العكس جــاءت كل املسلســات أقل
من املتوقع وبخاصة مسلســل «عزمي
واشجان» للنجمني حســن الرداد واميي
ســمير غــامن ،بعدما اكتشــف اجلميع
أن الفكــرة «منحوتة» مــن عدة أعمال
فنيــة ســابقة أبرزها فيلــم «عصابة

حمــادة وتوتو» لعادل إمــام ولبلبة ،في
حني متيز مسلســل «الوصية» للنجمني
أكرم حســني وأحمد أمــن مع الفنانة
رمي مصطفى بنســبة إضحــاك أعلى
قليالً ،واســتقر النجم علي ربيع ضمن
املنطقــة الدافئة لنجــوم الضحك مع
مسلسل «سك على اخواتك» .وحافظ
زميلــه مصطفــى خاطر علــى جناحه
العام املاضــي في مسلســل «هربانة
منها» بتقدمي جناح مماثل العام احلالي مع
مسلســل «ربع رومي» .وتبقى مالحظة
أن جمهور درامــا رمضان لم يعد ينتظر
الكوميديا ،وإمنا التشويق واإلثارة.
جنوم التشويق
األرقــام تنحاز دومــا ً للنجم األســمر
محمد رمضان والــكل انتظر أن يحقق

انتهاك خصوصية  14مليون
مشترك في فيس بوك
اعتذرت شــركة فيــس بوك بعــد أحدث
أخطائها لنحو  14مليون مســتعمل ،بعد
خطأ قالت الشــركة إنه غير مقصود ،أدى
إلى تغيير إعدادات اخلصوصية لفترة طويلة
مــن دون علم املســتعملني .ولعدة أيام في
شــهر مايو املنصرم ،نشر ماليني املشتركني
مشاركاتهم على أنها «خاصة» ،لكن خطأ
في اإلعدادات أدى إلى نشــر منشــوراتهم
بالوضع العام ،ليتمكــن اجلميع من رؤيتها.
وغير اخلطأ التقني ،إعدادات املشــاركني من
الوضع اخلاص إلى الوضع العام ،من تاريخ 18
وحتى  27من مايو املاضي حسب فيس بوك.
وقالت أكبر شــركة تواصــل اجتماعي ،إن
املشــكلة قد مت إصالحها ،كما أعلنت أنها
ستقوم بإخطار  14مليون مشترك ميكن أن
يكونوا تأثروا.

مسلسله «نسر الصعيد» جناحا ً ال يقل
عن مسلسله األخير «األسطورة» خاصة
وأنه يقــدم دور ضابــط عمليات خاصة
وعمــدة بالصعيد وعاشــق للنجمتني
درة وعائشــة بن أحمد ،وال ميكن القول
يعتل
إن املسلســل فشــل ،ولكنه لم
ِ
الصــدارة كما اعتــاد رمضــان ،بعدما
شاركه في ساحة «مسلسالت احلركة
والتشويق» قائمة كبيرة من املسلسالت
أبرزهــا «كلبش  »2للنجــم أمير كرارة
صاحــب الصــدارة احلقيقية بنســب
املشــاهدة ،باملشــاركة مع مسلســل
«رحيم» للنجم ياســر جــال الذي أكد
أن جناحه العام املاضي مبسلســل «ظل
الرئيس» لــم يكن مصادفــة  ،وينضم
للقائمة النجم هاني ســامة مع إنتاج
وفريــق عمــل متميز مبسلســل «فوق
السحاب».
املفاجأة الكبــرى في عالم دراما النجوم
قدمهــا النجم مصطفى شــعبان في
مسلســل «ايوب» فبعد ســنوات من
اســتهالك شــخصية الرجل املعشوق
من النســاء والذي ينتصر على األعداء
بالفهلــوة والقليــل من الشــجاعة،
يخوض شــعبان جتربة متثيــل حقيقية
أعادت جلمهوره ذكرى املمثل الشاب الذي
راهن عليه النجم الراحل نور الشــريف
مبكرا ً وعده خليفته في عالم التمثيل،
واملؤكد أن شعبان أنقذ مستقبله كله
بهــذا املسلســل الذي أعــاده لنقطة
الضوء واالحترام ،والكالم نفسه ينطبق
على املطــرب حمادة هــال الذي باغت
اجلميــع بارتفاع قدراتــه التمثيلية في
مسلسل «قانون عمر» وارتفاع مستوى
الكتابة وواقعيتها الشــديدة ،واملؤكد
أن مسلســلي «أيوب» و»قانــون عمر»
سيحققان مشاهدة متميزة في العرض
الثاني بعد رمضان.

اطبع بيتك واسكنه فورا
لم يعد األمر حلما ً في حكم الغيب ،أو أمال
مرهونــا ً بتطور تكنولوجي ما يــزال بعيداً،
إذا كنت من ســكان هولندا ،فسوف يكون
بإمكانــك العيــش في بيــت «مطبوع» ،مت
تشييده عن طريق طابعة ثالثية األبعاد.
وأثمــر التعــاون بــن جامعــة أيندهوفن
للتكنولوجيا وعدد من الشركاء اآلخرين ،عن
البدء في خطة إلنشــاء بيوت متت طباعتها
في مطابع ثالثية األبعاد .
وسيتم إنشــاء أول  5بيوت «مطبوعة» في
أيندهوفن جنوبي هولندا ،في وقت الحق من
العام احلالي.
وقال متحدث باســم اجلامعة إن املشــروع
سيكون األول من نوعه إلنشاء بيوت ألغراض
جتارية في العالم ،مضيفاً« :املنازل ستكون
مأهولة بالســكان وســتتفق ومتطلبات
البناء احلديث».
طيران اإلمارات تستغني عن النوافذ
أزاحت شــركة طيران اإلمارات ،الستار عن
خدمة هي األولى مــن نوعها عامل ًيا؛ بتقنية
«النوافذ االفتراضية»؛ وهي تقنية يُقال :إنها
ســتمهد إلزالة جميع النوافذ من طائرات
املستقبل.
وبحســب «بي بي ســي» ،ســتتوفر هذه
التقنيــة على جنــاح الدرجــة األولى على
طائرات «بوينج  ،»777التــي لن ت ُزود بنوافذ
تقليدية من اخلارج ،بل سيتم
عوضا عن ذلك
ً
االســتعانة بتكنولوجيا األلياف الضوئية؛
اللتقاط صور من اخلارج وعرضها للركاب في
الداخل بدقة عالية الوضوح قد تتعدى جودة
العني اجملردة.

الكالب سبب تفشي إنفلونزا قاتلة بين البشر
متابعة الصباح الجديد :
حذرت دراســة حديثة من تسبب الكالب
بتفشي عدوى اإلنفلونزا القاتلة القادمة
بــن البشــر .حتــى اآلن ،كان يُنظر إلى
اخلنازير والطيور علــى أنها اخلطر األكبر
بالنسبة لإلنســان ،اذ ميكنها نقل شتى
أالنواع من اإلنفلونزا ،في حني متيل الكالب

لنقل سالالت تقتصر على ذريتها.
لكن تقريــرا ً جديدا ً يظهــر أن الفيروس
أصبح منتشــرا ً بنحو متزايد بني الكالب
املنزلية ،ما يجعلها ناقال رئيسا للمرض.
ويحــذر الباحثــون في مدينــة نيويورك
األميريكيــة ،من أن التطــور احلاصل قد
يكون نقطــة الفصل إلثارة أحد أســوأ

حاالت تفشــي اإلنفلونزا التي شهدناها
في الســنوات األخيرة ،ألن البشر لديهم
اتصال أكبر بالكالب مقارنة مع اتصالهم
باخلنازير والطيور.
وقــال الباحــث فــي الدراســة ،أدولفو
غارسيا-ساســتري ،إن “غالبيــة األوبئة
ترتبــط باخلنازير كمضيف وســيط بني

فيروسات الطيور واملضيف البشري .وفي
هذه الدراسة ،حددنا فيروسات اإلنفلونزا
التي تنتقل من اخلنازير إلى الكالب”.
لسلة اجلينات الوراثية
بس َ
وقام الباحثون َ
الكاملة لـ  16فيروســا ً من فيروســات
اإلنفلونزا لدى الكالب في جنوب الصني،
بني عامي  2013و.2015

سؤال

ماهي أشهر االكالت الرمضانية
في العالم العربي ؟

ومت جمع الفيروســات في الدراســة في
املقــام األول مــن الــكالب األليفة التي
ظهــرت لديها أعــراض تنفســية في
العيــادات البيطريــة .وحــدد الباحثون
نوعا ً جديــدا ً من الفيــروس لدى الكالب
هو  ،H1N1ولكنه يأتي مــن اخلنازير بعد
انتقاله من الطيور.

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 .1شاعر فلسطيني راحل.
 .2شاعر سوري راحل.
 .3شاعر مصري راحل.
 .4مرض يصيب العيون  oبحر.
 .5في القميص تربط أطرافه.
 .6أواخر ابيات الشعر  oعكس
حربا.
 .7لؤلؤ  oنوع قــدمي من اخلط
العربي.
 .8ضــوء  oاميركي الف قصة
العجوز والبحر.
 .9كسر  oأواخر.
 .10رئيس (التجار مثال).

 .1للسؤال عن شــخص  oنفس o
حد السيف.
 .2يرفع به البنطال  oمحب.
 .3تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة
(معكوسة)  oرجف.
 .4انتفاخ  oمساعدة وإمداد.
 .5أكثر من الدق باملطرقة  oيخفنه.
 .6جهــاز العروس (فــي اخلليج) o
حيثما تهب الريح.
 .7حترك في محله بدون تقدم  oثالثة
حروف من فنان.
 .8أناث اجلمل (مبعثرة)  oمن اسماء
اهلل احلسنى.
 .9اربعة حروف متشابهة.
 .10رحلة بالدراجة  oجمع ميقات.

حظك اليـوم

يتمتع شــهر رمضــان الكرمي بلمســته
اخلاصة علــى املوائد ،اذ تتنــوع األصناف،
وتتميز كل ثقافة ودولة بتراثها الرمضاني
من األصنــاف اخملتلفة واحللويــات ،إضافة
الى املشــروبات التي تكاد ال تظهر إال في
الشــهر الكرمي ،اذ حترص شتى األسرعلى
توارث العادات من جيل إلى جيل ،ومن بيت
لبيت آخر.
أهم األطعمة التي تتواجد على املائدة من
َّ
شتى الدول العربية:
 املطبخ املصري :تشــتهر مصر بالعديدمن األطبــاق الرمضانية واحللويات ،خاصة
اخلشاف وقمر الدين والرقاق واجلالش ،والبط
بالبرتقــال ،واملشــروبات الرمضانية مثل
العرقســوس واخل ّروب والسوبيا ،واحللويات
مثــل الكنافــة وأم علــي واألرز باحلليب،
والعديد من الطقوس املصرية األصيلة.
 املطبخ السوري :وهو من املطابخ العربيةاألصيلــة املعروفــة بوصفاتهــا وأكالتها
اللذيــذة والصحيــة ،ويتميــز بـ»الك ّبة
السورية» التي حتتوي على اللحم والبرغل،

دوائر خدمية

هواتف تهمك

وال تغيب عن املوائد طوال الشهر الكرمي.
 املطبخ الســعودي :هنــاك العديد مناألطباق الشهية التي حتتوي عليها املائدة
السعودية في الشهر الكرمي ،ومنها:
 طبق مـرق الـهــــوى :وهو أحد األطباقالشــعبية املميــزة في منطقــة جيزان،
وتكون املقادير عبارة عن نصف كيلو جرام
من سمك الناجل وملح وفلفل أسود.
احلنيذ :وتتكون املقادير اخلاصة بهذا الطبق
من خروف ذي حجم متوسط ،وكأسني من
لنب الزبادي ،وبهارات ،وملح.
 عصيدة احلنطــة :يتألف هذا الطبق منثالثة أكواب من الدقيق األســمر ،واللحم
املفــروم ،وكوب مــن عصيــر الطماطم،
وملعقــة فلفل أســود صغيــرة ،وبصلة
مفرومــة ،وملعقة ثوم مهــروس صغيرة،
وملعقت َْي سمن كبيرتني ،وملح.
 املطبخ اللبناني :يعــد الطعام اللبنانيمن أفضل األطعمة الصحية ،الستعماله
املــواد الصحية مثل زيت الزيتــون والثوم
والليمــون واخلضروات املشــكلة ،ويفضل

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

اللبنانيون حلم الضــأن بالل ّية ،ويتبع ذلك
احللويــات  ،مثــل البقــاوة أو الكنافة أو
معمول أو كرابيج.
 املطبخ املغربي :يعد «الطاجني املغربي»ســفير املطبخ املغربــي ،إذ ْ
يطلِقُ املغارب ُة
اســم الطاجني علــى جميــع الوصفات
واألطبــاق التقليديــة املعروفــة بالبالد،
ويكمن ســر لذة «الطاجــن املغربي» في
التوابل والبهارات املستعملة في الطبخ،
مثل الزجنبيل والقرفة والزعفران وغيرها.
 املطبخ الكويتي :يشتهر املطبخ الكويتيبعدة مأكوالت وحلويات شعبية ،وي ُ َع ُّد األرز
مك ِّون ًا رئيســيًّا في أغلب أطباق املأكوالت
الكويتية ،ومن أشــهر األكالت الكويتية «
مربني ،قبوط ،ميدم».
 املطبــخ الفلســطيني :يعــد طبــق«املســخن» هو الطبق الرئيسي للمطبخ
الفلســطيني ،واملطبخ الفلسطيني أحد
املطابخ الشــرقية الغنية باملأكوالت في
منطقة بالد الشــام ،ويتداخل بنحو كبير
مع فنون الطبخ في بالد الشام.

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

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف
إلى جانبك ،فحاول االســتفادة من ذلك قدر
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك.
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة
إلى الشريك قبل فوات األوان.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن
تقــدم أو تؤخر ،وجتاوز ذلك ليس إال مســألة
ّ
وقت .غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة
مع الشريك ،لكنها ستدفعك الى التفكير
بايجابية أكبر في املستقبل.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم
على صراعــات ،أو خالفات ،أوجــدل في هذا
اليــوم .انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص
املتاحة ،فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة،
إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك.

السرطان

األسد

العذراء

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك،
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت
وحتفظ .فكر جيدا ً قبل أي تصرف ،وابتعد عن
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية.
العناد لن يفيدك.

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة
النظر في حســاباتك مجدداً ،وخصوصا ً أن
يتحدد وفقــا ً للنتائج.
مســتقبلك املهني
ّ
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من
اإليجابية.

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين ،قد
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة،
فتريــث حتى تتجنب ذلــك .عليك أن تراعي
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية ،وذلك يوفر
عليك الكثير من املشكالت.

الميزان

العقرب

القوس

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك
املميزة ،وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو
غير مسبوق .إذا كنت إلى جانب الشريك في
األوقات الصعبة ،فإنك ســتجده إلى جانبك
عند أول اختبار.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي،
فالتفاؤل ســيكون هو ّ
احلل املناســب لكل
األمور العالقة .التركيز مطلوب بكثرة ،وخلط
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة.
تضع نفسك في موقف حرج.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق ،وال تذهب نحو
أفكار وأعمال غير آمنة ،فواقع وضعك املهني
غير مريح .يحمــل إليك هذا اليــوم وضعا ً
عاطفيا ً مرضياً ،فتســيطر على انفعاالتك
وتبدو واثقا ً بنفسك.

الجدي

الدلو

الحوت

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك
على نحو أفضل ،ذلك قياســا ً مبا قد تتطلبه
املرحلة املقبلة .أجــواء إيجابية في العالقة
مع الشريك ،وذلك يعود إلى تصفية القلوب
بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام
املقبلة ،فحــاول أن تســتفيد من الوضع
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال
انتظارها .ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه
الشريك.

كن متسامحا ً مع اآلخرين أل ّن األدوار قد تتبدل
يوما ً ما ،فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك
حتمــل ردات الفعل .ال تتخيل أن
مضطرا ً إلى ّ
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستم ّر في
اخلطأ.

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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اليابان تشهد على تألق ألعاب قوى العراق

مريم عبد الحميد تحرز ذهبية آسيا ..وحسين هيثم ّ
يتوج بالبرونزية
هاشيما ـ ميثم الحسني*
تألق العبو منتخب شباب العراق
بالعاب القوى في منافسات امس
 ،وحققوا نتائج مميــزة  ،بل كانوا
محط اشــادة من جميــع الوفود
احلاضرة  ،حبــث متكن العراق من
حصد وســامني ذهبــي وبرونزي
وســط منافســة محمومة مع
ابطال وبطالت اســيا  ،في اجواء
ممطرة شــهدتها مدينةهاشيما
اليابانية  ،من الصبح حتى املساء
االمطار تتواصل من دون انقطاع .
جاء احلصاد العراقي وحل اخلير مع
االمطار  ،حيث استبســل العداء
حسني هيثم في ســباق 1500م
وقــدم عطــاء رائع جــدا  ،ولعب
الســباق بتكتيك عالي من حيث
التمركز باجملــالواملناورة واالجتياز
 ،فــي االقواس ليقطع املســافة
بزمن  3،49دقيقة ليحل ثالثا بعد
العــداءالقطــري صاحب ذهبية
الســباق  ،واليابانــي احلائز على
الفضية.
وقال حســن هيثم فــي تصريح
خاص ان ســباق اليوم كان سريعا
بدليــل ان الرقم الذي حققته هو
رقم شــخصي وقريــب جدا من
الرقم التاهيلــي لبطولة العالم
 ،الفتا ان مســتوى الالعبون كان
عالي جدا وسباق تكتيكي  ،اال ان
االجناز حتقق بفضل اهلل وتوجيهات
مدربي االستاذ رعد والتزامنا ملدة
عــام كامل في التدريبــات  ،اثمر

وفد العاب القوى في البطولة
عن وســام غالي نهديه لشعبنا
والحتادنا الداعملنا باستمرار.
بدأ سباق القفز العالي للشابات
اثناء انطالق ســباق 1500م  ،اال ان
مرمي عبد احلميد اخــرت االخماء
لتشــارك زميلها حســن هيثم
وحتفزه بكل جولــة يقترب منها
 ،واحتفلت باالجنــاز الذيحققه ،

لتركز بعدها على منافستها التي
شهدت حلظات عصيبة ومنافسة
محمومة  ،بتواجــد العبات ذوات
ارقــام تفوق رقمها الشــخصي ،
مع ذلك ظهــرت مرمي عبد احلميد
واثقة مننفسها ترتقي بخطوات
رشــيقة وترتقي علــى العارضة
كفراشــة رقيقة لتهــدي العراق

حميد الحمداني رئيسًا لنادي الديوانية
الديوانية ـ إيمان كاظم:
ســمت الهيئــة اإلداريــة لنادي
الديوانيــة الرياضــي ،حميــد
احلمداني ،رئيســا ً لنادي الديوانية
بعد استقالة الرئيس السابق بهاء
حيدر فليح بأجتماع عقد في مقر
النادي.
و فــي تصريــح خــاص و حصري
"للصبــاح اجلديد" بعد تســلمه

حميد احلمداني

رئاسة النادي ،أكد احلمداني على
ضرورة تكاتف اجلهــود للنهوض
بالفريق ،وقــال نحن عازمون على
نقل الفريق الــى مراكز متقدمة
مراكــز االطمئنــان فــي الدوري
املمتاز.
ووعــد احلمداني بتوفيــر جميع
مســتحقات الالعبــن و الكادر
التدريبي و حوافز مالية تقدم لهم.

بدء بطولة الهدف الدولية
الثامنة بالشطرنج الكالسك
بغداد ـ رافـد البدري*
مبشاركة  40العبا ً والعبة ،بدأت يوم
امــس االول بطولة الهدف الدولية
الثامنــة بالشــطرجن الكالســك
ولكافة الفئــات العمرية،بحضور
رئيس نــادي الهــدف التخصصي
ســامي عبــاس وامني ســر احتاد
اشــطرجن مهــدي عطيــة ،وبدات
البطولة بقراءة سورة الفاحتة على
روح الفقيد كمال جالل الدين الذي
وافه االجل يــوم اجلمعة املاضي اثر
نوبة قلبية ،ويشرف على البطولة
طاقم حتكيمي مؤلف من ســعد
الكنانــي حكما ً عاما ً ومســؤول
التزاوج ضمير جبار موســى عضو
احتاد اللعبة ،وســتلعب البطولة
وفق النظــام السويســري من 9
جــوالت ،وزمن اجلولة  70دقيقة مع
اضافة  30ثانية لكل نقلة منجزة.
علــى صعيــد متصل وجــه احتاد
الشــطرجن العراقي دعــوة خاصة
الى املــدرب واحلكم الدولي املصري
حســن خالــد حلضــوره الــدورة
التدريبيــة التي ســيقيمها احتاد

جانب من منافسات الشطرجن
الشــطرجن العراقي للفترة من 21
ولغايــة  25حزيران اجلــاري ،ولذلك
فان احتاد اللعبة يهيب باملشاركني
للحضــور من اجل ملء اســتمارة
املشــاركة في الدورة املذكورة ،مع
دفع بدل رسوم املشاركة ،ليتسنى
رفعهــا الى االحتــاد الدولي للعبة
من اجل اعتمادها دولياً ،فيما وجه
ســامي عباس رئيس نادي الهدف
التخصصي دعــوة لكافة اعضاء
االسرة الشــطرجنية للحضور الى

قاعة االجتماعات في نادي الهدف،
القامــة وجبــة افطار اســتذكارا ً
الرواح الذيــن فقدوا مــن العائلة
الشطرجنية خالل الشهر الفضيل،
وهم محمــد جابر وبهاء حســن
وعدنان الشكرجي واخرهم كمال
جالل الدين الــذي وافته املنية يوم
امس االول في محافظة دهوك اثر
نوبة قلبية.
* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

تقرير

وســاما غاليا تغنت بــه الوفود
العربية ،بعــد ان خطفت االضواء
وكانت ليلتها ذهبية.
الالعبة مرمي عبد احلميد اشــارت
الى انها واثقة من نفسها وتقدر
جهود االحتاد ومدربها خاللالفترة
املاضية وحرص اجلميع على حتقيق
هــذا االجنــاز  ،ال اخفــي صعوبة

املنافســة في ظل االمطار التي
هطلت اليــوم علــى امللعب  ،اال
ان اصراري علــى ان اضيف للعراق
ذهبية في وقت كنا بأمس احلاجة
لها.
وشكرت مرمي عبد احلميد البعثة
العراقيــة التي تســمرت خلفها
على مدرجات امللعب تؤازرها طي

لوقا الســباق  ،وكذلك املشــاعر
الكبيرة التي نقلهــا اجلميع عبر
الرسائل التي وصلتني فور انتهاء
املنافســة  ،مؤكــدا ان منصــة
التتويج شــرف كبير ومسؤولية
عاهدت نفســي ان ال افارقهافي
هذه البطولــة  ،النــي ارى بلدي
يرتقي كلما عزف باســمي نشيد
الوطن .
احملاولة التي حققــت من خاللها
مرمي ذهبية الســباق وحتقيق رقم
تاهيلي لبطولــة العالم وحتطيم
الرقم العراقي هــوى من خاللها
املــدرب رعد عبــد اهلل الى االرض
ســاجدا سجدة الشــكر وسط
اهازيج البعثة العراقية.
حلق ســباق مرمي بشــكل مباشر
منافسات تصفيات 110م حواجز
مبشــاركة الالعــب العراقيعلي
عبــد احملســن  ،وهو االخــر من
الالعبــن املوهوبــن وحتفز كثيرا
بنتائج اليوم ليخوض سباقا ناريا
يحقق من خالله رقم شــخصي
 ،بلــغ  13،99ثانيــة ويتاهــل الى
النهائي .
مشــاعر البعثة العراقية كانت
صاخبــة  ،فاجهــش رئيس االحتاد
الدكتــور طالب فيصــل بالبكاء
واغرورقت عيــون نائبه وليد تركي
فيما اعتلت الصيحات واالهازيج
العراقيــة مــن علــىاملدرجات ،
ليشهد اليوم اجنازات رائع للعراق.
* املنســق اإلعالمي الحتاد ألعاب
القوى

ّ
وتثمن
حنان أحمد تعاود تدريباتها..
جهود مستشفى «النعمان»
بغداد ـ الصباح الجديد:
عاودت العبة منتخب كرة الطاولة
ضمــن االوملبيــاد اخلــاص ،حنان
احمد ،تدريباتها باشــراف املدرب
علــي فاضــل ،وذلك بعــد اجراء
العملية التي تكللت بالنجاح في
مستشــفى النعمان التعليمي،
وقالــت حنان انها ســعيدة بعد
عودتها إلــى التدريبــات حتضيرا ً
لالســتحقاقات املقبلة ،موضحة
انها تثمن جهود جميع من ســأل
عنها وتفقد أحوالها بعد العملية
اجلراحيــة ،مبينــة ان جهود مدير
مستشــفى النعمان التعليمي،
الدكتــور صــاح حــردان كانت
كبيــرة ،اضافة إلــى مدير اجلناح
اخلاص ،د .عامر محمــد إبراهيم،
فيما كان طبيبها الدكتور سعد
صالح العلي حريصا ً على املتابعة
الدؤوبــة حلالتهــا الصحية ،كما

حنان أحمد
اشادت الالعبة مبعاون مدير شؤون
التمريــض ريســان عبــد الكرمي،
ومســؤولة اجلناح اخلاص املمرضة
الفنية أشــواق محسن لفتة ،ملا
قدمــوه من جهــود وتعامل ابوي
طيلة مدة رقودها في املستشفى.
يشــار إلى ان حنان ،متلك مسيرة

ايجابية في رياضــة كرة الطاولة
ضمن األوملبيــاد اخلاص ،فحققت
العديــد مــن اوســمة النجاح،
اخرها الفــوز بفضي دورة األلعاب
االقليميــة التي اقيمــت في أبو
ظبــي بدولــة اإلمــارات العربية
املتحدة.

«شباب الصاالت» يبدأ غدًا شوطه
في منافسات كرواتيا الدولية
زغرب ـ عدي صبار*
كثف منتخبنا الوطني للشباب من
حتضيراته قبل الولــوج في بطولة
كرواتيا الدوليــة الودية ملنتخبات
الشــباب ،وذلــك عبر املعســكر
اإلعــدادي القصيــر الذي يســبق
إنطالق املنافسات بأربعة أيام .
وفــور وصولــه إلــى العاصمة
«زغــرب» باشــر ليــوث الرافدين
وحداتهم التدريبية بواقع وجبتني

صباحيــة ومســائية ،لغــرض
االستعداد األمثل لهذه البطولة
والتــي تعــد احتــكاك حقيقي
للمنتخــب العراقي مــع الفرق
األوربيــة ســيخرج منهــا حتمآ
بفوائد جمــه  .وأدى الفريق صباح
ومســاء اجلمعة تدريبــا ً مكثفا ً
مبشــاركة جميــع الالعبني ،حتت
إشــراف اجلهاز الفني بقيادة علي
طالب ومســاعدية ياســر حميد

ونشأت محمد .
واختتم معســكره أمس قبل أن
يشــد الرحال إلى قلــب مدينة
زغرب  ،من أجل الدخول في أجواء
البطولــة عندما يواجــه يوم غد
االثنــن  ،في أول مباريات اجملموعة
األولــى منتخــب كرواتيا صاحب
األرض واجلمهور .

غدًا ..مباراة واحدة في

الدور  31لممتاز الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت جلنة املســابقات في االحتــاد املركزي لكرة
القدم جدول مباريــات الدور  31للدوري املمتاز الذي
ســينطلق يوم غد ٍ االثنني املوافق  11حزيران اجلاري
بإجراء مباراة واحدة بني فريقي نفط ميسان وزاخو
في ملعب االول.
وقال مدير جلنة املســابقات في احتاد الكرة ،شهاب
أحمــد :ان مباريات اجلولة تتواصــل في اليوم االتي
بإقامة  7مباريــات ،ففي ملعب الشــعب الدولي
تقام مباراة الــزوراء وامليناء ،ويضيف ملعب التاجي
مبــاراة الكهرباء ونفط اجلنوب .أمــا مباراة فريقي
نفط الوسط والنجف فستقام في ملعب النجف،
في حني يالقي فريق السماوة في ملعبه فريق نادي
احلســن ،ويتواجه أمانة بغــداد واحلدود في ملعب
االول ،ويالقي كربالء منافســه اجلويــة في ملعب
كربالء الدولي ،فيما يتواجــه في ملعبه الصناعة
فريقا الصناعات الكهربائية والبحري.
واوضح احمــد :ان يوم االربعاء املقبــل  13حزيران
اجلاري ،سيشــهد اختتام اجلولة بإجــراء مباراتني،
ففي ملعب الصناعة يلعب النفط امام الديوانية،
ويضيف ملعب الشعب الدولي القمة اجلماهيرية
بني فريقي الشرطة والطلبة.
وتقام جميع املباريات في الساعة الرابعة والنصف
عصرا ،بإســتثناء مباريات الــزوراء وامليناء ،وكربالء
والقوة اجلوية ،والشــرطة والطلبة ،ونفط ميسان
وزاخو في الساعة  10مسا ًء.

«قوى البارالمبية» يناقش
مشاركته في جاكارتا

إعالم اللجنة البارالمبية
عقد االحتــاد العراقــي املركزي اللعــاب القوى
ملتحدي االعاقة اجتماعــا مع املالكات التدريبية
في االحتاد ..وقــال رئيس االحتاد مهدي باقر إلعالم
اللجنــة الباراملبية ان االحتاد عقــد اجتماعا مع
املالكات التدريبية الجل وضع استراتيجية عمل
في االحتاد والتباحث مع املدربني وصوال الى حتقيق
افضل النتائج في دورة االلعاب االســيوية التي
تقام في جاكارتا مطلع تشرين االول املقبل.
واضــاف باقــر ان االحتاد اتخذ قرارا في تســمية
املدربني للمنتخب الوطني والشــباب وتسمية
مساعد املدرب وممرن  ,مشيرا الى ان االحتاد طلب
من املدربني احلرص للمحافظة على املســتويات
العليا لالعبني وحثهم على بذل املزيد من االلتزام
ومواكبــة التدريبــات وتهيئة الالعبني نفســيا
وفنيــا فضال عــن متابعة الالعبــن البعادهم
عن االصابات ومبا يضمــن النتائج االيجابية في
االلعاب االسيوية املقبلة.

« الشباب والرياضة» ّ
تجهز ١٤٤
ألفًا من العبي الفرق الشعبية

إعالم الشباب والرياضة
تواصل دائرة شؤون األقاليم واحملافظات في وزارة
الشــباب والرياضــة توزيع هدية وزير الشــباب
والرياضــة عبــد احلســن عبطان الــى الفرق
الشعبية في عموم مناطق العراق.
وقال مدير عام دائرة شــؤون األقاليم واحملافظات
طالب املوســوي انــه مت جتهيــز  144الف العب
من الفرق الشــعبية بكرة القــدم بالتجهيزات
الرياضية الكاملــة في بغــداد واحملافظات ،وان
الدائرة تبــذل جهــودا كبيرة من اجــل ايصال
التجهيــزات الرياضيــة الكاملــة الــى الفرق
الشعبية في جميع محافظات العراق استعدادا
للمشــاركة فــي بطولــة كاس وزير الشــباب
والرياضة بكرة القدم للفرق الشعبية.
واضــاف املوســوي انــه مت االنتهاء مــن توزيع
التجهيزات الرياضية لالعبــي وفرق محافظات
نينوى وكركوك وصالح الدين وديالى واالنبار وبابل
وواسط والديوانية واملثنى والنجف االشرف وذي
قار وميسان ،ومن املؤمل التي أن تصل قوافلنا في
األيام املقبلة الى كربالء املقدسة والبصرة.

* املنسق اإلعالمي للجنة الصاالت

بيتزي :تجربة ألمانيا قوية ومفيدة

ّ
المشرف في مونديال روسيا 2018
السعودية تحلم بالتمثيل
العواصم ـ وكاالت:

أكــد مــدرب املنتخب الســعودي،
خوان أنطونيو بيتزي ،جاهزية فريقه
خلوض منافســات مونديال روســيا
الذي ينطلــق اخلميس املقبل؛ حيث
يخوض األخضر السعودي ،مواجهة
االفتتاح أمام املستضيف روسيا.
وقــال بيتزي ،في املؤمتــر الصحفي
عقب اللقاء الودي أمام أملانيا مساء
أول أمــس ،إ َّن املبــاراة كانت جتربة
قويــة ومفيدة كونهــا أمام حامل
لقــب كأس العالم ،وعلــى أرضه
ووسط جماهيره ..وأشار بيتزي ،إلى
رضاه عــن أداء العبي األخضر خالل
املباراة السيما الشوط الثاني الذي
ظهر فيه الالعبون نــ ًدا للمنتخب
األملانــي ،وكادوا يدركون التعادل في
اللحظات األخيرة.
وكان املنتخــب الســعودي ،اختتم
مبارياتــه التحضيريــة قبل كأس
العالم مبواجهــة أملانيا ،في مدينة
ليفركوزن األملانية ،التي انتهت بفوز

أصحاب األرض (.)2-1
ويســتعد املنتخــب الســعودي
للمشــاركة فــي نهائيــات كأس
العالــم  ،2018املقــرر إقامتها في
الفترة من  14حزيــران اجلاري وحتى
 15متوز املقبل ،في روســيا.وأوقعت
قرعة املونديال األخضر في اجملموعة
األولــى إلى جانــب أوروجواي ،مصر
وروسيا (البلد املضيف).
وكان املنتخب الســعودي قد تأهل
إلى نهائيــات كأس العالم ،محتالً
املركــز الثاني في ترتيــب اجملموعة
الثانية خلف اليابان.
ويسعى األخضر إلى الظهور بصورة
مشرفة للكرة الســعودية ،خاصة
أن التأهــل جاء بعد غيــاب دام 12
عا ًما.وميتلك األخضر ضمن صفوفه
العبــن بارزين فــي كافــة املراكز
سيخوضون مواجهاتهم باملونديال
حتت قيادة األرجنتيني خوان أنطونيو
بيتزي.
ومن املرشــحني بقوة حلراسة عرين
األخضر فــي العرس الكروي العاملي
عبداهلل املعيوف ،حارس الهالل الذي

من لقاء السعودية وأملانيا

ســاهم بدور كبير في تتويج فريقه
بالــدوري الســعودي للمحترفــن
ملوسمني متتاليني.
أيضا محمــد العويس،
ويتواجــد ً
حارس نادي أهلي جدة الذي شــارك
في  24مواجهة من أصل  26بالدوري
باإلضافة إلى املشاركة في البطولة
اآلســيوية وظهوره مبســتوى مميز
للغايــة مع فريقه منــذ االنضمام
لصفوفه.
أما بالنســبة خلط الدفــاع ،فتألق
عمر هوســاوي في املوسم املاضي
مع ناديه األهلي يجعله اخليار األول
بالنســبة لبيتزي إلى جانب ثنائي
الهالل ياســر الشــهراني ومحمد
البريك الذي قدم
موســما رائ ًعا مع
ً
األخير تكلل بلقب الدوري.
ومن أبــرز العبي خط الوســط في
األخضــر تيســير اجلاســم ،العب
أهلــي جــدة ،الذي شــارك في 11
لقاء بالدوري ســجل خاللها هدفا ً
وصنــع هدفني ،وعبــداهلل عطيف،
العب الهالل صاحب الـ 23مواجهة
بالدوري صنع خاللها هدفني لزمالئه

في الفريق.
ويقــود هجــوم األخضــر محمد
الســهالوي ،هداف تصفيات آسيا
برصيــد  16هد ًفــا ،باإلضافــة إلى
صناعتــه العديــد مــن األهداف
وأيضا من املمكن أن يعول
لزمالئــهً ،
بيتــزي كثيرًا على مهند عســيري،
هداف األهلي في البطولة اآلسيوية
برصيــد  3أهداف والــذي يقدم أدا ًء
متميزًا مع فريقه منذ بداية املوسم
احلالي.
وهناك أســماء أخرى التقل أهمية
عن هؤالء النجــوم مثل فهد املولد،
احملتــرف فــي ليفانتي اإلســباني،
ويحيى الشهري ،أفضل صانع ألعاب
في الســعودية واملنضم لصفوف
ليجانيس اإلسباني.
وتتوقع جماهير الكرة الســعودية أن
يقدم األخضر أدا ًء متميزًا حتت قيادة
األرجنتيني خوان بيتزي ،الذي ســبق
له التتويــج بالدوري التشــيلي مع
كاتوليــكا ،والــدوري األرجنتيني مع
سان لورينزو ،باإلضافة إلى لقب كوبا
أمريكا  2016مع منتخب تشيلي.

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

سمير خليل
من املؤمل ان تشــهد العاصمة بغداد
فعاليــات املهرجــان الثانــي لألفالم
الســينمائية القصيــرة الروائيــة
والتســجيلية واألنيميشــن ،الــذي
تنظمــه مؤسســة عيــون للثقافة
والفنون ،وتشــهد هــذه االيام جهودا
كبيــرة من اجــل حتضير واجنــاح هذا
املهرجان.
الفنــان االعالمــي عبــاس اخلفاجي
رئيــس املؤسســة ،رئيــس اللجنــة
العليــا للمهرجان حتــدث لـ(الصباح
اجلديــد) قائال" :نعمل علــى ان يكون
هــذا املهرجان تظاهرة فنيــة كبيرة،
لذلك بدأنــا حتضيراتنا بعمل مكثف،
وقمنا اوال بتشــكيل اللجان اخلاصة
به والتــي تقدمتها اللجنــة العليا،
وتشكلت برئاســتي وعضوية الروائي
والناقد عبــاس لطيف عضو مجلس
االدارة املدير الثقافي في املؤسســة،
واخملرج الســينمائي بشير املاجد مدير
املهرجان ،والكاتب واالعالمي الدكتور
عبد الكــرمي الزهيري مديــر العالقات
واالعالم فيه ،والفنان حيدر عبد الكرمي
الربيعــي عضو مجلــس االدارة املدير
التنفيذي له ،والفنان راســم منصور
املنسق العام للمهرجان.
وتابع :مت االتفاق وتوزيع املهام وتشكيل
اللجان اخلاصة باملهرجان وهي اللجنة
التحضيرية ،وجلنة العالقات واالعالم،
وجلنة التشــريفات واالســتقبال .ومت
حتديد موعد انطالقه فــي بداية متوز/
يوليــو املقبل ،وكذلــك التأكيد على
توجيه الدعوات لفنانني ســينمائيني
من العرب واألجانب ،وان يكون شعار ه
(السينما ذاكرة الشعوب).
وأضــاف :تقــرر ان تكــون الــدورة
الســينمائية لهذا العام باسم الرائد
السينمائي ضياء البياتي ،عرفانا ً بدوره
املتميــز والكبير والتاريــخ العريق في

الصباح الجديد  -وكاالت:
وزعت في البرملــان البريطاني وثيقة
يتعني مبوجبهــا على أعضاء مجلس
اللــوردات التوقف عن النوم (الغفوة)
خالل اجللسات الرسمية.

اليونان ،وأنهما يعكفان مع ابنته الكبرى
نور على التجهيز للحفل.
وأشــار املصــدر ،أن فكرة انتشــار مثل
هذا اخلبر بشــأن زفاف عمــرو دياب ،ودينا
الشربيني في اليونان ،فكرة طريفة لكن
ال أســاس لها من الصحــة ،خاصة وأن
"دياب" يعتزم االنتهاء من ألبومه اجلديد
املقرر صدوره في اب/أغسطس املقبل في
األسواق.
يذكر أن عمرو دياب ارتبط اســمه مؤخرًا
بالفنانة الشــابة دينا الشــربيني بعد
ظهورهما م ًعا في العديد من املناسبات،

السينما العراقية ،ومت اختيار الفنانني
الذين ســيتم االحتفاء بهم من الرواد
والشباب الذين أسهموا بتقدم عجلة
الســينما العراقية الى االمام ،وحتديد
مكان اقامة املهرجان والضيوف العرب
واالجانب في بغداد ،واختيار شــبكة
االعالم العراقي الراعي الرسمي له.
ومت حســب ما ذكر اخلفاجي التأكيد
على ان يكون املهرجان كرنفاال وطنيا
خالصا غير ربحي ،وبعيدا عن الصبغة
التجارية ،يخدم احلركة الســينمائية
الشــبابية وتطلعاتها املســتقبلية،
وان يكون ســمة ثقافية فنية عراقية
ناضجة تليق باسم العراق وبغداد ".

وذكــرت صحيفــة " "The Timesأن
الوثيقة اجلديدة حتض اللوردات
على اتباع قواعد السلوك
املناسبة في البرملان.
وتشير الوثيقة بنحو

كما ظهــرت معه فــي حفالته التي
أقيمــت فــي الداخــل واخلارج
لتؤكــد شــائعة وجود
عالقة عاطفية
بينهما.

شــركة "آي بي إم" األميركية ،في صدارة
قائمة مكونة من " 500ســوبركمبيوتر"
على مستوى العالم.
ويضــم الكمبيوتر  4608خــوادم ،وذاكرة
داخلية  10بيتابايتس ،فيما تزيد ســرعة
أدائه مليون مرة على متوســط ســرعة
الكمبيوتر االعتيادي.
وإلبقائه بــاردا ،يحتاج "ســوميت" إلى
اربعة آالف غالون من املياه في الدقيقة.
وسوف يستعمل الكمبيوتر احلديث على
نطاق واسع في اجملال الطبي ،اذ بإمكانه
حتليل كميــات مهولــة مــن البيانات
واملســاعدة على التعرف على مسببات
األمراض اجملهولة.

كل يدعو لفريقه في أغنية
مونديال روسيا 2018
الصباح الجديد  -وكاالت:
نشــرت قناة يوتيوب اخلاصة باملغنــي ،نيكي جام،
فيديو كليب األغنية الرسمية لكأس العالم ،والتي
أداها الفنان مبشاركة ويل سميث ،واملغنية األلبانية
إيرا إســتريفي.وأنتج أغنية املونديال األميركي دي
جي ديبلو .وستبدأ مباريات كأس العالم يوم الرابع
عشــر من حزيران /يونيو اجلاري ،مبباراة بني منتخب
روســيا ومنتخب اململكة العربية السعودية ،في
ملعب بوجنيكي بالعاصمة موسكو.
وتســتمر مباريات كأس العالم حتى اخلامس عشر
من متــوز /يوليو  ،2018وســتجري فــي  11مدينة

أكــدت الفنانة لوســي
أنها راضية عن نفســها
بنســبة تصل إلى ،85%
مضيفــة :لــو لــم اكن
راقصة مختلفة ومميزة ال
ميكن ان اكون ممثلة جيدة.
وأشارت إلى أنها تعلمت
الرقص في معهد الباليه،
وأنها دخلت عالم الرقص
الشــرقي بشكل مهذب
لــه قواعــد وضوابــط،
الفتة إلــى أنها لم تفكر
للحظة واحــدة في ترك
الرقص ،وأن لها جمهورا
يصر على حضور فقرتها
االستعراضية قبل املوعد

وعن االفالم املشــاركة أوضح قائال" :
تلقت اللجنة عــددا كبيرا من االفالم
ومن شــتى الــدول كمصــر ،وايران،
واملغرب ،وســوريا ،وليبيــا ،والدمنارك،
لكن اللجنة ارتأت اختيــار  29فيلما،
علما ان الدورة االولى للمهرجان والتي
اقيمــت عام  2016ضمــت  60فيلما،
لكنه كان محليــا " .اما عن موضوع
التمويل فقال" :حقيقــة ان التمويل
والدعم املادي هو العائق االكبر امامنا،
لقد طرقنا جميع األبــواب ،وتواصلنا
مــع وزارات ،وشــركات ،واشــخاص،
ولكننا مازلنــا باالنتظار ،الدعم جاءنا
فقط من وزارة الداخليــة التي امنت

لنا تأشــيرات دخول ضيوفنا من خارج
العراق ،وكذلــك مدينة الفن ومديرها
الدكتور حكمت البيضاني الذي قدم
لنــا الدعم اللوجســتي مــن اجهزة
عرض ،والبرومــو اخلــاص باملهرجان،
وتلقينا وعدا من شــركة آسيا سيل
بتســديد اجور عشر غرف في الفندق
الذي ســيينزل فيه الضيوف  ،إضافة
الى شــبكة االعالم العراقية الراعي
االعالمي الرســمي للمهرجان ،ونحن
نتوجه بالشــكر لكل من قدم الدعم
ونأمل من خــال جريدتكم املوقرة ان
تبادر جهات اخرى لدعم هذا الكرنفال
الوطني االبداعي".

البرلمان البريطاني "يمنع النوم" في جلساته

"سوميت" أسرع كمبيوتر في العالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت الواليات املتحدة ،عن أسرع كمبيوتر
في العالم بعد ســنوات من بدء العمل على
تطويره ،لتستعيد الصدارة في هذا اجملال مرة
أخــرى من الصني .وأعلن مختبــر "أوك ريدج"
الوطنــي عن الـ"ســوبركمبيوتر" الذي أطلق
عليه اسم "ســوميت" ،ويبلغ حجمه حجم
ملعبي تنس تقريبا ،فيمــا يزيد وزنه على وزن
طائرة جتارية .وبإمكان "ســوميت" إجراء 200
كوادرليون (مليون مليار) عملية حســابية في
الثانية ،ليتفوق على الرقم القياسي السابق
الــذي حققــه الكمبيوتر الصينــي "صنواي
تايهواليت" بـ 93كوادرليون عملية حســابية
فــي الثانية .وأصبح "ســوميت" الذي طورته

لوسي

روسية.
وكان عــدد مــن املغنني العرب قــد ادوها
برفقة مغنني عامليــن بلهجات بالدهم التي
تأهلت للعرس الكروي املقرر صيف العام احلالي
في روسيا.
وجــاءت األغنية باللهجة املصريــة بأداء ثنائي
مشــترك "دويتو" ،جمع ديرولو ،واملغني املصري
تامر حسني.
ودعا تامر حسني الى الوقوف إلى جانب منتخب
"أم الدنيا" شــاكرا اجليل اجلديد من الالعبني الذين
رسموا الفرحة على وجوه املصريني.

احملدد عشر دقائق.
ولفتــت خــال لقائها
"عقــارب
ببرنامــج
الســاعة" ،إلــى أنها ال
تســتمتع بتصويرها في
أثناء فقرة رقصها ،لذلك
فإن الفيديوهات اخلاصة
برقصاتها قليلة للغاية.

كاظم الساهر

التخطيط إلقامة حفل زفاف
عمر دياب ودينا الشربيني
الصباح الجديد  -وكاالت:
بعد تــردد خبر اقتراب حفــل زفاف عمرو
دياب ،والفنانة الشــابة دينا الشــربيني،
بعد عيد الفطر املبــارك بإحدى اجلزر في
اليونــان ،حدثت فوضى بــن رواد مواقع
التواصل االجتماعي بســبب تســريب
التفاصيــل الدقيقــة والكشــف عــن
صحتها.
وخرج أحــد املقربني من النجــوم عمرو
دياب ،لنفي كل ما أشــيع مؤخرًا بوجود
نية لدى عمرو دياب في إقامة حفل زفاف
على الفنانة الشــابة دينا الشربيني ،في

أخبــارهــــــــــم

"عيون" تقيم مهرجان الفيلم
الدولي القصير في بغداد

إرث العصر الزيتوني
بالرغم من مرور وقت ليس بالقليل (أكثر من  15عاماً) على
زوال ما كان يعرف بـ "العصر الزيتوني" نسبة لطغيان وباء
العسكرة ولونها األشد طغيانا ً (الزيتوني)؛ إال أن مخلفات
وتقاليد وسلوكيات ذلك العصر ما زالت ال باقية وحسب
بل متددت الى تضاريس أوســع ،بفضل من تلقف مقاليد
أمور البلد بعد انتشــال مارشــال ذلك العصر من جحره
األخير .هذا الوباء (العســكرة) اســتباح كل تفصيالت
العيش على تضاريســنا املنحوســة ،وهو اليوم لم يعد
محصورا ً بأجهزة الدولة العسكرية واألمنية وحسب بل
أوجد جيوشــا ً وأجهزة وفصائل مسلحة وثكنات خارجة
عن نطاق سيطرة الدولة وقوانينها ،وحتول بفعل األحداث
التي عصفت بالبلد بعد اجتياح عصابات داعش ألكثر من
ثلث األراضي العراقية؛ الى ما يشبه الطاعون الذي التهم
كل ما تبقى من إمكانات وفرص السترداد الوطن لعافيته
التي أهدرتها عقود من العســكرة والسياسات املتهورة.
إن اســتمرار املوقف املتواطئ واملتخــاذل من كل مظاهر
العســكرة خارج إطار مؤسسات الدولة الشرعية ،يعني
انعدام أية فرصة حقيقية أمــام ما يفترض أنها مرحلة
للبنــاء وإعادة اإلعمــار .وقد برهنت التجربــة على زيف
ادعاءات هذه القوى املسلحة (عشائرية كانت أم عقائدية)
جتاه مشــروع بناء مؤسسات دولة فاعلة ورصينة ،وظلت
دائما ً تبذل قصارى جهدها كي تبقى الدولة ومؤسساتها
ضعيفة ومنتهكة وعاجزة عن أداء واجباتها الدستورية،
وكي تبقى هي (الفصائل والعشائر املسلحة) املالذ األكثر
موثوقية لقطاعات واســعة من ســكان هــذه املضارب
املنحوســة .ومع مثل هذه املعطيات وتوازن القوى اخملتل
لصالح القوافل املســكونة بهمــوم "العصر الزيتوني"
يصبــح أمر العراق اجلديد حديــث خرافة ،وهذا ما تؤكده
األحــداث من دون انقطاع ،حيث تفــرض هذه القوى ومن
شــتى الرطانات والهلوسات واألزياء؛ سطوتها وخطابها
وضيق أفقها على قطاعات واســعة من املســتضعفني
واليائسني من نصرة الدولة والقانون لها.
لن جنافي املوضوعية واإلنصــاف ،عندما نقول أن طبيعة
القوى املتنفــذة جميعها ومن دون اســتثناء؛ غير قادرة
على الشــروع بخطوات فعلية وشجاعة صوب مشروع
بناء الدولة احلديثة ،وهم جميعــا ً وبعيدا عن ادعاءاتهم
واســتعراضاتهم ،ال يجيدون ســوى موهبة إعادة تدوير
املشــهد احلالي ،على اســاس وطيد من تقاسم حصص
الوليمة األزليــة .هذه املعادلة ســتبقى تفرض تعاظم
هيمنة الفصائل املســلحة وســطوة السالح اخلارج عن
مشــيئة الدولة والقانون ،بوصفه السند املوثوق حلماية
مصالح وإقطاعيات وامتيــازات الكتل املتنفذة .كما لم
يعد ســرا ً حجم نفوذ هــذه الفصائــل وزعماءها ،داخل
مؤسسات الدولة وال ســيما العسكرية واألمنية منها،
حيث حترص هــذه القوى على وصول ممثليها الى ســنام
تلك الوزارات والهيئات واملؤسســات ،وفقا ً لســن نظام
احملاصصة الذي شــرع األبــواب أمام حيتــان هذه الكتل
الســتباحة ما تبقى من حطام الدولة وأســابها .كما
أهدرت سياســات ومغامرات النظام املباد ،والذي اعتمد
منهج العســكرة وإشــعال احلروب وقيم الثكنات على
شــرائح اجملتمع جميعها من دون اســتثناء ،واصل ورثة
أسالبه احلاليني نهج الدمار الشامل هذا من دون وجع من
قلب أو عقل أو ضمير .لذلك نشاهد اليوم سطوة خريجو
الثكنات وتلك احملارق على مقاليد أمور الدولة واجملتمع ،في
وقت نحن بأمس احلاجة فيه لتصدي نوع آخر من املالكات
والزعامــات ال عالقــة ملواهبها وتخصصاتهــا مبوروثات
العصر الزيتوني ،مالكات ومشــاريع ورؤى تؤســس على
أنقاض الثكنــات وأكداس العتــاد؛ ورش للتنمية والبناء
تعيد لهذا الوطن املنكوب عافيته وتوازنه واستقراره..
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خاص إلى أن الســلوك فــي البرملان
خالل األشــهر األخيرة املاضية
لم يســتوف املعايير التي
ينبغــي أن يلتــزم بها
السياسيون.

ومت حتديــد أهــم التصرفــات "غير
الالئقــة" مــن قبــل اللــوردات في
املــدة األخيــرة ،كالغفوة فــي أثناء
جلسات البرملان واحلديث بصوت عال
والصـراخ.

اتفق كاظم الساهر على
إحيــاء مهرجان زحلة في
محافظة البقاع اللبنانية
ومهرجــان اهدنيات في
منطقة اهدن في شمال
لبنان إلى جانب حفل اخر
في منطقة فقرا ،مقابل
اتعــاب مرتفعــة ،ومــن
املســتغرب أن الفنانــن
اللبنانيني ال يحلمون مبثل
تلــك األســعار املرتفعة
التــي رمبا ينالــون ربعها
في حــال كان الفنان من

الصــف األول ،واألبرز من
بينهــم على املســتوى
اللبناني ممكن أن يحصل
على مبلــغ  70الف دوالر
ليس اكثر.

ريم مصطفى
كشفت الفنانة الشابة
رمي مصطفــى مــن أنها
تختــار أعمالهــا بعناية
كــي ال تكــرر نفســها
إلصرارها علــى النجاح،
موضحــة أنهــا تتمنى
تكرار جتربة الوقوف أمام
الفنان الكبير عادل إمام
مرة أخرى بعد مسلسل
"مأمــون وشــركاءه"
العام قبــل املاضي ،إلى
جانــب وقوفهــا أمــام
محمد رمضــان صاحب
اجلماهيرية العريضة بني
الشــباب في مسلسل
"األســطورة" ،موضحة
أنهــا حتب تقــدمي األدوار
التــي حتمــل انفعاالت

متنوعة كي تســتطيع
أن تبرز مواهبها وأدواتها
التمثيلية
وأشــارت أنهــا ال
تســتطيع أن تشــاهد
كل األعمــال في رمضان
بســبب ضيــق الوقت
وانشــغالها بالعمــل،
ولكنهــا تســتطيع أن
تتابع األعمال بعد شهر

العراقيون بين األكثر حصوال على الجنسية السويدية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت أعــداد األشــخاص
احلاصلني على اجلنسية السويدية
خالل الســنوات الثــاث املاضية ،إذ
حل العراق رابعا ضمن قائمة البلدان
التي حصل مواطنوها على اجلنسية
السويدية ،فيما احتل السوريون
الصدارة.
وقالت مصلحة
الهجــرة

الســويدية فــي بيــان لها نشــر على
موقعها الرسمي ،أمس السبت ،إن أكبر
اجملموعات التي احتفلت بحصولها على
اجلنســية يوم العيد الوطني للســويد
خالل األســبوع اجلاري ،هم الســوريون
والصوماليون ،وجاء العراقيون في املرتبة
الرابعة.
وأوضحــت املصلحــة أن هنــاك زيادة
مســتمرة في عدد املواطنني اجلدد خالل
الســنوات الثالث املاضيــة ،حيث منح
 35867شــخصا اجلنســية السويدية
خالل العــام  ،2015فيما وصل العدد إلى
 55420شخصا في عام .2017
وبينــت "خــال عامــي ،2017-2016
تضاعف عدد السوريني وعدميي اجلنسية
الذين حصلوا على اجلنسية السويدية،
ويعــود ذلك إلى الزيــادة الكبيرة التي
شــهدتها الســويد في عدد طالبي
اللجوء من سوريا قبل بضع سنوات،
بينما شكل الصوماليون ثالث أكبر
مجموعــة بني احلاصلني اجلدد على
اجلنسية الســويدية ،حيث وصل
العديد منهم إلى الســويد عام

 ،2007وهو العام الذي تــا إعالن إثيوبيا
احلــرب على الصومــال ،لكن حصولهم
علــى املواطنــة الســويدية تأخر حتى
عــام  .2015وهنــا قائمة بأكثر عشــرة
بلدان حصل مواطنوها على اجلنســية
السويدية خالل آخر  3سنوات:
عــام  1 2018ســوريا .2 4136 :مــن ال
يحملــون جنســية .3 3158 :الصومال:
 .4 2851العراق .5 967 :أفغانستان757 :
 .6إيران .7 709 :بولنــدا .8 695 :تايالند:
 .9 693إريتريا .10 647 :اململكة املتحدة:
.583
عام  1 2017ســوريا .2 8031 :الصومال:
 .3 6948من ال يحملون جنســية6012 :
 .4العراق .5 2690 :أفغانســتان.6 2169 :
تايالنــد .7 2064 :بولنــدا .8 1598 :إيران:
 .9 1550إريتريا .10 1301 :تركيا.1221 :
عام 1 2016الصومال .2 7988 :ســوريا:
 .3 4098من ال يحملون جنســية3624 :
 .4العــراق .5 2939 :تايالنــد.6 2180 :
أفغانســتان .7 2103 :بولنــدا.8 2006 :
إيران .9 1232 :إريتريــا .10 1068 :تركيا:
.1063

"الدرون" بدل النساء في
عرض لألزياء بالسعودية
الصباح الجديد  -وكاالت:
أثار عــرض أزياء ُوصــف بأنه
"مناســب لشــهر رمضان"
وأقيم في الســعودية ،جدال
كبيــرا الســتبدال العارضات
بطائرات الدرون.
ومن احملتمل أن منظمي العرض
فــي العاصمــة الســعودية،
الرياض ،يحاولون إعادة صياغة
فكرة استعمال طائرات الدرون
املطروحــة مــن قبــل ماركــة
دولتشــي آند غابانا ،في شباط/
فبراير املاضي.
وعرضــت دار األزيــاء اإليطاليــة
أحدث تشــكيالتها من حقائب اليد،
باســتعمال طائرات الــدرون بدال من
العارضات .ورمبــا كانت الفكرة مغامرة
إلقناع حشد من  600شخص من جيل
األلفية ،ودفعهم إلغالق شبكة واي فاي
واالستمتاع بالعرض.
ومع ذلــك ،يبدو أن هذا األمــر لم يكن
مشكلة بالنسبة للســعوديني الذين
قاموا بعرض األزياء بنجاح غير متوقع.

وعــادة ،يتم تخصيــص عــروض أزياء
النســاء في الســعودية جلمهور اإلناث
فقط ،لذلك كان العرض املثير "املبتكر"
وســيلة جلذب أنظــار الذكــور ،وجعل
العرض "مناســبا" لشهر رمضان ،وفقا
ألحد منظمي الفعالية الذي حتدث إلى
موقع .New Arab

