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

15
بيتانا حكما لمواجهة 
روسيا والسعودية.. غدًا

11
رجال ووقائع في الميزان

"الحلقة 28"

6
نزع األسلحة النووية كليا 
من شبه الجزيرة الكورية 

2
بوتين الفائز الوحيد من 
االضطرابات الحالية في 

الشرق األوسط

Wed. 13 Jun. 2018 issue (3958) األربعاء 13 حزيران 2018 العدد )3958(

ASSABAH ALJADEED

16 صفحة

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

بغداد - وعد الشمري:
حّذر حتالف سائرون من دخول العراق 
في مــأزق خطير بســبب محاوالت 
االنتخابات،  نتائــج  علــى  القفــز 
موضحاً أن معاجلــة األخطاء يكون 
باعتماد اآلليات الدســتورية وليس 
بتدخل الســلطات كل في شــأن 
دعا  وفيما  بتداخلهــا،  أو  األخــرى، 
تيار احلكمــة إلى معاجلة ما خلفته 
اجللسة األخيرة جمللس النّواب والتي 
مت فيهــا التصويت علــى التعديل 
الثالث لقانون االنتخابات عبر بوابة 
احملكمــة االحتادية العليــا، اتهمت 
اخلاســرون  التميمي  النائب ماجدة 
الى  البــاد  االنتخابــات بجر  فــي 

اجملهول.
وقال القيادي في حتالف سائرون رائد 
فهمــي في تصريح إلــى "الصباح 
اجلديــد"، إن "االزمــة بــدأت تأخذ 
منحى خطيراً وعلى اجلهات املعنية 
ان تأخذ دورها فــي رأب التصدعات 

ومعاجلة املشكات".
وتابع فهمي أن "هناك جهات حتاول 
االنتخابية  العمليــة  اعاقــة  عدم 
والتداول الســلمي للســلطة عن 
املطلوبة  النهايــات  إلــى  الوصول 
دســتورياً، مــن خــال سلســلة 
مطالبــات من البعــض مثل الغاء 
نتائــج االنتخابات بدايــة من خال 
العــودة إلــى العد والفــرز اليدوي 
واحراق الصناديــق كما حصل قبل 

ايام".

وأشــار القيــادي في ســائرون إلى 
للغاية  خطيــرة  العملية  "هذه  أن 
بحنكة  معهــا  التعامل  وينبغــي 

ووفقاً للسياقات القانونية".
أن "حتالف ســائرون  وأكد فهمــي 
مع اعتماد االليات الدســتورية في 
معاجلة مظاهــر اخللل في العملية 

االنتخابية".
وحتدث عن "قفز علــى الصاحيات 
يحصــل حالياً وكذلــك تداخل في 
صخب  الثارة  ومحاولة  الســلطات 
بنتائج  االعتراف  عدم  بامل  خارجي، 

االنتخابات".
واتهــم فهمــي "اخلاســرين فــي 
التشــبث  ينوون  والذين  االنتخابات 
بالســلطة باثارة الوضع ودفع البلد 
إلى ازمة مفتعلة، فهم من وضعوا 
اخلاصة مبعاجلة  القانونية  الضوابط 
اخلــروق االنتخابية وهــم من جلبوا 

اعضاء املفوضية احلاليني".
وفي السياق نفســه، أكدت النائب 
ماجدة التميمي املنضوية في ائتاف 
تهويل  "عملية  هناك  أن  ســائرون، 
في قضية حرق الصناديق ألســباب 
سياســية يقوم بها اخلاسرون، وفي 
مقدمتهــم هيئة رئاســة البرملان 
)فــي إشــارة إلــى رئيــس البرملان 
ســليم اجلبوري ونائبــه األول همام 
حمودي اللذان خسرا مقعديهما("، 
مضيفة:" اخلاســرون ال يتوانون عن 
إحراق البلد والذهاب به إلى اجملهول 

طاملا أن مصاحلهم تضررت".

وقالت التميمي في تصريح صحفي 
أن  اجلديــد"   "الصبــاح  تابعتــه 
الصناديق  أن  املتوافــرة  "املعلومات 

لــم حتتــرق وان هنالــك نســخا 
محفوظة ملا احتــرق في املفوضية 
)لنتائج فــرزه(، لكن ما يجري هو ما 

يريده الفاســدون الذيــن كانوا هم 
أنفســهم ضدي حني اســتجوبت 
املفوضية الســابقة ألنهــم كانوا 

منحازين لها جـــراء انسجامهـــا 
مـع مصاحلهـم".
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الخاسرون في االنتخابات ال يتوانون
عن إحراق البلد والمضي به إلى المجهول

املتسبب باحلريق ما زال مجهوالً

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت قيــادة القــوة اجلويــة 
الثاثاء، تسلمها  أمس  العراقية، 
 "T50" الدفعة الثانية من طائرات

الكورية.
وقالــت القيادة في بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
إنها "تسلمت الدفعة الثانية من 

طائرات T50 بعدد 6 طائرات".
الفريق  اجلوية  القــوة  قائد  وكان 

الركــن أنور حمه أمــني أكد، في 
 T50وقت ســابق، أن طائــرات الـ
املقاتلــة تعتبــر مــن الطائرات 
احلديثة جــداً ملا حتويه من أجهزة 
اســتطاع  ومعــدات  دقيقــة 
وأسلحة تصويب غاية في الدقة.
وكانــت وزارة الدفــاع أعلنت في 
وقت سابق، وصول الدفعة االولى 
من طائرات T50 الكورية لقاعدة 

الشهيد محمد عاء اجلوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير النفط، تأهيل وتشغيل  
الناقل  الســتراتيجي  األنبــوب 
للنفط اخلــام )16( عقدة واملمتد 
مــن حقول كركــوك الى بيجي 
قياســي  بوقت  بغداد  الى  ومنه 
ووفق االمكانات املتوفرة، مشيدا 
شــركة  في  العاملني  بجهــود 
واملشــاريع  االنابيــب  خطــوط 
النفطية وجميع اجلهات الساندة 
ام  النفطية  سواء من الشركات 
القوات األمنية وشرطة الطاقة .
  وقــال وزير النفط جبار اللعيبي 
اجلديد  الصباح  تلقــت  بيان  في 
نســخة منه امس، ان طاقة هذا 
االنبــوب تبلغ )40( الــف برميل 
يوميــا ويبلــغ طولــه اكثر من 

180 كيلــو متر ، ويجهز مصافي 
بيجــي والدورة  بالنفــط اخلام ، 
فضا عن محطة القدس لتوليد 
الكهربائيــة شــمال  الطاقــة 
بغداد ، مشــددا علــى  األهمية 
احليوي  االنبوب  لهذا  االقتصادية 
اخلام  بالنفط  املصافي  تزويد  في 
واالستغناء عن نقله باحلوضيات، 
األمر الــذي يعني توفيــر أموال 

النقل، للخزينة االحتادية . 
عملية  شــملت  البيان:  واضاف 
آالف  رفع  االنبــوب  هــذا  تاهيل 
واخمللفات  واأللغــام  املقذوفــات 
احلربيــة التي زرعتهــا عصابات 
داعش علــى امتداد مســاحات 

واسعة من االنبوب .
تفصيات ص7

نينوى ـ الصباح الجديد:
أمس  العراقية،  القوات  متكنت 
القبض على  إلقاء  الثاثاء، من 
مسؤول تنفيذ عمليات اإلعدام 
داعش،  تنظيم  فــي  اجلماعية 
مركز  املوصل،  مدينة  شــمال 

محافظة نينوى.
وقــال الناطق باســم مديرية 
شــرطة نينوى، النقيب احمد 
العبيــدي، في تصريح صحفي 
األمنيــة متكنت  "القــوات  إن 
مــن القبــض على مســؤول 
اإلعدامــات في داعــش املدعو 
حــارث أبــو ســيف الهالي، 
وامللقب بـ )البّتــار(، في ناحية 

الرشيدية شمال املوصل، حيث 
كان مع جنله ضبيان الهالي".

ويعد الهالي من أبرز مسؤولي 
االعدامــات اجلماعيــة في ما 
ونفذ  نينوى"،  "والية  بـ  يسمى 
في  االعــدام  عمليــات  مئات 
احملافظة، منذ ســقوط  عموم 
العاشر من حزيران  املوصل في 

.2014
يذكــر ان تنظيــم داعش نفذ 
حمات اعدامات واســعة ابان 
بحق  نينوى  حملافظــة  احتاله 
ابنــاء مــن احملافظــة بتهمة 
مع  و"التخابر"  "التجســس" 

احلكومة العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
"القضــاء"  صحيفــة  كشــفت 
اإللكترونية الصادرة عن الســلطة 
إقليــم  حتــول  عــن  القضائيــة، 
كردســتان الــى "مركــز" لتجارة 
األعضاء البشــرية، مشيرة الى أن 
موقع التواصــل االجتماعي "فيس 
بوك" صار وســيلة مهمة في رواج 

هذه التجارة.
وذكرت الصحيفــة ان مفارز األمن 
بابل، متكنت  الوطني في محافظة 
في شهر شباط املاضي من القبض 
باألعضاء  تتاجــر  عصابــة  علــى 

التواصل  موقــع  عبــر  البشــرية 
مستغلة  "فيسبوك"،  االجتماعي 

املعوزين مقابل مبالغ مادية.
ومن خال التحقيق ظهر أن عمليات 
أخرى متت وان ضحاياها معظمهم 
يتنازلون عن  إذ  الفقــر،  يعانون  ممن 
أعضائهم مقابل مبالغ مادية وهذا 
ما أكده قضاة وضباط في الشرطة، 

بحسب الصحيفة.
وفي مــن األوراق التحقيقية التي 
أفادت  "القضــاء"،  عليها  حتصلت 
األعضاء  بتجــارة  متهم  اعترافات 
محافظــة  يســكن  البشــرية 

الديوانيــة، بأنه اســتخدم "فيس 
بوك" للبحث عن فقراء يرومون بيع 
واتفق مع عدة مواطنني  أعضائهم 
البصــرة وبغداد لبيــع الكلى  من 

خاصتهم.
املتهــم الذي يواجــه احملاكمة اآلن 
يعمل وســيطا مبقابل مــادي لدى 
تاجــر آخــر فــي أربيل يوفــر هذه 
مرضى،  إلى  مهولة  مببالغ  األعضاء 

كما قال.
وعــن كيفية تعرفه علــى التاجر، 
ذكــر أن مواقع التواصل االجتماعي 
جمعته به وعرض عليه بيع كليته، 

وعند املوافقــة وإجراء العملية في 
أربيل حتت يد طبيــب هندي عرض 
عليه التاجر هناك جلب أشــخاص 
آخريــن مبقابل مادي، كمــا أفاد في 
معــرض اعترافاتــه أمــام قاضي 
االجتار  مبكافحة  اخملتــص  التحقيق 

بالبشر.
بالتعرف  الوسطاء  هؤالء  وينشغل 
على أشــخاص عبــر "فيس بوك" 
املادية  احوالهم  عن  التقصي  ويتم 
ومســتوى ثقافتهم بعدها يبدأون 

بعرض الصفقة.
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النزاهة تطالب بمعالجة الخلل في قانون التعليم العالي األهلي تجارة األعضاء البشرية تنشط في كردستان عبر "فيس بوك"

القوة الجوية تتسلم
الدفعة الثانية من طائرات 

"T50" الكورية

تشغيل الخط االستراتيجي الناقل 
للنفط الخام كركوك - بيجي - بغداد

إعتقال مسؤول اإلعدامات
الجماعية في تنظيم داعش

برلمان كردستان يفشل مجددًا في المصادقة 
على قانون التقاعد وامتيازات الدرجات الخاصة 

الموصليون وصفوا عناصر داعش 
بـ"الوحوش المدربة" في يوم السقوط األول 23

تحالف سائرون يتهم نّواب التعديل الثالث:

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:

قادت مديرة صندوق النقد الدولي 
كريســتني الجارد هجوما شنته 
العاملية  االقتصاديــة  املنظمات 
أوال“  ”أميــركا  ضــد سياســة  
الرئيس  ينتهجها  التي  التجارية 
دونالــد ترامــب، وحــذرت من أن 
الغيوم التي تخيم على االقتصاد 
تلو  ”تــزداد قتامــة يوما  العاملي 

اآلخر“.
وتراجع ترامــب عن املوافقة على 
اتفقت  مشــترك  ختامي  بيــان 
السبع في كندا  عليه مجموعة 
مطلع األسبوع حتدث عن احلاجة 
إلى ” جتارة حــرة وعادلة ومفيدة 
احلماية  واحلاجة حملاربة  لطرفيها“ 

التجارية.
األميركــي  الرئيــس  ويشــعر 
التجاري  العجــز  إزاء  بالغضــب 
الواليات  الكبير فــي معامــات 
رئيســيني،  حلفاء  مــع  املتحدة 

وقد فرض رســوما جمركية على 
واردات املعادن.

املاضي  االثنني  يــوم  ترامب  وغرد 
ستسمى  العادلة  ”التجارة  قائا 
اآلن جتارة حمقاء إذا لم تكن جتارة 

الند للند“.
أطلقــت الجارد  ذلك  وردا علــى 
الشيء  بعض  مســتترا  هجوما 
على سياســة ترامــب التجارية 
قائلــة إن التحديــات التي تقف 

في طريق إجراء التجارة تدمر ثقة 
الشركات، التي تضررت أصا منذ 
قمة الســبع التي عقدت مطلع 

األسبوع.
وقالت إن الصندوق الذي يتخذ من 

واشنطن مقرا يصر على توقعاته 
لنمو عاملي نسبته 3.9 باملئة هذا 
العام والعام املقبل. مبينًة " لكن 
الغيــوم في األفق، والتي أشــرنا 
إليها قبل نحو ستة أشهر، تزداد 

قتامة يوما تلو اآلخر".
وأضافت ”السحابة األكبر واألكثر 
قتامــة التــي نراها هــي تدهور 
املعنويات الــذي نتج عن محاولة 
للتصدي للطريقة التي جُترى بها 
التجارة، والتي تدار بها العاقات، 
املنظمات  بهــا  تعمــل  والتــي 

املتعددة األطراف“.
بعد  تتحــدث  الجــارد  وكانــت 
املستشارة  مع  برلني  في  اجتماع 
األملانيــة أجنيا ميركل ورؤســاء 
والبنك  العاملية  التجارة  منظمة 
الدولية  العمل  ومنظمة  الدولي 

والبنك األفريقي للتنمية.
الى ذلك قالت املستشارة األملانية 
ميركل إن االحتاد األوروبي سينفذ 
الرسوم  على  ردا  مضادة  إجراءات 
اجلمركيــة األميركيــة ووصفت 

مجموعة  لبيــان  ترامــب  رفض 
علــى  ”يبعــث  بأنــه  الســبع 

االكتئاب“.
نشوب  من  املستثمرون  ويخشى 
وإن كانت األســواق  حرب جتارية، 
ظلت هادئة نســبيا يــوم االثنني 
املاضي بعدما شهدت تذبذبا في 

التعامات املبكرة.
من جانبه قال املدير العام ملنظمة 
أزيفيدو  روبرتو  العامليــة  التجارة 
في مؤمتــر الصحفي فــي برلني 
التصعيد  هــذا  نوقف  أن  ”علينا 
في التوترات. أي عملية تناطح لن 

تكون مفيدة“.
الواليات  انتقــد ســلوك  كمــا 
التجارة  منظمــة  فــي  املتحدة 

العاملية.
”الواليات املتحدة  أزيفيدو  واضاف 
اإلجراءات  على  أكبر  بصورة  تركز 
الثنائية، بل وفــي بعض األحيان 
الفردية، وهو شيء ال يدعم نظام 

التجارة املبني على قواعد.
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تقريـر

صندوق النقد الدولي يشن هجومًا على سياسة ترامب التجارية

كريستني الجارد

تقرير

بغداد - أسامة نجاح:
العليــا  املفوضيــة  كشــفت 
املســتقلة لانتخابات في العراق 
يــوم، أمس الثاثــاء، عن تقدميها 
ملفات إلى القضــاء حتتوي على 
خروقات مارســتها بعض اجلهات 

السياسية في املراكز االنتخابية، 
مشــيرة في الوقت نفســه، الى 
التي  بالقــرارات  التزامهــا  عدم 
النــواب،  مجلــس  مــن  صدرت 
القانون  والتي ال تنســجم مــع 
والدســتور العراقــي، فيمــا بنّي 

نواب من كتل برملانية شــتى إلى 
اخلاسرة  السياســية  األحزاب  أن 
في االنتخابات تعمل على تأجيج 
وإدخــال  السياســية  األوضــاع 
العراق في فراغ دستوري من خال 
إعادة العد والفــرز اليدوي والذي 

سيؤدي الى تأخر تشكيل البرملان 
واحلكومة.

وقــال عضو مجلــس املفوضية 
حــازم الرديني فــي حديث خاص 
لصحيفــة ‘‘الصبــاح اجلديد‘‘ إن 
مجلــس املفوضــني أكــد على 

املطلــق مــع مجلس  التعــاون 
القضــاء األعلــى في تســهيل 
مهمة عمله وفــق ما يتخذه من 
القانون  كفلها  قضائية  إجراءات 

والدستور العراقي.
وأكد أن" املفوضية قامت بالطعن 

لقانون  الثالث  التعديــل  بقانون 
 45 النــواب رقم  انتخاب مجلس 
املعــدل الحتوائه   2013 لســنة 
على عدد من اخملالفات في فقراته 

والتي ال تنسجم مع الدستور.  
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المفوضية تكشف للقضاء ملفات تدين أحزاب مارست الخروقات في يوم االنتخابات
مؤكدة عدم رضوخها لقرارات البرلمان

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت هيئة النزاهة، أمس الثاثاء، 
الضعف  مواطــن  معاجلــة  إلى 
العالي  التعليم  قانون  في  واخللل 
األهلي، في حني أشــارت الى قيام 
بعض اجلامعات والكليات ومعاهد 
الدراســات العليا بعقد اتفاقياٍت 
وأجنبيٍة على  مع جامعاٍت عربيٍة 
الرغم من عدم اعتراف الوزارة بها.

وبحســب بيان الهيئة فأن "فريق 
عمــل دائــرة الوقايــة التابعــة 
لهيئــة النزاهــة، اوصــى بقيام 
وزارة التعليــم العالــي والبحث 
صارمٍة  آليــٍة  بوضــع  العلمــيِّ 

دٍة تضمن متابعة تســديد  وُموحَّ
األهليــة  والكليــات  اجلامعــات 
إيراداتها  إجمالــي  )%3( من  ملبلغ 
الســنويَّة ومحاســبة املتلكئني 
من  العديد  لوجود  تسديدها؛  عن 
ســات لم تقم بالتســديد  املؤسَّ
دت  منذ عدة ســنواٍت، أو إنَّها سدَّ
املترتِّبة بذمتها،  املبالغ  )%50( من 
العامة  الهيــأة  مع  والتنســيق 
للضرائــب إليجــاد آليــٍة إلجراء 
، وأن ال يقتصر  التحاسب الضريبيِّ
ذلك علــى جبايــة الضريبة عن 
ى  دخول منتســبيها، وإمنــا يتعدَّ
إيراداتها عن مزاولة  ذلك ليشمل 

نشاطها".
الفريــق الــذي قام بعــدة زياراٍت 
التعليــم  وزارة  إلــى  ميدانيــٍة 
دائرة   - العلمي  والبحــث  العالي 
التعليم اجلامعي األهلي؛ لاطاع 
ــد في تقريره  على واقع احلال، أكَّ
املرسلة نســخٌة منه إلى مكتب 
والبحث  العالــي  التعليم  وزيــر 
من  جلنٍة  تأليف  "أهمية  العلمي، 
الوزارة لدراســة قانــون التعليم 
العالــي األهلي رقم )25( لســنة 
2016 وتشخيص مواطن الضعف 
واخللل التي تؤدِّي إلى املســاهمة 
في فتح منافذ للفســاد اإلداري، 

مبســتوى  ترتقي  معايير  ووضــع 
األهليــة  والكليــات  اجلامعــات 
والعمــل علــى تصنيفهــا وفق 
معايير عامليــٍة للوصول إلى بيئٍة 

مثلى ذات مخرجاٍت رصينٍة".
التقريــر دعا إلــى تفعيل اجلانب 
للــوزارة،  واإلشــرافيِّ  الرقابــيِّ 
وتأليــف جلنٍة من دائــرة التعليم 
بزياراٍت  للقيــام  األهلي،  اجلامعي 
ميدانيــٍة للجامعــات والكليات 
اخلاصة  اخملالفــات  حلصر  األهلية 
باستحداثها، وحتديد سقٍف زمنيٍّ 

لتكييف أوضاعها.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
مطلــع  مصــدر  أعلــن 
الوطنية  السلطة  تأسيس 
املناخ  بصندوق  املتخصصة 
األخضر وذلك في الورشــة 
الدولية التي حضرها ممثلني 
عن املشروع اإلمنائي في األمم 
لصندوق   UNDP املتحــدة 

.GCF املناخ األخضر
“مهمة  أن  املصــدر  وذكــر 
ستكون  الوطنية  السلطة 
املشــاريع  على  املصادقــة 
التــي ســتقدم للصندوق 
من  األخضر  للمناخ  الدولي 
وزارة البيئة والوزارات األخرى 
ومنظمات  اخلاص  والقطاع 
إطار  ضمن  املدنــي  اجملتمع 
على  واحلفاظ  املناخ  حتسني 

البيئة”.

وأضاف أن ” أن هذه الورشة 
التشــاورية واملعرفيــة مع 
ممثلني لــأمم املتحدة ضمن 
مشــروع صنــدوق املنــاخ 
ضمــن  جــاءت  األخضــر 
وتنسيق  سابقة  مشاورات 
العراق  بني  مشــترك  عمل 

واألمم املتحدة”.
ويعتبــر »صنــدوق املنــاخ 
األخضر GCF« من أبرز آليات 
ملشــاريع  الدولية  التمويل 
املتوقع  إذ من  املنــاخ.  تغّير 
الصندوق  مبالــغ  تصل  أن 
بحلول 2020 إلى 100 بليون 
يورو سنوياً، ملساعدة الدول 
النامية في مجالي تخفيف 
آثار التغّير املناخي والتكّيف 

معها.
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العراق يعلن تأسيس السلطة 
الوطنية المتخصصة بصندوق 

المناخ األخضر



آنا بورشفسكايا*

ازدادت حدة التوترات بني إسرائيل وإيران، 
وانفجرت لتتحول إلى تبادل عســكري 
بني البلدين في سوريا. غير أن النتيجة 
النهائية لهذا التصعيد لم تتبلور بعد. 
ومع ذلك، فإن الرئيس الروسي، فالدميير 
بوتني، هــو الفائز حتــى اآلن ]في هذه 

املعركة[.
التوترات  متثــل  للكرملني،  وبالنســبة 
بني أي طرفني - ســواء كانــوا أصدقاًء 
أم أعداء - فرصــاً إلضعافهما، وبالتالي 
تعزيز مكانة موسكو في هذه املعادلة. 
ومن املرجح أن ينظر بوتني إلى التوترات 
احلالية بني إســرائيل وإيران من املنظار 

نفسه.
وفي حني قد يفضل بوتني أن تهدأ هذه 
التوترات احلالية بدالً من أن تتأجج، حيث 
أن سياسة الواليات املتحدة في املنطقة 
ال تزال مبهمــة، كما كانت عليه خالل 
الســنوات املاضية، فمن السهل على 
موســكو أن تواصل التدخــل وإظهار 
نفســها بصــورة »صانعة الســالم« 

القادرة على محاورة جميع الفرقاء.
ومع تفاقم األزمة بني إســرائيل وإيران 
خالل األشهر السابقة، اتخذ الكرملني 
الرغم من  موقفاً محايداً ظاهرياً، على 
أنه كان واضحاً في الواقع أن موســكو 
إيران، شــريكتها  مــن  أكثر  اقتربــت 
الرئيســة في املنطقة، في حني توترت 

عالقات روسيا مع إسرائيل.
شــباط/فبراير  في  املثال  سبيل  فعلى 
املنصرم، حثت وزارة اخلارجية الروســية 
على »ضبــط النفس مــن قبل جميع 
باألســباب  تقّر  األطــراف«، لكنها لم 
املشــروعة التي دفعت إســرائيل إلى 

اللجوء إلى شن الضربات.
الغارات اجلوية اإلسرائيلية  وفي أعقاب 
)T-4( الســورية  »التياس«  على قاعدة 
فــي 9 نيســان/أبريل، قالت موســكو 
البداية،  منذ  إســرائيل  كشفت  )التي 
على األرجح ألن بوتــني كان غاضباً من 
إســرائيل ألنها لم تبلغ موســكو أوالً 
بخطوتهــا( إنها قد تبيــع نظام »أس-

300« إلــى الدكتاتور الســوري بشــار 
األسد.

ومع ذلك، ففي أعقاب زيارة رئيس الوزراء 

اإلســرائيلي بنيامــني نتنياهو األخيرة 
العســكرية  والعملية  موســكو  إلى 
اإلسرائيلية في سوريا، تراجع بوتني عن 
بيع نظام »أس300-«  إلى ســوريا - في 
األقل فــي الوقت الراهــن، على الرغم 

من أن الكرملني سارع إلى اإلشارة علناً 
إلى أن زيارة نتنياهو ليســت لها عالقة 
بالقــرار. وخــالل األيام التاليــة، بدا أن 

موسكو قد غّيرت موقفها من إيران.
إلى سوتشي  األســد  وعندما ســافر 

والتقى ببوتني فــي 17 أيار/مايو، أفادت 
بعض التقارير أن الرئيس الروســي قال 
إنه »فيما يتعلــق باالنتصارات الكبيرة 
الســوري  الذي حققه اجليش  والنجاح 
فــي املعركة ضــد اإلرهاب... ســيتّم 

سحب القوات املســلحة األجنبية من 
أراضي اجلمهورية العربية السورية«.

وفي وقٍت الحق، أوضح املتحدث باســم 
بوتني  أن  بيســكوف  دميتري  الكرملني 
كان يعني القوات املوجودة في ســوريا 
»بشــكل غير قانوني فعلياً من وجهة 

نظر النظام القانوني الدولي«.
وعادًة، ال يعد الكرملني أن إيران موجودة 
بشــكل غير قانوني في ســوريا، لكن 
تصريح بيسكوف ترك مجاالً لاللتباس، 
إذ أشار إلى أن هناك دولة واحدة فقط - 
هي روسيا - املوجودة في سوريا »بصورة 

قانونية«.
ومن جهته، أســهب املبعــوث اخلاص 
لبوتني إلى سوريا ألكسندر الفرينتييف 
في شرح املســألة قائالً إن تعليق بوتني 
كان موجهاً إلى الواليات املتحدة وتركيا 
وإيــران و »حزب اهلل«. ولكــن بينما أثار 
تصريــح الفرينتييــف رداً غاضبــاً من 
طهــران، إاّل أنه أضــاف أن تعليق بوتني 
هو »بيان سياســي« أكثــر منه بداية 

انسحاب فعلي.
وفي هذا السياق، من غير املرجح إلى حّد 
كبير أن ميارس بوتــني أي ضغوط جدية 

على إيــران. إال أّن تراجع قوة اجلمهورية 
اإلسالمية في الشرق األوسط سيكون 
لصاحله، ألنه ســيعزل أي منافس جدي 
محتمــل، في حــني أن واقــع معرفة 
أن هناك حدود لســلطتها  إســرائيل 
وكونها ُمدينًة لبوتني لن يؤدي سوى إلى 

رفع مكانته اإلقليمية.
وينظر الكرملني إلى العالقات من منظار 
ديناميكيــات القــوة، ويفّضــل األفراد 
التابعني على الشركاء املتساوين. وفي 
هذا السياق، ال يعد السالم احلقيقي في 
مصلحة بوتني، كما أنه غير قادر فعلياً 

على االضطالع بدور الوسيط الفعلي.
وميثــل عــداءه للقيــم الدميقراطيــة 
الغربية حتديــاً خطيراً بل أقــل إحلاحاً 
بالنســبة لدميقراطية إســرائيل على 
املدى الطويل. فالشرق األوسط متقلب 
وال ميكــن التنبؤ بأحداثه. ولكن من دون 
من  ومتماســك،  قوي  أميركــي  وجود 
املرجح أن يحظى بوتني مبوقف أقوى في 

املنطقة.

*آنا بورشفســكايا .. زميلة »آيرا وينر« 
في معهد واشنطن.

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

اجل برملان كردستان مجدداً جلسة 
اعتيادية كان مقــرراً عقدها امس 
الثالثــاء ملناقشــة تعديــل قانون 
وتعديل  التقاعــد  فــي  االصــالح 
الدرجــات الوظيفيــة وامتيــازات 
الدرجــات اخلاصة، بعــد ان رفضت 
التي  التعديالت  االقليــم  حكومة 

اجرتها اللجنة القانونية.
فــي حكومة  املالية  وزيــر  وامتنع 
االقليــم ريباز حمــالن، عن حضور 
اجللســة التــي كان مــن املقــرر 
عقدها امس الثالثاء، اعتراضاً على 
اللجنة  اجرتهــا  التي  التعديــالت 
القانونيــة، والتــي متثلــت بالغاء 
امتيازات ومخصصات ذوي الدرجات 
اخلاصــة، والغــاء قانــون االدخــار 

االجباري في مرتبات املوظفني.   
وقال عضو برملان اقليم كردســتان 
عبــد الرحمن علي، ان رفض الفريق 
احلكومي املشــاركة في اجللســة، 
دليــل على عــدم قبــول حكومة 
االقليــم بالتغييــرات التي اجرتها 
اللجنــة القانونية علــى القانون، 
الذي قــال ان اقراره يلــزم حكومة 
االقليــم بالغاء االدخار االجباري في 
رواتب املوظفني، متوقعاً ان يشــهد 
متريــر القانون على شــكله احلالي 
صعوبة وعراقيل من قبل احلكومة.   
وكانت رئاســة برملان كردستان قد 
اعلنــت تأجيل اجللســة التي كان 
مقــرراً عقدها امــس الثالثاء، الى 
اجل غير مسمى معللة ذلك بعدم 
استعداد وزير املالية للمشاركة في 
اجللسة، معلنة تأجيل اجللسة الى 

موعد آخر لم حتدده.  
اللجنــة  عضــو  قالــت  بدورهــا 
القانونيــة فــي برملان كردســتان 
بهار محمود فــي تصريح للصباح 
اجلديــد، ان اللجنة القانونية اعدت 
رغبة  عند  نــزوالً  وقامت  القانــون 
البرملــان باضافة ثالث مواد  اعضاء 
وعدم  اعتراض  القــت  القانون،  الى 
موافقة حكومة االقليم، لذا قامت 

مبقاطعة اجللسة.
الثالث  الفقرات  ان  محمود  وتابعت 
تتلخص، اوالً »الغاء املادة التي تنص 
املوظفني،  الغاء مخصصــات  على 
التقاعد  راتــب  ان اليقــل   ، ثانيــاً 
املتقاعديــن عن 400  للموظفــني 
الف دينار، ثالثاً اشــترطنا، ان متنح 

حكومة االقليم بعد املصادقة على 
 30 القانــون رواتب املوظفــني كل 
يوماً«، مشيرة الى ان تلك املواد لم 
االقليم  لدى حكومة  تكن مقبولة 
التي رفضت تلك التعديالت وقامت 

مبقاطعة جلسة البرملان..
ردها على ســؤال عن  وفي معرض 
اهمية اقرار القانون، قالت محمود، 
ان حكومــة االقليــم غارقة حتى 
اذنيها في الفســاد واحملسوبية، وان 
من شــأن اقرار هــذا القانون انهاء 
في  للمواطنني  املســتمرة  املعاناة 
االقليم، وتعديل ما وصفته باجلرائم 
التــي قامت بها حكومــة االقليم 
بنحو غير قانوني باحالة عشــرات 
االف املواطنــني علــى التقاعد من 
دون ســند او مســوغ قانوني، وان 
اقرار القانون علــى صيغته احلالية 

جزء بســيط من تعديل التجاوزات 
القانونيــة التي قامت بها حكومة 
االقليم خــالل الســنوات املاضية 

على املال العام.        
وعلــى صعيــد منفصــل رفضت 
عن  حتدثت  التــي  االنبــاء  محمود 
احتمــال تأجيــل انتخابــات برملان 
كردســتان، مؤكدة ان قرار التاجيل 
ينبغي ان يكون بالتوافق بني جميع 
االحزاب السياســية، وان املفوضية 
اجرت االستعدادات الالزمة الجرائها 
في موعدهــا، الذي حددته حكومة 
االقليم في 30 من ايلول ســبتمبر 
املقبــل، وان عمر البرملــان مت متديده 
ملرة واحــدة وال يوجد مبرر لتمديده 

مجدداً.    
رئيس  انتخاب  اجــراء  موعد  وحول 
ان اجراء  االقليم قالــت محمــود، 

يفترض  كان  االقليم  رئيس  انتخاب 
ان يكــون مــع انتخابــات برملــان 
كردســتان وفقــاً لقانون رئاســة 
االقليــم، اال ان ذلــك يعتمد على 
موقف االحزاب والبرملان، اذا ما كانت 
تريد ان يتــم انتخاب رئيس االقليم 
عبر االقتراع الشعبي املباشر، وفقاُ 
للقانون السابق، فانه ينبغي ان يتم 
اجــراء انتخاب رئيــس االقليم مع 
انتخابات برملان كردستان، واذا كانت 
االقليم  رئيس  النتخاب  رغبة  هناك 
من قبل برملان كردستان، كما طالب 
اغلــب االحزاب، فان ذلــك يتطلب 
تعديــل القانون الســابق وتعديل 
صالحيات رئيس االقليم الواسعة.     
اللجنــة  عضــو  قالــت  بدورهــا 
الوطني  االحتــاد  عــن  القانونيــة 
الكردستاني كشــة دارا احلفيد، ان 

حكومة االقليــم ال جترؤ على اجراء 
االقليم،  فــي  حقيقة  اصالحــات 
تشمل الغاء الرواتب غير القانونية 
اخلاصة،  الدرجات  وامتيازات  ورواتب 
وهي تسعى الضفاء الشرعية على 
قانــون االدخار االجبــاري في رواتب 

املوظفني حتت ذريعة االصالح.
وتابعت احلفيــد، ان رئيس حكومة 
يهدف من  بارزاني  نيجرفان  االقليم 
خــالل الضغوطات التي ميارســها 
الــى الغاء مخصصــات املوظفني، 
وعدم توحيد احلد االدنى من الرواتب 
التقاعدية ومســاواتها احلد االدنى 
للرواتــب التقاعدية فــي احلكومة 
االحتادية، فضالً عن انه ال يريد الغاء 
االدخار االجباري في رواتب املوظفني، 
ويحاول تثبيت نظام االدخار االجباري 
عبر تشريع قانون في برملان االقليم.   

يشار الى ان قانون االصالح في رواتب 
واخملصصات  والرواتــب  املتقاعدين 
وامتيازات الدرجــات اخلاصة يتألف 
من 24 مــادة، ومن شــان اقراره ان 
يضمن اعادة 150 مليار دينار خلزينة 

حكومة االقليم. 
وكان برملــان االقليم قد صادق على 
القانون في الرابــع من اذار املنصرم 
بعد شــد وجذب وجدل حول بعض 
املــواد التي ادرجت في القانون، وفي 
كبيرة  مبالغ  احتســاب  مقدمتها 
كرواتب تقاعديــة العضاء البرملان، 
االمر الذي ولد استياءا لدى شرائح 
الكردستاني،  اجملتمع  من  واســعة 
ما دفع برئاســة البرملــان الى اعادة 
القانون الى برملان كردســتان الجراء 
واقراره  عليه  املطلوبــة  التعديالت 

من جديد. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصــدر في منفذ ابراهيم 
تركيا،  مــع  احلــدودي  خليــل 
امــس الثالثاء، بأن قــوات من 
اخملابرات التركية تقوم بتفتيش 
ومصــادرة هواتف املســافرين 

االكراد عبر املنفذ. 
تصريح  فــي  املصــدر  وقــال 
صحفي إن »عناصر من اخملابرات 
التركية املعروفة بـ)ميت( تقوم 
بأخذ اجهــزة الهواتف النقالة 

من  تركيا  الى  املســافرين  من 
مواطني اقليم كردســتان عبر 

منفذ ابراهيم خليل«.
وأضاف ان »هذه القوة متواجدة 
التركي  منذ اسبوع في اجلانب 
بتفتيش  وتقــوم  املنفــذ  من 
وكشف اجهزة الهاتف النقال 
وتقوم بالبحــث في محتويات 
تلــك الهواتف وتقوم مبســح 
صورة علم كردســتان والقادة 
ان  البرامــج  وبعــض  الكــرد 

وجدت«.
وتابع انها »تقــوم ايضا بوضع 
برنامج خاص للهاتف ميكنهم 
مــن خاللها مراقبــة الهاتف 
طول تواجد الشخص في تركيا 
باالضافة الى التحقيق معهم 
ملدة نصف ساعة قبل السماح 

لهم بالدخول الى البلد«.
واشــار الى ان »العشــرات من 
اجهزتهم  صــودرت  املواطنني 
وتعطــى لهم بعــد عودتهم 

من تركيــا«، موضحا ان »هذه 
االجــراءات بدأت منــذ اقتراب 
موعد االنتخابات الرئاسية في 

تركيا.
يشار الى ان السياسي الكردي 
التركي املعــارض صالح الدين 
الشعوب  حزب  زعيم  دميرتاش 
االن  يقبع  والــذي  الدميقراطي 
في الســجون التركية هو احد 
في  الرئاسة  ملنصب  املرشحني 

تركيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحيــا ذوو شــهداء ســبايكر, 
امس الثالثاء, الذكرى السنوية 
التي  الدموية  للمجزرة  الرابعة 
راح ضحيتها املئات من الشباب 
االبرياء في القصور الرئاســية 

مبدينة تكريت.
وزار املئــات مــن ذوي ضحايــا 
املنحر  مكان  ســبايكر  مجزرة 
داخل مجمع القصور الرئاسية 
فــي تكريت واســتذكروا تلك 

بينت  التي  االليمــة  الفاجعة 
داعــش  عصابــات  وحشــية 
االرهابيــة وســط اجــواء من 
احلــزن غلبت علــى نفوس كل 

احلاضرين«.
تذكيراً  الذكــرى  إحيــاء  وجاء 
باالفعــال  أجمــع  للعالــم 
التي  والهمجيــة  الوحشــية 
داعــش  ارتكبتهــا عصابــات 
االرهابية بحق جميع العراقيني 
مــن دون اســتثناء وان هــذه 

وارواح  نسيانها  ال ميكن  اجلرمية 
في  الشهداء ســتبقى خالدة 

قلوب العراقيني.
املروعة  اجملــرزة  ان هــذه  يذكر 
عصابات  سيطرة  بعد  حصلت 
داعــش االرهابية علــى مدينة 
تكريت واسر طالب القوة اجلوية 
في قاعدة )سبايكر( اجلوية في 
العام 2014  12 حزيران من  يوم 
ودفنهــم مبقابــر جماعية في 

مجمع القصور الرئاسية.

وانتقــدت مفوضيــة حقــوق 
الدولة  مؤسســات  االنســان 
سبايكر  شهداء  إنصاف  بعدم 
 ٢١٣٤ من  اكثر  والبالغ عددهم 

شهيداً أو ذويهم.
كما انتقــدت املفوضية »وزارة 
الصحة لعــدم تدويل القضية 
بشــكل كامــل ولــم تنجــز 
في  وخاصة  بهــا  مكلــف  ما 
موضوعة اخراج الرفات وفحص 

. )DNA( احلمض النووي
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اللجنة القانونية تتهم حكومة اإلقليم بالتغطية على الفساد والمحسوبية  

برلمان كردستان يفشل مجددًا في المصادقة
على قانون التقاعد وامتيازات الدرجات الخاصة 

تركيا تصادر وتفتش هواتف المسافرين 
األكراد عبر منفذ ابراهيم الخليل

ذوو شهداء سبايكر ُيحيون الذكرى
الرابعة للمجزرة في موقع الجريمة

د. علي شمخي 

مثل جريح تركه املســعفون وانشــغلوا 
بغيره يئــن العراق بصوت عال من طعنات 
السكاكني يعاني االالم وحتيط به االوجاع 
من كل حدب وصوب ومامن مغيث ..وليس 
بعيــداً عن هذا اجلســد املنهك يســتمر 
باشــعال  بالعذاب  واحملترفون  اللصــوص 
احلرائــق والتهام مالذ وطــاب من خيرات 
التي  القوانني  آبهــني مبســلة  البالد غير 
الرافدين وهي  لطاملا تفاخــرت بها بــالد 
تسطر اعظم الوصايا والشرائع عن احلالل 
..!! ماتزال الســكاكني مشــهرة  واحلرام 
ومايــزال نباحهــم املســعور مســموع 
يتاجرون باكداس العتاد ويستمرئون لعبة 
التفخيــخ والتلغيم ويحيطــون بالدولة 
ويتبعونها حيثمــا تكون ويصاحبون  االم 
حضورهــا مثــل الظل يحســبهم املرء 
بانهم اصدقاء رفقــاء ويتظاهرون بالبراءة 
ويرفعون شــعار نصرة املظلوم وهم على 
املظلوم اشد من الظالم يتحينون الفرص 
الختطــاف الثمرات ويصارعــون من يريد 
..هويتهم من  االقتراب مــن ســاحاتهم 
اولياء  دون عناوين وقرارهم مرهــون بقرار 
واملتســترين عليهم هؤالء هم  نعمتهم 
جنود الدولــة العميقة والــورم املتنامي 
في خاصرة الدولــة االم واالبن العاق الذي 
يريد االنقالب على ابيــه ونحره في وضح 
النهار ...سنوات طويلة ونحن نتفرج على 
ظهور هــذه الدولة وتوســعها وتعمقها 
وتلبســها بلبوس مختلفة ..في مثل هذه 
الدولة ســفكت دماء الشــهداء وتعالت 
صرخــات الثكالــى وبكاء االطفــال وزاد 
عدد الفقراء واصبــح العراق عراقا جريحا 
يخشــى اخمللصون واحملبون مــن االقتراب 
منه وتضميد جراحه وسط هذا الصخب 
الذين في  الفوضى وفيمــا يكتفي  وهذه 
الدولــة اخلضراء بســماع نشــرات اخبار 
البالد ويتســمرون امام شاشــات التلفزة 
خلف اجلدران املوصدة يستمر من هم في 
الدولة العميقة باشــعال احلرائق واالكثار 
من صناعة االوجاع ولســان حال العراقي 
يقول مثلما قال شاعرنا املفجوع واملوجوع 

موفق محمد ..
)افنيــت عمرك لــم تقم مــن وجعة اال 

وطحت باخرى سرمهر وانكس..
وماحتررت من وغد قتلت به اال وجاءك وغد 

سرسري وانكس
وتظل تقارن عمر مابني هذا وذا

والصافي انك تصطلي بنيران شره واذا 
لوكتله فدوة الشعب محروك كلك واذا 
ماطول انا باحلكم حيل وعساه بانكس!(

التفرج على الدولة 
العميقة !

تقـرير

بوتين الفائز الوحيد من االضطرابات الحالية في الشرق األوسط

برملان االقليم

كان برلمان االقليم قد 
صادق على القانون 
في الرابع من اذار 
المنصرم بعد شد 
وجذب وجدل حول 
بعض المواد التي 
ادرجت في القانون، 
وفي مقدمتها احتساب 
مبالغ كبيرة كرواتب 
تقاعدية العضاء 
البرلمان، االمر الذي 
ولد استياءا لدى شرائح 
واسعة من المجتمع 
الكردستاني
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بغداد ـ الصباح الجديد:
العلمي،  العالــي والبحث  التعليم  وزارة  أعلن 
أمس الثالثاء، أن الوزير عبد الرزاق العيسى وجه 
بتوسيع قبول خريجي الدراسة املهنية للسنة 

الدراسية املقبلة بنسبة 25%.
وقالت الــوزارة في بيان تلقت "الصباح اجلديد" 
نســخة منه، "ســعيا إلى تطوير الدراســة 
املهنيــة ومخرجاتها في العراق واســهاما في 
حتقيق خطــة التنمية واســتجابة ملتطلبات 
سوق العمل وجه وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي عبد الرزاق العيســى بتوســيع نسبة 
القبول خلريجي الدراســة املهنية/ فرع الفنون 
للدراســة  املركزي  القبــول  التطبيقيــة في 
الصباحية بنســبة %25 للســنة الدراســية 

املقبلة -2018 2019".
وأضاف البيان، "وفي هذا الســياق تعلن الوزارة 
توســيع رقعة الكليــات التي يحــق للطلبة 
املناظرة  التخصصات  لتشــمل  اليها  التقدمي 
والقريبة في كليات الفنون التطبيقية وكليات 
األساســية"،  التربية  وكليات  اجلميلة  الفنون 
مشيراً إلى أنه "سيجري ادراج ذلك ضمن دليل 

الطالب للسنة الدراسية املرتقبة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النقــل، نقــل 5089 كتابا الى 
نشــاطاتها  املوصل ضمن  جامعــة  مكتبة 

لدعم املكتبات في محافظة نينوى.
ونقل بيان للــوزارة تلقت "الصبــاح اجلديد" 
نســخة منــه عن مديــرة عــام التخطيط 
واملتابعة ومنســقة احلملة وفاء جورج قولها، 
ان "الــوزارة ومــن خــالل الشــركة العامة 
للخطــوط اجلوية العراقية قامت بنقل 4040 
كتاب مقدم من مؤسســات حكومية اردنية 
و277 كتاباً من أحدى املتبرعات العراقيات في 
عّمان" مشيرة الى ان "نقل تلك الكتب جرى 

على منت اخلطوط اجلوية العراقية مجاناً".
وأضافت جورج "كما جرى نقل عدد كبير من 
الدوريات واملطبوعــات قدمت من دار احلكمة 
في بغــداد، وكذلك 550 كتابــاً مقدمة من 
أمانة بغــداد باالضافة الى 222 كتاباً قدمتها 

الشركة العامة للنقل البحري".
وأكــدت ان "تكاليــف نقل تلــك الكتب قد 
حتملته الوزارة مساهمة منها في اعالء شأن 

العلم والتعليم في البالد".

قبول 25 % من خريجي 
الدراسة المهنية في 

الكليات للسنة المقبلة

نقل أكثر من 5 آالف 
كتاب من األردن الى 

جامعة الموصل

اخلاسرون في االنتخابات ال يتوانون
عن إحراق البلد واملضي به إلى 

اجملهول
خاضت  التــي  التميمــي  وأوضحــت 
أن  االنتخابات ضمن كتلة "ســائرون" 
حتالفها "واثق مــن جمهوره، وال يهمنا 
إن اعتمدت النتائج احلالية أو متت إعادة 
العــد والفرز، بل نحن واثقــون من أننا 
ســنحصل في حال إعادة العد والفرز 
على أصوات أكثر، لكــن ما يهمنا هو 

العراق وليس عدد املقاعد".
من جانبه ذكر عضو املكتب السياسي 
لتيار احلكمــة رعد احليدري في تصريح 
إلــى "الصبــاح اجلديد"، أن اجللســة 
االخيرة جمللس النواب كانت مستعجلة 
وتنطوي على قرارات خطيرة وشــديدة 

للغاية.
وأضاف احليدري أن احلل يكون من خالل 
اللجوء إلــى احملكمة االحتاديــة العليا 
والطعن في اجللســة االخيــرة التي مت 
فيها التصويت علــى التعديل الثالث 

لقانون االنتخابات".
وأوضح أن "الغاء تلك اجللسة من شأنه 
أن يعيد االمور إلى نصابها بنحو ميكننا 
من تشكيل مجلس النواب اجلديد ومن 
النيابية  بعدها تكليف مرشح الكتلة 
االكثر عــدداً بتهيئة الطاقم احلكومي 
من خالل اختيارات وطنية تعتمد على 

النزاهة والكفاءة".
وبعيدا عن الكتلواالحزاب، يرى اســتاذ 
العلوم السياسية في جامعة النهرين 
حســن عالوي في تعليق إلى "الصباح 
اجلديــد، أن "التشــكيك بــن الكتل 

السياسية اصبح هو املشهد االبرز في 
املرحلة احلالية".

وأضاف أن "استمرار اخلالفات والتشنج 
والتشكيك باحلقائق قد يجعل غالبية 
القــوى السياســية تقبــل بالنتائج 
إلى حرب  الذهاب  احلالية خشــية من 

اهلية".
وطالــب عــالوي "الكتل السياســية 
العراقية  الوطنية  باملصلحة  بالتفكير 
فــي اللجوء إلى خياراتهــا قبل املضي 
والبحــث عــن  الذاتيــة  باملصلحــة 
املكاســب ونيل أكبر قــدر من املقاعد 

النيابية".
يشــار إلى أن مجلس النواب صوت في 
جلسة استثنائية على التعديل الثالث 
العد  الذي تقرر فيه  لقانون االنتخابات 
والفرز اليدوي في عموم العراق باشراف 
تســعة قضاة بعد ايقاف عمل اعضاء 

مجلس املفوضية.

املفوضية تكشف للقضاء ملفات 
تدين أحزاب مارست اخلروقات في يوم 

االنتخابات
وأضــاف عضــو مجلــس املفوضية أن" 
مجلــس املفوضن أدى واجبه الرســمي 
بصورة مهنية وثقه عاليه في عمله في 
ما يخص اجلوانــب الفنية والقانونية في 
إدارة العملية االنتخابية ولن يسمح ألي 

جهة بالتدخل والتأثير على قراراته".
وكشف أن" املفوضية قدمت مؤخراً عدداً 
من امللفات جمللس القضــاء االعلى تدين 
بعض األحزاب السياســية واملرشــحن 
بارتكابهم خروقات داخل املراكز واحملطات 

االنتخابية في يــوم االنتخابات من خالل 
املراكز  مدراء  على  الضغوطات  ممارســة 
االنتخابيــة وأمــور أخرى ال نســتطيع 

التطرق لها في الوقت احلالي 
ومن جانبه يرى النائب كامل الغريري عن 
حتالف القــوى العراقية ، أن عملية إعادة 
العد والفرز يدوياً ســتؤثر على العملية 
السياســية في العراق وتؤخر تشــكيل 
احلكومة العراقية إلى شهر أيلول املقبل.
وقال الغريري لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
إن" حجم التزوير واخلروقات التي حصلت 
فــي االنتخابــات النيابيــة األخيرة كان 
مخيفاً جداً لكن إعادة العد والفرز يدوياً 
في جميــع املراكز واحملطــات االنتخابية 
ســتؤثر على العملية السياســية في 
العراق وقد تــؤدي إلى انهيارها فضالً عن 
أن هذا اإلجراء ســيؤخر انعقاد اجللســة 
األولى جمللس النواب اجلديد وبالتالي تأخر 

تشكيل احلكومة.
ومــن جهتهــا اتهمــت النائــب زينب 
الســهالني عن كتلة األحــرار يوم أمس 
الثالثاء ، األحزاب السياسية اخلاسرة في 
االنتخابــات بالعمل على تأجيج األوضاع 
السياســية  وإدخــال العراق فــي فراغ 

دستوري".
وتقول الســهالني لصحيفــة ‘‘الصباح 
اجلديــد‘‘ إن" رئاســة مجلــس النــواب 
العراقــي قامــت بتالعــب وتزويــر عدد 
احلاضرين في اجللســة االستثنائية التي 
صوت فيهــا البرملان علــى تعديل قانون 
لم  اجللســة  في  احلاضرين  االنتخابــات 
يتجــاوز عددهم 140 نائبا، إال أن رئاســة 
البرملان أعلنت اكتمال النصاب القانوني 
للجلسة بحضور أكثر من 165 نائباً وهذا 

غير قانوني ومخالف للدستور ، )بحسب 
تعبيرها( .

وأوضحت أن" األحزاب السياسية اخلاسرة 
حتاول تأجيج األوضاع السياســية وإثارة 
الفوضى وإدخال البالد في فراغ دســتوري 
ألجل إطالة بقائهم في السلطة ألطول 
مــدة ممكنــة"، مضيفــة أن" احملكمــة 
االحتادية ســتؤكد في األيام املقبلة عدم 
النواب في  أحقيــة احلكومة ومجلــس 
إلغاء نتائج االنتخابات وإعادة العد والفرز 
اليدوي واعتبــار القرارات التي صدرت عن 

البرملان غير ملزمة ملفوضية االنتخابات.
مناف  السياســي  احمللــل  أشــار  بدوره 
املوســوي إلى أن ،  إقرار التعديل الثالث 
لقانون االنتخابــات كان فيه الكثير من 
اخلروقــات الدســتورية وبالتالي لم تكن 
القــرارات ناضجة بشــكل كبير وكانت 
عبارة عن قرارات شخصية تريد أن تدخل 
في عملية صــراع اإلرادات السياســية 
مــا بــن املفوضيــة العليا املســتقلة 
او  اخلاســرة  الكتل  ومابن  لالنتخابــات 
الفائــزة التــي لديها نوايا للتشــكيك 
العملية  او لعرقلة ســير  باالنتخابــات 

الدميقراطية وتأخير تشكيل احلكومة".
وقال املوسوي لصحيفة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ 
أن "مســتقبل النهج السياســي الذي 
اتبعه البرملان فــي إضافة التعديل على 
العد والفرز  قانون االنتخابات واستخدام 
اليدوي سيستخدم كأداة من قبل اجلهات 
الشخصية  مآربها  لتحقيق  السياسية 
خالل االنتخابات القادمة "، مبينا أن "إقرار 
التعديل في قانــون االنتخابات كان ميثل 
كردة فعل على عدم استجابة املفوضية 
على قرار البرملان وبالتالي سيكون هناك 

تصعيد على القانون ورمبا ستســتخدم 
فقرات القانون كثغرات قانونية".

جتارة األعضاء البشرية تنشط في 
كردستان عبر "فيس بوك"

إحدى الضحايــا كانت شــابة بغدادية 
أقنعها زوجها الذي تعرف على الوسطاء 
ببيع كليتها مقابل 11 مليون دينار. وفي 
إفادته أثناء التحقيق ذكر زوجها انه تعرف 
على الوســيط في موقــع "فيس بوك" 
وأقنع زوجتــه ببيع كليتهــا ألنه مدين 
بســتة مالين دينار آلخرين وميكن لبقية 

املال أن يحسن من مستواهم املعيشي.
واضاف "الوسيط بعث لنا بسيارة تقلنا 
املطابقة  فحوصــات  إلجــراء  احللة  إلى 
هناك في مختبــر لتحليل الدم ومن ثم 
إرسال التقارير الى محافظة السليمانية 

بغية حتديد موعد للرحلة".
القوات  الفحوصات أحكمت  إجراء  وقبل 
األمنية قبضتها على العصابة، بضمنها 
املتهــم الوســيط وتوجيــه التهمة له 
بتجــارة األعضاء البشــرية وكذلك بيع 
كليته مببلغ عشرة مالين دينار، وتوقيف 
شــركائه وفق أحكام املادة 18 من قانون 
نقــل وزراعة األعضاء البشــرية رقم 11 

لسنة 2016.
وبحســب الوقائع القضائيــة فإن هذه 
العمليات غالبا ما جترى في مستشفيات 
إقليم كردســتان إذ يخضع الضحايا من 
جميع احملافظات هناك الى بيع أعضائهم 
بعيدا عن رقابة السلطات االحتادية وهذا 

ما يثير قلق األجهزة القضائية واألمنية.
ويؤكــد القاضــي باســم العارضي في 
حديثــه لـ"القضــاء"، أن "العديــد من 

احلــاالت قــد حصلــت مــن دون أن يتم 
القبض على املســؤولن عنها بســبب 
إجراء العمليات في إقليم كردســتان ما 
يتيح إفالت معظم جتار األعضاء البشرية 
اتخــاذ اإلجراءات  يتم  العقوبــة وال  من 
القانونية بحق املستشــفيات واألماكن 

التي جترى فيها".
وأضــاف أن "هــؤالء التجار يســتغلون 
حاالت الفقر، فأغلب مــن يقومون ببيع 
أعضائهم ممن ال ميلكون دارا للســكن أو 

حتى مصروفا معيشيا".
ولفــت إلى أن "أغلب احلــاالت تتم برضا 
الضحية الذي يكون بحاجة ماســة إلى 

املال ولو على حساب جسده".

النزاهة تطالب مبعاجلة اخللل في قانون 
التعليم العالي األهلي

بحــقِّ  القانونيــة  اإلجــراءات  واتخــاذ 
أو  التي قامت بقبول الطلبة  سات  املؤسَّ
فتح أقساٍم قبل أن يتمَّ االعتراف بها؛ ممَّا 
أوقع الكثير من الطلبة ضحيَّتها بالضرر، 
وكبَّدهم خسائر مالية ومعنوية، وحتريك 
شكاوى جزائية ضدَّ أصحابها؛ خملالفاتهم 

وجتاوزاتهم.
ولفت إلى وجود ثغراٍت قانونيٍة في قانون 
التعليم العالي األهلي رقم )25( لســنة 
2016 قــد تؤدِّي إلى املســاهمة في فتح 
منافذ للفساد اإلداري أو عدم اإلشراف أو 
سات بشكٍل أمثل، ممَّا  املتابعة لتلك املؤسَّ
يتطلب إعادة النظر فيه ومعاجلته بشكٍل 
أفضل، إضافة إلى عــدم مراعاة التوزيع 
الســكانيِّ واملوقع اجلغرافــيِّ عند عدم 
والكليات  اجلامعات  بتأســيس  املمانعة 
األهليــة، إذ بلــغ عددها ما يقــارب )60( 

ســًة علميًة في بغداد واحملافظات،  مؤسَّ
الفعلية لها  إلى حتديــد احلاجــة  داعيا 
وفــق دراســات جــدوى، لإلســهام في 
إحداث تغيراٍت كميٍة ونوعيٍة في احلركة 
العلمية والثقافية والتربوية في اجملتمع، 
االســتيعابية  الطاقة  تقنن  مع مراعاة 
مبا يدفــع الطلبة إلى القبول في املعاهد 
الوسطيِّ  الكادر  لتالشي  منعاً  التقنية؛ 
الذي يَُعدُّ شــريحًة مهمًة وأساسيًة في 

سات. تشكيل املؤسَّ
اجلامعات  قيام بعض  التقرير  ص  وشــخَّ
والكليات ومعاهد الدراسات العليا بعقد 
وأجنبيٍة؛  عربيٍة  اتفاقياٍت مع جامعــاٍت 
لفتح فروٍع لها في العــراق، على الرغم 
من عدم اعتراف الوزارة بها، إال أنها تقوم 
بقبول الطلبة، ومن ثمَّ ترسلهم إلكمال 
دراستهـــم في جامعاتهـــا في تلـــك 

الدول.
وصــوت مجلس النواب، فــي متوز 2016، 
على قانــون التعليــم العالــي االهلي 

بجميع مواده.

صندوق النقد الدولي يشن هجوماً 
على سياسة ترامب التجارية

”لقد ظلوا يشكون من النظام، ويقولون 
إنهم يريدون أن يحســنوا النظام، لكننا 
ننتظر نهجا أكثر محافظة من جانبهم“.
وفي وقت ســابق، قــال وزيــر االقتصاد 
األملانــي بيتر التمايــر إن برلن ال ترى حال 
فوريــا للخالف التجــاري بــن الواليات 
املتحــدة واالقتصادات الكبــرى األخرى، 
لكنها ما زالــت منفتحة على املباحثات 
” بن األصدقاء“ الساعن لتجنب نشوب 

حرب جتارية.

تتمات ص1

بغداد  - ضبط عصابة 
ذكــر مصدر امنــي في الشــرطة 
العراقيــة امس الثالثاء ان قوة امنية 
اعتقلت ثالثة اشــخاص يشــكلون 
عصابة خلطف االطفال في الغزالية 

غربي العاصمة بغداد .
وقال املصدر ان "قوة امنية ومبساندة 
مــن احلشــد الشــعبي متكنت من 
اعتقال ثالثة اشــخاص يشــكلون 
عصابة خلطف االطفال في الغزالية 
غربي بغداد" ، مضيفــا ان" عملية 
االعتقال اســتندت الــى معلومات 
الى  دقيقة"، مشــيرا  اســتخبارية 
"نقــل املعتقلــن الى مركــز امني 

للتحقيق معهم". 

ديالى – تفكيك عبوات 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
الثالثاء،  امــس  ديالــى  محافظــة 

بأن مفــرزة معاجلــة املتفجرات في 
عبوات  ثــالث  فككــت  الشــرطة 
ناسفة في مدخل قرية شمال شرق 

احملافظة.
وقــال املصــدر إن "مفــرزة معاجلة 
فككت  الشــرطة  في  املتفجــرات 
في  موضوعه  ناســفة  عبوات  ثالث 
مدخــل قريــة الكبة ضمــن حدود 
ناحية العبارة، )14كم شــمال شرق 
ب عقوبــة(" ، مضيفــا ان "عمليــة 
تفكيك العبوات جرت بدون وقوع اي 

خسائر".

كركوك – عملية اختطاف 
افاد مصدر أمني في مديرية شرطة 
بان  الثالثاء،  امس  محافظة كركوك 
مجموعة مســلحة تابعة لتنظيم 
قرية  مختار  جنل  اختطفت  "داعش" 

جنوب غربي احملافظة.
 وقال املصــدر إن "مجموعة ارهابية 

مــن داعش قاموا، صبــاح يوم امس 
بخطف جنــل مختار قرية االمنوذجية 
)٥٥كم  احلويجــة  لقضاء  التابعــة 
جنوب غربي كركوك(، بعدما نصبوا 
له كمينا" ، مضيفا أن "املســلحن 
اقتــادوا معهم اخملتطــف الى جهة 

مجهولة ".

بابل – انفجار عبوة 
في شــرطة  امني  كشــف مصدر 
محافظــة بابــل امس الثالثــاء بأن 
وسائقه  االحتادية  بالشرطة  ضابطا 
اصيبــا باســتهداف دورية في جرف 

النصر شمالي احملافظة.
وقال املصدر ان "عبوة ناسفة انفجرت 
علــى دورية للشــرطة األحتادية في 
منطقة العويسات بجرف النصر ، ما 
اسفر عن اصابة ضابط برتبه نقيب 
وســائقه بجروح" ، مضيفا ان" قوة 
امنية طوقت مــكان احلادث ونقلت 

املصابن الى املستشفى للعالج".

صالح الدين – عبوات ناسفة 
افاد مصدر أمني في محافظة صالح 
الديــن، االثنن، بتفجيــر منزل تابع 
ألحد عناصر احلشد الشعبي بعبوات 

ناسفة شمالي احملافظة.
وقال املصدر إن "مسلحن مجهولن 
فجروا، مســاء يوم امس االول منزال 
متــروكا يعود ألحد عناصر احلشــد 
الشعبي في قرية املصلخة، شمالي 
)40 كم شــمالي  قضــاء بيجــي، 
محافظة صالح الدين(، ما أسفر عن 
إحلاق أضرار مادية كبيرة في املنزل من 
دون وقوع خسائر بشرية"، موضحا أن 
العملية جرت بنصب عبوات ناسفة 

في محيط املنزل قبل تفجيره".

كربالء – اعتقال مطلوبني 
أعلنــت قيادة شــرطة كربالء امس 

 24 القــاء القبــض على  الثالثــاء، 
مطلوبا وضبط دراجات نارية مخالفة 

في مناطق متفرقة من احملافظة.
وقال العقيد عــالء الغامني املتحدث 
اإلعالمي بإسم قيادة شرطة كربالء، 
في بيان له ان "املفارز االمنية التابعة 
بحملة  شــرعت  الشــرطة  لقيادة 
نفذت من خاللها عمليات استباقية 
اســفرت بالقــاء القبــض على 24 
متهما فــي عموم أرجاء املدينة على 
وجنائية مختلفة  قانونية  مواد  وفق 
فضال عن ضبط عــدد من العجالت 

والدراجات النارية اخملالفة".

الديوانية – عمليات دهم 
اعلنــت مديرية شــرطة محافظة 
الديوانية امس الثالثاء، القاء القبض 
على 8 مطلوبــن بقضايا مختلفة 

بينها جنائية في الديوانية.
وذكرت املديرية في بيان لها ان "مفارز 

والشــامية  الديوانية  ودوريات مركز 
وغماس واالصــالح متكنت من القاء 
8 متهمن مطلوبن  علــى  القبض 
للقضاء وحسب مذكرات اوامر القاء 
القبض مبــواد قانونية مختلفة كان 
بتحرير  تتعلق  من ضمنها جنائيــة 
صك بدون رصيد على وفق املادة 459 

والتزوير على وفق املادة 28" ، 

نينوى – اعتقال ارهابي 
اعلــن مركــز اإلعــالم األمني امس 
الثالثاء عن إلقــاء القبض على أحد 
عناصر "داعش" في اجلانب األيســر 

من مدينة املوصل.
وقــال املركز في بيان لــه إن "مفارز 
مركز شــرطة الرشيدية في شرطة 
نينوى، وبنــاًء على معلومات دقيقة، 
ألقت القبض على إرهابي كان يقاتل 
ضمــن عصابات داعــش االرهابية" 
، مضيفــا ان عمليــة القاء القبض 

عليه جرت بعد مشاهدته في أسواق 
اجلانب  شــمال  القوسيات  منطقة 
األيســر ملدينة املوصل"، مشيرا الى 
أن " ابن االرهابي وشــقيقه ارهابيان 
األمنية في معارك  القوات  قتلتهما 

حترير تلسقف وسد املوصل".

البصرة – ضبط مطلوبني 
اكد  مصدر امني في مديرية شرطة 
الثالثاء،  امــس  البصرة  محافظــة 
القبض على ثالثة متهمن بالسرقة 

في احملافظة.
وقال املصــدر ا "من خــالل تكثيف 
العصابات  مطــاردة  فــي  اجلهــود 
اإلجراميــة و اخلارجن عــن القانون 
لبســط األمــن واالســتقرار فــي 
مميزة  وبجهود  الفيحــاء  محافظتنا 
القت مفارز مكافحــة اجرام البلدة 
القبض على ثالثة متهمن لقيامهم 

باعمال السرقة ".

ضبط عصابة لخطف األطفال بالغزالية غربي بغداد * تفكيك 3 عبوات في مدخل قرية شمال شرقي ديالى 
استهداف دورية للشرطة في العويسات بجرف النصر* اعتقال 24 مطلوبًا في مناطق متفرقة من كربالء

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت :

املوصلي  والناشــط  اإلعالمــي 
أحمد املالح، قدم شــهادته حول 
األيــام األخيــرة قبل وفــي أثناء 
بيد  املوصــل  مدينــة  ســقوط 
إذ  وهو  اإلرهابية،  داعش  عصابات 
يسرد تلك األحداث املؤملة، ينبغي 
اإلشــارة الى األخطــاء الكارثية 
التــي ســبقت ذلك الســقوط 
املدوي، والذي كلــف العراق آالف 
الشهداء واجلرحى وبضعة مالين 
من النازحن واملهجرين الذين لم 

يلتم شمل أكثرهم حلد اليوم.
يقول املالح "نعــود باألحداث إلى 
أيام قبل تلك الليلة التي سقطت 
فيها املدينة يــوم 5 يونيو 2014، 
بعد  املدينة  في  األحداث  تتسارع 
يوم خــال من أي هاجــس أمني 
ســوى شــائعة عن فرض حظر 
أنها حقيقة،  تبن  التي  التجوال، 
مت فــرض حظر التجــول من ِقبل 
قيــادة عمليات نينوى، وهي قيادة 
اجليش املســؤولة عن املوضـــوع 
وتابعة  املدينــة،  فــي  األمنـــي 
آنذلـك  الـــوزراء  مباشرة لرئيس 

نـوري املالكـي".
ويضيف "يجلــس املوصليون في 
ليترقبوا مــاذا يحدث،  بيوتهــم 
أخبار عن ســقوط سريع ملناطق 
غــرب املوصل على يــد مقاتلن، 
التي  األحيــاء  أهالــي  وصفهم 
املدربة، ليخرج  بالوحوش  دخلوها 
النجيفي  أثيــل  املدينة  محافظ 
مطالباً بتسليح األهالي الذي لم 
األحداث  بعدها  وتتســارع  ينفذ، 
ليخرج قائد عمليات نينوى، مهدي 
العراقية،  قنــاة  علــى  الغراوي، 
العراقيــة  احلكوميــة  القنــاة 
رئيس  ومعه مستشار  الرسمية، 
أنور  العشــائر،  لشــؤون  الوزراء 
الندى، وهــو بزي عربــي ومرتديًا 
أحد  أمام  يقفون  وهم  ســالحه، 
جســور املدينة وأحد اجلنود يرمي 
اجلانب  على  متوســط  بســالح 
األمين من املدينــة، وهناك 3 أو 4 

ســيارات من نوع همر، األمر الذي 
جعلني أتوقف وأعيد حســاباتي 
فقد كنــت أتوقــع أن املدينة لن 
عمليات  قائد  فمنظر  تســقط، 
نينــوى الغــراوي ال يوحي بالثقة 
أبــًدا، وتلك القوة البســيطة ال 
حتى  وال  قتاليــة  بقــدرة  توحي 
دفاعية، كنت جالًسا أمام التلفاز 
وبيــدي الهاتف النقــال كما هو 
حال الـ3 مالين من أهالي مدينة 
املوصــل أترقب ما الــذي يحدث، 
محاواًل فهم الوضع في املدينة".

وتابــع املــالح "أجريــت بعــض 
شــخصيات  مــع  االتصــاالت 
موصلية، منهم أعضاء في اجمللس 
البلدي للمدينة وبعض الضباط، 

كان الــكالم أن هنــاك تقدمــاً 
ومت  األرض،  على  العراقية  للقوات 
دفع مقاتلي تنظيــم الدولة عن 
املنطقة التي يســيطرون عليها، 
وبقيت ســاعات قليلــة وينتهي 

األمر".
منوهاً الى انــه كان "غير مقتنع 
أبــداً، لذلك حاولت  الكالم  بهذا 
االتصال بشــخصيات من ضباط 
اجليش العراقي الســابق، وبعض 
رجــال املدينة، ووجهــاء املناطق، 
كان الكالم العــام أن اجليش غير 
قــادر علــى الدفاع عــن املدينة، 
ملســاندة  حقيقية  رغبة  وهناك 
اجليــش والشــرطة واحلكومــة 
اســتعداد  على  وهــم  احملليــة، 

للقتال لو مت تســليحهم وُطلب 
منهم ذلــك، كان هنــاك حراًك 
وحماية  احلفاظ  لغرض  شــعبًي 
املدينة  أهالــي  وعــودة  املناطق، 
لتجربة 2003، وما يعرف في ذلك 
وهي  املســاجد،  بوقفة  الوقــت 
وقفــة قادتها مســاجد املناطق 
في املوصل مت من خاللها احلفاظ 
على املمتلــكات العامة واخلاصة 
من حركة الغوغاء التي صاحبت 
احتالل العراق على يد األميركان، 
لكن العائق متعلق بعدم امتالك 
األهالــي الســالح، إضافة خلوف 
األهالي من االصطدام مع اجليش؛ 
فقد عملت حكومة املالكي على 
منهجيــة اإلقصاء لثانــي أكبر 

أهالي  ُمنــع  فقد  العــراق،  مدن 
املدينة من حيازة األسلحة وحتى 
النفس  الشــخصية للدفاع عن 
أو املنازل، ويتم مصادرة الســالح 
واعتقال صاحبه عند اكتشــاف 
حيازته لقطعة سالح بسيطة".

ولفت املــالح الى انه "مت الضغط 
بشــكل كبير على املدينة حتى 
اجليش  قــوات  بفرض  األمر  وصل 
)مبالغ  إتاوات  االحتادية  والشرطة 
ماليــة تدفــع باإلكــراه لتجنب 
االعتقــال أو القتل(، كان آخر من 
فرض عليهــم تلك اإلتــاوة هم 
أصحاب ساحات وقوف السيارات؛ 
حيث قامت قيادة عمليات نينوى 
بغلــق جميــع ســاحات وقوف 

الســيارات، ومنــع أصحابها من 
العمل حلن دفع مبلغ مالي يقدر بـ 
10 آالف دوالر للساحة لكي تعود 
للعمل؛ ما جعل األمر يصل حلالة 
وأهلها،  املدينة  بإهانــة  التبجح 
وتهميش دور اإلدارة احمللية، إضافة 
لتشــكيل  محاولة  أي  إلجهاض 
قوة من أبناء املدينة أوتطويعهم 
في اجليش أو الشرطة، أو تشكيل 
فرقة يشرف عليها ضباط املدينة 
وتكــون خاصة حلمايــة وحفظ 
املوصل؛ األمر الــذي جعل أهالي 
املدينة يشاهدون من دون حول وال 
قوة ومدينتهم تنتزع أو تسلم من 

دون أي دور يذكر لهم".
يُتبع بالقسم الثاني واالخير.

نعود باألحداث إلى أيام قبل 
تلك الليلة التي سقطت 
فيها المدينة يوم 5 يونيو 
2014، تتسارع األحداث في 
المدينة بعد يوم خال من أي 
هاجس أمني سوى شائعة 
عن فرض حظر التجوال، 
التي تبين أنها حقيقة، 
تم فرض حظر التجول 
من قِبل قيادة عمليات 
نينوى، وهي قيادة الجيش 
المسؤولة عن الموضـوع 
األمنـي في المدينة، وتابعة 
مباشرة لرئيس الـوزراء 
آنذلـك نـوري المالكـي

الموصليون وصفوا عناصر داعش
بـ"الوحوش المدربة" في يوم السقوط األول

شهادة إعالمي موصلي عن ليلة سقوط مدينته
) 1ـ 2(
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محليات 4

بغداد - الصباح الجديد: 

اعلنــت وزارة الصحــة والبيئة 
تشكيل  جلنة السلطة الوطنية 
)NDA( في العراق املســؤولة عن 
اقرار املشاريع املقدمة للصندوق 
الدولي  الدعــم  على  للحصول 
للمشــاريع  والتقنــي  املالــي 
وبالتنســيق مــع برنامــج االمم 

 . ) UNDP( املتحدة االمنائي
واكــد الوكيــل الفنــي للوزارة 
الدكتور جاســم الفالحي خالل 
انعقاد ورشــة عمل  )بناء قدرات 
للســلطة  املســتوى  عاليــة 
الوطنيــة للمنــاخ االخضر في 
( بالتنســيق مع برنامج  العراق 
 UNDP( االمنائــي  املتحــدة  االمم 
( لوضــع اللمســات التنفيذية 
االولى في مســار تنفيذ برنامج 
للتعامــل  العــراق  اســتعداد 
مــع صنــدوق املنــاخ االخضر ) 
وتــش   )  Readiness Project
بالتعاون  الوطنيــة  الســلطة 
مع برنامــج االمم املتحدة االمنائي  

، ) UNDP(
والتي تهدف الى االســتفادة من 
اليات التمويــل الدولية ملعاجلة 
يواجهها  التي  اجلدية  التحديات 

العراق”. 
واجــب  ان  الفالحــي  واضــاف 
اللجنة املصادقة على مشــاريع 
التكيــف والتخفيــف انطالقا 
للمشــاريع  الصندوق  قبول  من 
ودعم مشــاريع الــدول النامية 
ومتويل املشاريع الكبرى باي عدد 
املعينة  الضوابط  ضمن  وكلفة 
وبتمويــل الــدول الكبرى جمللس 
عن  اليقل  مبــا  الصنــدوق  ادارة 
100 مليار دوالر ســنويا بدءا من 
عام ٢٠٢٠ وهي سنة بدء تنفيذ 

اتفاق باريس على صعيد االطراف 
املصادقة واملنضمة اليه .

واكد الدكتــور الفالحي ان هذا 
ميكن العراق وبالتعاون مع برنامج 
األمم املتحــدة اإلمنائي UNDP من 
احلصــول على دعــم مالي من 
لتنفيذ  األخضر  املنــاخ  صندوق 
مشروع االســتعدادية للتعامل 
مع صنــدوق املناخ األخضر الذي 
من املتوقــع أن يتم تنفيذه على 
مدى سنتني ويحصل العراق  من 
خاللــه على دعم فنــي  يهدف 

لالســتفادة مــن امكانيات هذا 
ظاهرة  مواجهة  فــي  الصندوق 
والســعي  املناخية  التغيــرات 
الوطنية على  القــدرات  لبنــاء 
فهم آليــات عمل هذا الصندوق 
ودورة كل مشروع بدءا من كتابة 
تقدميه مع  وكيفيــة  املشــروع 
تهيئة جميــع الوثائق املطلوبة 
لكل مشــروع لضمــان امللكية 
الوطنية له مع ضمان مقبوليته 

لدى مجلس إدارة الصندوق .
 مــن جانبها اشــارت مدير عام 

الدائــرة الفنيــة شــذا كاظم 
الى ان  مشــروع االســتعدادية 
ميكن العراق من تشــكيل جلنة 
املعنيــة  الوطنيــة  الســلطة 
عدم  أو  املصادقة  رسالة  بتوقيع 
الوطنية  املشاريع  على  املمانعة 
النظام  وضــع  في  واملســاعدة 

الداخلي لهذه السلطة  ، 
وبينــت كاظــم  بان املشــروع 
آلية فعالة  يعمل على تطويــر 
للتوعية والدماج املرأة والشرائح 
اجملتمع  ضمن  هشاشــة  األكثر 

العراقي وذلك في كافة املشاريع 
التي ســيتم تقدميها كجزء من 
القضــاء على الفقر والســعي 
االقتصاد  مصــادر  تنويــع  نحو 
الوطنيــة وخلــق فــرص عمل 

جديدة . 
وشــارك في الورشــة  سفيرة 
العراق في عمان صفية السهيل 
وممثلــي رئيس الــوزراء في هيئة 
املستشــارين د.علــي الالمــي 
والوكيل الفني في وزارة الصحة 
والبيئة د.جاسم الفالحي وممثلي  

الــوزارات  املعنيــة ) النفــط ، 
الكهرباء ، العلوم والتكنولوجيا 
،الزراعة ،التخطيط ،امانة بغداد 

( وجلنة التغيرات املناخية ،  
املؤمتر  و أنشــئ الصندوق فــي 
الـ16 لألطــراف في اتفاقية األمم 
املتحــدة اإلطارية بشــأن تغير 
املناخ الــذي عقد في عام 2010، 
بهدف التشــجيع على التحول 
اإلمنائية  للمســارات  االمنوذجي 
املنخفضة في االنبعاث والقادرة 

على التكيف مع تغير املناخ .

بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة

تشكيل السلطة الوطنية لصندوق المناخ األخضر)NDA( في العراق 

يحصل العراق 
بالتعاون مع برنامج 

األمم المتحدة 
اإلنمائي على دعم 
مالي من صندوق 

المناخ األخضر لتنفيذ 
مشروع االستعدادية 

للتعامل معه الذي 
من المتوقع أن يتم 

تنفيذه على مدى 
سنتين

السلطة الوطنية لصندوق املناخ األخضر
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تعيين خريجي الكليات 
الطبية والتمريض 

والمعاهد الطبية التقنية
بغداد - الصباح الجديد:

صادقــت وزيرة الصحــة والبيئة الدكتورة 
عديلة حمود حســني على تعيني خريجي 
الكليات الطبية وطب االسنان والصيدلة 
وكليات التمريض واملعاهد الطبية التقنية 
واعداديات  العالي  الصحية  املهن  ومعاهد 
-2016 الدراسي  للعام  والقبالة  التمريض 
2017 الــدور الثاني املشــمولني بالتعيني 
املركــزي وفقــا لقانــون التــدرج الطبي 

والصحي رقم)6( لسنة 2000.
اورد هذا مدير عام دائرة التخطيط وتنمية 
املــوارد الدكتــور علي حســني التميمي، 
والذي اوضــح ان الذين يعنون ســيوزعون 
علــى دوائر الصحة في بغــداد واحملافظات 
لدميومة  املطلوبــة  باملــالكات  لرفدهــم 
اخلدمات الطبية والصحية املقدمة ضمن 

مؤسساتنا الصحية . 
وأضاف ان الوزيرة ناقشت معه ايضا تعيني 
اجملموعة  لكليــات  الثاني  الــدور  خريجي 
التدرج الطبي  الطبية واملشمولني بقانون 
. كما تطــرق اللقــاء الى فتح دراســات 
الدبلوم املهني . باالختصاصات الشحيحة 
حتت مظلة اجمللــس العربي لالختصاصات 
الصحية وكذلك ربط دراســة طب االسرة 

باجمللس العربي لالختصاصات الصحية .

نصب كاميرات مراقبة 
في مرأب المشتل

تطوير المدخل الجنوبي 
لناحية حمام العليل في 

محافظة نينوى

بغداد - الصباح الجديد:
أوعز مدير الشــركة العامــة الدارة النقل 
اخلاص عبــد العظيم الســاعدي بنصب 
كامــرات مراقبة للســيطرة على حركة 

املركبات في مرآب املشتل .
وقال الســاعدي ان هذه اخلطوة جاءت بعد 
ان قدمت قوة حماية املــرآب طلباً بضرورة 
نصــب منظومة كامــرات مراقبة حديثة 
حــول املــرآب وداخله من أجل الســيطرة 
واملركبات وملا  الــركاب  التامة على حركة 
متثله هذه املنظومــة من مصدر مهم من 

مصادر املعلومات لألجهزة األمنية ،
وتأتي إســتجابة مدير الشــركة في إطار 
التعاون املشــترك مع قــوة حماية املرآئب 
من أجل توفير احلمايــة الكافية للمرآئب 

والركاب الوافدين اليها . 

بغداد - الصباح الجديد:
 اعلنت وزارة االعمار واالســكان والبلديات 
واالشغال العامة، املباشرة بتأهيل واكساء 
املدخل اجلنوبي لناحية حمام العليل التابع 
صندوق  مشــاريع  ضمن  نينــوى  حملافظة 
اعادة أعمار املناطق املتضررة من العمليات 

العسكرية واالرهابية.
وذكــر املركز االعالمي للــوزارة ان املالكات 
الفنيــة واخلدميــة العاملة فــي مديرية 
بلديات نينــوى التابعة ملديريــة البلديات 
العامة إحدى تشــكيالت الوزارة باشــرت 
العمل باملشروع الذي بلغت كلفة اجمالية 

اكثر من )196( مليونا و300 الف دينار.
وبــني املركز االعالمــي أن األعمال اخلدمية 
شــملت تأهيــل املدخل اجلنوبي ) شــارع 
الصالحيــة ( مــع حتويل العــارض) أنبوب 
مــاء ( وبطــول ) 1000 ( م. ط من وســط 
الشــارع العام إلى الرصيــف مع التبليط 
باألستباليزر وبكمية ) 5900 ( م2 مع صب 

أرصفة بكمية ) 3100 ( م3
يذكر ان مديرية بلدية نينوى متواصلة في 
تقدمي اجلهود  اخلدمية في جميع االقضية 
والنواحي مبحافظة نينوى من أجل األسراع 
بإعــادة احليــاة وتقــدمي أفضــل اخلدمات 

للمواطنني. 
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بغداد - الصباح الجديد:

أعلنت زين العراق، إحدى شــركات 
مجموعة زيــن الرائدة في خدمات 
في  املتنّقلة  والبيانــات  االتصاالت 
وشمال  األوسط  الشــرق  منطقة 
إفريقيــا، عن افتتــاح مركز خدمة 
معتمد اخر جديــد  في محافظة 
النجف – حي العســكري – مدخل 
شــارع مكتب الرشيد بالتعاون مع 
وكيلها املعتمد  شــركة األقاليم . 
لتلبية احتياجات مشــتركيها، ملا 
أهمية  النجف من  متثله محافظة 

كبيرة للشركة. 

وذكر ليث العبيــدي مدير املبيعات 
مع  »متاشــيا  العــراق  زيــن  فــي 
اســتراتيجية شركتنا الهادفة الى 
توســيع الرقعــة اجلغرافية ملراكز 
مراكزنا  افتتاح  إلى  بادرنا  خدمتها، 
املعتمــدة انطالقاً من حرصنا على 
تسهيل حصول مشــتركينا على 
افضــل اخلدمات وتوفيــر بطاقات 
ليتمكنــوا  واخلطــوط  الشــحن 
مـع  تواصـل  علـــى  البقـــاء  من 

العالـم«.
مضيفاً “ان هذا من ضمن ســعينا 
الدؤوب إلى التواصل مع مشتركينا 
واســعة من  من خــالل شــبكة 
البيع في  ونقــاط  اخلدمــة  مراكز 

لتقدمي  العراق  محافظات  مختلف 
افضل اخلدمــات وتلبية احتياجات 

املشتركني«. 
وتنــدرج هــذه اخلطوة في ســياق 
خطة هادفة لتوسيع مراكز خدمة 
متطلباتهم  وتلبيــة  املشــتركني 
بأفضــل وأســرع طريقــة ممكنة، 
وميثــل املركــز امتداداً لسلســلة 
مراكــز تطلقهــا زين العــراق في 
مختلف أنحــاء البالد لتكون قريبة 
من مشــتركيها. يقّدم املركز باقة 
خدمــات تشــمل بيع واســتبدال 
الشــحن  وبطاقــات  اخلطــوط، 
للخدمات  الفواتير إضافة  وتسديد 
ضمن  للمشــتركني  االستشارية 

إطار متكامل بأســعار تنافســية 
وبسهولة تامة.  

يذكــر أن زيــن العراق هــي إحدى 
مــن  تقدمــاً  الشــركات  أكثــر 
فــي  التكنولوجيــة  الناحيــة 
العراق، وهي تبحث باســتمرار عن 
كيفية اســتعمال أحــدث احللول 
التكنولوجية وتقدميها ملشتركيها 
وأبرزها التوثيق االلكتروني للبيانات. 
إلى  للوصول  الشركة  كما تسعى 
كافة شرائح اجملتمع وتغطية كامل 
احملافظــات فــي العــراق من خالل 
البيع  ونقــاط  مراكزها  مختلــف 
التابعــة لها لتضمن تأمني اخلدمة 

األفضل واألسرع. 

تقرير

زين العراق تفتتح مركز خدمة معتمد آخر في محافظة النجف 
لتلبية احتياجات مشتركيها وتقديم أفضل الخدمات

منى خضير عباس*
تعد واحدة من اعــرق واقدم املآذن ، 
اذ ميتد عمرها لـــ 800 عام لتكون 
صرحاً مميزاً من صروح بالد الرافدين. 
تعرضــت املئذنــة الى ميــالن في 
الســنتني االخيرتــني ، وعلى الفور 
تناخى لها رجال الدائرة الهندسية 
وبدعم ال محدود واهتمام أستثنائي 
من قبل رئيس الديوان الدكتور عبد 
اللطيف الهميم ليتوجه مع فريق 
عمــل متخصص عالي املســتوى 
يتقدمهــم مديــر عــام الدائــرة 
الهندســية املهندس صباح احملاوي 
ومدير قسم التراثية املهندس ماهر 
حسني واملهندس اخلبير نهاد محمد 
ناصر. ليعتلوا قمــة املئذنة. وعلى 

الفور شــكل فريق عمــل ملتابعة 
املوضــوع وبدوره أوصــى املهندس 
املهندس  دائــرة  بتكليف  احملــالوي 
املقيم ملتابعــة حالة امليالن وتقدمي 

موقف منتظم ملقر الدائرة . 
وبدأ العمل بتنسيق تام بني الدائرة 
الهندســية وهيئة االثــار والتراث 
من خالل حتــري التربة حول املئذنة 
جيوفيزيائية  فحوصــات  واجـــراء 

عليها.
من جانب اخر تبــرع الدكتور حيدر 
مكية بتقدمي دراسة متكاملة حول 
املوضوع ، وقد عقدت جلســة حوار 
مع كبـار مهندسي الدائرة فــــي 
مقر قسم التدريب والتطوير لشرح 

افكاره ومعاجلاته لهذا االمر .

الهندســية  احملــالوي ألعالم  واكد 
ان الدائــرة تولــي اهتمامــاً كبيراً 
باملوضــوع وانــه يجري بأســتمرار 
مناقشات مع فريق العمل وبخاصة 
مــع مدير التراثيــة املهندس ماهر 
ناصر  نهاد محمد  واخلبير  حســني 
، معربا عن تفاؤلــه مبعاجلة امليالن 
االرث  هــذا  علــى  للمحافظــة 

التاريخي واحلضاري . 
الدائرة  ان هناك تواصــال بني  يذكر 
اليونسكو  ومنظمة  الهندســية 
بتصميم  تزويدنــا  عــن  متخــض 
املعاجلــة االنية حلني اجراء املعاجلات 

الدائمية .

*اعالم الدائرة 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزير الصناعة واملعادن املهندس 
محمــد شــياع الســوداني خــالل 
لقائه امــس الثالثاء مع الســفيرة 
الينه  بايفي  العــراق  لدى  الفنلندية 
ســبل تعزيز العالقــات الثنائية بني 
وامكانية تطوير  بغداد وهلســنكي 
في  والتعاون  االقتصاديــة  العالقات 

اجملال الصناعي .
الوزارة  اللقاء رغبة  الوزير خالل  واكد 
في زيــادة التعــاون والتنســيق مع 
فنلندا لتطويــر الواقع الصناعي في 
العراق ، داعيا الشــركات الفنلندية 

الــوزارة  مع شــركات  العمل  الــى 
لالستفادة من خبراتها التكنولوجية 
والصناعية املتطورة مبا يســهم في 
اعادة البناء واالعمار من خالل انشاء 
مشــاريع جديدة وحيويــة او تطوير 

املشاريع القائمة .
لتقدمي  االســتعداد  الوزيــر  وابــدى 
لدخول  املطلوبة  التسهيالت  جميع 
الســوق  الى  الفنلندية  الشــركات 
العراقي  االقتصاد  لتعزيــز  العراقية 
والتوصل الى اتفاقات مثمرة وناجحة 
الفرص  من  واالســتفادة  لالستثمار 

املتاحة لذلك وفي جميع اجملاالت .

من جانبها عبرت السفيرة الفنلندية 
عن رغبة بالدها في دعم جهود العراق 
العادة البنــاء واالعمار ونقل خبراتها 
تطلعات  يحقق  ومبــا  التكنولوجية 
تفعيل  خالل  من  الصديقني  البلدين 
عمــل اللجنة العراقيــة الفنلندية 
املشــتركة وتبادل اللقاءات والزيارات 
في اطار تعزيز العمل املشــترك في 
اجملاالت كافة ، موجهة الدعوة للوزير 
التجارب  على  واإلطالع  فنلندا  لزيارة 
الشركات  وإمكانيات  فيها  الناجحة 
اجملــاالت  شــتى  فــي  الفنلنديــة 

الصناعية.

العراق وفنلندا يبحثان التعاونصيانة مئذنة الخلفاء لمنع انهيارها
 لتطوير القطاع الصناعي 

بغداد - الصباح الجديد:
برعايــة وزيــر التعليــم العالي 
عبد  الدكتور  العلمــي  والبحث 
امس  انطلقت  العيســى  الرزاق 
الثالثاء فعاليــات املؤمتر اخلتامي 
ملشــروع بناء تعليم السالم في 
جمعية  مــع  بالتعاون  العــراق 
األمم  وبرنامج  العراقيــة  األمــل 

املتحدة اإلمنائي.
والقــى الوزير كلمــة في حفل 
افتتاح املؤمتر اكد فيها إن صناعة 
الســالم حتتــاج الى مســارات 
متوازيــة ومتقاربــة التأثير تبدأ 
من حلظة وضع اليد على مناطق 
اجلهــل وتشــخيص األســباب 

املســؤولة عن ذلــك  ، الفتا الى 
الدخول  بوابة  يعــد  التعليم  أن 
الكبــرى الــى فضــاء التنمية 

وحتقيق السالم املستدام. 
العالي  التعليــم  وزيــر  وثمــن 
املبادرات وبرامج التدريب والورش 
األمل  التــي نظمتها جمعيــة 
 UNDP العراقيــة بالتعــاون مع
على  ركــزت  والتي  العــراق  في 
اســتقطاب اســاتذة اجلامعات 
داعيــا  والباحثــني األكادمييــني 
الى اســتثمار تلــك اجلهود في 
واستيعاب  الســالم  قاعدة  بناء 
واإلفادة  والتحديات  الصعوبــات 
املعوقــات  وتشــخيص  منهــا 

واالجتماعيــة  السياســية 
ومعاجلــة أســبابها علميا عبر 
قراءات مختصة ودراســات تأخذ 

طريقها الى التطبيق.
من جهته قال نائب مدير برنامج 
االمم املتحــدة االمنائي في العراق 
جيراردو نوتــو إن ممثلي البرنامج 
ثقافة  بتعزيز  ملتزمــون  الدولي 
الســالم ومقتنعون بأن التعليم 
أن  ميكن  واملنهجــي  املتكامــل 
يرسي ثقافة الســالم املستدام 

في العراق. 
التنفيذي  املديــر  ثمــن  بــدوره 
جمال  العراقية  االمــل  جلمعية 
اجلواهري اســهام وزارة التعليم 

العلمــي  والبحــث  العالــي 
املناخات  توفيــر  في  وجامعاتها 
التطويــر  لبرامــج  الداعمــة 
من  للشباب  والتأهيل  والتدريب 

شتى احملافظات العراقية.
وشهدت فعاليات املؤمتر اخلتامي 
التي  واملراحل  للمشــروع  عرضا 
املتحققة  ونتائجــه  بهــا  مــر 
فيما قدم وزيــر التعليم العالي 
وبرنامــج االمم املتحــدة االمنائي 
املشاركة  شــهادات  العراق  في 
والطلبة  والشــباب  لألكادمييني 
الذين أســهموا في ورش العمل 
مشروع  تضمنها  التي  والتدريب 

بناء تعليم السالم في العراق.

العيسى يرعى المؤتمر الختامي لمشروع
الديوانية - الصباح الجديد: بناء تعليم السالم في العراق 

تواصــل جلنة رفــع التجــاوزات في 
مديرية اتصاالت الديوانية في شركة 
وزارة  االتصــاالت احدى تشــكيالت 
االتصاالت  رفــع التجاوزات احلاصلة 
من عدد من شــركات االنترنت على 

الكابل الضوئي .
حيــث رفعــت التجــاوزات في حي 
الثانية  العروبــة  وحي  املتقاعديــن 
وحــي الضبــاط ١ ومــازال العمل 
التجاوزات  جميــع  لرفع  مســتمرا 
احلاصلة وانذارهم  من قبل الشعبة 
القانونية ، اذ تستمر الوزارة وبجميع 
تشــكيالتها ومديرياتها بتحســني 
اخلدمات املقدمــة للمواطن وجلميع 

خدماتها . 
من جانبها قامت الفرق الهندســية 
اتصاالت ذي  والفنية فــي مديريــة 

قار بإعادة خطــوط الهاتف االرضي 
املواطنني  ودور  احلكوميــة  للدوائــر 
من  اخلاص  القطاع  لشركات  اضافًة 
خــالل صيانة التقاســيم التي تزود 

هذه اخلدمة لها .
كمــا قامت هــذه الفــرق بتفعيل 
الهواتف االرضية ملستشفى احلبوبي 
املنشــآت  الزراعي وحماية  واملصرف 
لدائرة  تأهيل اخلطــوط  عــن  فضالً 
مكافحة الشغب ومديريتي البطاقة 
الوطنية واجلنســية ضمن منطقة 
الدفاع املدني  سومر وكذلك مديرية 

في ناحية البطحاء في احملافظة .
مع سياسة  االعمال  هذه  وتنسجم 
وزارة االتصاالت وسعيها الدؤوب في 
اخلدمات جلميع شرائح  افضل  تقدمي 
اجملتمع في مجال االتصاالت واالنترنت 

في جميع محافظات العراق . 

رفع التجاوزات على الكابل 
الضوئي في الديوانية 

بالتعاون مع جمعية األمل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصلــت تعزيــزات كبيــرة للقــوات املوالية 
للحكومــة اليمنيــة باجتاه مدينــة احلديدة 
)غرب( التي يسيطر عليها املتمردون احلوثيون، 
بحســب ما اعلنت مصادر عســكرية مينية 

امس الثالثاء.
وبعد تراجع حدة املعــارك امس االول االثنني، 
بــدأت القوى الثــالث التي تؤلــف »املقاومة 
اليمنية« بارســال تعزيزات هامة من الرجال 
واملعــدات الى خط املواجهة الرئيســي الذي 
يبعد اربعني كيلومترا جنوب احلديدة، بحسب 

املصادر.
ويعتبر ميناء مدينة احلديدة املدخل الرئيسي 
الواقعة  املناطق  الى  املتجهة  للمســاعدات 
حتت ســلطة احلوثيني في البلد الفقير. لكن 
التحالف يرى فيه منطلقاً لعمليات عسكرية 
يشّنها احلوثيون على سفن في البحر األحمر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرحت املستشارة األملانية أنغيال ميركل بأنها 
تعارض اقتراح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
حول إصالح منطقة العملة األوروبية املوحدة، 
املتمثل في ضخ نســبة ما بني 1 و2 باملئة من 
إجمالي الناجت احمللي في منطقة اليورو. وأعلنت 
ميركل في املقابل أنها تقبل مبوازنة »تقتصر« 
على عشــرات املليارات. وتخشى أملانيا تشارك 

الديون مع الدول األعضاء في منطقة اليورو.
وكان مصدر حكومي فرنسي قد أعلن األحد أن 
باريس وبرلني »مصممتان« على التوصل سريعا 
إلى تســوية إلصالح منطقة اليورو، وذلك بعد 

محادثات ماراتونية بني وزيري مالية البلدين.
وأعلنت ميركل للتلفزيــون األملاني »أنا ال أقول 
إنه لن يحصل على شيء مما يريد«، لكن ماكرون 
تقدم باقتراحات »يعلــم منذ زمن أنني ال أراها 

مناسبة«.
بالتحديــد علــى طرحها  وأصــرت ميــركل 
»اســتثمار 1 او 2 باملئة من إجمالي الناجت احمللي 
في منطقة اليورو«، أي ما يوازي مئات مليارات 

اليورو.
وتسعى فرنســا وأملانيا إلى االنتهاء من وضع 
املقترحات املشــتركة إلصــالح منطقة اليورو 
خالل اجتماع وزاري فرنسي-أملاني سيعقد في 
19 حزيران ، قبل قمة لالحتاد األوروبي ســتعقد 

في 29 من الشهر اجلاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت وزارة االستخبارات اإليرانية، أمس االثنني، 
توقيــف 27 »عنصــرا في مجموعــة إرهابية« 
يشــتبه بأنهم كانوا يخططون لشن اعتداءات 

خالل شهر رمضان.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها أن اجملموعة 
كانت »تخطط الرتكاب جرمية واسعة في شهر 

رمضان«.
وأضافــت »هــؤالء اإلرهابيون هددوا الشــعب 
اإليراني العظيــم باالنتقــام والقتل من خالل 
نشــر صور في الفضاء االفتراضــي«، مضيفة 
ان الهجمــات كان مخططا لها مبناســبة يوم 
القدس العاملي األســبوع املاضي، وأشــارت الى 
ضبط »كميــات كبيرة من االســلحة والعتاد 

واملعدات«.
وتقــدم إيران دعما عســكريا الــى احلكومتني 
السورية والعراقية حملاربة تنظيم داعش من خالل 
إرسال مستشارين عسكريني و«متطوعني« الى 

البلدين.

تعزيزات عسكرية 
للحديدة

ميركل تعارض اقتراح ماكرون 
اعتماد موازنة أوروبية ضخمة

اعتقال 27 شخصا تقول 
إيران إنهم خططوا 
العتداءات إرهابية 

متابعة ـ الصباح الجديد :

ودمشــق  موســكو  صعــدت 
اتهاماتهمــا لواشــنطن بحماية 
مسلحني في محيط قاعدة التنف 
املتاخمة للحدود مع األردن والعراق، 
ما عزز مــن احتماالت فتح النظام 
جبهة اجلنوب بعد فشــل صفقة 
لتســوية امللف، وأثارت مخاوف من 

حصول اشتباك روسي - أميركي. 
املبعوث  واصــل  مــوازٍ،  خط  على 
األممــي إلى ســورية ســتيفان دي 
ميستورا جولته في املنطقة حيث 
أجرى محادثات في القاهرة مع وزير 
اخلارجية املصري ســامح شــكري 
محورها حتريك التسوية في سورية 

وإطالق جلنة الدستور.
وأفاد بيان للخارجيــة املصرية بأن 
املبعوث األممــي أطلع الوزير املصري 
علــى مســتجدات األوضــاع في 
سورية سياســياً وأمنياً وإنسانياً، 
العملية  دفــع  جلهــود  وتقوميــه 
وتثبيت مناطق خفض  السياسية 
التوتــر وتنفيــذ خارطــة طريــق 
تشكيل اللجنة الدستورية، وحتديد 
والياتها ومراجع اإلسناد اخلاصة بها 

حتت رعاية األمم املتحدة.
مساعي  »اســتمرار  شكري  وأكد 
بالده إلى إرســاء احلل السياســي 
مبا يحفظ وحدة ســورية وسالمة 
أراضيها، وبــذل كل اجلهود لوقف 
نزيــف الدم، وفقــاً ملرجعيات احلل 
السياسي وقرارات مجلس األمن«. 

واعتبــر أن الوقت حان كي تتكاتف 
جهود اجملتمع الدولي من أجل إيجاد 
حل نهائي وشامل لألزمة السورية، 
الدولية  التوافق  نقاط  والبناء على 
كنقطــة انطــالق للدفــع باحلل، 
والتحرك على أساس فرضية عدم 
وجود حل عســكري لألزمة مهما 

طالت.
وكان دي ميستورا اختتم مشاورات 
فــي طهــران مــع مســاعد وزير 
خارجيتها للشــؤون السياســية، 

وكبيــر مفاوضيها حول الســالم 
في سورية حســني جابري أنصاري 
الذي قدم، على وفق وســائل إعالم 
إيرانيــة، »مجموعة مــن املبادرات 
واالقتراحــات احملــددة للبدء بعمل 

جلنة صوغ الدستور السوري«.
وفي مؤشر جديد إلى فشل األطراف 
اإلقليمية والدوليــة بالتوصل إلى 
صفقة تنهي ملف اجلنوب السوري، 
صّعدت موسكو االول االحد املاضي 
في  املتحدة  الواليات  إلى  اتهامتها 

شأن حماية مسلحني. 

أن  الروســية  الدفاع  وزارة  وأعلنت 
من  مبســاندة  الســورية،  القوات 
ســالح اجلــو الروســي، »أحبطت 
للمســلحني من منطقة  هجوماً 
الواليات  لسيطرة  اخلاضعة  التنف 

املتحدة، نحو مدينة تدمر«. 
تقــدم  إفشــال  »مت  وأضافــت: 
املسلحني، والقضاء على 5 منهم، 
نارية«، فيما  وســيارة نقل ودراجة 
الروســي ملصاحلة  املركــز  لفــت 
أطــراف النزاع في ســورية إلى أن 
مخيــم الركبان لالجئــني، الواقع 

»أصبح  األميركية،  القاعــدة  قرب 
املناطق  كل  من  للمسلحني  ملجأ 

السورية«.
وأوضــح املركز أن مخيــم الركبان 
الســوري لالجئني، املتاخم للحدود 
مــع األردن، وبســبب عــدم وجود 
الســلطات  لوصــول  إمكانيــة 
الســورية إليــه، أصبــح ملجــأ 
سورية،  أنحاء  كل  من  للمسلحني 
»داعش«،  إرهابيــو  ذلــك  مبا فــي 
لتعبئــة التشــكيالت  ومصــدراً 
اإلرهابية في اجلزء املركزي من البالد. 

ولفت إلى أن األوضاع اإلنسانية في 
القوات  اخمليم حرجة بســبب منع 
األميركيــة أي محــاوالت إليصال 

املساعدات اإلنسانية إليه.
وفي بيــان آخر، اتهمت وزارة الدفاع 
املتحدة وفصائل  الواليات  الروسية 
لهجــوم  بالتحضيــر  املعارضــة 
كيمــاوي فــي دير الزور غــرب نهر 
إن لديها  بيــان  الفرات. وقالت في 
معلومات مؤكدة تفيد بأن فصائل 
املعارضة، مبســاعدة عسكرية من 
قــوات أميركية، حتضر الســتفزاز 

جديد باســتخدام مواد سامة في 
محافظة دير الزور.

بالتزامــن مع ذلك، اتهــم النظام 
الســوري قوات التحالــف الدولي 
الــذي تقــودة واشــنطن بارتكاب 
مذبحة في جنوب احلســكة )شرق 
ســورية(. وقــال إن ضربــة جوية 
 18 شــنتها قوات التحالف قتلت 
في مدرسة في شرق  عراقياً  الجئاً 
ســورية. لكن التحالف سارع إلى 
نفي صحة هذا التقرير، واصفاً إياه 

بـ »املفبرك«.

بعد فشل صفقة لتسوية ملف الجنوب السوري

دعوات إلى توافق دولي واتهامات روسية
سورية لواشنطن بحماية مسلحين

الوقت حان كي 
تتكاتف جهود 

المجتمع الدولي من 
أجل إيجاد حل نهائي 

وشامل لألزمة 
السورية، والبناء 

على نقاط التوافق 
الدولية كنقطة 

انطالق للدفع بالحل، 
والتحرك على أساس 

فرضية عدم وجود 
حل عسكري لألزمة 

مهما طال
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متابعة ـ الصباح الجديد:

اتفق الرئيس االميركــي دونالد ترامب 
وكيــم جونغ اون علــى »طي صفحة 
املاضــي« خــالل قمــة تاريخية امس 
الثالثاء وقعا على اثرهــا وثيقة تعهد 
فيها الزعيم الكوري الشــمالي بـ«نزع 
كامل للسالح النووي من شبه اجلزيرة 

الكورية«.
وعند ســؤال ترامب حول نزع االسلحة 
رد  القمة،  االبرز فــي  النقطة  النووية، 
بالقول »لقد باشرنا العملية«، مضيفا 

انها »ستبدأ سريعا جدا«.
وال تأتــي الوثيقــة على ذكــر املطلب 
االميركــي »بنــزع االســلحة النووية 
بصورة كاملــة ميكن التحقق منها وال 
عودة عنهــا« وهي الصيغة التي تعني 
التخلي عن االســلحة وقبول عمليات 
تفتيش، لكنها تؤكــد التزاما بصيغة 
مبهمة بحســب النص الذي اطلعت 

عليه وكالة فرانس برس.
وشهدت قمة ســنغافورة وهي االولى 
بني رئيس اميركي في السلطة وزعيم 
كوري شــمالي مصافحة مطولة بني 
املســؤولني في مشــهد لم يكن من 
املمكــن تخيلــه قبل بضعة اشــهر 
االتهامات  يتبــادالن  فقط عندما كانا 

والشتائم.
واعتبر كيم انه »طوى صفحة املاضي«، 
بعد ان جتاوز »عقبات عدة« قبل القمة 
للسالم«،  »مقدمة جيدة  التي تشكل 
بينما اشــاد ترامب »بالعالقة اخلاصة« 
التــي يبنيهــا مــع الزعيــم الكوري 
الشمالي الذي يحكم بالده بقبضة من 

حديد على غرار والده وجده من قبله.
وعلق ترامب مبتسما ان »اللقاء الرائع« 
مت »أفضل ممــا كان من املمكن تصوره« 

ما اتاح حتقيق »تقدم كبير«.
واســتخدم ترامــب مع كيــم ، نفس 
التي  االهتمــام  ومؤشــرات  املبالغات 

يخص بها عادة حلفاءه.
وعلق مايكل كوفريغ من معهد االزمات 
الدولية في واشنطن »انه انتصار هائل 
لكيم الذي حقق اجنــازا فعليا بلقائه 
الرئيــس«، مضيفا ان  وجها لوجه مع 
والده وجده »كانــا يحلمان بذلك«، وان 
بالنسبة  ايجابية  »ذلك يشكل نقطة 
الى الواليات املتحدة واالســرة الدولية 
على صعيد مفاوضــات من املتوقع ان 

تكون طويلة وشاقة«.
واعتبــرت الصني حليفة الشــمال ان 
القمة هــي بداية »تاريخ جديد« ودعت 
الى »نزع االسلحة الكيميائية« بشكل 

تام من شبه اجلزيرة الكورية.
وأجرى املســؤوالن بعدهــا لقاء لنحو 

خمس ساعات أوال على حدة ملدة اربعني 
دقيقة ثم اجتماع عمل تاله غداء عمل.
وحضر كيم برفقة مساعده كيم يونغ 
شــول الذي زار البيــت االبيض مؤخرا، 

والعديــد من املســؤولني مــن احلزب 
احلاكم بينهم شقيقته كيم يو جونغ.

وكان ترامــب الذي تولى احلكم من دون 
أي خبــرة دبلوماســية، خاطر الى حد 

كبيــر عندما قبل ثالثة أشــهر بعقد 
قمــة مع كيم بعد ســيل الشــتائم 

واالتهامات التي تبادلها معه.
الى  بالنســبة  القمة  هذه  وتشــكل 

ترامب بعــد 500 يوما على وصوله الى 
البيت االبيض احد أهم حلظات رئاسته 
علــى الســاحة الدولية بعــد ان أثار 
خالفات مع العديد من القادة الدوليني 

خصوصا مع حلفاء لبالده.
ورغــم االنفراج الدبلوماســي الالفت 
الذي حتقق في االشــهر االخيرة ال تزال 

هناك تساؤالت عدة.
*كيم مرتاح 

وبدا كيم الذي لم يقم حتى هذا العام 
بأي زيارة رســمية الى اخلــارج مرتاحا 
جدا منذ وصوله الى ســنغافورة. فقد 
قام بجولة امس االول االثنني زار خالله 

املعالم السياحية االبرز في العاصمة.
وتعانــي كوريــا الشــمالية بســبب 
برنامجها النووي من سلسلة عقوبات 
مشــددة فرضتها االمم املتحدة على مر 

السنوات.
برنامجه  بالعدول عن  الشمال  وإلقناع 
النــووي الــذي يعتبره مبثابــة ضمانة 
في  رســميا  ترامب  تعهــد  لبقائــه، 
الوثيقة املشــتركة تقــدمي »ضمانات 

أمنية«.
وكان الالعب الرئيســي في هذا احلوار 
وزير اخلارجية االميركــي مايك بومبيو 
أعلن امــس االول االثنــني ان الواليات 
املتحدة مســتعدة لتقــدمي »ضمانات 
أمنية فريــدة ومختلفة« عن تلك التي 

مت عرضها حتى االن في حال استجابت 
كوريا الشمالية للمطالب االميركية.

اجلانب  املرتقبة من  امللموسة  النتيجة 
االميركي هي توقيع اتفاق مبدئي لوضع 
حد للحرب الكورية )1950-1953( التي 
انتهــت بهدنة وليس مبعاهدة ســالم 
ما يعني ان الشــمال واجلنوب ال يزاالن 

عمليا في حالة حرب.
*منذ اللحظة االولى 

يقول محللون ومؤرخون ان هناك بارقة 
أمل لكنهــم يذكرون جميعا بان نظام 
بيونغ يانغ درج فــي املاضي على قطع 

الوعود وعدم الوفاء بها.
ففــي 1994 ثــم فــي 2005، مت توقيع 
اتفاقني لكــن دون أن يتــم تطبيق أي 

منهما فعليا.
واعتبر كيلســي دافنبورت من جمعية 
ان »ترامب سيعلن  مراقبة االســلحة 
انتصــارا ايا تكن نتيجــة القمة لكن 
نزع الســالح النووي من شــبه اجلزيرة 
الكورية عملية سيســتغرق سنوات«، 
مضيفا ان »االختبار الفعلي« سيكون 
»هل ستتبنى كوريا الشمالية اجراءات 
ملموســة للحــد من التهديــد الذي 

تشكله اسلحتها النووية«.
يؤكد وزير اخلارجية االميركي ان الوضع 
هــذه املرة مختلــف متامــا وان اللقاء 

سيؤتي ثماره.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الدولية حول  اللجنــة  أطلقــت 
أمــس  املفقوديــن،  األشــخاص 
االول االثنني، فــي روما مبادرة مع 
مندوبــني مــن إيطاليــا ومالطا 
إلحصــاء  وقبــرص،  واليونــان 
البحر  فى  املفقوديــن  املهاجرين 

املتوسط.
وقالــت كاثرين بومبربــر، املديرة 
العامة للجنة الدولية »أنها املرة 
األولى في التاريخ توحد حكومات 

جهودها حول هذا امللف«.
وأضافت أن »بلــدا واحدا غير قادر 
على التعامل مع هذه املشــكلة، 
نظــرا إلــى ضخامة املشــكلة 
وحجمها، وألن املهاجرين يختفون 

في كل أنحاء البحر املتوسط«.

من  »لذلك  بومبربــر  واوضحــت 
املهم فعــال أن تتعاون احلكومات 
وأن  املفقوديــن،  هــؤالء  إلحصاء 
القانونية  تقوم ايضــا بواجباتها 
على صعيد التحقيق حول مصير 

هؤالء املفقودين«.
واعترفت املســؤولة بــأن األرقام 
املتوافــرة لديهــا قليلــة اليوم. 
وقالت »نعرف على ســبيل املثال 
ان ايطاليا عثرت في العقد األخير 
8000 مهاجر في البحر، في  على 
الى  يتحول  الذى  املتوسط  البحر 

مقبرة جماعية«.
وأشار املشاركون في اجتماع روما 
فــي بيان إلــى أن حوالى 27 الف 
مهاجر اختفوا علــى األرجح في 
العالم منذ 2014، منهم 16 ألفا 

في البحر املتوسط.
وقضى اكثر من 3000 مهاجر في 
البحر فــي 2017، و600 حتى اآلن 
هذه السنة. وال ميكن حتديد أماكن 
وجــود عــدد كبير مــن األطفال 
بعد وصولهم الــى أوروبا، وقالت 
املديــرة العامة للجنــة الدولية 
للمفقوديــن أن »مــن املهــم أال 
نســيس هذه العملية وأن نعمل 

سوية إليجاد حلول عملية«.
بــني  واللجنــة هــي منظمــة 
احلكومات أنشــئت بعــد حروب 
يوغوســالفيا  في  التســعينات 
السابقة، وســاهمت في كشف 
هويــات نحــو %70 مــن 40 الف 
شــخص اعتبــروا مفقودين في 

البلقان بسبب النزاعات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أودعــت الدوحة دعــوى قضائية 
الدولية ضد  العدل  لدى محكمة 
مبمارســة  إياها  متهمة  اإلمارات 
حلقــوق  مســتمرة  »انتهــاكات 
اإلنســان« بحــق القطريني، على 
وفق ما أفادت به اخلارجية القطرية 
امس االول االثنني، مبينا ان فحوى 
الشــكوى طرد أبوظبي املواطنني 
القطريني مــن أراضيها في ضوء 
األزمة اخلليجية التي اندلعت في 

حزيران 2017.
تقدمت قطر بدعوى قضائية ضد 
اإلمــارات العربية أمــام محكمة 
العدل الدولية بسبب »انتهاكاتها 
»بحق  اإلنسان  املســتمرة حلقوق 
أعلنــت  بحســبما  القطريــني، 

اخلارجية القطرية اليوم االثنني.
ونشــرت املتحدثة باســم الوزارة 
لؤلؤة راشــد اخلاطر في حسابها 
علــى تويتر »توجهــت دولة قطر 
بدعوى قضائية على دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة أمــام محكمة 
انتهاكات  بشــأن  الدولية  العدل 

األخيرة«.
توجهت دولة قطر بدعوى قضائية 
علــى دولــة اإلمــارات العربيــة 
العدل  محكمــة  أمــام  املتحدة 
الدولية بشــأن انتهاكات األخيرة 
وإجراءاتهــا غيــر القانونية فيما 
يتعلــق بحصار دولــة قطر. كما 
أوضحت وزارة اخلارجية في بيان أن 
بـ«انتهاك  اإلمارات  تتهم  الدعوى 
»االتفاقية  مبوجــب  التزاماتهــا« 

الدوليــة للقضــاء علــى جميع 
والتي  العنصري«  التمييز  أشكال 
متنع التمييز على أساس اجلنسية.
القطرية  اخلارجيــة  وزارة  وأكدت 
أن اإلمــارات اتخــذت سلســلة 
مــن اإلجــراءات »التــي متيز ضد 
القطريني«، شــملت »طرد جميع 
بشــكل  القطريــني  املواطنــني 
جماعي من اإلمارات، وحظرت على 
القطريني الدخــول إليها أو املرور 
عبرها، وأمــرت مواطنيها مبغادرة 

دولة قطر«.
كما فرضــت الدول األربع عقوبات 
على قطــر بينها منــع طائراتها 
أمرت  فيمــا  أجوائها،  عبــور  من 
الســعودية واإلمــارات والبحرين 

القطريني مبغادرة أراضيها.

نزع األسلحة النووية كليا من شبه الجزيرة الكورية 
أثر قّمة ترامب وجونغ اون التاريخية و بداية تاريخ جديد

تقـرير

أربع حكومات توحد جهودها إلحصاء 
المهاجرين المفقودين في البحر المتوسط

دعوى قطرية ضد اإلمارات أمام 
محكمة العدل الدولية 



7 اقتصاد

بغداد ـ الصباح الجديد:

اللعيبي،  جبار  النفط  وزير  أعلن 
أمــس الثالثــاء، انتهــاء تأهيل 
وتشــغيل اخلط الســتراتيجي 
بــن  اخلــام  للنفــط  الناقــل 
بغــداد«  بيجــي–  »كركــوك- 

وبطاقة 40 ألف برميل يومياً.
وقال اللعيبي في بيان صحافي، 
إن املــالكات الهندســية فــي 
للوزارة  التابعــة  التشــكيالت 
بـــ »تأهيل وتشــغيل  قامــت 
الناقل  الســتراتيجي  االنبــوب 
واملمتد  )16( عقدة  اخلام  للنفط 
بيجي  الى  كركــوك  حقول  من 
ومنه الى بغداد بوقت قياســي 

وعلى وفق االمكانات املتوفرة«.
بـ«جهــود  اللعيبــي  وأشــاد 
العاملن في شــركتي املشاريع 
االنابيب  وخطــوط  النفطيــة 
وجميع اجلهات الســاندة سواء 
او من  النفطية  الشــركات  من 
قبــل القوات األمنية وشــرطة 

الطاقة«.
االنبوب  ان »طاقة هــذا  وأضاف 
تبلــغ )40( الــف برميــل يومياً 
180 كيلو  اكثر من  ويبلغ طوله 
متــر، ويجهــز مصافــي بيجي 
اخلام، فضال عن  بالنفط  والدورة 
محطة القــدس لتوليد الطاقة 

الكهربائية شمال بغداد«.
ومضى الــى القــول، أن »لهذا 
األهميــة  احليــوي  االنبــوب 
االقتصادية فــي تزويد املصافي 
بالنفــط اخلام واالســتغناء عن 
نقله باحلوضيات مما يوفر االموال 

للخزينة االحتادية«.
واشار وزير النفط الى ان »عملية 
آالف  رفع  االنبوب شملت  تأهيل 
واخمللفات  واأللغــام  املقذوفــات 
احلربيــة التي زرعتهــا عصابات 
داعــش على امتداد مســاحات 

واسعة من االنبوب«.
يذكــر ان هذا االنبــوب كان قد 
والدمار  التخريــب  الــى  تعرض 
ما  املاضية،  السنوات  على مدى 

ادى الى تلف وتدمير مســاحات 
ومقاطع كبيرة منه.

عامليــاً، قالت أوبــك إن ضبابية 
شــديدة تكتنــف آفاق ســوق 
النفط في النصــف الثاني من 
العــام احلالــي برغــم أن أرقام 
املنظمة تظهــر تصريف تخمة 
املعروض العاملي، مبا يشير إلى أن 
املصدرين لــن يتعجلوا تخفيف 
قيود اإلنتاج في اجتماع األسبوع 

املقبل.
وغيرها  وروســيا  أوبك  وتعكف 
املنظمة  خــارج  املنتجــن  من 
على خفض إنتــاج النفط منذ 
كانون الثاني 2017 للتخلص من 

فائض املعروض. والهدف الرئيس 
مخزونات  تقليــص  هو  لالتفاق 
النفط في الــدول املتقدمة إلى 

متوسط خمس سنوات.
وأوضحت أوبــك في تقرير أمس 
الثالثــاء أن مخزونات تلك الدول 
انخفضت في نيسان إلى ما يقل 
26 مليون برميل عن متوســط 
اخملزونات  اخلمس سنوات. وكانت 
قد بلغت 340 مليون برميل فوق 
املتوسط في كانون الثاني 2017.

غيــر أن أوبك كانت حــذرة في 
التقريــر بشــأن اآلفــاق لبقية 

.2018
وقالــت املنظمــة ان ”في اآلونة 

اآلجلة  العقود  فقــدت  األخيرة، 
للنفط اخلام بعض الزخم وسط 
حالة من الضبابية، مع استعداد 
املتعاملن الحتمــال عودة مزيد 

من املعروض إلى السوق“.
النفط مبوازاة  وارتفعت أســعار 
الثالثاء  أمس  العاملية  األســواق 
بعــد أن قال الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب إن قمة سنغافورة 
مــع الزعيم الكوري الشــمالي 
كيم جــوجن أون أحــرزت ”تقدما 
كبيرا“ معززا اآلمال بالتوصل إلى 
النووية  املواجهة  إلنهــاء  اتفاق 

في شبه اجلزيرة الكورية.
إنتاج  تنامي  لكن مؤشرات على 

كبار املنتجن روســيا والواليات 
كبحت  والســعودية  املتحــدة 

مكاسب األسعار.
النشــاط  إن  متعاملون  وقــال 
اتســم بالهــدوء أيضــا قبيل 
اجتماع منظمة البلدان املصدرة 
حلفائها  وبعض  )أوبك(  للبترول 
في 22 حزيــران والذي قد يحدد 
سياســة اإلنتاج لعدة منتجن 

كبار.
وكانــت العقــود اآلجلــة خلام 
برنت عنــد 76.55 دوالر للبرميل 
مرتفعة تسعة سنتات مبا يعادل 

0.1 باملئة عن إغالقها السابق.
وســجلت عقود اخلام األميركي 

غرب تكســاس الوسيط 66.24 
دوالر بزيادة 14 سنتا أو 0.2 باملئة.

وارتفعت األســواق العاملية بعد 
أن قال ترامب إن اجتماعه املتابع 
عن كثب مع كيم أمس قد حقق 
”تقدمــا كبيــرا“ وكان ”إيجابيا 
للغاية حقا“ وذلك عقب توقيعه 
وكيــم وثيقة إثــر محادثات في 
إطــار جهــود إنهــاء املواجهة 
النووية في شبه اجلزيرة الكورية.
وقالت شــانون ريفكــن مديرة 
ريفكــن  لــدى  االســتثمار 
االســترالية لــأوراق املالية ”أي 
نتيجــة إيجابية قــد تصبح نبأ 

طيبا لأسواق.“

»النفط«: تشغيل خط »كركوك - بيجي - بغداد« الناقل للخام
أوبك حذرة تجاه آفاق النفط برغم تصريف تخمة المعروض

تأهيل وتشغيل 
االنبوب الستراتيجي 
الناقل للنفط الخام 
)16( عقدة والممتد 
من حقول كركوك 
الى بيجي ومنه الى 
بغداد بوقت قياسي 
وعلى وفق االمكانات 
المتوفرة

منشأة نفطية 
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متابعة الصباح الجديد:

قادت مديرة صنــدوق النقد الدولي 
كريســتن الغارد هجوما شــنته 
العاملية ضد  االقتصادية  املنظمات 
سياســة »أميــركا أوال« التجارية 
التــي ينتهجهــا الرئيــس دونالد 
ترامب، وحــذرت من أن الغيوم التي 
تخيم على االقتصاد العاملي »تزداد 

قتامة يوما تلو اآلخر«.
ويشعر الرئيس األميركي بالغضب 
في  الكبير  التجــاري  العجــز  إزاء 
معامــالت الواليــات املتحــدة مع 
رئيســين، وفرض رســوما  حلفاء 
املعــادن.  واردات  جمركيــة علــى 
وغرد أمس قائــأ »التجارة العادلة 
ستســمى اآلن جتارة حمقاء إذا لم 

تكن جتارة الند للند«.
وردا علــى ذلــك، أطلقــت الغارد 
هجوما مستترا بعض الشيء على 
سياســة ترامب التجارية قائلة إن 
»التحديــات التي تقــف في طريق 
الشركات،  ثقة  تدمر  التجارة  إجراء 

التي تضررت أصال منذ قمة السبع 
التي عقدت مطلع األسبوع«.

وأشارت إلى أن الصندوق يصر على 
توقعاتــه لنمو عاملي نســبته 3.9 
في املئة هذا العــام والعام املقبل، 
الغيــوم في األفق،  مضيفة »لكن 
والتي أشــرنا إليها قبل نحو ستة 

أشهر، تزداد قتامة يوما تلو اآلخر«.
وتابعت »الســحابة األكبر واألكثر 
قتامــة التــي نراهــا هــي تدهور 
املعنويــات الذي نتج عــن محاولة 
للتصدي للطريقــة التي جُترى بها 
التجارة، والتي تــدار بها العالقات، 
والتي تعمل بها املنظمات املتعددة 

األطراف«.
مــن جانبــه، دعا رئيــس منظمة 
إلى  أزيفيدو  روبرتو  العاملية  التجارة 
وقــف »التصعيد«، في وقت يتبادل 
األميركيــون واألوروبيــون التهديد 

بفرض رسوم جمركية عقابية.
وقال أزيفيدو إثر اجتماعه في برلن 
مع املستشارة أنغيال ميركل وممثلي 
مؤسسات اقتصادية ومالية دولية: 
إن  التوتر،  وقــف تصعيــد  »علينا 

عمليــة )العن بالعن( غير مفيدة. 
)هذه  إلى  ستنجر قطاعات جديدة 

األزمة( ما سيلحق ضررًا باجلميع«.
ويســتعد االحتاد األوروبي وكندا ألن 

يفرضا في األول من يوليو رســوما 
جمركية على ســلع أميركية بعد 

دونالــد ترمب فرض  الرئيــس  قرار 
رســوم مماثلــة على الــواردات من 

الصلب واأللومينيوم.
تفاقــم هذا النــزاع التجاري خالل 
قمــة مجموعــة الســبع، بعدما 
تراجع ترمــب في تغريدة عن تأييده 
البيــان اخلتامي، ردا على تصريحات 
جاســن  الكندي  الــوزراء  لرئيس 
ترودو، ندد فيها مجددًا بالتدابيـــر 

األميركية.
التوتر  أن  أزيفيدو »أعتقــد  وأضاف 
التجاري املتنامي ينطوي على خطر 
تأثير اقتصادي كبير، من شــأنه أن 
النمو  من  طويلة  مرحلة  ينســف 

منذ األزمة املالية في 2008«.
وأكد أن »التداعيات ميكن أن تلحق 
ضررا بالغــا باالقتصاد العاملي على 
املــدى البعيد«، الفًتا على ســبيل 
املثال إلــى أن ثالثن فــي املئة من 
الوظائــف األملانيــة تعتمــد على 

الصادرات.
كذلك، تستهدف الرسوم األميركية 
على الصلــب واأللومينيوم احلليف 
الياباني واملكسيك والصن، ما يثير 

مخاوف من حرب جتارية عاملية.
اســتقر الدوالر قرب أعلى مستوى 
لــه في ثالثة أســابيع أمــام الن، 
الرئيس  الثالثاء، بعدمــا وقع  أمس 
وزعيم  ترامــب  دونالد  األميركــي 
كوريا الشــمالية كيــم جونغ أون 
وثيقة »شــاملة« في قمة تاريخية 
تهدف إلى نزع الســالح النووي من 

شبه اجلزيرة الكورية.
وقــال ترامــب إن االجتمــاع فــي 
سنغافورة مضى على نحو »أفضل 
مما توقعه أي أحــد«، وإنه يتوقع أن 
تبــدأ عملية نزع الســالح النووي 

»بسرعة جدا جدا«.
جـاء االجتمـاع، وهـو حـدث مهـم 
شهـور  بعد  العامليـــة،  لأسـواق 
اإلهانـات،  الزعيميـن  تبـــادل  مـن 
وزادت التوتـــرات فــي املنطقـــة 
بسبـب برامـــج كوريـا الشمالية 
الوقت  في  والصاروخية،  النوويـــة 
الذي ســارعت فيـــه إلــى حتقيق 
هدفها لتطويـــر صــاروخ ذي رأس 
نـووي قـــادر علـى ضـرب الواليـات 

املتحـدة.

قّمة ترامب وكيم تعزز الدوالرتقـرير

الغارد: تشاؤم بشأن االقتصاد العالمي المستقبلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشــر العام لســزق العراق لأوراق املالية 
تعامــالت أمــس الثالثــاء مرتفعــاً %0.32، عند 
1.9 نقطة، مقارنة  مستوى 598.66 نقطة، رابحاً 

مبستوى إغالق في األول من أمس.
ودعــم أداء البورصــة ارتفاع 6 أســهم، تقدمها 
مصرف الشــرق األوسط %5، تاله مصرف االئتمان 
بنسبة %4.08، وصعد املوصل ملدن األلعاب 3.57%، 

وارتفع مصرف بغداد 2.17%.
في املقابل، انخفض 8 أســهم، تصدرها ســهم 
املصرف األهلي بنسبة %9.62، تاله إنتاج وتسويق 

اللحوم %2.13، ودار السالم للتأمن 1.08%.
وارتفع حجم التــداوالت أمس إلى 936.28 مليون 
سهم، في مقابل 721.97 مليون سهم باجللسة 
املاضية، فــي حن تراجعت قيمــة التداوالت إلى 
598.62 مليون دينار، في مقابــل 1.02 مليار دينار 

باجللسة السابقة.
وتصدر سهم مصرف بغداد تعامالت أمس حجماً 
وقيمًة، من خــالل تداول 396.31 مليون ســهم، 

بقيمة 186.26 مليون دينار.

القاهرة ـ رويترز:
وســط زيادات متتالية في أســعار جميع السلع 
واخلدمــات في مصر منذ البدء فــي تنفيذ برنامج 
اإلصالح االقتصــادي فــي 2016، أعلنت احلكومة 
أمس الثالثاء عن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 26.6 

باملئة بداية من األول من متوز.
وتنفــذ احلكومــة املصريــة برنامجــا لإلصــالح 
االقتصادي ملدة ثالث ســنوات يشــمل حترير سعر 
الصرف وخفض دعم الطاقة واملياه ســنويا وزيادة 
إيــرادات الدولة وإقــرار عدد مــن القوانن اجلديدة 

احملفزة لالستثمار.
وفــي اآلونة األخيــرة، رفعــت احلكومة أســعار 
متــرو األنفاق وامليــاه وعدد من اخلدمــات املقدمة 
للمواطنن، وهــو ما يزيد العبء على كاهلهم في 
وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار البنزين.

وقال وزيــر الكهرباء املصري محمد شــاكر أمس 
في مؤمتر صحافــي بالقاهرة إن رســوم الكهرباء 
في اجلهد الفائق الذي يســتخدم عادة في مصانع 
احلديد والصلب ســتزيد مبتوسط نحو 41.8 باملئة 
في السنة املالية املقبلة 2018-2019 التي تبدأ في 

األول من متوز.
وأضاف أن رسوم الكهرباء في اجلهد املنخفض الذي 
يستخدم في املنازل واملتاجر واملشروعات الصغيرة 
واملتناهية الصغر ستزيد مبتوسط نحو 20.9 باملئة.

وقال شــاكر ”إعــادة هيكلة دعــم الكهرباء أمر 
ضروري وحتمي لالســتمرار في توليــد الكهرباء... 
كان مــن املفترض انتهاء خطــة الدعم في 2019 
ولكن )التأجيل حــدث( نتيجة لإلصالح االقتصادي 
الضروري ورفع أسعار الفائدة وحترير سعر الصرف“.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار الذهب قليال مع ترقب مستثمرين 
اجتماع جلنة السياســة النقديــة بالبنك املركزي 
األميركــي هذا األســبوع، والذي مــن املتوقع زيادة 
أســعار الفائدة خالله، والقمة املرتقبة بن الواليات 

املتحدة وكوريا الشمالية.
وارتفع الذهب 0.1 باملئة في التعامالت الفورية إلى 

1299.83دوالر لأوقية )األونصة(.
وزاد الذهب 50 ســنتا، أو ما يعــادل 0.04 باملئة، في 
تســوية العقود األميركية اآلجلة تســليم آب إلى 

1303.20 دوالر لأوقية.
ومــن املقرر أن تبدأ جلنة الســوق املفتوحة االحتادية 
فــي مجلس االحتياطــي االحتادي )البنــك املركزي 
األميركي( اجتماعا يســتمر يومن إذ من املتوقع أن 

ترفع أسعار الفائدة.
ومن شأن رفع أســعار الفائدة تقليص اإلقبال على 

املعدن األصفر وغيره من األصول التي ال تدر عائدا.
ومن بن املعادن النفيســة األخرى، ارتفعت الفضة 
0.8 باملئــة إلي16.87 دوالر لأوقية بعد أن ســجلت 
أعلى مستوى في سبعة أســابيع عند       16.95دوالر 

في وقت سابق من اجللسة.      
وقفز البالديوم 0.7 باملئة إلي 1021.47 دوالر لأوقية، 
بينمــا ارتفع البالتــن 0.3 باملئة إلــى 904.10 دوالر 
لأوقية بعدما سجل فيوقت سابق من اجللسة أعلى 

مستوى له في أسبوع عند 910.50 دوالرلأوقية.

أسهم المصارف تواصل 
دعمها »األوراق المالية«

مصر ترفع
أسعار الكهرباء

الذهب يرتفع قبل 
اجتماع مجلس االحتياطي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تدرس احلكومة اجلزائرية مشــروع 
تصديــر الطاقــة الكهربائية إلى 
الدول اجملاورة، وعلى رأســها تونس 
وليبيــا بغــرض رفــع مداخيلها 

وإنعاش اخلزينة العامة.
وصــرح وزيــر الطاقــة اجلزائــري 
تنوي  بأن بالده  مصطفى قيطوني 
»لكل  الكهربائية  الطاقة  تصدير 

وتونس  ميغاواط(   3000( ليبيا  من 
)300 ميغــاواط( في خطوة أولى« 
مشــيرا إلى أن العمل يســير في 
الوقت الراهن علــى إجناز وتدعيم 
شــبكات نقل هــذه الطاقة بن 

اجلزائر والدول اجملاورة.
تأتي  الوزير أن هذه اخلطوة  وأضاف 
في وقت ارتفعت تغطية الشبكة 
 %30 الوطن من  الكهربائية عبــر 

عــام 2000 إلى %99 فــي الوقت 
احلالــي، وانتقلت قــدرات الطاقة 
الكهربائية من 8000 ميغاواط عام 
2000 إلــى 18000 ميغاواط حاليا 
بســبب دخول عدد من املشــاريع 
كلفت  اخلدمة  حيز  الستراتيجية 
اخلزينة العمومية مبالغ ملحوظة.

وأكــد قيطونــي حــرص الرئيس 
بوتفليقة  العزيــز  عبــد  اجلزائري 

على ربط جميــع مناطق البالد مبا 
فيها اجلنــوب الكبير بالشــبكة 
الكهربائيــة إضافــة إلــى الغاز 
اجلديد  املشروع  إن  قائال  الطبيعي، 
ســيكون مبثابــة بوابــة جزائرية 
لتصديــر الكهرباء نحو دول القارة 
اإلفريقية، مشــيرا إلــى أن اجلزائر 
تصــدر 150 ميغــاواط إلى تونس 

و100 ميغاواط إلى املغرب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال محمد شيمشك نائب رئيس 
الــوزراء التركي لقنــاة »فوكس 
التركية  التلفزيونيــة  تي.فــي« 
امس الثالثاء، إن بالده استكملت 
وتبســيط  تطبيــع  عمليــة 

سياستها النقدية.
وفي الشــهر املاضــي، أُعلن عن 
انتقال البنــك املركزي إلى تبني 
فائدة موحد، في عملية  ســعر 
أطلق عليها »التبســيط«، وهي 
واحدة من خطــوات عدة تهدف 

إلى احلد من هبوط الليرة.
وأضاف شيمشك خالل مقابلته 
مع القنــاة التلفزيونية أن تركيا 
من  حيازاتها  جميــع  ســحبت 

االحتياط  »مجلــس  من  الذهب 
املركــزي  )البنــك  االحتــادي« 

األميركي(.
وتشــير بيانات هيئــة االحصاء 
التركيــة إلى حتقيــق االقتصاد 
التركي منــًوا خالل الربع األول من 
العام اجلــاري بواقع 7.4 في املئة 
مقارنــة بالربــع األول من العام 

املاضي.
وكشــفت البيانات أيًضا ارتفاع 
 )GDP( مؤشر إجمالي الناجت احمللي
 7.2 بواقع  التقومي  املعدل حسب 
في املئة مقارنة بالفترة نفسها 

من العام املاضي.
وخــالل الربــع األخير مــن عام 
2017 حقــق االقتصادي التركي 

ارتكــز على االســتهالك  منــوا 
احمللي بواقــع 7.3 في املئة بفعل 
وفــي  التحفيزيــة  االجــراءات 
مقدمتهــا التوظيــف وصندوق 
التي اتخذتها  الضمان االئتماني 
احلكومة النعاش االقتصاد عقب 
احملاولة االنقالبية، بينما ســجل 
االقتصــاد التركي منــوا في عام 
التوقعات  فــاق  بأكملــه   2017

بواقع 7.4 في املئة.
تتوافق معدالت  أن  اخلبراء  وتوقع 
النمو خالل الربع األول من العام 
اجلاري مع معدالت عام 2017 على 
أن تتراجع خــالل الوقت املتبقي 
التوقعات  احلالي، لكن  العام  من 
البعض  تختلف عــن بعضهــا 

فيما يتعلق بسرعة التراجع.
النمــو  معــدالت  وحــددت 
و2019   2018 ألعوام  املستهدفة 
و2020 فــي البرنامــج القصير 

املدى عند مستوى 5.5 في املئة.
ارتفاع  علــى  منه  تعليــق  وفي 
معــدالت النمــو أفــاد الرئيس 
التركي رجب طيــب أردوغان أنه 
خالل الربــع األول من عام 2018 
دول  التركي  االقتصــاد  تصــدر 
االقتصادي  التعــاون  منظمــة 
والتنمية وحل باملرتبة الثانية بن 
دول العشــرين مشيرا إلى عزمة 
على مواصلة منــو اقتصاد البالد 
لتظــل تركيا أحد أســرع الدول 

منًوا.

الجزائر تدرس تصدير الطاقة الكهربائية إلى ليبيا وتونس

تركيا تستكمل عملية تبسيط السياسة النقدية

البورصة األسيوية

محمد شيمشك
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نص احلكم:
الهيئة  واملداولــة من  التدقيق  لدى 
املوســعة اجلزائية حملكمــة التمييز 
جنايات  ان محكمة  وجــد  االحتادية 
الرصافة هـ3 قررت بتاريخ 2015/10/7 
وبالدعــوى املرقمــة 2206/ج/2015 
املتهم  إلى  املوجهــة  التهمة  إلغاء 
)ن ح غ خ( وفــق أحكام املادة الرابعة 
ف1 وبداللة املــادة الثانية ف1، 3 من 
لعدم  وذلك  اإلرهاب  قانون مكافحة 
كفاية األدلة ضده عن جرمية قيامه 
باالشــتراك مــع متهمــن مفرقة 
قضاياهم بقتل اجملنى عليه )ف م خ( 
عنه  واإلفراج  إرهابي  ملشروع  تنفيذاً 
ولدى عــرض االضبارة على محكمة 
التمييــز االحتادية/ الهيئــة اجلزائية 
قرارها  وأصــدرت  متييزاً  وتدقيقهــا 
املرقــم 14075/هـــ.ج/2016 واملؤرخ 

2016/2/23 واملتضمــن نقض كافة 
القــرارات كــون ان األدلة املتحصلة 
بالدعــوى كافيــة لتجــرمي املتهم 
ناهض حامد غيدان وفق أحكام املادة 
املشــار إليها آنفاً لألســباب الواردة 
في قرار النقــض وحن إعادة اضبارة 
الدعوى إلى محكمتها لغرض إجراء 
وجترميه  مجــدداً  املتهم  محاكمــة 
على وفق ما ورد في قرار النقض وقد 
جنايات  محكمة  أمام  املتهم  حضر 
الرصافة هـ3 والتــي أصدرت قرارها 
2016/6/20 وبالدعوى ذاتها  بتاريــخ 
واإلفراج  التهمة  إلغــاء  قررت  حيث 
لعــدم كفاية  املذكور  املتهــم  عن 
فان  وبذلك  املتحصلة ضــده  األدلة 
محكمة جنايات الرصافة قد أصرت 
على قرارها الســابق لذا متت إحالة 
الدعوى الى الهيئة املوسعة اجلزائية 

التأمل من قبــل هذه الهيئة  ولدى 
فقد اتضح ان اعتراف املتهم املذكور 
هو الدليل الوحيد وان هذا االعتراف 
قد جاء متناقضاً مع واقع احلال حيث 
ذكــر املتهم بأنه أطلــق على اجملنى 
عليه اطالقتن في رأسه في حن ان 
اجملنى عليه قد أصيب بأربع اطالقات 
نارية في الرقبة والوجه والصدر كما 
ان املتهم اعترف بــأن احلادث حصل 
في عــام 2013 في حــن ان احلادث 
حصل في 2012/2/28 كما ان املتهم 
حصل علــى التقرير الطبي العدلي 
الصــادر من معهد الطــب العدلي 
املرقم 13265 في 2015/5/3 والثابت 
فيــه تعــرض املتهــم )ن ح غ( إلى 
التعذيب الــذي أدى إلى خلع خلفي 
للمفصل ومن كل ما تقدم جتد هذه 
الهيئــة ان ما حتصل مــن أدلة ضد 

املتهم املذكور ال يرقى إلى مســتوى 
الدليل الكافي إليقاع العقاب عليه 
عن جرمية خطرة تصل عقوبتها إلى 
التي تصلح  ان األدلــة  اإلعدام كما 
لتجــرمي املتهم يجــب ان تبنى على 
اجلزم واليقن ال على الظن والتخمن 
وملا كانــت احملكمة قد قــررت إلغاء 
تكون  املتهم  عــن  واإلفراج  التهمة 
قد خلصــت الى قــرارات صحيحة 
وموافقــة ألحكام القانــون لذا قرر 
تصديقها عمالً بحكم املادة )259/أ-

2( من قانون اصول احملاكمات اجلزائية 
رقم 23 لســنة 1971 املعدل وصدر 
القرار باالتفاق في 30/محرم/1438هـ 

املوافـق 2016/10/31م.

*نقال عــن صفحة قرارات محكمة 
التمييز

مادة 376
يعاقب بالســجن مدة ال تزيد على 
ســبع ســنوات او باحلبس كل من 
توصــل الى عقد زواج له مع علمه 
ببطالنه ألي ســبب من اســباب 
البطالن شــرعا او قانونا وكل من 
تولى اجراء هــذا العقد مع علمه 

بسبب بطالن الزواج.
وتكــون العقوبة الســجن مدة ال 
تزيد على عشر سنن إذا كان الزوج 
الذي قام في حقه ســبب البطالن 
قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل 

بها بناء على العقد الباطل.
مادة 377

1 – يعاقــب باحلبس الزوجة الزانية 
ومن زنا بها ويفتــرض علم اجلاني 
بقيــام الزوجية ما لــم يثبت من 
جانبه انــه لم يكن فــي مقدوره 

بحال العلم بها.
2 – ويعاقــب بالعقوبة ذاتها الزوج 

إذا زنا في منزل الزوجية.
مادة 378

1 – ال يجوز حتريك دعوى الزنا ضد أي 
من الزوجن او اتخاذ أي اجراء فيها 
اال بناء على شكوى الزوج اآلخر. وال 
تقبل الشكوى في االحوال التالية:
أ – إذا قدمت الشكوى بعد انقضاء 
ثالثة أشهر على اليوم الذي اتصل 

فيه علم الشاكي باجلرمية.
ب – إذا رضي الشــاكي باستئناف 
احلياة الزوجيــة بالرغم من اتصال 

علمه باجلرمية.
ج – إذا ثبت ان الزنا مت برضا الشاكي.
2 – يقصد بالــزوج في حكم هذه 
املادة من تتوافــر فيه هذه الصفة 
وقــت وقوع اجلرمية ولــو زالت عنه 
بعد ذلــك. ويبقى حــق الزوج في 
الزنا الــذي ترتكبه  حتريك دعــوى 
زوجته الى انتهاء اربعة أشهر بعد 

طالقها.

مادة 379
1 – تنقضي دعوى الزنا ويســقط 
الزوج الشــاكي  احلق املدني بوفاة 
او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني 
او برضــا الشــاكي بالعــودة الى 
معاشــرة الزوج الزاني قبل صدور 

حكم نهائي في الدعوى.
ويعد تنــازل الزوج عــن محاكمة 
تنــازال منه عن  الزانيــة  زوجتــه 

محاكمة من زنا بها.
2 – وللزوج كذلك ان مينع السير في 
تنفيذ احلكم الصــادر على زوجه. 
الشاكي يكون لكل من  توفي  وإذا 
اوالده من الزوج املشــكو او الوصي 
عليهم ان مينع الســير في تنفيذ 

احلكم.
مادة 380

كل زوج حــرض زوجتــه على الزنا 
التحريض  بنــاء على هــذا  فزنت 

يعاقب باحلبس.

الجرائم التي تمس األسرة

محمد حسين البطاط*
ألهمية موضوع املياه الدولية املشتركة 
وتصاعــد حاجة الدول الى املياه بصورة 
طردية مــع متطلبات التقــدم وتزايد 
بن  اخلالفــات  شــدة  وبروز  الســكان 
العــراق وتركيــا وايران وســوريا حول 
مسألة تنظيم عمليات االستفادة من 
املياه الدولية وكذلك بســبب خالفات 
مصاحلها الوطنية التي قد تسبب الى 
صرعات ونزاعات من شأنها أن تؤثر على 

السلم واالمن الدولين.  
فعلى الرغــم من عدم وجــود )قواعد 
دولية محددة تنظم مســألة  قانونية 
تقاسم املياه الدولية( اال اننا جند قواعد 
قانونية دولية ميكن االســناد اليها في 
معاجلة هذه املشــكلة فــي وثائق االمم 
او  باالتفاقيات  املتحدة ســواء كانــت 
املعاهدات التي مت تسجيلها او اودعتها 
تلك الدول فيها علــى وفق املادة )102( 

من ميثاق االمم املتحدة. 
حيــث نصــت اغلــب املعاهــدات او 
االتفاقيــات علــى عدة مبــادئ دولية 
محددة حلقوق تلك الدول في استعمال 
تلك املياه الدولية وفقاً لقواعد قانونية 

دولية واهمها: 
اوالً:- ان الــدول املتشــاطئة لهــا حق 
السيادة الى ابعد احلدود في استعمال 
جزء من النظام الدولي للمياه التي تقع 
ضمن اختصاصها علــى ان يتفق احلق 
املماثل لكل دولة متشاطئة مشتركة 

معها. 
الدول املتشاطئة مخولة في  ان  ثانياً:- 
حصة من االستعمال وفوائد نظام املياه 

الدولية على اساس عادل ومعقول.  
ثالثاً:- تلزم الدول املتشاطئة التي تنوي 
تغير نظام امليــاه الدولية الذي قد يؤثر 
في حقوق الدول االخرى املشــتركة ان 
تعطــى الفرصة الكافيــة في الرفض 
فاذا رفضت بالفعل واعربت عن رغبتها 
في الوصــول الى اتفاق او حل ســريع 
بالوسائل الســلمية املنصوص عليها 
باملادة )33( من امليثاق فعلى الدول التي 
تنوي التغيير ان متتنع عن القيام بالعمل 

وتسمح بتبادل اي اتفاق او حل اخر. 
وكذلــك ان تتــم اجــراء االتفاقيــات 
علــى وفق املبادئ الدوليــة العامة في 
تطبيقها على االنهــار الدولية ) مبدأ 
حســن اجلوار ، مبدأ حسن النية ، مبدأ 
عــدم االضرار بالــدول االخــرى ، مبدأ 

عدم التعســف في اســتعمال احلق ، 
مبدأ اللجوء الــى املفاوضات في حالة 
االختالف ، مبدأ التوزيع العادل واملعقول 
للمياه الدولية ، مبدأ املســاواة في حق 

استعمال املياه الدولية.
ومن خالل ذلــك ميكن اســتثمار تلك 
الدولي  القانــون  املبــادئ ومن خــالل 
العرفي والقانون الدولي املدون في حل 

مشكلة مياه العراق الدولية. 
اما من ناحية القانــون الدولي العرفي 
الذي عد العرف احد مصادر االساسية 
فــي قواعد القانــون الدولي وله صفة 
االلزام وهذا مــا اكدته محكمة العدل 
الدوليــة الدائمة في املــادة )2/38( من 

نظامها األساسي. 
وبذلك ميكن االعتماد بشــكل اساسي 
على القواعد العرفيــة الدولية الواردة 
في االتفاقيات واملعاهدات وما تضمنته 

من مبادئ أهمها:  
1.منع الدول املتشــاطئة مــن القيام 
الدولية  املياه  اســتعمال  مبشــروعات 
الدول  دون االخذ بنظر االعتبار موافقة 

املشتركة. 
2.وجوب احترام حقوق الدول املشتركة 
االخــرى في توزيع امليــاه الدولية بينها 
للحيلولة دون استئثار بعضها بحقوق 

البعض. 
3.عدم جواز استغالل الدول املتشاطئة 
ملوقعها اجلغرافي والتحكم مبياه النهر 
الدولي مبفردها ، بل يتعن عليها ضمان 

حقوق الدول األخرى. 
وهذا ما اكدته اعمال اللجان واملؤمترات 
التابعــة لألمم املتحدة وســأتطرق لها 

تباعاً 
االوروبية في عام  اللجنة االقتصاديــة 

1952 قد نصت على ما يلي:
وان كانت متلك  املتشــاطئة  الدول  *ان 
حقوق الســيادة اإلقليميــة على ذلك 
اجلزء املار او املتاخم ألراضيها اال ان هذا 
احلق مقيد بحقــوق الدول االخرى التي 

يتعن احترامها. 
*لكل دولة متشاطئة احلق بتطوير ذلك 
اجلزء املمر املائي املار او املتاخم ألراضيها 
شــريطة ان ال تؤدي الى احتمال حدوث 

ضرر بليغ في حقوق الدول األخرى.
•مؤمتر االمم املتحدة للتنمية البشــرية 
5-16/حزيران  ( للفترة من  )استكهولم 
/1972 :- التي اكد على تقييد ممارســة 
الدولة لســيادتها االقليمية على اجلزء 

من النهر املار بأراضيها وحماية مجراه 
الطبيعي ومنع اساءة استعماله. 

•تنفيذ لتوصيــة اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة في قرارها املرقم )3071( املتخذ 

بدورتها )28( :-
حيــث جاء فيه ) ان الدول املتشــاطئة 
على النهر الدولي تستطيع استخدام 
مياه النهر الدولــي طبقاً الحتياجاتها 
ولكن بشــرط ان ال تكــون حريتها في 

ذلك للدول املشــتركة معها في النهر 
نفسه. 

•قانــون اســتعمال اجملــاري املائية في 
االغراض غير املالحية .. الذي اشــار الى 
بعــض املعاهدات والوثائــق االمريكية 
واالفريقيــة والتي نصــت ) في االنهار 
توجد ســيادة  ال  املتتابعــة  الدوليــة 
مشتركة ، كل دولة تستطيع استعمال 
ان ال  املياه طبقاً الحتياجاتها بشــرط 
يسبب ذلك ضرراً ميكن ادراكه ألية دولة 

حوضية .
•قــرار معهــد القانــون الدولــي في 
املتضمــن   1961 عــام  )ســاليزبورغ( 
)اعتــراف كل دولــة حوضيــة بحــق 
استغالل املياه التي جتتاز او حتد اقليمها 
بشرط ان تتقيد بالقانون الدولي وبحق 
انتفاع الــدول االخرى ذات املصلحة في 

اجملرى نفسه. 
•توصيــة جلنــة املــوارد الطبيعية في 
)طوكيو( للفترة من 24 اذار 4-نيســان 
/1975 التــي اكــدت علــى )ضــرورة 
التقســيم العادل ملياه االنهار الدولية 
وضمان حقوق كل الدول املتشاطئة في 

املورد املائي )لألنهار الدولية(.
االستشارية  القانونية  اللجنة  مشروع 
االســيوية -االفريقية فــي )أكرا( عام 
1970 حيث نصت املــادة )2( منه على: 
)الــزام الــدول املتشــاطئة باحتــرام 
احلقــوق املكتســبة للــدول االخــرى 
املشتركة معها في النهر ، ومنع الدول 
املتشــاطئة من القيام بأي انشــاءات 
على اقليمها من شــأنها احداث اضرار 
جســيمة ودائمة في اقليم دولة اخرى  
كما اعطت املــادة )6( )احلق لكل الدول 
ومعقولة  عادلة  حصة  في  املتشاطئة 
في االســتعماالت املفيــدة ملياه النهر 

الدولي(. ( 
كما قدمــت اللجنة املذكورة اعاله في 
عام 1973 الذي جاء تأكيداً على حقوق 
كل دولة بحصص عادلة ومعقولة من 
االستعماالت املفيدة حيث نصت املادة 
)1( على )الزام الدول املتشاطئة بالعمل 
بحســن النية عند ممارستها حلقوقها 
علــى املياه املــارة بأراضيها اســتناداً 
للمبادئ التي حتكم عالقة حسن اجلوار 
(. وكذلــك نصت املــادة )2( على )عدم 
احقية دولة اجملرى النهري باســتعمال 
املياه بشكل يترتب عليه اضرار جوهري 

للدول األخرى(. 
اما مــن ناحية القانــون الدولي املدون 
الذي بــدوره حول تلك القواعد العرفية 
الى قواعد اتفاقية دولية الى اتفاقيات 
ثنائية ومتعــددة االطراف وبروتوكوالت 
حيث اهتمت االمم املتحدة بتلك القواعد 

وتدوينها وانتجت 
البحر االقليمــي واملنطقة  •اتفاقيــة 
املالصقة لــه وبالبحار العالية والصيد 
واجلــرف القاري في مؤمتــر جنيف عام 

 1958

الدولية  املائية  اجملاري  استعمال  •قانون 
لألغراض الغير مالحية عام 1997 

•اعالن مبادئ هلسنكي بشأن استخدام 
ميــاه االنهــار الدولية )هلنســكي ( 
عام 1966 حيث نصــت املادة )1( )الذي 
للدول  امللزم  العــرف  انطباق  اكد على 
املتشــاركة في امليــاه الدولية ( وكما 
نظمت احكام توزيع املياه الدولية على 
نصيب عادل من املياه وفق احكام املواد 

)4(و)5( من اعالن مبادئ هلسنكي.
•معاهــدة جنيف عــام 1923 والنافذة 
1-( تضمنت  والتــي   1955/6/30 فــي 

عدم االضرار بحقوق الدول االخرى عند 
استغاللها لألنهار الدولية . -2 متتع كل 
دولة في حدود احــكام القانون الدولي 
العام بحريــة القيام باألعمال املتعلقة 
بتوليد الطاقــة الكهربائية . -3 وجوب 
دخول دول احلوض في مفاوضات للوصول 
الى املعاهدات بشــأن تنظيم استغالل 
املياه الدولية . -4 ايجاد منظمة تتولى 
الرقابة واالشــراف على االمن العام في 

اجزاء حوض النهر الدولي. 
•معاهــدة لــوزان املعقــودة فــي 24/

متوز/1923 بن تركيــا ودول احللفاء وقد 
نصــت املــادة )109( منها )فــي حالة 
عدم وجود شــروط تخالف ذلك ، فيما 
اذا نتج عن تثبيت احلدود اجلديدة نظام 
هيدروليكي )القنــوات، الفيضان، الري، 
الصــرف( ......فيعقد اتفــاق بن الدول 
املعنية حلمايــة املصالح واحلقوق التي 

اكتسبها كل منهم. 
ومن خــالل ماتطرقنا لــه من توضيح 
لنا  تبّن  واملعاهدات  االتفاقيات  صراحة 
ان العــراق عليه دخول مبفاوضات جدية 
للتوصل التفاقية طويلة  وان يســعى 
املدى بشــأن تقســيم املياه مع تركيا 
وســوريا وايران. وتفعيل اللجنة الفنية 
الى  للتوصل  املشتركة  الدولية  للمياه 
قســمة عادلة للمياه بن الدول الثالث 

)العراق، تركيا، سوريا( 
امــا من اجلانــب االيراني فيمــا يتعلق 
باألنهــر التي تقع علــى احلدود فيجب 
وضــع اتفاقيــات ومعاهــدات طويلة 
املدى بالطرق الدبلوماسية وان لم يتم 
التوصل التفاق يتم اللجوء الى اسلوب 

الوساطة.
*محام
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مياه دجلة والفرات في منظور القانون الدولي
القاضي عماد عبد اهلل

مسؤولية الشخص 
المعنوي في جرائم 

غسل األموال
احلقيقة أن املشــرع حينما يقــرر عقوبة 
الشخص املعنوي إمنا يســأله عن إخالله 
بالتزامه في احليلولة دون وقوع اخملالفة, وأن 
مخالفة ممثليه للقانون تستوجب العقاب 
على الشــخص املعنوي الــذي يتمثل في 

الواقع شخصا قانونيا.
وأن املشرع الدولي حن قرر مبدأ مسؤولية 
األشــخاص املعنويــة عن جرائم غســل 
األموال إمنــا أراد توقيع اجلــزاء أو التدابير 
املالئمة على الشــخص املعنــوي حماية 
ملصالح اجملتمع، ومن دون تقرير املسؤولية 
اجلنائية للبنوك واملؤسسات املالية مرتكبة 
جرائم الغســل ســوف يفتح الباب على 
مصراعيه الفالتها من العقاب، ولذلك جند 
أن املشرع الدولي سواء في اتفاقية فينا أو 
القانون النموذجي قد اهتم اهتماما خاصا 
بتطبيــق عقوبة املصادرة التي تتناســب 
وطبيعة الشخص املعنوي، وأما في العراق 
جند أن القانون رقم 39 لســنة 2015 أشار 
في املــادة 46 :منه اوال: مــع عدم االخالل 
باملســؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي 
املنصوص عليها في هذا القانون، يســأل 
الشــخص املعنوي عن اجلرائم املنصوص 
عليهــا في هــذا القانون التــي يرتكبها 
ممثلوه أو مديروه أو وكالؤه حلسابه وباسمه 
ويعاقب بالغرامة واملصادرة املقررة للجرمية 

وفقا للقانون.
ثانيا: يكون الشــخص املعنوي مســؤوال 
بالتضامن عــن الوفاء مبــا يحكم به من 
عقوبــات مالية وتعويضات اذا ارتكبت من 
أحد العاملن لديه وباسمه ولصاحله. لقد 
أطلق املشــرع العراقي على االشــخاص 
املعنويــة في مجال غســل األموال لفظ 
املؤسســة املالية وبينت الفقرة ثامنا من 
الفصل السابع من القانون أعاله املقصود 
باملؤسســة املالية حيث تشــمل كل من 
يزاول نشاطا أو أكثر من العمليات التالية 
لصالح احد العمــالء او نيابة عنه )تلقي 
الودائع وغيرهــا من االموال القابلة للدفع 
واالقراض وخدمات حتويــل األموال وإصدار 
او إدارة وســائل الدفع كبطاقات االئتمان 

والصكوك(. 
وقد أشارت املادة 11 من الفصل اخلامس من 
القانون أعاله إلى الواجبات التي يجب على 
املؤسسة املالية القيام بها والتي تتضمن 
االحتفاظ بالسجالت والوثائق واملستندات 
ملدة ال تقل عن خمس ســنوات من تاريخ 
او تنفيــذ معاملة عميل  غلق احلســاب 
عارض كما يتوجب على املؤسســة املالية 
والدولية  احملليــة  بالســجالت  االحتفاظ 
للمعامــالت املاليــة واالحتفــاظ كذلك 
بنســخ من البالغات املرسلة الى مكتب 
غسل االموال ومتويل اإلرهاب وكذلك عدم 
فتح حسابات بأسماء مجهولة الهوية او 
وهمية وعدم التعامل مع األسماء احملظورة 
وإبالغ مكتب غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
املؤســس في البنك املركــزي بأية عملية 
يشــتبه في أنها تتضمن غسل أموال او 
متويل إرهــاب وكذلك عــدم التعامل مع 

املصارف الصورية.
ومن كل ما تقدم فأن النصوص القانونية 
املذكــورة في القانون اعــاله تعد الركيزة 
املالية  املؤسســات  حملاســبة  االساسية 
املتورطة في جرمية غسل االموال حيث ان 
في مخالفتها لاللتزامات املتوجبة عليها 
مبوجب القانون سوف تتحقق مسؤوليتها 
اجلزائيــة هــذا فضــال عن مســؤوليتها 
املباشرة في حالة اشــتراكها في عملية 
غســل األموال، وعند ذلك يفرض القانون 

عقابه املناسب.

األدلة التي تصلح لتجريم المتهم يجب أن تبنى
على الجزم واليقين ال على الظن والتخمين 

نصوص قانونية تهمكمفاهيم في محكمة التمييز االتحادية

على الرغم من 
عدم وجود )قواعد 

قانونية دولية 
محددة تنظم 

مسألة تقاسم 
المياه الدولية( 

اال اننا نجد قواعد 
قانونية دولية 
يمكن االسناد 

اليها في معالجة 
هذه المشكلة 
في وثائق االمم 

المتحدة
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لم يكن محررو  الصحف اليومية في عصر الطباعة 
الورقية أشخاصاً عاديني، أو موظفني مغمورين. ولم 
يكونوا عياالً على املهنة، أو متطفلني على اإلعالم. 
بل كانوا صفوة القوم، ونخبة اجملتمع. وكان للمراجع 
العليــا رأي في بقائهم في هذا املوقع أو ذاك، ألنهم 

صناع رأي عام، ولهم تأثير كبير في الشارع.
 وفي العادة مير اختيار رئيس التحرير عبر سلســلة 
طويلــة من النجاحــات التي يحققهــا في مجال 
عمله، أو يصيبها في ســنوات خدمتــه. وال بد أن 
يحظى بقبول الرؤوســاء أو الوزراء املعنيني باإلعالم. 
ففــي الغالب يقوم هــو بالتعبير عن السياســة 

العامة للدولة.
يروي األســتاذ محســن محمد رئيس حترير جريدة 
»اجلمهوريــة« املصريــة بعد عــام 1975 أنه كلف 
األستاذ كامل زهيري بكتابة مقال يومي حتت عنوان 
»من ثقب الباب«. وأخذ وعــداً من رئيس اجلمهورية 

في حينه أنور السادات أن يكون املقال حراً.
وكامل زهيري )1927 – 2008( صحفي المع من جيل 
إحسان عبد القدوس ومحمد حسنني هيكل وأحمد 
بهاء الدين وأنيس منصور وعشــرات غيرهم. تولى 
رئاســة حترير روز اليوسف والهالل، ثم أصبح رئيساً 
جمللس إدارتيهمــا، ثم نقيبــاً للصحفيني املصريني 

لدورتني، ثم رئيساً الحتاد الصحفيني العرب!
وحينما بدأ بكتابة املقال دهش زمالؤه بسبب جرأته 
املتناهية، وتنبأوا أن يتوقف بعد أيام قليلة. لكنهم 
لم يحركوا ســاكناً، فقد كان من الصعب إســداء 

النصح لرجل مبنزلة كامل زهيري هذا.
وجاء اليوم الذي تدخل فيه أنور السادات شخصياً. 

قال الســادات »كامــل زهيري ال ميكن أن يســتمر 
كاتباً فــي اجلريدة. إنه يهاجمنــي ويهاجم النظام 
كل يوم!«. فرد محســن محمد مبا يشبه التوسل: 
»ســيدي الرئيس إنه رئيس احتاد الصحفيني العرب، 
ومنعه من الكتابة ســيدفع هذا االحتاد ملهاجمتنا 

أيضا«.
وأردف : »أعطني مهلة وسأجعل كامالً هذا يغير من 

طريقة كتابته!«
وفوجئ اجلميع فــي اليوم التالي بعدم وصول مقال 
كامــل زهيــري في أوانــه. وحني االستفســار عن 

املوضوع تبني أنه سافر إلى العراق. 
بعد شــهر كامل عاد كامل من بغداد! واســتأنف 
مقاله اليومي بشــكل أكثر اتزاناً ولم يعد يهاجم 

السادات باملرة.
ولم يفت مثل هذا التحول الســادات فسأل رئيس 
التحريــر »ماذا فعلت لكامل زهيري حتى تغير بهذا 

الشكل؟«
قال محسن محمد بثقة :« لقد ربيته يا ريس حينما 

منعته من الكتابة شهراً بأكمله«. 
ولم يقتنع السادات باإلجابة فقال: »يظهر أن رحلته 
إلى العراق علمتــه ما هي الدكتاتورية، وماذا يفعل 
صدام حســني في العراقيني. وعــرف أن مصر جنة 

احلرية«!
كان الســادات محقاً في تفســيره لظاهرة انقالب 
األحوال عند كاتب عمالق مثل كامل زهيري. فليس 
من الســهل مقارنة هامش احلرية بالعراق بنظيره 
في مصــر. ولكن هــذه احلادثة أثبتــت عمق صلة 
الصحافة برأس الدولة. والســيما  اجلريدة اليومية 
التــي يتلقفها مئات األلوف مــن الناس، وينتبهون 

لكل كلمة فيها. 
فهل الصحافــة األلكترونية التي أوشــكت على 
القضاء على نظيرتها الورقية، متلك اليوم مثل هذه 
األهمية لدى الدولة والناس. وهل ستنجح في صنع 
قامات كبيرة كالتي كانت موجودة من قبل؟ سؤال 

ال أعرف اإلجابة عنه حتى هذه اللحظة.

عصر الصحافة 

محمد زكي إبراهيم

اسماعيل ابراهيم عبد
 

اذا كان ))ابــن عربي قــد حدد نظرتة 
للمعرفــة الذوقية بأنها احلدس الذي 
يقترب من االدراك املباشــر للحقيقة 
في جوهرها ، فان سبينوز يراها بأنها 
املعرفة التــي تتحدد بإذابــة الوعي 
االنســاني( )1( فإن القــاص الباحث 
حســني عارف قــد أذاب احملتويني في 
آليــات تكنيكه الســردي، حســب 
متابعتنــا((  اقترحتهــا))  تفاصيــل 
تؤكد العالقــة البنائية بني التكنيك 
وعناصــر ووظائف وحــدات التكوين 
الســردية فـ ) هنــري جيمس وبروب 
في  يتفقون  وبارت  وتوماشفســكي 
عدم فصل الوظائف والشــخصيات 
عن بعضهــا ألنها في عالقة متبادلة 
دوماً بحيث يتحكم أحدها في اآلخر(
(2( والقصة ))نبــع رحمن(()3(ميكنها 
ان تقترح علينا آليات متعددة للصور 
الفنية)) حيث ان الصورة الفنية هي 
ما تولــده اللغة فــي الذهن بحيث 
تشــير الكلمات إما الى جتارب خبرها 
املتلقــي من قبــل ، أو إلى انطباعات 
حســية(()4( , ان ذلك مستند الى ما 
يأتي : أوالً : آلية التجزيئية املكانية          
يضيء القــاص مكان األحــداث بأن 
يضعها مباشرة أمام تكون الطبيعة 
اجلامدة ترســم أرضية حقيقية من 

صخور واغوار ماء ونبات:       
إحداهما  ]صخرتان عمالقتان تستند 
على االخرى بحافتها العليا … وضمن 
القاطع املواجــه للصخرتني من هذا 
احمليط ، يكمن اجملرى الضيق الذي جتد 
املياه املتدفقة مــن احللمات النبعية 
طريقها عبره ... غيــر ان اجملرى ، وهو 
يلقى املياه الى داخل حفرة اكثر سعة 
يضمــن لها ضياء خافتــاً من لوحني 

صخريني بيضاوين على جانبيها[
وراء  املكاني هنا يســتتر  أن اخلفــاء 
)الضياء اخلافت واحلفــرة الداخلية( ، 
وهذان املظهران جزئياً يكمن وراءهما 
فعل اخــر للطبيعة  ذلك هو  كوامن 
البياض  ، ومحتــوى  املــاء  محتويات 

الصخري . 
ثانياً : فطرية احلساب البيئي 

هنا يعتمد التدفقات االنســانية ، أي 
احلركة البطيئــة الدائبة التصاعد , 
وهذه ال تتالءم مــع املقاييس احلديثة 
بُِنُظِمهــا وأجهزتها لذا اســُتِعيض 
تْعَتد  ال  التــي  بالقياســات  عنهــا 
باألجهــزة ، وال تخضــع ألنظمتها ، 
مثل : مسافة ثالثني أو أربعني خطوة 
، أربعــة أشــبار ، ذراعاً ذراعــاً … الخ، 
وهذه اآللية تضامن آليتي التجزيئية 
املكانية والبيئيــة وتعطي لالندماج 
الروحي روعة وبهاء ، وتتآلف خطياً مع 
التجمع اخليطي الدائري حول )البيئة 
، البشــر ، فطــرة اخليــر( . والقصة 
بأكملها متتثل لهذا االجتاه ـ تقريباً ـ.    

ثالثاً : وسائل الروي املتعدد    
أ . املونتاج الروائي 

يتعامــل النــص القصصــي مــع 
هــذه املوضوعة باعتبــار أن عمليات 
التكتيــك الســردي فــي التقــدمي 
والتأخيــر ، والتنويــع باحللــم مرة ، 
وباألسطورة ، مرة ، وبالتذكر واملناجاة 
، وبالتوجــه نحو الذات الســاردة مما 
يعني تقيد الرواية بنوع من الســبك 

الروائي النســيجي واحلكائي ، ولكن 
بطريقة املشــاهد املتالحقة ، والتي 
يفضــي بعضها الى بعــض أو ينبع 
بعضها مــن بعض ، هــذا التكتيك 
شــائع فــي االعمــال القصصيــة 
النمطية ، لكن حســني عارف ، وعن 
طريــق االقتصــاد اللغوي الشــديد 
املفعــم بالهم االنســاني الفطري ، 
جعله ينقل تلقائية احلوادث مبا يشبه 
جريان ماء النبع ، ويزيد عفوية االداء ، 

وانضباطيته . 
ب . الروي باالنابة  

وهو من جزئيات اخرى تسبك النسيج 
وحتيله الــى مناســبة للتضافر بني 
املهيمنــة الفكريــة والغاية الفنية 
. ألجــل الظفر بنمــوذج حي للفعل 
الروائــي . وهذه االنابــة الروائية تتم 
عبر ثالثة وســائد ، راٍو عليم خارجي ، 

منشطر على ذاته: 
]في تلك الليلة كنَت ونبعَك موضوع 
حديث أهــل القرية . وفــي الصباح 
قرر فتيــة القرية مســاعدتَك . أتوا 
وعملــوا معك كتفاً لكتــف . وعند 
األصيل اســتحالت األدغال الى نبع .                          
صار )) نبع رحمن(( كما سماه الفتية 

.[ ص89 .  
وراٍو نائــب ثالث : منبثــق من ذاكرة 
املاضي املنبثة في حلظة اآلن احلاضرة :                                   
]آه منك ))يا نبع رحمن(( فباستثنائنا 
أنا وأنَت لن يعرف أحد سر هذا العشق 
الذي يشــدني    إليــك ... فالناس ال 
يدرون شــيئاً اللهــم إال أن ))رحمن(( 
عشــق )) نبع رحمن(( . كانوا يرونني 
كل يوم بَك مثل عاشــق مجنون ، آت 
إليَك ، أتأملَك ، وكالعابد أجلس قربَك 
.. بلى .. فالناس لم يعرفوا سوى هذا 
، ألجله سموني )رحمن( عاشق ) نبع 
رحمن( . لكننا أنا وأنَت نعرف أشــياء 
كثيرة غير ذلك .أشــياء اخرى يا))نبع 

رحمن((..يا نبع رحماني[ .ص90  
ج . الروي باملشاركة 

هو الــروي الــذي يُخبر عــن احلادثة 
للراوي  مناطــة  مهمــة  بوصفهــا 
املشــارك في صياغة احلدث، املتدخل 
فــي توجيه اللغة . وهــو ال يناور  وال 
يخاتل ، وال يفتعل املونتاج ، وال يتشتت 
في الفالش باك ، لكنــه يتأوه لأللم 
ويتأزم كشــاهد  للتغير  ويضطــرب 
على ما يجري عند مســاحة روايته :                                                                                                           
]نفــد الصبــر واجلَلَد عنــدي ولفني 

االضطراب متاماً .. لــم يكن ليقر لي 
قرار . لم أكــن قط في أحلك االوقات 
من أيامي املاضيــات كما كنُت عليه 
مــن بؤس وشــقاء وعــذاب في تلك 
الســاعات. عندما أفقُت من نومي ، 
شــعرُت وكأن االرض متيد بي من حتت 

أقدامي وتبتلعني [ ص86 
3ـ  آليــة املهيمن الفكري : هنا ، نرى 
ان مــن االفضل ان نلخــص القصة 
بايجاز شــديد ، لكي ميكننا تسليط 
آلية الفهم على تأويل املضمون العام 

للقص فــ : 
]ان رحمن اجلَد .. عندما كان شاباً عثر 
على نبع في فســحة بــني صخرتني 
عمالقتــني وحني تفجر املاء ســمي 
النبــع باســمه .. وانســاب املاء عبر 
املنحــدرات حتى وصلت اســتدارته 
أمام ايوان املسجد .. وفي احدى االيام 
يكمن حفيده حمد بني االدغال وحتت 
اشجار الصفصاف )التي منت بسبب 
ويصطاد سمكة صغيرة  رحمن(  نبع 
فيقــرر ان يربيها أو يهديهــا جلده .. 
يحلم اجلد بالســمكة ، وبسبب هذا 
حوض  الى  الســمكة  تنقــل  احللم 
إيوان املسجد وعند منفذ مائي  قرب 

نحو نبع رحمن .. فتكبر الســمكة .. 
ويؤتى باســماك اخرى ليكبرن كذلك 
.. وفي أحد األيام يأتي اجلد الى احلوض 
ليجدها شــبه ميتة ، يظــن اجلد أن 
الغربــاء قتلوها بالســم ، فيمرض .. 
وألجل ان يشــفى يقــرر الذهاب عبر 
املنحدرات حتى يصل الى نبع رحمن ، 
وكان قد صار عمره سَت وستني سنة 
، وهناك يتمدد قرب نبعه ، ميد قدميه 
في ميــاه النبع.. يتطهــر من هموم 
الدنيــا وأثقال احليــاة ويغفو .. يغفو 

حتى النهاية![.  
نعدُّ هذا التلخيص ابتســار قســري 
لكنــه ضــروري لنحصر مــن خالله 
املهيمن الفكري للقص . نرى ان هذا 
املهيمن قد ســاعد على إبرار العمل 
الفني بشــكل جلي ، وهو كمهيمن 

ميكن ان نحصر آلياته مبا يأتي : 
ـ امتداد اجلذور ككناية عن األصالة ، 
فالصخرتان حاضنتا النبع ، وهما قلب 
االرض وعمقهــا )جذرهــا( . واحلفيد 
هو النبــع الثاني للجــد ، مما يؤصل 
االنسانية                                                                                         االتصال اجلذري بني أطراف 
ـ االتصال الفطري بني اجلذور والينابيع 
، ومكونات البيئة االخرى , إذ السمكة 
هي روح املــاء ، وكذلك النبات ، وهما 

)روحياً( يتصالن بنبع رحمن . 
ـ التشــبب بالنبع والسمكة تشبب 

حمد بجده ، وجده بالبيئة اجلامدة . 
ـ الغرباء ســبب كل بالء ، فهم قتلوا 
السمكة وأساؤوا للنبع وسببوا موت 

اجلد !! 
ـ التطهر منــط من االندماج الفطري 
لإلنســان بالطبيعــة وبالعكس : إذ 
الروحية  للعاطفة  العفــوي  املعادل 
والتجســيدية هــو املــاء ، وطريقة 
التطهــر اعتراف جدانــي برحمانية 
نبع رحمــن . والتي هــي طريقة في 
التخلص من اجلســد كلياً قبل املوت 
، والوصول الــى احلياة الروحية بولوج 
القدمني في ماء النبع ثم الغياب في 

غفوة نهائية !
ـ املكانية مظهر آني حيث أن صيغة 
القصة هي رواية مــن الذاكرة ، ورمبا 
ذاكرة ما بعد املوت , هذا التشــبيب 
أوصل  افتراض ســردي  هــو  املكاني 
القص مرتبة املهيمن الفكري )املكان 
هو كل شيء يعيق الزمن عن تسريع 

الذاكرة( )5(

املصادر
)1( قاســم محمــد عبــاس ،تأويل 
القلب فــي نظريــة املعرفــة عند 
محيــي الدين بــن عربــي ، مجلة 
أبجد،ع1لســنة 2004، دار ابجــد ، 

بغداد ، 2004، ص25
)2( والس مارتــن، ترجمــة د . حيــاة 
جاســم محمــد ،نظريات الســرد 

احلديثة , ص152 
)3( حسني عارف ، قصة نبع رحمن، 
عشــرون قصة كرديــة ، ص81 , 90                             
، الصــورة  . ثابــت اآللوســي  )4( د 
 ، والغمــوض  احلديثــة  الشــعرية 
مجلة االديب املعاصر ، حزيران1987، 
بغــداد                                                                                             ، الثقافيــة  الشــؤون 
، األمكنــة  الدليمــي  )5( لطفيــة 
فــي ثباتها / األمكنة فــي ترحالها 
 ،  2006 ، مجلــة هــا ع2 لســنة 
اجلمعية العراقيــة لدعم الثقافة ، 

بغداد ، ص20.

حسين عارف وآليات )نبع رحمن( السردية
دراسة

شعراصدار

ابن عربي

»غرب المتوسط« رواية لمبارك ربيع
قصيدتان

}إَن الُشعراء اللذين إذا أغاثَهم الحرف ، قالوا ُهنا القصيدة ...{ 

 

العربيــة  املؤسســة  عــن 
بيروت  والنشــر،  للدراســات 
صدر عمل روائي جديد لألديب 
املغربــي مبارك ربيــع بعنوان 

»غرب املتوسط«.
وتأتي »غرب املتوسط« ممهورة 
بإهداء إلى روح الروائي الفقيد 
رة  مصدَّ منيف،  الرحمان  عبد 
:« أية نظرة هي؟ ماذا  مبفتتح 

تقول؟ أي بوح صارخ مكتوم؟
بكثافة  املتأللئــة  املاء  حبات 
ذلك  أبنــوس  مســحة  على 
احلاجبــني  وارتفــاع  اجلبــني، 
عن  كوني  عجــب  كســؤال 
املعنى، أو هي صرخة احتجاج 
يخفيها ضيق الصدر العريض 
املتالطم حول  املــوج  زبد  بني 

الرقبة وأعلى الكتفني.
النظرة  أي معنى، وماذا تكون 

أو تقول ؟« 
وقد أصــدر مبــارك ربيع عن 
املؤسســة نفســها، روايــة 
»القناص والقصر« ومجموعة 
 2017( والقفــص«  الصورة   «
(، وكــذا رواية »بدر زمانه« في 
ثمانينيات  األولــى،  طبعتها 

القرن املاضي.
تصدر الروايــة  اجلديدة »غرب 
في  أنيقة،  بحلة  املتوســط« 
328 صفحــة مــن احلجــم 

املتوسط.

حذام يوسف

قصيدة
وأنا اكتبك

أفتُش عن لغٍة بال حواجز النحو
أفتُش عن عيون الكلمات 

مللُت شيَخ القصائد 
وهو يشير بعصاه باجتاه البحور

قصيدتي هي أنت 
احاول بقصيدتي أن اسير معي 

واصنع عصرا من احلب
 ال يعكرَ صفوه زحاَف املشاعر

وال تناص الّلهفة
وال .. شيخوخة األحرف

عصٌر ميثلنا معا

حمد
إلهي حمد أمانة لديك فأرفق به

حمد .. انت في أمان من سوط الذكريات
هل انت حقا في أمان؟!

انت على حافة الفرح فال تقنط
ال خوف عليك وال رفاقك يحزنون

ولكنك حزين يا حمد
فلــم يتركنا النحيب وال ســوط القائد 

اجملنون!
ولم تلتقط امهاتنا انفاسهن 

حتى يدرن في بحر املنون

ال خوف عليهم والهم يحزنون .. 
ولكننا حزانى يا إلهي

حمد مازال يهذي على جرف االمنيات

ومازال يبحث عن كنز سليمان
في وادي السالم وفي عمق الزمان

عله يعثر على مفتاح الفرح

من اعمال سلمان البصري

غاف الرواية
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جاسم محمد*

ادارة املستشــارين من العسكر  إن 
من قبل شخص غير عسكري مثل 
البغدادي ليس بالهــن وفي الغاب 
يكــون مرفوضــا، لكــن البغدادي 
قيادات  توظيف  وبنجاح  اســتطاع 
التنظيم من العســكر ويحركهم 
وفــق إســتراتيجية التنظيم التي 
تقوم على رســم خارطــة "الدولة 
االســامية" وتنفيــذ اخلطط على 
االرض، ورمبــا يعود الــى عامل اخر، 
هو حصول البغدادي على االســناد 
مصادر  ومســك  والتمويل  والدعم 
التمويــل بنفســه، اي ان البغدادي 
هو حلقة الوصل، بدونه اليستطيع 
قادة العسكر ومستشاريه احلصول 
والدعــم  التمويــل  علــى تدفــق 
ومايدعم هذا ان املعلومات كشفت 
بــأن البغدادي يشــرف على مصادر 
من  هو  الســؤال  بنفسه.  التمويل 
اين يحصل البغدادي على التمويل؟ 
كون التنظيــم املركزي للقاعدة لم 
ميده باملال منذ نشأته حتى انشقاقه 
عن الظواهري في ابريل 2013، وهذا 
يعني ان هنالــك مصادر متويل على 
مســتوى حكومات تكفلت بتمويل 
البغدادي، ومايزيد بالقضية تعقيدا 
انه لم يحصل اي تسريب حول متويل 
البغدادي ال على مستوى املعلومات 
املؤكــدة وال التحليــل. يشــار بأن 
تنظيــم "الدولة االســامية" في 
العــراق انــذاك حتول الى شــبكة 
العراق خاصة في  االتاوات في  جلمع 
محافظة املوصل وضعفت عملياته 
حتى نهاية مطلع عــام 2012 بعد 

االميركية في  القــوات  انســحاب 
ديســمبر 2011، اي ان الدعم املالي 
للبغدادي تدفق اكثر بعد االنسحاب 
"الدولة  تنظيم  يعتبــر  االميركي؟ 
التنظيمات  اكبر  من  االســامية" 
"اجلهادية" الــذي يتمتع بامكانيات 
مالية، فقبل ســيطرته على منابع 
النفط في سوريا ـ الرقة او املناطق 
الشــمالية والشــمالية الشرقية، 
استعرض التنظيم بارتال من مئات 
الســيارات ذات الدفــع الرباعي في 
بغداد،  وفي حــزام  االنبار  محافظة 
هــذه القدرة مكنــت التنظيم من 
ابتــاع تنظيمات اســاموية اخرى 
الــى صفوفــه مابن  واالنضمــام 
الترغيب والترهيب، بعد ان ضمن الى 
مقاتليه دفع مرتبات جيدة وتسليح 
عالي. لقد جمــع البغدادي اخلبرات 
العسكرية مع الوالء العقائدي، وهو 
ذات االساس الذي اعتمدته ايران مع 

احلرس الثوري وفيلق القدس.

مستقبل "الدولة االسالمية" في 
العراق وسوريا

لقد استطاعت "الدولة االسامية" 
من اســتعادة ما فككته احلكومة 
بقيادة  االميركية  والقوات  العراقية 
باتريــوس بتحالفهــا مع عشــائر 
ـ   2005 عــام  الغربيــة  املنطقــة 
2006 فــي محاربــة االرهــاب، االن  
"للدولة  عكســي  مســار  هنالك 
املسلحة  واجملموعات  االســامية" 
جميعها  توحدت  التي  والعشــائر، 
ضــد احلكومة املركزيــة، لكن هذا 
التحالف ســوف يشهد الكثير من 
املصالح  تقاطع  التقاطعات بسبب 

وااليدلوجيــات بن مكونات "الدولة 
يعني  هذا  والعشــائر.  االسامية" 
االسامية"  "الدولة  مســتقبل  ان 
فــي املنطقة الغربية بــات مرهونا 
مبوافقــة اهالي املنطقــة الغربية 

وزعاماتها العشائرية.
 التجربة في افغانستان اي بالعاقة 
مابــن القاعــدة وطالبــان التــي 
املعنين  اخلبــراء  من  الكثير  مثلها 
بالتنظيمــات "اجلهادية" والقاعدة 
بأنها مثل البصلة وقشــرتها والتي 
لكن  بينهمــا،  الفصــل  يصعــب 
االرض  اصحاب  ان  برهنــت  احلقائق 
هم اصحــاب القــرار اي ان طالبان 
بابعاد  القــرار  هــي صاحبة  كانت 
القاعــدة التي متســكت ب"عوملة 
اجلهاد" عكس طالبــان التي كانت 
معنيــة بــارض افغانســتان، هذا 
ممكن ان ينطبــق على الوضع مابن 
عشــائر االنبار التــي تقابل طالبان 
في معادلتها مع القاعدة او "الدولة 
االســامية". أن اســتمرار "الدولة 
الغربية  املنطقة  في  االســامية" 
ومطالبــة  الغربيــة  والشــمالية 
زعامــات العشــائر باالنفصــال او 
اقامة اقليم على غرار الكورد شمال 
العــراق من شــأنه ان يخلــق دولة 
سنية تنقصها الكثير من مقومات 
الدولــة ومنخورة مــن قبل االرهاب 
االســامية"  "الدولــة  وتنظيــم 
مــن الداخل، هذه الدولة ســتكون 
ضعيفة امام دولة كوردستان العراق 
التي تتمتع مبقومات  في الشــمال 
الدولــة كاملــة وحكومــة بغداد 
ذات واملكــون الشــيعي في اجلنوب 
ايران.  مع  اكثر  ومتترسها  بتحالفها 

إن اســتمرار "الدولة االســامية" 
على املستقبل البعيد في املنطقة 
الغربية والشــمالية الغربية، يهدد 
تأييدها  اقليميــة  اطراف  ســحب 
العشــائرية  الزعامات  بعــض  الى 
فــي املنطقة، الن هــذه االطراف ال 
ارهابية عند  تنظيمــات  تريد وجود 

حدودها.

"الدولة االسالمية"  زائلة
املنطقة  في  االســامية"  "الدولة 
الغربيــة والشــمالية الغربية من 
لتغييــر حكومة  تاتي  لــم  العراق 
بغــداد، اي ان دورها لم يكون محدد 
في تغييــر احلكومة، بقــدر ما هو 
وهذا  االفتراضيــة،  الدولــة  اقامة 
يعني انها باقية وفقا الى شــعارها 
املركزي، و ستكون مرفوضة من قبل 
االطراف  تلك  ماعدا  االطراف  جميع 
التي تستخدمها ورقة ضاغطة في 
اللعبة السياســية وبشكل خفي. 
الدولة االفتراضيــة مرفوضة ايضا 
من قبل تنظيــم القاعدة و غالبية 
التنظيمــات والفصائل "اجلهادية"، 
وقد اعلنت مشايخ الفكر السلفي 
اجلهــادي رفضها الى هــذه الدولة 
بانها  اكــد  التي  االزهــر  وكذلــك 
الفقه  مع  حتى  وتتعارض  مرفوضة 
وقواعد الشــرع التــي تقوم عليها 

اخلافة. 
ابــو بكر البغدادي رغــم انه مدرس 
وذات  االســامية  الشــريعة  مادة 
سيرة اســاموية لكن يؤخذ عليه 
بانــه لم يضيف شــيء الى الفكر 
"اجلهــادي" من نتاجــات فكرية، ما 
قــام به هو اجنازات عســكرية على 

مــن  الكثيــر  اســتقطبت  االرض 
الشباب والفصائل، ومن املتوقع انه 
ســوف يواجه انحسارا وتقلصا في 
الفكري عكس مايحصل  التشظي 
للقاعدة  يقابلــه ايضا تقلصا في 
عليها،  يســيطر  التي  اجلغرافيــة 
فبعــد ان كان يتوعــد وصول بغداد 
منذ يوم 10 يونيو 2014، فان القوات 
العراقية استطاعت ايقاف هجمات 
البغــدادي واجملموعــات املســلحة 
اســتعادت  ورمبا  املتحالفــة معها 
الركن وفيق  الفريق  املبادئة.   عنصر 
الســامرائي  يقول :"أن داعش فقد 
التعــرض على نطــاق مهم،  زخم 
وإن القــوات العراقية قامت بحملة 
إعــادة ســيطرة علــى مناطق في 
محيط بغداد وشددت ضغطها في 
غرب  والصقاوية  الگرمــة  مناطق 
داعش في  قدرات  واستنزفت  بغداد، 
تكريت وديالى وهذه فرصة تاريخية 
ألي جماعات مســلحة أخرى العان 
الرفض القوي ملشاريع داعش بإقامة 

إمارة وواليات قاعدية".
املواجهات مابــن احلكومة املركزية 
التي تقاتل  العراقية  وامليليشــيات 
ضــد "الدولة االســامية" وحركة 
التمرد من شأنها تصعد حدة اخلاف 
مــع احلكومة وتزيد مــن الكراهية 
ما  بســبب  وتخلق خصوم جديدة، 
الســنية من  املناطق  لــه  تتعرض 
قصف عشوائي وخســائر باالموال 
واالرواح وتهجيــر مئــات االالف من 
نتيجة  االبريــاء  املدنين  الســكان 
املواجهــات. وماتعرضــه شــبكة 
التواصل االجتماعي من مواد دعائية 
واعامية تعكــس تصعيد االقتتال 

واملواجهة الــي حتولت في احلقيقة 
مذهبية  ومواجهات  حتشيد  وكأنها 
االســامية"  "الدولــة  طائفيــة. 
الميكن  "اجلهاديــة"  والتنظيمــات 
ان توجد اال وســط دولة ضعيفة او 
فاشلة، هي خير من تستغل غياب 
الســلطة، لذا كثيرا ماتوصف الى 
"الدولة  باالنتهازية.  القاعدة  جانب 
االسامية" سوف تخسر ترسانتها 
مــن االســلحة تدريجيــا وقدرتها 
امام  العكسي  العد  وسوف تشهد 
العراقية وكذلك في سوريا  القوات 
مع احتماالت االنشقاقات الداخلية 
والتفرغ الى مواجهات مسلحة مع 
بقية الفصائل، فهي ســبق لها ان 
وشيخها  القاعدة  على  اســتقوت 

الظواهري.

تركيا : فضيحة شحنات أسلحة 
الى داعش

تركيا والدور املزدوج في مكافحة 
اإلرهاب

أثارت وثائق ســرية نشرتها صحيفة 
جمهوريــت التركيــة حــول نقــل 
والذخيرة  شــاحنات من االســلحة 
تعود إلى االستخبارات التركية كانت 
مــن املقــرر ان تصل إلــى معارضن 
إســامين ســورين يواجهون نظام 
األسد. ونشرت صورا وتسجيل فيديو 
أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت 
إلى املعارضة الســورية اإلســامية 
املســلحة ما يدعم اتهامات تنفيها 
ونشــرت  أنقــرة.  دائمــا حكومــة 
هاون مخبأة  قذائف  الصحيفة صور 
حتت أدوية في شاحنات مؤجرة رسميا 
لصالح منظمة إنسانية، اعترضتها 

قوة درك تركية قرب احلدود الســورية 
في يناير 2014.

تشــهد تركيا حراك سياسي واسع 
علــى مســتوى اقليمــي ودولي في 
اعقاب املتغيرات في مسألة اجلماعات 
"اجلهادية" وتوســعها ابرزها تنظيم 
" الدولة االســامية" الذي ميتد على 
اغلب طول احلدود العراقية مع سوريا 
والعراق. هذا التنظيم  شــكل حزام 
"امنــي" الــى تركيا اكثــر مايكون 
الوطني.  امنها  الــى  تهديدا  مصدر 
من  اجلهادين"  وتدفق  املتغيرات  هذه 
ومناطق  والعراق  الى ســوريا  الغرب 
قاعديــة اخــرى، صعدت مــن الدور 
املنطقة، مــن خال  فــي  التركــي 
وجودها داخل حلف الناتو ومرشــح 
الى االحتاد االوربي، رغم كل االنتقادات 
الى حكومة انقــرة بلعب دور مزدوج. 
وتندفع حكومة اوردغان االن بشــدة 
لتعزيز نفوذها  كقوة اقليمية، وتتجه 
تشــهد صراعات  التي  املناطق  نحو 
اوردعان  الى  دوالية، وســبق  ونزاعات 
ان زار الصومــال ، مقاديشــو خال 
شــهر يناير 2015 ورمبا كان اول رئيس 
دولة يقوم بهذه الزيارة منذ اكثر من 
التركي سبق  التواجد  عاما،  عشرين 
ان اثبــت حضوره في افغانســتان ـ 
طالبان  واعتمدته  وباكستان  طالبان 
وسيطا بسبب هذا الدور الذي تلعبه 

تركيا.

* باحث عراقي، مقيــم في املانيا، 
متخصص فــي مكافحة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكتاب صادر عن  دار نشر وتوزيع 
املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.
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حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

س: من كل ما سردمت عن األستاذ عزيز 
استخلص بأنكم جتدونه أها للتكرمي 

. فأن كان هذا رأيكم فبأي وجه ؟
أظن أننــا ندين له بشــيء غير قابل 
ولعلنا اجلواد الوحيــد في حلبة هذا 
السباق , فا اعتقد ان بني قومه في 
اي وقت , ســيخطر ببالهم ان يحيوا 
ذكراه كرائــد مــن رواد الدميقراطية 
والســام احلقيقــي بن الشــعبن 
اللذين يتقاســمان الوطن العراقي . 
ســألتني عما اقترحه في هذا الباب . 
فلماذا ال نستلهم الوسيلة من حياة 

الرجل نفسه؟
عرفته وعرفه كثيرون , بســيطا في 
مأكله ومشــربه وملبسه بعيدا كل 
البعد عن املظاهــر , مخلصا للمبدأ 
الــذي اعتنقــه وجاهد في ســبيله 
ووهــب حياته له كان قليــل االدعاء 
ال يحفــل كثيرا باالطــراء ويزهد في 
املديح . وعلى هذا يتسنى لنا اختبار 
انسب شــكل من التكرمي له . وأظنه 
يرضــى بان يطلق اســمه على واحد 
من املشــاريع اإلمنائية التي تقام في 
كردستان اليوم او على معهد علمي 
او مدرسة عالية . وبهذا يبقى اسمه 

مع ذكره متاوال بن الناس .
كامل اجلادرجي 

س: فــي احللقات األولى مــن حوارنا, 
لكم  مبعرفــة شــخصية  نوهتــم 
احلزب  رئيس  اجلادرجي  كامل  بالسيد 
الوطني الدميقراطــي . وهو كما ورد 
في ســؤالنا العام – مــن بن اولئك 

الذيــن أؤتــي تكرميهم فــي اقليم 
العراقية ســيكون من  كوردســتان 
املفيــد – وبعد حديثكــم عن الوجه 
الوطني عزيز شــريف , التحدث عن 
هذه الشــخصية . وباألخص منزلته 

في االجتاه الدميقراطي العام .
ارى ان يكــون واضحا بــأن معرفتي 
بالســيد اجلادرجــي لم تــرق في اي 
وقــت مــن االوقــات الــى معرفتي 
الوثيقة باالســتاذ عزيــز بالنظر الى 
بعد الشــقة بيني وبــن العاصمة . 
فقد كانت هناك مناســبات معينة 
التقيته بها وسأذكرها حصرا . اال ان 
معلوماتي الكثيرة عنه ويشــاركني 
فيها الكثيرون , متأتية من متابعتي 
الوقائــع واالحــداث التاريخية لعمر 
العراق القصير . وانا ال انوي ان ادسها 
او احشــر بعضها في هــذا احلوار . 
بــل ســأقصر احلديث عمــا وقع لي 
معــه من عاقات يــكاد بعضها في 
هذا احلوار . بل ســأقصر احلديث عما 
وقع لي معــه من عاقات يكاد كلها 
يكون وليد صــدف اجنرت الى نوع من 
معرفة وثيقــة , وال اكثر . وكنت قد 
نوهت ســابقا بان اول لقــاء لي به 
كان في اواخــر العام 1942 او رمبا في 
اوائل العام الذي تاه في إدارة جريدته 
وكانت في ذلك احلن "صوت االهالي " 
وقد سبقني اليها اثنان من اصدقائي 
وزمائــي في الكلية . هما االســتاذ 
كامل قزاجني وعبد الرحيم شــريف 
الذي كان يحتل مركزا في الصحيفة 
ذا صفة شبه دائمية اما اولهما فقد 
كان يــزود اجلريدة مبقاالت ومترجمات 
ووجدت نفسي مســاهما بتعليق او 

ترجمة واحدة او اثنتــن وقد وجدته 
كثير االلتفات الينا نحن الشباب وقد 
يحصل ان اتلكأ قليا الراني مع اخرين 
فــي مجلس اجلريدة اســمع كغيري 
وال احتدث . وقد قدمني اليه االســتاذ 
قزاجني ورحب بي مساهما في "صوت 
االهالــي" اال ان معظــم نشــاطي 
القلمي كان اذ ذاك وفقا على مجلة 
"اجمللة"  التي يتولى امرها االستاذ ذو 
النون احلاج ايوب كما نوهت في اجزاء 

سابقة من احلوار.
ثم اختلــف االمر قليا عنــد اجازة 
االحزاب . وارغم اجلو السيسي اخلانق 
الــذي نشــرته وزارة ارشــد العمري 
للتكاتف  عــودة  اجملازة  االحزاب  على 
والتعاون بعــد القطيعة بن الثاثة 
عزيز  اعني  االهالــي  اقطاب جماعة 
وكامل  ابراهيم  الفتاح  وعبد  شريف 
اجلادرجي . وحضرت لقاءات كان فيها 
اجلادرجي فصار يعرفني باالسم . ثم 
جاءت فرصة نادرة . كان فيها على ما 

اظن فاحتة لتعارف اوثق . 
في اواخر شــهر اب من العام 1946 
, ســافرت الى بغــداد اثــر قضائي 
قيامي  بتهمة  أســبوعن ســجينا 
بعقد اجتماع حزبي غير قانوني وهي 
حينها  في  الصحف  وصفتها  تهمة 
ومنها صحيفة احلزب واالهالي بأنها 
معادلة جلرمية القاء ماء في الشــارع 
اال ان القاضــي الذي نظر في الدعوى 
وكان من زبائــن احلكومة في احملاكم 
العرفية اراد فيما يظهر ان يلقي على 
هذا الشاب املغرور درسا قاسيا فصار 

الى السجن بدل الغرامة .
قال لي االســتاذ عزيز باسلوبه امللغز 

الغامض احيانا هيا بنا الى اجلادرجي 
, وسألته عن املناسبة وملاذا اختارني 
للقاء فلــم يزد عن قوله ســتعرف 
ذلك . ولــم ادهش لــزوال اجلفاء بن 
االثنن , كان الظرف ظرف محاكمات 
منشغلون  والقوم  احلزبية  الصحافة 
في تهيئة الدفاع واحدهم لاخر وقد 
قضى ذلك على البرود . اال ان اقحامي 
بــدا لغزا محيرا . عندمــا دخلنا قال 
عزي للجادرجي مشيرا الي : "هذا هو 
كاتب املقال هذا هو .." ولفظ اسمي 
اجــاب اجلادرجي اعرفه , انه واحد من 
املساهمن في االهالي اريد ان اسأله 

بعض اسئلة قال هذا وتناول قلما .
اصــل احلكايــة انه كانــت قد جرت 
بن  النطاق  واســعة  دموية  معركة 
قبائل شــمر وبــن قبيلتي اجلحيش 
منطقة  في  الساكنتن  والبومتيوت 
ســنجار في اب من تلك السنة . رمبا 
القبلية  املعــارك  لتلك  كانت خامتة 
العشــائرية في العالم العشــائري 
العربــي , ســقط فيها مــا يقارب 
املائتي قتيل وبضع مئات من اجلرحى 
وجرت بالنســبة الى عشــائر شمر 
علــى الطريقة التقليديــة اذ اغارت 
جموعهــم وقد قــدرت بأربعة االف 

مسلح على مواقع وقرى القبيلتن .
علــى هودج  فتاة شــمرية  واركبت 
تنشــد االشــعار وتنخى املهاجمن 
فــي حن حتصن البومتيــوت في في 
خنادقهم التي هيأوها بســبق خبرة 
اجليش  فــي  جراء خدمة شــبابهم 
. وبرغــم انهم لم يزيــدوا عن بضع 
مئات فقد حققــوا نصرا كاما على 
املغيريــن , وبعــد معركــة التحام 

ضارية اســتخدمت فيها الســيوف 
واخلناجــر كان بعــض احلضرين من 
البومتيوت اعضاء في حزب الشعب 
. جاؤوا بعد خوضهم املعركة وقصوا 
على مــا جرى بالتفصيــل مؤكدين 
بأن نية رؤســاء شمر كانت ازاحتهم 
وإجاءهــم متامــا عــن اراضيهــم 
بغية االســتياء عليهــا وان اجلهات 
النفوذ  بسبب  تشجعهم  احلكومية 
الرؤساء  الذي ميارسه هؤالء  العظيم 
. وقد ورثوا الهيبة واملقام عن شــيخ 
مشايخهم "عجيل الياور" الشهير . 
مؤكدين ان السلطة لم تتدخل وهي 
تعرف ما يبيته رؤساء شمر . اسرعت 
باالحصاءات  مدعمــا  مقاال  فكتبت 
املوقف  والنتائج وشارحا  واالســباب 
احلكومــي وكان قــد تبــن لي من 
متابعة الصحــف ان احلكومة تعمد 
الى التكتم فلم ينشــر شيء حول 
الوقعة , ثم بعثت املقال مع رســول 
الى بغداد لنشــره في اجلريدة وادرك 
املقال  واهمية  االمــر  خطورة  (عزيز) 
فأســرع بأنزالــه مقــاال افتتاحيا . 
فــكان كمن اوقد نــارا عظيمة حتت 
مرجل بخار محكم الســد . ما لبث 
ان انفجر في وجه السلطات واحدث 
دويــا وقفت عاجــزة عــن احتوائه . 
فقد شــرعت االقام علــى اثر ذلك 
نيات احلكومة في  تكتب وانكشفت 
التغطيــة . وهرع بعض املراســلن 
الى املوصــل وســنجار لتقصي اثار 
في  احلكومة  ودور  الكبيــرة  املعركة 
التعمية وافتضح موقفها الســابق 
من شكاوى البومتيوت واجلحيش من 

اعتداءات شمر املتوالية .

وحترج موقف الســلطة اثر انكشاف 
االمر فصــدرت االوامر بألقاء القبض 
الكبار جميعا  على شــيوخ شــمر 

وايداعهم سجن املوصل .
ذاك في غرفتي بســجن  اذ  وكنــت 
املوصــل وليــس بيني وبــن حريتي 
غير بضعة ايام عندما جيء برؤســاء 
املشايخ  شيخ  بتقدمهم  اليه  شمر 
(صفوك) واخوه (احمد العجيل) رأس 

الفتنة كما تبن فيما بعد . 
وكان طلب اجلادرجي اجتماعا بي هو 
اعطــاؤه املزيد مــن املعلومات حول 
املوضوع . فبعد ان اثنى على املقال بدأ 
ميطرني بأســئلة اخذت تنداح شيئا 
فشيئا لتشــمل دائرة واسعة وكان 
يريد ان يعتصر كل ما في وطابي من 
معلومــات . واســتأذن (عزيز) وتركنا 
وحدنا وجتاوز الوقــت موعد الغداء – 
وكنــت اتوقع واصارحــك القول – ان 
يدعونــي اجلادرجي ملشــاركته فلم 
يفعل (علمت فيما بعد انه ال يتناول 
غداءه في تلك الســاعة ) ثم ودعني 

حتى الباب شاكرا .
لم يكن مبعث اهتمامي بشخصية 
اجلادرجــي والء لــه او اعجابا خاصا 
بأسلوب كتابته . وانا لم اقرأ له حتى 
ذلك احلن غير كراستن . فهو ال يعد 
من زمرة الكتاب السياسين املبدعن 
الذين يسحرونك بسحر بيانهم . ثم 
ان اكثريــة افتتاحيــات االهالي كان 
الكادر  مــن  غيره  يكتبها محــررون 
املثقف في احلزب وهي تظهر من دون 
توقيع فا تتميز واحدتها عن االخرى 
, بل كان اهتمامي بأمره وتقديري له 
نابعا من اصراره على نهج دميقراطي 

اصيــل ونظالــه في ســبيل حتقيق 
اصــاح شــامل جلهاز احلكــم على 
اسس دســتورية ســليمة وبضمان 
نزاهته وبأطاب ذلك كغاية ونهاية . 
ال بأعتباره مرحلة ال بد منها للوثوب 
الى االشتراكية على اخلط املاركسي 
. وقد صمد داخل حزبه الذي رأى النور 
في -1956 لتيارات تتراوح بن اليمن 
واليســار - , وكان في كل رجة يفقد 
عناصر قوية فيــه . بدأ أولها بخروج 
عــدد مــن املؤسســن بزعامة عبد 
الوزارات  رؤســاء  (من  الوهاب مرجان 
فيمــا بعد ) وهــم ممن اعتبــروا من 
اليمن احملافظ الذين أرادوا القفز الى 
السلطة وعلى اكتاف مثقفي احلزب 
واتخاذ احلزب مرقاة لهم . ثم اعترته 
رجة اخــرى باحلركة اليســارية التي 
قادهــا كامل قزاجني وهــي ما اطلق 
عليــه باجلناح التقدمــي في احلزب . 
فتم اقصاء املتمردين . وخرج منتصرا 
على االجتــاه القومــي العربي الذي 
تزعمه حســن جميل الشــخصية 
الثالثــة في احلــزب . وكانت املرحلة 
الرابعــة اخطرها خرج منتصرا ايضا 
بخســارة كبيرة وتضحية جسيمة 
اعني بأنشقاق عظيم تزعمه محمد 
حديــد نائبــه املهادن لعبــد الكرمي 
قاســم , ادى الى ختام عاقة دامت 

اكثر من ربع قرن .

*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد 
والكتاب  يحيــى  وســعيد  طيــب 
مــن منشــورات دار أراس للطباعة 
الطبعة  اجلمل،  والنشر، منشورات 

األولى 2012

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

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

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

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

رجال ووقائع في الميزان
الحلقة 28
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حلســاب موقع الالعبــني احملترفني 
وعلــى شــكل 5 حلقــات واحدة 
تسبق بدء املونديال، سيكون املدرب 
عباس عبيد، محلــال فنياً ملباريات 
مونديال روســيا الذي ينطلق يوم 
غٍد اخلميس، وبــني عبيد، ان جتربة 
الالعبني  موقــع  ســتعزز  جديدة 
احللقات  ســيبث  الــذي  احملترفني 
بشكل مباشــر عبر الفيس بوك، 
حيث ســيقدم عبيد شرحاً حتليالً 

فنياً أسبوعياً ملباريات املونديال.
وبني املدرب عباس عبيد، وهو عضو 
املالك التدريبي املســاعد ملنتخبنا 
األوملبي بكرة القدم حاليا، وســبق 
له متثيــل أندية الصناعة والطلبة 
أندية  في  واحتراف  واجلوية  والزوراء 

جيتاي وبوهانغ ســتيلرز في كوريا 
البحريني،  البحرين  ونادي  اجلنوبية 
وشــارك املنتخبــات الوطنية في 

واإلجنازات،  البطــوالت  من  العديد 
بني ان التواصل مع احلدث أوالً بأول 
يؤكد مدى العمل املهني الصحيح 
احملترفني  باالعبني  اخلــاص  للموقع 

الذي يقدم مادة إعالمية حديثة.
أكادميية  يــرأس  الذي  املدرب  وتابع 
نادي إسبانيول اإلسباني في بغداد 
التي تفتتح بعد عطلة عيد الفطر 
 500 انه مت تســجيل نحو  املبارك، 
العب حاليا، وسيقام حفل االفتتاح 
في  الكروية  املدارس  مدير  بحضور 
نادي إســبانيول اإلســباني اخلبير 

أليوي بيريز.
وتابع ان املالك التدريبي الذي يعمل 
معه ســيتألف مــن 8 مدربني ممن 
ميلكون اخلبرة والثقافة والنجومية 

في عالم كرة القدم.

إعالم الشباب والرياضة
شاركت وزارة الشباب والرياضة، 
فــي اطــالق مشــروع مجمع 
احلــر الرياضي فــي محافظة 
بحضــور  املقدســة  كربــالء 
محافظ كربالء املقدسة عقيل 
دائرة  عــام  ومدير  الطريحــي 
االستثمار والتمويل الذاتي في 
الوزارة علي الشهرستاني عدد 

من املسؤولني
حتيات  الشهرســتاني  ونقــل 
وزير الشــباب والرياضة السيد 
خالل  عبطــان  احلســني  عبد 
عن  لالعالن  الصحفــي  املؤمتر 
الوزارة  واســتعداد  املشــروع، 
والتعــاون  العمــل  ملواصلــة 
قطاعــي  خلدمــة  املشــترك 

الشباب والرياضة في احملافظة 
املقدســة، مبينا ان املشــروع 
الوزارة  تقيمه  أســتثماري  هو 
احمللية  احلكومة  مع  بالتنسيق 
لصالح  املقدســة  كربالء  في 
الشركة الدولية اللبنانية التي 
قدمت عرضا النشاء مسرح في 
مجمع ملعب احلر ونصب اكبر 
شاشــة عمالقة فــي امللعب 
ملشاهدة مباريات كاس العالم 
مع املؤثرات الصوتية والصورية 
والنقل املباشر فضال عن توفير 
وســائل ترفيهية للعوائل في 

محافظة كربالء املقدسة.
ان  الشهرســتاني  واضــاف 
العقد يتضمــن تأهيل ملعب 
احلر الرياضــي واكمال مرافقه 

ومدرجــات اجلماهيــر والطرق 
وان  والتشــجير،  والســاحات 
جديدة  جتربــة  يعد  املشــروع 
ايام  خالل  وسيســتمر  للوزارة 
نهائيــات كاس العالــم التي 
ستقام في روســيا، وفي حال 
توسيع  ســيتم  التجربة  جناح 
محافظات  عدة  في  املشــروع 
الى  مشيرا  مختلفة،  باشكال 
قدمت  اللبنانية  الشــركة  ان 
الوزير  للسيد  والتقدير  الشكر 
الجنازاته وجهوده واسهامه في 
افتتــاح املالعب الرياضية التي 
شجعت الشركة للمجيء الى 
العراق فضال عن التســهيالت 
قبل  مــن  املقدمــة  االخــرى 

الـوزارة.
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العواصم ـ وكاالت:

عينت جلنة احلكام، التابعة لالحتاد 
»فيفا«،  القــدم  لكــرة  الدولــي 
األرجنتيني نيســتور بيتانا، حكما 
ملواجهة افتتــاح كأس العالم بني 

روسيا والسعودية.
ويلتقــي منتخب روســيا صاحب 
على  الســعودي  نظيــره  األرض، 
ملعــب لوجنيكــي بالعاصمــة 
الروسية موســكو، غٍد اخلميس ، 
باجلولة األولى ضمن دور اجملموعات 
املنتخــب  بالبطولة.ويتواجــد 
روســيا  جانب  إلــى  الســعودي 
وأوروجــواي ومصر فــي اجملموعة 

األولى باملونديال.
على  األرجنتيني  احلكــم  وحصل 
الشــارة الدولية عــام 2010، وأدار 
عدة مواجهات بتصفيات النسخة 
العالم.واختير  لــكأس  املاضيــة 
بيتانا صاحب الـ43 عاماً، كأفضل 

حكم في مونديال البرازيل 2014.
إلى ذلك، ساعات قليلة تفصلنا عن 
انطالق أولى مباريات احلدث الكروي 
األكبر على مستوى العالم، عندما 
روسيا  مونديال  منافسات  تنطلق 
يوم غد اخلميس.. ونشرت صحيفة 
»ميــرور« البريطانيــة، تقريرًا عن 
التي من املمكن كســرها  األرقام 
في املونديال.. أوالً: األكثر تهديًفا.. 
جنح توماس مولر في أن يكون أحد 
الالعبني في السنوات األخيرة  أبرز 
مبنافســات كأس العالــم، بعدما 
متكن من املشــاركة في نسختي 

2010 و2014.
مولر جنح في تســجيل 10 أهداف 
ليكتب  املاضيتني،  النسختني  في 
اسمه في سجل هدافي املونديال، 
ويحتــاج مولــر إلــى 6 أهــداف 
فقــط من أجــل معادلــة الرقم 
باسم مواطنه  القياسي املسجل 

ميروسالف كلوزه )16( هدًفا.
األملاني  الشــباك..  نظافة  ثانيــا: 
على  للحفاظ  يحتاج  نوير  مانويل 
نظافة شــباكه فــي 4 مباريات، 

لكي يصبح أكثــر حارس يحصل 
علــى »كلني شــيت« فــي تاريخ 
كأس العالــم، في ظــل امتالكه 
احلارس  مباريات.ويأمل  لـ)7(  حالًيا 
اخملضرم في تخطى كل من فابيان 
بارتيز وبيتر شيلتون )10( مباريات.

ثالثــا: األكثر فــوزًا كمدير فني.. 
يواكيم لوف، مــدرب أملانيا، حقق 
11 انتصــارًا، بواقع 5 في مونديال 
جنــوب إفريقيا، و6 فــي البرازيل.

ويتعيــني على لــوف أن يفوز في 
5 مباريــات، إذا أراد أن يكون أكثر 
مــدرب حتقيًقا للفــوز في كأس 
مواطنــه  ليتخطــى  العالــم، 
الرقم  صاحــب  شــون  هيلموت 

القياسي احلالي بـ«16 انتصارًا«.
رابعــاً: األكبــر ســًنا.. عصــام 
احلضــري، حــارس منتخب مصر، 
أمامــه فرصــة تاريخيــة، فــي 

الفراعنة،  مــع  مشــاركته  حال 
فإنه ســيصبح أكبر العب ســًنا 
يشــارك فــي منافســات كأس 
العالم، في عمر الـ45.. خامســا: 
البطاقات..  علــى  حصوالً  األكثر 
املكســيكي رافاييل ماركيز على 
موعد مع رقم قياسي سلبي في 
املونديال.ماركيز  منافسات  تاريخ 
يحتاج إلى احلصــول على بطاقة 
واحــدة، ليصبح األكثــر حصوالً 
تاريخ املسابقة،  على بطاقات في 
في ظل أنه يتساوى مع الفرنسي 
زين الدين زيدان، برصيد 6 بطاقات 
لكل منهما.سادسا: القائد األكثر 
قلة  رغم  ماركيز،  رافاييل  ظهورًا.. 
االنضبــاط حلصوله على بطاقات 
كثيرة في تاريــخ املونديال، إال أنه 
قــد يســجل رقًما قياســًيا هذا 

الصيف.

14 مبــاراة مع  ولعــب ماركيــز 
وإذا  املونديــال،  فــي  املكســيك 
فسيتخطى  املونديال  هذا  شارك 
)16مرة(  األسطورة دييجو مارادونا 
كأكثــر قائد يلعب فــي نهائيات 

كأس العالم.
كقائد  تهديًفــا  األكثر  ســابعاً: 
ميســي،  ليونيــل  للمنتخــب.. 
النجم األرجنتيني، على موعد مع 
التاريخ، حيث يحتاج إلى تسجيل 
3 أهداف أو أكثر من أجل أن يصبح 
لألهداف  تســجيالً  األكثر  القائد 
بعدما ســجل  العالم،  في كأس 
4 مــرات، تولى فيها شــارة قيادة 
املنتخب، ليتخطى مارادونا أفضل 

قائد هداف في املونديال.
مرتــني  العــب  أفضــل  ثامنــا: 
متتاليتــني.. ميســي، تــوج في 
نســخة 2014، كأفضل العب في 

البطولــة، وإذا متكن من حتقيقها 
للمرة الثانية، فسيصبح أول العب 
يفوز باجلائزة مرتني متتاليتني، وهو 
ما لم يصل إليه أي العب اَخر على 

اإلطالق.
في  يســجل  العب  أول  تاســعاً: 
مرتــني  منتخبــه  مباريــات  كل 
خاميس  متتاليتني:الكولومبــي 
رودريجيــز، على موعــد مع رقم 
التهديف  قياسي، بعدما جنح في 
خالل املباريات اخلمس التي لعبها 
منتخب بالده في مونديال البرازيل 
هذا  لتكرار  خاميس  2014.يتطلع 
اإلجناز في روسيا، لكي يصبح أول 
يفعل  البطولة  تاريــخ  في  العب 

هذا اإلجناز.
عاشــراً: أقــدم مديريــن فنيني.. 
في  أوروجــواي،  جنحــت  حال  في 
خطف صــدارة اجملموعــة األولى، 

وأنهت البرتغــال اجملموعة الثانية 
باملركــز الثاني، أو العكس فإنهما 

سيتواجهان في دور الـ16.
أوســكار  جتعل  بينهما  املواجهة 
تاباريز )مــدرب أوروجواي( وفرناندو 
البرتغــال(،  )مــدرب  ســانتوس 
وعمرهمــا )135 عاًما و3 أشــهر( 
وروي  تاباريز  املواجهة بني  يتفوقان 
هودجســون مدرب إجنلتــرا )134 

عاًما وشهرين(.
وأعلن االحتــاد الدولي لكرة القدم، 
أن املطرب البريطاني روبي ويليامز، 
البرازيليــة  الكــرة  وأســطورة 
الســابق رونالدو، سيشاركان، غٍد 
، فــي حفل افتتــاح بطولة كأس 
العالم، بروسيا.وقال ويليامز »لقد 
قمت بالعديد من األشــياء خالل 
الفيفا  مونديال  افتتاح  مسيرتي، 
أمام 80 ألــف متفرج في امللعب، 

يفوق أحالمي«.
وينطلــق املونديال، يوم غد، مبباراة 
بني البلد املضيف روسيا واملنتخب 
لوجنيكي  ملعب  على  السعودي 
موســكو،  الروســية  بالعاصمة 
الذي يشــهد أيضــا إقامة حفل 
افتتاح البطولة قبل نصف ساعة 

من انطالق املباراة األولى.
وســيرافق املطرب البريطاني، في 
األوبرا،  مطربــة  االفتتــاح،  حفل 
الروسية إيدا جاريفولينا )30 عاما( 
تقدمه  كانت  مبا  اشــتهرت  التي 
داخل مســرح مارينسكي مبدينة 
تعمل  والتي  بطرســبرج،  ســان 
حاليــا في دار األوبــرا، بالعاصمة 
النمســاوية فيينا.من جانبه، أكد 
املهاجم البرازيلي السابق رونالدو، 
الفائز بلقب املونديال عامي 1994 
و2002، أن حفــل افتتاح املونديال، 
الالعب  دائما شيئا مميزا.وقال  كان 
السابق لنادي ريال مدريد اإلسباني 
»ال أحد يعرف ماذا سيحدث خالل 
األسابيع املقبلة، ولكن اجلميع يثق 
بأنه شيء ســيبقى في الذاكرة«.
ومــن املنتظر أن يحضــر الرئيس 
الروسي، فالدميير بوتني أيضا، حفل 

افتتاح املونديال.

بيتانا حكما لمواجهة روسيا والسعودية.. غدًا
الظاهرة رونالدو يشارك في حفل االفتتاح
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21 الجاري.. انطالق 
»تأهيلي« الفرات األوسط

سعد عبد الرحيم ينال 
شهادة المحاضرين اآلسيوية

حسين علي ينضم 
لنادي قطر

الديوانية ـ إيمان كاظم:
اكد رئيس الهيئة اإلدارية لنادي عفك الرياضي، 
محمــود الطويل، ان يوم اخلميــس املوافق 21 
حزيران اجلاري هو موعد انطــالق دوري الدرجة 
األولــى ملنطقة الفرات االوســط مبشــاركة 
ابطــال تصفيــات محافظــات ) الديوانيــة, 
املثنى، كربالء،بابل،النجــف ( التي لعبت دوري 

محافظاتها بأشراف االحتادات الفرعية.
 واضاف الطويل ان الفرق لعبت ضمن مجموعة 
واحــدة تلعــب دوري عام ذهاب و ايــاب يتأهل 
فريقان الى االدوار النهائيــة لاللتحاق بإبطال 
اجلنوبية والغربية  والشمالية وبغداد، مبينٱ ان 
القرعة متت في مقر احتاد كرة القدم بأشــراف 
مباشــر من قبل جلنة املسابقات بحضور علي 
جبار ويحيى زغير و سيلعب في الدور األول ناديا 
الهندية وعفك على ملعب نادي كربالء واملباراة 
االخرى بني ناديا القاســم واملثنى على ملعب 

الهاشميات.
 يذكر ان احتــاد الكره حدد بنــزول فريقني من 
الــدوري املمتــاز و صعود فريقني الــى الدوري 

املمتاز االول و الوصيف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
  قال املدرب احملترف في دولة قطر، ســعد عبد 
الرحيــم: ان الدورة التي اشــترك فيها مؤخراً 
ضمن 23 دارســاً، وهي للمحاضرين املعتمدين 
لدى االحتاد االسيوي لكرة القدم، اسهمت في 
تعزيز امكاناته واطالعه على اسرار جديدة في 

علم التدريب وألقاء احملاضرات.
وبنّي املدرب احملترف في نادي مسيمير القطري: 
انه اشــترك في دورة للمحاضرين اقيمت في 
االحتاد القطري، بإشراف االحتاد اآلسيوي وحاضر 
فيها القطــري، احمد عمر، ومســاعده حازم 
حربة، حيث اســتمرت للمدة مــن 1 ـ 11 ايار 

املاضي.
واوضح: ان الدورة اخلاصة باحملاضرين شــهدت 
مشــاركة واســعة للطاقــات التدريبية من 
العراق، حيث اشــترك ممثالً عن نادي مسيمير، 
فيما شــارك صالح السعدي عن نادي املرخية، 
ووميض منيــر عن نادي معيذر، كما اشــترك 
الدكتور اسعد الزم ووســام جنيب صليوه عن 
اللجنة الفنية في االحتاد العراقي لكرة القدم، 
وناظم جبار وخســرو كــوران ممثلني عن اقليم 
كردســتان، واحمد رحيم كرمي عن نادي امليناء 
الرياضي، وماجد عبد احلميد عن نادي الديوانية 

الرياضي.
مبينــا: فيما اشــترك عبــد الناصــر بركات 
من دولة فلســطني، وعلي الضاحــي وطارق 
اجلالهمة ومحمد شــهاب الســلمان وعقيل 
مهنا مــن دولة الكويت، ومن املدربني العاملني 
في قطــر، ناصيف بياوي عن نــادي اخلور، ومن 
اللجنة الفنية ناصر حســان وسليم شوشان 
ورضوان الهيباني من نادي السد ومدربني اخرين 

يعملون في تدريب الفئات العمرية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي قطر لكرة القــدم أول أمس، أنه ضم 
حســني علي الســاعدي العب منتخب العراق 
بعقد ملوسم واحد من الزوراء.وقال قطر في بيان 
بحسابه على »تويتر« »تأمل إدارة النادي أن يكون 
الساعدي من جنوم الدوري القطري.. تشكر اإلدارة 

نادي الزوراء على تسهيل التعاقد مع الالعب«.
وبرز حســني )21 عاما( فــي كأس اخلليج العام 
املاضــي في الكويت حني بلغ العــراق الدور قبل 

النهائي.
وأنهى قطر املوسم املاضي في املركز العاشر بني 

12 فريقا في الدوري القطري.

بغداد ـ الصباح الجديد:

أصدر مجلــس إدارة االحتاد املركزي لكرة 
القدم، مجموعة من القرارات، أول أمس، 
خــالل اجتماعــه األول، بعــد فوزه في 
االحتاد بحضور  اجتماع  االنتخابات.وجاء 
جميع أعضائه، باســتثناء كامل زغير، 
ويحيى  الذي خضع لعمليــة جراحية، 
زغيــر، املكلف برئاســة وفــد منتخب 

شباب الصاالت في كرواتيا.
وقرر االحتاد حل جميع اللجان، مع إرجاء 
حل جلان املسابقات واحلكام واالنضباط 
منافســات  انتهاء  حلني  واالســتئناف، 

الدوري.
كما أعلن املسؤولون اعتزامهم التعاقد، 
مع مدير فني أجنبي لالحتاد، بغية رسم 
سياســة جديــدة لعمــل املنتخبات، 
بالتعاون مع االحتادين الدولي واآلسيوي.

وســيتم أيًضا التعاقد، مع جهاز فني 
جديد للمنتخب األول، بعد انتهاء عقد 
املدرب، باسم قاسم، بنهاية آب املقبل.

كما قرر االحتاد، إعــادة هيكلة األجهزة 
الفنية واإلداريــة للمنتخبات الوطنية، 

بدًءا من األشــبال، مع إعادة النظر في 
ملف النقــل التلفزيوني، والعمل على 
إيجاد صيغة جديدة، تضمن نقل جميع 

املباريات دون إرباك.
واعلنت اللجنة التنفيذية الحتاد الكرة, 
اسماء اعضاء اللجنة التي انيطت بها 
عملية اختيــار املدير الفنــي االجنبي 
اجلديد لقيــادة منتخبنا, خلفا للمدرب 
باســم قاســم الذي قرر االحتــاد عدم 

التجديد له بعد نهاية مدة عقده.
لرئيس االحتاد شــرار  االول  النائب  وقال 
حيــدر خــالل االجتمــاع االول للجنة 
التنفيذية الحتاد الكرة قررنا عدم جتديد 
التعاقد مع املدرب باســم قاسم على 
رأس اجلهاز الفنــي للمنتخب الوطني, 
على ان تكون الوجهة التدريبية املقبلة 

الحد املدربني االجانب.
واضاف: مت تشــكيل جلنــة مكونة من 
فالح  االعضــاء  الى  اضافــة  املتحدث 
الزاملي,  وغالب  مالح  وســعد  موسى 
من اجل الشروع بعد اجازة عيد الفطر 
املبارك بالعمل على حتديد االطر العامة 
للتحــرك علــى االســتعانة بخدمات 
املــدرب االجنبــي خالل مــدة زمنية ال 

تتجاوز الشهر.
وبني: هناك قناعة مــن اعضاء اللجنة 
التنفيذيــة بان االفضليــة في عملية 

اختيــار املدرب املقبل لكتيبة االســود 
يجب ان تكون من ضمن دول شرق اوربا 
الفني  واملستوى  تتالءم  فنية  العتبارات 

وطريقــة لعب منتخبنــا, الفتا الى ان 
من بني الدول التي ستكون على اجندة 

بحثنا كرواتيا وصربيا.

واشــار الــى ان اللجنة ســتاخذ على 
الى  التوجه بشــكل مباشــر  عاتقها 
الزائدة  املالية  ورفع احللقة  اخملتار  املدرب 
خالل  من  االعمــال«  بـ«وكيل  املتمثلة 
تفعيــل التعــاون مع احتــادات البلدان 

املذكورة.
واختتم حديثه قائــالً: من يتحدث عن 
ان اتخــاذ خطوة االســتعانة بخدمات 
ان  املدرب االجنبي خطوة متأخرة عليه 
يعي متاما ان هناك متســعا من الوقت 
العــداد املنتخــب لبطولة اســيا في 
االحتاد  انتخابات  ان  ناهيك عن  االمارات، 
اقرار املصير  الفيصل في عملية  كانت 
الســابق  الفني  للجهاز  املســتقبلي 

بقيادة باسم قاسم.
من جانبه، أكد باســم قاســم، مدرب 
املنتخــب الوطني، أن قــرار احتاد الكرة، 
أجنبي ألســود  باســتقدام مدير فني 
الرافديــن، ليــس مهنًيــا أو فنًيا.وقال 
قاســم، في تصريحــات صحفية، إنه 
مستمر مع املنتخب، حتى نهاية عقده، 
في شــهر آب املقبل.وتابــع »أنا أحتدث، 
ليس دفاًعا عن البقاء مــع الفريق، ألن 
اســتقالتي  قدمت  أنني  يعرف  اجلميع 

في بطولة اخلليج، لكن حديثي ينبع من 
اخلوف على مستقبل املنتخب«.

وأمت »اســتقدام املدرب األجنبي في هذه 
الفتــرة، ســيعود بنا إلى املربــع األول، 
ويجعلنا ندور في حلقة مغلقة، ال جنني 

منها غير السلبيات فقط«.
من جانب اخر، تختتــم مباريات اجلولة 
31 لــدوري الكرة املمتــاز اليوم االربعاء 
باقامة املباريات الثــالث املتبقية، ففي 
ملعب الشــعب الدولي ستقام القمة 
اجلماهيرية املرتقبــة التي جتمع فريقي 
فريق  يحتل  حيث  والطلبة،  الشــرطة 
الشــرطة املركــز الثالــث برصيد 63 
نقطة، فيمــا يحتل الفريــق الطالبي 
املركز 13 برصيد 36 نقطة، وفي ملعب 
النفط  فريق  الصناعة ســتقام مباراة 
النفط  فريق  وميتلك  الديوانية،  وضيفه 
62 نقطة في املركز الثالث، وللديوانية 
25 نقطة في املركز 18، وفي محافظة 
النجف ســيقام ديربــي احملافظة الذي 
يجمع فريقي النجف ونفط الوســط، 
املركــز اخلامس برصيد  ويحتل النجف 
47 نقطة، فيما يقف نفط الوسط في 

املركز التاسع برصيد 39 نقطة.

الجولة 31 لممتاز الكرة تختتم اليوم بإجراء 3 مباريات

اتحاد الكرة يصدر عدة قرارات.. وقاسم ينتقد استقدام األجنيي

تقرير

جانب من اجتماع احتاد الكرة مؤخراً

عباس عبيد محلاًل لكأس العالم 2018
نصب شاشة عمالقة في كربالء 

لمشاهدة مباريات المونديال

 لحساب موقع الالعبين المحترفين

بغداد ـ أمير ابراهيم*
تقاســمت فــرق الشــرطة والزوراء 
والكاظميــة القــاب بطولــة اندية 
للفئات  املــاء  الــى  بالقفز  العــراق 
العمرية اخملتلفة )املتقدمني والشباب 
والناشــئني( ، والتــي نظمها االحتاد 
املركزي للســباحة مبشــاركة اندية 

عدة ، مثلها عــدد كبير من الالعبني 
تنافسوا في فعاليات الثابت ملسافة 
( شــهدها مســبح  ،5م  )10م،7,5م 
الشعب االوملبي املغلق ، وادارها حكام 
معتمدون بقيادة احلكم الشاب حيدر 

سعد .
ففــي فئــة املتقدمني متكــن فريق 

الشرطة من احراز املركز االول جامعا 
)296 (نقطــة ، وجــاء بعــده فريق 
بـ)290،2( نقطة في حني  اجلنســية 
الثالث مــن نصيب فريق  املركز  كان 

الكاظمية جامعا) 105،5( نقطة .
وفي فئة الشــباب ، كان املركز االول 
من نصيب فريق الزوراء برصيد) 229،2 

(نقطــة ، واملركز الثانــي من نصيب 
فريــق الكاظمية محققــا) 209،6 ( 
نقطة ، واملركز الثالث لفريق اجلنسية 
برصيــد) 180،8 (نقطــة.. امــا فئة 
الناشــئني فاحرزها فريق الكاظمية 
ثانيا فالزوراء الذي وقف  ثم اجلنسية 
في املركــز الثالث، وفي املنافســات 

الفرديــة ، فقد فــاز باملركز االول في 
فئة املتقدمني العب الشرطة حسني 
حكيم وتاله زميله في الفريق حسني 
عبد اجلبار ، في حني كان املركز الثالث 
من نصيب العب اجلنسية مصطفى 

عالء ..
وفي فئة الشــباب وقف باملركز االول 

العــب الــزوراء حســام مصطفى ، 
وكان املركــز الثاني من نصيب العب 
الكاظمية يوسف محمود ، اما املركز 
الثالث فناله العب اجلنسية عبد اهلل 

عبد اجمليد.

* املنسق اإلعالمي الحتاد السباحة

الشرطة والزوراء والكاظمية يتقاسمون لقب بطولة األندية بالقفز إلى الماء 



فريال حسين

األســطورة  صاحــب  نرســيس  كان  إذا 
جميــاً، ووقع في عشــق صورته حني رآها 
وهــي تنعكس علــى صفحــة البحيرة، 
فإن نرجســيي هذه األيام ليســوا بجمال 
نرســيس، ال شــكاً وال مضمونــاً. لكنه 
الغــرور وتضخم األنا حد الــورم زين لهم 

صورتهم عن ذواتهم.
وأقل ما يقال في الغــرور أنه عقدة نقص، 
فمــا أن ميتلك الغرور أحدهم حتى يســد 
عليــه النوافذ، ويســتبد برأيــه، ويرى ما 
يفعله هو الكمال بعينــه، فا يقبل نقداً 
مهما كان موضوعياً، واألنكى من ذلك، أنه 
يری فعله هو الصحيح، مع أنه هو الغلط 
بعينه، ألنه لم يعد يری وال يسمع وال يقنع 

إال برأيه.
وهكــذا، يتحول الغرور إلــى مرض ال ينفع 

معه الطب وال األطباء.. 
هؤالء املرضى موجودون من غير أن يسمعوا 
بقصة نرسيس وأسطورته، فهم ال يقرأون، 

وال يعرفون أنهم مغرورون..
والسؤال: ما الذي يجعل بعضاً من أصحاب 

السمات اجلديرة باالهتمام مغرورين؟
في كثيــر من احلاالت ، يصبح الشــخص 
مغــروراً عندما يحقق نوعاً مــن اإلجنازات 
التي يفشــل أقرانه في حتقيقها، ذلك إن 
القيام بشيء غير عادي ال ميكن ألي شخص 
آخر القيام بــه يعطي دفعة هائلة لقيمنا 
الذاتيــة، وعندما جند أن اآلخرين لم ينجزوا 
القدر نفســه تقريباً، فإننا منيل إلى النظر 
إليهــم من فوق، ألن عقلنــا الباطن يقارن 
دائمــاً حياتنــا مع أقراننا مــن أجل قياس 

تقدمنا في األمور التي تهمنا.
ونحن نســتطيع أن ناحظ ذلك من خال 
التجربــة، فعندما نشــاهد أصابع عازف 
العود تتنقل بــني األوتار بخفة ورشــاقة 
نفكر على الفور مبهارته، لكننا ســنحكم 
عليه بالغــرور في حال روج لنفســه أنه 

أفضل عازف على هذه اآللة املوسيقية..
بالطبع، من املمكن جداً أن يكون الشخص 
ذكياً وناجحاً وموهوباً لكنه حني يرى نفسه 
أنه أذكى مــن اجلميع، وأكثرهــم أهمية، 
ويتباهى بنجاحه باستمرار، وال ينسب مرة 
واحدة هذا النجاح إلى شخص آخر، عندها 

يصبح مغروراً متكبراً..  
ثمــة مثل أمريكي يصف الشــخص بأنه 
"متجــه إلى األرض" كنايــة عن التواضع، 
وما علــى املغرور إال أن يتجــه هذا االجتاه، 
ليتأكد أن جناحه ال يعنــي تفوقه املطلق، 
وأن اآلخرين ليســوا أقل منه جدارة ألنهم 
لم يفعلوا ما كان قادراً على القيام به، كما 
عليه أن يــدرك أن الينابيع الصافية غادرت 
املياه، وهربت مع نرجس األول، واآلن توفرت 
املرايــا، فلينظر، ويتمعن جيــداً ليس في 
وجهه فحسب، بل في أفعاله، شرط، حني 

يرى احلقية، أن ال يكسر املرآة.

هذا المرض اللعين

يســتعد الفنان اللبناني 
راغب عامة و حتديداً في 
شــهر آب املقبل إلطاق 
ديــو غنائي مــع مغنية 
عاملية و منسق موسيقي 
النهكة  عاملــي يحمــل 
األفريقيــة في اإليقاعات 
عموًمــا،  املوســيقى  و 
يتم  أن  املقــرر  من  حيث 
تصوير العمل املشار إليه 
أيًضــا خــارج لبنان على 
تفيد  راقصة  وفق صيغة 
أن  اخلاصــة  املعلومــات 
ستكون  التنفيذ  عملية 

في أوكرانيا أيًضا.

وكان عامــة قــد أطلق 
أغنية جديدة هي بعنوان 
باعنا خسر دلعنا  اللي   "
" وصورهــا على طريقة 
فــي  كليــب  الفيديــو 
أوكرانيا حتــت إدارة اخملرج 

زياد خوري. 

"مدحت  النجم  أشــعل 
صالح" واحــدة من أقوى 
الطربيــة  الســهرات 
الرمضانية على املســرح 
األوبرا  بــدار  املكشــوف 
مبصاحبــة  املصريــة، 
الشــهير  املايســترو 
وفرقته  ســليم"  "عمرو 
املوســيقية، وذلك ضمن 
الســهرات  فعاليــات 
تنظمها  التي  الرمضانية 
دار االوبرا املصرية برئاسة 

الدكتور "مجدى صابر".
أمتــع "صالــح"  وقــد   
مبجموعــة  اجلمهــور 
متنوعة مــن أروع أغانيه 
تفاعل معها جميع  التي 

احلضــور بشــدة، ومنها 
وحبيبي  تأنــى،  "كوكب 
البلياتشــو،  عاشــق،  يا 
قــدي،  علــى  وبحلــم 
ومحبتك جنــون، وزي ما 
هي حبها، و ٣ ســامات، 
ووالتســوا دمــوع، فــى 
وماشــي ضلها" وغيرها 
من األغاني التي أشــتهر 

انتهــت املطربة العراقية 
أحدث  تصوير  من  كلوديا 
أغنياتهــا علــى طريقة 
الفيديــو كليــب بعنوان 
كلمات  قلبــي"،  "أخــذ 
عيســى،  قصى  العراقي 
واحلــان وتوزيــع حســام 
كامــل، وإخــراج ياســر 
وانتاج شــركة  ســامي، 
املقرر  ومن  البيضاء،  الدار 
طرحــه علــى يوتيــوب 
وقنوات األغاني بعيد عيد 
الفطر املقبل. وصورت في 
العاصمة اللبنانية بيروت 
كامل،  يــوم  مــدار  على 

صاحب  هو  اخملــرج  وكان 
فكــرة الكليب التي تعد 
جديــدة ومختلفــة، ومت 
التصوير  مبدير  االستعانة 
وتشــارك  درويش،  وائــل 
فيها الراقصة الروســية 
جتيــد  التــي  أوكســانا 

راغب عالمة

كلوديا

مدحت صالح

أخبــارهــــــــــم
بغداد - أحالم يوسف:

كثيــرا ما نــردد جملة أحســن ملن 
اساء اليك، لكن كم منا يطبق تلك 
املقولة؟ وهل نســتطيع بالفعل ان 
نحسن ملن أقدم على اإلساءة الينا؟ 
وكم يحتاج تطبيق تلك املقولة من 
عقل واع وإدراك وثقة بالنفس واميان 
بوجــوب محبة اهلل من خال العفو 
واإلحسان  والتســامح  املقدرة  عند 

عند اإلساءة؟
نهار طه باحثة بعلم النفس تعيش 
في مانشستر تقول: فعل اخلير بنحو 
عام أصعــب من فعل الشــر، كما 
هو احلال في البنــاء والهدم، فالبناء 
أصعب بكثير من الهدم، لكن لتعزيز 
القوة واإلرادة لفعل اخلير وتعزيز روح 
على  اخلير،  ومحبة  احلقة  االنســان 
مســؤولياتهم،  حجم  إدراك  االهل 
فاخلير والشر حالتان ترتبطان بأفعال 
كثيرة ال تتجزأ، فمن يطلب من ابنه 
ضرب قطة ألنها اكلت طيرا ميلكه، 
يجــب ان يعلم انه يربي ابنه على رد 
اإلساءة بإساءة أكبر فالقطة حيوان 
يتبع غرائزه، اما هو، انســان عليه ان 
يحكم عقله قبــل االقدام على أي 

فعل او طلب.
وتابعت: االحسان ملن اساء الينا يبدأ 
منــذ الصغر، فانت كــي تربي ابنك 
على فعل اخلير ليس عليك ان تأمريه 
بذلك، بل يجب ان تقدمي انت على 
فعــل اخلير وســيقلدك هو بنحو ال 
ارادي، فمن املســتحيل ان يرى االبن 
امه وهــي تخطط لرد اســاءه من 
أحدهم بإساءة أقسى بحجة العني 
بالعني والسن بالسن والبادئ أظلم، 
وال تتعــزز روح االنتقــام عند االبن 

ساعتها.
كما يبدو فان رد اإلســاءة باإلحسان 

التي  التربيــة  بطبيعــة  مرتبــط 
يتلقاها األبناء، فهي اذن ان لم تكن 
طبعا فيمكن ان نغرسها بالتطبع، 
تقــول زهــراء البهادلي "مدرســة 
متقاعدة": لقد تعرضت الى العديد 
من االســاءات في حياتــي املهنية، 
اذ كانــت مديرة املدرســة حينذاك 
تتعامل معي وكأني منافســة لها 
ولست مجرد مدرســة هي تديرها، 
لكني فــي وقتها كنت مجبرة على 
ان ابقي علــى لطف تعاملي معها، 
وحتى انهــا في بعض األوقات كانت 

األوامر  بإعطائي  الستفزازي  تسعى 
بطريقة جافة جدا، فكنت ارد عليها 
ومبرور  ولطيــف،  مهذب  بأســلوب 
بالتعامل  طريقتهــا  تبدلت  الوقت 
صديقتني  اصبحنــا  ان  الــى  معي 
مقربتني الــى يومنا هذا، نعم كنت 
باإلحسان،  اساءاتها  رد  على  مجبرة 
لكن صدقينــي فيما، بعد ادركت ان 
تلــك هي الطريقة املثلى لكســب 
ود االخرين، فيمكن ان يرد االنســان 
اإلساءة باإلساءة لكن ال ميكن ان له 
ان يرد االحسان باإلســاءة، وبالتالي 

فكرم االخاق هو احلل دائما لتذليل 
أي مشكلة او سوء تفاهم.

في هذه اللحظة لنقف مع أنفسنا 
دقيقة، هل ردننا ســيئة بإحســان 
الذي  الكــرمي،  خال شــهر رمضان 
يســعى فيه العباد من املســلمني 
الى إرضاء الرب بشــتى السبل. هل 
استطعنا ان نسمو على أي إساءة، 
لُنقبل على احســان يردها بأحسن 
منها؟ فبكل األحوال من يرســمون 
معنا بعض االحداث ليســوا بأعداء 

لنا.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعدما عدلت "أبل" نظام تشغيلها 
بنحو ال يســمح بإجــراء عمليات 
الرقمية  العمــات  تنقيــب عــن 
البطارية،  طاقــة  تســتنفذ  التي 
إنتاج  من  املطورين  الشركة  حذرت 

تطبيقات جديدة للتنقيب.
األميركيــة  الشــركة  وحدثــت 
بتطويــر  اخلاصــة  اإلرشــادات 
التطبيقــات اجلديــدة، محذرة من 

إجراء عمليات التنقيب عبر أجهزة 
"آيفون".

التطبيقات  اجلديدة  القواعد  ومتنع 
التي تســتنزف بطاريــة الهاتف، 
تسبب  أو  حرارة مفرطة،  وتسبب 
إجهــادا للهاتــف، وهــي كلها 
لعمليات  مصاحبــة  أعــراض 
العمــات  عــن  التنقيــب 

الرقميـة.
وقالت "أبــل" على موقعها: 

"التطبيقات رمبا لن تشغل عمليات 
ليســت لهــا خلفيــات معروفة، 
مثــل التنقيب عـــن العـــمات 

الرقميـة".
ويعد استعمال أجهزة "آيفون" 
و"آيباد" في عمليات التنقيب، 
التــي تتطلــب كمــا كبيرا 
املطلوبة إلجراء  الطاقــة  من 
عمليات حسابية معقدة، أمرا 

نادرا.

أبل تحذر من استعمال آيفون

سر حالوة عمل الخير أنه أصعب من فعل الشر

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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 فعل اخلير

الصباح الجديد - وكاالت:
شــلبي  منه  الفنانــة  تنشــغل 
وهي  عدة،  ســينمائية  مبشــاريع 
بانتظار عــرض فيلم "تراب املاس" 
مــع الفنان آســر ياســني وعزت 

العايلي.
 وذكــرت أنهــا تعيش فــي حالة 
إيجابية قوية، وأنها تســعد كثيرًا 
بكل التكرميات التي حتصل عليها، 
وأن التكــرمي يُســعدها ويعطيها 
خال  لإلجــادة  معنويــة  دفعــة 

أعمالها املقبلة. 
 وأكدت منة شلبي في تصريحات 
خاصة إلى أحد املواقع الفنية أنها 
تســتعد خال املــدة املقبلة، إلى 
تصوير أحد املشــاريع السينمائية 

التي ستشــترك في بطولتها مع 
الفنانة غادة عــادل، ليكون اللقاء 
األول لهما، موضحة أنها لم تلتق 
مع غــادة في أي عمــل فني، وهذا 
العمل يســعدها كثيرًا، وسيعلن 

عن تفاصيله قريًبا.
وتطرقت منة شلبي في تصريحاتها 
إلى موقفها من التليفزيون، وقالت 
انه لم يعــرض عليها نص للدراما 
يهزها، موضحة أنها سعدت كثيرًا 
الذي  الغــروب" والنجاح  بـ "واحة 

حققه العمل في رمضان املاضي.
 واشارت إلى أنها عاشت في واحة 
التي  الشخصية  تفاصيل  الغروب 
قامــت بادائها، لذلــك كان عليها 
أن تقوم بتقصير شــعرها من أجل 

اخلروج من دور الفتاة األجنبية التي 
في  وتعيش  من مصــري،  تتزوج 

الصحــراء، وكان الى جانبها 
النبــوي  الفنــان خالــد 

بتكرار  الذي ســعدت 
بعد  معه  التجربة 

"حديث الصباح 
 " ء ملســا ا و

عام  في 
.2001

منة شلبي تنتظر تراب الماس
الصباح الجديد - وكاالت:

الفرنســية،  الشــرطة  أعلنت 
أن عمــاال عثروا علــى كنز من 
العمــات )نحــو 600 قطعــة 
ذهبية) في قبو منزل غير مأهول 

خال أعمال الهدم.
العمال  أن  الشــرطة،  وأضافت 
النقدية،  القطــع  اكتشــفوا 
بداخــل حاويــة غامضة عن 

طريق املصادفة.
وأشــارت إلى أن القطع، 
عليها  العثــور  مت  التي 
بلجيكية،  هي عمات 
 ،1870 عام  إلى  تعود 
وحتمــل وجــه ملك 
آنــذاك،  بلجيــكا 

ليوبولد الثاني.
الشــرطة  وابلغــت 
املعنية،  الســلطات 
ومت  االكتشــاف،  بهذا 

التحفظ عليه حتى يتم العثور 
على مزيد من املعلومات بشــأن 

مصدره.
عثر شــاب على كنز باملصادفة 
تلفزيوني  برنامج  أن شاهد  بعد 
العثــور على كنوزًا  عن كيفية 
غريبة في امليــاه، وأثار املوضوع 

فضوله، وحاول التجربة وصابت 
من أول مرة.

 وقام أدم الــذي يبلغ من العمر 
22 عاًمــا بألقاء مغناطيس في 
شــلتنهام،  حديقة  في  بحيرة 
جلوسيســتر  منطقــة  فــي 
شــاير، وعثر على صندوق كبير 
ملــيء بامليداليــات الذهبيــة، 
والعســكرية، واحلروف اخملتلفة، 
وذلك  اجملوهــرات،  إلــى  إضافة 
بحســب صحيفة "ديلى ميل" 

البريطانية. 
وصرح "آدم" أنه بعد أن شــاهد 
بنفسه،  يُجرب  أن  أراد  البرنامج 
فأمسك مبغناطيس كبير وألقاه 
أن  املفاجأة  وكانت  البحيرة،  في 
هناك كنزا يوجــد بداخله، ولم 
يكن يتخيل أنها ســتصيب من 
املرة األولى، وقام بإباغ الشرطة 

عما عثر عليه.

كنز في قبو منزل وآخر تحت الماء

الصباح الجديد - وكاالت:
تعــد فكرة امتــاك منزل 
بالنسبة جليل األلفية حلما 
بعيد املنــال، ولكن في هذه 
األثنــاء، ميكنك االســتمتاع 
باملساحة الشاسعة، والراحة 
عقار مســتأجر،  يوفرها  التي 
حاويات  مــن  املصنوع  خاصة 
الشــحن امللتويــة، ويقع أحد 
هذه العقارات، املصمم بشكل 
معقد علــى حافة أحد التال 
ويتميز  ويلنغتون،  في منطقة 
تكمله  الــذي  الكبير  بإطاره 
النوافــذ الواســعة واجلــزء 

اخلارجي األبيض الناعم.
وبات احلصول على منزل أمرًا 
ســهًا، حيث يتم تكديس 
ثاث حاويات شحن بسعة 
فوق  واحــدة  قدًمــا،   40

األخرى.
باســم  العقار  ويُعرف   
ويلينغتــون  "منــزل 
من  وحتوي  للحاويات"، 
فخمة،  غرف  الداخل 

وأرضيات خشــبية، وســالم 
حديثــة، وميكن أن تســتوعب 
ضيوف،  ثمانية  إلــى  يصل  ما 
نــوم، وحمامني  في ثاث غرف 
داخليــني، وحمــام خارجي به 

حوض استحمام ساخن.
وحتتوي املنازل أيًضا على طاولة 
تكلفة  وتبلغ  وسينما،  بلياردو، 
الليلــة الواحــدة للمنزل 250 

يدعى  منــزل  ويتكــون  دوالرًا، 
 The Mini Whananaki"
Beach House" من عشــرين 
"ميني  لسيارات  شحن  حاوية 

كوبر".
مطبخ  املنــزل  فــي  ويوجــد 
الهواء  في  للشــواء  ومنطقة 
داخلية  ومســاحات  الطلــق، 
مبسطة، وترجع شهرة منازل. 

منازل من حاويات الشحن
 لحل أزمة السكن

الصباح الجديد - وكاالت:
يدرس البرملان الروسي مشروع قانون 
يقضــي مبنح املواطنــني يوم عطلة 
واحدا مدفــوع األجر إلجراء الفحص 

الطبي السنوي العام.
ويتوقع أن ينظــر مجلس الدوما في 
املشــروع بصيغته األولــى، يوم غد 
اخلميــس 14  حزيــران/ يونيو اجلاري. 
اقتراحا  الدوما  يدرس مجلــس  كما 
بإدخــال تعديات بهذا الشــأن في 

ميثاق العمل لاحتاد الروسي.
بأن  الروســية  "تاس"  وكالة  وأفادت 
احلصــول على يوم عطلــة إضافي، 
اإلســراع في  الروس من  ســيمّكن 
العام،  الطبــي  للفحص  اخلضــوع 
للكشــف عن إصابتهــم باألمراض 
مبكرا، مــا يضمن نتائج أفضل عند 

العاج.
وأوضــح رئيــس جلنــة السياســة 
الدوما،  مجلــس  فــي  االجتماعية 

أن  ريازانسكي،  فاليري 
القانون سيطال بالدرجة 

األولــى املســنني العاملني 
املرافق  املوظفــني في  وكذلك 

اإلنتاجية الضارة.
وقاســية  متينة  أنها  إلى  احلاويات 

جــًدا، وهي صديقــة للبيئة، وبرغم 
ذلك ال تكــون من بني خياراتك، نظرًا 
لتآكل الســطح وظهور الصدأ مع 

مرور الوقت.

عطلة سنوية للفحص الطبي

الصباح الجديد - وكاالت:
صمم مهندســون ورجــال أعمال من 
ســلوفينيا كبســوالت نوم خاصـــة 
املطـارات  فـــي  تركيبهـــا  سيتـــم 

األوروبيـة.
املبتكـــرة  الكبســـوالت  وتشبـــه 
السبـــاق  سيــــارات  هياكـــل 
الكاسيكيـة. وسيكـون باستطاعــة 
مستخدميهــــا شــحن هواتفهــم 

."Wi-Fi" واالتصـال باإلنتـرنت عبـر
وســتتاح للسياح واملســافرين فرصة 
مشاهـــدة كـــل مـا يحصـــل فـي 
أن كبسوالت  الرغم من  اخلـــارج على 
النـــوم معزولة متاما عـــن األصـوات 

والضجـــة  اخلارجيـــة 
احمليطة.

الكبســولة  وترســل 
أتوماتيكيــا إشــارة تذكيــر 

الوقت  بأن  بداخلها،  للمسافر 
حان ملغادرتها والتوجه إلى رحلة 

الطيران التي يســتقلها الراكب، 
بعد برمجتهـا مسبقـا علـى زمـن 

الرحلـة.
ومن املفتـــرض نشـــر كبســـوالت 

النـــوم األولى فــي بعــض املطارات 
األوروبية هـذا العام، على الرغم من أن 
االختـراع مـــا يزال محتاجا إلى بعض 

التحسينـات.

أوروبا تنشر كبسوالت النوم في مطاراتها
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