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بغداد - أسامة نجاح:
تواصل األجهزة األمنية عملياتها 
لليــوم  الواســعة  العســكرية 
في صحراء  التوالي،  على  اخلامس 
الرطبــة غربي محافظــة األنبار، 
ملالحقــة خاليــا تنظيــم داعش 
اإلرهابــي في حني كشــفت عن 
التنظيم  مــن  عناصر   9 مقتــل 
وتدميــر 3 أوكار تابعة لهم خالل 

العمليات العسكرية.
اللواء  األنبار  عمليــات  قائد  وقال 
خميس احملالوي يوم، أمس األربعاء، 
لصحيفة  خــاص  حديــث  فــي 
"القــوات  اجلديــد‘‘ان  ‘‘الصبــاح 
عملياتهــا  تواصــل  األمنيــة 
لليــوم  الواســعة  العســكرية 
ملالحقة  التوالــي  علــى  اخلامس 
خاليا داعش في صحــراء الرطبة 
وبحيرة  سعد  ومطار  األنبار  غربي 
أّن  الــى  وادي حــوران"، مشــيرا 
قوات  فيهــا  تشــترك  "العملية 
اجليش والشــرطة احمللية  وطيران 

اجليش العراقي".
وأكــد احملــالوي بــان" العمليات 
العسكرية أدت الى قتل 9 عناصر 
من تنظيم داعش اإلرهابي وتدمير 
3 أوكار تابعــة لهــم فــي تلك 

املناطق .
ان"  االنبار  عمليــات  قائد  وأضاف 
تواصل حملتها  األمنيــة  القوات 
العســكرية بقوة ، الفتا إلى إن" 
عدة  دمر  العراقــي  اجليش  طيران 

مقرات تابعة للمجاميع اإلرهابية 
بعدما مت رصد حترك لهم في عمق 
الصحــراء الغربيــة وأّن العملية 
ستســتمر لعدة أيام حتى حتقق 

أهدافها املرسومة ".
وبــني ان "العمليــة تهــدف الى 
تنظيم  وتقويض حتــركات  تقييد 
داعش وخاصة بعد ورود معلومات 
اســتخبارية الى قيادة العمليات 
تفيــد بــّأن التنظيم اســتجمع 
عناصره في تلك املناطق ويخطط 
لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة ضد 
املواطنــني والقــوات األمنية في 
واملناطق  الرطبــة  مدينــة  مركز 
أّن  إلى  منوهــا  منهــا"،  القريبة 
تلك  تناولت  العمليــات  "قيــادة 
املعلومــات وقررت تنفيذ العملية 
قبل  داعش  مخططــات  إلحباط 

تنفيذها".
وتابــع أن "التنظيــم فشــل في 
بسبب  وقوته  عناصره  استجماع 

هذه العملية العسكرية ".
أمــر فوج اســود الصحراء  وأفاد 
التابع لقوات احلشد الشعبي في 
وقت ســابق في محافظة االنبار 
العقيد شاكر عبيد الدليمي، بان 
الساندة  والقوات  األمنية  القوات 
لهــا متكنت مــن تفجيــر ثالثة 
مخابئ سرية وأربعة خنادق تضم 
أسلحة متنوعة لعصابات داعش 
اإلجراميــة بعمليــة أمنية غربي 

االنبار.

وقــال الدليمــي فــي بيــان له 
اطلعت عليــه صحيفة ‘‘الصباح 
" قــوة مــن اجليش  ان  اجلديــد‘‘ 

الفرقة األولى وحرس احلدود وفوج 
بحملة  شــرعت  الصحراء  اسود 
النطاق  دهــم وتفتيش واســعة 

اســتهدفت مناطق جزيرة قضاء 
احلدودية  الرمانة  وناحيــة  القائم 
مع ســوريا غربي االنبار، وأسفرت 

ثالثة مخابئ  احلملة عن تفجيــر 
سرية لعصابات داعش اإلجرامية”.
تتمة ص3

قتل 9 عناصر من داعش وطمر سبعة
أنفاق سرية وتدمير 3 أوكار لهم

قوات اجليش العراقي في صحراء األنبار "ارشيف"

نينوى - خدر خالت:
قال الدكتور د. مصطفى الهيتي، 
رئيــس صنــدوق إعمــار املناطق 
املتضــررة في حديــث لعدد من 
وســائل اإلعالم مبدينــة املوصل، 
أمــس وتابعه مراســل "الصباح 
اجلديــد" في نينــوى  أن "صندوق 
إعمــار املناطــق املتضــررة دخل 
ملدينــة املوصل مع بــدء عمليات 

حتريــر اجلانــب األميــن بالضبط، 
وقبل أســبوعني كنا في جامعة 
املوصل والحظنا عدم وجود طلبة، 
املوصل  إعمار  تبنى صندوق  حيث 
العمل على 48 بناية في اجلامعة، 
وستفتتح غدا– أي اليوم اخلميس 
افتتــاح كليات طب األســنان   -
وعدد  االقتصاد  واإلدارة  والصيدلة 
آخر مــن املدارس فــي محافظة 

نينوى".
 250 تخصيــص  "مت  واضــاف 
مليــون يورو للبنــى التحتية في 
مدينــة املوصل واطرافها، و توجد 
مشاريع اخرى، نذكر منها املنحة 
الصحة  لقضايــا  التشــكيية  
والكهرباء ذهبت ملدينة احلمدانية 
)قره قوش مركز قضاء احلمدانية(، 
امــا املنحــة الكويتيــة فهــي 

املوصل  في  املستشفيات  تشمل 
الذي  اخلنساء  مستشــفى  مثل 
نتواجد به حاليــا ومراكز صحية 

ومستشفيات اخرى باملوصل".
واشــار الهيتي الــى ان "املوازنة 
تشــمل   2018 للعام  الفيدرالية 
مبالغ نحــو 30 مليار دينار عراقي 

واملشاريع مستمرة.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يــؤدي اليوم أكثر مــن 350 ألف 
االمتحانــات  وطالبــة  طالــب 
العامة للدور األول لسنة 2017ـ 
2018، فــي مرحلــة الســادس 
وفي  كافــة،  بفروعه  اإلعــدادي 
توزعتها  امتحانــي  مركز   3400

جميــع احملافظــات، وأورد بيــان 
صادر عــن املكتب اإلعالمي لوزير 
التربيــة محمــد اقبــال تلقت 
منه  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
أمــس أن وزارة التربيــة أكملت 
جميع املســتلزمات اللوجستية 
الضرورية إلجناح هذه االمتحانات.

ومتنى الصيدلي للطلبة بحسب 
البيــان " النجــاح والتفوق، وأن 
يقدمــوا أقصى مــا لديهم من 
إمكانيــات ليكونــوا مؤهلــني 
اجلامعية  املرحلة  الــى  لالنتقال 
ورفــع اســم العــراق عاليا في 

جميع احملافل العلمية".

وعلــى صعيد ذي صلــة، أعلنت 
أنهــا  أمــس،  االتصــاالت  وزارة 
ســتقطع خدمــة االنترنت من 
لغاية  صباحاً  السابعة  الساعة 
ابتداًء  الساعة التاسعة صباحاً، 

من اليوم اخلميس.
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يصاحبها انقطاع االنترنت وتستثنى من قطع الكهرباء اليوم افتتاح كليات طب األسنان
االمتحانات العامة للسادس اإلعدادي تبدأ اليوموالصيدلة واإلدارة االقتصاد في جامعة الموصل

ويؤديها أكثر من 350 ألف طالب وطالبة

أحزاب المعارضة في كردستان تخفق
في تشكيل تحالف انتخابي موحد 

اتفاق بين برلين وباريس على موازنة 
مشتركة لمنطقة اليورو 29

في عمليات عسكرية استباقية شهدتها صحراء الرطبة غربي محافظة األنبار

a

متابعة ـ الصباح الجديد:
هاجم أعضــاء دميوقراطيون في 
األميركي بشــدة  الكونغــرس 
أمــس األول الثالثــاء إجــراءات 
تفريق عائالت املهاجرين بطريقة 
غير شــرعية في مواجهة نادرة 
برملانيني  بــني  البرملان  ممرات  في 
الذي  ترامــب  دونالد  والرئيــس 
ملكافحــة  سياســته  تلقــى 
معارضــة  الســرية  الهجــرة 

شديدة.
قطع  نفســه،  الوقــت  وفــي 
االول  امس  بصخب  ناشــطون 
االمن  وزيــرة  عشــاء  الثالثــاء 
في  نيلسن  الداخلي كريســن 
مطعم مكسيكي في واشنطن 
تعبيــرا عــن احتجاجهم على 

هذه السياسة.
وصرخ النائب الدميوقراطي خوان 
ترامب يغادر  بينما كان  فارغاس 
اجتماعا مع اجلمهوريني "السيد 

لديكم  ابنــاء!  لديكم  الرئيس 
عن  فصلكم  حتبــون  هل  ابناء! 

اطفالكم؟".

واكتفى ترامب بااللتفات والقاء 
امام  يبتســم  وهــو  التحيــة 
الكاميرات وراء نحو ســتة نواب 

اطفال  صور  رفعوا  دميوقراطيني 
يبكــون والفتات كتــب عليها 
"العائــالت يجب ان تكون معا". 

وقال برملانــي آخر "اوقفوا فصل 
االطفال".

اجتماعا  يغــادر  ترامــب  وكان 
اســتغرق حوالــى ثالثــة ارباع 
الساعة مع الغالبية اجلمهورية 
عن  للبحث  الكونغــرس  فــي 
تعديل في قوانني الهجرة يواجه 

صعوبة في متريره.
التراجع في  ترامــب  ينــوي  وال 
مواجهــة اجلــدل الــذي اثارته 
اجراءات تفريق عائالت املهاجرين 
الذين  اجلمهوريني  يدفــع  لكنه 
يأملون في وقف ســيل الروايات 
احملزنة حــول اطفال مت فصلهم 
عن ذويهم، الى تقدمي نص ميكن 
الوضع،  بتسوية هذا  ان يسمح 
تفهم مطالبــه وخصوصا  مع 

متويل بناء جدار على احلدود.
السياســة  عن  االعالن  ومنــذ 
ب"عدم  تقضي  التي  االميركية 
التسامح اطالقا" مع املهاجرين 

مطلع ايار ، مت فصل 2342 طفال 
ومهاجرا شــابا عــن عائالتهم 
)بــني 5 ايار و9 حزيــران( التي فر 
معظمها من العنف في اميركا 

الوسطى.
قرر  السياســة  هــذه  ومبوجب 
البيــت االبيض اطالق مالحقات 
قانونيــة ضــد كل املهاجريــن 
بطريقــة غير مشــروعة الذين 
يعبــرون احلــدود، ما يــؤدي الى 
فصل اطفالهــم عنهم النه ال 

ميكن سجنهم.
وفي هذا االطار، دافع ترامب في 
تغريدة امــس االول الثالثاء عن 
وزيرة االمن الداخلي، مؤكدا انها 
املؤمتر  رائع" خالل  قامت "بعمل 
الصحافي الذي عقدته قبل يوم 
وبدت فيه ممثلة سياســة عدم 
التسامح الذي تبديه ادارتها في 

هذا اجملال.
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تقريـر

برلمانيون ديموقراطيون يدعون ترامب الى وقف فصل أبناء المهاجرين

الكونغرس األميركي

تقرير

بغداد- الصباح الجديد:
رّجح خبراء أن حتســم احملكمة 
االحتاديــة العليــا النــزاع على 
لقانــون  الثالــث  التعديــل 
اليوم،  االنتخابات، في جلستها 
وفيما أشاروا إلى إمكانية نقض 

مواد ألغت نتائج شرائح معينة، 
اســتبعدوا نقض فقرات اخرى 

تتعلق بالعد والفرز اليدوي.
وقــال اخلبيــر القانوني محمد 
علي في حديث إلــى "الصباح 
اجلديــد"، إن "املعطيات االولية 

تشــير إلى ان احملكمة االحتادية 
العليا سوف حتسم اليوم النزاع 
بتعديله  االنتخابات  قانون  على 

الثالث".
وأضاف علي أن "احلكم ســوف 
يصدر اليوم وال امكانية للتأجيل 

بســبب الظروف التــي مير بها 
العراق واخملاوف من حصول فراغ 

دستوري".
وأشار إلى ان "احملكمة وبحسب 
التوقعات ســوف تقوم بنقض 
جزء مــن فقــرات القانون وهي 

انتخابات  نتائج  بالغاء  املتعلقة 
أو احلركة  النازحــني  أو  اخلــارج 
فــي  النــزالء  أو  الســكانية 

السجون واملواقف".
ولفت علي إلى أن "القرار املتوقع 
ســوف يكــون مرضيــاً جلميع 

اطــراف النــزاع، كونــه يحقق 
تطلعاتهم  من  االدنى  السقف 
فأنه قد يبقي على العد والفرز 
اليدوي بوصفه خياراً تشــريعياً 

جمللس النواب".
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خبراء يرجحون نقضًا جزئيًا لقانون االنتخابات من المحكمة االتحادية
توقعوا قرارًا يرضى به الخصوم وال يسهم في تأجيج الوضع العام

بغداد- الصباح الجديد
اجلويــة  اخلطــوط  اتهمــت 
األربعــاء،  أمــس  العراقيــة، 
بأنها  األوروبي  الطيران  سلطة 
متــارس دورا مجحفــا بحقها 
على الرغــم من تنفذيها أكثر 

من %60 من حتذيراتها.
وقال مدير عام شركة اخلطوط 
اجلوية العراقية ميران فريد، في 
بيان تلقــت "الصباح اجلديد" 
نســخة منــه، ان "ســلطة 
منذ  اعتذرت  األوروبي  الطيران 
 2017 شــهري متوز وأب عــام 
لعدم إرســال فــرق التفتيش 
اخلاصة بها، والتي من املفترض 
احملظورة  الشــركات  تــزور  أن 
من أجــل مراجعــة اإلجراءات 
األمني  بالوضــع  متحججــة 

ووجود داعش". 

ابدت  "الشــركة  ان  واضــاف 
اســتغرابها مــن قــرار متديد 
األوروبــي  الطيــران  ســلطة 
علــى  املفــروض  حظرهــا 
الطائــرات التابعة لها"، الفتة 
الطيــران  أن "ســلطة  الــى 
األوروبــي ال زلــت متــارس دورا 
اجلوية  اخلطوط  بحق  مجحفا 
العراقيــة التي نفذت أكثر من 

%60 من حتذيراتها".
واوضــح ان "آليــة تشــغيل 
طائرات شركة اخلطوط اجلوية 
العراقيــة عن طريق مشــغل 
ثالث جاء لكســر القرار وال زال 
العمل بها مســتمر منذ أكثر 
من عامني وبنجاح كبير وارباح 
والتسجيل  وبالنداء  مضاعفة 

العراقي." 
تتمة ص3

الخطوط الجوية العراقية 
تتهم سلطة الطيران 

األوروبي باإلجحاف

بغداد- الصباح الجديد:
أكد املتحدث باســم وزارة النفط 
عاصم جهاد أن "العراق مع اإلبقاء 
على اإلنتاج احلالي للنفط من دون 
زيادته للحفاظ على األســعار في 

السوق العاملية".
جــاء هــذا بالتزامن مــع انطالق 
أعمال املؤمتر السابع للمنتجني في 

منظمة أوبك أمس األربعاء.
وأضاف جهاد أن "العراق ســيقدم 
ورقة عمل يؤكــد فيها على جناح 
منظمة اوبك باحلفاظ على اسعار 
النفط فــي الســوق العاملية وان 
اتفاق عام ٢٠١٦ في اوبك أســهم 
بعودة استقرار ودعم اسعار النفط 
في الســوق العامليــة"، مبيناً أن " 

العراق يعمل على ان يكون موقفه 
داعم جلميع االعضاء".

واشار جهاد الى ان" وزير النفط جبار 
علي اللعيبي ســيعقد اجتماعات 
مع وزراء النفط السعودي وااليراني 
اوبك  ورئيس منظمــة  واجلزائــري 
وباقــي الوزراء ملناقشــة مواضيع 
والعراق معروف  واالســعار  االنتاج 
الداعم  التوافقــي  موقفــه  عنه 

جلميع االعضاء في املنظمة". 
وبني ان "اللعيبي بــني اهمية ودور 
منظمــة اوبك واملنتجــني خارجه 
على اعادة االســتقرار الى السوق 
النفطيــة العامليــة بعــد تدهور 

االسعار".
تفصيالت ص9

العراق ليس مع زيادة
اإلنتاج للحفاظ على أسعار 

سوق النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:
“ريد  تابعة لشركة  حطت طائرة 
الروسية في بغداد، أمس  وينجز” 
األربعاء، فــي أول رحلة تنظمها 
هــذه الشــركة وأول رحلة أيضا 
لشركة طيران روسية منذ وقف 
الرحالت بني يغداد وموسكو عام 

.2004
الطائــرة وهي من طراز  وأقلعت 
إيرباص 320 من مطار دوموديفوفو 
في الســاعة 1.30 ليــل األربعاء 
حسب توقيت موسكو، وهبطت 

فــي الســاعة 4.57 صباح امس 
في بغداد، بحسب بيانات الرحلة 
ومواقع  املطــار  نشــرها  التــي 
على  اجلويــة  الرحالت  متابعــة 

اإلنترنت.
وتوقفت الرحــالت املنتظمة بني 
2004، غير ان  روسيا والعراق عام 
الوكالة الروســية املشرفة على 
النقل اجلــوى، أعلنت مؤخرا أنها 
تلقت الضــوء األخضر من بغداد 
لبدء رحالت منتظمة مبعدل رحلة 

كل أسبوع بني موسكو وبغداد.

بغداد - الصباح الجديد:
قار،  أعلنت شــركة نفــط ذي 
التعاقــد مــع شــركة }فلود{ 
مراحل  الســتكمال  اإليطالية 
إنتاج الغاز فــي حقل الناصرية 
منذ  مرة  ألول  وذلــك  النفطي، 
تشــغيل احلقل عام 2007، في 
حني توقعت إجناز نصب املعدات 
خالل  التجريبي  التشغيل  وبدء 

مدة شهرين.
وذكــر بيــان للشــركة، تلقت  
"الصباح اجلديد "نســخة منه، 
إنهــا "تســتعد إلنتــاج الغاز 

املصاحــب ألول مــرة من حقل 
ضمن  وذلك  النفطي  الناصرية 
للثروات  األمثل  االستثمار  إطار 
الطبيعية وتعظيم املوارد، واحلد 
من حرق الغاز املصاحب للنفط 

اخلام".
"باشــرت  إنهــا  وأوضحــت 
وبالتعاون مع شركة غاز اجلنوب 
غاز  اســتثمار  مشروع  بتنفيذ 
خالل  مــن  املعجل  الناصريــة 
التعاقــد مــع شــركة فلــود 

االيطالية".
تتمة ص3

أول طائرة روسية تحط
في بغداد منذ 15 عامًا

إنتاج الغاز من حقل
الناصرية النفطي

ألول مرة منذ تشغيله في 2007

في مواجهة نادرة في ممرات البرلمان
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رونالدو يستعيد صدارة
 هدافي المونديال

متخصصون: هذه إيجابيات 
تقنية الفيديو

ميسي يسعى للتكفير
عن ذنبه أمام كرواتيا



عمرو حمزاوي*

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  يورط 
كندا واليابان ودول االحتاد األوروبي في 
حرب جتارية بعد أن فعل املثل مع الصني 
ومع جيران الواليات املتحدة في أمريكا 
التي  الشعبوية  السياسة  الالتينية. 
متارسها إدارة ترامب بخليطها اخلاص 
من الشــوفينية األمريكيــة )أمريكا 
أوال( وغــرور القــوة العظمى واالدعاء 
بحمايــة مصالح الطبقــة العاملة 
ومحــدودي الدخل، هذه السياســة 
تستســيغ فرض العقوبات التجارية 
علــى احللفاء والشــركاء واجليران وال 
تكترث بالتداعيات اخلطيرة في سبيل 
حتقيق انتصارات كالمية وظهور زائف 
للرئيــس األمريكــي مبظهــر املدافع 
الصلد عــن حقوق بــالده ومواطنيه 
في وجه دول وحكومــات توصف إما 
باملســتغلة أو باملعتاشة على الكرم 

األمريكي.
مرتكــزات  علــى  ترامــب  ينقلــب 
تبلورت  كمــا  الدوليــة  السياســة 
خــالل الفتــرة املمتــدة مــن انهيار 
)بداية  االحتاد الســوفييتي الســابق 
تســعينيات القرن العشــرين( وإلى 
اليــوم، فيعلــن انســحاب الواليات 
باريس للمناخ  املتحدة من معاهــدة 
ويخــرج فرديا من االتفــاق النووي مع 

إيران الذي أقر مبشاركة روسيا والصني 
وبهدف  وأملانيــا  وفرنســا  وبريطانيا 
كبح جماح املشــروع النووي اإليراني 
نظيــر اإللغاء التدريجــي للعقوبات 
على  املفروضة  واالقتصادية  التجارية 
اجلمهورية اإلســالمية. وفي احلالتني، 
االنقالب على معاهــدة باريس وعلى 
االتفاق مع إيران، يرهن ترامب املصالح 
العامليــة واألمريكيــة ألجندة القوى 
احملافظة داخل بالده وألجندة إسرائيل 

والسعودية واإلمارات خارجها.
أوروبيا، تعمــق النجاحات االنتخابية 
املتتاليــة ألحــزاب اليمــني املتطرف 
الشــعبوية، كمــا في  وللحــركات 
إيطاليا مؤخرا، من أزمات السياســة 
الدولية. تغلــق أوروبا أبوابها في وجه 
املهاجرين الباحثــني عن مالذات آمنة 
بعيــدا عن كــوارث احلــروب األهلية 
وانهيــارات الدول الوطنيــة واإلرهاب 
والفقر التي تغطي مساحات واسعة 
في الشرق األوســط وافريقيا. صارت 
الشــرعيني  غير  املهاجرين  مراكــب 
غير مرحب بقدومها إلى الشــواطئ 
األوروبية، وعــادت احلكومات األوروبية 
إلى تقدمي الدعــم االقتصادي واملالي 
والعســكري حلكومــات ســلطوية 
املتوســط  البحر  وعنيفة في جنوب 
افريقيا جنوب  في  فاسدة  وحلكومات 
الصحراء بغية إبعــاد املهاجرين غير 
الشــرعيني احملتملني واإلبقاء عليهم 
والعنف  الظلــم  نيــر  رازحــني حتت 

والفساد، ولتذهب حقوق اإلنسان إلى 
اجلحيم.

تغلــق أوروبا أبوابها اخلارجية في وجه 

املهاجرين، وداخليا تنزلق بلدان القارة 
بالغة  إلــى صراعات هويــة  العجوز 
اخلطــورة. أوروبا التــي يريدها اليمني 

احلركات  عنهــا  وتبحــث  املتطــرف 
الشعبوية، من ماري لوبن في فرنسا 
إلى فيكتــور أوربــان، تتناقض جذريا 

واليســار  التقليدي  اليمني  أوروبا  مع 
الدميقراطي. وهم »اجملتمعات النقية« 
متطرفي  لدى  ودينيــا  وعرقيا  ثقافيا 
اليمني والشــعبويني يقابله متســك 
القوى التقليدية برؤى ليبرالية قوامها 
املرحبة  والتعدديــة  املتنــوع  اجملتمع 

باآلخر الثقافي والعرقي والديني. 
غيــر أن وهــم النقاء كلمــا انتصر 
في صناديــق االنتخابــات أو ارتفعت 
غلته مــن أصوات الناخبني، شــكك 
شــعبيا في قابلية الــرؤى الليبرالية 
التقليدي  اليمــني  وأرغــم  للحيــاة 
عنها  املعبــر  الدميقراطي  واليســار 
تقدمي تنــازالت انتخابية وسياســية 
ملروجــي وهم النقاء. اليــوم، لن تكرر 
أو  أوروبيــة كبيــرة كانت  حكومــة 
صغيرة ما فعلته املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل فــي 2015 مع الالجئني 
اليوم، تتنصل احلكومات  الســوريني. 
األوروبية من استقبال الالجئني وتعيد 
بالدهم  إلى  الشرعيني  غير  املهاجرين 
غيــر اآلمنة خوفا من خســارة املزيد 
اليوم، تطالب  الناخبــني.  من أصوات 
أحزاب وشخصيات سياسية ليبرالية 
أوال«  »أوروبا  بتبني سياسة  وتقدمية 
ليس فــي مواجهة إدارة دونالد ترامب 
وحروبهــا التجارية أو فــي مواجهة 
روســيا  من  الســلطوية  احلكومات 
والصني إلى اخلليج وتركيا ومصر، بل 
الفارين مــن جحيم احلروب  في وجه 

األهلية واإلرهاب والفقر.

وأوروبا،  املتحدة  الواليــات  وبعيدا عن 
الدولية وللمرة  تشــهد السياســة 
األولى منذ تسعينيات القرن العشرين 
اتساعا غير مســبوق ملساحات فعل 
ونفوذ حكومات ال تعنيها الدميقراطية 
وال حقوق اإلنســان وتستخف بقيم 
العدل واحلرية والتســامح. تنشــط 
الصني وكذلك روسيا بحثا عن حماية 
مصاحلهمــا االقتصاديــة والتجارية 
والسياسية، وال تتحرج األولى من دعم 
حكومات فاســدة في آسيا وافريقيا 
وأمريكا الالتينية وال متانع الثانية في 
التورط العسكري هنا وهناك لإلبقاء 
املستبدين.  احلكام  على حلفائها من 
إقليميا، تســيطر أجندات إســرائيل 
وتركيا  وإيران  واإلمارات  والســعودية 
وتزج  األوسط  الشــرق  على منطقة 
أتــون مواجهات سياســية  إلى  بها 
وصراعات عسكرية في سوريا ولبنان 
والعــراق واليمن وليبيا. بل أن أجندات 
هذه الدول تطيل عمدا من عمر احلرب 
األهلية في سوريا واحلرب على اليمن 
وحروب الــكل ضد الكل فــي ليبيا، 
غير عابئة بالدماء التي تســيل يوميا 

ومبشاهد الدمار املتكررة.
نحن أمام حالــة فوضى حقيقية في 
تذكر بحقبة ما  الدولية  السياســة 
بني احلربني العامليتــني )1933-1918(، 

حالة فوضى لن تنزوي قريبا.

*ناشط سياسي وحقوقي مصري

الصبــاح  ـ  الســليمانية 
الجديد ـ عباس كاريزي:

ما زالت احزاب املعارضة في اقليم 
كردستان تدور في حلقة مفرغة، 
وفشــلت عقب جوالت مناقشات 
مكثفة، مــن االتفاق على برنامج 
موحد يفضي الى تشكيل حتالف 
مشترك تخوض مبوجبه انتخابات 
برملان كردســتان، على الرغم من 
وجود كثير من القواسم واالهداف 

املشتركة بينها. 
واالستفتاء  االنتخابات  مفوضية 
فــي االقليــم اعلنت عــن متديد 
حتالف  تشــكيل  تسجيل  موعد 
االقليم،  السياسية في  الكيانات 
من 20 مــن حزيران اجلاري الى يوم 

السبت املوافق  23 حزيران.
وقال املدير العام لالعالم والعالقات 
املســتقلة  العليا  املفوضية  في 
شورش  واالســتفتاء  لالنتخابات 
حســن، ان مجلــس املفوضــني 
فــي الفوضية العليا املســتقلة 
اقليم  لالنتخابات واالستفتاء في 
كردستان عقد اجتماعا بناء على 
طلب رئيس ادارة االنتخابات، حول 
متديد موعد تســجيل تشــكيل 
حتالف الكيانات السياســية في 
االقليم، من 20 حزيران اجلاري الى 

يوم السبت 23 حزيران.
تســجيل  موعــد  ان  واضــاف 
النتخابات  السياسية  التحالفات 
برملان كردســتان بدأ يــوم االثنني 
18 حزيران وسيســتمر لغاية 23 
من الشهر اجلاري، متوقعا ان يتم 
متديد هــذه الفترة اليام قليلة من 

قبل مجلس املفوضني.
واصــدر رئيــس حكومــة اقليم 
بارزانــي  نيجيرفــان  كردســتان 
مرسوماً حكومياً في التاسع من 
شهر ايار املاضي، قرر مبوجبه اجراء 
انتخابات برملان كردســتان في 30 

من ايلول املقبل 2018.
الى ذلك اعلنــت ثالثة احزاب عن 
في  للمشاركة  حتالف  تشــكيل 
حمل  كردســتان  برملان  انتخابات 

اسم قائمة املستقبل. 
ويضم التحالــف اجلديد كل من 
الكردستاني  االشــتراكي  احلزب 
بزعامــة محمد حاجــي محمود 
وحزب العمــال والكادحني واالحتاد 
القومي الدميقراطي الكردستاني، 
تتمكن  لم  صغيــرة  احزاب  وهي 

من احلصول علــى االصوات التي 
متكنها من حصــد اي مقعد في 
العراقي  النواب  انتخابات مجلس 

املاضية. 
الى ذلك اخفقت احزاب املعارضة 
اقليم كردســتان  الرئيســة في 
املتمثلة ب )حركة التغيير، حتالف 
اجلماعة  والعدالة،  الدميقراطيــة 
من  االسالمي(،  االحتاد  االسالمية، 
التوصــل الى تفاهمــات تفضي 
الــى تشــكيل حتالف مشــترك 
برملان  انتخابات  في  للمشــاركة 
اجرائها حوارات  رغم  كردســتان، 
مكثفة ووجود كثير من القواسم 
واالهــداف املشــتركة، واتفاقها 
مبدئيــا علــى تشــكيل جبهة 
موحدة لتوحيــد الرؤى والتصدي 
ملا تصفه بهيمنة حزبي السلطة 
االحتاد والدميقراطي الكردستاني.  

وقال هاوزين عمر مســؤول مركز 

االنتخابات في اجلماعة االسالمية 
ملوقع روداو، ان تشكيل التحالفات 
فــي مثل هكــذا ظــروف تعقد 
مبوجبها املشــهد السياسي في 
االقليم لن يكون باالمر الســهل، 
بني  حتالــف  تشــكيل  فــان  لذا 
املعارضة في  االربعــة  االطــراف 
االقليــم، رغــم انه ليــس باالمر 
الصعب، اال انه ليس بالهني ايضاَ.  
وكيانــا  قائمــة   38 وتتنافــس 
مقعــدا   111 علــى  سياســياَ 
يتالف منها برملان كردســتان،11 
مقعدا منهــا تذهب حلصة كوتا 
والكاكئية  االيزديني  من  املكونات 

واملسيحيني والتركمان. 
الدميقراطية  حتالــف  اعلن  بدوره 
برهم  يتزعمــه  الذي  والعدالــة 
صالح انه يدعم تشــكيل حتالف 
املعارضة  االخــرى  االطــراف  مع 

خلوض انتخابات اقليم كردستان 

اجمللس  عضو  كولبي  عثمان  وقال 
الدميقراطي  حتالف  في  التنفيذي 
والعدالــة، ان االجتماعــات التي 
االربع  املعارضة  اطــراف  عقدتها 
بحثت بنحو جدي تشكيل حتالف 
برملان  انتخابات  في  للمشــاركة 
اليوجد  انه  الى  الفتا  كردســتان، 
اية عوائق اامام توصل تلك القوى 

لتشكيل التحالف املنشود.  
وعلــى صعيــد ذي صلة اشــار 
فــي  القيــادي  اجمللــس  عضــو 
اجلماعة االســالمية شــوان رابر، 
الى ان احلــزب الدميقراطي واالحتاد 
الوطنــي يحــاوالت تاجيل موعد 
اجراء االنتخابات في االقليم، عبر 
احداث حالة من االحباط والتذمر 

لدى املواطنني.  
واضاف رابر خالل مشــاركته في 
برنامــج تلفزيوني لقنــاة خندان 
تابعته الصباح اجلديد في معرض 

تعقبيه علــى االنباء التي حتدثت 
عن سعي حزبي السلطة لتاجيل 
االنتخابات فــي االقليم، ان حزبي 
السلطة يخططان لتاجيل اجراء 
االنتخابات، متوقعا ان يحدث ذلك 
واســتياءا لدى الشــارع  احباطاً 

الكردي.   
بدورها قالت مفوضية االنتخابات 
اتخذت  انها  اقليم كردستان،  في 
اإلســتعدادات الالزمــة التي من 
التزوير  شــانها احلد من عمليات 
والتالعب بالنتائــج في انتخابات 

برملان اقليم كردستان.
املفوضني  وقال عضــو مجلــس 
عــادل جوتيار، ان »االســتعدادات 
شبه كاملة إلجراء انتخابات برملان 
العد  وان عمليــات  كردســتان«، 
والفرز ســتكون يدوية، مشــيرا 
الى أن املفوضية ستتجنب كافة 
من  منعا  االلكترونية  اإلجــراءات 

مجلس  انتخابــات  جتربــة  تكرار 
النواب العراقي.

واشار عادل الى أن قوائم الناخبني 
جاهزة بنســبة 95 باملئة، وهناك 
لكل  ســتخصص  زمنية  فتــرة 
ناخب يرغب بتعديل اســمه في 
ان  مؤكدا  أو جتديــده،  القوائــم، 
كافة األحزاب واألطراف املترشحة 
ســيكون لها مندوبــني مراقبني 

لعمليات التصويت والعد والفرز.
وكان من املقــرر ان جتري انتخابات 
الســادس  في  كردســتان  برملان 
من تشــرين الثاني املنصرم وفقا 
كردستان،  برملان  انتخابات  لقانون 
التي  السياســية  اخلالفات  ان  اال 
االقليم  فــي  االســتفتاء   اجراء 
اعاقت اجــراء االنتخابات ودفعت 
ببرملان كردستان الى متديد فصله 

التشريعي لغاية اب املقبل.

شؤون عراقية2

حّذرت من مخاطر تأجيل االنتخابات في اإلقليم 

أحزاب المعارضة في كردستان تخفق
في تشكيل تحالف انتخابي موحد 

د. علي شمخي 

يكثــر احلديــث عــن التكهنات ملــا ميكن ان 
يحدث بعد نهاية املدة الدستورية والقانونية 
للبرملان احلالي ويجتهــد الكثيرون في عرض 
التوقعات ملا ميكــن ان يحصل في العراق واذا 
كان من حق هؤالء الذيــن يحلو لهم اخلوض 
في هــذه التوقعــات القول بعدم شــرعية 
ايــة قرارات جمللس النــواب احلالي وان كل مامت 
اتخاذه في جلسته االســتثنائية من قرارات 
تتعلــق مبشــروع التعديــل الثالــث لقانون 
انتخابــات مجلــس النواب هو غيــر قانوني  
فان احملكمة االحتادية هــي املعنية بالبت في 
هذه اجللســة وتقرير شــرعيتها من عدمها 
اال ان ماهومرفــوض ومســتهجن هو اصرار 
بعض املروجني للفوضى  اخلوض في التهويل 
واملبالغــة في رســم ســيناريوهات املرحلة 
املقبلة ومحاولة اضفاء دراما سياسية مثيرة 
واالدعاء بامكانية حصول انقالب عسكري او 
اللجوء  او  تشــكيل حكومة تصريف اعمال 
الى الشــعب العراقي واجراء استفتاء جديد 
حول امكانية الغاء الدستور والشروع بكتابة 
دســتور جديد وغيرها من االفكار واملقترحات 
بعضهم حصولها  يتمنــى  التي  الفنطازية 
مهما كانــت االحداث ومهمــا كانت االمور 
وطبعا هنــاك فرق بني ان يتمنــى هؤالء كل 
ذلــك وهو من حقهم وبني ان يتم احلرص على 
التمســك بالبنود الدستورية في كل خطوة 
ميكن ان يقدم عليها القائمون على العملية 
السياســية ســواء اكانــوا في الســلطة 
ولرمبا  القضائية  او  اوالتنفيذية  التشــريعية 
كانت مســؤولية احلكومة احلالية برئاســة 
الســيد حيدر العبادي هــي االكبر في حفظ 
القانــون واحلــرص علــى اتباع الســياقات 
الدســتورية التــي تؤمــن انتقال ســلمي 
للســلطة ومنع اية انتهــاكات او محاوالت 
لاللتفــاف على هذه الســياقات او تســويق 
حجج او اعذار لتغيير املعادلة السياسية في 
القانوني ويتفق  الغطاء  العراق وسلخها من 
معنا كثيرون ان االوضــاع العامة في العراق 
والسياسية  واالقتصادية  االمنية  والتحديات 
تتطلب حرصا كبيرا ومتسكا بالنهج القانوني 
واالســتقرار  الهدوء  تكريس مظاهر  وضرورة 
واالســتجابة لــكل الطعــون واالعتراضات 
املتعلقــة بنتائــج االنتخابات واشــراك كل 
االطــراف في عمليــات اعادة الفــرز اجلزئية 
وتامني السالســة والشفافية في تنفيذ كل 
املراحل التــي تنتهي عندها اعــالن النتائج 
النهائية وتسلم اعضاء مجلس النواب اجلدد 
قبة  داخل  لعضويتهم  واشغالهم  مهامهم 
الكتلة االكبر ومن  البرملان والشــروع باعالن 
ثم تسمية رئيس الوزراء املقبل ..بعدها ميكن 
فســح اجملال الية افــكار او مقترحات وحتى 
متنيات وعرضها للنقــاش والتصويت مبا مينح 
العملية السياســية في العراق دفقا جديدا 

وسمعة طيبة بني االمم والشعوب . 

تداول دستوري

تقـرير

حالة من الفوضى تضرب السياسة الدولية

جماهير حركة التغيير
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بغداد ـ الصباح الجديد:
للتنمية  العامة  املديرية  تواصل 
تشــكيالت  احدى  الصناعيــة 
وزارة الصناعة واملعادن تأســيس 
مشاريع صناعية لدعم اخلريجني 
واملعاهد  الكليات  من  الشــباب 

لفتح فرص لهم .
الشــركة  عــام  مديــر  وقــال 
املهندس ســالم ســعيد احمد 

ان املديريــة قدمت خالل شــهر 
نيسان املاضي عدة إجنازات منها 
احلصول على ارض  في محافظة 
السماوة إلقامة مشروع صناعي 
مسجل لديها )الصابون( الحدى 
الهندســة  كلية  من  اخلريجات 
بعــد التنســيق مع الشــركة 
العراقية,  لالســمنت  العامــة 
مضيفــا« وكذلــك التنســيق 

مع الشــركة العامــة لصناعة 
مصنع   / واملعــدات  الســيارات 
العامة  والشــركة  البطاريــات 
لكبريــت املشــراق والشــركة 
العامــة للصناعــات املطاطية 
لتخصيــص أراضــي ملشــاريع 
صناعيــة لصناعــات مختلفة 

لغرض تسجيلها لدى املديرية .
املدير  أخرى أفصــح  من جهــة 

العام عن مشــاركة املديرية في 
اجتمــاع مجموعة ابتــكار من 
الذي عقد بحضور  التنمية  اجل 
املؤسسات  من  ممثلني  ومشاركة 
اخلــاص  والقطــاع  احلكوميــة 
واجلامعات  واملنظمات  واملصارف 
مع بيــان دور املديرية املتميز في 
دعم املشــاريع الصناعية لدعم 

الشباب اخلريجني .

البصرة ـ الصباح الجديد:
تظاهــر العشــرات قــرب ديوان 
األربعاء،  امس  البصرة،  محافظة 
للمطالبــة بالقضاء على ظاهرة 
امتعاضهم  عن  وعبروا  البطالة، 
النفطية  السماح للشركات  من 
العاملة في احملافظة باســتقدام 
أعــداد كبيــرة من العمــال غير 

العراقيني.

وكان العشرات خرجوا في تظاهرة 
ديــوان محافظة  امام  ســلمية 
البصــرة طالبوا خاللها احلكومة 
بالقضــاء على ظاهــرة البطالة 
وتوفيــر فرص عمــل للعاطلني، 
والســيما من اخلريجــني«، مبيناً 
بإلزام  طالبــوا  »املتظاهريــن  أن 
في  العاملة  النفطية  الشركات 
احملافظة باالستغناء عن العمالة 

األجنبية من أجل خلق فرص عمل 
ألبناء احملافظة« ، وأن »املتظاهرين 
رفعوا الفتــات حــذروا فيها من 
في حال  احتجاجاتهم  تصعيــد 

عدم االستجابة ملطلبهم«.
يذكــر أن البصــرة تعد رســمياً 
وهي  االقتصادية،  العراق  عاصمة 
النفطية  احلقــول  أضخم  تضم 
خمســة  عن  فضالً  البــالد،  في 

ومنفذ  نشــطة،  جتارية  موانــئ 
حدودي بــري مع إيــران، وآخر مع 
الكويت، وعلى الرغم من النشاط 
التجاري املتنامــي في البصرة إال 
أن نسبة كبيرة من أبناء احملافظة 
يعانون مــن البطالة، خاصة في 
ظل إيقاف التعيينات في معظم 
املؤسســات احلكومية منذ ثالثة 

أعوام.

متظاهرو البصرة يطالبون بتوفير فرص عمل للعاطلين  تأسيس مشاريع صناعية لدعم الخريجين الشباب 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
للصناعات  العامــة  الشــركة  تســتعد 
وزارة  شــركات  إحــدى  الهيدروليكيــة 
الصحة  وزارة  لتجهيــز  واملعادن  الصناعة 
املعوقــن  وكراســي  الطبــي  باألثــاث 
الطبيعي على وفق  العالج  ومســتلزمات 

العقد املبرم بن الطرفن.
وذكــر مدير عام الشــركة املهندس حيدر 
ناصر ظاهــر أن املالكات الفنيــة العاملة 
في ورشــة املســتلزمات الطبية التابعة 
ملعمــل املعدات التخصصيــة في مصنع 
باشــرت  للشــركة  التابع  الهيدروليــك 
بتجميع االثــاث الطبي ضمن العقد املبرم 
مــع وزارة الصحــة وحســب املواصفات 
املطلوبة مــن قبلها لغرض التجهيز وذلك 
في اطار سعي الشركة لتعظيم مواردها 
واملهارات  اخلبرات  منتســبيها  واكســاب 
الفنيــة الكافية الى جانب االســهام في 
دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجاته من 

االثاث الطبي وشتى املستلزمات الطبية.
من جهة اخــرى اكد املدير العام ســعي 
شــركته وحرصها على فتــح افاق عمل 
مشــترك مع وزارات ودوائر الدولة اخملتلفة 
والتنسيق معها لغرض تلبية احتياجاتها 
من منتجات الشركة املتنوعة واالستفادة 

من االمكانيات التي تتمتع بها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبزل  الري  باشرت مديرية صيانة مشاريع 
وبالتنســيق مع مديرية املــوارد املائية  في 
محافظة واسط / شعبة ري الدملج بحملة 
الزالــة نبات الشــنبالن والقصــب بهدف 
احلصول علــى انســيابية عاليــة للمياه 

وايصالها الى الذنائب .
وتضمــن العمل ازالة نبات الشــنبالن من 
جــدول املزاك اضافة الى قيــام املديرية في 
محافظة بابل بتنظيف جدول الهاشــمية 

من نبات الشنبالن بطول 8 كم 
مــن جانــب اخر تواصــل مديريــة صيانة 
مشــاريع الري والبــزل وباشــراف مديرية 
املوارد املائية في محافظة كربالء تنظيفها 
لناظم صدر احلســينية من نبات الشنبالن 
واســتكمال تنظيف جدول بني حسن من 
الترســبات الطينية بهدف السيطرة على 

توزيعات املياه .

الصناعة تجّهز الصحة 
بالمستلزمات الطبية 

المتنوعة

حملة إلزالة نبات 
الشنبالن في واسط

قتل 9 عناصر من داعش وطمر سبعة
أنفاق سرية وتدمير 3 أوكار لهم

وأضاف ان "العملية أســفرت أيضا عن 
تفجير اربعة خنادق وبداخلها أســلحة 
متنوعــة فضال عن طمر ســبعة أنفاق 
ســرية يســتخدمها عناصر التنظيم 
اإلجرامي للتنقل من منطقة إلى أخرى".
وبــن ان "عمليــة الدهــم والتفتيش 
استخباراتية  معلومات  الى  اســتندت 
مكنت القوات األمنية والقوات الساندة 
لها من تدميرها خشية استخدامها من 

قبل خاليا التنظيم النائمة”.
ويشــار إلى إن ، القــوات األمنية تقوم 
بعمليــات دهم وتفتيــش على املناطق 
احملررة أســفرت عن العثور على مخابئ 

وأسلحة متنوعة.

خبراء يرجحون نقضاً جزئياً لقانون 
االنتخابات من احملكمة االحتادية

القانوني طارق حرب  بدوره، ذكر اخلبيــر 
في تصريــح إلــى "الصبــاح اجلديد"، 
تســتكمل شــكليته  لم  "القانون  أن 
فــكان على  التام  بالنحو  الدســتورية 
مجلس النواب وعندما يقوم بالتصويت 
على التشــريع مادة تلو االخرى أن يعيد 
عليه  التصويت  يجــري  كامــال  قرائته 

برمته".
هيئة  تخطتــه  "ذلــك  حــرب  واضاف 
الرئاســة واكتفــت بعبــارة التصويت 
للقانــون باكملــه دون ســردها علــى 

مسامع النواب".
وأشــار إلى ان "اســتثناء فئــة معينة 
مــن االنتخابات غير جائــز وفق ما اتخذ 

مجلس النواب من تعديل".
لالنتخابات  العليــا  "املفوضية  أن  ويرى 
هي االخرى تتحمل جزء من املســؤولية 
كونها رفضت اجراء عد وفرز يدوي جزئي 
علــى الصناديق وحثت مبوقفها املتعنت 
تعديل  تقــدمي  علــى  النــواب  مجلس 

بالطريقة املستعجلة".
واعــرب حــرب عن اســفه لـــ "تخلل 
املواعيــد، فــكان من املفتــرض أننا قد 
انتهينا من مرحلة الشــكاوى والطعون 
املقدمة إلــى مجلس املفوضن والهيئة 
احملكمة  تكون  وأن  االنتخابية  القضائية 
االحتادية العليا قد صادقت على النتائج 
وقد قــام رئيــس اجلمهوريــة بالدعوة 
للجلســة االولى واصبح الفائزين نواباً 

بعد ترديدهم القسم".
وأوضح ان "التعديل الذي صدر بســرعة 
البرق عطل االجــراءات حيث أننا ما زلنا 
في مرحلة ما قبل اعالن النتائج ننتظر 
ما ســتؤول اليه عمليات العــد والفرز 
اليــدوي ومن ثــم نخوض مجــدداً في 
مرحلة الطعون وبقيــة االجراءات التي 

قد تستغرق ثالثة اشهر".
وينتقد حــرب "مجلس النواب كونه لم 
ميــرر قوانن خدمية فــي صالح املواطن 
العراقي الذي ال يهمه اليوم تشــريعات 
عليهــا خالفات سياســية مثل قوانن 
احملكمة االحتادية العليا أو النفط والغاز، 
في وقت نشهد سرعة غير مسبوقة في 
اقرار تشريعات تخدم النواب اخلاسرين".

وخلــص حــرب بالقــول إن "احملكمــة 
االحتاديــة العليا ســيكون لها الكلمة 
الفصل اليوم، ومن املؤمل أن تصدر قرار 

واقعي وال تؤدي إلى اضطرابات في البلد 
كما عودتنا وأن تضع االمور في نصابها، 
حيث سيكون احلكم ليس رفضاً كامالً 

للقانون وال قبول له باملطلق".
يشــار إلى أن احملكمة االحتاديــة العليا 
حددت اليــوم موعداً للنظــر في دعوى 
الطعــن بدســتورية التعديــل الثالث 
لقانــون االنتخابات املقامــة من رئيس 
الدميقراطــي  واحلــزب  اجلمهوريــة 
املفوضن في  الكردســتاني ومجلــس 

املفوضية املستقلة لالنتخابات.

إنتاج الغاز من حقل
الناصرية النفطي

وأشار البيان الى أن "املشروع يستهدف 
إســتثمار غــاز املرحلــة االولــى الذي 
يشكل النسبة األكبر من مجمل الغاز 
املصاحب في حقل الناصرية النفطي"، 
ورجح إســتكمال نصــب املعدات خالل 
الشهرين املقبلن، لتبدأ بعدها عمليات 
التشــغيل التجريبي، مبينا أن "مالكات 
شــركة نفط ذي قار أستكملت مطلع 
العام احلالي مد أنبــوب 14 عقدة لنقل 
الغــاز املصاحب من محطــة عزل غاز 

الناصرية الى انبوب التصدير الوطني".
ونوه الى أن "انتاج الغاز سيعزز من قدرات 
البالد في تصدير الغاز السائل والغازولن 
التنمية  مــن  وســيعظم  الطبيعــي 
املستثمرين  ثقة  ويزيد من  املســتدامة 
والبتروكيماويــات  الطاقــة  ملشــاريع 

واألسمدة".
وأشــار البيان الى أن "التقديرات األولية 
لوزارة النفــط تفيد بأن العــراق ميتلك 

باالضافة  الغــاز،  من  كبيــراً  احتياطياً 
الى أن نحو %70 من الغــاز العراقي هو 
غاز مصاحب الســتخراج النفط، ويحل 
العراق في املرتبة احلادية عشــر من بن 

دول العالم الغنية بالغاز".
وكان مجلس الوزراء قد وافق رسمياً في 
اخلامــس من كانون الثانــي 2016، على 

تأسيس شركة نفط ذي قار.

االمتحانات العامة للسادس اإلعدادي 
تبدأ اليوم ويؤديها أكثر من 350 ألف 

طالب وطالبة
وقــال املتحدث باســم وزارة االتصاالت 
حــازم محمد علــي في بيــان اطلعت 
عليــه " الصبــاح اجلديــد " إن “الوزارة 
ســتقوم بقطــع خدمــة االنترنت عن 
املؤسســات احلكوميــة واملواطنن من 
الساعة السابعة صباحاً لغاية الساعة 
اليوم  ابتداء مــن  التاســعة صباحــاً، 

اخلميس”.
وأضــاف علــي أن “القطع سيســتمر 
خالل أيام االمتحانات العامة للســادس 

االعدادي وحتى آخر يوم فيها”.
ومن جانبها أعلنــت وزارة الكهرباء في 
بيان تلقت الصباح اجلديد نســخة منه 

أمس أن
وّجه  الفهدواي  قاســم  الكهرباء  "وزير 
لطلبة  االمتحانيــة  املراكز  باســتثناء 
الســادس اإلعــدادي، وطلبــة الكليات 
واملعاهد، مــن القطع املبرمج، من خالل 

حرف احلمل الصباحي".
وأضــاف البيــان أن تنســيقا جرى "مع 
وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث 

العلمي وهيئــة املعاهد، لتحديد مواقع 
املراكز االمتحانيــة في العاصمة بغداد 

واحملافظات".
وأورد البيــان ايضا ان "مديريــات توزيع 
الطاقــة الكهربائية تبلغــت بالتوجيه 
والعمل به، من اجل توفير اجواء مناسبة 
ألداء االمتحانــات الوزاريــة )الدور االول( 
لطلبة الســادس اإلعدادي واالمتحانات 

النهائية لطلبة الكليات واملعاهد".

برملانيون دميوقراطيون يدعون ترامب 
الى وقف فصل أبناء املهاجرين

لكــن محتجن قطعــوا بصخب امس 
االول الثالثاء عشاء كانت حتضره نيلسن 
في مطعم مكســيكي في واشــنطن 
وهم يــرددون هتاف "عــار عليك!"، كما 
ظهر في تسجيل فيديو مدته نحو عشر 
"االشــتراكيون  منظمة  وضعته  دقائق 
الدميوقراطيون في اميركا" )مترو دي سي 
دميوكراتيك سوشاليستس اوف اميركا(.

فقد دان وزير اخلارجية املكسيكي لويس 
الثالثاء فصل  االول  امــس  فيديغــاراي 
عائالت املهاجرين غير الشرعين معتبرا 
انه "وحشــي وغير انساني". وقال "اريد 
باســم احلكومة والشعب املكسيكين 
ان اعبــر عن اكبر قدر مــن االدانة لهذه 

السياسة الوحشية وغير االنسانية".
الــى احلكومة  انــذارا  واضــاف "نوجه 
االميركية على اعلى املســتويات العادة 
النظر فــي هــذه السياســة واعطاء 
االولوية لرخــاء وحقوق الصبية الصغار 
عــن  مبعــزل  الصغيــرات،  والفتيــات 
او وضعهم كمهاجرين"،  جنســياتهم 

مؤكدا انــه "ال ميكننا الوقوف مكتوفي 
االيدي".

وفي كندا، قال وزير الهجرة احمد حسن 
ان الكنديــن "مصدومون" بسياســة 
تفريق العائالت، مؤكدا ان اوتاوا "تراقب" 
مدى احترام الســلطات االميركية حلق 

اللجوء.
وفي جلســة جمللس النــواب الفدرالين 
ملناقشــة مســألة االبقاء على االتفاق 
االميركي الكندي حــول "الدولة اآلمنة 
االخرى" املطبــق منــذ 2004، قال وزير 
النقل مارك غارنو ايضا ان "ما يحدث في 

الواليات املتحدة امر غير مقبول".
ويقضي هذا االتفاق بان يقدم اي مهاجر 
طلب اللجــوء الى اول بلــد يصل اليه 

سواء كان كندا او الواليات املتحدة.
الصومالي االصل  الهجــرة  وزيــر  وقال 
قانون حماية  "نحن مضطرون مبوجــب 
الهجرة ملراقبــة احترام حق الهجرة من 
قبل الواليات املتحدة للتأكد من ان نظام 
الهجــرة االميركي ما زال يحترم املعايير 
التي تســمح باعتبارهــا الدولة اآلمنة 

االخرى".
وقال حسن ان "كل الكندين صدمتهم 
املتحدة".  الواليات  القادمة مــن  الصور 
واضــاف ان "حياة االطفــال ثمينة جدا 
وكذلك امنهم ورخاءهم وكل هذا يجب 

ان يكون محور اهتمامنا االول".
وعبرت غواتيماال ايضا امس االول الثالثاء 
عن "قلقها" من اجراءات تفريق العائالت. 
وقالت وزيرة اخلارجية ســاندرا خوفيل ان 
465 طفال من غواتيماال مت فصلهم عن 

عائالتهم بعدما عبرت سرا احلدود.

ودانت تشــيلي بلســان وزير خارجيتها 
روبرتــو امبويرو، سياســة الهجرة التي 

يتبعها ترامب.
من جهة اخرى، يؤكد بيان نشــر في 18 
حزيران في الفاتيكان في ختام مؤمتر حول 
ان  الطرفن،  الدولية بن  الهجرة  قضية 
االطفال "هــم االكثر معاناة من عواقب 
الهجرة القســرية". لكن البيان ال يذكر 

سياسة الهجرة االميركية احلالية.
واعلنت زوجات اربعة رؤســاء اميركين 
ميالنيا  احلالية  االولى  والسيدة  سابقن 
ترامب انهن صدمــن بانتزاع اطفال من 

ذويهم.
واشارت روزالن كارتر زوجة جيمي كارتر 
الى اجراء "مشن )...( ومخجل الميركا" 
بينما وصفت لورا بوش زوجة اجلمهوري 
جورج بوش االبن هذه السياســة بانها 

"غير اخالقية".
وطلــب وســطاء حلقوق االنســان من 
واالكــوادور  وكولومبيــا  املكســيك 
وغواتيماال وهندوراس من محكمة الدول 
االميركية حلقوق االنسان التدخل لوقف 

هذه السياسة "اخلطيرة".

اخلطوط اجلوية العراقية تتهم 
سلطة الطيران األوروبي باإلجحاف

واشــار فريد الى ان "هنــاك مفاوضات 
تفتيش  آليــة  إلى  للوصول  مســتمرة 
للشــركة من قبل فــرق التفتيش التي 
سترسلها سلطة الطيران األوربي للبدء 
باجراءات رفع احلظر فــي التقرير املقبل 
الذي سيصدر في شــهر تشرين الثاني 

من العام احلالي".

تتمات ص1

بغداد – هجوم مسلح 
ذكر مصــدر امنــي في الشــرطة 
العراقية امس االربعاء بأن مدنياً قتل 
بهجوم باسلحة كامتة جنوب شرقي 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مسلحن مجهولن 
الكامتة،  نيــران اســلحتهم  فتحوا 
مساء يوم امس ، باجتاه مدني مبنطقة 
القدمي ما اســفر عن  ديالى  جســر 
مقتله في احلــال" ، مضيفا أن "قوة 
أمنية نقلت جثة القتيل الى الطب 
العدلي، فيما فتحت حتقيقا باحلادث 

لكشف اجلهة التي تقف وراءه".

كركوك – ضبط نفقني 
الفريق  االحتادية  الشرطة  قائد  أعلن 
رائد شــاكر جودت امــس االربعاء ، 
داعش  لعصابات  نفقن  على  العثور 

االرهابية وتدمير 13 عبوة ناسفة في 
قضاء احلويجة شرقي كركوك .

إن "كتيبة  الفريــق جــودت  وقــال 
هندســة ميــدان مقر فــق4 ضمن 
قاطع قيادة عمليات ســامراء فجرت 
9 عبوات ناسفة واســتولت على 3 
مســاطر تفجير" ، موضحا ان "قوة 
من ل4 فق1 نصبــت كمينا مباغتا 
فــي منطقة طرد ناصــر بعد ورودت 
معلومات من دخــول مجموعة من 
االرهابن الى منطقة علي دحام في 
اثنن  القبــض على  والقت  كركوك 
وضبطت  اخرين  ثالثة  وهروب  منهم 
كهربائية  محولة  بحوزتهم  املديرية 
مسروقة من قرية علي دحام وضبط 

اوبل فكترا ماروني اللون".

بابل – اعتقال مطلوبني 
أعلن املتحدث االعالمي باسم قيادة 

شرطة محافظة بابل امس االربعاء، 
19 متهما على وفق  القبض علــى 
مواد قانونيــة مختلفة في عدد من 

مناطق احملافظة.
العقيد  اإلعالمــي  املتحــدث  وقال 
احلقوقــي عادل العناوي احلســيني 
إن "املفارز األمنية التابعة ألقســام 
اســتباقية  عمليات  نفذت  القيادة 
الصادرة من  القبــض  أوامر  لتنفيذ 
الســلطة القضائيــة فــي عموم 
احملافظة أســفرت عن القبض على 
)17( متهما مبــواد جنائية مختلفة 
مناطق  فــي  متنوعة  ومخالفــات 
متفرقــة احملافظــة" ، مضيفــا ان 
"مكافحــة اجرام بابــل متكنت من 
القاء القبض على )2( أحدهم بتهمة 
تتعلق بجرمية الســرقة واآلخر وفق 
)28 مخــدرات( خالل عمليات  املادة 

دهم وتفتيش لتعقب املطلوبن".

صالح الدين – اختطاف مدنيني 
افــاد مصدر محلي فــي محافظة 
صــالح الدين امــس االربعــاء، بأن 
تنظيم "داعش" اختطف خمســة 
اشــخاص في تلول البعاج شــمال 

غربي احملافظة.
وقال املصــدر ان "تنظيم داعش قام 
بحق  االختطــاف  بتكــرار عمليات 
على خطف  اقــدم  االبريــاء، حيث 
خمسة اشــخاص في تلول البعاج 
شــمال غرب صالح الدين"، مبينا ان 
شــخصن  بخطف  قام  "التنظيم 
من قرية جهاف اخليل شــمال تلول 
البعاج، وثالثة اخريــن هم رعاة ابل 
مــن قرية عــن صديــد"، مضيفا 
لهذه  تبنيــه  يؤكد  "التنظيــم  ان 
بذوي  اتصاله  خــالل  من  العمليات 

اخملطوفن".

االنبار – تفجير عبوات 
اكد الناطق باســم مركــز االعالم 
االمنــي امــس االربعــاء ان القوات 
عشــرات  وعاجلت  فجــرت  االمنية 
العبــوات الناســفة واالعتــدة من 
مخلفات عصابــات داعش االرهابية 
في مناطق متفرقــة من محافظة 

األنبار.
وقال الناطق العميد يحيى رســول 
ان "قــوة من قيادة عمليــات االنبار 
وخالل معاجلة العبوات الناسفة من 
تقاطع الســالم إلــى محطة قطار 
الفالحات، فجرت 67 عبوة ناســفة 
مــن مخلفــات داعــش االرهابي" ، 
مضيفــا كمــا عاجلت قــوة أخرى 
من القيادة ذاتها 42 عبوة ناســفة 
في  األنواع  مختلفة  الصنع  محلية 
5 صواريخ  الزنكورة، وإتالف  منطقة 

مختلفة وقنبرة هاون عيار 120 ملم 
من اخمللفــات احلربيــة ضمن قاطع 

املسؤولية". 

ذي قار – احراق شاحنة 
افــاد مصدر محلي فــي محافظة 
ذي قار امــس االربعاء، بأن مجهولن 
أقدموا على حرق شاحنة كبيرة مع 
ســائقها الذي جنا مــن املوت، والذوا 

بالفرار الى جهة مجهولة.
وقــال املصــدر ان "مجهولن قاموا 
بإحراق شاحنة كبيرة نوع )سكانيا( 
وسائقها كان بداخلها، في منطقة 
املعــدان وســط ناحية أور شــرقي 
ذي قــار، والذوا بالفــرار الــى جهة 
مجهولة" ، مبينا أن "السائق متكن 
من إخراج نفســه من املركبة بعد 
إصابته بجروح خطــرة" ، وأن "فرق 
إطفاء  املدني متكنت مــن  الدفــاع 

األجهزة  فيما فتحت  املركبة،  حريق 
باحلادث  موســعا  حتقيقا  األمنيــة 

ملعرفة اجلناة".

نينوى – ضبط عبوات 
اعلــن الناطق باســم مركز اإلعالم 
على  العثور  االربعــاء،  امس  األمني 
عشر عبوات ناسفة وتفجيرها حتت 
السيطرة، في احدى القرى مبحافظة 

نينوى.
وقال العميد يحيى رسول ان "القوات 
عمليات  لقيــادة  التابعة  األمنيــة 
نينوى، عثرت على 10 عبوات ناسفة 
خالل تفتيش قرية )كنهش الكبرى( 
وفجرت مــن دون حادث" ، مشــيرا 
الــى ان القوات "عثــرت ايضا على 
فارغة  كاتيوشا  صاروخ  اســطوانة 
في قرية شــندوخة، مــن مخلفات 

عصابات داعش االرهابية".

مقتل مدني بهجوم مسلح جنوب شرقي بغداد * القبض على 19 متهما وفق مواد قانونية شتى في بابل
اختطاف 5 مدنيين شمال غربي صالح الدين* تفجير ومعالجة عشرات العبوات واألعتدة في محافظة األنبار

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:

واإلعمار  البناء  إعادة  عجلة  بدأت 
بشكل  تدور  نينوى  محافظة  في 
خجــول إلزالــة جانب مــن صور 
اخلــراب والدمــار الذي حلــق بها 
داعش  عصابــات  ســيطرة  بعد 
عليها لنحو 3 سنوات، فضال عن 
األضرار الكبيــرة التي نتجت عن 
معارك  في  العسكرية  العمليات 
حترير املدينة بسبب إصرار عناصر 
التمترس  على  اإلرهابي  التنظيم 
وسط األهالي واألحياء السكنية، 
وال ســيما املنطقة القدمية بأمين 

املدينة.
الهيتي،  مصطفى  الدكتور  وقال 
رئيــس صنــدوق اعمــار املناطق 
املتضــررة في حديــث لعدد من 
وســائل االعالم مبدينــة املوصل، 
تابعه مراســل "الصباح اجلديد" 
في نينــوى  ان " صنــدوق اعمار 
ملدينة  دخــل  املتضررة  املناطــق 
املوصل مــع بدء عمليــات حترير 
قبل  و  بالضبــط،  االميــن  اجلانب 
اسبوعن كنا في جامعة املوصل 
والحظنا عــدم وجود طلبة، حيث 
املوصل  اعمــار  تبنــى صنــدوق 
العمل على 48 بناية في اجلامعة، 
وســيتم غدا افتتــاح كلية طب 
االســنان وكلية الصيدلة وكلية 
االدارة االقتصــاد وعــدد آخر من 

املدارس في محافظة نينوى".
 250 تخصيــص  "مت  واضــاف 
مليــون يورو للبنــى التحتية في 
توجد  و  واطرافها،  املوصل  مدينة 
مشاريع اخرى، نذكر منها املنحة 
الصحة  لقضايــا  التشــكيية  
والكهرباء ذهبت ملدينة احلمدانية 
)قره قوش مركز قضاء احلمدانية(، 
امــا املنحــة الكويتيــة فهــي 
املوصل  في  املستشفيات  تشمل 
الذي  اخلنساء  مستشــفى  مثل 
نتواجد به حاليــا ومراكز صحية 

ومستشفيات اخرى باملوصل".
واشــار الهيتي الــى ان "املوازنة 
تشــمل   2018 للعام  الفيدرالية 
مبالغ نحــو 30 مليار دينار عراقي 

واملشاريع مستمرة، ولدينا مشروع 
كبير جــدا نتفاوض فــي الوقت 
احلالــي حوله مع البنــك الدولي 
املســاكن  اعمار  اعــادة  لتمويل 
املهدمــة واملشــروع هــو منحة 
باســتثناء  الدور  الصحاب هــذه 
املناطــق القدمية التي ســيهتم 
بهــا كل من )يــو إن هابيتايت( و 
اليونسكو، من اجل احملافظة على 
الطــراز املعماري فيها اضافة الى 

جامع النوري )املنارة احلدباء(".
ما  لديه  الدولــي  "البنــك  وتابع 
للبنك  االضافي  القرض  يســمى 
الدولي، حيــث ان القرض االصلي 
يبلغ 350 مليون دوالر، اما القرض 
االضافــي فهو 400 مليون دوالر، و 
سيشــمل )االعمار في( قطاعات 

الكهربــاء والطرق واجلســور، وان 
ونينوى  املوصل في عيوننا  مدينة 
بشــكل عام، هنالك تعاون جيد 
بــن احلكومة احملليــة والصندوق 
اعــادة االعمــار، علمــا ان كافة 
املشــاريع التي مت رفعها من قبل 
ونزلــت  اعتمادهــا  احملافظــة مت 
لـ  واجلارية  االســتثمارية  باخلطة 

2018 باملبالغ املرصودة لها".
مــن جانبه، قال الناشــط املدني 
املوصلي محمد حســن احليالي 
لـ "الصباح اجلديد" ان "اية مبالغ 
تدخل مدينة املوصل، ســواء من 
احلكومة االحتادية او من منظمات 
دولية واممية هــو امر جيد ويخدم 
اهالي املدينة وســينعش احلركة 
االقتصاديــة فيها، حيث البطالة 

تتســبب  العمل  فــرص  وقلــة 
اجتماعيــة ال ميكــن  مبشــاكل 

جتاهلها".
واضــاف "بــدء عجلــة حركــة 
االعمــار بالــدوران يعنــي توفير 
االف فــرص العمل الهــل املدينة 
واطرافها ايضــا، حيث ان الكثير 
التجارية  واملصالــح  املصانع  من 
متوقفة واغلب العوائل يعتمدون 
الشــهرية فقط،  الرواتب  علــى 
اي ان اقتصاد املــول بات اقتصادا 
كان  بعدما  بامتياز،  اســتهالكيا 
منتجاته  ويصدر  انتاجيا  اقتصادا 
الى مختلف احملافظات العراقية".

يرافق  "ان  احليالــي مــن  وحــذر 
عمليات االعمــار بنينوى عمليات 
مســؤولن  قبــل  مــن  فســاد 

داخل  مــن  متنفذين  ومقاولــن 
املدينة وخارجهــا ولهم باع كبير 
في عمليات فســاد احلقت الضرر 
الكبير باملدينــة واهلها منذ عام 

2003 وحلد االن".
بــان يكون للجنة  وتابع "نطالب 
النزاهة النيابية دور في االشــراف 
والنمتابعة املالية لعمليات صرف 
االموال ومراقبتها بشــكل صارم 
ملنع او للحــد على اقل تقدير من 
الهدر بتلــك االموال كي ال تصب 
في جيــوب الفاســدين وبالتالي 
يخــرج االهالــي من هــذا املولد 
بــال حمص وفــق املثــل املصري 

الشهير".
ونوه احليالي الــى ان "املبالغ التي 
ســمعنا بتخصيصهــا حملافظة 

نينوى عموموا واملوصل خصوصا، 
لن تســد ســوى جزء يسير من 
فهنالك  واطرافها،  املدينة  حاجة 
االقضية  اغلب  فــي  ودمار  خراب 
والنواحي والقــرى بعموم نينوى، 
ونعتقد ان االمر يتطلب عشــرات 
املليارات من الــدوالرات، كي تعود 
املوصل الى ما كانــت عليه عام 
2014 قبــل ان يســيطر عليهــا 
تنظيم داعــش االرهابي، حيث ان 
خطوط الطاقة الكهربائية ومياه 
بشــكل  تعمل  كانت  االســالة 
مقبول، وكان هنالك االف املعامل 
واالهلية  احلكوميــة  واملصانــع 
توقف  هذا  وكل  باستمرار،  تعمل 
او  هنا  اســتثناءات  عــدا  وتضرر 

هناك".

صندوق اعمار المناطق 
المتضررة دخل لمدينة 
الموصل مع بدء عمليات 
تحرير الجانب االيمن 
بالضبط، و قبل اسبوعين 
كنا في جامعة الموصل 
والحظنا عدم وجود طلبة، 
حيث تبنى صندوق اعمار 
الموصل العمل على 48 
بناية في الجامعة، وسيتم 
غدا افتتاح كلية طب 
االسنان وكلية الصيدلة 
وكلية االدارة االقتصاد 
وعدد آخر من المدارس 
في محافظة نينوى

ماليين الدوالرات واليوروهات مرصودة
للبدء باإلعمار في نينوى

الموصليون يترقبون دوران عجلة إعمار مدينتهم وسط مخاوف من الفساد
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محليات 4

متابعة الصباح الجديد:

دعت جلنة االعمــار والتطوير في 
مجلس محافظة البصرة الثالثاء 
الى اإلســراع بتخصيص االموال 
اســتراتيجي  مشــروع  لتنفيذ 
ساحلية  محطة  بإنشاء  يقضي 
ضخمــة لتحليــة ميــاه البحر 
وإنتــاج الطاقــة الكهربائية في 

احملافظة.
وقالت رئيــس اللجنة زهرة حمزة 
صحفية  تصريحات  في  البجاري 
إن »تفاقم أزمة شح املياه العذبة 
فــي البصــرة يتطلب اإلســراع 
بتخصيص أمــوال لبناء محطة 
بخارية ساحلية ضخمة لتحلية 
مياه البحــر مبعدل مليــون متر 
مكعب في اليوم، فضالً عن انتاج 
 300 الطاقــة الكهربائية مبعدل 
ميغــاواط«، مبينــة أن »مجلس 
 2014 العام  احملافظة صادق فــي 
على أعمال دراسة اجلدوى واعداد 
أن  إال  للمشــروع،  التصاميــم 
تنفيذ  عطلت  املاليــة  الضائقة 

املشروع«.
»أعمال  أن  الــى  البجاري  ولفتت 
دراســة اجلدوى واجراء املسوحات 
واعــداد التصاميــم اوكلت الى 
شــركة أملانية، إال أنهــا اعتذرت 
آنذاك عن التنفيذ امليداني بسبب 
ألغــام ومخلفــات حربية  وجود 
في موقع املشــروع«، مضيفة أن 
»احلكومــة احمللية حــددت موقع 
املطل  الفاو  في قضاء  املشــروع 
املوقع  انــه  حيث  اخلليــج،  على 

األنسب للمحطة«.
من جانبه، قــال محافظ البصرة 
أســعد عبد األميــر العيداني إن 
من  البحر  مياه  حتلية  »مشــروع 
الضرورية  االستراتيجية  املشاريع 
التي حتتاجهــا البصرة«، موضحاً 
أن »املشــروع أقره مجلس الوزراء، 
وشــكل جلنــة مشــتركة لهذا 
الغــرض تضــم فــي عضويتها 
وكيلي وزارتــي النفط واالعمار« ، 
مؤكدا أن »شركات أجنبية كثيرة، 

بتنفيذ  مهتمة  صينية،  بعضها 
مشروع بناء احملطة التي تنتج املاء 

العذب والطاقة الكهربائية«.
يذكر أن محافظة البصرة تواجه 
منــذ عام 2007 تكرار مشــكلة 
العرب خالل  مياه شــط  ملوحة 
الصيف بســبب تقدم اللســان 
امللحــي )اجلبهــة امللحيــة( من 
اخلليج في مجرى الشــط نتيجة 
الواصلة عبر  املائية  اإليرادات  قلة 
دجلة والفرات والكارون والكرخة، 
الفاو وأبي اخلصيب  وتعد أقضية 
)جنوباً( وشط العرب )شرقاً( أكثر 
الظاهرة،  تلك  من  تضرراً  املناطق 
حيث يشكو سكانها من ملوحة 
العشرات  فيها  املياه، كما جفت 

مــن بحيــرات تربية األســماك، 
احليوانات  مــن  الكثير  ونفقــت 
احلقلية، وتراجع إنتاج النخيل من 
التمور الى أدنى مستوى، وهلكت 
معظم بســاتني احلنــاء، بحيث 
أصيب الواقع الزراعي بشلل شبه 

تام.
إال أن األنشــطة الزراعيــة فــي 
القاطع الصحــراوي من احملافظة 
لم تتضرر من جراء تلك الظاهرة، 
وذلــك ألن املــزارع الواقعة ضمن 
قضــاء الزبير يعتمــد ريها على 
املياه اجلوفية، كما لم تتأثر كثيراً 
املناطق الزراعية الواقعة شــمال 
احملافظــة لعدم وصول اللســان 

امللحي لها.

وكان اجمللس احمللــي لقضاء الفاو 
واقعية  بإيجــاد حلــول  ناشــد 
ملشــكلة ملوحــة امليــاه، وأكد 
انشــأت  احلكومــة  أن  اجمللــس 
محطة للمياه قبل أعوام، لكنها 
تعطلت بعد تشغيلها بساعات، 

ولم تصلح لغاية اآلن.
وقــال رئيــس اجمللس عبــد علي 
الفاو  إن »أهالي قضــاء  فاضــل 
يعانون بشدة منذ أكثر من شهر 
من ملوحــة املياه، بحيث ان املياه 
غير  القضــاء  ملناطق  الواصلــة 
املنزلية  لالســتعماالت  صاحلــة 
الشــديدة«،  ملوحتها  بســبب 
أن »املياه تصل إلى مناطق  مبيناً 
القضاء عن طريــق انبوب يتصل 

بقناة اروائية، واملشــكلة ناجمة 
عن تغلغــل مياه البحــر املاحلة 
في مجرى شــط العرب، وإيقاف 
القناة  مضخــات للميــاه فــي 

االروائية بسبب نفاد الوقود«.
ولفت رئيس اجمللس إلى أن »كمية 
محدودة مــن الوقود وفرت مؤخراً 
مياه  إليصال  املضخات  لتشغيل 
أقل ملوحــة إلى الفــاو، ولكننا 
ايجاد حلول جذرية  الى  نســعى 
لهذه املشكلة«، مضيفاً أنه »من 
املعيب أن يواجه قضاء ســاحلي 
حتيط به املياه مــن ثالثة اجتاهات 
من أزمة فــي توفر املياه الصاحلة 
لالســتعماالت املنزلية، أما مياه 
الشــرب فهي تشــترى من قبل 

املواطنني«.
وأشار فاضل إلى أن »محطة املياه 
التي انشئت في الفاو قبل أعوام 
تعطلت بعد تشغيلها بساعات، 
اآلن«،  لغايــة  للعمل  تعــد  ولم 
موضحــاً أن »احملطة لــم تعمل 
للتصفية  بأغشــية  ألنها مزودة 
ال تناسب نوعية املياه، فضالً عن 
عدم احتــواء احملطة على أحواض 
للترســيب« ، مؤكــدا أن »الفاو 
إلى انشاء محطة كبيرة  بحاجة 
البحر، وقد سمعنا  لتحلية مياه 
كثيراً عن مشــروع من هذا النوع 
خالل األعوام الســابقة لكن لم 
نر أي شــيء يتعلق به على أرض 

الواقع«.  

للتغلب على أزمة شحة المياه في المحافظة 

مجلس البصرة يدعو إلنشاء محطة ساحلية ضخمة لتحلية مياه البحر 
ص

تتطلب معالجة أزمة 
شح المياه العذبة 

في البصرة اإلسراع 
بتخصيص أموال 

لبناء محطة بخارية 
ساحلية ضخمة 

لتحلية مياه البحر 
بمعدل مليون متر 
مكعب في اليوم 

حتلية مياه البحر 
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إقرار الخطة التسويقية 
لمحصول الحنطة في 

إقليم كردستان 
بغداد - الصباح الجديد:

أكــد الوكيل الفني لــوزارة الزراعــة الدكتور 
مهدي ضمد القيسي أن الوزارة تسلمت اخلطة 
التسويقية حملصول احلنطة في إقليم كردستان 
العراق ، مضيفاً أن وزارة التجارة باشرت بتسلم 
الكميات املسوقة للمحصول على وفق اخلطة 

املقررة والتعليمات الصادرة .
واوضــح الوكيــل الفني ان اخلطــة اقرت بعد 
ترؤس وزير الزراعة املهندس فالح حســن زيدان 
اللهيبي اجتماع اللجنــة املركزية التي تضم 
الوزراء للشؤون  في عضويتها مستشار رئيس 
املائية  واملوارد  التخطيــط  ووزارات  االقتصادية 
والتجــارة إضافة لــوزارة الزراعة فــي إقليم 

كردستان العراق .
وجتدر االشارة الى ان اخلطة  الزراعية في اإلقليم 
اقرت خــالل اجتماع اللجنــة املركزية لعموم 
مناطق البالد مبــا فيها محافظــات اإلقليم ، 
حيث تتــدرج الظروف البيئية بتــدرج الزراعة 

واحلصاد من اجلنوب إلى الوسط والشمال . 

ضوابط التقديم 
لمدارس المتميزين 

وثانويات كلية بغداد 

التقاعد تنفي وجود 
استقطاعات في 

رواتب المتقاعدين

بغداد - الصباح الجديد:
اصــدرت وزارة التربية ضوابــط التقدمي ملدارس 
املتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراســي 

. 2019 / 2018
وأضاف املكتب االعالمي للوزير ان اجتماع اللجنة 
املشــرفة على مدارس املتميزين وثانويات كليات 
بغداد أفضى إلى إصدار الشروط والضوابط التي 
ال يقل معدل الطالــب املتقدم ملدارس املتميزين 
الثانويات كليــات بغداد عن مجموع ) ٥٧٠ درجة 
( اي مبعدل ٩٥% بالنســبة للطلبة املســلمني،  
مبينا ان الطلبة من غير املســلمني يشترط أن 

يكون مجموع الدرجات )٤٧٥ درجة ( .
واوضح املكتب االعالمي ان الضوابط اشارت إلى 
أن بدء التقدمي ســيكون يــوم االحد املصادف ٢٢ 
من شهر متوز املقبل وينتهي ظهيرة يوم الثالثاء 

املصادف 31 منه  .
كما أعلنت الــوزارة موعد االختبار التنافســي 
للطلبة املتقدمني للقبول في مدارس املتميزين 
الثانويات كلية بغداد  سيكون يوم االحد املصادف 
١٢من شهر آب املقبل الساعة التاسعة صباحا .

بغداد - الصباح الجديد:
نفت هيئــة التقاعد الوطنيــة، الثالثاء، وجود 
املتقاعدين ومشروع  رواتب  اســتقطاعات في 
قانون التأمينات االجتماعية وال صحة لكل ما 

تتداوله مواقع التواصل االجتماعي .
وقالــت الهيئة في بيــان صدر عنهــا تلقت 
»الصباح اجلديد« نســخة منه، »تداولت عدد 
من مواقع التواصل االجتماعي املغرضة أخبارا 
كاذبة حول استقطاعات في رواتب املتقاعدين 
 ، التأمينات االجتماعية  وكذلك مشروع قانون 
نود أن نبني ال صحة لكل مــا تتداوله من أنباء 

في مواقع التواصل االجتماعي«.
وأضافت الهيئة في بيانها أن »املوقع الرسمي 
الوحيد ألخبــار واعالم  للهيئة هــو املصــدر 
التقاعد ونهيب باملواطنني عدم تداول أو نشــر 

مواضيع ال يعلم مصدرها«.
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البصرة - سعدي السند:

بحثــت نــدوة فــي كليــة الطب 
املعلمات  بعض  البصــرة  بجامعة 
املناعية والورمية في سرطان اخلاليا 
املرتبطة بالفــم والبلعوم للباحثة 

مها حميد احملفوظ . 
وقالت احملفوظ لـ »الصباح اجلديد« 
يهدف البحث الى دراســة العالقة 
بــني مســتوى املعلمــات احليوية 
  )  EGFR , VEGF 3L2, IL6 , IL8(
وعالقتها  املرضى  ونســيج  دم  في 
بانتشار املرض الى الغدد اللمفاوية 
في شــتى الفئات العمرية ووجدت 
زيادة معــدل ومســتوى املعلمات 
 EGFR VEGF, 3L2, IL6 ( احليويــة
IL8 , ( في مصــل دم املرضى وهذا 
يوضــح ان هذه املعلمــات احليوية 
لها دور مهم فــي تطور هذا النوع 
من املرض , واستنتجت بان العالقة 
 IL8, ( وثيقة بــني املعلمات املناعية
IL6 ( في مصل وانســجة املصابني 
بهذا النوع من الورم والذين لديهم 
انتشــار الى الغــدد اللمفاوية مما 
ميكن ان يكــون له أهمية مختبرية 
للكشف عن وجود او غياب انتشار 
املرض الى الغــدد اللمفاوية والذي 
ال ميكن الكشــف عنه باستعمال 

وهذا  حاليــا  املتوفــرة  الوســائل 
املناسب  العالج  اختيار  يساعد في 

للمريض من قبل الطبيب اخملتص.
 وخرجنــا مــن البحــث بتوصيات 
أهمهــا ضــرورة اجــراء املزيد من 
مرضى  لــدى  املناعية  الدراســات 
بالفم  املرتبطــة  اخلاليا  ســرطان 

والبلعوم في شتى األعمار.

يصيب فئة محددة من 
األشخاص

وبشــكل عام يعد ســرطان الفم 
أو ســرطان التجويف الفموي أحد 
أمــراض الســرطانات التي تصيب 
فئة محددة من األشخاص وخاصة 
بني أولئك الذين يدخنون بشــراهة 
املسجلة  احلاالت  فأكثر  وباستمرار، 
بهذا املرض هي مــن بني املدخنني، 
أيضاً مدمنو اخلمور  به  كما يصاب 

بصورة كبيرة.

هذا النوع من السرطانات يصيب 
األشخاص فوق سن 45 

السرطانات  النوع من  ويصيب هذا 
األشــخاص فوق ســن اخلامســة 
واألربعــني، ومع ذلك ليــس هناك 
مانــع في أن يصيــب أدنى من ذلك 
العمر، ولكنه مركز في هذه الفئة 
اخلامســة  تتجاوز  التي  العمريــة 

وفــي حالة  العمر،  مــن  واألربعني 
اكتشــاف وتشــخيص هذا املرض 
الشفاء تصبح  فإن نســب  مبكراً 
كبيرة وعالية وقد تصل إلى نسبة 
%100 أي الشــفاء التــام، وبالرغم 
من ذلــك يتوفــى عــدد كبير من 
املصابني مبرض سرطان الفم نتيجة 
التشخيص اخلاطئ أو املتأخر، فقد 
تصل نسبة الوفاة بهذا املرض إلى 
%55 من إجمالي حاالت األشخاص 
أرقــام  املصابــني، وطبقــاً آلخــر 
إحصائية صادرة عن املراكز الطبية 
العاملية تصل نســبة املرضى بهذا 
الســرطان إلى ما يقرب من %5 من 
بأنواع  املصابني  جملة األشــخاص 
مــن أمراض الســرطانات اخملتلفة، 
وطبقاً ألحدث األرقــام في التقارير 
الطبية العاملية فــإن ما يقرب من 
650 ألف شــخص يصابون سنوياً 
الفم في جميع دول  مبرض سرطان 
العالم، وتصل نســبة اخلطورة بني 
هذا العدد إلــى الربع، حيث يتوفى 
من هــذا العدد ما يقــرب من 170 
املصابني  إجمالي  من  شخص  ألف 

السابقني. 

بداية الورم
وتوضــح العديد من الدراســات أن 
ســرطان الفم أو ســرطان جتويف 

الفم، ورم خبيث يحدث داخل جتويف 
الفم، وهذا الورم غالباً ما يكون ناجتاً 
عن ورم آخر في نسيج الفم نفسه 
أو امتدادا لورم في البلعوم، وينتشر 
هذا الــورم في جتويــف الفم على 
اللثة وسقف احللق وسقف الفم أو 
األرضية، وينتشر أيضاً في الشفتني 
وميكن أن يظهر في سطح اللسان، 
وقد يصيب الغدد اللعابية، وكذلك 

داخل اخلد والوجنتني، وأحياناً ينتشر 
في اللوزتني، أي أنه ميكن أن ينشــأ 
في أي نســيج أو عضو من األعضاء 
الســابقة واملوجــودة داخل جتويف 
الفــم، وخطورة اإلصابة بســرطان 
الفم إنه من أكثر أنواع السرطانات 
ســرعة في االنتشــار، وهنــا تبدو 
أجزاء  إلــى  الوصول  فــي  خطورته 
الســيطرة على  كثيرة قد يصعب 

االنتشــار فيها، ولذلك التشخيص 
املبكر وقاية كبيرة من هذا االنتشار، 
وهــذا النوع من الســرطان يصيب 
يهاجم  فهــو  والســيدات،  الرجال 
احلاالت بداية من ســن األربعينيات 
وتبني  والســتني،  اخلامســة  وحتى 
الدراســات أن مــا يقــرب %92 من 
حــاالت املصابــني مبرض ســرطان 
الفــم يكون مصــدر هــذه األورام 
اخلاليا احلرشــفية التي تتواجد في 
يظهر  ثم  بالفم،  اخملاطي  الغشــاء 
الســرطان في بدايتــه على صورة 
ورم فــي الفم حميد في البداية مع 
بعض التقرحات داخل الفم، ويظهر 
ويتطور  احلالة  وتتطور  أحمر  نسيج 
الورم إلى خبيث وسرطاني ميتد في 

بعض أنسجة الفم األخرى.

عالمات املرض
مــن العالمــات التــي تشــير إلى 
احتمــاالت اإلصابة بســرطان الفم، 
هي صدور رائحة كريهــة من الفم، 
برغم  اســتمرت  إذا  الرائحــة  وهذه 
اتخــاذ املطلوب إلزالتهــا فإن هناك 
قوياً على بدايات ســرطان  مؤشــراً 
الفــم، وفي هــذه احلالــة البد من 
الذهاب إلى الطبيب املتخصص فوراً 
الرائحة املستمرة  ملعرفة سبب هذه 
، والتأكــد وعمل املطلــوب ، كما أن 

والبيــض عالمة على  البقع احلمــر 
مبرض ســرطان  اإلصابة  احتمــاالت 
الفم، وهناك أنواع من البقع تسببها 
بعض الفطريات وتزول فور معاجلتها، 
وال قلــق منهــا، أما عنــد اإلصابة 
ببعــض القــرح املســتمرة والتي ال 
تلتئم فإن نسبة اإلصابة بهذا املرض 
تكون مرتفعــة، وتعد هذه القرح من 
املؤشــرات اجليدة الكتشاف سرطان 
الفم مبكراً قبل التطور والتفشــي 

في جميع أنسجة الفم.

فقدان الوزن
الدراســات إن مــن عالمات  تضيف 
أيضاً، فقدان  الفم  اإلصابة بسرطان 
جــزء ملحــوظ مــن الــوزن بصورة 
مفاجئــة وغير طبيعية وبال ســبب 
واضــح، حيث تســبب هــذه احلالة 
صعوبــة كبيــرة في عمليــة تناول 
األطعمــة خاصــة الصعوبــة التي 
تصيب عمليــة املضغ وعملية البلع 
املريــض يتخوف من  معاً، ما يجعل 
عملية تناول الطعام ككل، وبالتالي 
التقليل من الطعام، فإذا الحظ أحد 
األشخاص فقدان ما يقرب من ستة 
كيلو غرامات من وزنه بسرعة كبيرة 
مــن دون أي داع وال ســبب، فإن ذلك 
يدعو إلى القلق واالحتماالت الكبيرة 

باإلصابة بسرطان الفم.

تقرير

مناقشة سرطان الخاليا المرتبطة بالفم والبلعوم
أقامتها كلية الطب في جامعة البصرة

الباحثة مها احملفوظ تناقش بحثها عن سرطان اخلاليا املرتبطة بالفم

بغداد - الصباح الجديد:
بحثــت وزارة العمــل والشــؤون 
منظمــة  مــع  االجتماعيــة 
التي  النشــاطات  اليونيســيف 
بدائرة  اخلاصة  املنظمــة  تنفذها 
اصالح االحــداث من ناحية تأهيل 
املساعدات  وتقدمي  االصالح  مراكز 
اكانوا  ســواء  لالحداث  القانونية 

محكومني او موقوفني. 
وقال وكيل الوزارة االقدم املهندس 
فالــح العامري خالل اســتقباله 
وفــد املنظمــة ان اليونيســيف 
الوزارة  مع  تواصل مســتمر  على 
اخلاصة  النشاطات  بعض  لتنفيذ 
باالطفال ومــن ضمنهم االحداث 
وذلك من خالل تأهيل ثالثة مراكز 
والكرادة  الشــاجلية  في  لالصالح 

والطوبجي. 
واضاف ان املنظمة لديها نشاطات 

يتعلــق مبتابعة ملف  اخرى فيما 
اطفــال الدواعش من االجانب من 
خالل التنســيق مع عائالتهم عن 
الى  الســفارات الرجاعهم  طريق 
بلدانهــم ، الفتا الــى ان املنظمة 
واستحصلت  عمل  فريق  شكلت 
القضاء  موافقــات من مجلــس 
االعلى ووزارة اخلارجية والسفارات 

ملتابعة هذا امللف. 
واكد الوكيل االقدم اهمية العمل 
علــى تأهيــل بعض الــدور ومن 
ضمنهــا دار الرحمــة ومخاطبة 
لتزويد  والدفاع  الداخليــة  وزارتي 
الوزارة باالعداد احلقيقية لالطفال 
اماكن  في  ايوائهم  بغية  االجانب 
املنظمات  والتنســيق مع  خاصة 
 ، بلدانهم  الى  الرجاعهم  الدولية 
الفتا الى ان هذا امللف هو رســالة 
اجلانب  انســانية تختلــف عــن 

االمني. 
وتطرق االجتماع ايضا الى مناقشة 
خطة اليونيسيف للسنوات االربع 
تتضمنه من نشاطات  وما  املقبلة 
خاصة بوزارة العمل ومنها التأكيد 
على ادراج ملــف االطفال االجانب 
الدعم  تقــدمي  عــن  فضال  فيــه، 
النفســي واالجتماعي. من جانبها 
اســتعدادها  اليونيســيف  ابدت 
للتعاون في معاجلة ملف االطفال 
االجانب الذين ترســل دولهم طلبا 
بجلبهم من خالل الضغط عليها 
في  املنتشــرة  عن طريق مكاتبها 
منظمة  مــع  بالتنســيق  العالم 
ان  واكــدت   ، االحمــر  الصليــب 
فريقها يعمــل مع احملاكم اخملتصة 
للنظر في قضايا احملكومني منهم 
الســفارات الرسال  مع  والتنسيق 

االحداث الى عائالتهم . 

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت هيئــة البحث والتطوير 
الصناعي إحدى تشكيالت وزارة 
عن  محاضرة  واملعادن  الصناعة 
أهمية دمج الطاقة الشمسية 
في محطات القدرة الكهربائية 
تقليــل صرف  اجل  وذلك مــن 
الضارة  الغازات  وانبعاث  الوقود 

بالبيئة .
وقال مدير عام الهيئة املهندس 
عبد الغني فخــري ال جعفر ان 
مركز بحــوث الطاقة املتجددة 
والبيئــة فــي الهيئــة نظــم 
بالتعــاون مع جامعة  احملاضرة  
بغــداد , مبينا« ان هــذا النوع 
من الشــبكات يعقد في مئات 
املؤمتــرات حــول العالم لبحث 
على  تطبيقهــا  وطرق  ســبل 

ارض الواقــع وذلــك لتخفيض 
علــى  املتزايــد  االســتهالك 
الكهربــاء وضمان اســتمرارية 
واســهل  بأحــدث  التوليــد 

التقنيات .
من جهــة أخرى أفصــح املدير 
العام عن زيارة وفد من الشركة 
العامــة لالســمنت العراقية / 
معمل اســمنت الكوفة املركز 
والتغليف  للتعبئــة  الوطنــي 
البحــث  هيــأة  الــى  التابــع 
وذلــك  الصناعــي  والتطويــر 
مــــن  مختلفة  مناذج  لفحص 
االكياس الورقية بعد افتتــــاح 
معمل االكياس التابــــع لهــا 
اخملتبــــرية  الفحوصات  وإجراء 
القياسية  املواصفات  حســب 
زيارة  ان  املعتـمدة موضــــحا« 

الوفد جاءت تلبية لطلب املركز 
بزيارته واالطالع على اإلمكانيات 
ميتلكها  التي  احلديثة  واخملتبرات 
في اجملال البحثي واالستشــاري  
وان العمــل مســتمر إلجــراء 
العديد من الفحوصات جلهــات 
حكـــومية وقطاعــات خاصة 
واخملتبرات  األجهــزة  من خــالل 
متثلت  التي  واملتطــورة  احلديثة 
ونفاذيــة  شــد  بفحوصــات 
اوكســجني ونفاذيــــة بخــار 
ماء ولزوجــة وفحوصات صالدة 
وشــد وصدمـــة االغشيــــة 
الــى  إضافــة  البوليمريــــة 
لطلبة  متخصصة  فحوصـات 
الدراسات العليا واجلهاز املركزي 
للتقييس والســيطرة النوعية 

والقطاع اخلاص .

العمل تبحث تأهيل دائرة 
إصالح األحداث مع اليونيسيف

محاضرة عن أهمية دمج الطاقة 
الشمسية في محطات القدرة 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنــت األمم املتحدة امس االربعاء 
أن قوات اجليش السوري والفصائل 
املســلحة املناوئة لهــا تتحمالن 
علــى حد ســواء املســؤولية عن 
اقتــراف جرائم حرب فــي غوطة 

دمشق الشرقية.
ودان تقرير صــدر امس االربعاء عن 
جلنة التحقيق الدولية املســتقلة 
بشــأن ســوريا التابعة ملفوضية 
األمم املتحــدة الســامية حلقــوق 
الذين  املســلحني  قصف  اإلنسان 
الغوطة  كانوا يســيطرون علــى 
دمشق  ألحياء  املاضي  الربيع  حتى 
أسفر عن مقتل  والذي  السكنية، 

وإصابة العديد من املدنيني.
وأكــد التقريــر اخلــاص بتطورات 
الوضع فــي الغوطة خالل مدة ما 
بــني فبراير وأبريل العــام اجلاري أن 
هذه »الهجمات االنتقامية« كانت 
تهدف إلى بث الرعــب وترقى إلى 
جرائم حــرب، وال ميكن تبريرها بأي 
عمليات نفذتها القوات احلكومية 

في املنطقة.
الفصائل  بشــن  التقريــر  وأقــر 
املسلحة، مبا فيها »جيش اإلسالم« 
و«أحــرار الشــام« و«هيئــة حترير 
الشــام« حمالت اعتقــاالت بحق 
ممثلي األقليات الدينية في مناطق 

سيطرتهم وتعذيب احملتجزين.
اجليش  التقرير  اتهــم  املقابل،  في 
له  الرديفــة  والقــوات  الســوري 
بارتكاب جرائــم حرب وجرائم ضد 
وخاصة  املنطقة،  في  اإلنســانية 
شن غارات متكررة واسعة النطاق 
على املناطق املأهولة ومنع إيصال 
إلى  والطبية  الغذائية  املساعدات 
الغوطة،  فــي  العالقني  املدنيــني 
مــا تســبب باملعاناة النفســية 

واجلسدية للمواطنني.
ووصف التقرير منــوذج احلرب الذي 
جلــأت إليه القــوات احلكومية في 
الغوطــة بأنــه يعود إلــى القرون 
الوسطى، موردا إن تصرفات اجليش 
كانت في أغلبيتها غير مشــروعة 
فــي طبعها، إذ كانــت تهدف إلى 

إجبار ســكان الغوطــة إما على 
القوات  إلى  أنفســهم  تســليم 

احلكومية أو مغادرة املنطقة.
اجلــو  ســالح  التقريــر  واتهــم 
الســوري باالســتهداف املمنهج 
الطبية  والطواقم  للمستشفيات 
فــي املناطق اخلاضعة لســيطرة 

املسلحني.
كما تطرقــت الوثيقة إلى مزاعم 
الكيميائية  األســلحة  استخدام 
في الغوطة، مشيرة إلى أن اللجنة 
ال تزال تدرس صحــة التقارير التي 
تتحدث عن اســتخدام غاز الكلور 
في الغوطة أربع مرات خالل الفترة 

املذكورة.

وفي غضون ذلك قالت هيئة شبه 
رســمية تتبع األمم املتحدة في أول 
تقرير لها إن محققي جرائم احلرب 
ونشــطاء جمعوا »كما هائال« من 
الفيديو  ومقاطع  والصور  اإلفادات 
ارتكبتها  التي  الفظائع  التي توثق 
كل األطراف خالل احلرب في سوريا.
وقــال الفريــق بقيــادة القاضية 
كاثريــن  الســابقة  الفرنســية 
مارشــي أوهــل إنه يعــد ملفات 
قضيــة وتواصل مع وحدات حتقيق 
فــي جرائم احلــرب في عــدد من 
الــدول مبا في ذلــك دول في أوروبا 
ميكن حملاكمها ممارسة االختصاص 

القضائي على مستوى عاملي.

ووفقــا للتقرير فيمكن منح هيئة 
اجلنائية  احملكمــة  مثــل  قائمــة 
الدولية أو محكمة جديدة سلطة 
االختصاص القضائي لنظر ملفات 

سوريا.
وقــال التقريــر الذي أعــده فريق 
مارشــي أوهــل »حجــم مقاطع 
الفيديــو وغيرهــا مــن الصــور 
باإلضافــة إلى الدور الــذي تلعبه 
التواصل االجتماعي غير  وســائل 
مســبوق فــي أي عمليــة أخرى 
باجلرائم  يتعلق  فيما  للمســاءلة 

الدولية حتى اآلن.«
لكن هناك حاجة لضمان »التمثيل 
اجلرائم  مقاضاة  من خالل  العادل« 

التي ارتكبتهــا كل األطراف. وقال 
التقرير الذي صدر في وقت ســابق 
األولوية  إن  احلالــي   العــام  مــن 
ســتكون للجرائم اجلنسية وتلك 
التي تســتند إلى النوع باإلضافة 

إلى االنتهاكات ضد األطفال.
كما سعى احملققون للحصول على 
معلومات حول استخدام األسلحة 
من منظمة  في سوريا  الكيماوية 

حظر األسلحة الكيميائية.
في  التحقيق  للجنــة  تقرير  وقال 
سوريا في 15 آذار إن قوات احلكومة 
املتحالفة  والفصائــل  الســورية 
وفتيات  نســاء  اغتصبت  معهــا 
ورجال واعتدت عليهم جنسياً في 

حملة ملعاقبــة جماعات املعارضة 
أعمال تشــكل جرائم حرب  وهي 

وجرائم ضد اإلنسانية.
اتهمت  بينيــرو،  باولــو  وبقيــادة 
الســورية  احلكومة  قوات  اللجنة 
بارتكاب جرائم حــرب ورمبا جرائم 
عمليات  شــملت  اإلنسانية،  ضد 
اإلعــدام اجلماعية. كمــا اتهمت 
بارتكاب  املعارضة  جماعات  بعض 
جرائم دولية مثل القتل والتعذيب.
وقال فريق مارشــي أوهل إن عمله 
سيستمر بشكل مستقل عن أي 
عملية سالم ســورية وسيستند 
إلى مبــدأ أنه ال ميكــن العفو عن 

»اجلرائم الدولية األساسية«.

سالح الجو يستهدف المستشفيات والطواقم الطبية بنحو ممنهج

األمم المتحدة تتهم طرفي الصراع في سوريا بارتكاب جرائم حرب 

الهجمات 
االنتقامية« كانت 

تهدف إلى بث 
الرعب وترقى إلى 

جرائم حرب وال 
يمكن تبريرها بأي 

عمليات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  إســرائيلية  حربيــة  مقاتالت  شــنت 
األربعاء، غارات على قطاع غزة لم تســفر عن 
وقــوع اصابات، ردت عليها فصائل مســلحة 
باطــالق صواريخ مــن القطــاع احملاصر على 
جنوب الدولة العبريــة، وفق ما افادت مصادر 

فلسطينية واسرائيلية.
وأوضح مصدر امني فلســطيني ان طائرات 
حربية اســرائيلية أطلقت صواريخ عدة على 
أرض فارغــة بجانــب موقع تدريــب يتبع لـ 
»كتائب عز الدين القسام«، اجلناح العسكري 
حلركــة »املقاومة االســالمية« )حماس(، في 
مدينة رفــح جنوب قطاع غزة، مشــيرا إلى 
أن غــارة ثانية اســتهدفت موقعــا تابعا لـ 

»القسام« شمال القطاع.
من جهتها، افــادت وزارة الصحة في القطاع 
بانه لم يبلغ عن وقوع اصابات نتيجة الغارات، 
لكن ذكر ســكان أن اثنني من رجال األمن في 
»حماس« تعرضا إلصابــات طفيفة في أحد 

الضربات اجلوية بجنوب القطاع.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قال مصدر فــي وزارة الداخلية اللبنانية أمس 
االول الثالثــاء إن وزيرها ســيراجع قرار مديرية 
األمن العام اللبناني الذي يتيح لإليرانيني دخول 

البالد دون احلاجة خلتم جوازات سفرهم.
وأثار هــذا اإلجراء غضب بعض السياســيني، 
فقد وصف حزب القوات اللبنانية، قرار استثناء 
بأنه  اإليرانيني مــن ختم جــوازات ســفرهم 
محاولة ملســاعدة إيران على إرسال املزيد من 
القوات إلى سوريا عبر بيروت، أو نقل أموال إلى 

حزب اهلل، رغم العقوبات األميركية.
ودافعت مديرية األمن العام املشرفة على أمن 
مطار بيروت عن قرارها بعــدم وضع اخلتم في 
جوازات اإليرانيني قائلة إن بطاقات دخول، ترفق 

باجلوازات، سيجري ختمها بدال من اجلوازات.
اإليرانية  اإلســالمية  اجلمهورية  وكالة  وكانت 
لألنباء حتدثت عن اإلجراء هذا، مشــيرة إلى أن 
بعض اإليرانيني الذين سافروا إلى لبنان وختمت 
جوازاتهم واجهوا صعوبــات في احلصول على 
أوروبية. وتدرج الواليات املتحدة  تأشيرات سفر 
حزب اهلل في قائمة املنظمات اإلرهابية وشددت 
العقوبات علــى أي طرف يقوم باســتثمارات 
معه. ويصنف االحتاد األوروبي اجلناح العسكري 

للحزب بأنه منظمة إرهابية.

غارات جوية إسرائيلية 
على قطاع غزة

لبنان يراجع قرار 
استثناء اإليرانيين من 

ختم جوازات السفر



ميسي يسعى للتكفير عن ذنبه أمام كرواتيا
صافرة عربية لمباراة فرنسا وبيرو

موسكو ـ وكاالت:

في تسجيل هدف  بعد فشله 
التعادل  وتفادي  جزاء  ركلة  من 
اخمليــب لآلمال أمام أيســلندا 
الصغيرة، يسعى جنم املنتخب 
ليونيل  وقائــده  األرجنتينــي 
ميســي، للتكفير عن ذنبه في 
مباراة الفريق الثانية باجملموعة 
اليوم  أمام كرواتيــا،  الرابعــة 

اخلميس.
ولكــن الكروات ســيخوضون 
املبــاراة بحماس بعــد فوزهم 
نيجيريا  السهل نســبًيا على 
لزيادة  وسيســعون  )-2صفر(، 
فشــل  الذي  ميســي  إحباط 
فــي تكرار أمجــاده مع فريقه 
علــى  برشــلونة  اإلســباني 

الساحة الدولية.
وقد يكون ميســي )30 عاًما(، 
الذي قــاد األرجنتني في نهائي 
السابقة  العالم  كأس  بطولة 
أمام املنتخب األملاني والتي هزم 
فيها الفريق، يشــارك في آخر 

نهائيات كأس عالم له.
ويحتاج ميســي للفوز إذا كان 
يريــد أن يســير علــى خطى 
الســابق  األرجنتيني  النجــم 
دييجو مارادونا بكســب تقدير 

زمالئه لألبد.
وجلــأ زالتكــو داليتــش مدرب 
خط  لالعب  الكرواتي  املنتخب 
الوسط إيفان راكيتيتش زميل 
ميسي في برشلونة، للحصول 
على معلومات ومعرفة ســبل 

إيقاف النجم األرجنتيني.
وقال داليتش »سأســتغل كل 
املعلومات املتوفرة لدي«، مشيرًا 
»كمســاعده«  راكيتيتش  إلى 

املؤقت قبل املباراة.
وتابع »ليســت هنــاك طريقة 
مثلى إليقاف ليونيل ميســي.. 
العالم.  فــي  أعظم العب  إنه 

ولكن رغم أنــه بإمكان العب 
رائــع حتقيق نتيجــة طيبة إال 
أن الفريــق اجليد يقوم باملهمة 
ســنخوض  أفضل..  بشــكل 
املبــاراة بهدوء أعصــاب أكثر 

منهم«.
املنتخــب  أداء  تابــع  ومــن 

املهتــز  األرجنتينــي 
التصفيات  خــالل 

لم  العالم،  لــكأس  املؤهلــة 
يتفاجأ بالنتيجة أمام أيسلندا 
ولن يتوقع منه أن يتغلب على 
املهارات  وفــرة  رغــم  كرواتيا 

الفردية.
يصعــب  وألســباب 
فهمها بــدا على العبي 
البــطء  املنتخــب 
للمسات  وافتقروا 

خورخي  تولى  منــذ  اإلبداعية 
رغم  الفريق،  تدريب  سامباولي 
أن الفريق يضم ميسي وجنوما 
ديباال  باولو  آخرين مثــل  كبارا 
وســيرجيو  وجونزالو هيجوين 

أجويرو وأنخيل دي ماريا.
وقال ســامباولي بعــد التعثر 
أمام أيســلندا »ســنتعلم مما 

أن نتحلى  حدث وعلينــا 

الالزمــة  بالقــوة 
املباراة  فــي  للفوز 

املقبلة«.
ولكــن مــر اآلن 32 
عاًما منــذ آخر فوز 
بــكأس  لألرجنتــني 

العالم لكــرة القدم و25 عاما 
منــذ آخر فوز له بــكأس كوبا 

أمريكا عام 1993.
الكرواتي  املنتخــب  يفتقر  وال 
أيضا لالعبني املهرة إذ باإلضافة 
املنتخب  يضم  راكيتيتش،  إلى 
لوكا  الوسط  أيضا العب خط 
الطويل  واملهاجم  مودريتــش، 

ماريو ماندزوكيتش.
الكرواتي،  املنتخب  اعتالء  ومع 
الــذي يعــد أقــوى منتخبات 
صدارة  ســنوات،  منذ  كرواتيا 
اجملموعــة تأمــل كرواتيــا أن 
تضاهــي أمجــاد عــام 1998 
عندمــا وصلــت للــدور قبل 
النهائــي فــي كأس العالــم 
وحصلــت على املركــز الثالث 

بعد الفوز 2-1 على هولندا.
من جانب اخر، قرر االحتاد الدولي 
تعيني  »فيفــا«  القــدم  لكرة 
للمباراة  عربــي  حتكيم  طاقم 
التــي جتمــع بــني منتخبــي 
منافسات  ضمن  وبيرو،  فرنسا 
اجملموعة الثالثة لبطولة كأس 

العالم 2018.
ويقود اإلماراتي محمد عبداهلل 
املباراة، ويساعده محمد أحمد، 
وحســن املهــري، إلدارة املباراة 

التي تقام اليوم اخلميس.
يذكر أن املنتخب الفرنسي فاز 
في أول مبــاراة له على 
األســترالي  نظيــره 
مقابــل  بهدفــني 
هــدف، بينما تلقى 
بيــرو  منتخــب 
مــن  اخلســارة 
الدمناركي  نظيره 

بهدف نظيف.

ميسي يهدر ركلة اجلزاء أمام ايسلندا
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أبو عابد يوضح أسباب 
فشل العرب في المونديال

نوير ينفي شائعات االنقسام 
داخل كتيبة ألمانيا

اإلصابة تبعد
 معز عن تونس

عمان ـ وكاالت:
أكــد جمال أبو عابد، املدير الفنــي للمنتخب األردني، 
بأنه يتحفظ بعض الشــيء، على قرار زيادة املنتخبات 

املشاركة في كأس العالم 2026، إلى 48 منتخًبا.
وقــال أبو عابد، خالل افتتاح منتدى الدســتور لكأس 
العالــم أمس األول، إن قرار زيــادة املنتخبات، رمبا يعود 
ألمور ترويجيــة وجتاريــة يتطلع االحتــاد الدولي إلى 

حتقيقها مستقباًل.
وأضاف »توسيع قاعدة املشــاركني في كأس العالم، 
شيء جيد ، لكن األدوار التمهيدية لن تكون باملستوى 
الفنــي املطلوب، الفــوارق بني املنتخبــات قد تكون 
شاســعة«. ولفت أبو عابد، إلــى أن املنتخب املصري، 
كان بإمكانه الفوز على نظيره الروسي، في مواجهة 
األمس، لكنه فقد التركيز خــالل اللقاء، الذي انتهى 

بفوز صاحب الضيافة، 

موسكو ـ وكاالت:
أكــد مانويل نوير، قائد وحارس مرمى املنتخب األملاني، 
شــعور العبي املانشــافت، بالغضب واإلحباط، بعد 
اخلســارة أمام املكســيك، في اجلولــة األولى من دور 

اجملموعات، مبونديال روسيا.
وقال نوير، فــي مؤمتر صحفي، اليــوم الثالثاء، نقلت 
تفاصيله صحيفة TZ »نشــعر باإلحباط الشــديد، 

يجب أن نقوم برد فعل قوي«.
وأضــاف »لقد تناقشــنا فيما ينقصنــا، كي نصبح 
أفضل، نتطلع ملواجهة الســويد، أعتقد أن الكثيرين 
منا، أرادوا اللعب مع الســويد، في نفس يوم اخلسارة 

أمام املكسيك، من أجل تعديل املوقف«.
وتابع »ملاذا افتقرنا للشجاعة والثقة ضد املكسيك؟ 
ال أســتطيع اإلجابة عن ذلك، ولكن ســنظهر بوجه 

مغاير أمام السويد«.
وقــال »اعتبــارا من اآلن، ســتكون مبارياتنــا، مبثابة 
مباريات نهائية، املنتخــب األملاني لديه ما يكفي، من 
القادة القادرين على إجــراء التغييرات املطلوبة أمام 
الســويد«.. وأردف »ال يوجد انقسام بني الفريق الفائز 
مبونديــال 2014، والفائزين بكأس القارات، نحن كتيبة 

واحدة«. 

موسكو ـ وكاالت:
أعلن الفريق الطبي للمنتخب التونسي لكرة القدم ان 
االصابة في الكتف التــي تعرض لها حارس مرماه معز 
حســن في املباراة األولى ضد انكلترا االثنني، ســتبعده 
عما تبقى من مونديال روسيا 2018. وقال طبيب املنتخب 
سهيل الشملي في مقطع فيديو نشر على الصفحة 
الرســمية لالحتاد التونســي على موقع »فيســبوك«، 
»حتدثت مع االطار الطبي لناديه )نيس الفرنســي الذي 
يعيره لنادي شــاتورو في الدرجة الثانية( وأخذنا القرار 
وسيتحول )معز حســن( لناديه للعالج وبالنسبة اليه 
املونديال انتهى«. وأوضح الشــملي ان اصابة حسن )23 
عاما( هي عبارة عن »خروج مفصل« الكتف األيسر من 
مكانه. وكان حســن )23 عاما( قــد تعرض لالصابة في 
الدقيقــة الرابعة من املباراة ضد انكلترا، اثر ســقوطه 
على كتفــه اثناء محاولتــه قطع متريرة مــن الالعب 
االنكليزي جيســي لينغارد. وعاود حسن اللعب لبضع 
دقائق، قبل ان يســقط مجددا من األلــم، ويخرج باكيا 

ليستبدل بفاروق بن مصطفى )16(.

موسكو ـ وكاالت:

أعرب ستانيسالف تشيريتشوف، املدير 
الفني لروسيا، عن سعادته بالفوز على 
املنتخب املصــري، واالقتراب من التأهل 

لدور ال16 بكأس العالم 2018.
وقال تشيريتشوف، في املؤمتر الصحفي 
الذي أعقــب املباراة، التي انتهت بثالثة 
أهــداف مقابــل هدف لصالــح الدب 
الروســي، إن الفوز كان ضروريًا ملنتخب 
بــالده من أجل حتقيق هدفــه بالتأهل، 
املصري يستهدف  املنتخب  كان  مثلما 

الفوز أيضا.
ورفض مدرب روسيا، الرد على األسئلة 
الفراعنــة محمد  بنجــم  املتعلقــة 
صالح، مؤكــًدا أنه أجاب عــن الكثير 
من االستفســارات اخلاصة به.. وأضاف 
»كرة القدم لعبــة، واألمور تتغير فيها 
أن نســتفيد من حلظة  بسرعة، ميكن 
واحــدة، وهذا مــا حدث في الشــوط 
الثاني، جنحنا في التســجيل، ما سبب 

التوتر للمنتخب املصري«.
وحول ركلة اجلزاء التي احتسبها حكم 
منها  وأحرز  الفراعنــة،  لصالح  اللقاء 

صالح هــدف الفراعنة الوحيد، قال »ال 
أستطيع احلكم على ركلة اجلزاء«.

وأشــاد بعزميــة العبيه خــالل املباراة، 
الالعبني  رأيتم مدى حماس  قائال »لقد 
تعرضنا  واالحتياطيــني،  األساســيني 
ملشــاكل كثيرة قبــل البطولة، لكننا 
تعاملنــا معهــا جيــدا، ولعبنا على 

إمكانات العبينا«.
وردًا علــى إمكانية فــوز منتخب بالده 
باللقــب، بعــد إحــراز 8 أهــداف في 
مباراتني فقط، قــال: »البطولة ال تأتي 
بعــدد األهــداف، نســتعد للمباريات 
بغض النظر عن اخلصــم، ونتعلم من 

أخطائنا«.
واختتــم مدرب روســيا، بالتأكيد على 
أنه درس املنتخب املصــري جيدا، قائال 
»أعددنا أنفســنا جيًدا وحللنا منتخب 
أعطتنا  أوروجواي  مباراتهم ضد  مصر، 

انطباًعا كافًيا عنهم«.
وسقط املنتخب املصري، بثالثة أهداف 
مقابــل هدف، أمام روســيا، في املباراة 
التــي جمعت بينهما مســاء الثالثاء، 
علــى ملعب كريستوفســكي مبدينة 

سان بطرسبرج.
واقترب الدب الروســي مــن بلوغ الدور 

ثمــن النهائــي للمونديــال، بعد رفع 
رصيده إلــى 6 نقاط، وتصدره اجملموعة 

الفراعنة  بينما أصبحت فرصة  األولى، 
شبه معدومة في التأهل.

من جانبه، رفــض األرجنتيني هيكتور 
كوبر، املديــر الفني للمنتخب املصري، 

حتميــل العبيه مســؤولية 
الهزمية القاسية أمام روسيا، 
في ثاني مباريات الفراعنة في 
وسقط   ..2018 العالم  كأس 
املنتخب املصري، بثالثة أهداف 
في  روسيا،  أمام  هدف،  مقابل 
املبــاراة التي جمعــت بينهما 
ملعب  علــى  الثالثاء،  مســاء 
سان  مبدينة  كريستوفســكي 

بطرسبرج.
وقال كوبر، خالل املؤمتر الصحفي 

إن فريقه قدم  املباراة،  الذي أعقب 
مبــاراة جيــدة في الشــوط األول، 

»الالعبون قدموا ما لديهم،  مضيًفا 
ولكــن واجهنا الكثير من املشــاكل، 
ولم يكن هنــاك ما يكفي من التركيز، 
سقطنا بســبب 15 دقيقة سيئة في 

الشوط الثاني بعد شوط أول جيد«.
في  للغاية  »فرصنــا محــدودة  وتابع: 
االستمرار، لكن لدينا مباراة أخرى، وقرار 

البقاء ال يعتمد علي وليس في يدي«.
وأكد كوبر أن الفريق كان يلعب بشكل 
جيــد دفاعًيا، وســيطر علــى الكرات 
 15 الهوائية، ولكنه أخطــأ فقط في 

دقيقة.

عــن  و
مســتــــوى 

املنتخب  جنــم 
صالح،  محمد 

أحــرز  الــذي 
الفراعنة  هدف 

مــن  الوحيــد 
قال  جزاء،  ضربة 

املدرب األرجنتيني: 
»أعتقد أنه ال ميكن 

فــي  نشــكك  أن 
أهميــة صــالح، لقد 

كان فــي وضــع جيــد 
وحالته جيــدة، أنا فخور 

بجميع الالعبني«.
كان  طبيا  »صالح  وتابع 
جاهــزًا، لكــن الوضع 
بعض  أثر  رمبا  البدني 
علــى  الشــيء 
اجلسدية،  قدرته 
أن  أرغــب  كنت 
يشارك معنا في 
هنا،  املعسكرات 
عدم  نفضــل  وكنا 

إصابته، وهذا أحزننا«.

كوبر: سقطنا أمام روسيا بسبب 15 دقيقة سيئة

تشيريتشوف يرد على احتماالت فوز الدب باللقب

تقرير

محمد صالح يحتفل بهدف مصر الوحيد في شباك روسيا

موسكو ـ وكاالت:
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، جنم ريال 
مدريد، الهدف األول ملنتخب بالده، أمام نظيره 
املغربي، عصر أمس، فــي إطار اجلولة الثانية 

من دور اجملموعات بكأس العالم.
وجــاء الهدف مــن ضربة رأس قويــة، للدون 
الدقيقة اخلامســة، من عمر  البرتغالي، في 
املباراة، التــي تقام على ملعــب لوجنيكي.
واســتعاد رونالدو، صدارة هدافــي املونديال 
برصيــد 4 أهداف، بفــارق هدف عــن أقرب 

مالحقيه، الروسي دينيس تشيرشيف.
وكان رونالدو، قد سجل هاتريك، في شباك 
إسبانيا، خالل املباراة التي انتهت بالتعادل 
اإليجابي 3-3، فــي اجلولة األولى باجملموعة 
الثاني  الهدف  تشيرشيف،  الثانية.وسجل 
لروســيا في مرمى منتخب مصر، باجلولة 
الثانية للمجموعة األولــى، رافعا رصيده 
إلى 3 أهداف فــي البطولة.وكان الالعب 
ثنائية في مرمى  الروســي، قد ســجل 

املنتخب السعودي باجلولة األولى.

رونالدو يستعيد صدارة
موسكو ـ وكاالت: هدافي المونديال

اليابان صباح أمس  اســتيقظت 
الوطني  املنتخــب  توهــج  على 
بعدما حقــق فوزه التاريخي على 
كولومبيــا لترتفع الروح املعنوية 
زلزال  بعدما ضــرب  لليابانيــني، 
قوي أوساكا ثاني أكبر مدينة في 

البالد.
واحتفل مشــجعون في منطقة 
بعــد  طوكيــو  فــي  شــيبويا 
مشــاهدة فوز اليابان )2-1( على 
كولومبيــا بــكأس العالم أمس 
األول، واحتشــد كثيرون ما أجبر 
الشــرطة على التدخــل وإعادة 

النظام للمكان.
وهز زلزال قوتــه 6.1 درجة مدينة 
أوســاكا يــوم اإلثنــني، وقتل 5 
إصابة  في  وتســبب  أشــخاص 

املئات.
احملليــة،  الصحــف  ونشــرت 
صــورًا الحتفــال العبــي اليابان 
بقميصهم األزرق الشــهير على 
الصفحات الرئيسية أمس، بينما 
أشار يوشيهيدي سوجا املتحدث 
باســم احلكومــة إلــى أن بالده 
حققت أول انتصار آســيوي على 
منتخب مــن أمريكا اجلنوبية في 

تاريخ كأس العالم.

الفوز يرفع معنويال 
اليابان بعد الزلزال



بغداد ـ الصباح الجديد:
ثمن احتــاد املبارة املركــزي، دور 
قائد عمليات بغداد اللواء الركن 
جليــل الربيعــي ملســاهمته 
الفعالة في تامني وجناح بطولة 
اقيمت  التــي  الدولية  بغــداد 
فلســطني  فندق  فــي  مؤخراً 

مبشاركة 8 دول عربية واوروبية.
وقــال رئيــس االحتــاد املركزي 
للمبارزة، زياد حسن، ان الربيعي 
سجل حضوراً كبيراً في حتقيق 
النجاحات وكانــت له بصمات 
واضحة بالتنســيق مع اجلهات 
الســاندة، حيــث كان حضوره 
في حفل ختــام البطولة دافعاً 
للجميــع، وتأكيــداً على دعم 
للنشــاطات  االمنية  القــوات 
الرياضية، واشــار حســن، إلى 
الربيعي، قدم  الركــن  اللواء  ان 
املنتخــب  لالعبــي  التهنئــة 
املراكز  ونيل  بتفوقهم  الوطني 
االولى في البطولــة التي يعد 
تنظيمها نصــراً عراقياً جديداً 
في ظل االجواء االمنة املستقرة 
النهوض  علــى  اجلميع  وتعاون 
وتقدمهــا  العــراق  برياضــة 
واســتعادة دورهــا الريادي بعد 

سنوات االبتعاد القسري.

كمــا، ثمــن حســن، دور وزارة 
شؤون  دائرة  والرياضة/  الشباب 
قســم  واحملافظات/  االقاليــم 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
دعم  في  وجهودها  الرياضيــة، 
املشترك  بالتنســيق  البطولة 

مع اللجنة االوملبية الوطنية.
وتابــع ان احلضور فــي االفتتاح 
التــي  للبطولــة  والنهائــي 
استمرت يومان، كان كبيرا ضم 
اعضاء مجلس نواب، وممثلني عن 
وزارة الشباب والرياضة واللجنة 
األوملبيــة ومديرية املرور العامة 
النجاح  عززت  وجهات ســاندة 

التي  الذي حتقق فــي البطولة 
اقيمت لفئة ســالح الســيف 
العربــي مبشــاركة 32 العبــاً، 
مثلــوا دول ) العــراق وســوريا 
واملغرب واليونــان وإيران وتركيا 
بلقبها  وفاز  وكرواتيا(،  وأرمينيا 
العب املنتخب الوطني مرتضى 
حســن علــى زميلــه محمد 
فاخــر فــي املبــاراة النهائية، 
فيما حل فالحــي اإليراني ثالثاً 
كايا،  التركــي،  حســاب  على 
محمد  الشــاب  العراقي  وتوج 
عــالء بكأس أفضــل العب في 

البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

او احلكم  الفيديــو  دخلت تقنيــة 
املساعد، حيز التنفيذ ومت اعتمادها 
العالم  رســميا في نهائيات كأس 
اجلارية في روســيا، ليكون املونديال 
الروســي األول الذي يتــم تطبيق 
هذه التقنية في مبارياته، للتقنية 
من  التقليل  علــى  القدرة  اجلديدة 
التطور  مواكبة  وكذلــك  االخطاء 
يتدخل  الذي  احلديــث  التكنلوجي 
في عالم كــرة القدم فــي حاالت 
معينة منها احتساب ركالت اجلزاء 
او األهداف او احتســاب البطاقات 

امللونة.
ومت اقــرار احتســاب ركالت جــزاء 
أســهمت فــي حتقيــق التفــوق 
ملنتخبات منها فرنسا والسويد في 
مونديال روسيا الذي انطلق يوم 14 
اجلاري ويستمر حتى 15 متوز املقبل.

اجلديدة،  التقنيــة  عــن  وللحديث 
تلتقي  ان  اجلديــد«  »الصباح  ارتأت 
بعــدداً مــن أهــل الشــأن ليدلوا 

بدلوهم فكانت هذه السطور:
الربيعي،  كاظم  األكادميي،  الدكتور 
قــال: ان التقنية مهمــة جدا، اوال 
البعــاد الغنب للفرق التي تســجل 
الهدف وال يحتســب، بسبب عدم 
رؤيــة احلكــم للحالــة او تغاضى 
الالعبون  التــي يظهرها  احليل  عن 
للحصــول علــى ركالت جزاء مس 
بيديه  الدفاع  او مسك  باليد  الكرة 
ثانيــا يحترس الالعبون  للمهاجم، 
ارتــكاب مخالفات جســيمة  من 

يكشفها جهاز الفديو.
ويضيــف: الســلبيات مــن هــذا 
للجمهور  الصدمة  تولد  التطبيق  
بعد الغاء او احتساب هدف، التوقف 

يولد امللل للجمهور ويقتل الفرحة 
االمر  ســيصبح  ولكــن  مؤقتــا، 

طبيعيا بعد فترات من التطبيق.
من جانبه، قــال عضو جلنة احلكام 

االحتاد  الدكتور في  املركــزي، 
: محمــد  ب عــر
ت  ر قــر
لفيفا  ا

استخدام تقنية الـفيديو ألول مرة 
في كأس العالم في نسخة روسيا 
2018، وذلــك بعــد أن مت جتربتهــا 
احملترفني  دوريــات  العديــد من  في 
في العالــم، مثل الــدوري األملاني، 

واإليطالي واألمريكي.
أن اســتخدام تقنية  البعض  ويرى 
حكــم الفيديــو  قد تأخــر، فيما 
اســتخدامه  أن  اآلخر  البعض  يرى 

ســابق ألوانه، وذلك ألنها تؤثر على 
قرر  ذلك،  وبعد  املباراة..  انســيابية 
االحتاد الدولي لكرة القدم استخدان 
تقنية مســاعد احلكم الفديو في 

كأس العالم في روسيا.
إلى ان حاالت اســتخدام  ويشــير 
الـــVAR واضحًة ومحــدددًة جداً، 
وســيقوم احلكام باللجوء للفيديو 
4 حــاالت هي:  للمســاعدة فــي 

األهــداف، احتســاب ركالت اجلزاء، 
املباشــرة،  احلمــراء  البطاقــات 

وتصحيح القرارات.
وتنص اللوائح علــى أن احلكم هو 
صاحب القــرار النهائــي، وأن هذا 
القرار يظل قائماً حتى يثبت خاطئ 
متامــاً؛ ســيكون من حــق احلكم 
مشــاهدة احلالــة املشــكوك بها 
لن  اجلديد،  القانون  وبحسب  فقط، 

يتم احتســاب الهدف الذي يدخل 
باخلطأ.

ويضيــف: هنــاك قدراً كبيــراً من 
 ،VARاالنتقــادات محاط بتقنية الـ
أثناء جلوء  أبرزها هو تعطيل اللعب 
الذي قد  احلكم للفيديو، وهو األمر 
الشيء  بعض  طويالً  وقتاً  يستغرق 
يتســبب في حالة مــن القلق بني 

اجلمهور والالعبني.
عدة  وفوائد  إيجابيــات  ان  ويتابــع 
ضمن هــذه التقنية التــي تخدم 
أكثر  تصبح  فاللعبــة  القدم،  كرة 
عدالً باجملمــل العام، فال يوجد فريق 
يســتطيع تســجيل هــدف غير 
شرعي، وال العب يهرب من العقوبة 
املنافس خلف  علــى  االعتداء  بعد 
ظهــر احلكــم، كما ال يســتطيع 
احلكم املساعد إلغاء هدف صحيح، 
مــع إمكانية منــح ركلــة اجلزاء 
للفريق الذي يستحقها إن لم تكن 

احلالة واضحة للحكم الرئيسي.
العدل مطلب رئيسي  وكذلك، فان 
رياضة، والفيديو سيزيد من  في أي 
القدرة على التعامل بشــكل عادل 

مع كل الفرق.
الدولي  احلكــم  يرى  من جانبــه، 
املساعد »نخبة آســيا«، الدكتور 
واثق مدلل، فقال: كنت من اشــد 
املعترضني على هذه التقنية ولكن 
بعــد التجربة فــي كأس العالم 
انا مع حتقيــق العدالة، مبينا انه 
يشــترط ان يتم محاسبة احلكم 
األول قبل  كتقييم علــى قــراره 
التصحيح، كي يبتني الصالح من 

الطالح.
انه لم يشــترك حتى  وذكر مدلل، 
اآلن في مبــاراة مت تطبيــق تقنية 
غير معتمدة  النهــا  فيها  الفيديو 

حتى اآلن في مباريات قارة آسيا.

متخصصون: هذه إيجابيات تقنية الفيديو 
دخلت حّيز التنفيذ للمرة األولى في تأريخ كأس العالم 

تقنية الفديو في املونديال

درع الوزارة إلى قائد عمليات بغداد
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نعم للعطاء.. ال لألسماء
اصبحت كرة القدم، ساحرة اجلماهير، تزداد إثارة 
مع كل بطولــة عاملية، فكيــف اذا كانت على 
وزن نهائــات كأس العالم التي تدور رحاها كل 4 
ســنوات، لتحط هذه املرة بنسختها الـ 21 في 
روسيا، فاملنافسات تبدو مثيرة بعد انتهاء الدور 

األول، ومع بدء دورها الثاني.
العرب، لم يســجلوا، اال االخفاقــات املتوالية، 
فهذا املنتخب املصري تعرض للخســارة الثانية 
في اجملموعة االولى، وجاءت امام الدب الروســي 
مضيف البطولــة بثالثة أهداف جاء بشــكل 
ســريع، مقابل هــدف للفرعون هــداف الدوري 
اإلجنليــزي محمد صــالح جاء من ركلــة جزاء، 
وسبق ملنتخب ارض النيل، ان خسروا اللقاء األول 
أمام أوروجواي بهدف من دون مقابل ليشــرعوا 
بلملمة معداتهم في طريق العودة إلى القاهرة.

في حني اطاح الروس باجلولــة االولى باملنتخب 
السعودي بنتيجة كبيرة قوامها خمسة أهداف 
من دون رد ليتأهــل صاحب األرض إلى دور الـ 16 
من دون النظــر لنتيجة مباراتــه االخيرة امام 

أوروجواي.
تونس هي األخرى، خســرت اللقــاء األول امام 
منتخب إجنلترا، بهدف مقابل هدفني، في مباراة 
حفلــت بندية علــى مدى الشــوطني، وقبلها 
خســرت املغرب من إيران بهدف جاء في الوقت 
القاتل بنيران صديقة، لتــزداد أحزان العرب في 

مالعب روسيا اجلميلة!.
مباريات مونديال روسيا 2018، التي تتواصل حتى 
15 متــوز املقبل، تؤكد ان العطــاء هو الفيصل، 
وليســت االســماء الرنانة لها الدور األكبر في 
احلسم، حيث الحظنا جنوم العالم وهم يعجزون 
عن قيادة فرقهم إلى الفوز، وخرج العديد منهم 

بفشل ذريع من اجلولة األولى!!.
نعم، العطاء فقط، هو الذي يتصدر املشهد، فيما 
غابت بهرجة األسماء، متوقع ان تشهد املباريات 
الالحقة تنافساً عالياً وساخناً بني املنتخبات ال 
32 املوزعة على قارات العالم، الصورة تكاد تكون 
واضحــة، واألوراق تبدو مكشــوفة بنحو كبير، 
وطريق الــدور التالي، يبقى وعراً، لكن هنالك من 

يسلكه بدقة، متالفياً الصعاب نحو بلوغ اجملد!.

بغداد - حسام عبد الرضا *
بدأ منتخبنا الوطني للشــباب لكرة اليد معسكره 
التدريبــي أمس في تونس خالل املدة من 19 لغاية 30 
حزيران اجلاري، اســتعدادا للبطولة االســيوية والتي 
ستقام في ســلطنة عمان خالل املدة من 16 لغاية 
26 متــوز املقبل، حيث من املؤمل ان يخوض املنتخب 5 
مباريات جتريبية مع فرق اإلفريقي والترجي واحلمامات 

واملهدية.
وضم وفد منتخبنا الشــبابي في املعسكر من رياض 
عبد الرضا نائب رئيس االحتاد املركزي لكرة اليد رئيسا 
للوفد و الكادر التدريبي للمنتخب بقيادة الكابنت خالد 
عدنان ورعد عبد رمضان مدرب مســاعد ومصطفى 
ياســني مدرب حراس املرمى ومهند فته علي معاجلا 
وحسني عيدان إداريا للوفد  وتضم تشكيلة املنتخب 
16 العبا وهم: منتظر قاســم وسامر مشتاق وأكرم 
محمد وعــالء جواد واألمير علي جاســم وحســن 
ابراهيم وكرار كاظم وحسن عبد املهدي وأحمد خالد 
وعلي محمد وعالء محمد وســجاد طالب وعلي كرمي 

ومنتظر ناظم وسجاد مصطفى محمد غصاب.

* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

»شباب اليد« إلى تونس 

مفكرة اليوم/ كأس العالمـ
كرواتيااألرجنتين أسترالياالدنمارك بيروفرنسا3:00   6:00 9:00

بغداد ـ سلمى الُجميلي*

منتظر فــاروق العــب منتخب تنس 
الطاولة والعب نادي وسام اجملد حاليا, 
هو مــن مواليــد 1997 ويبلغ عمره 
الرياضــي احد عشــر عاماً, شــارك 
بالعديــد مــن البطــوالت اخلارجية 
التي نال فيها عدة أوسمة منوعة.. 
حلمه ككل رياضــي وهو احلصول 
على الوســام االوملبي لذا يسعى 
جاهدا مع ُمدربيه لتحقيق حلمه 
ليلتحق بركب الالعبني االوملبيني.
دخل الرياضة عام 2007 ُمكتسبا 
أســس اللعبة من اول مدرب له 
هو سالم محمود الذي كان أول 

من تلقى تدريباته منه, واالندية التي 
مثلها هي نادي الشــباب واالشــراق 

واجليش  ونادي وسام اجملد .
ليتلقى مهــارات التدريب من مدربيه 
كرمي حمــود,  فالح يحيــى, حكمت 
»ســانتوس«,  فاضل  علي  شــفيق, 

جاسم كاتب, جمال جالل.
أولى اجنازاتــه كان في اإلمارات 2011 
بطولــة العالم للشــباب ومتكن من 
بلوغ فضية منافســات الفئة 4 , ثم 
نال ذهبية الفرقي والفردي في الدورة 
 2013 ماليزيا  للشــباب  اآلســيوية 
وذهبيتي بطولة أسياد الشباب 2018 
)IWAS( في البرتغال  وبطولة العالم 

والتي تُعد من أغلى اجنازاتي. 
أهميــة الرياضة لــذوي االحتياجات 

هــي تعزيــز الثقة وبناء شــخصية 
الفرد اكثر من حيث اجلانب النفسي 
واالجتماعــي بدرجــة كبيــرة جداً, 
تعطيهم  للرياضــة  فممارســتهم 
القدرة علــى االندماج مــع اآلخرين 
ويســتطيع من خاللهــا أن يثبت ملن 
حوله انه قادر على أن يُبدع في شيء 
قــد ال يســتطيع غيــره أن يقوم به 
ثم  وامكانياته, ومن  بفضل قدراتــه 
يكســب اعجاب من حولــه, وبذلك 
يستطيع أن ينتقل من حالة الضعف 
واليأس الى االفتخار واالعتزاز بالنفس.
أما دور االعالم فأكد غيابه لألســف 
التي  الباراملبية  اجنــازات  معظم  عن 
جتاوز منال العبوها اضعاف ما يحصل 
عليــه االحتــادات االوملبية ال ســيما 

كرة القدم التي حتتكــر االضواء لها 
اال  الكبيرة  االجنــازات  ورغــم  فقط. 
اننا لالن مهمشــني من قبل القنوات 

الفضائية.
والــده هو قدوتــه في احليــاة, ومن 
يســتحق لقب جنوم الباراملبية برأيِه 
هــم زميليــه الرباع رســول كاظم 
واملبارز عمار هادي, أما من يراه صاحب 
الفضل مبا وصل إليه فهم شــقيقه 

عمار فاروق واملدرب كرمي حمود.
آخر حديثــه هو امتنانه لعائلته التي 
تدعم مســيرته الرياضية, باإلضافة 
إلــى كافة أعضــاء احتــاده ومدربيه 

ُمثمناً جهودهم جميعاً.

* إعالم الباراملبية

العب منتخب تنس الطاولة .. منتظر فاروق:

ذهبية العالم )IWAS( أثمن إنجازاتي

تقرير

منتظر فاروق

بغداد ـ الصباح الجديد:
جترى يــوم غٍد اجلمعــة 4 لقاءات 
الكرة  لــدوري   33 اجلولــة  ضمن 
امليناء  مبــاراة  فتقــام  املمتــاز، 
املدينة  ملعــب  فــي  والطلبــة 
الرياضيــة، ويضيــف كربالء في 
ملعبــه فريق نفط اجلنــوب، اما 
فســيكون  الصناعــة  ملعــب 
الصناعــات  للقــاء  مســرحا 
الكهربائيــة وزاخــو، ويلتقي في 
النجــف فريقــي نفط  ملعــب 

الوسط والسماوة.
وتقــام الســبت 6 مباريات، ففي 
أهل  يســتقبل  النجف  ملعــب 

الدار فريق الزوراء متصدر الترتيب، 
والديوانية  اجلويــة  مبــاراة  امــا 
فســتجرى في ملعب الشــعب 
الدولــي، ويتواجــه أمانــة بغداد 
الشــرطة،  فريق  امام  ملعبه  في 
فيمــا يلعب النفــط واحلدود في 
البحري  ويلتقي  الصناعة،  ملعب 
والكهرباء في ملعب الزبير، وتقام 
مباراة نفط ميسان وفريق احلسني 

في ملعب األول.
يشار إلى ان نادي الزوراء يقف في 
صدارة الترتيب وله 75 نقطة، اما 
اجلويــة ثاني الالئحــة فيمله 69 
 68 الترتيب  ثالث  وللنفط  نقطة، 

نقطة وللشرطة 67 نقطة، فيما 
ميلــك فريق الكهربــاء 50 نقطة 

باملركز اخلامس.
صراع الهدافني يشــير إلى تفوق 
القوة اجلوية وله  أمجد راضي من 
19 هدفاً، في حني لالعب الصناعا 
الكهربائية منار طه 17 هدفاً، اما 
في املركز الثالث فقد حل 5 العبني 
برصيد 16 هدفا لكل منهم، وهم 
"وسام ســعدون فنجان من نفط 
ميســان ومحمد داود من النفط 
وعالء عبد الزهرة ومهند علي من 
نفط  من  عباس  وعالء  الشــرطة 

الوسط".

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلــق فــي الســاعة الرابعــة 
وخمــس واربعني دقيقــة من عصر 
اليوم اخلميــس مباريات الدول األول 
ملنافســات أنديــة بغــداد للدوري 
التأهيلــي بكرة القــدم املؤدي إلى 
دوري الدرجــة املمتــازة للموســم 
املقبــل 2019/2018.. ففــي ملعب 
اخلطوط  فريقي  يلتقي  بغداد  أمانة 
ملعب  يضيف  فيما  واملهندســني، 
وشــباب  الصليخ  مباراة  الكهرباء 

واجليش  الصناعة  اما مباراة  العدل، 
فيما  الكرخ،  ملعب  في  فســتقام 
ســتقبل ملعــب الصناعــة لقاء 

فريقي االتصاالت والدفاع املدني.
واعلنــت جلنة املســابقات في احاد 
الكرة، جــدول مباريات الدور الثاني، 
املقبل،  االحد  يوم  الذي ســينطلق 
فيلتقي شــباب العــدل واخلطوط 
مبلعب الكرخ، في حني يضيف ملعب 
الصناعة مباراة اجليش واملهندسني، 
اما ملعب الكهرباء فيضيف مباراة 

ويلعب  والصليــخ  املدنــي  الدفاع 
االتصــاالت والصناعــة في ملعب 

أمانة بغداد.
كما حددت جلنة املســابقات، اليوم 
لبــدء مباريات  اخلميــس، موعــداً 
ملنطقة  التأهيلي  لدوري  األول  الدور 
يلعب  حيــث  األوســط،  الفــرات 
فريقيا القاســم واملثنى في ملعب 
القاســم، ويضيف ملعــب الغدير 
مباراة الهندية وعفك، وحصل فريق 

الكوفة على انتظار.

اليوم.. بدء »تأهيلي« بغداد والفرات األوسط

غدا.. 4 لقاءات في الجولة
»المبارزة« يثّمن دور قائد عمليات  33 لدوري الكرة الممتاز

بغداد في نجاح بطولة بغداد الدولية

 يشيد بتظافر جهود »الشباب والرياضة« و«األولمبية«
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ممكن أن ينجب البلد آالف املهندســن ، واملئات 
مــن احملاســبن ، وبعددهم من االطبــاء ، لكن 
يصعب عليــه أن ينجب مبدعن ميثلون بلدهم 
في عدد من احملافل الفنية والثقافية ، وممكن أن 
يتحمل املواطن أزمات املاء والكهرباء ، وتخسف 
الشــوارع مع تلوث البيئة ، ويبقى يعمل ويكد 
الى آخر العمر ، وممكن أيضا أن يبقى املســؤول 
في منصبه الى ما شــاءت لــه كتلته أو احلزب 
الذي ينتمي اليــه ، ولكن من غيــر املمكن أن 
نطلب من الفنان أن يبدع ويزيد من نشــاطه ، 
وهو محاط بعــدد ال ينتهي من األزمات ، كيف 
ميكن له أن ينجح وهو يــدور في حلقة البحث 

عن السكن ، وتأمن راتب له ولعائلته؟!
إستبشــرنا خيرا بعد مرحلة االنفتاح الثقافي 
واالعالمي والفنــي وحتى الدينــي ، بأن تكون 
لدينا مؤسسات ثقافية حاضنة للفن واالبداع 
العراقي ســواء كانت تابعــة للدولة أو قطاع 
خاص ، لكن لألسف وبرغم أن العراق من البلدان 
السينما واملسرح  التي ســبقت غيرها مبجال 
واألدب، وبرزت لدينا أســماء نافســت النجوم 
العاملين بقدرتها على االبهــار واالبتكار، لكن 
أعود وأقول، لألســف الــى االن لم تظهر جهة 
انتاجيــة )حكومية أو غير حكومية (، تأخذ بيد 
الفنان العراقي، أو تتبنى عمال معينا سواء كان 
مسرحيا أم سينمائيا، وحتى القنوات الفضائية، 
لــم تتحرك كداعمة أال علــى نطاق التلفزيون 
واملســرحيات التجارية املعبأة بالتهريج، أعمال 
نفذت بســرعة أثرت على موضوعة العمل، أو 
على التسلســل التاريخي لألحــداث، ومازالت 
ازمة دائرة السينما واملسرح قائمة من ناحيية 
اإلنتــاج، ومازال الفنــان العراقــي يبحث عن 
فضائية تدعم اعماله سواء باإلنتاج او بالعرض، 
وهل ميلك العراق على مستوى الوسط واجلنوب 
مؤسســة خاصة تعنى باإلنتــاج الفني؟ في 
جميع مجاالته .. هذا في الوقت الذي كثرت فيه 
مناشدات الشارع الثقافي والفني بضرورة دعم 
االبداع العراقي وتأمن حياته صحيا ومعيشيا، 
لكي يتفرغ الى الكتابة وينشغل بإبتكار اجلديد 
من الفن املســرحي والســينمي ، فهل سنرى 
في املســتقبل الكرمي مؤسسة او شركة تعنى 

مبوضوع اإلنتاج والتوزيع الفني؟
االن أيــن هو دور وزارة الثقافة ، فيما لو إعتمدت 
دائرة السينما واملســرح نظام التمويل الذاتي؟ 
وما لدينا من نتاجات ســينمائية فهي بجهود 
فرديــة متاما ، وحتــى املهرجانــات رفعت وزارة 
الثقافــة يدها عنهــا لتتولــى املهمة اجملالس 
احمللية في احملافظات بالتعاون مع املؤسســات 
االدبيــة والفنيــة ! ، إذن ما الــذي تبقى لوزارة 
الثقافــة لتقوم به؟ وما هي مهمتها بالتحديد 
وســط قرارات غير مدروســة أو معروضة على 
ذوي االختصاص ، الســيما وهي تؤثر على تاريخ 

وسمعة الفن العراقي ،، ممكن نفهم؟

ممكن؟
أم غير ممكن؟ 

حذام يوسف طاهر

صالح حسن
 

»يبــدو أننــا لن نتوقــف عــن التفكير 
بكلكامــش«- هذا ما قاله أحــد النقاد 
الهولنديــن عند صــدور ترجمة جديدة 
مللحمة كلكامش قبل أربع ســنوات في 
أمســتردام. وأعتقد أنه علــى حق متاماً، 
فقد صــدر حتى اآلن أكثر مــن أربعمئة 
كتاب باللغــات األجنبية عــن امللحمة، 
باإلضافة إلــى عدد من الكتــب باللغة 
العربية. لكن كتاب الدكتور صالح نيازي 
الشاعر واملترجم »فن الشعر في ملحمة 
كلكامش« الصادر عن دار املدى هو شيء 
مختلــف متامــاً ويبحث فــي قضايا لم 
تتناولها الدراســات العربية التي بحثت 
في ملحمة كلكامــش. ليس هذا وحده، 
بل إن طريقته في التحليل غير مسبوقة 
في الثقافــة العربية مــا يجعل كتابه 
مختلفاً وجديداً وشيقاً إلى درجة كبيرة. 
كيف تعمل احلــواس في امللحمة، ما هو 
تأثير الصمت فيها، وهل رفض كلكامش 

اخللود حينما رأى أوتو - نبشتم؟
في املقدمة الوافية يشير نيازي إلى أغلب 
النقاد واملترجمن الذيــن كانت امللحمة 
مادة خصبة بن أيديهم ويوضح بشــكل 
تفصيلــي طريقة كل واحــد منهم في 
نظرته إلــى امللحمة وطبيعــة البحوث 
التي قدموها في هــذا الصدد. وقد بدت 
قصيرة  أنطولوجيــا  لوحدهــا  املقدمة 
في غاية األهمية ملــن يريد أن يبحث في 

ملحمة كلكامش في املستقبل.
يتألــف الكتاب من عشــرة فصول، كل 
فصوله تبحث في تقنيات كتابة امللحمة 
ســواء كانت شــعرية أو مســرحية أو 
فلسفية أو أســطورية. ولو صح افتراض 
النقاد األجانب بأن امللحمة عمل مسرحي 
فإننا نكون أمام أول عرض مســرحي في 

تاريخ األدب.
يذكــر متبــل، مترجــم امللحمــة إلــى 
اإلنكليزية، أنه كان يشــعر بأنه يتعامل 
مع نص درامــي مقدس. ويقول نيازي وهو 
بصدد معاجلة تقنية الدراما في امللحمة 
»تبدأ امللحمة بالراوية. الراوية الذي ميهد 
لظهور بطــل امللحمة مبقدمة احتفالية 
أو بأنشــودة تســبيح. يذكر لنا صفات 
البطــل ولكنه ال يذكر اســمه. من تلك 
الصفات، التي يحتفل بها الراوية ويدعو 
القوم للتغني بذكــرى صاحبها، أنه رأى 
كل شــيء وعرف جميع األشياء«، وهو ما 
يسمى في املسرح باملشهد االستهاللي 
الذي ميهــد جملريات احلــدث الدرامي الذي 
سيقع بعد قليل. ويضيف الدكتور نيازي 
»وحتى يتأكد السامع أو القارئ مما يسرده 
الراويــة، فإنه يقرر أن كل ما مر به البطل 
من جتارب فهو مدون على احلجر، أي ميكن 
إليه وقراءتــه )فنقش في نصب  الرجوع 
من احلجر كل مــا عاناه وخبــره( وبذكر 
انتقالة  الراوية  بنا  ينتقل  املنقوش  احلجر 
حضارية مهمة، حيث أوصلنا إلى مرحلة 
البناء أي االستقرار البشري في املدن وهي 
ال ريب انتقالة من العقلية الشــفاهية 
إلــى العقلية التدوينية«. هــذه هي إذن 
صفات الشخص األول في املسرحية، وهو 

كلكامش بطبيعة احلال.

تقنية الصمت وداللة التكرار
وعن تقنية الصمــت في امللحمة ورحلة 
كلكامش وأنكيدو لقتل خمبابا يتساءل 
الدكتور نيازي: ملاذا أمعن الراوية بتفاصيل 
الرحلة وبالساعات الكثيرة العدد؟ فهذه 
الرحلة كأيــة رحلة أخرى فــي امللحمة 
صامتــة وخالية من احلــوار. يقول نيازي 
»هذا الصمــت يعطي أهميــة إضافية 
فنيــة للمســافة والزمن فــي آن واحد. 
وهــو في عن الوقت يصــور لنا كم كان 
الرجــالن متعبن. إذن كيف ســيحاربان 
خمبابا املارد«، وبالتالي كيف سينتصران 
عليه؟ تقنية التكــرار في امللحمة، التي 
لم ينشــغل النقاد بها كثيراً، وحتى طه 
باقر نفسه، رغم أنها من أوضح معاملها 
ورمبا من أهم خصائصها الفنية، يعيرها 
الدكتور صــالح نيازي الكثير من األهمية 
ويستعن برأي موران الذي يقول إن البناء 

يتمفصل  إمنــا  امللحمة  في  األساســي 
الزمنيــة املتصلة  املدد  بالتكرار، تكــرار 

بالرموز.
املدد الزمنية ثالث:

ستة أيام وســبع ليال، رموز االستحمام 
وتغييــر املالبس، رموز للتحــول الداخلي 
كما يشرح ذلك موران نفسه حن يصف 
املدة الزمنية األولــى عند اتصال أنكيدو 
باملومــس ملدة ســبعة أيام وســبع ليال 

بتواصل.
أما املدة الزمنيــة الثانية فتتكرر حينما 
يرفــض كلكامش أن يســتحم أو يلبس 
مالبس البشــر حينما كان يتفجع على 

موت صديقه أنكيدو.
والثالثــة حن يطلب أوتو - نبشــتم من 
كلكامش أن ال ينام ســبعة أيام وســبع 

ليال حتى يعطيه سر اخللود.
يعلق الدكتور نيازي على ذلك قائالً: »ليس 

التكرار في ملحمة كلكامش مجرد عادة 
كالمية كما ظن طه باقــر، ويبعث على 
الســأم وامللل وال يقتصر على رقم زمني، 
ســبعة، كما ظن مــوران، وال فائضاً عن 
احلاجة، فحذف منه ســتيفن ما شاء في 
ترجمته حسب ذوقه الشخصي. التكرار 
كأية حيلــة فنية ال بد من اســتقرائها 
والتدقيق فيها، ال بد من تعين ما موقعه 
وما توقيته ومــا مكانه وما ظروفه«. وما 
والظروف،  واملــكان  التوقيت يختلف  دام 
تلــك  بتعــدد  التكــرار  دالالت  تتعــدد 
االختالفــات. ويقوم نيــازي بتقدمي أمثلة 
علــى ذلك من أجزاء كثيــرة من امللحمة 
كل مثل له عالقة بالتكرار ولكن يختلف 
من حيث الزمان واملــكان وطبيعة احلدث 
الذي يعاجله. فــي الفصل الذي خصصه 
الدكتور نيازي للتشبيه في امللحمة، وهو 
ما لم يدرســه أي ناقد كما يقول، جملة 

طريفة تصف هذا العمل الشاق »ما من 
ناقد - على حد علمي - حاول دراسة هذه 
امللحمــة من حيث تقنياتهــا التأليفية 
دراسة نقدية تشــريحية، تلك التقنيات 
التي ما إن مير بها املــرء حتى يطير النوم 
من عينيــه«. هذه اجلملة تلخص بالفعل 
العمل الذي قام بــه الدكتور نيازي الذي 
نبش كل شــيء في امللحمة وقلبه على 

أكثر من وجه وأشبعه حتليالً.
كيــف يختلف التشــبيه فــي ملحمة 
كلكامش؟ يأخذ نيازي أمثلة من امللحمة 
ويقيــم عليها مقارناتــه وحتليالته مثل 
وصف كلكامش فــي بداية امللحمة: إنه 
موجة طوفان عاتيــة حتطم حتى جدران 
احلجــر. يقول نيازي: »أوالً خص الشــاعر 
املوجة مبوجة طوفانيــة ال غيرها، وخص 
اجلدران باجلــدران احلجرية ال غيرها. بهذه 
احليلــة الفنيــة البارعة فــي تخصيص 
األشــياء قرب الشاعر املعلومة الشعرية 
من اليقــن والواقــع، مبعــداً إياها في 
الوقت نفســه من اخليال. لكن قبل ذلك 
التأكيد في األبيات الســابقة على  كان 
مآثر كلكامش في بناء أسوار أوروك التي 
»تومض كالبرونز« وعلــى احلجر املفخور 
وعلى األســس القوية للبناء«. وفي مثال 
آخر يصف راويــة امللحمة أنكيدو قبل أن 
بالقول: يكســو  أوروك  إلى مدينة  يصل 
جسمه الشــعر/ وشــعر رأسه كشعر 
املــرأة/ ومنت فروع شــعر رأســه جدائل 
كشــعر نصايــا. يعلق نيــازي على ذلك 
بالقول إن هذه صورة أنكيدو قبل أن يدخل 

في مرحلة التحضر.
تأتي أهمية هذا التشــبيه مــن الترميز 
للتوحــش وللمرحلة الرعوية، بالشــعر 
املتروك على طبيعته، ال ســيما إذا قارنا 
تلك اجلدائل بشــعر كلكامــش وهو ابن 
املدينــة حينما عاد إلــى أوروك بعد قتل 
العفريــت خمبابا في غابة األرز: غســل 
كلكامش شعره الطويل وصقل سالحه/ 
وأرســل جدائل شــعره على كتفيه. إن 
كلمة غســل وصقل وأرســل تدل على 

أفعال إرادية بعكس شعر أنكيدو.
ثمة إشــارتان مهمتان في هــذا الكتاب 
تبدوان من حيث التحليل جديدتن للغاية 
فيمــا يتعلق مبلحمة كلكامش ســلط 
الدكتور نيازي عليهما الضوء، األولى رثاء 
كلكامش صديقه أنكيدو الذي مات دون 
أن يقوم كلكامش بدفنه ملدة ســتة أيام 
وســبع ليال، هذا الرثاء كما يعتقد نيازي 
غير موجه إلــى أنكيدو بقدر توجهه إلى 
كلكامش نفســه. إنه بذلك يرثي نفسه 
بعد أن عرف أنه ميت ال محالة. واإلشارة 
الثانيــة، وهي متعلقة باإلشــارة األولى 
على أية حال، حن شاهد كلكامش أوتو 
- نبشــتم الرجل الذي حصل على اخللود 
ممدداً على ظهره وال يقوى على شــيء.. ال 
يأكل وال يشرب وال ينام وال ميارس اجلنس، 
هــا أنا أنظر إليك يا أوتو - نبشــتم/ أنت 
مثلي، ال أجــدك تختلف عني/ أنت مثلي 
قوياً/  أبداً/ تصورتك محارباً  ولست غريباً 
القتال/  تصورتــك كالبطل على أهبــة 
فإذا بي أجدك ضعيفاً ممدداً على ظهرك. 
هذه الصورة البائســة عن اخللود لم تكن 
تخطر بخيــال كلكامش، لذلك أدرك إنه 
لم يكن يبحث عن هذا اخللود البارد فعاد 

إلى أوروك خائباً.

ملحمة كلكامش تبقى خصبة عند النقاد والمترجمين
دراسة

اصدارمتابعة

شعر

غالف الكتاب

اتحاد األدباء ينهي استعداده الجتماع األدباء 
العرب ومهرجان الجواهري 12

» شنكالنامة« للكاتب إبراهيم اليوسف

االنفالت من شرانق الجسد متابعات الصباح الجديد
 

أنهت اللجنة التحضيرية الجتماع املكتب الدائم 
العام لألدباء والكّتــاب العرب، ومهرجان  لالحتاد 
اســتعداداتها  عشــرة  الثانية  اجلواهري/الدورة 
واملنعقدتن  املتزامنتن  الكبيرتــن  للفعاليتن 

للمدة 26 - 29 حزيران اجلاري.
جاء ذلك فــي تصريح للناطــق اإلعالمي الحتاد 
أدباء العراق، الشــاعر عمر الســراي قائال:«بفرح 
بالغ ستســتقبل بغــداد ضيوفها مــن األدباء 
العــرب، واألدباء العراقين من محافظات الوطن، 
إذ ســيكون اليومان األوالن مخصصن الجتماع 
االحتادات األدبية العربية التي وصل عدد مدعويها 
إلى خمسن أديبا، ليســتمر مشوار اجلمال في 
يوميه الثالث والرابع مستوعبا فعاليات مهرجان 

اجلواهري بقائمة مدعوين تناهز املائتي أديب«.
وكان قــد اختار احتاد األدباء العــرب بغداد لعقد 
العراق لهذه  الــدوري، فتصدى احتــاد  اجتماعه 
املهمة، وأنهى اســتعداداته املتعلقة بتأشيرات 
العــرب، وتذاكر ســفرهم، وأماكــن إقامتهم، 
وعن هــذه التحضيرات حتدث الشــاعر د.عارف 
الساعدي/أمن العالقات العربية قائال:« أجنز احتاد 
اجلواهري ملف االستضافة فيما يخص احلاضرين 
واجملتمعن، فضال عــن اختيار محور فكري مهم 
ليرافق االجتماعات، ويشارك فيه األدباء العراقيون 
والعرب، وقد حمل احملور عنوان )ثقافة التنّوع في 
مواجهــة ثقافة العنف( تنقســم بحوثه على 

جلستن مكثفتن ليومن متتالين«.
ويذكــر أن هــذه التظاهــرة الثقافيــة حملت 
ومهرجانها  الفكريــة  وجلســتها  باجتماعها 
الشعري اســم الشــاعر الكبير مظفر النواب، 

بوصفه رمزا وطنيا وثقافيا وأدبيا.

أما عن اســتعدادات االحتاد ملهرجــان اجلواهري 
في دورته الثانية عشــرة حتدث الشــاعر مروان 
عــادل حمزة/أمن الشــؤون الثقافية في االحتاد 
قائال:«فاحت االحتاد العام احتادات احملافظات واملكاتب 
الثقافيــة لترشــيح ممثليهم، وبعد اســتقبال 
قائمة املرشحن، أضاف االحتاد نخبة من املدعوين 
األدباء، وسيســعى االحتاد ملشاركة  ميثلون كبار 

املدعوين في جلسات املهرجان املتنوعة«.
هذا وستشــهد هذه الفعالية تواصالً مميزا بن 
األدباء العرب وأخوتهم العراقين، في مشاركات 
فكرية وشعرية، تضمها أماكن عدة في عاصمة 
اإلبداع بغداد، إذ ســيكون مســاء يومي الثالثاء 
واألربعــاء 26-27 حزيــران موعــدا للجلســات 
الفكرية، ليفتتح صباح يوم اخلميس 28 حزيران 
مهرجان اجلواهري، على خشبة املسرح الوطني، 
الفنية  والفعاليات  الشعرية  اجللسات  وتستمر 

حلن اختتامها مساء اجلمعة 29 حزيران.

 
أوراق للنشــر-  دار  صدرت مؤخــراً عن 
القاهــرة- 2018الرواية الثانية للكاتب 
اليوســف بعنوان«  إبراهيم  الســوري 
شنكالنامه« و«شنكال« االسم الكردي 
التي تعرضت لغزو داعش في  لسنجار 
العام   2014، لتكون هذه الرواية إحدى 
السرديات التي قاربت حلظة ما من آالم 
الســبايا اإليزيديــات اللواتي انتهكت 
أعراضهن، أمام أعــن العالم كله، من 
دون أن يســتطيع أحد أن ينقذهن في 

اللحظة التي كن أحوج إلى ذلك؟!
جتري أحــداث الرواية مابــن منطقتي 
شنكال/ سنجار املنطقة التي يقطنها 
واملوصل،الرقة  القــدمي،  اإليزيديون منذ 
وغيرها من املدن الســورية والعراقية. 
أبطالها مــن اإليزيدين، مــا خال أحد 
الذي يعمل في مؤسسة  الرواة/املؤلف 
إعالمية فــي اإلمارات، ويهــزه نبأ غزو 
اإليزيديات  احلرات  وبيع  لشنكال  داعش 

إذ يظل مشغوالً  في أسواق النخاسة. 
بأمر اإليزيدين، ال سيما السبايا اللواتي 
يتم بيعهن وشــراؤهن من قبل بعض 

شذاذ اآلفاق، املأجورين.
ولــم تنس الروايــة اإلشــارة إلى بيئة 
شنكال، وأساطير اإليزيدين، وديانتهم، 
وبعض الرموز الدينية املقدسة لديهم، 
وتفجير مزاراتهــم ومعابدهم من قبل 
داعش. بل لم تنس اإلشــارة إلى اجملازر 
وكان  لهــا-  تعرضوا  التي  التاريخيــة 
املؤلف أول من سمى اجملزرتن األخيرتن- 

بالفرمانن، في مقاالت منشورة له.
وتعد الرواية إحدى املقاربات الســردية 
ورؤاهم،  اإليزيدين،  وعوالم  من طبيعة 
وأســاطيرهم، وأحالمهم، وعمق أملهم 
املتجدد. والرواية تقــع في حوالي 500 
ص من القطع املتوســط و تعتمد من 
دكتاتورية  تقنية كســر  الناحية على 
الراوي الواحد، من خالل تكنيك ذي لعبة 
واضحة، سلســلة، وعبر لغة بسيطة، 

هــي أقرب إلى لغــة الريبورتاج، ما خال 
تلــك الفصــول التي تتنــاول طقوس 
الديانة اإليزيدية، ورموزهم، فقد كتبت 

بلغة مختلفة..!
واجليربالذكرأنــه قد صدرت للشــاعر 
رواية بعنوان«  العام2017  اليوسف في 
لدى  اهتماماً  ولقيــت  احلرية«  شــارع 
القــراء والنقــاد، وتناول فيها شــارع 
ســكنه في مدينته-قامشــلي- الذي 
إرهابيي  أيــدي  للتفجيرعلى  تعــرض 

داعش!

سمية العبيدي

خلعت ثوبي البالي
مزقت حبالي

فأنا أطفو أطفو
كريشة غادرت صدر طائرْ

تتلوى في رقصة حلٍم
أسمو كطائرة ورقيْة هجرت راحة طفل 

رخوة
أرسم في صفحات االفق

مخلوقات ما كانت لي مرئية

ارسم رائحة الوردة والوردة
منســية..  ذكرى  تلمــس  وأصابعــي 

تبحُث.. تعبْث
أكتب شعرا أخضر ...

ال ليشطبه الرقيُب
وأمسح بأمنلتي ضفائري الظامئاِت الى 

غدر الكوثر
أسمو فوق جراحي

أسمو خلف قضباني الكانت ذهبية
فراشة غادرت شرانق اجلسد
وحققت ألف امنية منسية

أمتطي جياد الريح
كفرسان عصور مخملية

يصفعني مازحا خيط ريح ٍ
ميرح في حقل الفرح املتنامي معي

كطفل في دوامة
أنا والدوامة طفالن بال أقمطة ٍ
بال مغنطة جتذبنا الى واد ُمرمْل

أو نحو صخور يوثقها الرعُب
فتمكث في خدر جبلي , سجن أبدي

ال تنطق ال تشرب ال تأ ...
خلعت اجلسد البالي

 .. وقطفت من قائمة اإلحبــاط ُحّماَي 
ُسعالي

انفلتت عرباتي بال جُلِم
الى األبدية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

انطلق، أمس االربعاء، املؤمتر السابع 
للمنتجني فــي منظمة اوبك، في 
وقت أكد فيه العــراق موقفه مع 

اإلبقاء على االنتاج احلالي.
»املؤمتر  إن  النفــط،  وزارة  وقالــت 
الســابع لوزراء النفــط في اوبك 
وخارجهــا انطلــق علــى هامش 
االجتماع الوزاري السابع للمنتجني 
املنظمة  خارج  واملنتجني  اوبك  في 
التعاون من   - النفط  حتت شــعار 

أجل مستقبل مستدام«.
الــوزارة  باســم  املتحدث  وأكــد 
صحافي،  حديث  في  جهاد  عاصم 
ان »العــراق مع االبقاء على االنتاج 
احلالي للنفط من دون زيادة االنتاج 
للحفاظ على االسعار في السوق 

العاملية«.
وأضاف جهاد أن »العراق ســيقدم 
ورقة عمل يؤكــد فيها على جناح 
منظمة اوبك باحلفاظ على اسعار 
النفط فــي الســوق العاملية وان 
اتفاق عام ٢٠١٦ في اوبك أســهم 
اســعار  ودعم  االســتقرار  بعودة 
النفط في السوق العاملية«، مبيناً 
أن » العــراق يعمل علــى ان يكون 

موقفه داعم جلميع االعضاء«.
النفط  وزير  ان«  الى  واشــار جهاد 
ســيعقد  اللعيبي  علــي  جبــار 
النفــط  وزراء  مــع  اجتماعــات 
واجلزائــري  وااليرانــي  الســعودي 
ورئيس منظمة اوبك وباقي الوزراء 
ملناقشة مواضيع االنتاج واالسعار 
والعــراق معــروف عنــه موقفه 
التوافقــي الداعم جلميع االعضاء 

في املنظمة«. 
وبني ان »اللعيبــي بني اهمية ودور 
منظمــة اوبــك واملنتجني خارجه 
على اعادة االســتقرار الى السوق 
النفطيــة العامليــة بعــد تدهور 

االسعار«.
في السياق، قالت مصادر مطلعة 
النفط  منتجــي  نقاشــات  على 
إن  األربعــاء  أمــس  اخلليجيــني 
الســعودية تواجــه صعوبات في 
باحلاجة  اخلليجيني  رفاقهــا  إقناع 
إلى زيــادة إنتاج النفــط، وهو ما 

يضيــف املزيــد مــن التعقيدات 
قبيل اجتماع منظمــة أوبك هذا 

األسبوع.
وجتتمع منظمــة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( يــوم اجلمعة للبت 
في سياســة اإلنتاج وسط دعوات 
من كبار املستهلكني مثل الواليات 
املتحــدة والصني لتهدئة أســعار 
النفط ومــن ثم دعــم االقتصاد 
العاملي عن طريــق إنتاج املزيد من 

اخلام.
وقالت إيران يوم الثالثاء إن من غير 
املرجح أن تتوصــل أوبك إلى اتفاق 
بشــأن إنتاج النفط هذا األسبوع، 
لتفتح بذلك الباب أمام صدام مع 
الســعودية وروسيا اللتني تدفعان 
باجتاه زيادة كبيرة في اإلنتاج اعتبارا 
من متوز لتغطيــة الطلب العاملي 

املتنامي.
إن  مطلعــان  مصــدران  وقــال 
غيــاب توافق بــني منتجي النفط 
اخلليجيــني الذين عــادة ما يكون 
موقفهم موحدا يضيف املزيد من 

التعقيدات قبيل اجتماع اجلمعة.
وقالت مصادر إن احللفاء التقليديني 
والكويت  اإلمــارات  للســعودية، 
وســلطنة عمــان والبحرين، يرون 
أن اململكــة تســرعت جــدا في 
االســتجابة لدعــوات أميركيــة 
أثار  اإلنتــاج. كما  بزيــادة  طالبت 
التنسيق الوثيق بني الرياض وروسيا 

غير العضو في أوبك حفيظتهم.
وقال مصــدر بعد اجتمــاع لوزراء 
الثالثاء  مســاء  اخلليجيني  النفط 
آراء متباينة بشأن حجم  إن هناك 
زيادة اإلنتاج ومــا إذا كان مثل هذا 

اإلجراء يجب أن يكون تدريجيا.
وكانت روسيا اقترحت زيادة اإلنتاج 
من أوبك ومــن خارجها مبقدار 1.5 
مليــون برميل يوميا، وهو ما ينهي 
من الناحيــة العملية تخفيضات 
 1.8 اإلنتاج الراهنة التي تصل إلى 
في  وساهمت  يوميا  برميل  مليون 
إعــادة التوازن للســوق على مدى 
الثمانية عشــرة شــهرا املاضية 
ورفعــت أســعار النفــط إلى 75 
النفط  سعر  وكان  للبرميل.  دوالرا 
انخفض إلى 27 دوالرا للبرميل في 

عام 2016.
واجلزائر  وفنزويــال  إيــران  وتعارض 
والعــراق األعضــاء فــي أوبك أي 
تخفيــف في تخفيضــات اإلنتاج 
خشية أن يؤدي ذلك لتعثر األسعار.
غير أن أوبك رمبا تتوصل التفاق في 

اللحظة األخيرة يوم اجلمعة بشأن 
توافق على خفض زيادة اإلنتاج ألقل 
يوميا حســبما  برميل  من مليون 

ذكرت مصادر في املنظمة.
وقد يجري اتخاذ قرار بشــأن زيادة 
اإلنتــاج على الرغم من رفض إيران 
املشاركة فيه مثلما حدث من قبل 

في أوبك.
وظلت إيران العقبة الرئيسة التي 
تواجه االتفــاق، إذ قال وزير النفط 
اإليراني بيجن زنغنه يوم الثالثاء إن 
أوبك ال ينبغــي أن ترضخ لضغط 
من الرئيس األميركي دونالد ترامب 

لزيادة اإلنتاج.
وأضاف أن ترامب أســهم في زيادة 
األســعار عن طريق فرض عقوبات 
على إيران وفنزويــال العضوين في 
أوبك، وهو ما سيؤدي على األرجح 

خلفض الصادرات.
ويغــادر زنغنه فيينا يــوم اجلمعة 
قبل أن تعقد أوبــك محادثات مع 
املنتجــني من خارجها فــي اليوم 
التالــي، لكــن اجلهود مســتمرة 

إلقناع إيران باملشاركة في اتفاق.
وقالت املصــادر إن الســعودية ال 
تريد أن يُنظر إليها على أنها متارس 
الكثيــر من الضغط علــى إيران، 
بينما يُنظر إلى روسيا غير العضو 
أنهــا قد تكون  املنظمة على  في 

قادرة على إقناع طهران.
وقــال مصدران إن مــن املنتظر أن 
يحضــر زنغنــه جلنة وزاريــة يوم 
اخلميس. وال تشارك إيران عادة في 
روسيا  التي تشــمل  اللجنة  هذه 
وسلطنة  واإلمارات  والســعودية 

عمان والكويت واجلزائر وفنزويال.

انطالق مؤتمر أوبك السابع والعراق يؤكد االبقاء على االنتاج
السعودية.. لحشد دعم منتجي النفط الخليجيين قبيل اجتماع فيينا

عاصم جهاد: العراق 
سيقدم ورقة عمل 
يؤكد فيها على نجاح 
منظمة اوبك بالحفاظ 
على اسعار النفط في 
السوق العالمية وان 
اتفاق عام ٢٠١٦ في 
اوبك أسهم بعودة 
االستقرار ودعم اسعار 
النفط في السوق 
العالمية

جانب من املؤمتر
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متابعة الصباح الجديد: 

اعلنت املستشــارة االملانية انغيال 
اميانويل  الفرنسي  والرئيس  ميركل 
انهما يســعيان  برلني  ماكرون في 
الى وضع موازنة مشتركة ملنطقة 
2021 بهدف  اليــورو بحلول عــام 

توفير حماية افضل بوجه االزمات.
وقالت ميركل فــي مؤمتر صحافي 
»نتعهد اقرار موازنة ملنطقة اليورو« 
كما يطالب ماكــرون منذ مدة من 
اجل التضامن واالســتقرار في دول 

منطقة اليورو الـ19.
ان هذه  الفرنســي  الرئيــس  وقال 
املوازنــة املكونــة مــن »النفقات 
وااليرادات« ميكن وضعها عام 2021 
17 دولة أخرى في  شــرط موافقة 

منطقة اليورو على ذلك.
االعتنــاء  مهمتهــا  وســتكون 
بالبلــدان عندما تواجــه صعوبات 
بحســب قولــه، وستســاعد في 
بني  واالختالفات  حتدياتنا  »مواجهة 

اقتصاداتنا«.
وقالــت ميــركل ان هــذه املوازنة 
ميكن متويلها مــن خالل التحويالت 
االحتاد  او مــن موازنــة  الوطنيــة 

االوروبي.
ومــع ذلك، لــم تكشــف ميركل 

وماكرون عن حجمها.
وكان ماكرون دعــا الصيف املاضي 
الى موازنة من »عدة نقاط من الناجت 
اي مئات مليارات  االجمالي«،  احمللي 

اليورو، وهو مبلغ رفضته املانيا.
تــرددا حيال  املانيا  ابــدت  وطاملــا 
انشــاء مثل هذه القدرة التمويلية 
اخلاصــة مبنطقــة اليــورو، تخوفا 
من فكرة تشــجيع »احتاد لتحويل 
االموال«، ما يعني بوضوح ان الدول 
االكثر »فعالية«، مثــل املانيا التي 
تظهر فائضا في املوازنة، ســتكون 
مضطرة الى ان تدفع للبلدان التي 
تعتبر ان سياساتها متساهلة أكثر 

من الالزم مثل ايطاليا او اسبانيا.
النزاع  تواصــل  آخر،  على صعيــد 
التجاري بني واشنطن وبكني عندما 
هدد الرئيس األميركي دونالد ترمب 
بفرض رســوم جديدة تبلغ قيمتها 
بــني 200 و400 مليــار دوالر علــى 

الواردات الصينية.
وتعّد الرسوم اجلديدة احملتملة، التي 
بإمكانها أن تشــكل حصة األسد 
مــن إجمالي صــادرات الصني إلى 
الواليات املتحــدة، خطوة للرد على 

أعلنتها  التي  االنتقامية  الرســوم 
الصني اجلمعة علــى ما قيمته 50 
مليار دوالر من املنتجات األميركية.

لكن فــي حني تراجعت األســهم 
في »وول ســتريت«، دافع نافارو عن 
سياسة واشنطن التجارية اجلديدة 
أن الصني هي  الواضــح  قائاًل »من 
اخلاسر األكبر«، مشيرًا إلى أن بكني 
صّدرت بضائع تتجاوز قيمتها أكثر 
مــن 500 مليار دوالر إلــى الواليات 
املتحدة في العــام املاضي مقارنة 
باســتيرادها ما قيمتــه نحو 130 

مليار دوالر من اجلانب األميركي.
وأكــد مستشــار البيــت األبيض 
اتهامات واشــنطن للصــني بأنها 
استخدمت سلسلة من املمارسات 
غيــر املنصفة على غرار الســرقة 
حيــازة  وعمليــات  االلكترونيــة 
الشــركات بدعــم مــن احلكومة 
للتكنولوجيا  اإلجبــاري  والنقــل 
والقيــود علــى الصــادرات، وذلك 
بهدف الهيمنة عاملًيا على قطاعات 

صناعية متقدمة.
وقــال »مــن املهــم اإلشــارة هنا 
إلــى أن اإلجــراءات التــي اتخذها 
الرئيس ترمــب كانت دفاعية بحتة 
بطبيعتها«، مؤكًدا أنها »مصممة 

للدفــاع عن صفــوة التكنولوجيا 
الصني  ســلوكيات  من  األميركية 

العدائية«.
نافارو،  التقنيات، بحسب  وتتضمن 
اجلوي  الفضاء  غــرار  على  مجاالت 
وقطاع ســكك احلديد والشــحن 
االصطناعــي  والــذكاء  املتطــور 
والتكنولوجيــا احليويــة ومركبات 
الطاقة اجلديــدة والزراعة الدقيقة 

والروبوتات.
إلى خطة تطوير  أضاف، في إشارة 
صناعي صينية نددت بها واشنطن، 
)القطاعات( هي  بالقول إن »هــذه 
مستقبل العالم وأميركا، وال ميكن 
للصني أن تسيطر على 70 باملئة من 
اإلنتاج في هــذه الصناعات بحلول 
»الرئيس  إن  وقــال   .»2025 العــام 
ترمب ســيحمي جميع األميركيني 
الذين قد تســتهدفهم التحركات 

الصينية«.
وختم بالقول إن جهود إقناع الصني 
اآلن،  أسلوبها فشلت حتى  بتغيير 
رغــم جوالت عدة مــن املفاوضات، 
لكنــه أكــد أن »خطــوط هاتفنا 
مفتوحة كما كانت دائًما«، مشيرًا 
إلى أن »التحدث ليس مكلًفا، بينما 

ثمن التأخير باهظ«.

البيت األبيض: بكين الخاسر األكبر في النزاع التجاريتقـرير

اتفاق بين برلين وباريس على موازنة مشتركة لمنطقة اليورو

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أنهى املؤشــر العام لســوق العراق لألوراق املالية 
تعامالت أمس األربعاء، أولى جلساته بعد عطلة 
%0.69، عند مستوى 588.1  عيد الفطر، متراجعاً 
نقطة، خاسراً 4.07 نقطة، مقارنة مبستوى إغالق 

يوم اخلميس املاضي.
وتأثــر أداء البورصــة، بتراجع 5 أســهم، تقدمها 
مصــرف املنصور بنســبة %6.98، تــاله املصرف 
األهلي %2.44، ومصرف االســتثمار %2.38، وإنتاج 
األلبسة اجلاهزة %2.24، ومصرف بغداد بـ 2.22%. 

في املقابــل، ارتفع 4 أســهم، تصدرها الوطنية 
للصناعات الكيمياوية بنســبة %1.3، تاله مدينة 

ألعاب الكرخ %0.39، وبغداد للمشروبات 0.24%.
وتراجع حجم التــداوالت امس إلى 742.09 مليون 
ســهم، في مقابل 1.05 مليار ســهم باجللسة 
املاضيــة، كمــا انخفضت قيمة التــداوالت إلى 
369.96 مليــون دينار، في مقابــل 626.89 مليون 

دينار باجللسة السابقة.
وتصدر ســهم مصرف بغــداد تالعامالت حجماً 
وقيمًة، من خــالل تداول 268.75 مليون ســهم، 

بقيمة 118.39 مليون دينار.

لندن ـ رويترز:
توقف الدوالر اللتقاط األنفاس أمس األربعاء بعد 
أن سجل أعلى مستوى في 11 شهرا خالل اجللسة 
الســابقة لكن اخملاوف من نزاع جتاري متفاقم بني 

الواليات املتحدة والصني أبقت على حالة القلق.
وتنفست أسواق العمالت الصعداء بعد أن أشارت 
بكــني إلى ارتياحهــا لقوة اليــوان عندما حددت 
نقطة الوســط اليومية عند مســتوى أعلى من 

توقعات السوق.
وقــال ألفني تــان محلل أســواق الصــرف لدى 
سوسيتيه جنرال في لندن ”املستثمرون ينتظرون 
التطورات التالية على صعيد احلرب التجارية لكن 

املعنويات ما زالت مهتزة للغاية.“
واســتقر الدوالر في مقابل ســلة عمالت رئيسة 
ليســجل مؤشره 95.13 في انخفاض طفيف من 
مستوى 95.30 املســجل خالل اجللسة السابقة 

ويعد األعلى منذ منتصف متوز 2017.
وانخفض اليــورو 0.15 باملئة إلــى 1.1574 دوالر، 
ليظــل مهتزا بعــد أن تراجع إلى أدنى مســتوى 
في أســبوعني إثر دعوة ماريو دراجي رئيس البنك 
املركزي األوروبي إلى انتهاج الصبر في السياســة 

النقدية األوروبية.
ونزل الفرنك السويســري 0.1 باملئة إلى 0.9953 

فرنك للدوالر متخليا عن مكاسب اليوم السابق.

لندن ـ رويترز:
ارتفعت األسهم األوروبية عند الفتح أمس األربعاء 
لكن التعافي الطفيف لم ميح خســائر اجللسة 
الســابقة بفعل اســتمرار مخاوف املستثمرين 
بشأن النزاع التجاري بني الواليات املتحدة والصني.
وصعد املؤشر ســتوكس 600 األوروبي 0.6 باملئة 
في الســاعة 0730 بتوقيت جرينتش، وســجلت 
مختلف البورصات والقطاعات األوروبية ارتفاعات.
وكان ســهم كولرويت األفضل أداء، إذ قفز بأكثر 
من عشــرة باملئــة بعدما أعلنــت اجملموعة التي 
تدير سلســلة ســوبرماركت أنها سجلت أرباحا 
سنوية أعلى من املتوقع ورفع بنك باركليز السعر 

املستهدف لسهم الشركة من 38 إلى 41 يورو.
وزاد ســهم ميرســك الدمناركية للشحن بنحو 
ثالثة باملئة بعدما أعلنت الشركة عن تعيني مدير 

مالي جديد.
وكان سهم بيركيلي البريطانية للتشييد ضمن 
القليل من األسهم اخلاسرة إذ نزل 2.7 باملئة بعد 

إعالن الشركة نتائج العام بأكمله.
وزاد املؤشــر فايننشــال تاميز 100 البريطاني 0.7 
باملئة بينما ارتفع داكس األملاني 0.5 باملئة وصعد 

كاك 40 الفرنسي 0.3 باملئة عند الفتح.

أسهم المصارف تتراجع 
بمؤشر األوراق المالية

استقرار الدوالر أمام 
سلة عمالت رئيسة 

ارتفاع طفيف
ألسهم أوروبا الصباح الجديد ـ وكاالت:

كشــف تقرير جديــد أن قيمة 
ثماني شركات تكنولوجية كبرى 
تزيد علــى قيمة بورصات اليابان 

ومنطقة اليورو مجتمعة.
والشركات الثماني هي فايسبوك 
ومايكروســوفت،  وأبل  وأمازون، 
وغوغــل األميركية، زائــد بايدو 

وعلي بابا وتينسينت الصينية.
وبلغــت الرســملة الســوقية 
املشــتركة للشــركات الثماني 

5 ترليونات، بحســب تقرير بنك 
أوف أميــركا ميريــل لينتــش، 
الشركات  أن أسهم  إلى  مشيرًا 
التكنولوجيــة األميركيــة تزيد 
حتى علــى هذا الرقــم، إذ تبلغ 

قيمتها 6.6 ترليونات دوالر.
وأضاف التقرير إن هذا التضخم 
أدى إلــى قلــق مــن أن يكــون 
التفاؤل  في  أفرطوا  املستثمرون 
للشــركات  الربحية  بالقــدرة 
فــي  الكبــرى  التكنولوجيــة 

املستقبل.
ويبنّي مســح »بنك أوف أميركا 
إدارة  لشــركات  لينتش«  ميريل 
األرصدة فــي أنحــاء العالم أن 
»التجــارة األشــد ازدحاًما« في 
الشــطر األعظــم مــن العام 
على  الرهــان  كانــت  املاضــي 

األسهم التكنولوجية.
مايــكل هارتنيــت، كبير  وأدرج 
االســتثماريني  الســتراتيجيني 
في »بنــك أوف أميــركا ميريل 

اإلحصاءات ضمن  هذه  لينتش«، 
عشرة أسباب تدعو املستثمرين 
إلــى أن يســحبوا أموالهم من 
األسهم التكنولوجية من دون أن 
يقول بصراحة إننا نشهد فقاعة 

تكنولوجية أخرى.
أورده  الــذي  اآلخــر  والســبب 
الشــركات  أن  هــو  هارتنيــت 
التجارة  وشركات  التكنولوجية 
نحو  كانــت مصدر  االلكترونية 
ربع األرباح من الســهم الواحد 

في الواليات املتحــدة، قائاًل »إنه 
مســتوى مــن النــادر تخطيه، 
وكثيرًا ما يرتبط بذروة الفقاعات 

االستثمارية«.
وفي احلقيقة، ليس هناك قطاع 
األســهم  أســواق  على  هيمن 
عليها  يهيمــن  كما  العامليــة، 
القطــاع التكنولوجــي. لكــن 
هناك ما يقرب مــن االتفاق في 
اآلراء على أن أســهم الشركات 
تســتمر  أن  التكنولوجية ميكن 

في حتقيق أرباح للمستثمرين أو 
تفجر عليهم مفاجأة لم يكونوا 

مستعدين لها.
وياُلحظ أن خمسة فقط من أصل 
199 تقييًما حتليلًيا للشــركات 
اخلمس  األميركية  التكنولوجية 
الكبرى فايســبوك وأمازون وأبل 
ومايكروســوفت وغوغل تنصح 
بـ«البيع«، وفــق بيانات بلومبرغ، 
بالبيع ألسهم  توصية  توجد  وال 

أبل أو غوغل )ألفابيت(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
النجف،  زراعــة  اكــدت مديرية 
املســاحة  ان  االربعــاء،  أمــس 
الزراعية  للخطة  املقررة  الكلية 
دومن،   20430 للمحافظــة هــي 
موافقة  استحصال  الى  مشيرة 
تعويضات  منــح  على  احلكومة 

للمتضررين من قرار إيقاف زراعة 
محصول الشلب بنسبة 50 %.

وقالت املديرية في بيان صحافي، 
ان »املســاحة الكليــة املقــررة 
ضمن اخلطة الزراعية لعام 2018 
هي 20430 دومن، مشــيرة الى ان 
املروية من اخلضروات  »املساحات 

املروية ستكون  أخرى  ومحاصيل 
بحــدود 6680 دومن، واملســاحات 
املروية عن طريق االبار ســتكون 
3150 دومن، في حني ان املساحات 
املروية عن طريق منظومات )آبار( 
بينمــا  دومن،  آالف   10 ســتكون 
عن  املروية  املســاحات  ستكون 

طريق )آبار( بحدود 600 دومن«.
واضافــت ان »قــرار إيقاف زراعة 
محصول الشــلب جاء بناء على 
لعدم  املائية  املــوارد  وزارة  قــرار 
لزراعة هذا  املائيــة  توفر احلصة 
احملصول«، مشــيرة الــى انه »مت 
اســتحصال موافقــة احلكومة 

على منح تعويضات للمتضررين 
مــن هذا القــرار بنســبة 50 % 
وحســب اخلطــة املقــررة لعام 
شريحة  معاناة  لتخفيف   2017
الفالحني واملزارعني نتيجة شــح 
املياه لهذا العام واملوسم الزراعي 

احلالي بالتحديد«.

ويعاني العراق من شح املياه في 
نهري دجلــة والفرات وازدادت مع 
بناء تركيا لســد اليسو مما اجبر 
العــراق على منــع زراعة بعض 
احملاصيل الزراعية وفي مقدمتها 
الــى مياه  التي حتتاج  الشــلب 

كثيرة.

8 شركات تكنولوجية كبرى قيمتها 5 ترليونات دوالر

زراعة النجف: 20 ألف دونم المساحة المقررة للخطة الزراعية

ميركل وماكرون
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بهذا  اجلديــر  )الصحفــي   
االســم، يأخذ علــى عاتقه 
تبعــة كل كتاباتــه حتــى 
اســمه  لو كانــت ال حتمل 
الصريــح، فيعتبــر الطعن 
والقــذف  والتشــهير 
واالتهامــات التــي الدليــل 
عليهــا، من أشــنع جرائم 
أخطاء املهنــة، وعليه أن ال 
والواجبات  املهمات  إال  يقبل 
التي  تتفق مع كرامة املهنة، 
أو  لقب  ادعــاء  عــن  وميتنع 
على  ليحصل  صفة  انتحال 
اخلبر الصحفي، وال يســمح 
يكون عرضة لالستغالل  بأن 
وأن ال  أية جهة كانــت،  من 
يرتكب سرقة أدبية )لطش(، 
االستحواذ  الى  يســعى  وال 
أو  لــه  زميل  علــى مركــز 
أدنى  بشروط  للعمل  يتقدم 
الزميل  ذلك  أزاحة  الى  تؤدي 
من عملــه..!، واحلفاظ على 
أســرار املهنة, وأن ال يسيء 
اســتعمال حرية الصحافة 

بقصد مغرض(..!! 
اقتطعــت هــذا النص من 
)قانــون نقابــة الصحفيني 
الى  يشير  الذي  الفرنسيني( 
واملبادئ  واملعايير  الشــروط 
التي تعتمدهــا النقابة في 
الذين يعملون حتت مظلتها 
بصفة )صحفــي( وما يجب 
أن يتحلى به كل من ينخرط 
ويتشرف بهذه املهنة...، وهذا 
ما يدعونا الى وقفة جادة مع 
هذا  نطالع  ونحن  أنفســنا 
النص، ونتساءل نحن معشر 
في  واإلعالميني  الصحفيني 
عصر احلريــة والدميقراطية.. 
مــن منا يدرك قيمــة ماورد 
آنفاً..؟ وما حجم وجســامة 
األخالقيــة  املســؤوليات 
والتاريخيــة  واالجتماعيــة 
من  يتحملها  التي  واملهنية 
املتاعب  )مهنة  بإرادته  اختار 

(..؟!!
وأجــواء  االنفتــاح  بعــد 

الدميقراطيــة وحريــة الرأي 
والتعبير غير املســبوقة في 
العراق واملنطقة، استبشرنا 
خيــراً بـــ )التخمــة( التي 
الكم  بسبب  القارئ  أصابت 
التي  املطبوعات  من  الهائل 
مواد  من  أكثر  عليه  أغدقت 
احلصة التموينية وســاعات 

جتهيز الكهرباء الوطنية.. !
به  حتيط  ومجــالت  صحف 
من كل جانــب، حتمل الغث 
والسمني، فيها ما يهدي وما 
يُضل، ما يجمع وما يفرق، ما 
يقرِّب وما يبَّعد، مايحبِّب وما 
يبتز،  يكرِّه.. ما يعطــي وما 
منها ما يدار مــن قبل أهل 
الصنعة والــكار، وأخرى من 
قبل مــن ال عالقة له بها..!!  
منهــا مــن يتشــوق إليها 
ومنها  والقــراء،  املثقفــون 
إليها أصحاب  يتشــوق  من 
)اللوندريــات( وبائعــة )حب 

عني الشمس(!!
حرية الصحافة والرأي يجب 
أن تقترن باملسؤولية وإال قد 
تغري بتحريف األخبار وقلب 
احلقائــق والتشــويش على 

وتنتهك  املتلقــي 
حقــوق األفراد 
جملتمــع  ا و
حــد  علــى 
وفي  ســواء  

الصدد  هــذا 
والتــر  يقــول 
من  وهو  ليبرمان 
صحفيي  أشهر 
املتحدة:  الواليات 

جمهوريتنــا  »إن 
وصحافتها ســوف 
تنهاران  أو  تنهضان 

فــي الوقت نفســه. 
القديــرة  فالصحافــة 
)املتّجــردة(،  والنزيهــة 
التــي تهتــم بالصالح 
بعقول  واملتمتعة  العام، 

ما  ملعرفة  ُمدرَّبــة  ذكية 
متلك  والتــي  صائــب،  هو 

لتحقيقــه،  الشــجاعة 
بإمكانها احملافظة على تلك 
الفضائل العامة التي بدونها 
الشــعبية  احلكومة  تكون 
التمثيليــة صورية، ومدعاة 
فالصحافــة  للســخرية، 
في  تشكك  التي  املتهكمة 
سوف  البشــرية،  الفضائل 
تُنتــج مــع الوقت شــعباً 
وسلطة  مثلها،  خسيســاً 
اجملتمع  مســتقبل  صياغة 
أيدي  فــي  ســتكون  احلــر 

صحفيي األجيال القادمة«.
وأنا فــي طريقي الى مغادرة 
قاعــة االحتفاليــة اخلاصة 
بالعيــد الوطني للصحافة 
العراقية فــي ذكراها ،وبعد 
أن شاهد ماشاهد )السائق( 
، بادرني قائال:)أســتاذ يرحم 
الســياقة  تــره  والديــك.. 
أتركها  شــتكول  تعبتني.. 

وأشتغل صحفي.. !!(

o ضوء
..أصيبــت  الصحافــة 
الطارئــن"     " بفايــروس 
ودخلــت علــى اثرها صالة 

االنعاش !

الصحافة و.. اإلنعاش!

عاصم جهاد

أعلن الفنان صابر الرباعي، 
الغنائي  حفله  موعد  عن 
فعاليات  ضمــن  املرتقب 
مهرجان موازين الذي يقام 

باملغرب. 
عبــر  "صابــر"  وكتــب 
مبوقع  الشخصي  حسابه 
القصيــرة  التغريــدات 
ضمن  "حفلي  "تويتــر": 
مهرجــان موازيــن يــوم 
والعشــرين  الســادس 
يونيو  حزيران/  شــهر  من 
فضاء  مسرح  على   ٢٠١٨

النهضة".
يذكر أن آخر أعمال الرباعي 

طرحه أنشودة "اهلل أكبر 
تبادل  كبيرًا" عبــر موقع 
والفيديوهــات  الصــور 
من  األغنية  "إنستجرام"، 
ألبــوم "أناشــيد الروح" 
الفترة  املقرر طرحه خالل 

املقبلة.

املونديــال  بــدء  مــع 
التواصل  مواقع  أصبحت 
فرصــة  االجتماعــي 
للجميــع إلبــداء رأيهم 
على  املقامة  باملباريــات 
ارض روسيا، وبهذا الصدد 
أبــدى املطــرب ســامو 
الشديدة  دهشــته  زين، 
إزاء طريقــة اللعب التي 
األرجنتينــي  يعتمدهــا 
هيكتور كوبر املدير الفني 

للمنتخب الوطني.
على  زين  ســامو  وكتب 
التواصل  مبوقع  صفحته 

أن  "تويتر"،  اإلجتماعــي 
الدفاعية  كوبــر  طريقة 
أصبحــت قدمية وال متس 
أي صلــة بالتطوير التي 
تشــهده كرة القدم في 

املدة األخيرة".

اإلعالمــي  اســتضاف 
محمد قيس عبر محطة 
" إم تــي فــي " املمثلة 
نســيب  نادين  اللبنانية 
جنيم، وكان حديثا شامال 
بشأن العديد من القضايا 
الفنيــة و الشــخصية، 
مع  كانت  املشكلة  لكن 
 " بشأن مسلسل  سؤال 
طريق " املأخوذ عن قصة 
جنيب  الراحــل  لألديــب 

محفوظ  .
 وتبنّي أن املذيع و الضيفة 
اإلعداد  فريــق  معهما  و 
تتعلق  تفاصيل  يجهلون 
باألخيــر، الذي قال  قيس  
عنــه إنه كاتــب رواية " 
الكرنــك " التــي حتولت 

ســينمائي  فيلم  إلــى 
جنمــة  بطولــة  مــن 
اجلندي،  ناديــة  اجلماهير 
و هنا مضــت  جنيم  في 
تعلم  أن  دون  من  احلديث 
أنها وقعــت في فخ غير 
مقبول، ألن العمل املشار 
إليه كان بطولة الراحلة 
الراحل  و  حسني،  سعاد 

نور الشريف .

صابر الرباعي

نادين نجيم

سامو زين

أخبــارهــــــــــم
بغداد - سمير خليل: 

العيد، ضيف يحل علينا مرتني كل عام، 
وألننا شعب يتمســك بطقوسه وارثه 
مكانة  فللعيــد  واالجتماعي،  الدينــي 
بنفوسنا، تســتقبله مبتهجة،  خاصة 
ونعد العدة لالحتفاء به وبأيامه املباركة.
وبســبب ما مــر على بلدنا مــن ويالت 
وصعاب، صار العيد يشــاركنا همومنا، 
كما كان يتشــارك معنــا الفرح، لكنه 
ظل اثيرا فــي نفوس اطفالنا الذين ميثل 

لديهم العيد نافذة للفرح واملتعة.
 هذا العام زارنا العيد وسط اجواء التفاؤل 
بعد اندحار داعش اإلرهابي، وعودة االمان 
ملدننــا التي نال منها االرهــاب واخلراب، 
وبحلولــه غصت متنزهاتنــا بالعائالت 
بجلســات  اطفالها  اصطحبــت  التي 
جميلة وسط اخلضرة، وكركرات وصخب 

االطفال. 
في كورنيش االعظمية الذي يغفو على 
االلعاب  تناثــرت  اخلالد،  شــاطئ دجلة 
املتنوعــة، والتي تســحر الباب اطفالنا 
وحتتضنهم منذ قدومهم وحتى املغادرة.
)الصبــاح اجلديــد( جتولــت فــي احد 
املتنزهــات والتقــت العائــالت الكرمية 
واطفالهــم، والذين اتفقوا جميعا على 
ان العيد احلالي جاء وســط فسحة من 
األمان، كما اتفقوا علــى نظافة املكان 
والعابه االمينة، وســجلوا انطباعاتهم 

عن العيد وعن املتنزهات خالل أيامه.
اول املتحدثــني، احلاجــة ام حســن، ام 
لثالثة شــهداء، وجاءت برفقة احفادها 
اليتامى لتروح عنهم خالل العيد، تقول: 
"احلمــد هلل عيد هذا العــام افضل من 
السنتني املاضيتني، لكنه ال يرتقي أليام 
الزمــن اجلميل حــني كان العيد اجمل، 
اليوم نســجل حتفظنا على اجرة العاب 
االطفــال البالغــة )2000( دينار للعبة 
العائلة  الواحدة، وهو مبلغ يثقل كاهل 
اذا مــا اصطحبــت عددا مــن االطفال 
معها، لذلك ما نرجوه هو تخفيض هذه 
االجرة ليتسنى لنا احلضور ملرات عديدة.

 شاطرها الرأي الســيد منتصر كاظم 
صباح، موظف من اهالي البصرة احلبيبة 
يزور بغداد خالل العيد، ويصطحب معه 
الــى املتنزه ثالثة مــن اطفاله، ويطالب 

ان  االلعــاب خاصة  اســعار  بتخفيض 
بعض االطفــال ال يبرحون االلعاب التي 
يحبونها. لكنه اكــد ايضا على نظافة 

وامان املتنزه.
واســتذكرت حالوة العيد في السنوات 
املاضية حيث االلفة والتراحم والتواصل 
نكهتها  افتقدنــا  والتــي  النــاس  بني 
هذه األيــام، احلاجة ام حيــدر والقادمة 
مــع عائلتهــا واحفادها مــن منطقة 
احلســينية، اشــادت باجلهــود املبذولة 
لتأمني ايام العيد، والتي رسمت الفرحة 
التهنئة  ووجهت  األطفــال،  وجوه  على 

لكل العراقيني واملسلمني كافة.
واصطحبــت ام عبــاس اربعــة اطفال 
وطالبت ايضا بان تكون االلعاب مجانية، 
او في األقل تخفيض االسعار مبا يناسب 

امكانيات املواطن.
 حملنا هذه االنطباعات ووضعناها امام 

املهندس محمد املالكي املدير التنفيذي 
لشركة ثمار املودة- كورنيش االعظمية 
فأجاب " اسعارنا مقبولة جدا اذا وضعنا 
باحلســبان ان متنزهنا يتمتع بســمعة 
جيدة لدى الناس، فهو خاص بالعائالت، 
وال نســمح بدخول الشباب، كما منتلك 
مرســى للزوارق وباجرة األلعاب نفسها 
وهي )2000( دينار، وهي اسعار حكومية، 
كوننــا نعمــل مــع الشــركة العامة 
 30 للنقل البحري، والتي تستقطع منا 
باملئة من الــوارد العام، وما يتبقى يجب 
ان نســدد منــه متطلباتنا مــن رواتب 
العاملني واملوظفني، اضافة الى الطاقة 
الكهربائيــة اخلاصة بنــا، اذ اننا ال نتزود 
بالطاقــة الكهربائية مــن الدولة. اننا 
وفي حدود ضيقة مننح بطاقات مجانية 

لأليتام واملتعففني.
 وعن سؤالنا بشــأن ايام العيد، وماهي 

أجاب  املتنــزه  واجهها  التــي  املعوقات 
"احلمد هلل مرت ايام العيد بصورة آمنة 
جــدا، لكننــا واجهنا مشــكلة كبيرة 
بقطــع شــارع الكورنيش من ســاحة 
الدالل وحتى ســاحة املغرب، مما اثر على 
روادنا الذي اصطحبوا سياراتهم اخلاصة، 
ولم يســتطيعوا الوصول الــى املتنزه، 
وتأثر عدد الزوار مبا يقارب ال 50 باملائة ". 

وكان البد لنا من القــاء التحية وتقدمي 
التهنئة بالعيد الســعيد ألفراد احلماية 
من منتســبي وزارة الداخلية الشجعان 
والذيــن واصلــو الليل بالنهــار حلماية 
العائــالت واطفالهم، وتأمــني الفرحة 
اخلاصة بالعيد، واكد بعض هؤالء االبطال 
بان التعاون بينهم وبني املواطنني رفع من 
روحهم املعنوية، ورســم صورة جميلة 
خالية مــن اية مشــكالت تذكر، برغم 

زيادة عدد الناس عن العام املاضي. 

الصباح الجديد - وكاالت:
ضبطت شرطة دبي آســيوياً أطلق عليه 
اســم "متســول العيــد" وبحوزته 100 
ألف درهم، ومبالــغ نقدية بعمالت أخرى، 

يخفيها في أرجل اصطناعية.

وقالت شــرطة دبــي إن حملــة "كافح 
التــي انطلقت قبيل شــهر  التســول" 
 243 املبــارك، جنحت فــي ضبط  رمضان 
متسوالً ومتسولة من جنسيات عدة، من 
بينهــم 136 رجالً، و107 إناث، ومنهم 195 

قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة بعضهم 
بصفــة رجال أعمــال، و48 حملوا إقامات 
سارية. وأشــارت إلى أنه مت ضبط آسيوي 
في الســتينيات من العمــر، أول أيام عيد 
الفطر وقت صالة الظهــر من قبل إحدى 

الدوريات في أحد أحياء دبي، وكان يتسول 
مســتغالً أرجال اصطناعية، وعثر بحوزته 
في بداية األمر على 25 درهماً، وبتفتيشه 
عثــر داخل األرجــل االصطناعية على 45 

ألف درهم – ما يعادل 15 الف دوالر.

متسول العيد يخفي آالف الدوالرات بأرجل اصطناعية

من أجل أن يبقى العيد نافذة للفرح واألمل 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مدينة العاب في بغداد

جمال جصاني

من حسنات احلالة الهالمية للمشهد العراقي الراهن، 
باملفاهيم واالصطالحات الدخيلة  أنها تطيح ســريعاً 
عليه، ومتنحهــا تســمياتها احمللية األكثر انســجاماً 
مع املعطيــات الواقعية. وهذا ما حصــل مع أحد أهم 
وأشــهر املفاهيم التي صاغها عقل انطونيو غرامشي 
)1891-1936( أي "الكتلة التاريخية" التي ســرعان ما 
حتولــت لدينا الى ما ميكن أن نطلــق عليه بـ "الفقاعة 
التاريخيــة" بعــد أن مت اســتعمالها وانتهاكها بكل 
خفــة من قبل دغل البروليتاريــا املهيمن على ما تبقى 
من أنقاض اليســار العراقي. يســار حتول الى ذيل يزداد 
غالظــة يوما بعد آخر،  وهذا ما أدركه ســالم عادل )آخر 
قائد يساري( قبل أيام من اعتقاله واغتياله العام 1963، 
عندما قال )لقد خســرنا املعركة العــام 1959...( وكان 
يشير بذلك الى وباء النهج الذيلي واليميني الذي بسط 
نفوذه على سياسات ومواقف احلزب الشيوعي العراقي. 
وقد أكدت األحداث الحقاً، صحة ودقة هذا التشخيص، 
حيث لم يتمكن هذا احلزب والذي كان ذات يوم، من أكثر 
األحزاب الشيوعية جماهيرية ال في املنطقة وحسب بل 
في العالم أجمع؛ من التخلص من وظيفته القاتلة؛ أي 
"الذيل" والتبعية للقوى األخــرى مبا فيها القوى األكثر 

عداء له وملشاريعه النظرية والقيمية املفترضة.
لقد برهنت األحداث صحة ما أشــرنا اليــه وما حذرنا 
منه، ال ســيما ما يتعلق منها باجلهات التي امتشقت 
رداء "املدنيــة واإلصالح" والتي كشــفت مرة أخرى عن 
مالمحها وإمكاناتها الفعلية، حيث لم تخرج عن نطاق 
الوظيفة احملدودة واملسبقة لها، بوصفها جزءا من ديكور 
اللعبة السياســية الراهنــة. إن األدوار الفعلية لهذه 
القــوى التي تدعي املدنية واحلداثة واليســار واإلصالح، 
لم يخرج عن مهمات ذر الرمــاد في العيون، وإعاقة أية 
محاولة جدية لســبر غور املأزق السياســي واحلضاري 
الذي يتخبــط فيه العراقيــون منذ عقود. هــذا املأزق 
واالنحطــاط املتواصل في القــوى واإلمكانات وضعف 
ديناميكية اجملتمع )جماعــات وأفراد( تقف خلفه حزمة 
من العوامل واألسباب، منها الدور التضليلي والتخريبي 
الــذي يلعبه "دغل اليســار والتغييــر واإلصالح"، وقد 
جترعنــا ثمار نشــاطهم وسياســاتهم وقراراتهم، في 
غيــر القليــل من مفترقــات الطرق الذي مــر بها هذا 
الوطن القــدمي في تاريخه احلديث. ومــا احملطة االخيرة 
)انتخابات العام 2018 التشريعية( وما متخضت عنه من 
معطيات وآثار وفضائح، إال دليل واضح على اســتمرار 
تلك الوظيفة التي أشــرنا اليها. وهنا البد من اإلشارة 
الــى أن كل ما حصل وما ســيحصل الحقاً، لن يحظى 
من قبلهم بأي موقف جدي ونقدي ومســؤول، ال شيء 
سوى بياناتهم وخطاباتهم املستعدة على الدوام لتبرير 
كل أنواع اجلرائم واملوبقات، ألنهم يعدون أنفســهم من 
سالالت ال يعرف اخلطأ والزلل طريقاً الى مستنقعاتهم 
الراكــدة، وهذا ما ميكن تلمســه فــي تقاليد التحجر 
والركود السائدة في أوساطهم، حيث يتعرض من يتجرأ 
على طرح ونشــر أفكاره اخملتلفة واملغايــرة عبر املنابر 
الصحفيــة ومواقع التواصل االجتماعــي؛ الى حمالت 
للتشويه وشتى أنواع االتهامات اجلاهزة، وهذا ماحصل 
مع قياديني أعلنوا عن آراءهم بشــكل علني وبعيداً عن 
الدهاليز احلزبية الضيقــة، من دون أن يلتفتوا قليالً الى 
ما كان عليه حال حزب غرامشــي نفســه من تعددية 
ومواقف شــتى داخــل الهيئات القياديــة لذلك احلزب 
العريق، لم يعرفوا عن غرامشي وحزبه سوى مصطلح 
"الكتلــة التاريخية" والذي حتــول بهمة منظروا "دغل 
اليسار" الى فقاعة تاريخية تترنح عند أبواب أولي األمر 

اجلدد.

ومضــة

فقاعة تاريخية

الصباح الجديد - وكاالت:
الفنانــة  كشــفت 
اللبنانيــة مايا دياب أن 
رهانها علــى النوعية، 
محدود،  وغيــر  كبيــر 
مشــيرة إلى أن العمل 
الفنــي اجلميل هو الذي 
لذا تصّر  انتباهها،  يلفت 
على التعاون مع أســماء 
لهــا وزنهــا فــي صناعة 
علــى  القــادرة  األغنيــة، 
الوصول إلى الناس بســرعة 

البرق.
وقالــت مايــا الحد الــوكاالت 

اإلخبارية الفنية: قبل أي شــيء 
يجــب أن يكون هنــاك صلة بني 
أحاسيســي وأي عمل فني ميكن 
أن أقّدمــه، وإال فأنني أفّضل أن ال 
أبادر إلى أي جتربة غير مدروسة أو 
محدودة، الن مسألة السير خلف 
يعنيني  ال  آنيــة  فنيــة  موجات 
كثيــرًا، وأنا أحــب األعمال التي 

تعّبر عني وعن حيويتي.
وأكدت مايا أن أغنية "بعدو" التي 
طلقتها قبل أيام، فيها ما يكفي 
من نكهــة جديدة ومختلفة عن 
كل ما هو ســائد في الســاحة 
الفنية، وأشــارت إلى أن األغنية 

اجلميلة ال بد أن تفرض حضورها 
بني الناس، مــن دون مبالغة في 

عملية التسويق.
 وأضافت: "األغنيــة من كلمات 
وأحلان  ماضــي،  احمد  الشــاعر 
الفنان زياد برجــي، وتوزيع الفنان 
هادي شرارة، وأنا أتوقع لها املزيد 
من الرواج والقبول في األوســاط 
الشعبية العامة، الن ثمة مرونة 
وهنا  للعمل،  العام  املضمون  في 
أشــير إلى أن األغنية اجلديدة مت 
الفيديو  طريقــة  على  تصويرها 
جاد  اخملــرج  إدارة  حتــت  كليــب 

شويري".

مايا دياب تراهن على "بعدو"

الصباح الجديد - وكاالت:
االقتناء  هواة  بوســع  ســيكون 
مقطوعــة  شــراء  فرصــة 
موسيقية ملوزارت، وخطاب من 
فنســنت فان جوخ بني مئات 
القطــع التي ســتعرض في 
مزادات هذا الشهر ملقتنيات 
موســيقيني  مؤلفــني 

وفنانني وكتاب.
وســتعرض املقتنيات 
للبيــع فــي باريس، 
سلســلة  ضمــن 
التي  املــزادات  من 
بيع  إلــى  تهدف 
من  مجموعــة 
الفنية  األعمال 
ســيقية  ملو ا و
تبلغ  واألدبيــة 
ألــف   130
 ، قــطـــعــة

أريســتوفيل  مجموعــة  متلكهــا 
الفرنسية، التي تأسست عام 1990 
وقامت بجمع أموال من مستثمرين 

مقابل حصة في املقتنيات.
وأعلنت اجملموعة إفالسها في 2015 
وخضع مؤسســها جيــرار ليرتييه 
للتحقيق في اتهامات باالحتيال وهو 

ما قام بنفيه.
وجــرى أول مــزاد في كانــون األول/
اجلولة  وســتبدأ  املاضي،  ديســمبر 
الثانية مــن املزادات هذا األســبوع، 
وتشــير التقديرات إلى أن مقطوعة 
موزارت ســتجلب ما بــني 120 ألفا 
و150 ألف يــورو )141500 و177000 
دوالر( فــي حني من املتوقــع أن يباع 
خطاب يضم رســومات فــان جوخ 
بســعر  رابارد  فان  أنتــون  لصديقه 

يتراوح بني 250 ألفا و300 ألف يورو.
وقــال كلود أجــوت مــن دار أجوت 
عمليات  تنتظر  "الســوق  للمزادات 
البيع هذه، ألن أريســتوفيل اشترت 
كل شــيء منذ عدة سنوات". وتابع 
"اآلن كل هذه األعمــال متاحة مرة 
أخــرى لذا فالناس ســعداء، أوال ألن 
رؤيتهــا في عــدد من  بإمكانهــم 
ورمبا  املزايدة عليهــا،  ثــم  املعارض، 

اقتنائها".

تـفــقـــت  ا
سســــة  مؤ
كــــــة  تــر "
مايــكل  املغنــي 
وشــركة  جاكســون"، 
"كولومبيــا اليف ســتيج"، 

على إقامة مســرحية موسيقية 
البوب  مستوحاة من حياة مغني 
الراحل علــى أن تفتح في برودواي 

بنيويورك عام 2020.
وجاء في بيان من تركة جاكسون 
وشركة اليف ستيج أن لني نوتيج 
احلائزة على جائــزة بوليتزر مرتني 

من قبل، ســتكتب قصة العرض 
الذي لم يحمل اسما بعد.

جاكســون مغني، وممثل وملحن، 
وراقص، ومنتــج أغاني، ومصمم 
رقصــات، ومخرج، وكاتب كلمات، 
ورجــل أعمال، وناشــط حقوقي 

أميركي لقب مبلك البوب.

مايكل جاكسون يعود في مسرحية موسيقية

فان كوخ وموزارت في سلسلة مزادات

الصباح الجديد - وكاالت:
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