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أكد أن الهدف من مصطلح الفراغ الدستوري اإليقاع بالحكومة..

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهم رئيس الــوزراء حيــدر العبادي،
أمس الســبت ،جماعات باســتغالل
احلــرب على داعش خلزن الســاح من
أجل تهديد الدولة ومحاولة أن يكونوا
أقوى منها ويبتــزوا املواطنني في حني
أوضــح أن هــذا األمر لن تســمح به
احلكومــة وأنها تخطــط وبنحو عال
وحكمة للوقوف بوجه هذه اجلماعات
وجــه في بيان
وحصر هذا الســاح"ّ ،
تلقــت الصباح اجلديد نســخة منه
أمــس ،اتهامــا آخر مزدوجا بســرقة
أصوات املواطنني لكتل سياســية "
لم تكــن أمينة على مصالح العراق"،
مشيرا الى أن "اخلروقات التي شهدها
االقتراع العام مؤخرا قد أنتجها نظام
احملاصصــة احلزبي الذي ســارت عليه
الكتل في اختيــار مجلس املفوضية
العليا لالنتخابات".
وقال العبادي خالل محاضرة القاها في
جامعة الدفاع للدراسات العسكرية
 /كلية الدفــاع الوطني والتي حملت
عنوان ( دور الســلطة التنفيذية في
اعادة بنــاء وادارة الدولــة ) ،وتابعتها
"الصبــاح اجلديــد" ،ان "املؤسســة
العســكرية قائمــة علــى اســاس
مصلحة وحماية املواطنني" ،مبينا ان
"البلد تع ّرض الى حتــ ٍد كبير ووجودي
وارادوا متزيقه وقد واجهنا هذا التحدي
وانتصرنا عليه بوحدة ابناء شعبنا".
واضــاف العبــادي ان "املؤسســة
العســكرية جنحت جناحــا كبيرا في

العبادي :كتل سياسية سرقت أصوات المواطنين
وجماعات تخزن السالح لتهديد الدولة
حربهــا على داعش وفي كســب ثقة
املواطــن الــذي بــدأ يشــعر ان هذه
املؤسســة خلدمته وحمايته" ،مشيرا
الى ان "اغلب املعلومات عن العصابات
االرهابية جاءتنا من املواطنني".
واكــد العبــادي ان "التحــدي املقبل
اقتصادي وكيفيــة ادارة املوارد املالية
بشكل سليم لتقدمي افضل اخلدمات
وحتفيز االقتصــاد وتوفير فرص العمل
وهذا يحتاج الى االمــن الذي يعد من
االساسيات لتحفيز االقتصاد" ،الفتا
الــى "اهمية احترام حقوق االنســان
مــن قبل القوات االمنيــة بالرغم من
الضغوطات التي تتعرض لها وكيفية
التعامــل بني املواطنــن والقوات في
نقــاط التفتيش فحمايــة املواطنني
هي االساس اضافة الى اهمية احترام
املواطنني للقانون".
وتابــع "اليوجد فســاد مســموح به
وفساد غير مسموح به وعلينا جميعا
ان نقف ضده" ،مشــددا على "حصر
السالح بيد الدولة".

العبادي يتحدث عن حصر السالح بيد الدولة

خبير قانوني :الحكومة ستعمل بصالحيات كاملة غير منقوصة

ّ
النواب ينقلب على الدستور بسعيه إلقرار قانون يمدد أعماله
مجلس

بغداد  -وعد الشمري:
في وقت بدأ مجلس النواب مبناقشة قانون
ميــدد أعماله ملا بعد الســنة الرابعة ،ع ّد
خبراء هذا التوجه انقالبا ً على الدســتور

مكتب المفوضية مستعد للبدء
اإلقليمبعملية 2
عدّ وفرز األصوات يدوي ًا في

والشــرعية ،وأكدوا إمكانية إلغائه عبر
بوابة احملكمة االحتادية العليا.
وقال النائب عبد القهار الســامرائي في
تصريح إلى "الصباح اجلديد" ،إن "جلسة

البرملــان أمــس األول جاءت اســتكماال ً
للجلسات االســتثنائية التي خصصت
في السابق لتصويب العملية االنتخابية،
وبناء على حكــم احملكمة االحتادية العليا

عداء بين امرأتين في مخيم حدودي
يعيد طفلة إيزيدية لذويها

ّ
تعرض أحد نواظم الفرات في النجف للتخريب
والموارد المائية تهدد بمقاضاة المعتدين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة املــوارد املائية ،أمس
الســبت ،عن تعرض أحد نواظم
نهر الفرات في محافظة النجف
لـ "اعتــداء وتخريــب" ،في حني
هــددت بـ"مقاضــاة" املعتدين،
أكــدت أن اخلزين املائــي "يكفي"
لتغطية حاجــات اجملتمع وزراعة
احملاصيــل الصيفيــة فــي كل

احملافظات.
وقالــت املوارد في بيــان صحفي
تلقت "الصباح اجلديد" نســخة
منــه ،إن "مجموعة من املواطنني
في ناحية القادسية في محافظة
النجف االشــرف قامت باالعتداء
على احد منشــآت الري على نهر
الفــرات (ناظم اليعــو) وتخريب
آليــات التحكم والســيطرة في

الجمارك ّ
تفند وسائل اإلعالم :ال رسوم
جديدة على االستيرادت مع تموز

بغداد  -الصباح الجديد:
أصدرت الهيئــة العامة للجمارك،
أمس الســبت ،بيانا بشأن احلديث
عن تغيير في الرســوم اجلمركية،
مشيرة الى أن ما ذكر من معلومات
غير دقيق وعار عن الصحة.
وقالــت الهيئــة في بيــان تلقت
الصباح اجلديد ،نســخة منه إن "
مــا تناقلته بعض وســائل اإلعالم
ومواقــع التواصل االجتماعي حول
فرض رسوم كمركية إضافية على

aتقريـر

واشار العبادي الى ان "هناك جماعات
اســتغلت احلــرب على داعــش خلزن
الســاح من اجل تهديــد الدولة وان
يكونوا اقوى منها ويبتــزوا املواطنني
وهــذا االمر لن نســمح بــه وهناك
تخطيط عــال وحكمة للوقوف بوجه
هؤالء وحصر هذا الســاح" ،موضحا
ان "هنــاك من املواطنــن من امتلك
ســاحا بهدف الدفاع عن نفسه في
وقت مضى وهؤالء يختلفون عن تلك
اجلماعات".
ولفت العبادي الى انه "لن يكون هناك
اي ســاح خارج اطار الدولة" ،مضيفا
ان "الوضع االقليمي للعراق قد حتسن
حاليا وحتول مــن ان الكل ضده الى ان
الكل يريد عالقات معه".
وفي ســياق آخر اتهم رئيــس الوزراء
حيدر العبادي ،كتال سياسية بسرقة
اصوات املواطنني النها لم تكن أمينة
علــى مصالح العراق ،مشــيرا الى ان
اخلروقات التي شــهدها االقتراع العام
مؤخرا قــد انتجها نظــام احملاصصة

بعض االستيرادات ،معلومات غير
دقيق وعاريــة عن الصحة" ،مبينة
أن "الرســوم تُفرض وفقــا ً لقانون
التعرفة الذي بــدأ تطبيقه بتاريخ
 18من كانون الثاني ."2016
وأضافت في البيان" :ال يوجد فرض
رســوم جديدة" ،واصفــة أن "ما
أشيع عن تطبيق رسوم جديدة في
األول من متــوز املقبل ،غير صحيح
جمل ًة وتفصيالً".
تتمة ص3

الناظم مما أدى الى اغالق أربع بوابات
من اصل ســتة بهدف االستحواذ
دون وجه حق على احلصص املائية
املقررة للمحافظات اجلنوبية وفق
اخلطة الصيفية التي اقرتها وزارتا
املوارد املائية والزراعة".
واضافت املــوارد" ،لقــد اتخذت
احلكومة العراقيــة عدة اجراءات
من شــأنها التغلب على ظروف

التــي تقدمنــا بشــكرنا اليهــا كونها
أقرت بدســتورية التعديل الثالث لقانون
االنتخابات".
وأضــاف الســامرائي أن "مجلس النواب

اضطر الجراء قراءة اولى على قانون متديد
اعماله حلني مصادقــة احملكمة االحتادية
العليا على نتائج االنتخابات.
تتمة ص3

احلزبي الذي ســارت عليــه الكتل في
اختيــار مجلــس املفوضيــة العليا
لالنتخابات.
وقال املتحدث باسم املكتب االعالمي
لرئيس الــوزراء ،ســعد احلديثي ،في
بيان اطلعــت عليه "الصباح اجلديد"،
اننا "نؤكــد ان احلكومة التزمت بعدم
التدخل في شــؤون املفوضية العليا
املســتقلة لالنتخابــات اللتزامهــا
باحليــاد واالســتقاللية والفصل بني
السلطات".
وأضــاف احلديثــي ،ان "رئيس مجلس
الوزراء ،حيدر العبــادي ،بذل جهودا مبا
تسمح به صالحياته لضمان سالمة
اجراءات العمليــة االنتخابية ،ومنها
طلب مجلس الــوزراء بضرورة فحص
االجهزة االنتخابية من قبل شــركات
عاملية رصينة لضمــان عدم التالعب
في نتائج االنتخابات".
واوضح ،ان "اخلروقات التي حدثت هي
نتاج نظــام احملاصصة احلزبــي الذي
سارت عليه الكتل في اختيار مجلس
املفوضني ،والذي اثبت على انه بالضد
من املصالح العامة للبالد".
واشار الى ان "االســاءة الى العملية
االنتخابيــة كانــت بســبب التزوير
واخلروقات على االنظمــة االنتخابية،
والتدخل الفاضح في عمل املفوضية
والذي مارسته كتل سياسية تتحمل
مسؤولية سرقة اصوات املواطنني ولم
تكن امينة على مصالح العراق".
تتمة ص3
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الشحة او تخفيف نتائجها ،منها
قرار مجلس الوزراء بدعم املزارعني
في محافظات الفرات االوســط
ممن شــملوا بتقليص املساحات
املزروعة بالشلب ،اضافة الى متويل
اجراءات مواجهة الشــحة املائية
التي اقرتهــا اخلليــة احلكومية
املتعددة االطراف ملعاجلة الشحة.
تتمة ص3

وزير النفط يدعو أوبك الى التريث
لضمان استقرار األسواق العالمية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقــدم العــراق مبقتــرح توافقي الى
منظمة أوبك تناول فيه ضرورة تريث
أعضــاء املنظمة في اتخــاذ قرار قد
يؤدي الى وفــرة في املعروض النفطي
في األســواق العاملية  ،يفوق احلاجة
الفعلية مما يؤدي الى خفض أســعار
النفط .
وقال املتحــدث باســم وزارة النفط
عاصم جهــاد ان وزير النفط العراقي
جبار اللعيبــي تقدم مبقترح توافقي

يهدف الــى تقريب وجهات النظر بني
االعضاء ينص على املوافقة املبدئية
على قيام املنتجــن بتعديل االتفاق،
لكن من دون حتديد الكميات مسبقا
 ،واالنتظار ملدة ثالثة اشــهر من اآلن
وحلــن ضمــان مزيد من االســتقرار
لالســواق العامليــة بهــدف حتقيق
التوازن بني العرض والطلب ،فيما دعا
الى عقد اجتمــاع في االول من أيلول
 2018ملراجعة اوضاع السوق.
تقرير آخر ص7

أولها التحقيق بجريمة حرق صناديق االقتراع في الرصافة

مجلس المفوضين من القضاة يتخذ قرارات
تمهد للشروع بالعد والفرز اليدوي
بغداد  -الصباح الجديد:
اتخذت املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات ،أمس الســبت ،قرارات
عدة متهد للشــروع بالعــد والفرز
اليدوي.
وذكــر بيــان صــادر عــن مجلس
املفوضني مــن القضــاة املنتدبني
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه،
ان "اجمللــس ناقش خــال اجتماعه
امس ،العديد من املسائل املتعلقة
باجراءات العــد والفرز اليدوي وفقا
للتعديل الثالــث لقانون انتخابات
مجلــس النواب العراقــي رقم 45
لســنة  2013املعــدل ووفقــا ملا
رسمه قرار احملكمة االحتادية العليا
واملتضمن تفسيرا واضحا لبنوده"،
مبينــا انــه "مت اتخــاذ العديد من
القــرارات املمهدة للشــروع بالعد
والفرز اليدوي".

جانب من اعمال املفوضية
واضاف ان "اول هــذه القرارات هي
اجراء التحقيق االداري بشأن حادث
احلريق الــذي تعرضت لــه مخازن
حفظ صناديــق االقتراع في مكتب

انتخابــات الرصافــة وكذلــك مع
املوظفني واالشــخاص املتواجدين
اثناء حصول احلريق وتدوين اقوال ممن
تكون لهم شهادة حول احلادث في

ضوء التقرير املقدم من قبل القاضي
املنتدب ملكتــب انتخابات الرصافة
ومتابعة التحقيق القضائي اجلاري
بشــأن املوضوع من قبل محكمة
التحقيق اخملتصة" ،موضحا انه "مت
التباحث مع الســادة مدراء مكاتب
االنتخابــات فــي احملافظــات من
القضاة املنتدبني بشــأن متطلبات
عملية العــد والفرز اليــدوي وفق
مقتضيات قانــون التعديل الثالث
لقانون انتخابات مجلس النواب".
واشــار مجلس املفوضني بحسب
البيــان الى انــه "مت اتخــاذ القرار
املناسب بشأن تطبيق احكام املادة
 5مــن القانون بشــأن وقف عمل
الســادة رئيــس واعضــاء مجلس
املفوضني ومدراء املكاتب االنتخابية
في احملافظات السابقني".
تتمة ص3
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

أكد أنه بانتظار التعليمات النهائية من المحكمة االتحادية

مكتب المفوضية مستعد للبدء بعملية
ّ
عد وفرز األصوات يدويًا في اإلقليم

مخرجات الحوار الوطني !
تثبت االحــداث املتواليــة في العــراق حاجة البالد
الى منظومة متكاملة حتيط باملشــهد السياسي
وتتســق مــع تفرعاته وحركتــه املتغيــرة واذا كان
هناك ثمة عمل مهم يجــب اجنازه في ظل الظروف
االســتثنائية التي يعيشــها العراقيون فاالولى ان
تتداعى السلطات الثالث للجلوس حول مائدة حوار
وطنــي بهدف البحث فــي بنود الدســتور العراقي
وترتيب املهــام واالوليات النعقاد مؤمتــر وطني عام
يكون شعاره االســاس اعادة النظر بكل املتعلقات
التــي اســهمت في تكريــس االخفــاق بالعملية
السياسية وشوهت معالم الدميقراطية في العراق
فاالداء السياسي ليس هو املســؤول وحده عن هذا
الفشــل فهناك مجموعة من االنظمــة والقوانني
التي قيدت حركة واداء العمل السياسي واسهمت
في وصول العملية السياسية الى الفشل والشلل
وهذه االنظمة بعضهــا مرتبط باجتهادات وقناعات
كانــت ســائدة في في الســنوات االولى ملشــاهد
التغيير في العراق وان مرور اكثر من خمســة عشر
عاما عليها ادى الى ظهور مساوىء وانكشاف عيوب
كثيرة في بعض بنودها واليعقل ان تبقى السلطتان
التشــريعية والقضائية رهينة مبا يخــرج من هذه
املســاوىء بني حني وحني اخر من دون مراجعة ورصد
مثالــب وعيوب النظام الدســتوري مــن خالل جلان
مهنية تدرس بشــكل معمق نقاط الضعف والقوة
في التجربة العراقية لذا فان الدعوات التي اطلقها
رئيس الوزراء حيدر العبادي للجلوس على مائدة احلوار
الوطني واالطراف التي ايدتها ستبقى قاصرة من دون
اســتكمالها بعمل مهني يســتهدف االجابة على
سؤال محدد ومهم مفاده ماهي اخملرجات التي ميكن
ان تثمــر عن هذا احلوار الوطني ؟؟ مبا يؤدي الى حتقيق
عمل مهم واجناز تاريخي ميكن ان يخفف عن الشعب
العراقي معاناة مســتمرة ويعيد الثقة الى الشارع
العراقي باالداء السياسي فكل التوقعات تشير الى
ان هذا احلوار ســيكون مثل سابقاته التي لم تتناول
ســوى مصالح االحزاب والكتل السياســية وتوفير
السبل املطلوبة لتشكيل حكومة توافقات وطنية
مؤطرة باحملاصصة السياســية وهذا مااليتمناه احد
بعد كل هذه املشــاهد من التوتــرات والتقطاعات
وبعد كل هذه الريبة وسوء الظن بقدرة الدولة على
اخلروج من هذا الواقع الســيء مانحتاجه فعال اليوم
هــو حوار وطني تؤول فيه االمور الى مجموعة خبراء
وحكماء يعيدون رســم اخلارطة السياسية والعمل
السياســي في العراق من خالل الدفع باتخاذ قرارات
حاســمة ومصيرية تلغي حزمة من القوانني املرجتلة
التي صدرت من غير دراســة ووعــي وطني ومن دون
تقدير للعواقــب الوخيمة التي جلبتها والشــروع
باصدار قرارات واقتراح مشاريع قوانني جديدة تطمئن
الشــارع العراقي بوجود تغيير حقيقي ينسجم مع
مفهوم الوطنية وتنطبــق في مضامني العمل فيه
مع تطلعــات الشــعب العراقي بوجــود منظومة
سياســية متلك االرادة احلقيقيــة والنوايا الصادقة
واخمللصة النتشال العراق من هذه الفوضى.

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلــن مكتــب اقليم كردســتان
فــي املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابات ،عن االســتعداد للبدء
بعملية عد وفرز اصوات االنتخابات
التشريعية العراقية التي اجريت
فــي  12ايار في اقليم كردســتان
يدويا ،بالتعاون مع مجلس القضاء
االعلى.
وقال مسؤول مكتب املفوضية في
اقليم كردســتان مازن عبد القادر،
في تصريــح ملوقــع دواروز تابعته
الصباح اجلديــد ،ان اجراءات العد
والفرز اليــدوي بدأت فــي اقليم
كردســتان ،مشــيرا الى ان ممثلي
الكيانــات واالطراف السياســية
واملراقبــن ســيحضرون عملية
عد وفرز االصــوات يدويا في اقليم
كردستان.
بدوره اكد مســؤول مكتب اربيل
فــي املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابات علــي قادر االنتهاء من
االســتعدادات املطلوبــة الجراء
عمليــات العــد والفــرز اليدوي،
لالنتخابات البرملانية العراقية.
واضاف قادر فــي تصريح للصباح
اجلديد ،ان مكاتــب املفوضية في
اقليم كردستان بانتظار التعلميات
النهائية ،التي قال انها لم تأت حلد
االن من بغداد للبدء بعملية العد
والفــرز اليدوي باشــراف القضاة
املنتدبني الدارة العملية ،مشــيرا
الى ان مكتب املفوضية في اربيل
بانتظــار التعليمــات كــي تبدأ
رسميا ً اجراءات العملية.
وتابــع ان موظفــي املفوضيــة
ســيقومون بعملية العد والفرز
اليدوي ،مشيرا الى ان حتديد موعد
االنتهــاء من عمليــة العد والفرز
اليدوي يعتمد على النســبة التي
سيتم اعادة احتسابها ،الفتا الى
ان احتساب خمســة الى عشرة
باملئة من اجملموع الكلي لالصوات
ســيكون كافيــاً ،في حــال ثبت
تطابق اوراق االقتــراع مع النتائج
املعلنة ،مــا من شــأنه ان يلغي
احلاجة الحتســاب  100باملئة من
مجموع االصوات.
وكانــت احملكمة االحتاديــة العليا
قــد اقرت يــوم اخلميــس املاضي

صّوت البرلمان
العراقي في الـ6
من الشهر الجاري
على تعديل قانون
االنتخابات المتضمن
اعتماد نظام العد
والفرز اليدوي لنتائج
االنتخابات البرلمانية،
بد ًال من العد والفرز
اإللكتروني ،على
خلفية اتهامات
بالتزوير .وما يزال
الجدل يتصاعد في
العراق بشأن نتائج
االنتخابات

عد وفرز االصوات االنتخابية يدويا ً
بدســتورية جميــع مــواد قانون
التعديل الثالث لقانون االنتخابات
الذي شــرعه مجلس النواب في 6
من حزيران اجلــاري ،ورفضت املادة
الثالثة منه اخلاصة بالغاء اصوات
ناخبي اخلــارج والنازحني واحلركة
الســكانية فــي  4محافظــات
والتصويــت اخلــاص فــي اقليم
كردستان .
وتابــع علي قــادر ،ان عملية العد
والفــرز فــي اقليــم كردســتان
ســتبدأ بالتزامن مع بغداد ،معلنا
الغاء عــدد من احملطــات واملراكز
في االقليم نظــرا لوجود خلل في
االجراءات التقنية املتبعة ،مؤكدا ً
ان مكتب املفوضيــة في االقليم
وحتديــدا في اربيل ليــس لديه اي

شــك في صحة النتائج املعلنة،
وانه واثق من ان نتائج العد والفرز
اليدوي ستكون مطابقة للنتائج
االولية التي اعلنت عنها املفوضية
ســابقاً .واضاف فــي معرض رده
على سؤال حول االعتراضات التي
قدمتهــا اطــراف سياســية في
االقليم بشــأن وجود تالعب وتزوير
في النتائج« ،انا ال اعتقد بوجود اية
ادلة تثبت حصول تزوير في اربيل،
معربا ً عن امله في ان تنتهي هذه
العملية بنجــاح وان يتم االنتهاء
باعتماد النتائج التي اعلنت عنها
املفوضية سابقاً.
وصوت البرملــان العراقي في الـ6
ّ
من الشــهر اجلاري علــى تعديل
قانون االنتخابات املتضمن اعتماد

نظام العد والفــرز اليدوي لنتائج
االنتخابــات البرملانية ،بــدال ً من
العــد والفــرز اإللكترونــي ،على
خلفيــة اتهامــات بالتزويــر .وما
يزال اجلــدل يتصاعد فــي العراق
بشــأن نتائج االنتخابات ،في ظل
اتهامــات بحدوث عمليــات تزوير
وتالعب واسعة النطاق ،ومطالبات
بإعادة االنتخابات .بدوره قال عضو
مجلس النواب عن االحتاد االسالمي
عادل نــوري ان عملية العد والفرز
ستأخذ من اسبوع الى اسبوعني،
مشــيرا الى ان حسم اجلدل الدائر
حول نتائج االنتخابات سيأخذ من
شــهرين الى ثالثة اشهر في حال
متت العملية من دون مشكالت.
من جهتــه حذر عضــو مجلس

النواب مســعود حيــدر من تأخير
تشــكيل احلكومــة املقبلــة ،ما
ينذر بحصــول املزيد من التوتر بني
االطراف السياســية املتصارعة،
علــى ضوء مــا ســتفرزه عملية
العــد اليدوي لنتائــج االنتخابات
البرملانية.
وقــال حيدر في تصريــح «اذا متت
عملية اعادة فرز اصوات الناخبني
ثم مت ارسالها الى احملكمة االحتادية
والبرملــان للموافقة عليها بعدها
ســيتم اختيار رئيــس البرملان ثم
رئيس للبالد ،وكل هذا قد يكتمل
قبل نهاية العام اجلاري» ،مرجحا ً ان
تستمر عملية اعادة فرز االصوات
من ثالثة الى ســتة اشهر ،ما قد
يؤخر تشكيل احلكومة الى بداية

عام .2019
وأوضح حيدر أن عملية تشــكيل
احلكومة اجلديدة ســوف تستغرق
وقتا أطول إذا حصــل تغيير كبير
فــي نتائــج االنتخابات ونســب
املقاعد لألحزاب السياسية.
وتابع «في هذا السيناريو سيدخل
العراق في مرحلــة خطرة للغاية
تتجاوز املنافسات السياسية ،ألن
بعض األحزاب متلك ميليشــيات
وهذا قــد يفجر صراعــا ال حتمد
عقباه.
ويتوقع كثيرون أن تؤدي عملية عد
االصوات يدويــا الى تغيير طفيف
فــي النتائــج التي تتطلــب اوال
مصادقــة احملكمــة العليا عليها
قبل الشروع في تشكيل احلكومة.

تقـرير

اإلصالح واألمن في السعودية من وجهة نظر دول الخليج
لوري بلوتكين بوغارت*
جاء اعتقــال عدد من أبرز نشــطاء
حقوق املرأة في السعودية ،قبل ستة
أســابيع من موعد السماح للنساء
بقيــادة الســيارات مبنزلــة صدمة
للجميع .فبعد انتشار خبر االعتقاالت
عبر القنوات غير الرســمية ،أشــار
إعالن رسمي في  ١٩أيار/مايو بشكل
مبهم إلى احتجاز أفراد يسعون إلى
«تقويــض أمن واســتقرار اململكة»
وإضعاف «الوحدة الوطنية» من خالل
شــتى األنشطة .وســارعت وكاالت
األنباء احمللية إلى التشهير بالنشطاء
 بعضهم معروف في اخلارج كدعاةسلميني  -ووصفتهم بأنهم «خونة».
بالنســبة لألميركيــن واألوروبيني،
جاءت االعتقاالت فــي أعقاب اجلولة
اخلاطفــة التي قام بهــا ولي العهد
األمير محمد بن ســلمان آل سعود
في بلدانهم لتعزيــز أجندة اإلصالح
االقتصــادي واالجتماعي ضمن «رؤية
اململكــة  »٢٠٣٠التي يقــوده األمير.
وخــال مقابلة ضمــن برنامج «٦٠
دقيقة» مت ب ّثها مباشــرة قبل زيارته
للواليات املتحدة ،وافق األمير على أن
النساء متساويات مع الرجال («نحن
جميعا ً بشر وليس هناك فرق») ،حيث
قال« ،لم حتصل املرأة السعودية بعد
على حقوقها كاملــة .هناك حقوق
نص عليها اإلسالم ما تزال تفتقدها.
قطعنــا شــوطا ً طويالً جــدا ً وبقي
القليل».
وت ّ
َركز جانب كبير من املناقشات حول
االعتقاالت علــى املفارقة بني ما كان
ولي العهد يُروج له كجزء من أجندته
اإلصالحية وبني احتجاز النشــطاء.
وليس هناك شك في أن هذه املسألة
معقدة ألن األمير محمد بن ســلمان
ّ
متكن مــن إحراز تقــدم ملحوظ ،وإن
كان محــدوداً ،فيما يتعلــق مبكانة
املرأة الســعودية ودورها  -في القوى
العاملة ،وفي أماكن الترفيه ،وفي ما

يخص القوانني اجلديدة املتعلقة بأمور
مثل الطالق وحضانة األطفال .وعالوة
علــى ذلــك ،يتوقع البعــض أن يتم
سحب االســتحقاق القانوني للمرأة
في قيادة الســيارة يــوم  ٢٤حزيران/
يونيــو ،على الرغم مــن بعض اجلدل
الذي أثارته القضية في اململكة.
ميكن فهــم التزام الريــاض بالتقدم
االجتماعي املدعوم مــن قبل الدولة
وبأعمال القمع ضد النشاط الشعبي
املشــجع على مثل هذا التقدم على
أنه يشــكل ركيزتني الســتراتيجية
أمنية حكومية أوسع نطاقاً .إن حملة
اإلصــاح االقتصــادي واالجتماعي
التي تترأســها القيادة الســعودية
متثل فوق كل شــيء جزءا ً من أجندة
أمنية شــاملة مصممــة للتغلب
علــى الظروف الوطنيــة واإلقليمية
اخلطرة .ومــن وجهة نظــر القيادة،
مت ّثل معاقبة الناشــطني املستقلني
والنقــاد احملتملــن (وإبعــاد آخرين)
تكتيكا ً متوازيا ً  -وليــس متضاربا ً -
حلملة اإلصالح .ولم يكــن البرنامج
اإلصالحي اخلاص بولي العهد متعلقا ً
أبدا ً باإلصالح السياسي ،كما يفهم
األمريكيون هذا املصطلح ،وليس لدى
الرياض خطط للسير في هذا االجتاه.
وال يقتصر جوهر اســتراتيجية األمن
في اململكة على الســعودية حصراً،
كما أن اخملــاوف األمنية املشــتركة
وجهود اإلصالح في املمالك اخلليجية
األخرى تساعد على معرفة ما يحدث
في السعودية وإلى أين تتجه الرياض.
وتشــكل مشــاريع اإلصالح األخيرة
في اخلليج جزءا ً كبيــرا ً من الرد على
ثالثة مخاوف أساسية في السنوات
األخيرة .تتم ّثل إحداها في االنخفاض
في أســعار النفط منذ عــام ،٢٠١٤
األمر الذي عصف بامليزانيات اخلليجية
التي تعتمد على إيرادات النفط.
أمــا القلق الثانــي فيتع ّلق بضعف
ّ
احلكومــات املتأصــل جتــاه نــوع
االحتجاجــات الشــعبية ،والثورات،
واحلروب األهلية الناشئة من «الربيع
العربــي» .فقــد ّ
حطمــت األحداث

العاصفة خالل الســنوات األولى ،ممّا
يعــرف بالربيع [العربــي] ،أي انطباع
ّ
وشــكل
ســائد باألمــن في اخلليج.
وصول جماعة «اإلخوان املســلمني»
إلى سدة احلكم في مصر مصدر قلق
خاص لإلمارات والسعودية.
وتتفاعل هاتان املسألتان األساسيتان
 إحداهمــا متجذرة فــي االقتصادواألخرى في السياســة  -وتتداخالن
مع بعضهمــا البعض إليجــاد حت ٍد
ثالث .ويكمن ذلك التحدي في كيفية
االستجابة للعدد املتنامي من شباب
اخلليــج .ويبحث العديد من شــباب
اخلليــج عن فــرص للمشــاركة في
اخلطاب السياســي ،واحلصول على
معلومات غير محدودة حول التطورات
احمللية واإلقليمية وأداء احلكومة عبر
وسائل التواصل االجتماعي.
وأخيراً ،إن مــا يزيد من اخملاوف الثالثة
هــي نظــرة [دول] اخلليــج العربي
ملكاســب إيران املزعزعة لالســتقرار
في املنطقة ،مبا فيها في شبه اجلزيرة
اخلليجية ،والتســاؤالت اخلاصة حول
االلتزام األميركي احلالي املتعلق بأمن
اخلليج العربي.

وملواجهة هذه التحديات ،تتّبع معظم
دول اخلليج العربية مسارين رئيسيني
لإلصالح :اإلصــاح االقتصادي الذي
يركــز علــى توســيع االقتصــادات
الوطنيــة إلــى ما يتخطــى قطاع
النفط ،واإلصــاح االجتماعي الذي
ينطوي على توفير الفرص الترويحية
والثقافيــة والترفيهيــة وغيرها من
اإلمكانيات للســكان لكي يتمتعوا
بحيــاة ســعيدة يحققــون فيهــا
طموحاتهم ومن أجل املساهمة في
النمــو االقتصادي الوطنــي .ويقيناً،
أن ممالــك اخلليج كانــت تنوي القيام
بخطط تنمية مماثلة منذ ســنوات،
ولكن التحديــات األمنيــة اجلديدة
جعلــت هذه اجلهــود أكثــر إحلاحاً.
وباملثل ،اقتــرن اجلهد األخير لإلصالح
االقتصــادي واالجتماعــي ببيئــة
سياسية أكثر تقييداً.
ويتبلــور اخملطط املســتقبلي اخلاص
بالســعودية من خالل خطة «الرؤية
 »٢٠٣٠التــي اعتمدتهــا .فالهدف
الرئيســي لهذه «الرؤيــة» هو تنويع
االقتصــاد ،حيث يدرك ولــي العهد
احلاجة املالية (والسياســية) امللحة

لتحويل االقتصاد بعيدا ً عن االعتماد
على النفط.
ووفقا ً ألحد واضعي «رؤية السعودية
 ،»٢٠٣٠حتتضــن خارطــة الطريــق
الوطنيــة أيضــا ً خيــال الشــباب
الســعودي واهتمامــه بقضايا مثل
التعليــم ،واملهنة ،ونوعيــة احلياة -
وليس بالقضايا اخلاصة باملســؤولني
األكبر ســنا ً الذين يأملون في حتقيق
إرثهم .وفي هذا الصدد ،ســمح ولي
العهد باإلنفتاحــات اجملتمعية التي
تخضع ملراقبة مشــددة ،في الوقت
الذي كبح فيه ســلطة الشــرطة
الدينية .فقد حدثت تغيرات ملحوظة
في اجملتمع بســرعة كبيرة لدرجة أن
البعض يقلق مــن أن الوتيرة تنطوي
على مخاطر سياسية .ووفقا ً ملسؤول
ســعودي ،يكمن التحدي الرئيســي
في املوازنة بني ســرعة التغيير التي
حتتاج إليها اململكة من أجل الصمود
اقتصاديــاً ،مع مقــدار التغيير الذي
ميكن للمجتمع أن يتحمله.
وعلى النمط نفســه  ،تتمثل إحدى
األفكار املتداولة في الســعودية في
أنه من أجل أن متضــي القيادة قدما ً

فــي التنفيــذ التدريجــي لإلصالح
االجتماعــي دون رد فعــل عنيف من
جانــب احملافظــن املتشــددين ،من
الضــروري إيجــاد بيئة سياســية
خاضعة لســيطرة ُم ّ
حكمة .وميكن
سماع هذا السيناريو من قبل كل من
النخبة السعودية التي تدعم بنشاط
ولي العهد ومن املواطنني السعوديني
االعتياديني أيضاً .ومن امللفت للنظر
أن هذه الفكرة قد مت تداولها أيضا ً في
دولة اإلمارات اجملاورة .فالكثيرون هناك
ينظرون إلى القيادة اإلماراتية كونها
حصنا ً منيعا ً ضد اإلسالمويني ،الذين
يســود االعتقاد أنهم ســيعتمدون
سياســات اقتصاديــة واجتماعية
رجعية إذا لم يتم كبحهم .وبشكل
عــام ،يشــعر البعض فــي اخلليج
بالعداء جتــاه الفكرة [التي تتبنى] أي
نشاط سياســي يُفهم بأنه يعرض
«االستقرار الوطني» للخطر.
وفي الوقت نفسه ،فإن ما هو واضح
هنــا أنه فــي أعقاب ثــورات «الربيع
العربــي» واحلروب األهليــة ،وظهور
اجلماعات اإلســامية السياســية،
والنمو الســريع لـ تنظيــم «الدولة
اإلســامية» ،واملكاســب اإلقليمية
اإليرانية ودعم الشركاء والوكالء في
العالم العربــي ،وااللتزامات األمنية
غير املضمونة من قبــل األمريكيني،
تقــوم معظم احلكومــات اخلليجية
بالضغــط علــى اجلهــات الفاعلة
املســتقلة مهما كانــت توجهاتها
الدينية أو السياســية أو غيرها .ومن
املرجح أن يستمر النقاش حول ما إذا
كان حتقيق التوازن بني شتى األوساط
احملليــة يدخل في إطار صنــع القرار
السعودي بشــأن من يجب اعتقاله
ومتى ،لكن القضــاء على املنتقدين
الفعليني أو احملتملني بشــأن قضايا
السياســات الوطنيــة واإلقليمية
احلساسة يظل هدفا ً أمنيا ً مستقالً.
وقد يكون من الصعب للغاية حتقيق
ذلك بسبب ميل مواطني دول اخلليج
إلــى اللجــوء إلى وســائل التواصل
االجتماعي للتعبير عن آرائهم ،على

الرغــم من أن عواصــم اخلليج تبذل
جهودا ً كبيرة حملاولة الســيطرة على
هذه املساحة أيضاً.
أما بالنسبة إلى السياسة األميركية،
ّ
فمن مصلحة الواليات املتحدة توفير
الدعم السياســي والتجاري جلهود
اإلصالح االقتصــادي واالجتماعي في
الســعودية .فاإلجنازات الســعودية
في املضي قدما ً نحو مستقبل أكثر
استدامة ستشكل جناحا ً للمصالح
األميركية أيضاً .وفي الوقت نفســه،
فإن االعتقاالت املتعلقة بحقوق املرأة
متثل تذكيــرا ً آخر بالتحــدي الدائم
املتمثــل فــي املوازنة بــن املصالح
االســتراتيجية والقيم السياســية
وغيرها مــن القيم األخــرى عندما
يتعلق األمر بالشركاء الدوليني .فمن
وجهة نظــر أميركية ،يجب أن يكون
النشــطاء الســلميني حلقوق املرأة
حلفاء طبيعيني في احلملة السريعة
اخلاصة باإلصالح االجتماعي في بلد
ما.
وما يزال من الصعب احلث على اتباع
سياسات أكثر ليبرالية نحو اإلصالح
السياســي في اخلليــج عندما يرى
شــركاء أمريكا فــي اخلليج بأن هذه
السياســات تتعارض مع مصاحلهم
أما بالنســبة إلى
األمنيــة اخلاصةّ .
القضايا األخرى التي تشــمل شتى
اجملــاالت ،فإن عالقة العمــل الوثيقة
ّ
تشكل إحدى
على مســتوى القيادة
الديناميكيــات التي يُفهم أنها تعزز
النفــوذ األميركي فــي اخلليج .وما
تزال هناك أســئلة حول مدى التأثير
األميركي فــي املنطقــة .ومع ذلك،
ميكــن للمرء أن يتعلــم من األحداث
الصاخبــة التــي وقعت فــي العام
املاضي بــأن موقف القادة األميركيني
جتــاه اململكة وحلفائهــا األقرب هو
أكثر تأثيرا ً على سياسات هذه الدول
ممّا يعتقد الكثيرون.
*لوري بلوتكني بوغارت عملت زميلة
«باربــارا كاي فاميلــي» في معهد
واشنطن.
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صورة أبيها الشهيرة أصبحت من أيقونات الحزن في كارثة سنجار

ّ
مخيم حدودي
عداء بين امرأتين في
يعيد طفلة إيزيدية لذويها

المنتوجات النفطية
في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت مديرية الشــؤون الداخلية واألمن في
شرطة الطاقة ،أمس السبت ،ضبط صهاريج
لتهريب املنتوجات النفطية في البصرة.
وذكرت املديرية في بيان تلقت "الصباح اجلديد"
نســخة منه ،انه "بحســب توجيهات مدير
عام الشــؤون الداخلية واالمن اللواء ،حسني
عبد الهادي محبوبه ،وبإشــراف مباشــر من
قبل مدير شــؤون الطاقه ،العقيد محمد بالد
البديري ،متكنت مفرزة من ضباط ومنتســبي
الشؤون الداخلية من ضبط صهاريج لتهريب
املنتوجات النفطية في البصرة والقاء القبض
على املتهمني".
واضافــت انه "بعــد توفر املعلومــات بوجود
مجموعة من االشــخاص يقومــون بتهريب
املنتوج النفطــي في احــد الكراجات ضمن
قاطع مســؤلية فوج شــرطة نفط البصرة
الشمالي ،توجهت على الفور مفرزة من ضباط
ومنتســبي الشــؤون الداخلية املتواجدة في
محافظة البصرة بأمرة مدير شــعبة اجلنوب
الى محــل تواجد تلك اجملموعة وبالتنســيق
مع قــوة من مديرية شــرطة نفط اجلنوب ومت
مداهمة الكراج وضبــط  4املتهمني هم كل
من (م.ر)( ،ر.ع)( ،ع.ح)( ،ك.ق)".

نينوى ـ خدر خالت:
(املرفقات :صور ألبي ماجد مع ابنته
مارتني بعد حتريرها ،صور ألبي ماجد
الشــهيرة وهو يبكي على خطف
عائلته) صورة مركبــة للصورتني،
وهي تظهر أبا ماجد عقب خطف
ابنته وفي أثناء حتريرها
عادت الطفلــة األيزيديــة مارتني
خديــدا مصطــو وهــي تبلغ من
العمر  12ســنة حاليا ،الى ذويها
والى مــا تبقى مــن عائلتها بعد
خطفها ملدة  4سنوات ،علما أنها
نسيت لغتها السنجارية الكردية،
وتتكلم بالعربية فقط ،ولم تتع ّرف
سوى على أبيها وعلى ابن عم لها
من ذوي االحتياجــات اخلاصة ألنه
يقاربها بالعمر.
وفــي أول حديــث لها لوســائل
اإلعالم بعد جناتهــا حتدثت مارتني
الى مراســل "الصباح اجلديد" عبر
الهاتــف وأفصحت عــن ما مرت
بــه طوال  3ســنوات و 10أشــهر
تقريبــا ،وبرغم أنها ال تســتطيع
ترتيب األحــداث والوقائع والتواريخ
واألماكن اجلغرافيــة إذ أنها تذكر
مدن عراقية وســورية مرت بها أو
عاشــت فيها لفترات متباعدة ال
تتذكرها بدقــة ،علما أنها تتكلم
اللغة العربية بطالقة.
وقالت مارتني (مواليد " )2006بعد
أن وقعنــا بيــد عصابــات داعش
(فــي  3آب /اغســطس  )2014في
محيط منطقة ســنوني ( 62كم
شمالي سنجار) وكنت مع والدتي
وشقيقتي ماجدة (مواليد  )1995و
ّ
مارسيل (مواليد  )2003و شقيقي
مجدي (مواليد  ،)1999مت نقلنا الى
تلعفــر ( 56كم غــرب املوصل) ومت
عزل النســاء عن األطفال والبنات
والرجال والكبار بالسن ،وكل فئة مت
عزلها لوحدها".
وأضافت "بالنســبة لي بقيت مع
شــقيقتي (مارســن) ألننا بعمر
متقارب وصغار ،لكن أتى شــخص
من املوصل وأخذني لوحدي وقال لي

عادت الطفلة األيزيدية
مارتين خديدا مصطو
وهي تبلغ من العمر 12
سنة حاليا ،الى ذويها
والى ما تبقى من عائلتها
بعد خطفها لمدة
 4سنوات ،علما أنها
نسيت لغتها السنجارية
الكردية ،وتتكلم بالعربية
فقط ،ولم تتعرّف سوى
على أبيها وعلى ابن عم
لها من ذوي االحتياجات
الخاصة ألنه يقاربها
بالعمر

افتتاح أكثر من 130

محطة وقود في نينوى

الطفلة اإليزيدية بني ذويها
سأربيك مع بناتي ،وهذا الشخص
ِ
بقيت مع عائلته وبناته  3ســنوات
في أحد األحياء في اجلانب األيســر
من مدينــة املوصل ،ولــم يقع أي
علي طوال وجــودي معه
اعتــداء ّ
وكان يعاملني كبناته".
وعندما ســألتها عن الرجل الذي
كان قد اشــتراها قالــت "هو كان
بالدولــة (تقصد قيادي في تنظيم
داعش اإلرهابي) وهو مصالوي وليس
عربي (من األطراف والضواحي) ،وال
أعرف اسم احلي الذي كنت أعيش
فيه كما ال أعرف اســم أي جامع
قريب ،وكان أبو أحمد (لقب القيادي
بالتنظيــم) ال يذهــب ليصلــي
باجلامع ،علما أنهم كانوا يدرسوني

ضبط صهاريج لتهريب

القرآن وأمور دينية أخرى عن الدين
اإلســامي وأجبروني على الصيام
في شهر رمضان ،وغ ّيروا اسمي من
مارتني الى مرمي".
وتتابــع مارتــن بالقــول "تنقلت
فــي مناطق عديــدة ،حيث عرفت
ذات مــرة بأننا في مدينة تســمى
الق ّيــارة ( 60كم جنــوب املوصل)
وذهبنا بعدهــا للموصل ،وذات يوم
وقبل ســنة وبضعة أشهر انتقلنا
الى ســوريا (مع بدء عمليات حترير
املوصل) وذهبــت وتنقلت بني مدن
عديدة.
واملــدن واملناطــق التي مــرت بها
مارتني وفق سردها ،هي:
ـ الرقــة (فــي ســوريا) ،ومدينــة

العشارة (إحدى نواحي سوريا تتبع
إداريا ً حملافظة دير الزور الســورية)،
ومنطقة املياديــن (تتبع محافظة
ديـــر الــزور ومركزهـــا مدينـــة
املياديـن)
ـ حصيبــة (الغربيــة تتبع قضاء
القائــم العراقــي فــي محافظة
األنبار) ،وحصيبة (الشرقية ناحية
تابعــة لقضاء الرمــادي تقع على
الضفة الشرقية لنهر الفرات شرق
الرمادي)
ـ هجــن (ناحيــة ســور ّية تتبع
منطقة البوكمــال في محافظة
دير الزور)
ـ إســعفة (لم نصل ملعلومات عن
هذه القرية التي مــن املرجح أنها

تقع على الشريط احلدودي العراقي
السوري)
الدشيشــة (بلدة في ريف مدينة
احلسكة الســورية) .وتتابع مارتني
بالقول "في الدشيشــة حصلت
غارة جويــة على مضافــة بجوار
البيت الذي كنت أعيش فيه وقتل
أبو أحمد ،وفــي أثناء ذلك أنا كنت
حينهــا ألعب عند اجليــران ،وبعد
الضربــة اجلوية ظهــرت امرأة من
أقربــاء أولئك اجليــران وقالت أنها
ســتأخذني للعيش معهــا ألنها
كانت وحيدة وليس لها زوج أو أبناء
وبنــات ،وبقيت معها حيث انتقلنا
الى مخ ّيم الهول (احلدودي) وبقيت
هناك  7أشهر الى أن أتى أقرباء لي

وأعادوني لعائلتي".
وتؤكد مارتني أنها "ال تعرف مصير
والدتها وشــقيقتيها وشقيقها
منذ تفريقها عنهم عقب وقوعهم
بيد داعش قبل نحو  4سنوات"..
وكانت صــور والد مارتني الســيد
خديــدا مصطو (الشــهير بلقب
ابو ماجد الطباخ) وهو يســتعرض
صور افراد عائلته اخملتطفة ويبكي
عليهــم قــد حتولت الــى ايقونة
بــارزة تختصــر جانبا كبيــرا من
مأساة اهالي ســنجار ابان اجتياح
مناطقهــم مــن قبــل عصابات
داعش التكفيرية فــي مطلع آب/
اغسطس من عام .2014
يتبع بالقسم الثاني واالخير

بغداد -الصباح الجديد:
أعلــن مدير املنتوجات النفطيــة في محافظة
نينوى فالح حســن النعيمي ،أمس الســبت،
افتتاح أكثر من  130محطة لتعبئة الوقود في
عموم احملافظة.
وقــال النعيمي في تصريح صحفــي إن دائرته
“افتتحت اكثــر من  130محطــة تعبئة وقود
في محافظة نينــوى ،موزعة بني جميع اقضية
ونواحي احملافظة”.
وأضــاف أن “املناطق التي شــهدت افتتاح تلك
احملطات هــي «قضاء البعاج وتلعفر وســنجار
وناحية ســنونو والعياضية وربيعة والرشيدية
ومركــز مدينة املوصل” ،الفتا الى ان “الهدف من
ذلــك يأتي للحد من الزخــم احلاصل في عموم
احملافظة على محطات التعبئة”.
وتابــع أن “افتتاح هذه احملطــات اخلاصة بتعبئة
الوقود جــاء على خلفية قيــام داعش االرهابي
بتفجير اكثر من  40محطة تعبئة وقود موزعة
بني عموم محافظة نينوى” ،مطالبا وزارة النفط
بـ” اعادة الكمية احملددة التي كانت متنح حملافظة
نينوى والبالغة مليونــن واربعمئة الف لتر من
البنزين”.

تتمات ص1
العبادي :كتل سياسية سرقت أصوات
املواطنني وجماعات تخزن السالح
لتهديد الدولة
ونوه املتحدث باســم مكتب رئيس الوزراء،
الــى ان "القائد العام للقوات املســلحة
كان شــديد احلــرص على ابعــاد القوات
األمنية عن اي تدخل في االنتخابات ،وأصدر
تعليمات مشددة حلماية الناخبني واملراكز
االنتخابيــة وجنحــت قواتنــا البطلة في
مهمتها ولــم يحصل اي خرق امني ،وكان
هذا االمر واضحــا باملقارنة مع االنتخابات
السابقة".
وكانــت احملكمة االحتادية ،قــد أقرت أمس
اخلميس ( 21حزيــران  )2018بدســتورية
جميع مواد قانــون التعديل الثالث لقانون
االنتخابــات الذي شــرعه مجلس النواب
في  6من الشــهر ذاته ،فيما رفضت املادة
الثالثة منه اخلاصــة بإلغاء أصوات ناخبي
اخلارج والنازحني واحلركة الســكانية في 4
محافظات ،والتصويــت اخلاص في إقليم
كردستان.
على صعيــد ذي صلة ،أكــد رئيس الوزراء
العبــادي ضــرورة مكافحــة مصطلــح
الفــراغ الدســتوري الذي يحــاول اإلعالم
احلزبي ترويجه وتســويقه للمواطنني ،في
محاولة لإليقــاع باحلكومــة" ،وجاء هذا
خالل افتتاحه أمس السبت ،أعمال خلية
"اإلعــام احلكومي" ،عنــد اجتماعه مع
مدراء مكاتــب إعالم الــوزارات والهيئات
املســتقلة ،في مسعى صريح ملواجهة ما
أسماه بالـ "اإلعالم احلزبي املسيس".
وقال احد املــدراء احلاضرين في اجللســة
فــي تصريح صحفــي إن "العبــادي ركز
كثيرا علــى مصطلح االعالم احلزبي ،وقال
ان الفضــاء الذي تســتخدمه فضائيات

االحــزاب هو ملــك للشــعب والدولة وال
ميكن اســتغالله لتمرير اجنــدات حزبية
على حساب مصلحة املواطن والبلد" ،في
اشــارة واضحة الى الفضائيات اململوكة
من قبل االحزاب السياســية التي يعتقد
العبادي انهــا تقوم بتســقيط احلكومة
ملصاحلها اخلاصة.
وأضاف ان "العبادي شــدد على ضرورة ان
تكــون اخللية فاعلة على مدار االســبوع،
وعدم تــرك الفراغ لألعــام احلزبي املضاد
ان يبــث االخبار الكاذبة واالشــاعات ،من
دون ان يكــون هنــاك أي رد فعــل لألعالم
احلكومــي" ،موضحا ان "العبــادي قال ان
اخللية ستشــرف عليها االمانــة العامة
جمللس الوزراء".
وتابع ان "العبادي رفض احد املقترحات من
قبل احد املدراء بأغالق السوشيال ميديا او
حتديده ،اذ اشار الى ان مشكلة السوشيال
ميديا ،عاملية وليست محصورة بالعراق"،
مضيفا ان "اخللية اســتعرضت مجموعة
آليات واهداف ،تقتــرب فيها الى حد كبير
الى صناعة وزارة اعالم ،ال يجيز تشكيلها
الدســتور العراقي ،الذي نــص على حرية
العمل الصحفي واالعالمي بكل اشكاله".
وبــن ان "العبادي ركز كثيــرا على قضية
مكافحة مصطلــح الفراغ الدســتوري
الــذي يحــاول االعــام احلزبــي ترويجه
وتسويقه للمواطنني ،في محاولة لإليقاع
باحلكومة".
يشــار الى ان بعض النواب ووسائل االعالم
روجت ان حكومة العبادي ســتتحول الى
تصريف اعمال وهذا ما يخالف الواقع كما
قال اخلبير القانوني طارق حرب.
مجلس النوّاب ينقلب على الدستور

بسعيه إلقرار قانون ميدد أعماله
وذلك لســببني أولهما الجراء تعديل رابع
علــى قانون االنتخابــات ومعاجلة النقض
احلاصــل على مــادة الغاء اصــوات اخلارج
والنازحني واحلركة الســكانية ومنتسبي
االمن في اقليم كردســتان بنحو يتفق مع
الدستور ويضمن العدالة".
وأشــار إلى أن "الســبب االخــر هو عدم
حصول فراغ نيابي وبقــاء مجلس النواب
مستمر في عمله ملراقبة اعمال السلطة
التنفيذية".
وذكر السامرائي أن "هناك قيودا دستورية
على عملنا ،لكن السنوات االخيرة التي مر
بها العراق نتيجــة الظروف التي حلت به
من احتالل تنظيــم ارهابي لبعض اراضيه
ومعارك حترير ومن ثــم هناك صراع حالي
مع جهات حتاول التزوير وابعاد املواطن عن
الدولة قد يجعلنا مجبرين على جتاوز تلك
اآلماد".
من جانبــه ذكر اخلبيــر القانونــي حيدر
الصوفي في حديث إلى "الصباح اجلديد"،
أن "مناقشة مجلس النواب لقانون متديد
اعماله يعد خالفا ً للدستور".
واضاف الصوفي أن "عمــر الدورة النيابية
حددته املــادة  56من الدســتور وهي تبدأ
باجللســة االولى التي كانت في االول من
متوز  2014بالنسبة للدورة احلالية وتنتهي
بانتهاء الســنة الرابعة اي في الثالثني من
الشهر اجلاري".
وأوضح أن "كل اجراء ينص عليه الدستور
بسبيل احلصر ال ميكن مخالفته وأن القانون
الذي يســعى مجلس النــواب للتصويت
عليه حاليا ً ميكن الطعن فيه امام احملكمة
االحتادية العليا من أجل نقضه".
وبني الصوفــي أن "احملكمة االحتادية العليا

ايدت هذا التوجه في العديد من احكامها
بأن اجللسة االولى هي التي تنعقد برئاسة
اكبــر االعضاء ســنا ً وال يعتــد بالتواريخ
الالحقــة وان امتداد العمل بعد الســنة
الرابعة التقوميية غير جائز".
إلى ذلك ،عد اخلبير االخــر طارق حرب في
تعليق إلــى "الصباح اجلديــد" ،أن "متديد
عمل البرملان انقالب دستوري ال يقل ضرره
عن االنقالب العسكري".
وأضاف حــرب أن "عمر الــدورة البرملانية
محدد مبوجب الدســتور وكذلك توجهات
احملكمة االحتادية العليــا واي جتاوز له ميثل
خرقا ً واضحاً".
وأشار إلى أن "احلل الوحيد لتغيير مواعيد
الــدورة النيابيــة يكون من خــال تعديل
الدســتور والذي يتضمــن آليات صعبة ال
ميكن حتقيقهــا خالل ما تبقــى من عمر
مجلــس النواب الــذي ينتهي االســبوع
املقبل".
ولفت حرب إلى أن "احلكومة سوف تعمل
بعد انتهاء عمر مجلس النواب بصالحيات
كاملة وغير منقوصة وأن موضوع تصريف
االعمــال نص عليه الدســتور في حالتني
االولى ســحب الثقة عــن رئيس مجلس
الوزراء أو حل البرملان لنفسه فقط".
يشــار إلى أن مجلس النواب سوف تنتهي
اعماله في يوم الثالثني من الشــهر اجلاري
فيما لم يتمكن اجمللس اجلديد من االنعقاد
قبل مضي اكثر من شهرين في اقل تقدير
بسبب اعادة عمليات العد والفرز.
تعرّض أحد نواظم الفرات في النجف
للتخريب واملوارد املائية تهدد مبقاضاة
املعتدين
والبدء بانشــاء محطة ضــخ عائمة على

بحيــرة الثرثــار لتعزيــز االرواء بكميات
اضافيــة من اخلزيــن امليت وقــت احلاجة،
ومتويل مشــروع ناظم ابو صخير على نهر
الفرات فــي محافظة النجــف واكماله
خالل هذا العام بعــد ان كان متوقفا منذ
سنوات" ،وتابعت "كما اقرت متويل مشروع
تعزيــز مياه الشــرب في شــط الرميثة
الذي يؤمن مياه الشــرب فــي محافظة
املثنى ،وكذلك متويــل احتياجات محطات
ســحب املياه التابعــة لوزارة االســكان
واالعمار والبلديات ،والعمل جار على ازالة
التجاوزات على النظــام االروائي ،وتطبيق
نظام صارم للمناوبة حسب اخلطط املقرة
من اجلهات املسؤولة".
وبينت الــوزارة ،أن "وزارة املوارد املائية تقوم
بواجبها في تقدمي خدمــات االرواء جلميع
املواطنني في مختلــف محافظات الوطن
بعدالــة ودون متييز او محابــاة" ،موضحة
"نهيــب بتعــاون املواطنني والســلطات
املعنية ومختلــف الفئــات االجتماعية
وخاصة املزارعني الذيــن تهدف الوزارة الى
خدمتهــم ،وتدعوهم لالمتنــاع عن احلاق
االضرار مبنشآت الري الن ذلك عمل تخريبي
واعتداء على امالك الدولة ،وستقوم الوزارة
مبقاضاة املعتدين ،واملتسببني بالضرر باملال
العام".
وأكــدت املوارد ،أن "اخلزيــن املائي املتحقق
يكفــي لتغطيــة احلاجات االساســية
للمجتمــع وزراعــة احملاصيــل الصيفية
بنســب جيدة اضافة الى ارواء البســاتني
واحلقــول القائمــة فــي كل محافظات
البالد".
وكان وزير املوارد املائية حسن اجلنابي اكد،
الســبت ( 2حزيران  ،)2018ان مياه الشرب
للمواطنــن مؤمنة ،فيما اشــارت الى ان

العالقة املائية مــع دول اجلوار "في افضل
صورها".
وكان مديــر مشــروع ســد املوصل رياض
عزالدين اعلن ،الســبت ( 2حزيران ،)2018
عــن انخفاض مناســيبه ،فيمــا اكد ان
كميات املياه الواصلة من تركيا انخفضت
.50%
اجلمارك تف ّند وسائل اإلعالم :ال رسوم
جديدة على االستيرادت مع متوز
ودعت الهيئة "جميــع املواطنني إلى عدم
االلتفات إلى هذه اإلشاعات املغرضة التي
يــروج لها البعض لتظليل الــرأي العام"،
الفتــة الى أنهــا "حريصة علــى تطبيق
القوانــن والتعليمــات التي من شــأنها
تعزيز الرقابة والســيطرة وتنظيم التبادل
التجــاري ومنع دخــول البضائع املمنوعة
واملقلــدة وغيــر اخلاضعــة للفحوصات
والقــرارات املتعلقــة بحمايــة املنتجات
الوطنية".
وأكدت الهيئة انها "ســتتخذ اإلجراءات
القانونيــة عبر القضاء بحق مطلقي تلك
األخبار الكاذبة".
يذكر ان عددا من وســائل االعالم ومواقع
التواصــل االجتماعــي نشــرت في وقت
ســابق ،خبرا تضمــن ان هيئــة اجلمارك
ستباشــر بتطبيــق تعرفة جديــدة على
املواد املســتوردة من اخلارج ،والتي ستؤدي
الى ارتفاع االســعار في االســواق احمللية
الى الضعف ،االمر الذي ســبب اســتياء
		
املواطنني الشديد.
مجلس املفوضني من القضاة يتخذ
قرارات متهد للشروع بالعد والفرز
اليدوي

ولفت الى انه "ســيتم اصدار ايعاز جلميع
مدراء املكاتب االنتخابية في احملافظات (من
السادة القضاة املنتدبني) باجراء الكشف
على مواقع خــزن صناديق االقتراع وأجهزة
التحقق اإللكتروني (باركــود) وغيرها من
املواد املســاعدة للعملية االنتخابية وبيان
بنحــو دقيق وإرســال محاضر
أعدادهــا
ٍ
الكشــوفات ملقر املفوضية فــي املكتب
الوطنــي ،فضــا عــن تهيئــة األماكن
اخملصصــة إلجراء العد والفــرز اليدوي مع
ضرورة التأكيد على اجلانب األمني املتعلق
بحماية مواقــع اخلزن من خــال مفاحتة
مديريات الشــرطة وقيــادة العمليات في
احملافظات لتهيئة احلماية املناسبة لها".
واوضح انه "لــم يتم االيعاز باجراء عملية
العــد والفرز اليدوي فــي الوقت احلالي اال
بعــد اســتكمال كافة متطلباتــه وفقا
للتعديــل الثالث لقانــون مجلس النواب
وما رســمه قرار احملكمة االحتادية" ،داعية
وسائل االعالم الى "توخي الدقة عند نقل
االخبار املتعلقــة بعمل مجلس املفوضني
وان تأخذها من مصدرها الرسمي املتمثل
بالناطق الرســمي باسم املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات القاضي املنتدب ليث
جبر حمزة".
ونعى مجلس املفوضني وفاة احد موظفي
املفوضية هذا اليوم في احد مخازن حفظ
صناديق االقتراع ضمــن مكتب انتخابات
الكرخ اثناء تأديته لواجبه الرسمي ،مؤكدا
ان "هناك حتقيقا ســيجري ملعرفة اسباب
الوفاة" ،ويذكر فــي هذا الصدد ان مصدرا
في الشرطة ،افاد أمس السبت ،بوفاة أحد
موظفــي املفوضية واصابــة اثنني آخرين،
جراء ســقوط أجهزة العد والفرز في أحد
املراكز االنتخابية ببغداد.

الملف األمني

إصابة عدد من الشرطة بهجوم مسلح غربي كركوك *عملية أمنية لتأمين جرف النصر والبحيرات في بابل
ضبط كميات ضخمة من المتفجرات في محافظة األنبار* اعتقال  4من اإلرهابيين غربي مدينة الموصل

بغداد – اعتقال مطلوب
أفاد املتحدث باسم وزارة الداخلية امس
الســبت ،بالقاء القبــض على متهم
متــورط بارتباطه بعصابــات خطف
شرقي العاصمة.
وقال اللواء سعد معن ،إن "استخبارات
الشرطة االحتادية العاملة ضمن وكالة
االســتخبارات والتحقيقــات االحتادية
في وزارة الداخليــة ألقت القبض على
متهم شــرقي بغداد ،متورط بارتباطه
بعصابات اخلطف حيــث يتكفل ببيع
عجالت اخملطوفني ،كما أنه متهم أيضا
بعمليات اختطاف اصحاب العجالت".
ديالى – تعرض مسلح
افاد مصــدر محلي في محافظة ديالى
امس الســبت ان جنديني اصيبا بحروح
بتعرض مســلح علــى نقطة مرابطة

شمال احملافظة.
وقال املصدر إن "نقطة مرابطة أمنية
مشــتركة في أطــراف منطقة حاوي
العظيــم70( ،كــم شــمال بعقوبة)،
تعرضت في ســاعة متأخرة من مساء
يوم امس االول الى هجوم مســلح من
قبل داعش ما اسفر عن اصابة جنديني
بجــروح"  ،مضيفــا ان "الوضــع حتت
الســيطرة وقد جرى متشيط املنطقة
ملالحقة االرهابيني .
كركوك – هجوم مسلح
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة
محافظة كركوك امس الســبت ،بأن
افرادا من الشــرطة االحتاديــة أصيبوا
بهجوم مسلح جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني
هاجمــوا ،ظهر يوم امــس احدى نقاط
التفتيش التابعة للشــرطة االحتادية

قــرب احدى القرى فــي ناحية الرياض،
( 45كم جنــوب غربي كركوك)" ،مبينا
أن "الهجــوم أســفر عــن اصابة عدد
من عناصر نقطــة التفتيش باصابات
متباينــة"  ،مضيفــا أن "قــوة امنية
أخلت املصابني الى مستشفى كركوك
لتلقي العالج".
بابل – عملية امنية
أكملت قوات احلشد الشعبي واجليش
امس الســبت عملية أمنيــة تهدف
لتأمني خط الدفــاع االول في منطقة
جــرف النصــر والبحيــرات شــمالي
محافظة بابل.
وقــال معاون قائــد عمليــات الفرات
االوســط في احلشد الشــعبي سجاد
عبــد ناصر في بيــان لــه ان "قوة من
احلشــد الشــعبي واجليــش وفــوج
الطوارئ نفذوا عملية ،صباح يوم امس

استهدفت تطهير وتامني مناطق جرف
النصر والبحيرات والعبد ويس"  ،مبينا
ان "هذه املناطق متثل خط الدفاع األول
بالنســبة للحشد الشــعبي في تلك
املنطقة".
صالح الدين – اعتقال ارهابي
افاد مصدر امني في مديرية الشــؤون
الداخليــة في محافظــة صالح الدين
امس الســبت ،ان مفــرزة امنية القت
القبض على ارهابي بكمني في سامراء.
وقال املصدر "بناء على معلومات وردت
عن تواجد املتهــم االرهابي (ع.ح.ع) في
مركز مدينة ســامراء على الفور نصب
كمني له داخــل القضاء "  ،وجرى القاء
القبــض عليه وتســليمه إلى اجلهات
اخملتصــة إلكمال اإلجــراءات القانونية
املطلوبة بحقه ".

االنبار – ضبط عتاد
اعلن الناطق باسم مركز االعالم االمني
امس الســبت ان القوات األمنية عثرت
على كميات ضخمة من املواد الشديدة
التفجير في محافظة االنبار.
وقال العميد يحيى رســول ان "القوات
األمنية في قيادة عمليات االنبار ،متكنت
وخالل معاجلة العبوات الناســفة من
تقاطــع الســام إلى محطــة قطار
الفالحات مــن العثور على  50جليكان
يحوي مادة  C4و 32عبوة ناسفة محلية
الصنــع"  ،مضيفا "كمــا عثرت على
حقلني لاللغام فــي منطقة الزنكورة،
وعلى حقل آخر في منطقة الكيلو . 35
الديوانية – عمليات دهم
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
الديوانية امس السبت ان مفارز ودوريات
امنية متكنــت من إلقاء القبض على 5

متهمني مطلوبني للقضاء مبواد قانونية
مختلفة وذلــك خالل حملة قامت بها
ملتابعة املطلوبني الــى القضاء واتخاذ
االجراءات القانونية بحقهم .

قبض علــى ثالثة عناصر مــن داعش
حملــوا الســاح وأطلقوا عــدد من
الصواريــخ ضــد قواتنــا األمنية في
سنجار".

نينوى – اعتقال ارهابيني
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
نينوى امس الســبت اعتقال أربعة من
عناصر تنظيم "داعــش" أحدهم كان
يعمل ضمن ما يســمى بـ"الشــرطة
اإلسالمية" غربي مدينة املوصل.
وقال املصدر إن "مكتب مكافحة إجرام
تلعفــر التابع ملديريــة مكافحة إجرام
نينوى ألقى القبض على إرهابي بحوزته
اســتمارة خاصة باســتقبال الوافدين
اجلدد لداعش عــام  2015وفيها صورته
الشــخصية حيث اعتــرف انه يعمل
ضمن ما تسمى الشرطة اإلسالمية"
 ،مضيفا "بناء على إعترافات (اإلرهابي)

البصرة – اعتقال مطلوب
افــاد مصدر امني في مديرية شــرطة
محافظــة البصــرة امــس الســبت
 ،باعتقــال متهــم وصــف باخلطيــر
ومطلوب بقضايا الســطو والســرقة
وجتارة اخملدرات.
وقــال املصدر ان " عناصــر فوج طوارئ
الشــرطة اخلامــس وبعــد املتابعــة
املســتمرة وجمع املعلومــات ،متكنت
من القاء القبض على متهم "خطير"
مطلــوب بعدة قضايا منها الســطو
وجتارة اخملدرات والسرقة ،وضبط بحوزته
آلة حادة "  ،مشيرا الى " اتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقه واحالته للقضاء" .
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العراق والنمسا يبحثان
توقيع مذكرة تفاهم

للتعاون العلمي واألكاديمي
بغداد  -الصباح الجديد:
ناقــش وزير التعليم العالــي والبحث العلمي
الدكتور عبد الرزاق العيسى ونظيره النمساوي
الدكتور ياكوب كاســتيل في فيينا متطلبات
توقيــع مذكرة تفاهــم علمــي وأكادميي بني
البلدين وملــف الزماالت الدراســية للطلبة
العراقيني.
والتقــى الدكتور العيســى مع وزيــر التربية
والعلوم واألبحاث النمساوية وسكرتير الدولة
العــام الدكتور ياكوب كاســتيل على هامش
اجتماع جلنــة الفضاء اخلارجــي التابعة لالمم
املتحدة وبحثا مسارات املنح الدراسية للطلبة
العراقيني في النمسا واحلصول على الشهادات
العليا املاجســتير والدكتوراه سيما للمناطق
التي تضررت من قبل عصابات داعش االرهابية .
وناقش الطرفان ســبل توقيــع مذكرة تفاهم
بني البلدين لتطوير التبادل الثقافي واألكادميي
وكذلــك االتفاق على عقــد لقاء في منتصف
تشــرين الثاني املقبــل من العــام احلالي بني
الوزارتني لوضع رؤية استراتيجية تنظم تطوير
التعــاون األكادميي وحتقق الفائــدة من اخلبرات
النمســاوية فــي مجــال الطاقــة النظيفة
واالختصاصات الهندسية اخملتلفة.

إزالة ألف تجاوز في

العاصمة بغداد خالل
آيار الماضي

بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغداد عــن إزالة اكثر من الف جتاوز
في العاصمة بغداد خالل شهر آيار املاضي .
وبينت مديرية العالقــات واالعالم أن دائرة بلدية
مركز الكرخ بالتعاون مع مديرية احلراسات واالمن
بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ازالت ()1946
جتاوزا في العاصمة بغداد خالل شهر آيار املاضي .
وأضافت ان احلمالت املشتركة تضمنت إزالة ()95
كشكا وســقيفة و ( )160جتاوزا على الرصيف و
( )1600لوحــة إعالنية و ( )4مواقع لبيع االغنام و
( )4مواقع لبيع املواد االنشائية و( )45من االسيجة
املتجــاوزة و رفع ( )37من الكتــل الكونكريتية ،
مشــيرة الى أن امانة بغداد مســتمرة في ازالة
جميع التجاوزات التي تعوق حركة املرور والسابلة
وتعرقل اعمال تقدمي اخلدمات .

ّ
فريق صحي يطلع

على واقع مشاريع

ماء اإلسالة في ديالى
ديالى  -الصباح الجديد:
اعلنت دائــرة صحة ديالــى ان فريقا من مركز
صحي العبــارة التابع لقطاع بعقوبة الصحي
االول نفذ زيارة ميدانية الى مشاريع ماء االسالة
ملتابعة صالحيتها لالستهالك البشري.
وقــال مديــر قطــاع بعقوبة الصحــي االول
الصيدالني ماهر هادي صالح ان فريقا ميدانيا
من جلنة سالمة البيئة من مركز صحي العبارة
التابع للقطــاع قام بزيارة الى مشــاريع املياه
بحسب خطة دائرة الصحة للوقاية من مرض
اإلسهال الوبائي.
واضاف مديــر القطاع ان الفريق قام بتأشــير
بعض املالحظــات في اجملمــع موجها بضرورة
متابعة نظافة األحــواض والفالتر  ،اضافة الى
إرســال العمال للفحص الطبي والتأكيد على
النظافة الشــخصية  ،مع قياس نسب الكلور
احلر في املشــروع ووســطه ونهايته وسحب
مناذج فحص وارســالها خملتبر فحص املاء لبيان
صالحيتها لالســتهالك البشــري مع املراقبة
املستمرة ملتابعة التغييرات احلاصلة.
واكد مدير القطــاع ان جميع الفرق في املراكز
الصحية التابعة للقطــاع ضاعفت جهودها
في متابعة محطات االســالة ومشاريع املياه
للحفــاظ على صحة وســامة املواطنني من
خطر االصابة باألمراض االنتقالية ،اضافة الى
متابعة مدى التزام العمال بالشروط الصحية
للحصــول على ميــاه صاحلة للشــرب ضمن
املواصفات املطلوبة في التعقيم.

تقرير

بغداد  -الصباح الجديد:
جنحت مؤسســة العــن املرتبطة
مبكتب الســيد السيستاني بجمع
( )13مليــارا و ( )750ملــون دينــار
من اجل بناء اضخــم مركز تنموي
ليتامى العراق  ,بحســب مسؤول
قسم االعالم في املؤسسة .
وأضــاف أن عمليــة جمــع املبالغ
إلنشــاء مركز حكاتي في النجف
االشــرف تطلبت تنظيم حملتني
ترويجيتــن اســتمرتا ( )75يومــا ً
خالل شهري رمضان للعام املاضي
واحلالي  ,إضافة الــى ( )15يوما ً من
شهر شعبان الفائت .
كما اكد املصدر االعالمي ان اجلهد
الهندسي للعني استطاع الوصول
بهيكل البناء اخلراساني الى الطابق
الثامن على ارض مساحتها ()1350
مترا مربعا  ،مشيرا في الوقت ذاته

الجوفية تحفر( )82بئرًا لزيادة الرقعة الخضراء
منى خضير عباس

تواصــل الهيئة العامــة للمياه
اجلوفيــة ومن خــال مالكاتها
املتخصصة اجناز حفر االبار للحد
من شــحة املياه وزيــادة الرقعة
اخلضراء في بلدنا العزيز  ،اذ اجنزت
( )82بئرا ً اضافة الى فحص ()29
بئــرا ونصــب ( )10طواقم ضخ
مع صيانــة ( )3طواقم ضخ في
جميع احملافظات خالل شهر ايار
املاضـي.
واكد اعــام الهيئة ان فرق احلفر
العاملة بفرع النجف االشــرف
اجنزت ( )28بئرا لســد احتياجات
املواطنــن للميــاه ومعاجلــة
الشــحة التــي تعانــي منها
احملافظة منها بئر اســالة ماء ال
بديــر اضافة الى حفر ( )7ابار في
احملافظــة مثل بئــر مدينة امير
املؤمنــن بعمــق ()160مترا مع
فحــص بئرين ونصــب طاقمي
ضخ في احملافظة .
ومن خالل جهــود العاملني في
مشــروع بغداد حفــرت الهيئة
( )7ابــار فــي احملافظــة لتوفير
املياه الكافية لســقي املزروعات
اضافــة الــى االســتعماالت
اليومية اخملتلفة منها ( )3ابارفي
دائرة البســتنة  /قسم البحوث
بعمق()24متــرا لكل منهم وبئر
جهاز اخملابرات الوطني بعمق ()19
مترا مع فحــص ( )4ابار ونصب
طاقم ضخ واحد في احملافظة .
كمــا اجنزت فرق احلفــر العاملة
في فــرع البصــرة ( )14بئرا في
محافظة ذي قار وذلك الستيعاب
حاجة املواطنــن امللحة للمياه
واســتعماله في مجاالت احلياة
اخملتلفــة ومن ســقي املزروعات
وارواء احليوانات منها ( )4ابار في
الرفاعي وبئريــن في الدوابة وبئر
ســيد دخيل  /قرية الفرهة  ,اما

ص

أنجزت الهيئة من
خالل جهود العاملين
في مشروع بغداد
عددا من اآلبار لتوفير
المياه الكافية لسقي
المزروعات فض ًال عن
االستعماالت اليومية
المتنوعة

حفر آبار

في محافظة كربالء فقد اجنز بئر
سليم حسن فرحان بعمق ()100
م.
وحفــرت مــاكات الهيئــة ()8
ابارخالل شهر ايار في محافظة
صــاح الدين لتوفيــر احلصص
املائيــة املطلوبة فــي احملافظة
منها بئر مديرية هندسة امليدان
 /مكافحــة املتفجــرات وبئــر
احلصى والكــوز بعمق ()114مترا
اضافة الى فحص ( )6ابار ونصب
( )1طاقم ضخ مع صيانة طاقم
ضخ واحد فــي احملافظة وكذلك

اجناز حفر ( )6ابــار في محافظة
االنبار منهــا بئرغابــة الرطبة
بعمق ()200م .
امــا في محافظة واســط فقد
حفــرت ( )7ابار من اجل النهوض
بالواقع االروائي وسد احتياجات
احملافظة للمياه وخاصة بالنسبة
لالراضي الزراعيــة والقرى التي
تقع بعيدة عن املياه السطحية
اضافة الــى فحــص ( )3ابارفي
احملافظة .
وفي محافظة ميســان حفرت
( )3ابار من اجل توســيع الرقعة

المراكز التسويقية تواصل
ّ
تسلم كميات الحنطة المحلية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت الشــركة العامــة لتجارة
احلبــوب فــي وزارة التجــارة عــن
اســتمرار مراكزهــا التســويقية
في صالح الديــن ونينوى وكركوك
وديالى بتســلم كميــات احلنطة
احملليــة املســوقة مــن الفالحني
للموسم احلالي .
واوضح مدير عام الشــركة نعيم
محســن املكصوصــي ان املراكز
التســويقية في تلــك احملافظات
اســتمرت بفتح مراكزها لتسلم
احملصــول اذ بلغ مجموع ماســوق
( )1840طن حنطة بانواعها  ،مبينا
ان اجمالــي املتســلم في صالح
الدين بلغ ( )225الــف طنا توزعت
مابني االنواع الثالثة للحنطة  ،اما
الكميات املســوقة في محافظات
نينوى بلغــت ( )28878طنا واالنبار
( )6179طنــا وكركــوك ()120725

طنا وديالى ( )173423طنا .
من جانب اخر اشار املدير العام الى
مواصلة جتهيــز وكالء متوين بغداد
والنازحني بالرز املســتورد لتغطية
مفــردات البطاقــة التموينية من
هــذه املادة  ،الفتا الــى ان صومعة
العطيفيــة جهــزت وكالء بغداد
كميــة ( )480,611طنا من الرز عن
حصة شهر نيسان وجتهيز النازحني
كميــة ( )16.665طنا نوع ارغواني
عن حصة الشهر ذاته .
على صعيد متصل اعلنت الشركة
العامة لتصنيع احلبــوب في وزارة
التجارة عن استمرار جتهيز الطحني
في محافظة كركوك دون انقطاع
وان العمل جار بانتاج وتوزيع احلصة
املقررة وفقا للخطة التســويقية
املعتمدة.
وقــال مدير عــام الشــركة طه
ياســن عباس ان مطحنة كركوك

احلكومية تســهم بشــكل فاعل
بتوفير مادة الطحني جنبا الى جنب
مع مطاحن القطاع اخلاص تنفيذا
لبرنامــج البطاقــة التموينيــة ،
مضيفا ان الفرق الرقابية املشتركة
تتابع عملية االنتــاج والتوزيع من
خــال اجراء جــوالت تفتيشــية
مكثفة علــى املطاحــن العاملة
ووكالء الطحــن لالشــراف على
تنفيذ خطة الشــركة في االنتاج
والتجهيز ملــادة الطحــن ضمن
مفردات البطاقة التموينية .
ولفت املدير العام الى قيام اللجان
الفنية بســحب مناذج من احلبوب
الداخلة باالنتــاج والطحني املنتج
لغــرض الفحص اخملتبــري واجراء
جتارب اخلبــازة موقعيا وفي مختبر
الفرع لبيان مــدى صالحية االنتاج
للخبازة ومطابقتــه للمواصفات
املعتمدة .

تشغيل منظومة الـ()navtex
البحري في الموانئ العراقية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت الشــركة العامــة للموانئ
العراقية تشــغيل مشروع منظومة
ال( )navtexالبحــري والتــي تقــوم
بارسال معلومات بحرية متنوعة الى
السفن القادمة واملغادرة ومنها حالة
االنواء اجلويــة من خالل تردادت خاصة
الى منطقة اخلليج العربي وتصل الى
بحر العرب.

وقال مدير عام الشــركة عزيز هاشم
العبيــدي ان هــذه املنظومة تعد من
املنظومات السيادية وتفتخر البلدان
بوجودها حيث تسجل حضورهم في
املياه االقليمية والدوليــة  ،واالن بات
العراق حاضــرا في هذه املناطق ليبث
املعلومــات للوحــدات البحربــة في
منطقة اخلليج العربي التي تعد اهم
منطقة ( طاقة واقتصاد ) في العالم

وباشراف جغرافي دقيق بقدرة ( 2000
واط )وبتردات محلية ودولية .
وتابع املدير العام ان هناك تشويشــا
في هذه املنطقــة اال ان فنيي املوانئ
تغلبوا عليــه بعــد ان حددته هيئة
االتصاالت واالعالم ومن خالل التنسيق
مــع الشــركة الفرنســية املصنعة
للمنظومــة التــي قامــت بتصنيع
اجهزة خاصة تعالج هذه احلالة .

اخلضــراء فــي املنطقة وســد
احتياجات احملافظــة للمياه مع
فحص بئرين فيها وكذلك اجناز
حفــر بئر حســن هــادي عباس
بعمــق ()80مترا فــي محافظة
املثنى مــع فحص ( )5ابار ونصب
( )1طاقم ضخ في احملافظة.
كما تقوم الهيئة العامة للمياه
اجلوفيــة مــن خالل دراســاتها
وحترياتها في االستمرار بتحديث
قاعــدة بيانات بنــك املعلومات
وتزويد طلبة الدراســات العليا
باملعلومات لالبار املطلوبة ضمن

مناطــق دراســتها  ،فقد قامت
شعبة نظم املعلومات اجلغرافية
بتحديث قاعدة بيانات ابار جلميع
احملافظــات واســتمرار العمــل
بخرائط مناسيب املياه اجلوفية
لعموم محافظات العراق اضافة
الى جتهيز طلبة الدراسات العليا
بالبيانــات املطلوبــة حملافظات
الصحراء الغربية .
وتســتمر شــعبة الدراســات
والتحريــات باملتابعــة الدوريــة
فــي حتديــث قــراءات التذبذب
البــار املراقبة في عمــوم العراق

ماعـــــدا اقليم كردستان وكل
من محــــافظة ( موصل ـ صالح
الدين ـ ديالى ـ االنبار )  .واالتفاق مع
شركة االستكشافات النفطية
على امتام اجلانــب الفني املتعلق
بالدراسة من قبل املالكات الفنية
للطرفــن لتســلمها بشــكل
نهائي وتســلم النسخة االولية
من دراســة اخلزانــات املائية في
القاطعني اجلنوبي واالوســط من
العراق واكمــال عملية التقييم
وارســال املالحظات الى شــركة
االستكشافات النفطية .

السوداني يبحث واقع الصناعة
المحلية في كركوك وسبل تطويرها
بغداد  -الصباح الجديد:
بحــث وزيــر الصناعــة واملعادن
املهندس محمد شياع السوداني
خالل لقائه في مكتبه الرسمي
مبقر الوزارة محافظ كركوك راكان
ســعيد اجلبوري الواقع الصناعي
فــي احملافظة للقطاعــن العام
واخلاص وســبل تطويــره وناقش
العديد من امللفات والقضايا التي
تخص القطــاع الصناعي احمللي
ومعوقــات نهوضــه واملقترحات
الكفيلة بتذليلها وحلها.
وأكــد الوزير خــال اللقاء دعمه
الكامل لتحســن وتطوير واقع
الصناعة في احملافظة  ،مشــددا
على ضــرورة ان تكــون العالقة

شتى املنتجات الوطنية .
من جانبه أبدى محافظ كركوك
حرصه ودعمــه اجلاد لكل اجلهود
التــي تبذلهــا وزارة الصناعــة
واملعــادن وخططها املرســومة
لتطوير الواقــع الصناعي احمللي
عمومــا وواقــع الصناعــة في
محافظة كركوك بشكل خاص
 ،مؤكدا أن هناك فرصا حقيقية
وواعدة لالســتثمار فــي العراق
بشــتى اجملــاالت والقطاعــات
الصناعيــة  ،مبديا فــي الوقت
ذاتــه االســتعداد لتقــدمي كل
التسهيالت املمكنة بغية تفعيل
النشــاط الصناعي فــي العراق
واحملافظة.

بني احملافظــة والوزارة مبنية على
اســس من الشــراكة احلقيقية
للنهــوض بالقطــاع الصناعي
العراقي من خالل تنسيق اجلهود
وتعزيز التعاون مبا ينعكس ايجابا
ويســهم فــي تنفيذ مشــاريع
حيوية تخدم احملافظــة وأبناءها
 ،الفتا فــي الوقت ذاته إلى جهود
الوزارة وتوجهاتهــا في االنفتاح
على القطاع اخلاص احمللي والعربي
واالجنبــي باختيار مســتثمرين
وشــركات جادة ورصينــة بغية
حتقيق األهداف الرامية إلى تطوير
الشــركات الصناعية لالسهام
في تلبية احتياجات املؤسســات
احلكوميــة والســوق احمللية من

حمالت خدمية واسعة لتأهيل
وتطوير شوارع الموصل
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامة عن
تنفيذ حمالت خدمية كبرى العادة
تأهيل وصيانة الشوارع في اجلانبني
(االمين وااليسر ) من مدينة املوصل.
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان
املالكات الفنية واخلدمية العاملة
في بلدية املوصــل التابعة ملديرية
البلديات العامة احدى تشــكيالت
الوزارة تواصل تنفيذ اعمال حمالت
خدمية (صيانة واكساء) الشوارع
احليوية في اجلانب االمين وااليسر في

املدينة بعــد ان تعرضت الى اعمال
تخريب خــال العمليات االرهابية
والعسكرية .
وبــن املركــز االعالمــي ان اعمال
التأهيل شملت العديد من املناطق
ومنها حــي النبي شــيت امتدادا ً
الى ســايدين تقاطع اجلسر الرابع
القريب من منطقة الدندان اضافة
الى صيانة وتعبيد شــارع منطقة
الفاروق امتدادا الى شارع السادين
 /الرفاعــي في اميــن املوصل فضال
عــن تنفيذ اعمــال صيانة الطرق
والشــوارع احليوية في مناطق حي

الســكر وقرب تقاطع تربية نينوى
في ايسر املوصل .
وأشــار املركــز االعالمــي الى ان
احلمالت شملت ايضا ً تنفيذ اعمال
زرع الشــتالت وسقي االشجار في
اجلزرات الوسطية في ايسر مدينة
املوصل واعمال تشــجير وســقي
اجلزرات الوســطية في مناطق حي
احلدباء والسكر ودورة النافورة قرب
املصارف وحــي العربي اضافة الى
اعمال تنظيــف ورفع النفايات في
عدة من اجلــزرات الوســطية في
ايسر املوصل.

بناء أضخم مركز تنموي ليتامى العراق
الى اشتراك جميع فروع املؤسسة
ومكاتبهــا داخل العــراق وخارجه
باســتقبال اســهامات الراغبــن
بإجراء صدقات جارية لتشييد هذا
املشروع الفريد .
واشــار مســؤول القســم الــى
استعمال مجموعة من األساليب
العلمية للوصول الى اكبر عدد من
املتلقني وحتفيزهم على املشــاركة
مــن خــال توظيف االســتماالت
العاطفيــة والعقليــة باالعتماد
على االيات القرانية واحاديث النبي
(ص) واهــل بيته (ع) بالدرجة األولى
 ,واستعمال مجموعة من املقاطع
الفلميــة والعبارات التشــجيعية
والتركيز على االحصائيات البيانية
باعداد املشــاريع واإلجنازات الفئات
االجتماعيــة التــي حتتضنهــا
املؤسســة  ,واالســتفادة من آراء
الشــخصيات الدينيــة والرمــوز
االجتماعيــة لتحقيــق الهــدف

يتامى العراق

املنشــود  ,يقابلها في الوقت ذاته
حملــة عالقات عامة على شــتى
االصعدة .
وســيعمل املشــروع اجلديــد عبــر
اقسامه املتنوعة  ,على معاجلة االثار
النفسية التي أحدثها فقدان املعيل
 ,واعــداد قادة للمســتقبل ببرامج
ترفيهية وثقافيــة وتعليمية تدخل
حيــز العمل ألول مرة في العراق  ,من
قبيل قاعة األلعاب املائية واملســبح
الداخلي وحديقة الســطح وقاعات
الفنون واملســرح والسينما  ,إضافة
الى املكتبــة التي متتــد على طول
البنايــة بطريقة حتبــب القراءة لدى
األطفــال  ,الذين ســيخضعون الى
برامج تناســب مراحلهــم العمرية
وجنســهم ونوع الضرر الذي يعانون
منه  ,حتت اشــراف نخبة من األطباء
والباحثــن االجتماعيــن  ,كمــا
يتميز املشــروع بتصاميــم حتاكي
مخيلة األطفال باشــكال كارتونية

ومجسمات صورية والوان زاهية .
وينــدرج مركــز حكايتــي ضمن
مشــاريع الصدقة اجلاريــة الثالثة
والعشــرون املتنوعــة  ,والتــي
استحدثتها املؤسسة باسهامات
املتضامنــن معها من داخل العراق
وخارجه .
وحتتضن مؤسســة العــن اكثر من
( )57الفا من أبناء الشهداء واملتوفني
وضحايــا اإلرهاب  ,وتؤمن لهم مبالغ
شهرية ومســاعدات عينية  ,إضافة
الــى خدمــات صحيــة وتعليمية
وتنموية شــاملة  ,زيــادة على توفير
املأوى املناســب للعائالت األشد فقرا ً
بالتعاون مع املتبرعني .
جتدر اإلشارة الى ان املؤسسة باشرت
أنشطة الرعاية االجتماعية منذ عام
( , )2006وهــي حاصلة على الصفة
االستشــارية اخلاصــة مــن اجمللس
االقتصــادي االجتماعــي التابع لالمم
املتحدة .

تقارير محلية
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وزير النقل ّ
اطلع ميدانيا على واقع األعمال التي تتواصل فيه

ميناء الواصلية سيتحول قريبا الى ميناء تجاري وسياحي مهم
البصرة  -سعدي السند:
اطلع وزير النقل الكابنت كاظم فنجان
احلمامي على واقــع العمل في ميناء
الواصليــة الذي ســيتحول الى مرفأ
جتاري وســياحي على ضفاف شــط
العرب .
وقــال الوزير خالل جولتــه في امليناء
ان هــذا امليناء ســيتحول في غضون
األشــهر املقبلــة الــى مرفــأ جتاري
وســياحي جميل على ضفاف شــط
العرب  ،قبالة مصفى مدينة (عبادان)
 ،بني (السيبة) و(الدويب) ،الفتا الى انه
سيوفر قرابة  1000فرصة عمل ألبناء
املناطق الريفية القريبة من املوقع.
وأعرب وزير النقــل عن ارتياحه لتطور
العمل في امليناء  ،موضحا ان الشركة
املنفذة ستكون ملزمة بإنشاء منتجع
سياحي ألهالي الناحية مجاور امليناء
مع احتواء املرفأ اجلديــد على العديد
من األرصفة لنقــل البضائع املتنوعة
والذي سيكون معبرا استراتيجيا بني
البصرة وعبادان.
وكان وزير النقل وضع فــي الرابع من
شــهر ايار املاضي حجر االساس مليناء
الواصلية الذي سيســهم في تطوير
العالقــات التجاريــة مع ايــران وإننا
وضعنا حجر االساس مليناء الواصلية
بعقد تشــغيل مشــترك مع شركة
املدن وقد شــارك في تلك املراســم
وفد دبلوماســي ايراني رفيع ،مشيرا
الى أن هذا الوفد أبدى استعداده التام
للتعاون مــن اجل إجناح هــذا املنفذ
املهم.
املرفأ سيوفر اكثر من  1000فرصة
عمل الهالي املنطقة
وأكد احلمامي إن هذا املرفأ سيوفر اكثر
مــن  1000فرصة عمــل تكون حصرا ً
ألهالــي املنطقة ،فضال عــن احلركة
التجاريــة التي ســيلعبها في نقل
البضائع بني جمهورية ايران االسالمية
واجلانب العراقي إذ ســيخفف كثيرا
على منفذ الشــامجة احلــدودي وان
املرفأ اجلديد سيحتوي على العديد من
األرصفة لنقــل البضائع املتنوعة وان
هذه أألنطالقة املوفقة لصناعة نافذة
بحرية جديدة ستكون انطالقة فاعلة

سيتحول الميناء في
غضون األشهر
المقبلة الى مرفأ
تجاري وسياحي جميل
على ضفاف شط
العرب  ،قبالة مصفى
مدينة (عبادان)  ،بين
(السيبة) و(الدويب)

زيارات رقابية على المحال
والمطاعم في سامراء
صالح الدين  -الصباح الجديد:
نظــم قطاع ســامراء للرعاية الصحيــة االولية
زيارات رقابيــة بالتعاون مع مفارز االمن االقتصادي
لعدد من احملال التجارية واالسواق العامة في قضاء
ســامراء لغرض الوقوف على مدى صالحية املواد
الغذائية لالستهالك البشري .
واوضح الصيدالني ياسر كامل محمود ان مالكات
وحدة الرقابة الصحيــة التابعة للقطاع واجلهات
االمنيــة املســاندة لها نفــذت زيــارات ميدانية
تفتيشــية على االســواق واحملال التجارية العامة
واملطاعم واخملابز لغرض الوقوف على مدى صالحية
املواد الغذائية لالســتهالك البشري  ،مؤكدا على
ضــرورة احلفاظ علــى النظافة العامــة وضرورة
حصول كل محل جتــاري على اجازة صحية صادرة
من دائــرة صحــة احملافظة وحســب التعليمات
الوزارية .
واشار محمود الى ان الزيارات التفتيشية ستستمر
بالتعــاون مع اجلهات ذات العالقة بالكشــف عن
املواد التي لها تأثير سلبي على صحة املواطنني ..
داعيا العائالت التي ترتاد االســواق واحملال التجارية
العامة بأخذ احلذر واالنتباه الــى تاريخ انتاج املواد
الغذائية مع التأكــد من تاريخ النفاذ وذلك حرصا
على الصحة العامة .

إغالق محال للعشابين ومصادرة
مواد ممنوعة في ديالى
وزير النقل خالل زيارته ملوقع عمل انشاء ميناء الواصلية بالبصرة
عبر احياء مرفأ قدمي حمل اسم (واصل
بن عطاء) من كبار علماء البصرة.
كان مرفأ (الواصلية) من أروع مرافئ
شــط العــرب ،لكنه تعــرض للدمار
والتخريب واالهمال ،حتــى انبرى وزير
النقــل إلحيائه وتطويــره ،واالنطالق
به من الصفر ،بانشــاء رصيفني االول
للتبادل التجاري والثاني للمســافرين
وكذلك االتفاق على تشــغيل سفن
نقل املســافرين بــن العــراق وايران
وســتتحول الى الواجهة املائية قبالة
ميناء عبادان ،الى منطقة ســياحية
ترفيهية متميزة جدا .
تاريخ الواصلية
وكان وزير النقل الكابنت كاظم فنجان

اعد بحثــا عن مينــاء الواصلية
قــد ّ
قبل ســنوات قال في مســتهله تقع
(الواصلية) بني (ســيحان) و(الزيادية),
بني مدرســتني فكريتني ,بني مدرسة
عمرو أبو عثمان اجلاحظ ,ومدرسة (زياد
بن األصفر)  ،في (سيحان) كان اجلاحظ
يجتمع مبريديه ضمن تشكيالت فرقة
(اجلاحظيــة) ,وهي من فــرق املعتزلة,
وفي (الزياديــة) كان زيــاد يعد العدة
لتأســيس الفرقــة (الزياديــة) ,وهي
أيضا من فرق املعتزلة ,فكلما نبغ في
املعتزلة نابغ ترأس فرقة جديدة قائمة
بذاتها ,واعتزل مع جماعته ,ونأى بهم
في مكان ما على ضفاف شط العرب,
فكانت تلــك الضفاف الوارفة الظالل
هي الوعاء الفكري ,الذي شــهد والدة

النهضــة الثقافية  ,وهــي الفردوس
الطبيعي الــذي وفر املالذ اآلمن للفرق
الفلسفية ,التي حملت راية التحدي
في مواجهة اجلمود والتشدد.
كانــت قريــة (الواصلية) تتوســط
بــن قرية (ســيحان) معقــل فرقة
(اجلاحظيــة) ,وبني قريــة (الزيادية)
معقل (زياد بن األصفر) وفرقته ,ومن
املرجــح أن تكون قريــة (الواصلية)
معقــا لفرقــة (الواصليــة) ,وهم
أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء
الغزّال.
وكان مرفأ الواصلية عبارة عن قاعدة
عراقيــة متقدمــة  ،تضــم كتيبة
مالحية معززة باملالكات التخصصية
املدربة على تنفيذ املهمات املرتبطة

بأرصفة عبادان ,وهــي التي تتكفل
القيــام بهــذه الطقــوس املالحية
اليومية على الوجه األكمل ,فتحقق
للعراق أعلــى املوارد املالية النظيفة
بالعملة الصعبة,
وكان مرفــأ الواصليــة يتألــف من
رصيف خشــبي صغير ,ومجموعة
من الزوارق اخلدمية ,وسفينة إسناد
(سفينة قطر) تتولى تقدمي املساعدة
في املنــاورات املالحيــة ,ومحطة ال
سلكي لها شــفرتها اخلاصة بلغة
املورس ( ,)YISوفيهــا مخيم يتألف
من مجموعــة من الغــرف املؤثثة,
ومطعم ومطبخ ,وناد ليلي ,وترتبط
بالشــارع العام بطريق فرعي معبد
باإلســفلت ,وفيها مدرسة ابتدائية

(املناهل) ,ومستوصف طبي ,ومركز
للشرطة ,ورحبة صغيرة للسيارات. .
وقد زارها الشــاعر الكبير بدر شاكر
الســياب  ,وكتب عنها مقالة نادرة,
نشــرتها مجلة (املوانــئ) ,بعددها
الســابع والعشــرين ,الصــادر في
آذار  ,1962بعنــوان (الواصليــة جن ٌة
صغيــر ٌة في الصحــراء) ,ولم يعلم
السياب في حينها إنها من ممتلكات
(واصل بن عطاء) ,لكنه التقى هناك
الكابنت أحمد محمد حسني السعد
( العم أبو طالل) مديــر مرفئها في
الستينيات  ،وهو من األسر العراقية,
الذيــن احترفوا املالحــة ,وتوارثوها,
فتركــوا بصماتهم علــى صفحات
التاريخ املالحي لشط العرب.

ديالى  -الصباح الجديد:
أعلنت دائرة صحة ديالى امس الســبت اغالق
عــدد من محال العشــابني ومصادرة كميات
كبيرة من املواد املمنوعة.
وقال مدير اعالم صحة ديالــى فارس العزاوي
ان «فريقــا مــن قســم التفتيش  -شــعبة
املؤسســات الصحية اخلاصة نفــذوا حملة
تفتيــش على محال العشــابني فــي قضاء
بعقوبــة ملتابعة عملهــا و مــدى التزامها
بالضوابط والتعليمات الوزارية «.
وأضاف العزاوي ان «احلملة أســفرت عن غلق
قســم من محال بيع األعشــاب غيــر اجملازة
ومصــادرة كميــات كبيرة من املــواد ممنوعة
التداول في محال األعشــاب» ،مشــيرا الى
«اتخــاذ جميــع اإلجــراءات القانونية بحق
اخملالفني».
وتنتشــر فــي بعقوبة العشــرات من محال
األعشاب التي تقوم ببيع وصفات للمرضى.
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شؤون عربية ودولية

أثرياء الصين خسروا 50

موسكو تسعى إلى مقايضة مع واشنطن

بسبب إجراءات ترامب

األمم المتحدة وأميركا تطالبان بوقف

مليار دوالر في يومين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أدى إعــان الرئيس األميركــي دونالد ترامب
فرض رســوم جديدة على البضائع الصينية
إلــى هبوط حاد فــي ثروة أصحــاب املليارات
الصينيني املشمولني بقائمة فوربس.
وأعلــن دونالد ترامب فــي  19يونيو عن فرض
رســوم إضافية بنســبة  10٪على استيراد
السلع الصينية بقيمة  200مليار دوالر .
وقبل  5أيام من ذلك فرضت واشنطن رسوما
بنســبة  25٪على عدد من السلع الصينية
وردت الصــن وتعهدت بفرض الرســوم على
سلع أميركية مستوردة.
ولكــن أصحاب املليــارات الصينيــن ،كانوا
أول ضحايا احلــرب التجارية الكبرى بني بكني
وواشــنطن ،حيث تفيــد األرقــام ،بأنه بعد
تصريحات ترامب يومي  20و 21يونيو ،تقلص
إجمالي ثروة أصحــاب املليارات الصينيني من
 1.155تريليون دوالر إلى  1.05تريليون.

قتلى وجرحى في محاولة
الغتيال رئيس وزراء
إثيوبيا الجديد

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قتل  4أشخاص على األقل وجرح آخرون امس
الســبت بتفجير قنبلة يدويــة في محاولة
الغتيــال رئيس الــوزراء اإلثيوبــي اجلديد آبي
أحمــد ،وهو يلقي كلمة أمــام مناصريه في
العاصمة أديس أبابا.
وظهر آبي في كلمة تلفزيونية عقب محاولة
اغتيالــه ،مؤكدا ســقوط عدد مــن القتلى
واجلرحى في هذه العملية.
وتوجه آبي لشعبه بالقول« :هذه محاولة غير
ناجحة من قوى ال تريد أن ترى إثيوبيا موحدة»،
وقــدم آبي تعازيه لــذوي ضحايا احلادث ومتنى
الشفاء العاجل للمصابني.
ونقلت «رويترز» عن مســؤول محلي قوله «إن
التفجير مت بقنبلة يدوية ،حيث حاول أحدهم
إلقاءها على املنصة التــي كان عليها رئيس
الوزراء».

القوات اليمنية تسيطر

على مناطق عدة وتقبض على
قيادي حوثي في الحديدة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وســائل إعالم مينية عــن متكن «لواء
العمالقــة» مــن القبض علــى القيادي في
جماعة «أنصار اهلل» احلوثية ،أبو جالل الريامي
في محافظة احلديدة بالتوازي مع تقدم قوات
مينية في محافظة حلج.
وأوضحــت وســائل اإلعالم أن أســر القيادي
احلوثي مت عقب عملية تســلل فاشــلة في
محيط مطــار احلديدة ،مشــيرة إلى مقتل
أغلب املشاركني في العملية ،حسب قولها.
على صعيد آخر ،نقلت وكالة «سبأ» اليمنية،
عــن مصدر عســكري قولــه إن «مواجهات
اندلعــت اليوم اجلمعة في عــدد من جبهات
احملافظة (حلج) وأســفرت ..عن السيطرة على
مناطق دار ســيفيان وجبل السبد ومدرسة
خالــد وجبــل البياضــي ووادي الهجمة في
جبهة طور الباحة».
وأضــاف املصدر أنه «نتج عــن املواجهات في
جبهة الشريجة ،السيطرة على تبة القناص
وتبة الســحي املطلة على اخلــط الرابط بني
الشريجة والراهدة».

العمليات العسكرية في جنوب سوريا

متابعة ـ الصباح الجديد:
قــال األمــن العام لــأمم املتحدة
انطونيــو غوتيريــش والســفيرة
األميركيــة في املنظمــة الدولية
نيكــي هايلــي إ ّن علــى النظام
الســوري وقــف العمليــات
العسكرية في جنوب سوريا.
وجاء في بيان صادر عن ســتيفان
دوجاريك املتحدث باسم غوتيريش
أ ّن «األمني العام يشــعر بقلق بالغ
من جــ ّراء التصعيد العســكري
األخيــر ،مبا فــي ذلــك الهجمات
البرية والقصــف اجلوي في جنوب
غرب ســوريا» .وأضــاف ان «آالف
االشــخاص» فــروا ،وغالبيتهــم
باجتاه احلدود مع األردن ،ما يشــكل
«مخاطــر كبيــرة» علــى األمن
اإلقليمي.
ودعا غوتيريش بحسب البيان إلى
«وقف فوري للتعصيد العسكري
وحــض جميــع األطراف
احلالــي،
ّ
على احتــرام التزاماتهم» الدولية
و»بينهــا حماية املدنيــن والبنى
التحتية املدنية».
وحضت هايلي من جهتها ،روسيا
ّ
امــس االول اجلمعة على ممارســة
نفوذهــا لــدى النظام الســوري
«ليتوقف» عن انتهاك اتفاق خفض
التوتر في جنوب غرب سوريا.
وقالــت الســفيرة األميركية في
بيان «يجب وقف انتهاكات النظام
السوري» التفاق خفض التوتر في
جنوب غرب سوريا.
وأضافــت «نتوقع أن تقوم روســيا
بدورهــا في تنفيذ وضمــان اتفاق
خفــض التوتر الذي ســاعدت في
وضعه» و»استخدام نفوذها لوضع
حد لهذه االنتهاكات التي يرتكبها
النظــام الســوري وكل زعزعــة
لالستقرار في اجلنوب الغربي وعبر
سوريا».
وحذرت الســفيرة االميركية من
أنه «في النهاية ،ســتكون روسيا
مسؤولة عن أي تصعيد جديد في
سوريا».
وكان االحتــاد االوروبي ندد في وقت
سابق امس االول اجلمعة بالهجوم
الذي يشــنه النظام السوري في
محافظة درعا اخلاضعة بغالبيتها
لســيطرة فصائل معارضة ،ودعا
حلفاء دمشــق إلى وقف األعمال
القتالية لتجنب مأساة انسانية.
ونــزح اكثر من  12ألف شــخص
خالل األيــام الثالثــة املاضية من

وقف فوري
للتصعيد العسكري
الحالي ،وحضّ
جميع األطراف
على احترام
التزاماتهم»
الدولية و»بينها
حماية المدنيين
والبنى التحتية

محافظة درعا إثر قصف للنظام،
بحســب ما اعلن املرصد السوري
حلقوق االنسان اخلميس املاضي .
وفــي غضون ذلك ألقــت الواليات
املتحدة بثقلها في امللف السوري،
ٌ
نشاط
وسجل أمس االول اجلمعة
ُ
ديبلوماسي على جبهات عدة في
مسعى منها الستعادة نفوذها في
الترتيبات املستقبلية للتسوية.
وعلمت مصادر صحفية ان «اخلط
الســاخن» االميركي – الروسي مت
تفعيله للجم العنف على اجلبهة
اجلنوبية .وأفيد ان واشنطن طالبت
موسكو مبمارســة ضغوط البعاد
ايران من سورية ،األمر الذي قايض
عليه الروس مبحاولة انتزاع اعتراف
بشرعية النظام .بالتزامن ،طالبت
واشنطن فصائل اجلنوب بعدم الرد
على «استفزازات النظام» ،وحتدثت
عن «جهود جبــارة لتثبيت خفض
التصعيد».
وزار وفد عســكري أميركي مدينة
منبــج (شــمال ســورية) حيث

التقى قيــادات «مجلــس منبج
العســكري» ،وجــال في شــوارع
املدينة وأسواقها .ونُقل عن الوفد
تعهداته بـ»البقاء في منبج وعدم
دخول القوات التركية إليها» .لكن
وزير اخلارجية التركي جاويش اوغلو
ســارع إلى الرد ،مؤكدا ً ان «اجلنود
األتراك سينتشرون في كل مكان
داخلها».
وعلى وقع تطــورات ميدانية على
اجلبهــة اجلنوبيــة التي تشــهد
تصعيــدا ً دخل يومــه الرابع أمس
االول اجلمعــة  ،اذ عــاد النظــام
السوري للمرة األولى منذ عام إلى
اســتخدام البراميل املتفجرة في
قصف استهدف ريف درعا.
وأوضحــت مصادر ديبلوماســية
غربيــة ان االدارة االميركية أكدت
للمســؤولني الروس «متســكها
بالضغــط على النظــام الخراج
ايران من سورية» ،وان «االنسحاب
االيراني اصبح اولوية في سياسة
البيت االبيض في امللف السوري».

واشــارت املصادر الى ان «موسكو
اجابــت علــى الطــرح األميركي
بطلــب تقــدمي شــيء للنظــام
السوري في املقابل ،مثل االعتراف
بشرعيته» .واضافت ان «واشنطن
مــا زالت علــى موقفهــا من ان
االولويــة هي ملغــادرة ايــران من
ســورية من دون شــروط ،والعودة
الى مســار جنيف عبــر املبعوث
االممي ستيفان دي ميستورا ،وفكرة
ان يكــون الرئيس بشــار االســد
جــزء من املرحلــة االنتقالية ،وفق
السياســة االميركيــة ،قد تكون
موضوع تفــاوض بعد مغادرة ايران
من ســورية» .ومــن املتوقع تغيير
املســؤول عن امللف الســوري في
واشنطن ،مســاعد وزير اخلارجية
للشرق االوســط دافيد ساترفيلد
الذي يترك منصبه لتسلم منصب
ســفير في تركيا ،على ان يخلفه
في اخلارجية الباحث في مؤسسة
«بروكنغز» ديفيد شنكر.
إلى ذلك ،كشــفت واشنطن أمس

االول اجلمعة عــن جهود وصفتها
بـــ «اجلبــارة» لتثبيــت «خفض
التصعيد» في املنطقــة .وأفادت
مصادر في املعارضة السورية أمس
االول اجلمعــة  ،أن الواليات املتحدة
وجهت رسائل إلى فصائل اجلنوب
حظتها فيها على «عدم الرد على
استفزازات النظام».
وكشفت تلك الرسائل عن «جهود
ديبلوماســية جبارة للحفاظ على
وقف النار» .واعتبــرت أن الرد على
االســتفزازات «ال يؤدي ســوى إلى
تسريع السيناريو األسوأ للجنوب
السوري وتقويض جهودنا».
باملقابــل شــددت وزارة اخلارجية
الروســية على ضــرورة أن تكون
قائمة ممثلي املعارضة لتشــكيل
جلنة الدســتور السوري «شاملة»،
وأن «تضم مرشــحني عن كل فرق
املعارضة الرئيســة فــي الداخل
واخلارج».
وأوضحت في بيان عقب مشاورات
جمعت نائب وزير اخلارجية الروسي

ميخائيــل بوغدانوف ،ونائب رئيس
جلنة التفاوض الســورية املعارضة
خالــد احملاميد ،أن اجلانبــن تبادال
وجهــات النظــر حــول القضايا
املعقدة لتسوية األزمة السورية.
وفــي موســكو ،وقبل أيــام على
اجتماع منظمة حظر األســلحة
الكيماوية املقرر في الهاي ،جددت
روسيا دفاعها عن النظام السوري،
وشــككت في مهنية تقرير أممي
اتهم احلكومة الســورية بارتكاب
جرائــم حــرب ضــد اإلنســانية
واستخدام األســلحة الكيماوية
أثناء عملية سيطرته على الغوطة
الشرقية في نيسان املقبل.
وعقــدت وزارتا اخلارجيــة والدفاع
الروسيتان مؤمترا ً صحافيا ً مشتركا ً
عرضتا فيه «أدلــة وبراهني» على
ضلوع املعارضة السورية في إنتاج
أســلحة كيماوية ،وتبرئة النظام
من ذلك .وفي اتهام مباشر للبلدان
الغربية مبســاعدة املعارضة على
«اإلعداد الستفزاز».

وزير إيطالي يحتمل تفكك االتحاد األوروبي في المستقبل المنظور
الصباح الجديد ـ وكاالت:
وسط اخلالفات املتنامية بني الدول
األوروبية والتي متثل قضية الهجرة
أحد أهم محاورها ،لم يســتبعد
وزيــر الداخلية اإليطالــي ماتيو
ســالفيتي تفكك االحتاد األوروبي
في املستقبل املنظور.

تقـرير

واعتبر ســالفيني في حديث جمللة
«شــبيغل» األملانية أن مستقبل
االحتــاد األوروبي معــرض للخطر
وســتتحدد مالمحه خالل السنة
املقبلة.
ووفقا لسلفيني ،فالكثير يتوقف
علــى نتائج املفاوضــات املرتقبة

حول ميزانية االحتــاد واالنتخابات
فــي البرملان األوروبــي املقررة عام
 .2019وأضاف املسؤول اإليطالي أن
بالده لن تســمح بوصول مزيد من
املهاجرين إلــى أراضيها ،وقال« :ال
ميكننا استقبال ولو حتى شخصا
واحــدا ،بل نتمنى لو اســتطعنا

ترحيل بعضهم إلى مكان آخر».
وفي وقت سابق من هذا األسبوع،
وعد ســالفيتي بتقــدمي «خارطة
طريق» بشــأن مســألة الهجرة
للمفوضيــة األوروبيــة تتضمن
أربع نقاط أساســية ،وهي تعزيز
الوكالــة األوروبيــة ملراقبة احلدود

 ،FRONTEXواتفاقيــات مــع دول
شــمال إفريقيا من أجل تخفيف
«ضغط الهجرة» ،وإنشــاء نظام
جديــد الســتقبال املهاجريــن،
إضافة إلى تسريع إجراءات ترحيل
املهاجريــن غير الشــرعيني إلى
بلدانهم األصلية.

من جانبهــا ،قللت املستشــارة
األملانية أجنيــا ميركل أمس االول
اجلمعة مــن التوقعــات بانفراج
كبيــر فــي محادثات مقــرر يوم
األحد مت اإلعداد لها على عجل بني
قادة االحتاد األوروبي بشــأن اخلالف
املتعلق بالهجرة.

ّ
القمة بين ترامب وكيم
بعد عشرة أيام على

مسألة نزع السالح النووي تراوح مكانها
متابعة ـ الصباح الجديد:
انتهت قمة الرئيس األميركي والزعيم
الكوري الشــمالي بالتزام كيم جونغ
اون «نزعــا كامال لألســلحة النووية
لكــن البحث فــي التفاصيــل أرجئ
إلــى مفاوضات الحقة .وبعد عشــرة
أيام على القمة ،لم يُســجل أي تقدم
ملموس في هذا االطار.
فيما أكــد كيم جونــغ اون في مؤمتر
صحافي مشترك مع دونالد ترامب في
 12حزيــران في ســنغافورة« ،التزامه
احلــازم والثابــت اخالء شــبه اجلزيرة
الكورية من السالح النووي».
اال أن هذه الصيغة املبهمة خ ّيبت آمال
اخلبراء خصوصا أنها لم تأت على ذكر
ضرورة أن تكون هــذه العملية «قابلة
للتحقق وال رجــوع عنها» ،كما كانت
تطالب الواليات املتحدة.
ومع ذلك ،يؤكد وزير اخلارجية األميركية
مايــك بومبيــو أن ذلك ال يــزال هدف
واشنطن وأن تعبير «نزع كامل للسالح
النووي» يعني ضمنا ان تكون العملية
«قابلة للتحقق وال رجوع عنها».
لكــن االدارة األميركيــة تؤكد الكثير
من األمــور .فقد اعلــن ترامب في 12
حزيران ان نزع االسلحة النووية سيبدأ

«بسرعة كبيرة» ،ثم قال في  21حزيران
أن العملية «بدأت».
من جهته ،وفي اليــوم التالي للقمة،
قال بومبيو أن كيم جونغ اون «يدرك ان
املسألة ملحة» وأن «نزع القسم االكبر
من السالح» النووي الكوري الشمالي
يتم بحلول نهاية .2020
يجب أن ّ
وفي اليوم نفســه قال ترامب أنه «لم
يعد هناك بعد اآلن أي تهديد نووي من
جانب كوريا الشمالية».
غير أن هــذه الثقة املعلنة ال ترتكز في
هذه املرحلة ســوى على كالم الزعيم
الكوري الشمالي في اجتماعه املغلق
مع الرئيس األميركــي خالل قمتهما
التاريخية.
وقــال تومــاس رايــت مــن معهــد
«بروكينغــز» أن تصريحــات بومبيــو
بــان كيم قطعــا «تعهدا شــخصيا
ووضع ســمعته على ّ
احملك» هو «أحد
التصريحــات األكثــر ســذاجة على
االطالق من جانب دبلوماسي أميركي».
*مفاوضات مؤجلة
قــال ابراهام دمنارك من مركز ويلســن
أمام الكونغرس هذا األســبوع «نظرا ً
النتهاكات كوريا الشــمالية املتكررة
خملتلــف االتفاقــات التــي ابرمت في
املاضي ،ليس هناك ســوى القليل من
االسباب اليالئهم الثقة هذه املرة».
والدليــل علــى أن هذه الثقــة تبقى

محــدودة هــو تغيــر لهجــة كوريا
الشــمالية عندما يكون األمر متعلقا
بوثائق رسمية.
وكتب ترامب اجلمعة في بيان رئاســي
أرســله إلــى الكونغــرس أن «أفعال
حكومة كوريا الشمالية وسياساتها،
ّ
تشــكل تهديدا اســتثنائيا
ما زالت
وغير عادي لالمن القومي وللسياســة
اخلارجية والقتصــاد الواليات املتحدة»،
مبررا بذلك اســتمرار فــرض عقوبات
على بيونغ يانغ ومتديد «حالة الطوارئ
الوطنية» التي أعلنــت عام  2008في
هذا الصدد ،ملدة عام واحد.
فــي الواقع ،يفترض ان يشــكل اعالن
مبادئ ســنغافورة محــور مفاوضات
متابعة للقمــة لتحديــد االلتزامات
والبرنامــج الزمني .وقــال بومبيو إن
الكثير من األمور قيلت بشكل شفهي
حد
لكن احملادثات لم تكن متقدمة إلى ّ
نص مكتوب.
وضعها في ّ
ّ
يســتهل بومبيو
ومــن املفتــرض أن
بشكل مبدئي هذه املفاوضات اجلديدة
اعتبارا من هذا األســبوع ،وفق ما أعلن
ترامب على هامش القمة .لكن بومبيو
يكتفي حتى اآلن بتأكيد أنه ســيعود
«على االرجح في وقت ليس ببعيد» الى
كوريا الشمالية.
وقالــت وزارة اخلارجيــة األميركية انه
ال ميكن االعــان عن أي لقــاء أو حترك

فــي هذه املرحلــة .وأوضحــت «نحن
على تواصل مــع احلكومــة الكورية
الشمالية» مضيفة أن «وزير اخلارجية
(مايك) بومبيو ســيلتقيهم في أقرب
فرصة ممكنة».
ولم تنطلق بعــد املفاوضات احلقيقية
حول تنفيذ التزامــات القمة ،وكذلك
بالنسبة لنزع األســلحة الكيميائية،
رغــم تأكيــد الرئيــس األميركي أن
العملية بدأت.
وأشــار وزيــر الدفــاع األميركي جيم
ماتيس األربعاء إلــى أن بيونغ يانغ لم
تتخــذ أي تدبيــر حتــى اآلن لتفكيك
برنامجها الــذري .وقــال «املفاوضات
املفصلــة لم تبــدأ بعــد ،يجب عدم
انتظار ذلك في الوقت احلالي».
ويقول ترامب ان هنــاك «أخبارا جيدة
جــدا» ظهرت فــي «األيــام األخيرة»
عن كوريا الشــمالية .وحتــاول اإلدارة
األميركية التي جتد نفسها في موقف
محرج ،دعم تصريحات الرئيس.
أما بشــأن «مواقع التجــارب األربعة»
التي يقول الرئيس اجلمهوري ان النظام
دمرها» ،فقد أكد متحدث
املنغلق «قد ّ
باســم وزارة اخلارجيــة لوكالة فرانس
بــرس أن موقع بونغيــي-ري للتجارب
النووية وأنفاقه حتت األرض مت تدميرها
رســميا لكن في  24أيــار  ،قبل ثالثة
أسابيع من قمة سنغافورة.

اقتصاد
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اللعيبي :الحظر األميركي على إيران لن يؤثر على اتفاق تبادل الخام معها

«أوبك» وشركاؤها ّ
يقرون زيادة في إنتاج النفط الخام
بغداد ـ الصباح الجديد:
قال العــراق إن الزيــادة احلقيقية
في اإلنتاج العاملــي للنفط اخلام
ســتبلغ نحو  700إلــى  800ألف
برميــل يوميــا ،في حــن أكد أن
احلظر األميركي على إيران لن يؤثر
على اتفاق معهــا لتبادل النفط
اخلام.
وقال وزير النفط جبــار اللعيبي،
خالل اجتمــاع ملنظمــة البلدان
املصدرة للبترول (أوبك) ،إن «الزيادة
في اإلنتــاج جــاءت ألن دول عدة
تعانــي من تراجعات فــي اإلنتاج
وســتجد صعوبة في العودة إلى
حصصها كاملة».
وأضاف ،إن «احلظر األميركي على
إيران لــن يؤثر علــى اتفاق معها
لتبادل النفط اخلام».
وقــال الوزير إن اخلــام الذي يجري
شــحنه إليران حتى اآلن يســدد
ثمنا للكهرباء التي يحصل عليها
العراق من اجلمهورية االســامية
بدال من مبادلة النفط.
وأبلــغ الصحافيني قائــا” :بدأنا
للتو إرســال كميات صغيرة فعال
إلى مصافيهم ،ليس على أساس
املبادلة“.
واتفق العراق العــام املاضي على
شحن اخلام من حقول كركوك في
الشمال إلى إيران الستخدامه في
مصافيها ،على أن تســلمه إيران
بعد ذلك كمية مماثلة من النفط
في مرافئ العراق اجلنوبية.
واجتمعت أوبك مع روسيا وحلفاء
آخرين ،أمس السبت ،إلبرام اتفاق
جديد علــى زيادة إنتــاج النفط
بعد يــوم من االتفاق علــى زيادة
إنتــاج املنظمة نفســها في قرار
أربك الســوق بشأن حجم النفط
اإلضافي الذي سيضخ.
وأعلنت منظمة البلدان املصدرة
للبترول قرارها اخلاص يوم اجلمعة
لكنها لم تذكــر أهدافا واضحة
ملســتويات اإلنتــاج .وارتفع خام
برنت القيــاس  2.5دوالر مبا يعادل
 3.4باملئة في ذلك اليوم إلى 75.55
دوالر للبرميل.
ويعقــد منتجــو النفــط غيــر
األعضاء في أوبك محادثات حاليا
مــع املنظمة في مســعى لنيل

وزير النفط جبار
اللعيبي :الزيادة في
اإلنتاج جاءت ألن
دول عدة تعاني من
تراجعات في اإلنتاج
وستجد صعوبة في
العودة إلى حصصها
كاملة

اجتماع سابق لـ «أوبك»
مشــاركتهم في االتفــاق .وقال
مصدران في أوبــك إن من املتوقع
أيضــا أن يخلو البيــان املقرر بعد
اجتمــاع أمس الســبت من أرقام
محددة لإلنتاج.
وتســاءل الرئيس األميركي دونالد
ترامــب وآخرون عن حجــم زيادة
نفط أوبــك بعد االتفــاق .وكتب
ترامب على تويتــر بعد إعالن قرار
املنظمة يــوم اجلمعــة ”آمل بأن
تزيد أوبــك اإلنتاج بنحــو كبير.
نحتاج إلى اإلبقاء على األســعار
منخفضة“.
وحثت الواليــات املتحدة والصني
والهند منتجي النفط على زيادة
املعــروض للحيلولــة دون نقص
نفطــي قد يقوض منــو االقتصاد
العاملي.
وقالت أوبك في بيان إنها ســتزيد
املعــروض عــن طريــق العــودة
إلــى التــزام بنســبة  100باملئة
بتخفيضات اإلنتاج املتفق عليها

ســلفا لكنها لم تذكــر أرقاما
محددة.
وقالــت الســعودية إن اخلطــوة
ســتُترجم إلى زيادة اســمية في
اإلنتاج بنحــو مليون برميل يوميا
أو واحد باملئة من املعروض العاملي
ملنتجي أوبك وغير األعضاء.
وقالت إيران إن الزيــادة احلقيقية
أقرب إلى  500ألف برميل يوميا.
وقــال وزيــر الطاقــة الروســي
ألكسندر نوفاك أمس السبت إنه
سعيد بالقرار برغم أنه دعا أوبك
وغير األعضاء من قبــل إلى زيادة
اإلنتــاج مبا يصل إلــى  1.5مليون
برميل يوميا.
وأبلغ الصحافيني بعد وصوله إلى
فيينا حيث مقــر األمانة العامة
ألوبــك ”في هذه املرحلــة املليون
معقول جدا“.
وكانت إيــران ،ثالــث أكبر منتج
فــي أوبــك ،طالبــت املنظمــة
برفــض دعوات من ترامــب لزيادة

ّ
األردن :قطاع الطاقة

الرئيس األميركي ترامب يهدد

أولوية قصوى

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــددت وزيرة الطاقــة والثروة
املعدنية األردنية هالة زواتي ،في
عمان
لقاء نظمته غرفة صناعة ّ
مع الوفد االقتصادي األملاني الذي
رافق املستشــارة األملانية أنغيال
مــركل التــي زارت األردن ،علــى
أهمية أن «يبقــى قطاع الطاقة
في أعلى سلم أولويات األردن ،ملا
له من أثر مباشــر على املواطنني
وعلى زيادة تنافســية الصناعات
واخلدمات األردنية».
وأشارت إلى أن «من شأن خفض
التكاليــف التشــغيلية علــى
القطاعات زيادة تنافسيتها».
وأكــدت زواتــي أهميــة «توقيع
اتفاق شــراكة مع اجلانب األملاني

في مجال الطاقة ،واالســتفادة
مــن التجربــة األملانيــة فــي
الطاقة املتجــددة ،والتخطيط
الستراتيجي وتطوير الكفاءات،
وفي إدخال التكنولوجيا احلديثة
والذكية إلى شبكات الكهرباء».
وعرضــت الوزيرة خــال اللقاء،
التحديات التــي واجهت قطاع
الطاقة في اململكــة ،موضحة
«حمل خزينة الدولة دينا ً جتاوز
أنه ّ
خمسة مليارات دينار أسهم في
رفع مديونية األردن ،والتي تشكل
نحو  95في املئة من الناجت احمللي،
ما يســتدعي احلــرص على عدم
تكرار هذه التجربة ،وأال يستنزف
القطاع خزينــة الدولة من خالل
التركيز علــى تقليص التكاليف

أسعار المحروقات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قررت تونس رفع أسعار احملروقات من البنزين
والديزل بـ  75مليمــا ً للتر الواحد بدءا ً من
أمس السبت.
وأوضحت وزارة الطاقة واملناجم التونسية
في بيان لها ،أن هذه الزيادة التي جاءت في
ظل ارتفاع أســعار النفط في العالم لن
تشمل أســعار قوارير غاز النفط املسيل
واإلنارة.
وقال بيان لــوزارة الطاقة في تونس« :تق ّرر
إدخــال تعديــل جزئي على أســعار البيع
للعموم لبعض املــواد النفطية بداية من
منتصف هــذه الليلة كما يلــي :البنزين
اخلالــي من ال ّرصاص (الرفيــع) :زيادة بـ 75
مليما ً ليصبح اجلديد 1925 :مليماً».
وقال صندوق النقد الدولــي هذا العام إن
من بني أولويــات العام  2018زيادة حصيلة
الضرائــب واالمتنــاع عن زيــادة األجور إال
إذا حقق النمو ارتفاعــا ً غير متوقع ،وزيادة
أسعار الوقود على أساس فصلي.
وأوضح وزير اإلصالحــات توفيق الراجحي
في وقت ســابق هذا الشهر إن قيمة دعم
الدولــة للمحروقات ســترتفع في 2018
إلى نحو أربعة مليارات دينار من  1.5مليار
متوقعة بســبب ارتفاع أسعار النفط في
األسواق العاملية.
وتأمل احلكومة في خفض العجز إلى 4.9
في املئة مــن الناجت احمللــي اإلجمالي هذا
العام مقارنة مع نحو ستة في املئة العام
املاضي.

ارتفاع التضخم

السنوي اإليراني
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مركــز اإلحصاء اإليرانــي عن ارتفاع
معدل التضخــم  0.2الــى  8.2باملئة في
الشــهور الـ  12املنتهية فــي  21حزيران
 2018قياســا بالفترة املناظرة الســابقة
اخملتتمة بـ 21أيار.
واوضحت البيانات أن املؤشر العام السعار
السلع واخلدمات االســتهالكية في ايران
سجل مســتوى  116.2نقطة في شهر»
خرداد» االيراني (اختتم  21حزيران) بارتفاع
 1.9باملئة على اساس شهري.
وأومأت الى أن املؤشــر سجل في املناطق
احلضرية (املــدن)  116.1نقطة في «خرداد»
بارتفاع  1.7باملئة عن الشهر السابق و10.2
باملئة على اساس سنوي.
وباملناطــق الريفية بلغ مؤشــر االســعار
واخلدمــات االســتهالكية  117.1نقطة
في الشــهر املذكــور بارتفــاع  2.7باملئة
على اساس شــهري و  9.9باملئة عن العام
السابق.

«السيارات األوروبية» بـ % 20

التشــغيلية للقطــاع وتنويــع
مصادره ،وزيارة مساهمة املصادر
احمللية في خليط الطاقة الكلي،
والتوسع في ترشيد االستهالك».
ولم تغفل أن األردن «مير في حتديات
واجهت أملانيا قبل أعوام ،نتيجة
إدخال محطات الطاقة املتجددة
إلى الشــبكة ،وأن فــي إمكان
األردن ،تخطــي هــذه التحديات
بســرعة أكبر باالســتفادة من
التجربة األملانية».
وأشــادت بتعاون اجلانب األملاني
مع األردن «وضرورة اســتمرار هذا
التعــاون ،خصوصا ً فــي مجال
الطاقة املتجددة لتعزيز استقرار
النظــام الكهربائي في اململكة
ورفع كفاءة الطاقة».

تقـرير

معروض النفط قائلة إنه أسهم
في ارتفاع األســعار خالل الفترة
األخيرة بفرضه عقوبات على إيران
وزميلتها في أوبك فنزويال.
وفرض ترامب عقوبات جديدة على
طهران فــي أيار ويتوقــع مراقبو
السوق أن يتراجع إنتاج إيران مبقدار
الثلث بنهايــة  .2018يعني ذلك
أن البلد لن يســتفيد اســتفادة
تذكر من اتفــاق لزيادة إنتاج أوبك
على العكس من السعودية أكبر
مصدر للخام في العالم.
وبعدم وضعه أهدافــا لكل دولة
فإن اتفــاق أوبك بــدا كأنه مينح
الفرصة للسعودية كي تنتج فوق
حصتها السابقة في أوبك لتسد
الفجوة لدى دول مثــل فنزويال ال
تستطيع ضخ ما يكفي للوصول
إلى حصتها الرسمية.
لكن األمر ليس كذلك بحســب
وزير النفــط اإليراني بيجن زنغنه
الذي قال ”كل دولــة أنتجت أقل

(من حصتهــا) تســتطيع إنتاج
املزيد .ومن ال يســتطيعون ،فلن
يفعلوا“.
وأبلــغ زنغنه أرجوس ميديا ”يعني
هذا أن السعودية تستطيع زيادة
إنتاجها بأقل من  100ألف برميل
يوميــا .قطر تســتطيع إنتاج 70
ألف برميل يوميا إضافية“.
وأضاف ”لكن هذا ال يعني أن إنتاج
فنزويــا ينبغي أن ينتجه بلد آخر.
فنزويال ســتزيد إنتاجهــا عندما
تســتطيع .وإذا لم تستطع ،فإن
اآلخرين ال ميكنهــم اإلنتاج نيابة
عنها“.
وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام
املاضي في اتفاق خلفض اإلنتاج 1.8
مليون برميل يوميا .ساعد اإلجراء
في إعادة التوازن إلى الســوق في
الثمانية عشر شهرا األخيرة ورفع
النفط إلى نحو  75دوالرا للبرميل
من  27دوالرا في .2016
لكن تعطيالت غيــر متوقعة في

فنزويال وليبيا وأجنوال وصلت عمليا
بتخفيضات املعروض إلى نحو 2.8
مليون برميل يوميا في األشــهر
األخيرة.
وحذر وزير الطاقة السعودي خالد
الفالح من أن العالــم قد يواجه
نقصا فــي املعروض يصل إلى 1.8
مليون برميــل يوميا في النصف
الثاني من .2018
وقال مندوب في أوبك ”بوسع كل
من السعودية وإيران أن تُظهر أنها
فازت.
”يستطيع زنغنه أن يعود إلى بالده
ويقــول ’لقد فزت‘ ألننا ســنبقي
على االتفاق األصلي من دون تغيير.
الفالح يســتطيع أن يعود ويقول
ســيكون بوســعنا زيادة اإلنتاج
لتلبية حاجات السوق‘“.
وال تشارك الواليات املتحدة ،التي
تنافس روسيا والســعودية على
صدارة منتجي النفط في العالم،
في اتفاق املعروض.

تونس ترفع

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هدد الرئيــس األميركــي دونالد
ترامب بفرض رســوم بنسبة 20
باملئة ،على جميع واردات الواليات
املتحــدة من الســيارات اجملمعة
في االحتاد األوروبي ،بعد شهر من
إطالق إدارته حتقيقا فيما إذا كانت
واردات الســيارات تشكل تهديدا
لألمن القومي.
وكتــب ترامــب علــى «تويتر»،
اجلمعــة« :إذا لم يتــم تفكيك
وإزالة تلك الرسوم واحلواجز قريبا
فإننا سنفرض رســوما  20باملئة
على جميع ســياراتهم القادمة
إلى الواليات املتحدة .فليصنعوها
هنا!».
وقــال وزيــر التجــارة األميركي

ويلبور روس ،إن «الوزارة تستهدف
االنتهــاء بنهاية حزيران أو آب ،من
حتقيقهــا فيمــا إذا كانت واردات

السيارات ومكوناتها تهدد األمن
القومي».
وتفرض الواليــات املتحدة حاليا
رسوما جمركية بنسبة  2.5باملئة
على ســيارات الركاب املستوردة
مــن االحتــاد األوروبي ،ورســوما
قدرها  25باملئة على الشــاحنات
الصغيرة املكشوفة املستوردة.
ويفــرض االحتاد األوروبي رســوما
بنســبة  10باملئة على السيارات
املستوردة من الواليات املتحدة.
وفــي عام  ،2017ذهبــت نحو 15
باملئــة من مبيعات «مرســيدس
بنز» و»بــي إم دبليو» و 5باملئة من
مبيعــات «فولكســفاغن» و12
باملئة مــن مبيعــات «أودي» إلى
الواليات املتحدة.

بيانات فرنسية وألمانية تدعم العملة الموحدة

انتعاش اليورو برغم خالفات مجموعة السبع
متابعة الصباح الجديد:
ارتفــع اليــورو مــع حتــول أنظار
قمــة مجموعة
املتعاملــن مــن ّ
السبع التي شــهدت انقسامات،
إلى اجتماع جلنة السياسة النقدية
في البنك املركزي األوروبي الذي قد
يشير إلى بدء إنهاء برنامج احلوافز
االقتصادية الضخم.
ويزيد املستثمرون رهاناتهم على أن
«املركزي» األوروبي يلمح إلى اإلنهاء
التدريجــي لبرنامجــه الضخــم
لشراء السندات بحلول نهاية العام
احلالي ،بعد سلسلة تعليقات متيل
إلى التشــديد النقــدي أدلى بها
مسؤولون األسبوع املاضي.
وصعــد اليــورو  0.4فــي املئة إلى
 1.1816دوالر ،مقتربــا ً مــن أعلى
مســتوياته في أســبوعني البالغ
 1.1840دوالر الذي المسه األسبوع
املاضي ،كما ارتفع  0.5في املئة أمام
الفرنك السويســري الــذي يعتبر
مالذا ً آمناً.
وانتعش اليورو برغم اشتداد اخملاوف
من نشوب حرب جتارية عاملية عقب
خالف في قمة مجموعة السبع في
كندا بني الرئيــس األميركي دونالد
ترامب وقادة آخرين في شأن رسوم

جمركية على الســيارات ومسائل
أخرى.
وهاجم ترامب كندا وأوروبا بســبب
العجز التجــاري األميركي معهما
بعدما وصل إلى ســنغافورة ،إذ من
املقرر أن يعقد اجتماعا ً تاريخيا ً مع
زعيم كوريا الشــمالية كيم جونغ
أون اليوم .وانخفض الدوالر الكندي،
الــذي تأثر مبخــاوف مــن أن يلغي
ترامب اتفــاق التجارة احلرة ألميركا
الشمالية 0.3 ،في املئة إلى 1.2960
دوالر كندي للدوالر.
وقبل اجتماع «املركــزي» األوروبي،
تشــير التوقعات إلــى أن مجلس
االحتياط الفيديرالي سيرفع أسعار
الفائدة للمــرة الثانية خالل العام
احلالي .وســينصب تركيز الســوق
على توقعات اجمللس ملســار أسعار
الفائدة في املستقبل.
وتراجع الفرنك السويســري نحو
 0.3في املئة أمام العملة األوروبية
املوحــدة إلى  1.162فرنــك لليورو،
بعدما رفض السويســريون خطة
لتحويل القطاع املالــي في البلد.
ومتنع مبادرة املال الســيادي البنوك
التجارية مــن ضخ أموال إلكترونيا ً
في عمليات اإلقراض ،ورفضها أكثر
من  75في املئة املواطنني الذين أدلوا
بأصواتهم في استفتاء مؤخراً.

اليورو

واســتقر الذهــب مــع ترقــب
مســتثمرين اجتماعــات مهمــة
لبنوك مركزية بشــأن السياســة
النقدية والقمة املرتقبة بني ترامب
وكيم لالسترشــاد بهــا في حتديد
اجتاه السوق.
وبلغ الذهب في التعامالت الفورية
 1297.75دوالر لألونصــة ،بينمــا
تراجع الذهب في العقود األميركية
اآلجلة تسليم آب  0.1في املئة إلى
 1301.60دوالر .وتراجع مؤشر الدوالر
 0.2في املئة إلى .93.381
وارتفع ســعر الفضة  0.6في املئة
إلــى  16.83دوالر ،بعدمــا ســجل
أعلى مستوياته في  7أسابيع عند
 16.93دوالر فــي وقت ســابق من
اجللســة ،وهبط البالديوم  0.2في
املئة إلى  1012.75دوالر ،بينما ارتفع
البــالتني  0.7في املئة إلى 907.90
دوالر.
وكان اليورو ارتفع بعد تسجيل أداء
أفضل مــن التوقعات في نشــاط
األعمال في فرنســا خالل الشهر
اجلاري ،ما عزز اآلمال في احتمال أن
تكون انتهت اخملاوف في شأن تباطؤ
أكبر في منطقة اليــورو في الربع
الثاني.
ومع بلــوغ القراءة األولية ملؤشــر
مديري املشــتريات اخلــاص بأملانيا

مســتوى فاق التوقعــات ،ارتفعت
العملــة األوروبيــة املوحــدة إلى
 1.1674دوالر ،بينمــا تتجــه على
أســاس أســبوعي ،نحــو ارتفاع
نسبته  0.5في املئة ،لتنهي هبوط
األسبوع املاضي.
وأدى ارتفاع اليورو إلى تراجع مؤشر
الدوالر  0.2في املئة إلى  ،94.58في
حني لم تسجل العملة األميركية
تغيــرا ً أمــام العملــة اليابانيــة،
وارتفعت قليال ً إلى  110.14ين ،وهو
مســتوى دون األعلى في أســبوع
البالغ  110.76ين الذي سجلته أول
من أمس ،وســط مخاوف من نزاع
جتاري بني الواليات املتحدة والصني.
وأظهــرت بيانــات اســتند إليها
«مورغــان ســتانلي» ،أن صناديق
األسهم الناشئة باستثناء الصني،
سجلت نزوح تدفقات قيمتها 5.9
بليون دوالر في األسبوع املنتهي في
 20اجلاري ،وهو النــزوح األكبر منذ
أيلول .2015
وقادت النــزوح عمليات بيع نفذتها
صناديــق مؤشــرات خاملــة بلغ
حجمهــا  4.7مليــار دوالر .وفي ما
يتعلق بصناديق األسهم الناشئة،
ومن بينها األســهم الصينية ،بلغ
حجم التدفقات النازحة  5.2مليار
دوالر.
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حادثة طيران جديدة

تداهم مونديال روسيا
موسكو ـ وكاالت:
شــهدت أجــواء كأس العالم التي تســتضيفها
روســيا حادثة طيران جديدة بعد احلريق الذي نشب
بطائرة املنتخب السعودي منذ أيام.
وأشارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إلى أن طائرة
كانت حتمل  70مشــجعا لبيرو تعرضت حلادث قبل
وصولهــا إلى مطار موســكو قادمة مــن مدينة
يكاترنبيرج.
وأوضحــت أن جماهير بيرو انتقلــت إلى العاصمة
الروسية بعد مســاندة منتخب بالدها في مباراته
أمام فرنســا أمــس اخلميس ،والتــي انتهت بفوز
الديوك  0-1في اجملموعة الثالثة.
ولفتت إلــى أنه قبل هبــوط الطائــرة في مطار
موســكو بـ 20دقيقة ســمع الركاب دوي انفجار
ووصلــت النيران إلى كابينة طاقــم القيادة ،إال أن
عملية الهبوط متت بسالم ،ولم يتعرض أي شخص
ألذى أو إصابات.

رينارد يؤهل العبي
المغرب نفسيًا

موسكو ـ وكاالت:
ســمح هيرفي رينــارد ،مــدرب منتخــب املغرب،
لالعبي األســود ،بلقاء عائالتهــم ،وذلك للرفع من
معنوياتهم ،ونسيان اخلسارة أمام البرتغال ،بهدف
دون رد ،فــي إطار اجلولة الثانيــة ،من دور اجملموعات
بكأس العالم.
والتقى الالعبون ،أول أمس بأفراد عائالتهم ،وجتاذبوا
أطراف احلديث معهم.
وفقد منتخب املغرب ،حظوظه في جتاوز الدور األول،
بعد تذيله اجملموعة الثانية من دون رصيد.
وتنتظر أسود األطلس ،مباراة صعبة ،أمام إسبانيا،
يوم غ ٍد اإلثنني  ،مبلعب كالينجراد ،في اجلولة الثالثة
بدور اجملموعات ،مبونديال روســيا ..وبرغم أن مباراة
إســبانيا ،تعتبر شكلية لألســود ،إذ لن تغير من
وضعيته ،إال أن املنتخب املغربــي ،عازم على إنهاء
مشاركته بتسجيل نتيجة إيجابية.
ويركز رينارد في اســتعداده ملواجهة إسبانيا ،على
اجلانب النفســي ،للرفع مــن معنوياته ،خاصة أن
اخلســارة األخيرة أمام البرتغال ،تركت حزن ًا عميقًا
في نفسية الالعبني ،بسبب األداء اجليد الذي قدمه
الالعبون.

كاباييرو يتعرض
لهجوم شرس

موسكو ـ وكاالت:
تعرض ويلي كاباييرو ،حارس مرمى منتخب األرجنتني،
لهجوم شرس على مواقع التواصل االجتماعي ،بعد
أن كان من أبرز أســباب خسارة التاجنو ،يوم اخلميس،
أمــام كرواتيا ،فــي مباراة اجلولــة الثانيــة من دور
اجملموعات ضمن منافســات اجملموعة الرابعة بكأس
العالم.
وكان كاباييــرو أخطأ في الهدف األول لكرواتيا ،وذلك
عندما أهدى الكرة إلى املهاجــم أنتي ريبيتش الذي
افتتح التســجيل للفريق املنافس .وقالت صحيفة
«ذا صن» البريطانيــة ،إن ويلي كاباييرو صاحب الـ36
عا ًما ،وحارس مرمى تشيلسي اإلجنليزي حال ًيا ،تعرض
لهجوم شــرس من رواد مواقع التواصل االجتماعي،
خالل التعليقات التي متت كتابتها على صورة سبق أن
نشرها على موقع «إنستجرام» مع زوجته وطفلتيه.
كما متنى بعض املشــجعني خــال التعليقات على
الصورة أن تصاب عائلته مبرض خطير.
وما يزال املنتخب األرجنتيني ميلــك ً
أمل في التأهل،
وذلك في حالة الفوز على نيجيريا في املباراة الثالثة
واألخيرة من دور اجملموعات ،بشــرط عدم فوز أيسلندا
على كرواتيا.

تقرير

جريشة يقود لقاء إنجلترا وبنما ..وراموس
يضبط مواجهة بولندا وكولومبيا

موسكو ـ وكاالت:

أســند االحتــاد الدولــي ،اإلدارة
التحكيمية للمباراة التي جتمع
منتخبــي إجنلتــرا وبنما ،ضمن
منافســات اجملموعة الســابعة
لكأس العالــم ،للحكم املصري
جهاد جريشة.
وأعلنــت الصفحة الرســمية
للفيفــا ،على موقــع التواصل
تويتر ،أســماء طاقم التحكيم
للمبــاراة التــي ســتقام اليوم
األحد ..وسيكون جهاد جريشة،
حكم ســاحة ،رفقة املساعدين،
املغربــي رضــوان عشــيق،
والســوداني وليد أحمد ،واحلكم
الرابع نوبرت هواتا احلكم الرابع.
وتغلب منتخب إجنلترا ،في اجلولة
األولى ،على تونس ،بنتيجة ،1-2
بينما خســر منتخب بنما ،أمام
بلجيكا بثالثية نظيفة.
كمــا يدير احلكم املكســيكي،
ســيزار أرتــورو رامــوس ،مباراة
املنتخــب البولندي مــع نظيره
الكولومبــي فــي كازان ،فيمــا
يتولــى اإليطالــي جيانلــوكا
روتشي ،مباراة املنتخب الياباني
مــع نظيــره الســنغالي فــي
إيكاترنبيج.
من جانبه ،قال كيسوكي هوندا،
العب وســط اليابان ،إن منتخب

العبو املنتخب الياباني

بالده يستطيع التفوق على دفاع
الســنغال« ،وخــداع» املنتخب
اإلفريقــي ،بشــرط التحلــي

بالــذكاء ،خــال مبــاراة اجلولة
الثالثة من منافســات اجملموعة
الثامنــة ،بــكأس العالم ،2018

تونس تودع بخسارة مذلة

لوكاكو يزاحم رونالدو على الحذاء
الذهبي ويعادل رقم األسطورة مارادونا
موسكو ـ وكاالت:
ســجل البلجيكي روميلــو لوكاكو،
هدفني ملنتخب بالده في مرمى نظيره
التونســي ،خالل الشــوط األول من
املباراة التي جتمعهما ضمن منافسات
دور اجملموعات لبطولــة كأس العالم
 2018بروســيا ..وتســاوى لوكاكــو
صاحــب الـــ 4أهداف حتــى اآلن في
البطولة ،مع البرتغالي كريســتيانو
رونالدو ،فــي صدارة قائمــة هدافي
النســخة احلالية للمونديال ،ليشتد
الصــراع على جائزة احلــذاء الذهبي.
ويعد مهاجم الشياطني احلمر ،هو أول
العب بلجيكي في التاريخ يســجل 4
أهداف في بطولة واحدة.
وأشــارت الشــبكة ،إلى أن لوكاكو
تســاوى مع مارك فيلموتس ،كأكثر
العــب بلجيكي تســجيال لألهداف
فــي كأس العالم ،برصيــد  5أهداف.
وأوضحت شــبكة "بي بي ســي" ،أن
لوكاكو في عمر الـ 25عاما و 41يو ًما،
متكن من تســجيل  40هد ًفا خالل 71
مبــاراة دولية مع منتخــب بلجيكا.
وأضافت الشــبكة أن لوكاكو تفوق
علــى األرجنتينــي ليونيل ميســي،
والبرتغالــي كريســتيانو رونالــدو،

لوكاكو
واإلجنليــزي وايــن رونــي ،عندما كان
الثالثــي فــي مثل عمــر لوكاكو مع
منتخباتهم.
وأحرز ميســي  26هد ًفا في  70مباراة
دولية ،بينما ســجل رونالدو  22هدفا
في  69مباراة ،وكان لروني  26هد ًفا في
 68مباراة.
عادل املهاجــم البلجيكــي ،روميلو

لوكاكو ،رقم األسطورة األرجنتينية،
دييجو مارادونا ،خالل مواجهة تونس،
امس السبت ،في إطار اجلولة الثانية
لدور اجملموعات مبونديال روسيا.وسجل
لوكاكو ،هدفني في شباك تونس ،في
الدقيقتني  16و 48من عمر املباراة.
وبحسب شبكة "أوبتا" لإلحصائيات،
فإن لوكاكو أصبح أول العب يســجل
هدفني في مباراتــن متتاليتني ،منذ
مارادونا في مونديال  ،1986ضد إجنلترا
وبلجيكا.
وودع املنتخب التونســي منافســات
بطولــة كأس العالــم  2018وفقــد
فرصة التأهل لدور الســتة عشر بعد
تلقيــه هزمية ثقيلة ومريــرة على يد
بلجيــكا بنتيجــة  ،2-5على ملعب
"أنكريــت آرينــا" في ثانــي جوالت
اجملموعــة الســابعة باملونديال الذي
تستضيفه روسيا.
سجل خماسية بلجيكا الثنائي إدين
هازارد في الدقيقتني  6من ضربة جزاء
و 51وروميلو لوكاكــو في الدقيقتني
 16و 48بجانــب البديــل ميشــي
باتشواي في الدقيقة  90وأحرز ثنائية
تونس املدافــع ديالن برون في الدقيقة
 18ووهبي اخلزري في الدقيقة .3+90

اليوم األحد.
وتتطلع اليابــان ،التي متلك ثالث
نقاط مثل السنغال ،إلى حتقيق

فوزها الثاني في روســيا ،بعدما
استهلت مشوارها بالتفوق 1-2
علــى كولومبيا ،التــي خاضت

موسكو ـ وكاالت:
أعرب يايا توريه عن تفاجئه باملستوى
العام لــكأس العالم روســيا FIFA
 2018والتي ال تــزال تعيش على
وقع الدور األول.
وقــال متوســط امليدان
املتألق ،الــذي انتهت
مغامرتــه مــع
مانشستر سيتي
حديثــا ً بعــد
ثمانية مواسم
قضاها مع بطل
الــدوري اإلنكليزي
املمتــاز ،إن املســتوى
العام للبطولــة العاملية
ج ّيد جدا ً مقارنة بالنســخ
املاضية.
وأضاف توريه أن النسخة احلادية
والعشــرين مــن كأس العالــم
اســتثنائية وغيــر مســبوقة إذ أن
املستوى متقارب بني كل املنتخبات
فضالً عن صعوبــة التكهّ ن بهوية
الفريق الفائز في جميع املواجهات.
وتو ّقع اإليفواري أن تشــهد املراحل
املقبلة من كأس العالم روسيا FIFA
 2018تنافســا ً شديدا ً خصوصا ً في
ّ
األدوار املتقدمة مؤكدا ً أن
املرشحني
للفوز بالبطولة ســيجدون عقبات

وربــا حتصل املفاجأة
جمة أمامهم ّ
ّ
بتتويج منتخب لم يكن في احلسبان.
و بــخـــصـــو ص
ا ملشـا ر كـــة
اإلفريقيـة
ا عتـبر

توريــــه
أن املنتخــب
قدم
الســنغالي ّ
عرضا ً رائعا ً أمام بولندا
وهو مرشــح بارز للعبور
إلــى ثانــي أدوار مونديال

دموع نيمار تقابل بانتقادات وقلق في البرازيل
قوبلت دمــوع النجم البرازيلي نيمار
بعد فوز منتخبه على كوســتاريكا
اجلمعــة 2-صفر ضمن منافســات
كأس العالــم فــي كــرة القــدم،
بانتقــادات وقلــق في بــاده حيث
اعتبرت أكبــر صحيفــة يومية ان
البكاء في اجلولة الثانية أمر مبكر.
وفــازت البرازيل بشــق النفس على
كوســتاريكا بهدفــن لفيليبــي
كوتينيــو ونيمــار فــي الوقت بدل
الضائــع مــن املباراة التــي أقيمت
اجلمعــة فــي ســان بطرســبورغ
ضمــن منافســات اجلولــة الثانية
للمجموعة اخلامسة ،لتعوض بذلك
خيبة التعــادل في اجلولة األولى مع
سويسرا (.)1-1

وكانــت فرحــة البرازيليــن بالفوز
جنونية ،بدءا من املدرب تيتي ،وصوال
الى نيمار الذي جثا على أرض امللعب
بعد صافرة النهاية وأجهش بالبكاء.
وكتبــت «أو غلوبــو» ،كبرى صحف
البرازيــل ،انه «من غيــر الطبيعي
البكاء في املبــاراة الثانية من كأس
العالــم» التي متتد حتــى  15متوز/
يوليو.
أضافــت «صادقة كانــت أم ال ،دموع
نيمار مقلقة ( )...كانت إما دليال على
عدم اســتقرار مقلق ،أو اعادة ظهور
لنرجسية متكن نيمار من السيطرة
عليها خالل كامل املباراة تقريبا».
وأعــادت هــذه املشــاهد تذكيــر
البرازيليني بدموع قائد املنتخب تياغو
سيلفا قبل الركالت الترجيحية ضد
تشيلي في ثمن نهائي مونديال 2014
على أرضهــم ،والتي رفــض بعدها

املشاركة في تسديد الضربات.
وفي تغريدة بعــد املباراة ،حاول نيمار
العائد منذ أسابيع بعد غياب مطول
بسبب االصابة ،ان يخفف من وقع ما
قام به ،وقــال «اجلميع يعلم ما مررت
به ألصل الى هنــا .كانت هذه دموع
فرح ( )...دموع قوة».
أضاف أغلى العب فــي العالم «في
حياتــي لم تكن األمور ســهلة أبدا،
وال يزال األمــر كذلك هنا واآلن .احللم
يتواصل .احللم ،كال ،الهدف!».
وغــاب نيمار ( 26عامــا) عن املالعب
منذ تعرضه في نهاية شباط/فبراير
لكســر في مشــط القدم اليمنى
خالل مباراة ضد مرسيليا في الدوري
الفرنســي ،خضع بعدهــا لعملية
جراحية وأمضى فتــرة تعاف امتدت
أكثر من ثالثة أشهر .وأثارت االصابة
قلق البرازيليني من عدم قدم الالعب

الســابق لنادي برشــلونة االسباني،
على خوض غمار املونديال ..وتصدرت
دمــوع نيمار عناوين وســائل االعالم
البرازيلية.
واعتبــر موقــع «أول» الرياضــي
االلكترونــي ان الدمــوع «هي إحدى
أقوى الصور من كأس العالم :نيمار،
وحيدا ،ينهار وتسيل دموعه» ..أضاف
«كانت دموع العب كــرة قدم ،دموع
شخص يعني له هذا األمر الكثير».
ولم يسلم نيمار من االنتقادات على
خلفية ســقوط املبالغ به على أرض
امللعب في الشوط الثاني من املباراة
عندما كان التعادل الســلبي ال يزال
سائدا ،ما دفع احلكم الحتساب ركلة
جزاء لصاحله بدايــة ،قبل ان يلغيها
بعد االحتكام الى تقنية املســاعدة
بالفيديو («في ايه آر»).
وقال معلق قنــاة «غلوبو تي في» إن

أغلبت فتــرات اللقاء بعشــرة
العبني.
وقــال هونــدا ،البالــغ عمره 32
عامــا ،للصحفيــن فــي مقر
املنتخــب الياباني ،في كازان ،أول
أمس «نحن نــدرك قوة املنافس،
لكننا ســنحاول استغالل نقاط
ضعفه ..أعتقد أن بوسعنا خداع
املنافس لو حتلينا بالذكاء ،خاصة
فيما يتعلق بالركالت الثابتة».
وســيحاول هونــدا ،احملترف في
املكســيك ،مواصلة هوايته في
هز شــباك املنتخبات اإلفريقية،
في كأس العالم ،بعدما ســجل
هدف االنتصار علــى الكاميرون
فــي  ،2010وأحــرز أيضــا خالل
اخلســارة أمام ساحل العاج ،في
.2014
وشــارك هونــدا ،العــب ميالن
الســابق ،كبديل أمام كولومبيا،
وصنع هدف الفــوز لزميله يويا
أوســاكو ،لكنه كاد يتسبب في
هدف بعد ارتكاب خطأ.
وقال الالعب ،الذي يشــارك في
املونديــال للمــرة الثالثة «لقد
ارتكبت خطأ ،لكن ما املشــكلة
في ذلك؟ لم أتســبب في دخول
هدف في مرمانا ،وهذا كل شيء..
هذه ستكون مشاركتي األخيرة
في كأس العالم ،وأمتنى أن أقدم
كل طاقتي خاللها ،أريد أن أنهي
مسيرتي دون شعور بأي ندم».

يايا توريه « :مونديال روسيا
استثنائي بكل المقاييس»

يكشف سبب بكائه بعد مواجهة كوستاريكا

موسكو ـ وكاالت:

رياضة

«هذه احلركة الفنية كلفت البرازيل
ركلة جزاء».
من جانبه ،كشــف نيمار دا سيلفا،
جنــم املنتخــب البرازيلي ،عن ســر
بكائه بعــد انتهاء مبــاراة البرازيل
وكوستاريكا ( ،)0-2ضمن منافسات
كأس العالم.
وأُجهــش جنم باريس ســان جيرمان
في البــكاء ،بعــد أن حقق منتخب
الســامبا أول فوز له فــي املونديال
الروســي ،بهدفــن نظيفــن ،على
حســاب كوســتاريكا ،سجل العب
برشلونة السابق أحدهما.
ونشــر صاحب الـ  26عاما ،صورة
لــه عبر حســابه علــى موقع
«إنســتجرام» ،وهــو يبكي..
وعلق على الصــورة قائال:
«ال أحد يعلم ماذا فعلت
لكــي أصل إلــى هنا،

اجلميع يتحدث ،حتى الببغاوات ،واآلن
احلديث أصبح أقل».
وتابع« :بكائي كان من الســعادة ،من
العودة والتغلــب واإلرادة ،األمور في
حياتي لم تكن سهلة أبدا ،اآلن
يستمر احللم ،بل ليس حلما
وإمنــا هــدف ،تهانينا
لكم يا أوالد».

روســيا .في املقابل ،أشار توريه إلى
أن بداية منتخبي نيجريا وتونس لم
تكن موفقة وهما بحاجة للتعويض
قبل تبخّ ر آمالهما في انتزاع بطاقة
إلى ثمن نهائي املونديال الروسي .من
جهة أخرى امتدح الالعب اإليفواري
وتأسف خلروجه
أداء املنتخب املغربي ّ
ّ
املبكر من املسابقة العاملية.

رياضة
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#موندياليات

مؤكدًا أن الالعب العربي يفتقر للثقة والتركيز الذهني

فالح الناصر

بسام رؤوف :رونالدو يؤكد ثقافته العالية
وأوروبا األوفر حظًا بلقب المونديال

بغداد ـ الصباح الجديد:
اشــاد مدير قســم املركز الوطني
لرعاية املوهبــة الرياضية ،الكابنت،
بسام رؤوف ،مبا يقدمه جنم املنتخب
البرتغالــي ،كريســتيانو رونالــدو
فــي مباريــات كأس العالم اجلارية
احداثها في روسيا ،مبينا ان الدون،
ميلك ثقافــة الفوز وقيــادة فريقه
للنجاح وتســجيل االهــداف في
شباك املنافسني بدرجة عالية جدا،
وهذا ما قدمه فــي اجلولتني االولى
والثانية امــام منتخبي إســبانيا
واملغرب.
وتابع ان صدارة البرتغالي ،جنم ريال
مدريد اإلسباني ،لهدافي املونديال
برصيــد  4أهداف ،يؤكد جدارته في
التعامل مع الفــرص وحتويلها إلى
اهداف جميلة وقاتلة للمنافسني.
واوضح ان املنتخبــات االوروبية ما
زالــت لهــا الســطوة االكبر على
املباريات ونتائجها ،واظهرت املباريات
الســابقة مقدرة القــارة العجوز
على التتويج باللقب املونديالي في
نسخته احلالية برقم .21
واوضــح ان الفــارق البدنــي كان
واضحا وهو مزية العبي املنتخبات
األوروبية ،التــي تفوق العديد منها
علــى دول أميــركا اجلنوبيــة التي
كانــت مرشــحة للقــب كما في
فــوز املنتخــب الكرواتــي بثالثية
رائعــة علــى نظيــره األرجنتيني،
وقبله تعادل إيســلندا امام التاجنو
املدجج بالنجوم كميسي وأوجويرو
وهيجوين وغيرهم مــن جنوم اكبر
الدوريات الكروية في العالم.
رؤوف ،اوضح ان املشــاركة العربية
كانــت فقيــرة جــدا ً بالنســبة

رونالدو يحتفل بالهدف في شباك املغرب ..وفي اإلطار بسام رؤوف
للمنتخب الســعودي الــذي كان
متواضعــا ً فــي االداء ،فيمــا قدم
املنتخــب املغربي نفســه بصورة
جيدة برغم انــه عانى غياب احلظ
في املباريــات ،وكان فريقا منظما
يؤدي مباريات عاليــة اجلودة ،لكنه
خسر املباريات بشرف.
فيما توضح بصــورة كبيرة اصابة
الالعب محمد صالح ومعاناة مصر

مــن دون الالعب فــي أول ،في حني
كانت مشــاركته باملبــاراة الثانية
حتت ضغط كبير.
وذكــر ان املــاكات التدريبيــة
االجنتبيــة التــي تشــرف علــى
املنتخبــات العربية فــي مونديال
روسيا ،ال ميكن ان تتأقلم سريعا مع
فكرة الالعــب العربي ،حيث يعاني
الكثير من الالعبــن غياب التركيز

اليوم ..الدور الثاني لـ «تأهيلي» بغداد والفرات األوسط

الزوراء يتمسك بصدارة ممتاز الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
متســك فريق نادي الزوراء بصدارة
الــدوري املمتاز لكــرة القدم بعد
انتهاء اجلولــة  33بعد فوزه امس
على فريق النجف بهدفني مقابل
هدف واحد ،ســجل للزوراء مهند
عبد الرحيم « »2وللنجف محمد
حمدكــو ،ليرفع الــزوراء رصيده
إلــى  78نقطة ،فيما حقق اجلوية
الفوز على فريق الديوانية بهدفني
نظيفني حمال امضاء الشاب علي
يوسف ،ليصبح رصيد اجلوية 72
نقطة باملركز الثاني.
وحقق فريــق النفط الفوز الثمني
على فريق احلــدود بهدفني مقابل
هــدف واحــد ،هدفــي النفــط
سجلهما زياد احمد وامين حسني،
وللحدود حسني عبد الرضا ،ورفع
النفط رصيده إلى  71نقطة.
وفاز الشــرطة بثالثــة أهداف
نظيفة على فريق أمانة بغداد
سجلها عالء عبد الزهرة «»2

احدهما من ركلة جــزاء ومهدي
كامل ،ليرفع الشرطة رصيده إلى
النقطة .70
يشــار إلــى ان صــدارة الهدافني
يعتليها العب فريق اجلوية أمجد
راضي وله  19هدفاً.
حددت جلنة املســابقات في احتاد
الكــرة ،جــدول مباريــات الدور
الثاني ،ملنافسات الدوري التاهيلي
ملنطقة بغداد ،اذ سينطلق اليوم
االحــد ،فيلتقــي شــباب العدل
واخلطوط مبلعــب الكرخ ،في حني
يضيف ملعب الصناعــة مباراة
اجليــش واملهندســن ،اما ملعب
الكهرباء فيضيــف مباراة الدفاع
املدني والصليخ ويلعب االتصاالت
والصناعة في ملعب أمانة بغداد.
واســفرت نتائج مباريــات الدور
األول الــذي اقيم اخلميس ،عن فوز
الصناعــة على اجليــش بهدفني
لهدف ،واخلطوط على املهندسني
بالنتيجــة ذاتها ،وتعادل شــباب

العدل والصليخ بهدف ملثله ،كما
تعادل االتصــاالت والدفاع املدني
بهدفني لكل منهما ،يشار إلى ان
االندية الثمانية التي تاهلت بعد
تصفيــات بغداد ،ســتلعب دوري
ملرحلة واحــدة يأهل اول  3فرق ثم
يلحقهــا نادي الكــرخ إلى االدوار
املتقدمة من املنافسات التاهيلية.
كمــا اعلنــت جلنة املســابقات
جدول مباريات الدور الثاني لدوري
تأهــل منطقة الفرات االوســط،
وســينطلق اليوم ايضــا ،باجراء
مباراتــن ،ملعب عفــك يضيف
مباراة اهل الدار وفريق القاســم،
وملعــب الغديــر يشــهد لقاء
الهندية والكوفــة وحصل فريق
املثنى على انتظار.
وشــهد الــدور االول الــذي اقيم
اخلميس فــوز عفك على الهندية
بثالثة اهــداف لهدفني ،وفاز فريق
القاســم على املثنــى بهدف من
دون رد.

تقرير

الذهنــي والثقة املهزوزة ،فيما لدى
تشكيالت العرب العبني محترفني
ايضا ً لكنهم ال يلعبــوا لوحدهم
في امللعب ،بــل مطعمني بالعبني
محليني مما يحــدث الفارق وبالتالي
تكون النتائج سلبية.
وقال :العرب ال يســتطيعون تقنني
اجلهد ،وتوزيعه على مدى شــوطي
املباراة ،وظهرت بوضوح الرهبة في

الدقائق االخيرة التي كانت حاسمة
للمنتخبات املنافسة التي سجلت
اهداف الفوز احلاسمة.
وذكر ان املشــاركة اآلسيوية ،تعد
جيــدة جــدا حتــى االن ،فقدمت
منتخبات اليابان وإيران وأســتراليا
نفســها بقــوة ،وكانــت جديــرة
بتحقيق النتائج االيجابية كالفوز
والتعــادل ،وكانــت تــؤدي مبعدل

متصاعد.
كما ،اعلــن مدير املركــز الوطني
لرعاية املوهبــة الرياضية ،الكابنت
بســام رؤوف ،منهاج املركز الوطني
لكــرة القــدم اخلــاص بالعطلة
الصيفيــة ،وقــال ان ورش ودورات
ونــدوات اقيمت في املــدة املاضية
للمــاكات اإلداريــة والفنيــة
والتدريبيــة العاملــة فــي املركز،
بهدف تعزيز العمل ونحن نستقبل
الفصــل الصيفي واملنهــاج فيه
يكــون مغايراً ،حيــث الالعبني في
فتــرة العطلــة الصيفيــة بعــد
موســم دراســي ،وبالتالــي فأن
تنفيذ املنهــاج الــذي يأتي بدعم
وزير الشباب والرياضة عبد احلسني
عبطان ومدير دائرة شؤون االقاليم
واحملافظات طالب املوسوي ومعاونه
ســوالف حســن يؤكد مدى الدقة
في العمل الذي يهدف إلى صناعة
اجليل اجلديد من املوهوبني في شتى
األلعاب.
وذكر ان مواهــب كرة القدم تترقب
املشــاركة في بطولــة اكادمييات
العرب في قطر شــهر متوز املقبل،
ويشــارك فيها املوهوبني بفريقني
ملواليــد  2005/2004و ،2006كذلك
ســتقام بطولة املواهب الرياضية
جلميع الفعاليات في الشهر املقبل
ايضــا وســتكون فرصــة جديدة
للمنافســة بني اجليــل الواعد من
بغداد وفروع احملافظات.
واوضــح ان منهــاج العطلــة
الصيفية ســيكون حتت اشراف
جلان خبــراء وإداريني يعملون على
تقدمي بيانات عن املدربني والالعبني
ومــدى تطبيق املنهــاج لتحقيق
النجاح واالهداف املرســومة من
اخلطة الصيفية.

علي أحمد ..موهبة كروية واعدة
بغداد ـ الصباح الجديد:
يضم فريــق النوارس الشــعبي
لناشــئة كرة القدم الذي تأسس
مؤخــرا ً فــي منطقة الــداودي
باملنصــور ،مجموعــة من اجليل
الواعد الذي يتميز باملهارة واالصرار
علــى النجــاح فــي البطوالت،
يراس الفريــق علي احمد مواليد
 ،2001الذي يواصل دراســته في
الصف الثاني املتوسطج طامحا
بالتفــوق ودخول معهــد الفنون
اجلميلة.
يقول علي :فريقنا تشكل حديثا
وهو يشارك في بطوالت ينظمها
الكابنت هيثم وهــو مدير ملعب
الداودي ،ويضم الفريق الالعبون (
علي احمد رضا وكرار حيدر وأمير
رائد وياســر صدام وعبد اهلل رائد
ومحمد حميد ومصطفى نشأت
امللقب بـ «تيتــا» وحارس املرمى
إبراهيم صالح امللقب بـ «فويز».
ويتمنى الالعــب املوهوب ان تنال
البطــوالت فــي منطقتــه إلى
متابعــة املدربــن والباحثني عن
املوهوبــن من أجل اســتقطاب

falahalnasser@yahoo.com

التانجو وحقيبة الساعدي
في مالعب روســيا ،ابتهل انصار فريق برشلونة
اإلسباني ،في العراق ،بالدعاء لكي حتقق نيجيريا
الفوز على إيســلندا من أجل تقــدمي هدية إلى
األرجنتني وجنمها ميسي لعل األخير يعاود تألقه
ويجدد حظوظه في اللقاء احلاسم الذي سيقام
الثالثاء امام جنيريا لقيادة منتخب بالده «التاجنو»
إلى دور الـ  16للمونديال الروسي.
معلــوم ان املنتخب الكرواتي يقــف في صدارة
اجملموعة الرابعــة ،برصيد  6نقاط ،في حني ميلك
نيجيريا  3وإليســلندا نقطة ومثلها لألرجنتني،
وفــي العــودة للحديث عن ميســي ،فقد عانى
ضغطا ً شديداً ،في أول مباراة ملنتخب بالده أمام
املنتخب اإليســلندي وانتهــت بالتعادل بهدف
ملثله ،حيث فشــل في هز شــباك حارس املرمى
هانيس هالدوروسن الذي صرح بعد املباراة أنه قرأ
أفكار البرغوث األرجنتينــي وعمل على رد كرته
فنجح ،لتغمر الســعادة نحو  335ألف نســمة
يشكلون نســبة تعداد ســكان جزيرة إيسلندا
األوروبية شمال احمليط األطلسي.
وممــا يجدر باإلشــارة إلى ان حــارس املرمى الذي
يحترف في فريق راندرز الدمناركي ،يسجل لنفسه
إجنازا ً مع منتخب بــاده ،الذي تأهل للمرة األولى
في تأريخه لنهائيات كأس العالم.
وفي روســيا ،األمن ،ينتصر لزميلنا عضو املكتب
اإلعالمي الحتاد كرة القدم ،أرشد الساعدي ،الذي
تعرض للســرقة ،حيث فقد حقيبته وفيها جواز
الســفر ،وابلغ الســلطات األمنية في موسكو،
ليتلقى اتصاالت هاتفيا من شرطة موسكو بعد
نحو  5أيام يبلغه ان الســارق وقع في يد العدالة
بعد تعقب الســارق مبراقبة كاميرات العاصمة
لتعود إليه احلقيبة في وقت قياســي ،وهذا دليل
على فرض القانون وعدم ترك اللصوص يسرحون
وميرحون حيثما شاؤوا.
ولإلشارة ،فان الساعدي ،ذكر انه تسلم هدية من
شرطة موسكو ،مع متنياتهم بطيب االوقات في
متابعته ملباريات املونديال.

يوسفيان يقود كرة

الهدف للمكفوفين

علي أحمد
العناصر املؤهلة لتمثيل األندية
واملنتخبــات فــي فــرق الفئات
العمرية.
ويوضح انــه معجــب بالالعب
الدولــي الســابق يونس محمود
ومــن األجانــب بالبرتغالــي
كريســتاينو رونالــدو ،وفريقــه
املفضــل محليا ً الــزوراء وعربيا
األهليــان الســعودي واملصري،

وعامليا برشلونة اإلسباني.
وقدم الالعب أحمد ،شــكره إلى
إدارة مدرســته متوسطة اخللود
للبنــن ومــدرس مــادة التربية
الرياضية هــادي عبد جابر ،حيث
يلقى تشــجيعا كبيرا من اإلدارة
واملدرســن على التفوق دراسياً،
وايضا ملمارسة الرياضة من أجل
حتقيق الطموحات.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
أعلن عضو املكتــب التنفيذي للجنــة الباراملبية
الوطنيــة العراقيــة رئيس االحتــاد العراقي لكرة
الهدف للمكفوفني ســعد عبد اجمليد الصاحلي ان
احتاده ســيوقع ظهر اليوم االحد عقدا تدريبيا مع
املدرب االيراني باللعبة محمود يوسفيان.
واضاف الصاحلــي الذي لم يذكــر القيمة املالية
للعقد  ,ولكنه أشار الى ان العقد ميتد حتى نهاية
دورة االلعاب االســيوية التي ستقام في العاصمة
االندونيســية جاكارتا مطلع شــهر تشرين االول
املقبل.
وقال ان هــذا العقد ميثل اول عقــد ملدرب اجنبي
في تاريخ االحتاد العراقي لكرة الهدف للمكفوفني
منذ تأسيســه عام  2003حيث نتطلع من خالله
الى وضع اســتراتيجية جديدة للمنتخب الوطني
العراقي لرفع املستوى الفني والبدني الجل حتقيق
نتيجة ايجابية في دورة االلعاب االسيوية املقبلة.

بطل أثقال البارالمبية ..سالم الشكاكي:

استعد للمشاركة في منافسات طوكيو واآلسياد بطموح تحقيق الذهب
الديوانية ـ إيمان كاظم:
بطل العالم برياضــة رفع االثقال
لذوي االحتياجات اخلاصة بوزن ٨٨
كيلو غرام سالم الشكاكي حصل
علــى املركز الثالــث عامليا بعد أن
رفع  ١٨٢كغم و ذهبية غربي اسيا
التي أقيمت بدولة اإلمارات العربية
املتحــدة بجهد ذاتي حقــق االجناز
لم يجد اي دعــم حكومي من قبل
احلكومة احمللية في الديوانية حتدث
للصباح اجلديد :
*حــدث القــراء عــن املراكــز التي
حصلــت عليها وعــدد امليداليات
احمللية والدولية ؟
حصلت على الوســام الذهبيفي بطولة غربي آســيا لرفع
األثقال فــي الدورة
األولى املقامة

من ناحية التفرغ ؟
أعاني من ناحيــة التفرغ للتمرينو البطــوالت اخلارجيــة الن هنــاك
تشــدد علينا كموظفني وال يسمح
لنــا بالتفرغ و من خــال جريدتكم
الغــراء اطالب املديــر العام لصحة
الديوانية بدعمــي كبطل للعالم و
قدمت الكثير للعراق و امتنى تفريغي
لتمثيل العراق في احملافل الدولية .

في الفجيرة بدولة اإلمارات العربية
املتحــدة ،وحصلــت على الوســام
البرونــزي في بطولــة العالم التي
شارك فيها  ٤٠دولة و منذ عام ٢٠٠٤
و حلد اآلن احقــق املراكز االولى على
مستوى العراق.
* سمعنا انك من أسرة رياضية؟
نعم انا لدي خمســه اخوة كلهمرياضيني اخي األكبر مرتضى هو بطل
العراق و اسيا بلعبة كمال االجسام
باإلضافة إلى اخوتي حســام وسام
مصطفــى و علي كلهم ميارســون
الرياضة و معروفني على مســتوى
احملافظة .
*فــي احملافظــة هل تتوفــر قاعات
لرفع األثقال خاصة باملعاقني؟
 كال ال تتوفــر اي قاعــات خاصــةبرياضتنــا او الرياضــات األخــرى و
لكنني اســتأجرت قاعــه رياضية

*هل لديك مشاركات قريبه؟
 انا اســتعد حاليا للمشاركة فيبطولة طوكيو واآلسياد في جاكارتا
و ان شاء اهلل ســأحقق مراكز اولى
تليق بسمعة العراق.
الشكاكي مع منتخب األثقال «أرشيف»

مجهــزة بأجهزة تدريــب متطورة و
على حســابي اخلاص فاحلكومة في
الديوانيــة ال تهتم بالرياضه عام ًة و

شــريحة املعاقني خاص ًة فالديوانية
تفتقر إلى املالعب و القاعات اخلاصة
برياضتنا .

*سمعنا انك موظف حكومي هل
هناك معاناة في التدريب و السفر

*اكثر شــخصيه رياضيــه تأثرت
بها؟
 تأثــرت بالبطل و عضــو احتاد رفعاألثقــال برياضة املعاقني االســتاذ
حســن رضا و هو مثلي األعلى الذي

اقتدي به.
* شكرا ً ملن تقولها ؟
اقول شــكرا للدكتور عقيل حميدرئيس اللجنــة الباراملبية العراقية
لواله ملــا وصلت ملا انــا عليه االن و
شكرا لروح مدربي املرحوم انترانيك
دكريــس هو مــن وضــع بصماته
احلقيقية على شخصيتي كبطل .
* كلمة اخيرة؟
 أوجــه رســالتي للمعنيني علىالرياضة فــي الديوانيــة ألحتضان
االبطال و رعايتهــم و مد يد العون
لهم و توفير قاعات و مالعب خاصه
باملعاقــن و تفعيل قــرار االبطال و
الرواد مــن عالج و توزيع قطع اراضي
او بــدل ارض نحن قدمنــا الكثير و
نريد القليل و هي ابســط حقوقنا،
و شــكرا جلريدتكم الغراء ملواكبتها
األحداث و دعم االبطال.
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دراسة

خالدة سعيد ..من «جرح المعنى» إلى مطلق الداللة
الصحبي العالني

مجتمع الوفرة
ثمة أمــور طرأت في دنيــا العرب ،أفرغت
حياتهم مــن كل رمز ثقافي أو اجتماعي،
ونزعــت عنهــا كل محتــوى وطنــي أو
جماهيــري ،حتــى غدوا متشــابهني في
الهيــأة والســمات ،وباتــوا قريبــن من
بعضهم في األحالم والتطلعات.
لم يعد هذا العصر ينتج أعالما ً كما كان
من قبل ،ولم تعد الســاحة تشهد جنوما ً
كما زخرت بهــم في املاضي .كل شــئ
أصبح في مجتمع الوفرة معادا ً مكروراً ،ال
ميزة فيه على آخر ،وال فضل فيه على ثان!
من ينكر هذا عليه أن يتلفت ميينا ً وشماال ً
ولينظــر كيف كانت اجلامعــات العربية
التي ال يزيد عددها عن أصابع اليدين تخرج
علماء ومفكرين .وكيف حتولت اآلن بعد أن
تكاثرت أعدادها بشكل مذهل إلى معاهد
إلعداد املوظفني.
وعليــه أن يتذكر كيــف كانت محطات
التلفزة القليلة التي ظهرت في هذا البلد
أو ذاك تنتــج فنانني وإعالميني كباراً ،في
حني لم تســتطيع مئات القنوات العابرة
للحــدود أن تصنع جنومــا ً بحجمهم ،أو
تنبت مناذج قريبة منهم .فمجتمع الوفرة
الذي ألفينا أنفسنا فيه في القرن احلادي
والعشــرين هــو مجتمع الكــم وليس
مجتمع النوع.
حتى القــادة العظام الذين كانوا يحاربون
اجلهل ،ويقارعــون العدو ،لم ميأل مكانهم
أحــد .الكثيرون منهــم كانــوا ضباطا ً
صغارا ً لم يغادروا ثكناتهم إال في العطل
واإلجــازات .ولكنهم حينما تولوا الزعامة
نشــروا النظام ،وعمروا البلــدان .اختفى
كل هؤالء – دون ذكر األسماء – من حياتنا
في هذا القرن .فالراغبون في الوصول إلى
السلطة عبر صناديق االقتراع يستعصون
علــى احلصر ،ويجلون عــن الوصف .وهم
ال ميلكــون العدة الالزمــة لالنقالب على
الواقع ،وال احلنكة الكافية لبناء األوطان.
ليس هذا فحســب بل إننا لــم نعد جند
هذه األيام روائيا ً كروائيي مصر ،وال مفكرا ً
كمفكري املغرب ،وال شــاعرا ً كشــعراء
العــراق ،وال صحفيا ً كصحفيي لبنان ،وال
مسرحيا ً كمسرحيي ســوريا ،من الذين
شــغفنا بهم في القرن املاضي .اختفى
هؤالء وظهر بدال ً عنهــم املئات أو اآلالف.
ولكن أحــدا ً منهم لم يســتطع أن ميأل
كرسيا ً شــاغراً ،أو مقعدا ً فارغاً .فالوفرة
تعطي نسخا ً مكررة من بعضها ال غير.
رمبا لم تصدر في العقود األخيرة كتب مثل
تلك التي صــدرت قبل نصف قرن أو يزيد،
ولم تظهر مناذج أخــرى بحجم «النبي»
أو «فــي الشــعر اجلاهلــي» أو «املفصل
فــي تاريخ العرب قبل اإلســام» أو «أوالد
حارتنا» أو «موسم الهجرة إلى الشمال»
وغيرها من النماذج التي ماتزال شاخصة
في األذهان .مــع أن املطابع أصبحت أكثر
إتقاناً ،وأخف مؤونة ،من ذي قبل.
لقــد رحل عــن عاملنا من رحــل من أهل
القلم والفن والفكر والسياســة ،وبقيت
ثلة قليلــة منهم تصــارع الزمن واملرض
والشيخوخة .ولم يعد بوسعهم العطاء
في مجتمع متخم باألسماء واأللقاب ،غير
قادر على النفاذ إلــى العمق ،أو اإلخالص
للحقيقة ،أو االلتــزام باملوضوعية .فهذه
هــي الشــروط الطبيعيــة ألي نهضة
محتملة فــي بالدنا أو أي بــاد أخرى في
العالم ،وال بد أن توضع في احلســبان قبل
أي شئ آخر.

في كتابه الشهير «األثر املفتوح» (،)1962
اعتبر اإليطالي أمبرتو إيكو ()2016-1932
أخص ما تتم ّيز به األعمال اإلبداع ّية
أ ّن من ّ
احلديثة استحالة اختزال دالالتها في تأويل
وحيد ،فهي دوما ً قابلة جلديد القراءات إلى
درجــة أ ّن ّ
كل متق ِّب ٍل ميكن أن يســتنبط
منها ما يشاء من املعاني بحسب الرؤية
التي يصــدر عنها في نظرته إلى العالم.
تأسس
ولئن صارت الفكرة اجلوهر ّية التي ّ
عليها الكتاب شــائعة لدينا مألوفة بني
نقّ ادنــا بعــد أكثر من نصــف قرن على
تضمــن بواكير أفكار
صدوره ،فإنّــه قد
ّ
أخرى طريفة لم َتْ َ
ــظ بالعناية الالزمة،
في حــدود ما أمكننا االطــاع عليه من
دراسات .ومن بني هذه األفكار فكرة «األثر
املتح ّرك» أو «األثر في حركته» ،وهي فكرة
حد كبير من قبيل املســ ّلمات
ظ ّلت إلى ّ
النظر ّيــة أو احلاالت االفتراض ّية القصوى،
ولكن الناقدة خالدة ســعيد أكسبتها
ّ
التطبيقــي ون ّبهتنا إلى عمقها
بُعدها
ّ
املعرفي من خــال العمل الذي صدر لها
ّ
أخيرا ً عن دار الســاقي ببيروت حتت عنوان
«جــرح املعنى-قــراءة في كتــاب «مفرد
بصيغة اجلمع» ألدونيس».
أدونيس ...هويّة مُلتبسة وأثر خصيب!
لم يختلف النقّ اد والدارســون واملثقّ فون
العرب في تقييم أعمــال إبداع ّية أو آراء
نقد ّية أو مواقف فكر ّية مقدار اختالفهم
فــي ما يكتبــه أدونيس ومــا يقوله وما
يص ّرح به .فأدونيس (=الشخص/األثر) مي ّثل
من دون أدنى ّشك -موضوع جدل مستم ّر
ّ
يشكل حالة
وما ّدة خالف ال ينتهي ،بل إنّه
سجال ّية قصوى ال نكاد جند لها نظيرا ً في
سياق الثقافة العرب ّية احلديثة واملعاصرة.
ّ
ولعل أغرب ما في هــذه احلالة أ ّن اخلالف
بشــأنها ال يتج ّلــى في مســتوى تباين
ردود أفعال الق ّراء ،فحســب ،وال ينحصر
في دائرة تق ّبلهــم املتراوحة بني الضيق
متأص ٌل
واالتّســاع ،فقط؛ بل إنّه خــاف
ّ
تأصالً جذر ّيا ً في تكوين ّية الباثّ ذاته ،وفي
ّ
صميم النصوص التي مــا فتئ يكتبها
والقول الذي لم ينقطع عن إنشائه.
ورغم مــا في هــذا احلكم الــذي ذهبنا
باعثــن على
إليــه من إطــاق وتعميم
ْ
االستغراب ،فإنّنا ال نرى أنفسنا في حاجة
بصحته.
متحــل البراهني التي تقطع
ّ
إلى ّ
وهي براهــن أكثر من أن ُتصى وأغزر من
أن ننفق في اســتعراضها جهدا ً ال طائل
من ورائه .ويكفينا فــي املقام الذي نحن
فيه أن نشير إلى أربعة منها ال غير:
ّ
شــك) :أ ّن
أ ّولهــا (وهو األشــهَ ر من دون
«أدونيــس» ،االســم الذي مــن املفترض
الذات
أن يُطابــق الهو ّية وأن يســتغرق
َ
وأن يحتــو َي الكينون َة ليــس إالّ «قناعاً»
الثابت لدينا تاريخ ّيا ً
الشــخص
استعاره
ُ
ُ
أنّه ولد باسم «علي أحمد سعيد إسبر»
مطلع شهر يناير/كانون ثاني سنة 1930
قصابني على أطــراف مدينة
في قريــة ّ
جبلة السور ّية.
ثانيها :أ ّن شخص علي أحمد سعيد إسبر،
خلاصة نفسه ُ
وململ أثره
هذا الذي استأثر ّ
باسم «جديد/قدمي» مست َم ٍّد من أسطورة
ٍ
الفنيقي
الكنعانــي
توزّعت بــن التراث
ّ
ّ
الســ ُبل
والتــراث
اليونانــي قــد خالف ُّ
ّ
املسطورة وجافى الرسوم املعلومة .فهو
لم ي َ ُذ ْب في التراث ولم ي َ ِغ ْب فيه رغم أنّه
استمد هو ّيته «اجلديدة» من التراث ذاته.
ّ
ثالثهــا :أ ّن أدونيس/علي أحمد ســعيد
إسبر ،أو ،علي أحمد سعيد إسبر/أدونيس
قد أوقعانا في ورطة املسافة بني «الوجه»
و»القناع»؛ وأنّه/أنّهما أصابانا باإلرباك إلى
درجة صار من املستحيل بعدها أن ندرك
الفرق بــن «األصل» و»النســخة» ،فقد
ّ
الشك التي وجدنا بعدها
غرس فينا بذرة
ضار
صراع
تخوم
عند
اء،
ر
الق
أنفسنا ،نحن ّ
ٍ ٍ
صراع لم تزده
ل»...
و
و»املتح
بني «الثابت»
ّ
ٍ
«صدمة احلداثــة» ،و»صدمة النصوص»،
نصوص أدونيسّ ،إل تأزّما ً وضراوة.

غالف الكتاب
رابعها :أ ّن أدونيــس (هذا الذي ذاع صيته،
ونصاً ،والذي ســار به
اســما ً وشــخصا ً ّ
ال ِّذ ْكــ ُر على األلســنة ،وتداولــه النقّ اد،
ّ
املفكرون ،ووضعه على
واختلف في شأنه
ّ
ــرون،
املكف
رأس قائمــات التكفير
وهدد
ّ
بتصفيته والقضــاء عليه اإلرهاب ّيون) لم
ينجح جمل ّرد اســتعارته قناعــا ً من أقنعة
األســطورة ضاربا ً في ال ِقــدم؛ بل إ ّن ع ّلة
جناحه تكمن في قدرته املذهلة على خلق
أســطورة أخرى جديدة من رحم القدمي...
أسطورة «مضا ّدة» ...أسطورة «بديلة»...
أســطورة «مفتوحة» ال نهايــة للداللة
فيهــا ...أســطورة لم يتو ّقــف أدونيس
فيها عن الكتابة وعــن «إعادة الكتابة»
أو باألحــرى -وهــو األدقّ  -عــن «مواصلة
الكتابة» تأكيدا ً منه لهو ّيته امللتبســة،
هو ّيته اخلصيبة اخملصبة .وذلك ما أدركت
ُكنهه الناقدة خالدة سعيد عندما ّ
ركزت
في كتابها «جرح املعنى» على مجموعة
أدونيس الشعر ّية «مفرد بصيغة اجلمع».
صي»...
«على قلق كأ ّن الريح َن ِّ
واحلقيقــة أ ّن اختيــار خالــدة ســعيد
مجموعــة أدونيــس الشــعر ّية «مفرد
بصيغة اجلمع» دونا ً عن ســائر مجاميعه
األكثر شــهرة ليس محض ه ًوى أو مج ّرد
صدفة ،بــل إنّه اختيار مقصــو ٌد ح ّركته
أهمها أ ّن هذا
النص
ّ
دواع موضوع ّيــ ٌة من ّ
ٍ
ّ
لم
ينفــك عن التحــ ّول ،فقد «نشــره
أدونيس [ ]...للم ّرة األولى في طبعة فن ّية
السعودي) عام
(مع رســوم للفنّانة منى ّ
ثم نشــره عام  1975في طبعة متّ
ّ ،1973
اســتكمالها من دون تغ ّير كبير في بنية
النص» (ص ،)8-7.وتواصل نشره تباعا ً في
ّ
طبعات حملت إحداها إشــارة «صياغة

ترجمات

من «التاريخ» ...نحو مطلق الداللة
من التاريخ تنطلق خالدة سعيدة ،وعلى
عالماته األكثــر ثباتا ً (أو هكــذا
نظن؟!)
ّ
ّ
تُع ِّو ُل .فهي
تســتهل كتابها باإلشــارة
إلى الطبعــات اخملتلفة التي ظهرت فيها
مجموعــة «مفرد بصيغــة اجلمع» (من
ســنة  1973إلى ســنة  ،)2014وتتو ّقف
أهــم القصائد التي
خاص عند
بشــكل
ّ
ّ
ســبق ألدونيس أن نشرها قبل ذلك ،وهي
أساســاً« :هذا هو اســمي»،
و»مقدمة
ّ
لتاريخ ملوك الطوائــف» و»قبر من أجل

اصدار

التحوالت االجتماعية وأساليب السرد

في الرواية اإلماراتية الحديثة

بطاقة بريدية
فريديريك باسيري تيتينغا
( بوركينا فاسو)
بعثت لي بطاقة بريدية،
َ
من املياه العذبة
واألضواء الدافئة !
هنا ّ
الشمس
تترك مكانها للقمر
والقمر يتركه للغيوم
والغيوم تتركه ل ّليل
ابعث لي بطاقة بريدية !
ستبعث لي ضوءا ً من تلك الليالي،
من أعماق فوهات بركان «فيزوف»؟
ستبعث لي هذا املاس
من ّ
الظلمات
ّ
من برودة أكواخ الثلج !

نهائ ّية» (طبعة دار اآلداب ببيروت ســنة
.)1988
النص من تط ّورات،
وعلى رغم ما طرأ على
ّ
تعترف خالد سعيد ذاتُها بأنّها «ليست بال
داللة» (ص ،)8 .فإنّها قد خ ّيرت أن «تقتصر
علــى قــراءة نســخة  1975بطبعتها
األخيرة ( )1988التي لــم يُ َع ْد طبعها إال
عام  ،2014وهاتان الطبعتان هما األكمل
حتّى اآلن (حســب رأيهــا)» (ص .)8.وهي
تعتــرف في
خضم ذلك ك ّلــه بأ ّن «مفرد
ّ
بصيغة اجلمع» هو «من نصوص أدونيس
املتعددة األبعاد ،املتواشجة ،املبن ّية على
ّ
التراسل والتّصادي ،القابلة للنم ّو قراءة أو
كتاب ًة» (ص.)8.
ا
مم
تقدم ك ّله -على رغم ما
والذي يعنينا ّ
ّ
من
يوقعه فينا
إرباك وظنون -أمران على
ٍ
غاية من الد ّقة وال ّلطافة:
ُقدم في أولى
أ ّولهما :أ ّن خالدة ســعيد ت ّ
صفحات كتابها «جرح املعنى» إشكال ّي َة
القراءة على إشــكال ّي ِة الكتابة .وكأنّها
بذلك تريد أن تُه ّون علــى القارئ ظاهرة
غيــر مألوفة انفرد بها أدونيــس دونا ً عن
ســائر الشــعراء العرب ،ونعنــي بذلك
َ
تعمده
تــرك نصوصه مفتوحة
ظاهــرة ّ
علــى الصياغة وإعادة الصياغة إلى ما ال
نهاية .وهي ظاهر ٌة لم ينقطع النقّ اد عن
تقصي جت ّلياتها وأســبابها وعن محاولة
ّ
إدراك الغرض منها .ومدارها سؤا ٌل مح ّي ٌر:
ملاذا يُصــ ُّر أدونيس علــى حتوير نصوصه
الشعر ّية في ّ
كل حني؟ ولِ َم يحتفظ بحقّ
تعديلها ،كأن ليس لقارئه احلقّ -هو أيضاً-
في «محاســبته عليها» حلظ َة وصولها
إليه وتقّ بله لها؟ لِ َم هذا الهروب املستم ّر
إلى األمام؟!
ثانيهما ،وهو في وجه من وجوهه مناقض

لأل ّول متــام املناقضة ،فــي الظاهر على
ّ
األقل ،أ ّن خالدة ســعيد تعتــرف -رغما ً
النص،
عنها -بــأ ّن
نــص أدونيس الذي ال
ّ
ّ
ّ
جتدده/حياته عبر الكتابة
ينفك عن تأكيد ّ
املتك ّررة التــي ال تنتهي ،أو تكاد ،ليس إال
صور ًة من أدونيس/األســطورة التي يكون
فيها الكون/القول اســتئنافا ً على كون/
و»آت»،
قول قدمي ال فرق فيه بــن
«ماض» ٍ
ٍ
بل إ ّن األمر ال يعدو أن يكون ســوى عودة
ُمستأنفة
ومقال جديد/قدمي ،قدمي/جديد
ٍ
متاما ً مثلما هو الشأن مع األسطورة التي
تتك ّرر لكي ّ
تؤكد من خالل تك ّررها معنى
اخللود.
ّ
وهنــا مكمن «اجلرح» الــذي ال
ينفك عن
النزيف ،نزيف القول ونزيف الداللة ،ضمن
دورة خطــاب كأ ّن أدونيس اســتعار فيها
أحد أبيات املتن ّبي الشهيرة بعدما ح ّرفه
وأخرجه مخرجا ً آخر جديدا ً يقول لنا فيه:
نصــي /أق ّلبه ميينا ً
«على قلق كأ ّن الريح ّ
أو شــماال»! وظ ّلت فيــه الناقدة خالدة
ســعيد ،هي األخرى ،على قلق من
النص
ّ
ذاته رغم أنّها أنفقت فيه ســنوات طواال ً
من القراءة واملكابدة.

نيويــورك» (من ســنة  1969إلى ســنة
واألهم من هذا وذاك أنّها تورد في
.)1971
ّ
القســم األخير من كتابها ،حتت عنوان:
نص ْي مــن نصوصها النقد ّية
«مالحق» َّ
قدمي َ ْي سبق لها أن ن َشرت أحدهما سنة
 1961على غالف مجموعة «أغاني مهيار
الدمشــقي» في طبعته األولــى (و»لم
يُ َع ْد ن ْ
َشــ ُر ُه بعد ذلــك» ،مثلما تقول في
الصفحة  191من العمل)؛ وسلف للثاني
أن ظهر سنة  1965على غالف مجموعة
«كتــاب التح ّوالت والهجــرة في أقاليم
ال ّليل والنهار» (و»لم يظهر بعد ذلك» م ّرة
أخرى مثلما تشير في الصفحة  195من
الكتاب).
ّ
شــك فيه وال اختــاف حوله أ ّن
والذي ال
املتعددة ،سواء
هذه اإلشــارات التاريخ ّية
ّ
ّ
تشكل نصوص
منها ما تع ّلق مبســارات
أدونيس الشعر ّية وتناســلها ،أو بانبثاق
قراءات خالدة ســعيدة النقد ّية وأصولها
األولى تكتســي أهم ّيــة بالغة وقيمة ال
نظيــر لها .فهي تســاعدنا علــى إدراك
التح ّوالت التي ما فتئت تطرأ على النّص
في ُق ْط َبي اإلنشــاء والتق ّبل ّ
وتؤكد لدينا
نظن وما نعتقد -ليس
أنّه -على عكس ما ّ
ُم ً
عطى جاهــزا ً ثابتا نهائ ّيا ً بل هو انفتاح
جرح املعنى الذي
على
دائم
جرح ليس إال َ
ٌ
ٍ
ّ
ينفك عن نَز ِْف دمائه ،دماء الداللة.
ال
ولهذا السبب بالذات ،فإ ّن خالدة سعيد
ســرعان ما ط ّلقت الرؤية التاريخ ّية التي
أوهمتنا في أولــى صفحات كتابها بأنّها
تنطلــق منهــا وتعتمدهــا ،وذلك حني
نص أدونيس
أشــارت إلى أ ّن القرابة بــن ّ
«مفرد بصيغــة اجلمع» ونصوصه األخرى
و»مقدمة
السابقة («هذا هو اســمي»،
ّ
لتاريخ ملوك الطوائــف» و»قبر من أجل
نيويــورك») ال تقــوم -كســائر القرابات
تتأسس على
املألوفة -على التواصل ،وال
ّ
االمتــداد؛ أل ّن «احلاضر» فيها (أو ما نظنّه
كذلــك) ال يُك ّرر الغائــب ،والالحق (أو ما
يُه ّيأ لنا أنّه ذاك) ال يعيد املنقضي! بل إنّنا
مثلما تقول خالدة سعيد -إزاء قرابة منشــكل آخر هي «قرابة املقابلة والتضا ّد
من جهة ،والقرابة على مســتوى جموح
الصور واالختراقــات الدالل ّيــة واحلر ّيات
للتنــاص يتم ّيــز
ّ
األســلوب ّية وحضــورٍ
بالعنف ،من جهة ثانية» (ص.)9 .
وإذا كان هذا هو شــأن نصــوص أدونيس
في أصل تكوينهــا :إعالنا ً عن القطيعة،
وانفصاال ً صارخا ً عن ال ّرحم ،وقطعا ً دمو ّيا ً
للمشــيمة من أجل إثبات الــذات مل َء
وجودها ،فإ ّن أ ّية قراءة «موضوع ّية» لهذه
النّصوص ال ميكن إال أن تكون من جنسها،
أي قــراءة تُعلن عن «الذات»« ،ذات القارئ/
النــص ،متفاعل ًة
الناقــد» متماهي ًة مع
ّ
معه ،منفعل ًة بــه؛ وأيضا ً منفصل ًة عنه
ومتح ّرر ًة من سحره ومن كينونته اآلسرة.
وذلك ما جنحت خالدة ســعيد في إدراكه
والتنبيــه إليــه ،حني تســاءلت في أ ّول
فصل مــن فصول كتابهــا« :هل الوالدة
بدايــة الرحلة أم نهاي ٌة ت َ ِعــ ُد بالبداية؟»،
بجواب عن الســؤال مفاده:
واختتمتــه
ٍ
«دائما ً على شــفى اجلنون»؛ معترف ًة بأ ّن
نصا ً مثل «مفرد بصيغــة اجلمع» -حتّى
ّ
قضــى املرء في تقليــب دالالته وفي
وإن ّ
تشــقيقها نصف قرن أو يزيد ،مثلما هي
ّ
يظــل من النصوص
احلــال ،حالها -فإنّه
تتأســس فيها الهو ّية على
املُل ِغزَة التي
ّ
الهاويــة ،ويتح ّرر اجملاز مــن ضيق املعنى
ويُح َمل الكون على ســبيل االســتعارة
التي ال حــدود لها ...وصــوال ً إلى مطلق
الداللة ...إلى داللة املطلق.
كتاب خالــدة ســعيد «جــرح املعنى-
قــراءة في كتاب «مفــرد بصيغة اجلمع»
كتاب مح ّيــر تزعم صاحبته
ألدونيــس»،
ٌ
عبــر صفحاته املائت َْي أنّهــا تأخذك إلى
طمأنينة اجلــواب ،ولكنّها تُلقي بك -من
فصــل إلى آخر بل من صفحة إلى أخرى-
في صميم السؤال :سؤال األثر املفتوح»،
والنص الذي ال يستق ّر له
«األثر املتح ّرك»،
ّ
قرار.

من أعمال الراحل أحمد الربيعي

صدر عن «مكتبــة الطليعة العلمية»
بعمان كتاب «أيقونة الســرد :دراسات
ّ
نقدية في الروايــة اإلماراتية احلديثة»
للدكتور ذيــاب فهد الطائي حيث تت ّبع
فيه خمس روايــات إماراتية وهي على
حي اجلبل»  2014لعلي
التوالي« :أميرة ّ
أحمــد احلميري ،و «امرأة اســتثنائية»
 2014لعلي أبو الريــش ،و «لعل ُه أنت»
 2010لباســمة يونس ،و»بني حني وآخر
(حدثتنــا ميــرة)  2013للميس فارس
ّ
املرزوقــي« ،و «ريحانة»  2003مليســون
صقــر.
يتضمــن الكتــاب مقدمــة
ّ
ُمقتضبة ،وخمس دراسات نقدية ،وث ْبت
باملصادر واملراجــع ،وقد خال الكتاب من
توصل
خالصة البحث والنتائــج التي ّ
إليها الباحث وهي ضرورية ج ًدا في هذا
النمط من الدراسات النقدية.
يرصد الباحث في هذه الدراسة أشكال
التطــور احلاصلة فــي األدوات الفنية
التي اســتعملها ُكتّــاب الرواية بعد
عام  ،1971وهو العام الذي ظهرت فيه

غالف الكتاب
«شــاهندة» ،وهي أول روايــة إماراتية
للكاتب راشد عبد اهلل النعيمي ،كما
يفحص اللغة الروائية ،وأساليب السرد،

والبنى الزمكانية ،ومنّو الشــخصيات،
والتحــوالت االجتماعية فــي الروايات
اخلمس املذكورة سل ًفا.

كتب
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رجال ووقائع في الميزان
يرسم الراحل جرجيس فتح اهلل أفق ًا فكري ًا وسياسي ًا نادر المثال فهو بهذا العمل يتطرق إلى زوايا وأحداث وشخصيات كان لها
أدوارها المميزة سلب ًا وإيجاب ًا في التاريخ العراقي .ومما يلفت النظر في هذه النصوص التي وردت في كتاب رجال ووقائع في
الميزان أنها أضاءت بنحو دقيق لحظات وأحداث ًا ومسالك فكرية وشخصية وثقافية وتاريخية لم يتطرق إليها احد قط.
"الصباح الجديد" تقدم قسط ًا وافراً من هذه اإلضاءات كما وردت على لسانه لجمهور لم يطلع عليها في السابق بمعزل عن عمق
ثقافة هذا الجمهور او صلته بالسياسة العامة .إنها ليست أفكاراً فحسب وإنما هي شهادات تنطوي على نبوءات مثيرة للدهشة
عن اثر المناهج واأليديولوجيات والشهادات التاريخية السابقة لألشخاص الذي يجري الحديث عنهم ويسهم الراحل جرجيس
فتح اهلل في تصحيح الكثير من المواقف والتصورات والوثائق السياسية المرافقة لمواضيع الحديث .كما ان أفكار السيد فتح اهلل
تستكمل في أحيان كثيرة ما كان نص ًا لم يكتمل في الماضي .إننا من دواعي االحترام والتبجيل لهذه الشخصية النادرة نسطر
عدداً من هذه األفكار في الكتاب المذكور" رجال ووقائع في الميزان".
حوارات مع جرجيس فتح اهلل*

لم يكن مبعث اهتمامي بشخصية
اجلادرجــي والء لــه او اعجابا خاصا
بأســلوب كتابته  .وانا لــم اقرأ له
حتى ذلك احلني غير كراســتني  .فهو
ال يعد من زمرة الكتاب السياسيني
املبدعني الذين يســحرونك بســحر
بيانهــم  .ثم ان اكثريــة افتتاحيات
االهالي كان يكتبها محررون غيه من
الكادر املثقف في احلزب وهي تظهر
مــن دون توقيع فال تتميــز واحدتها
عن االخــرى  ,بل كان اهتمامي بأمره
وتقديــري له نابعا مــن اصراره على
نهــج دميقراطي اصيــل ونظاله في
سبيل حتقيق اصالح شــامل جلهاز
احلكم على اسس دستورية سليمة
وبضمان نزاهته وبأطالب ذلك كغاية
ونهاية  .ال بأعتباره مرحلة ال بد منها
للوثوب الى االشــتراكية على اخلط
املاركســي  .وقد صمــد داخل حزبه
الــذي رأى النور فــي  1956-لتيارات
تتراوح بني اليمني واليســار  , -وكان
في كل رجة يفقد عناصر قوية فيه
 .بدأاولها بخروج عدد من املؤسسني
بزعامة عبــد الوهاب مرجــان (من
رؤســاء الوزارات فيما بعد ) وهم ممن
اعتبروا مــن اليمني احملافــظ الذين
ارادوا القفــز الــى الســلطة وعلى
اكتاف مثقفي احلــزب واتخاذ احلزب
مرقــاة لهم  .ثم اعترتــه رجة اخرى
باحلركة اليســارية التي قادها كامل
قزاجني وهي ما اطلــق عليه باجلناح
التقدمــي في احلزب  .فتــم اقصاء

املتمردين  .وخرج منتصرا على االجتاه
القومي العربي الذي تزعمه حسني
جميل الشخصية الثالثة في احلزب
 .وكانــت املرحلة الرابعــة اخطرها
خرج منتصرا ايضا بخســارة كبيرة
وتضحية جســيمة اعني بأنشقاق
عظيم تزعمه محمــد حديد نائبه
املهادن لعبد الكرمي قاســم  ,ادى الى
ختام عالقة دامت اكثر من ربع قرن .
كتبوا عــن اجلادرجي الكثير ومنه ما
قرأته ومنه مــا فاتني  .وبي ما قرأت
ذكريات ابنه (رفعــت) صديقي عنه
 .كمــا كتب هــو عن نفســه وعن
جتربته وطريقــه الكويل الدميقراطي
حلزبه ومن هذين املصدرين وغيرهما
ال اذكــر اال التافه القليــل جدا ,فأنا
امني وااحلالة هذه من مداخلة هذين
املصدرين في ما ســاحتدث به عنه .
وانا ال اتي بشيء جديد عندما اردد ما
قيل حول نشأته واخلط الدميقراطي
الذي انتهجه بأنه لم يكســبه من
مقاعد الدراســة فقد ولــد قبل ان
تشرق شمس القرن العشرين بنحو
عام واحــد او اثنني  .وتعلم بالتركية
قبل العربية  .لكنه جاهد بأستماتة
ليكتب ويعبر عن افكاره بها وجنح  .اال
انه لم يقف حلظة واحدة عن السعي
للتمكــن منهــا  .ودرس االنكليزية
وصار يقرأ بها دون مســاعد  .ورســا
على خطه السياســي عــن طريق
التثقيــف الذاتي  .وكانت له مكتبة
خاصة .
لم يوهب اجلادرجي صفات "الزعامة
" .لكن كان فيه ما يعوض عنها ويسد
مســدها الى حد كبير  .فقد توفرت

فيه مؤهــات القائد ذي الرســالة
 .وهو فــي نظري رائــد الدميقراطية
فــي العــراق وبال منازع ســعي وراء
اشــاعة املبــادئ الدميقراطيــة في
احلكم وتطلبها لذاتها غاية ونهاية
 .ال بأعتبارهــا مرحلــة ال بــد منها
للوصول الى االشتراكية املاركسية
 .وهذا هو الســبب الذي جعله ينأى
بنفسه عن كثير من اقطاب (جماعة
االهالي)  .اال انه لم يتردد في اي وقت
من التعاون مــع اولئك مرحلي والى
احلد الــذي تفترق فيــه الطرق  .فال
يتردد عند ذلك مــن التضحية بأعز
اصدقائه واقرب مســاعديه  .وبقي
كذلك منذ العام  1932عندما اختار
هذا الســبيل فأنفصــل عن طبقة
الساســة التقليديني الذيــن لوثوا
احلكم وشــوهوا احلياة الدســتورية
واغرقــوا العمــل السياســي في
حمأة الفســاد  ,امثال الهاشــمي
 ,والكيالنــي  ,وااليوبــي واملدفعي –
نبذهم الى غيــر رجعة وربط حياته
السيسية بأولئك الشبان املثقفني
الذين خرجــوا لتوهم مــن املعاهد
العلميــة العاملية مشــبعني باالراء
احلديثة ومشــوقني الــى العمل في
سبيل التغيير االجتماعي .
س :لكنه كان شــريكا في حكومة
انقــاب بكــر صدقــي – حكمت .
وحكمــت هو احد الساســة الذين
ذكرمتوهم .
لم يدخل وحده بل كان ســوء تقدير
على اي حال مــن "جمعية االصالح
الشــعبي " املنبثقــة مــن عصبة
االهالي  ,او جماعة االهالي نســبة

الــى اجلريدة التي كانــوا يصدرونها
 .واجلادرجــي شــارك فــي احلكومة
اجلديــدة على هذا االســاس  .اال انه
لم يكن مســتعدا ذهنيا او سياسيا
ليســير الى اخر الشــوط فكان اول
املســتقيلني  .وتلــك كانــت جتربة
قاســية وصدمة لم يستفق منها
الى اخر عمره كما بــدا من تعامله
فيما بعد مع نظام قاسم واالنظمة
التي حلقت به  .اصبح شــاكا نقورا
من اي عملية انقالبية يتوالها اجليش
 .كم كان يــدري ان جماعة االهالي
 .وهو واحــد من اقطابها –ســتقع
ضحية ملغامــرة بكر – حكمت ؟ وان
تكون اداة للتغطيــة على االنقالب
ووسيلة حلسم نزاع شخصي شرس
شهواني بني الكيالني وحكمت  .وبني
بكر ورفاقه العسكريني الذين تألفت
منهم الطبقة احلاكمــة العراقية
كان حكمــت ينــازع الكيالني ابدأ
على وزارة الداخلية وهي اخطر وزارة
في العــراق )_ وبها النفوذ احلقيقي
وعن طريقها تتكون الثروات اخلاصة .
حكمت سليمان كان شبه امي يقرأ
العربية مبشــقة كبيرة  ,قالوا عنه
انه لــم يقرأ كتابا واحدا طول حياته
ولم ينل من الدراســة حظا يزيد عن
االبتدائية  .مثلــه االعلى اخوه غير
الشــقيق "الفريق محمود شوكت
ســليمان " قائد االنقالب العثماني
الشهير على السلطان عبد احلميد
في  . 1908وجد ضالته النقالب مماثل
في شــخص عســكري دموي فظ
 ,صعد جنمــه في عمليــات مذابح
جماعية لالثوريني فــي العام 1933

وللفالحني من ريف اجلنوب في 1935
 .كان شبه وصول هذا العسكري الى
سن التقاعد وقذفه الى زوايا النسيان
مائال امامه دائما  .وحقده وشــعوره
باحلرمان مســتول عليه منذ ان راح
رفاقه الضباط الشــريفيني يتبادلون
املناصــب الوزارية من غير ان يتقيدوا
بسن تقاعد  .وواجه اجلادرجي وضعا
لــم يكن مســتعدا لــه دكتاتورية
عســكرية طاغيــة  .اغتيــاالت
سياسية انتهاكات واعتداءات على
حريات الناس  .اذ ذاك قدم اســتقالة
وغادر العراق ليعود ويشــهد بعدها
اربعة انقالبات عســكرية متناجحة
ختمت بأشدها سوءا واعظمها اثرا
وتخريبا واعني به انقالب رشيد عالي
او ما عرف بحركة مايس  . 1941ولقن
اجلادرجي درس العمر من انقالب بكر
صدقــي  .وبات يتطير مــن اي تغيير
سياســي يتواله (العسكر) بحسب
تعبيــره  .وبهذا التطيــر واجه يوم
الرابع عشر من متوز .
س  :بحســب علمنا كانــت هناك
اشارات متناقضة من احلزب الوطني
الدميقراطي وقد علــم فيما بعد ان
رئيــس احلزب كان قد اخبر مســبقا
بوجــود حركة عســكرية ترمي الى
اطاحة النظام  .وقــد نبه اجلادرجي
بصورة خاصة الى ذلك .
جوابــه اســينصح املؤمترين بالكف
؟ ام ســيعلن مســبقا عدم رضاه ؟
اجلادرجــي كان دائما يشــعر بثقل
املســؤولية امام الهزات السياسية
ولكنه ال يســتبقها باحلكم عليها
شــأنه في ذلك شأن اي سياسي ذي

حنكة وخبــرة  .وهو ميثل حزبا يحتل
مقاما رفيعا في احلياة السياســية
العراقية وتقاليدهــا النه كان ميثل
التيــار الرئيــس لتفكيــر املثقفني
ويجســد مشــاعرهم  .اال ان قلــة
شــعبيته وضالة املنتســبني اليه
مــن الوســط اجلماهيــري يجب ان
تعتبر مؤشرا مفجعا ملدى النضوج
السياســي  .وليس بسبب منهاجه
وأيديولوجيته الدميقراطية  .سأضرب
لك مثــا مــن واقعة فــي تاريخه
وكيفية تصــرف اجلادرجي  :في اوائل
الســتينيات وبعد اجــازة احلزب نزل
اجلادرجي عــن قيادة احلــزب لنائبه
محمد حديد بســبب مرض عضال
اقتضاه السفر الى اخلارج للمعاجلة
ولــم يكن يتصــور ان تلميــذه هذا
وصديقه ســيلقي بحظــوظ احلزب
في ســلة (قاســم) بوقوفه موقفا
عدائيا صريحا من احلزب الشــيوعي
العراقي خالفا لتقاليد احلزب بأعتبار
الشــيوعيون عنصــرا وطنيــا له
مكانته في احلركــة الوطنية وثقله
في النشــاط السياسي  .فلم يكن
منه اال ان قطــع عالجه وقرر العودة
الى قيادة احلــزب وقد مت له ذلك بكل
ســهولة نظرا ملكانته القوية التي
تتيح لــه الظفر مببتغاه مبجرد طلبه
 .وحصلت مناظــرة  :وضع اجلادرجي
االمر بهذا الشكل :
هل يستحق نظام (قاسم) مساندتنا
ام ال ؟ اجاب (محمد حديد) وانصاره :
نعم انه يســتحق  .واجاب اجلادرجي:
كال انه ال يســتحق  .كان اسبق من
غيره واشــد احساسا بوطأة احلكم

العســكري ولتراكــم االخطاء وهو
املناضــل العريق فأنتابته نوبة ضجر
وتبرم نزل على اثرها عن قيادة احلزب
لنائبــه  .اال ان هــذا القائــد اجلديد
يسلك االن سبيال مستقلة وينتهج
خطأ يدرك متام االدراك بأنه سيغيظ
ابا احلزب  .ولم يكن هناك من سبيل
لالســتهانة برأي اجلادرجي الذي كان
يرى دائما ان املهمة االساسة للحزب
السياســي الفعال هو معارضة اي
نظام يتنكر للمبادئ الدميقراطية وال
يســير على النهج الدستوري واريد
هنا وبهــذه املناســبة ان ارجع الى
نص جاء في كتابي (العراق في عهد
قاسم) وهو حتت يدي انه مقتبس مما
كتبه اجلادرجي في االهالي في  23من
نيســان (ص 369-اجلزء االول املعرب
) "نحن في حاجة ماســة الى احلزب
القادر على الشــعور بأســتقالليته
والنظر الى االمور بشكل موضوعي
 ..ان اجلماهيــر وقبــل زمــن طويل
ومنذ الســنة االخيرة – تفتقد الدور
الذي يتحتــم على احلــزب الوطني
الدميقراطــي االضطــاع بــه وهو
املســاهمة الفعالة في حياة البالد
السياسية على اســس دميقراطية
 ..انه النهج الــذي اصر عليه احلزب
وعمل في سبيله منذ تأسيسه في
العام ."1946
*اجــرى احلــوارات الســيدان مؤيد
طيــب وســعيد يحيــى والكتاب
مــن منشــورات دار أراس للطباعة
والنشر ،منشورات اجلمل ،الطبعة
األولى 2012
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مكافحة اإلرهاب :االستراتيجيات والسياسات
(مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب ،وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا
والعراق ،لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين
العائدين ،مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم
بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصو ًال منه.
جاسم محمد*
"اجلهاد" والراديكالية عند تركيا
بدأت تركيا سياســة اكثــر اندفاعا
باجتاه تغير النظام في سوريا منذ عام
 2011ومن اجل ذلك ســمحت تركيا
بتدفق املقاتلني العــرب و"اجلهاديني"
الى ســوريا عبر اراضيها .التحقيقات
والتقارير الوثائقية كشفت عن دخول
املقاتليني العرب واالجانب من اوربا ومن
مختلف دول العالم ،عبر نقاط احلدود
التركيــة ومطاراتها وبشــكل علني
من اجل العبور الى ســوريا .أن تدفق
"اجلهاديــن" من تركيا شــيء محير
وذلك ألن األتراك لم ينضموا ســابقا ً
لتنظيمــات "جهاديــة" كالقاعدة و
"الدولة االســامية" ،بأعداد كبيرة،
كمــا أن تقــدم داعــش فــي العراق
وسوريا ،جاء بثمن كبير دفعه الشعب
التركــي .ف"الراديكاليــة" في تركيا
متناســبة متاما ً مع ظهور مؤسسات
سياســية ومجتمع مدني إســامي
خالل السنوات األخيرة في ظل حكم
حــزب العدالة والتنميــة ولذلك لم
تكن "ألراديكالية اإلســاموية" بارزة
في صورة تركيا التي تطرح نفســها
كنمــوذج للدميوقراطية اإلســامية
او االســام املعتدل .ولكن ترى اجمللة
"فورين أفيرز" األمريكية أن الراديكالية
في تركيا متناســبة متاما ً مع ظهور
مؤسسات سياسية ومجتمع مدني
إســامي ،خالل السنوات األخيرة ،في
ظل حكــم حزب العدالــة والتنمية
ولذا خرج مــن تركيا عــدد كبير من
"اجلهاديــن" وانضمــوا إلــى داعش،
حيث ولَّ َد مجتمع مدني ومؤسسات

سياســية مهترئــة ،بيئــة مواتية
للراديكالية وتتابــع اجمللة "كما زرنا
تركيا وحضرنا ندوات إسالمية طرحت
فيها وجهات نظر مؤيدة "جلهاديني"،
وذلك مــن أجل تكوين فهم أوســع
حول الرديكالية فــي تركيا" .وان ترك
حكومة اوردغــان احلدود مفتوحة مع
ســوريا والعراق ،ســاعد على تسرب
املقاتليني االتراك االلتحاق باجلماعات
القاعدية هناك.
وقــال تقرير لالســتخبارات نشــرته
صحيفــة "ديلي حرييــت" التركية،
ان" ثالثة أالف تركــي يضاف إلى هذا
الرقــم وجود ما يقــارب من  700الى
 1000مقاتل تركي ،يحارب الى جانب
تنظيــم داعش في ســوريا والعراق"،
مبينــا ً أن "عودتهــم املتوقعــة الى
تركيا تثيــر قلقا ً لدى حكومة أنقرة".
ودعا التقرير األمن إلى اجراء مســح
ومراقبــة لطبيعة صلــة ومناصب
هؤالء فــي تنظيم داعــش ،وفيما اذا
كان لهم نشــاط داخل تركيا ،واصفا ً
الـ 3000مقاتل باخلاليا النائمة .ورجح
التقريــر ،إلى احتمــال وقوع هجمات
من قبل تنظيم داعش والقاعدة ضد
قنصليات الدول الغربية داخل تركيا.
عالقة تركيا بأالخوان
اليوم تركيــا حتتاج الى التموضع من
جديد وتنظيم نفســها من الداخل،
وإعــادة النظر بدورها فــي التنظيم
الدولي لإلخوان في ضــوء التطورات
اجلديدة فــي املنطقة .أمــا عالقاتها
مع التنظيمــات "اجلهادية"وتنظيم
"الدولة االســامية" فهو االخر الذي
اليقــل اهمية عن دورهــا مع األخوان

إن لم يكــن متداخال معه بعد حتالف
االخوان واجلهاديني في ســيناء وليبيا
والعراق وسوريا .التطورات االقليمية
تاتي ســريعة وكبيرة احلجم يصعب
احتوائها من قبل انقرة ،لذا ردود أفعال
أنقرة جائت باإلجتــاه املعاكس .الدور
التركي في ادارة ملف االخوان الدولي،
سيكون اوسع بعد قرار الدوحة بابعاد
ومغادرة اجلماعة احملظورة.
وفــي هــذا الســياق حــدد خبــراء
عسكريون أميركيون في أربيل ذخائر
عســكرية مصدرها تركيــا ،وحتمل
تلك الذخائر عالمة تصنيع "شــركة
الصناعات الكيميائية وامليكانيكية
التركيــة ( )MKEعثــر عليهــا بعد
قتــال بني تنظيــم "داعــش" وقوات
البشــمركة الكردية شــمال العراق
.واكدت صحيفة "طرف" اليســارية
التركيــة ذلك اخلبر الــى جانب قناة
"ســكاي نييــوز" عربية فــي تقرير
نشرته في اعقاب ذلك ،مشيرة إلى أن
بعض مقاتلي داعش الذين قتلوا عثر
معهم على كميات كبيرة من الذخائر
من تصنيع الشركة التركية .ويحاول
األتــراك إقنــاع األميركيــن بأن تلك
الذخائر رمبا سرقت ،أو غنمها مقاتلو
داعش مــن مناطق ســيطروا عليها
في ســوريا .لكن مايجري على االرض
وعلى احلدود التركية السورية واحلدود
العراقيــة ايضا ،الميكــن ان يتم بدون
دور مؤسســة اجليش واالستخبارات
للتعامل مع تنظيم داعش واجلماعات
"اجلهاديــة" وان مرونــة حركة هذه
اجلماعات على مســتوى التنظيمات
او مســتوى افراد داخل تركيا او عبرها
الميكن ان يكون بدون مراقبة الى هذه

اجلماعات والى شــبكات اتصاالتهم
وهذا يؤكد دور اجليش التركي في صنع
القرار على خالف ماجاء في راي اخلبير
االميركي "ال ستافورد".
إن دور اجليــش التركي في صنع القرار
داخل تركيــا وادارة خاليــا وجماعات
"جهادية" داخل تركيا او في ســوريا
والعــراق ،يعيــد الــى االذهــان الى
مؤسســة اجليــش واإلســتخبارات
الباكســتانية وعالقتهــا مع طالبان
والدور املــزدوج مابني االســتخبارات
املركزيــة ـ ال ســي اي ايــة وطالبان
افغانستان .املشــهدد في تركيا ودور
اجليش رمبا ال يكون بعيدا من النموذح
الباكســتاني ومايدعــم ذلك ان كال
املؤسستني االستخباريتني في تركيا
والباكستان تصنف ضمن املؤسسات
االســتخبارية العميقة في املنطقة.
وفي احلالة التركية من املرجح ان ميتد
نشاط االستخبارات التركية الى داخل
سوريا والعراق ،ضمن سياقات العمل
االستخباري واالجرائات الوقائية.
تركيا  :قادة عسكريون يقاتلون الى
جانب داعش
اجليش التركي وعناصر داعش
عالقات تفاهم
تعمــل تركيــا والواليــات املتحــدة
االميركيــة باالشــتراك مــع اطراف
راعية اخرى بدعم اطــراف املعارضة
الســوريةاقل تطرفا حسب وصفها،
والتي تهــدف الى تغيــر النظام في
ســوريا اكثر مــن مواجهــة "دولة
داعش" .التقارير كشــفت عن تخرج
اعداد من املقاتليني السوريني حصلوا
على التدريب داخل االراضي التركية،

ومت تســليحهم هذه املرة باســلحة
اكثر من االسلحة اخلفيفة وصواريخ
مضــادة للــدروع والطيران .وســبق
ان وقعــت واشــنطن وأنقــرة وقطر
منتصف شــهر فبراير  2015اتفاقا
لتدريــب عناصر ســورية في قاعدة
تركيــة بــدء تنفيذه مطلع شــهر
مايو  .2015املشــروع تشــرف عليه
"البنتاغــون" وميتد الى ثــاث اعوام
بتخريج خمســة االف مقاتل مدرب
ســنويا .إن لتركيا حدود واســعة مع
كل من العراق وســوريا ،وكانت لديها
جتارب متعددة بدخــول عمق االراضي
العراقيــة مبطــاردة حــزب العمــال
الكوردي ،جماعــة اوجالن وكذلك في
مطاردة عناصر احلزب في ســوريا .إن
لتركيا كم من املعلومات والتفاصيل
عن جغرافية املنطقة لكنها مازالت
تعيش حالة انذار مســبق الى امنها
الوطنــي .اجليش التركي نفذ عدد من
العمليات العســكرية داخل االراضي
العراقيــة ونفذ ضربــات جوية ضد
مدن وقــرى عراقية وســورية بذريعة
تواجد عناصر حــزب العمال الكوردي
فيها .مايجري من تطورات في سوريا
والعراق االن وتواجــد تنظيم "الدولة
االسالمية" عند حزام تركيا ،بالتأكيد
هو موضع دراية ودراسة لدى احلكومة
التركية .التقارير كشــفت عن وجود
قيادات عســكرية ومستشارين اتراك
داخل ســوريا تقدم اخلبرات واملشورة
للمعارضة السورية املسلحة واخرى
تقود فصائل معارضة مسلحة على
االرض.
الطيران التركي في االجواء

السورية
كشــف الباحــث التركــي "محمد
زاهد غول" تفاصيــل االتفاق التركي
االميركي ،قائــا "الســوريني الذين
يتد ّربــون عســكريا ً ضمــن برنامج
التدريــب األميركــي التركــي ،لــن
يســتطعوا تغيير الوضع عســكريا ً
بعددهــم إذا دخلــوا إلــى االراضي
الســورية ،لهــذا فــإن املقصــود
تسليحهم بســاح نوعي ،أو اللجوء
إلى ما اقترحته تركيا بنوع من االسناد
اجلــوي الــذي يجنّب هــؤالء مخاطر
الطيران السوري" .وأضاف" :سيكون
هنــاك دعم جوي وإســناد للعمليات
العسكرية سواء كانت ضد "داعش"
أو ضد النظام الســوري من ســاح
اجلــو التركــي أو األميركــي .هــذا
يعكس ،حقيقــة ان الواليات املتحدة
وتركيا واالطــراف الداعمــة وصلت
الى حقيقــة ان املعارضة الســورية
املســلحة لوحدها ال تســتطيع ان
تعمل شــيء .ان دور االســتخبارات
يظهر الى جانب العسكر خالل فترة
احلروب والصراعــات ،وان دولة عميقة
مثل تركيا ،بالتأكيد ال تترك ان يكون
هنالك نشــاطا لتنظيمات وجماعات
"جهادية" دون ان يكــون لها دورا في
ادارة هذا الصراع ميدانيا على مستوى
اجليــش ومعلوماتيــا علــى صعيد
االستخبارات.

وقام على خبرات عســكرية مؤدجلة .
كشــفت هيكلية تنظيم داعش بأن
قيادات التنظيــم اغلبها من ضباط
النظام الســابق في العــراق ماقبل
 ،2003ابرزهــم احلاج بكــر الذي كان
يعتبــر القائــد العســكري الفعلي
للتنظيــم والــذي قتل في ســوريا
عــام  2014وابو مســلم التركماني
الــذي يعتبــر الشــخص الثاني في
التنظيم ،والذي قتل ايضا في العراق
 2014وابراهيــم البيالوي املســؤول
االستخباري للتنظيم واملشرف على
امن ابو بكر البغــدادي وهذا يعني ان
هــذه اجلماعة لديهــا معرفة وخبرة
في ادارة العالقــات العامة مع اطراف
وشــخصيات عســكرية تتطلبهــا
مصلحــة التنظيــم ،فهــي لديها
االمكانيات في قــراءة تقدير املوقف
مع الطرف التركي يســاعدها بأيجاد
عالقة تفاهم والتعاون املشــترك  .إن
سياســة اردوغان وتعاملها مع ازمات
الكورد في العــراق ومع حزب العمال
الكــوردي ،جماعــة اوجــان ،يرجح
مشاركة بعض قيادات اجليش التركي
الى جانــب تنظيم " دولة داعش" في
تقدمي اخلبرات واملشورة وادارة العمليات
وعلى مستوى املستشارين وهذا مبدء
بــات معروفا عند االســتخبارات ايام
الصراعات واحلروب ،الميكن اســتثناء
اجليش واالستخبارات التركية منه.

تورط األستخبارات التركية في
حرب سوريا
إن تنظيم "الدولة االســامية" اصال
نشــأ في العراق على اســاس كونه
حلقة عســكرية استخبارية مغلقة

* باحث عراقــي ،مقيم فــي املانيا،
متخصص فــي مكافحــة اإلرهاب
واالستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نشــر وتوزيع
املكتب العربي للمعارف – القاهرة
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ّ
منظمة الود العالمي في البصرة تنفذ ورشة عمل عن أتكيت الروح
البصرة ـ سعدي السند :
نفذت منظمــة الــود العاملي في
البصرة ورشــتها اخلامسة في فن
االتكيت وبرعاية (((شــركة دفرنت
لالنتيــكا ))) وكان عنوان الورشــة
(اتكيت الروح ) في جلســة مدنية
مميــزة ثقافيــة حضرها عــدد من
مثقفي اجملتمــع البصري من أطباء
وأكادمييــن ومبدعني مــع عدد من
مدربي التنمية البشــرية وهدفها
التغيير في كل اجملــاالت ويبدأ هذا
التغيير من الذات والروح.
الدكتــورة ســعاد العلــي مديرة
منظمة الود العاملــي في البصرة
قالــت ل (الصبــاح اجلديــد)  :كنا
حريصني بورشــتنا الى اعادة احلب
العراقي والــروح العراقية البصرية
احلقيقية و التــي تنبع من االعماق
بــن مجتمعنــا احلبيــب ومن ثم
االنطالق بعملنا كعراقيني.
واضافت ان واجبنا االن ،غرس املزيد
من احلب والثقة والصدق بني اجملتمع
العراقي وتهذيب الروح في كيفية
التعامل احلقيقي بيننــا اذ اننا اذا
اردنــا التغيير فلنغير ما بأنفســنا
اوال .
ويُعد موضوع التعامل مع اآلخرين
مــن املوضوعــات املهمــة لــدى
جميــع شــعوب العالــم ،وهناك
معاهــد تختص بدراســة املهارات
االجتماعيةُ ،
والطرق التي تســاعد
على كســب الثقــة بالذات،ويعد
االتكيت أحــد آداب الســلوكيات

رئيسة منظمة الود العاملي تتحدث ملراسل «الصباح اجلديد» بالبصرة
االجتماعية بأنواعهــا أو التصرف
لبــق ،واجملاملــة ،وميتلك
بشــكل ِ
اإلتيكيت العديد من القواعد التي
تتحكم في تعامالت وســلوكيات
اإلنســان مــع الناس ،مما يســاعد
على االرتقــاء باحلياة نحو األفضل،

وتكوين صــورة إيجابية لإلنســان
لــدى اآلخرين و ينقســم إتيكيت
التعامل مع اآلخرين لعدة أقســام،
منها إتيكيت التحية واملُصافحة اذ
مي ّر اإلنسان مبواقف يومية تقتضي
منه تقدمي اجملامالت ،سواء كان ذلك

لماذا نشعر بالغضب عند الجوع؟
متابعة الصباح الجديد :
يُع ّرف قامــوس أكســفورد كلمة
“ ”hangryبأنهــا شــعور “بالغضب
أو االنفعــال نتيجــة اجلــوع” ،وقد
توصل العلمــاء اآلن إلى الســبب
الذي يجعلنا نشــعر بالغضب عند
اإلحساس باجلوع.
وتدعي دراســة جديدة أن املشــاعر
الســلبية ال تنجــم عــن اجلــوع
فحسب ،بل ميكن أيضا أن تُعزى إلى
علم األحياء والشــخصية والبيئة
اخلاصة.
وأجرى علماء فــي الواليات املتحدة
جتربتــن شــملتا أكثــر مــن 400
شــخصُ ،طلب منهم حتديد مدى
جوعهــم ،وعرضــوا لهم صــورا ً
عشــوائية مصممة خللق مشاعر
إيجابية أو محايدة أو ســلبية .كما

ُعرض عليهم رسم صيني ،عبارة عن
صورة غامضة ُطلب منهم تقييمها
استنادا ً إلى اإلحساس باللطف.
وأظهرت النتائج أن املشاركني األكثر
جوعا ً كانــوا أكثر ميــا لتصنيف
الرسم على أنه سلبي ،ولكن فقط
بعد رؤيــة الصورة الســلبية ألول
مرة .ومن ناحيــة أخرى ،لم يتفاعل
اجلياع مع الصور احملايدة أو اإليجابية
بشكل سلبي.
وقالت جينيفــر ماكورماك ،املؤلفة
الرئيسية للدراســة“ :الفكرة هنا
هي أن الصور السلبية قدمت سياقا ً
للناس لتفســير مشــاعرهم عن
اجلوع على أنها تعني أن الرسومات
كانت غير سارة”.
وأضافت قائلة“ :لذلك يبدو أن هناك
شــيئا ً مميزا ً حول احلاالت غير السارة

في املناسبات أو املواقف االعتيادية
 ،وتتلخص تلــك املواقــف بإلقاء
التحية ،أو التعارف ،أو تقدمي اآلخرين
وان إتيكيــت التحية يعــد بداي ًة
لعمليــة التواصــل واالتصال مع
اآلخرين ،ومن ثم إتيكيت املُصافحة

مكملة للتحية،
اذ تعد املصافحة
ّ
حيــث تســاعد املُصافحــة على
إشــعار اإلنســان بالترحاب ،وتترك
انطباعا ً إيجاب ّيا ً عن الشــخص ،وال
توجد طريقــ ٌة ُمعينة للمصافحة،
ولكنّها يجــب أن تكون براحة اليد

كاملة وغير ذلــك وهناك إتيكيت
احلديث واالستماع وهو من املهارات
املهمة فــي عمليــة االتصال ،مع
االلتــزام باللياقة ،والســلوكيات
االجتماعيــة ،والــذوق الســليم،
واالحترام ،لذا جتب معرفة عدة أمور
عن إتيكيت احلديث واالستماع،
ويظــل مفهــوم اإلتيكيــت بأنه
مجموعــة مــن الســلوكيات،
واآلداب ،والنظــم ،والقواعــد التي
تسهم بصورة مباشــرة في خلق
حالة من النظــام املقبول للعديد
مــن التصرفــات والســلوكيات
البشــرية ،مبا في ذلك السلوكيات
االجتماعيــة ،واملهنيــة ،والتي ال
يتم محاسبة األفراد غير امللتزمني
ّ
بها قانونياً ،ولكنهم قد يتعرضون
للرفض من الناحيــة االجتماعية،
وضمن اجلماعة التي ينتمون إليها،
كما ينــدرج اإليتيكيــت حتت بند
الســلوكيات املفروضة ُعرفاً ،ويُعد
مبنزلة الدليل الــذي يقدم القواعد
التــي يجــب االلتــزام بهــا خالل
التعامل مع اآلخرين.
ويذكــر ان منظمــة الــود العاملي
وبحسب رئيستها الدكتورة سعاد
العلــي ،منظمة مدنية انســانية
هدفهــا بــث الــروح االنســانية
احلقيقية في اجملتمع وفي مساعدة
االخريــن الذين هم فــي امت احلاجة
اليهــا كما تســعى الــى اقامة
املؤمتــرات الثقافيــة واالقتصادية
والنــدوات والــورش التعليميــة
جملتمعنا الذي من واجبنا املساهمة
بتطويره والتقدم به الى االمام.

أدلة جديدة لوجود كوكب تاسع في المجموعة الشمسية

التي جتعــل الناس يســتخلصون
مشــاعرهم مــن اجلــوع أكثر من
مواقف ممتعة أو محايدة”.
وفي جتربة منفصلة شــملت 200
شــخصُ ،طلب من املشــاركني إما
تنــاول الطعام أو الصيام مســبقا ً
ثم إكمال اختبــار الكتابة .ثم قام
العلماء بأداء حيل إلزعاج املشاركني،
مبا في ذلك حتطيم أجهزة الكمبيوتر
قبل انتهاء االختبار.
وأظهرت النتائج أن املشاركني الذين
عانوا من اجلوع ،كانــوا أكثر غضبا ً
جتاه االختبار واملهمة.
وأوضــح العلماء أننا نشــعر بعدم
الراحة بســبب اجلوع ،ولكننا نفسر
هذه املشــاعر على أنهــا عواطف
قويــة جتاه اآلخريــن أو الوضع الذي
نعيش فيه.

متابعة الصباح الجديد:
شــدد علماء على أنهــم أصبحوا
« واثقــن أكثر مــن أي وقت مضى
من وجود كوكب تاســع في النظام
الشمســي» ،خصوصا ً مــع تزايد
املؤشــرات على قرب حل لغز جسم
غامض يتمركز على طرف اجملموعة
الشمسية.
وطرح علماء الفلك وجود الكوكب
التاســع للنقــاش ألول مــرة عام
 ،2016عندما عثــر على مجموعة
من األجســام اجلليدية في األطراف
البعيدة من النظام الشمسي.
وعد مجموعة علمــاء من جامعة
ميتشــيغان بالواليــات املتحــدة
األميركية ،أنهم عثروا على جســم
بعيــد ميكن أن يكون بحجم كوكب
قــزم ،لكن لــه مــدار مختلف عن

معظــم الكواكب التي تــدور في
اجملموعة الشمسية.
وفي محاولة لفهــم طبيعة عمل
الكوكب التاســع ،أنشــأ العلماء
محاكاة للنظام الشمســي ،حتتوي
على جميع الكواكــب املعروفة ،إال
أنهم لم يتمكنوا من تفســير منط
املدار غير املعتاد للكوكب التاســع

املفترض.
وقال البروفيسور ديفيد جيرديس إ ّن
األدلة املتراكمة «ترجح وجود كوكب
آخر في النظام الشمسي» ،مشيرا ً
الــى ان برغم من عــدم وجود دليل
حتى اآلن ،لكني أود أن أقول إن وجود
كائن مثل هذا يعــزز فرضية وجود
الكوكب في اجملموعة الشمسية».
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ّ
المصنعة يوازي المخدرات
إدمان األطعمة
افادت دراسة اجراها باحثون ان تناول االطعمة املصنعة
يؤدي إلى إثارة إحســاس باملكافأة في الدماغ يشــبه و
يوازي االحساس الذي تسببه اخملدرات.
وذكرت الدراسة التي أجراها فريق مشترك من جامعات
فــي كنــدا والواليات املتحــدة وأملانيا وسويســرا ان« ،
األطعمة املصنّعة حتتوي على كميات كبيرة من كل من
الكربوهيدرات والدهون ،ويؤدي تناولها إلى إثارة إحساس
باملكافأة في الدماغ يشــبه الذي تســببه اخملدرات عند
تعاطي كميات أقل منها».
وقد أظهرت النتائج التي خضع املشاركون فيها لتصوير
أدمغتهم مبوجــات الرنني املغناطيســي أن مج ّرد رؤية
األطعمة املصنّعة الغنية بالكربوهيدرات والدهون يثير
ّ
املكافأة بالدماغ.
مناطق
ولفتت الباحثة دانا ســمول من جامعة يال األميريكية
إلى أن اســتجابة منطقــة املكافأة فــي الدماغ لرؤية
األطعمة الغنية بالكربوهيــدرات والدهون كانت أقوى
مقارنة باالستجابة لألطعمة ذات املذاق احللو.
علماء يعتزمون زراعة العنب في المريخ
يعتزم علماء األحياء في جورجيــا االنضمام إلى تطوير
تكنولوجيــا زراعة احملاصيل الغذائية علــى املريخ ،عند
إرسال أول رحلة مأهولة إلى هذا الكوكب.
وذكر العلمــاء انه ،مــن املفترض أن يتحقق مشــروع
مبــادرة تطوير زراعة العنب على املريخ مبشــاركة وزارة
التعليم والعلــوم واملتحف الوطنــي وجامعة األعمال
والتكنولوجيــا ،مع مجموعة من شــركات تكنولوجيا
الزراعة املتخصصة في جورجيا».
ويتضمن املشــروع اجلورجــي جوانب علميــة عملية،
تفرضها شــروط رحــات املريخ املســتقبلية املكلفة
التي تعجز عن شــحن كميات كبيــرة من املواد احليوية
الضرورية للحياة علــى املريخ ،لذلك يتزايد الطلب على
مشــاريع تأهيل ظروف مالئمة لزراعة املــواد الغذائية
املهمة .
ويؤكد العلماء على أهمية ثمار العنب كونها حتتوي على
مواد مفيدة ،لها تأثيــر إيجابي على حالة وعمل أعضاء
جســم اإلنســان في الظروف اخملتلفــة ،منها حامض
الفوليــك ومجموعة من املواد املعدنية كالبوتاســيوم
والكالســيوم واحلديــد والفوســفور واملغنيســيوم
والسيلينيوم.
تحذيرات من حليب العبوات البالستيكية
أثبــت علماء مدينة بيرم الروســية مــن مركز البحوث
االحتادية للدراســات الوقائية الطبيــة أن احلليب املعبأ
في أكياس أو زجاجات بالســتيكية يشكل خطرًا على
الصحة.
وأظهرت دراسة املركز الروسي أن التغليف البالستيكي
ملــادة احلليــب يحمل في طياتــه خطر إفــراز أحماض
الفثاليك السامة ،ويشكل خطرًا على الصحة.
كما أن تراكم هذه املواد السامة في جسم اإلنسان ميثل
خطرا ً أكبر على الكبد والغدد الصماء بنحو خاص.
وتبني الدراسة وجود حمض الفثاليك في تلك العبوات،
اذ يســتعمل في صناعة البالستيك (منذ بدء صناعته
في ثالثينيات القرن املاضي) إلضفاء املتانة واملرونة.
ولتأكيد دراســتهم ،قام الباحثون الــروس بفحص 25
عينة من احلليب املعبأ في أكياس وعبوات بالستيكية.
وأظهــروا وجود الفثاليك الســام فــي  60%من حليب
األكياس وفي  40%من حليب العبوات (القناني) .وأشاروا
إلى ارتفاع نسبة املواد السامة في احلليب عالي الدسم.

تقرير

فيس بوك تدقق أكثر في

صحة الصور والفيديوهات
واشنطن ـ وكاالت:
أعلنــت فيس بوك إطــاق نظام
للتحقــق مــن صحــة الصــور
والتســجيالت املصورة ،في إطار
جهودها ملواجهة حمالت التضليل
التي أثرت على سمعتها.
وتســتعني فيس بــوك بتقنيات
التلقــن التلقائــي وأدوات
تقنية أخــرى للتصــدي للصور
والفيديوهات التــي تنطوي على
تالعب.
وأوضحت املسؤولة في فيس بوك
تيســا الينز عبر مدونة الشركة
أن "أحــد التحديــات ملكافحــة
التضليــل هو أنــه يتجلى بطرق
مختلفــة تبعا ً ألنــواع املضامني
والبلدان".
وأضافــت "فــي مواجهــة ذلك،
اختبرنــا تقنيــات التحقــق من
صدقيــة الصــور والفيديوهات
في أربعة بلدان ،هذا األمر شــمل
الصور املتالعب بها (على ســبيل
املثــال توليف فيديــو إلظهار أمر
ما لــم يحصل حقيقــة) أو تلك
املقدمــة خــارج ســياقها (على
ســبيل املثال صورة من مأســاة
ســابقة يتم نســبها لنزاع دائر
حالياً)".
وفي ظل االنتقــادات التي وجهت
إلى الشــبكة لسماحها بحملة
أخبار كاذبة ممولة من روسيا خالل
االنتخابات الرئاســية األميركية
فــي  ،2016ضاعفــت فيس بوك
جهودها لوقف احلسابات املزيفة
ونشر الشائعات.
ولفتت الينز إلى أن جهود التحقق
من الوقائع على الشــبكة باتت
تشــمل أربعة عشــر بلداً ،وهو
رقم مرشــح لالزدياد خــال هذا
العام .وتتم االســتعانة بشركاء
مستقلني إلجراء عمليات التحقق
التي تدفع بفيس بوك إلى التحرك
ضد املسؤولني عن األخبار الزائفة.
واختبر فيس بوك من قبل ســبال
أخــرى لكبــح انتشــار األخبار
الكاذبة ،واســتعمال املوقع طرفا ً
ثالثــا ً لتقصي احلقائــق للتعرف

على األخبــار الكاذبــة وأعطاها
اهتمامــا ً أقل في التــداول على
صفحــات املشــتركني عندمــا
شاركوا وصالت لها.
وفــي يناير/كانــون الثانــي قال
الرئيس التنفيــذي مارك زوكربرغ
إن فيس بوك ســيعطي األولوية
لألخبار "املوثوق بها" باســتعمال
مسح لتحديد املصادر التي تنتج
نوعيــة ذات مســتوى مرتفع من
املعلومات.
ويتعــرض فيس بــوك النتقادات
الذعــة من أطراف عدة وال تشــذ
ســيليكون فالي عــن هذا اخلط،
مع ان قطــاع التكنولوجيا برمته
تقريبا ً يزدهر بفضــل الكنز الذي
متثلــه البيانات الشــخصية عبر
االنترنت.
وفيس بــوك التي لديهــا مليارا
مشترك عبر العالم في دوامة مع
تعرضها حلملة انتقــادات الذعة
التوصل لطريقة
النها فشلت في
ّ
ســليمة حلمايــة بيانات ســرية
ملاليني املشتركني انتهت بني يدي
شــركة "كمبريــدج اناليتيكا"
البريطانية اخلاصة.
وبســبب هــذا اجلــدل تراجعت
أســهم فيس بوك بنســبة %14

دوائر خدمية

هواتف تهمك

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

فــي البورصة فاقدة  50مليارا ً من
رأسمالها في البورصة.
أزمة ثقة
وانتقــد روجيــر ماكنامــي وهو
مستثمر شــهير في سيليكون
فالــي واحد اول املســاهمني في
فيس بوك ،داعيا ً رئيســها مارك
زاكربرغ ورؤســاء تويتــر وغوغل
الــى تبرير مــا يقومون بــه امام
الكونغرس.
وتقــول منظمــة ذي ســنتر فور
هيومايــن تكنولوجــي التــي
اسستها شخصيات سابقة في
عالم التكنولوجيــا (من بينهم
روجــر ماكنامــي) ارادت التنديد
بانحرافاتــه" ،النظام برمته قابل
للتالعب به".
ويرى الكثير من اخلبراء ان املشكلة
ال تقتصر على فيس بوك على ما
يقول احمللل روب اندرله.
ويوضح هــذا اخلبير في اجملموعات
التكنولوجية "جــل ما يهمهم
هم املعلنون واملشــترك هو مجرد
عبــد رقمي .التركيــز اليوم على
فيس بوك لكن قد يحصل الشيء
نفســه مع غوغل وتويتــر وآبل
حتى".

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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افاق

السمات المشتركة للبلدان النامية في مكافحة الفساد
أحمد حسن علي*
في معظم البلدان النامية ينتشــر
كبيــر بحيث يُصبح
بنحو
الفســاد
ٍ
ٍ
جــزءا ً من احليــاة اليوميــة ،ويتع ّلم
اجملتمع كيفية التعايش معه ليكون
جزءا ً ال يتجزأ من ثقافته ،إذ تســاعد
بعــض اآلليات على نشــر الفســاد
وجعله ممارســة معتادة فــي بلدان
العالم الثالث ،بل إن املوظفني الذين
يرفضون أخذ الرشــوة قــد يُعزلون
من قبل اجملموعة الفاســدة ،حتى أن
رجال األعمال الذين يعارضون أعمال
الفساد يُحاربون من اجملموعة نفسها.
ومع مرور السنني تتكون صورة للدولة
التــي مبوجبها تعد اخلدمــة املدنية
بعيــدة كل البعد عــن كونها هيئة
موجــودة خلدمة املواطنــن ،وتصبح
هي الطريقة الســريعة للثراء واألقل
خطورة ليبدو الفســاد طبيعيا ً في
اجملتمع.
من الناحية العملية ،فإن البيئة التي
يعمــل فيها املوظفــون العموميون
واملؤسســات الفاعلــة هــي التي
تســبب الفســاد؛ إلن اإلدارة العامة
للمؤسسات في البلدان النامية تكون
فعالة .وهناك عدد
بيروقراطية وغير ّ
كبير من األنظمــة املعقّ دة واملق ِّيدة
إلى جانب الضوابط غير الكافية التي
هي من ســمات البلدان النامية التي
يستطيع الفساد جتاوزها.
ولفهم الفســاد ال يكفــي التحليل
املؤسســي فقــط بــل يجــب أن
يضــاف إليــه التحليل السياســي
واالقتصــادي كونهمــا مهمني جداً؛
ألن الفســاد يرتبــط ارتباطــا ً وثيقا ً
باملؤسســات احلكومية ،حيث تكون
الصلة بني الســلطة السياســية
واالقتصادية مباشــرة .وهناك أيضا ً
التــراث والتقاليــد إذ إن الوصول إلى
السلطة السياسية يضمن الوصول
إلى االمتيــازات االقتصادية ،أو ميكن
شــراء موقع مائز وبيعه على حسب
احملسوبية.
باختصار ،تتأثر عملية توزيع املناصب
اإلدارية -والســيما تلــك التي تتمتع
بصالحيــات اتخــاذ القــرار بشــأن
تصدير املــوارد الطبيعية أو تراخيص
االســتيراد -باملكاسب غير املشروعة
ترسخ
التي ميكن حتقيقها منها ،وهي ّ
األسس السياسية لتبادل االمتيازات
عبر الدعم السياسي أو الوالء.
وهنــاك ســمة أخــرى مشــتركة
بني معظــم البلــدان النامية وهي

مكافحة الفساد

تخلفها علميــا ً ومعرفياً؛ مما يفضي أساســية فــي مكافحة الفســاد.
إلى الفســاد .وفي الواقع أن التخلُّف فعلى ســبيل املثال :جلــأت احلكومة
يشــجع علــى الفســاد؛ ألن األجور الســنغالية إلى إجراء إصالحات في
تشجع إدارة اجلمارك ،باســتخدام اختبارات
املنخفضة في اخلدمة املدنية
ّ
على الفســاد بني موظفي الدرجات االقتصــاد القياســي ،وتيســير
الدنيا ،وال يخفى أن األفراد -وبســبب هيكليتهــا ،واحلــد من الســلطات
نقــص الفرص في القطــاع اخلاص -التقديرية ملســؤولي اجلمارك ،فضالً
مييلون إلى العمل في اخلدمة العامة؛ عن إدخال احلوسبة؛ وكانت النتيجة
مما يزيد من احتمال مشــاركتهم في مذهلة إذ ســاعدت اإلصالحات على
املمارسات الفاســدة .ومن األسباب خفض مســتوى االحتيال بنســبة
األخــرى أيضــا ً انخفاض مســتوى كبيرة.
التعليــم فــي البلــدان النامية إذ لكــن حتديد االجتــاه الــذي يجب أن
يجعل املواطنني يجهلون حقوقهم؛ تتخذه اإلصالحات ال يشــكل سوى
مما يحرمهم من املشــاركة في احلياة جــزء مــن املهمــة؛ ألن الصعوبــة
الرئيســة تكمن فــي تنفيذها وهي
السياسية.
وعلى الرغــم من هذا املنــاخ القامت تتطلب اســتراتيجية فعالة؛ وعاد ًة
بســبب الفســاد نســتطيع حتديد يواجه التنفيذ نوعني من العقبات:
مكان وجــود العالجــات ،إذ إن مزيدا ً – العقبة األولى :اقتصادية ،وتتضمن
من الشفافية واملساءلة وإدارة املوارد إنشــاء هيئة حتقيق مع عــدد كبير
البشــرية على أســاس اجلــدارة في من املوظفني وأموال كثيرة؛ وبالتالي
اإلدارة العامــة وتقليل تدخل الدولة تستند عملية مكافحة الفساد إلى
في النشــاط االقتصادي هي مبادئ عملية التنمية نفسها.

– العقبة الثانية :سياسية ،بسبب أن
بعض السياسيني -بحكم وظائفهم
ومكانتهــم في منظومة الفســاد-
ســوف يتخذون موقفا ً ضد مكافحة
الفساد.
وعند مراجعــة الــدول التي جنحت
فــي مكافحــة الفســاد مثــل:
(إندونيســيا ،وكرواتيا ،وســلوفينيا،
والتفيا ،وليتوانيا ،وبوتســوانا ،وغانا،
وموريشيوس) ،جند أن هيئات املكافحة
الناجحــة اتّبعــت بعض املســارات
املشــتركة للتغلُّب على الفاسدين؛
ومتكنت من بناء املصداقية املطلوبة.
ّ
ومتكــن
آليــات الرقابــة الداخليــة
ُ
هيئات
وآليــات املســاءلة
القويــة
ُ
ِ
مكافح ِة الفساد من تنفيذ مهامها،
وجتنّب سوء اســتخدام الصالحيات
التــي ميكــن أن تضــرَّ مبصداقيتها،
كاإلجراءات املفيــدة التي تركز على
التوظيف ،والتدريب ،واإلدارة الفعالة
والنزيهــة ،فضالً عن ضمــان أعلى
املعايير األخالقية من قبل إدارة هيئة

مكافحة الفساد.
وليــس املطلــوب االســتعجال في
مالحقــة الفاســدين بقــدر ما هو
مطلوب جمــع االدلة الكافية إلثبات
الفســاد .على ســبيل املثــال ،لم
تعلن هيئــة مكافحة الفســاد في
إندونيســيا عن أول حالة لها إال بعد
عام من إنشــائها ،حيث أمضت ذلك
الوقت في اختيار موظفيها من خالل
املنافسة الشفافة ،مع إرساء قواعد
أخالقية عنــد تدريب احملققني ،ووضع
إجــراءات داخلية شــاملة .وإن جتنب
مثــل هذا النهج في بناء مؤسســة
أساسية للدولة قد يســ ّبب فسادا ً
داخليا ً فــي الهيئة التي من املفترض
أنها حتارب الفساد.
وال يخفى ما لدعم بقية مؤسسات
الدولة من أمر حاســم في مكافحة
الفســاد ،والتغ ّلب على الفاســدين
األقويــاء؛ وهنــا تظهر قوة وســائل
اإلعالم فــي تقدمي دعمها ،ولكن على
املدعني العامني فــي هيئة مكافحة

الفســاد تلقّ ي التدريبــات الكافية
في شــؤون العالقات اإلعالمية ونيل
املهارات املطلوبة للتحدث إلى وسائل
اإلعالم.
ومــن جانــب آخــر ،ميكــن لهيئــة
مكافحة الفساد تشجي ُع منظمات
اجملتمع املدني احمللية ملســاعدتها في
مواجهة الفاســدين ،وميكن للهيئة
التواصل مع مركز الشفافية الدولية
للحصــول على دعم أكبــر .ومن بني
األطراف األخرى التي تستطيع تقدمي
الدعم واإلســناد
مؤسسات الدولة،
ُ
مثل :السلطة القضائية ،أو الهيئات
املســؤولة عن املعلومات واالتصاالت،
أو اجلهات الفاعلة الدولية ،مثل :األمم
املتحدة ،واملنظمات املانحة.
إن بعــض هيئات مكافحة الفســاد
لديهــا مــن األدوات والدعــم مــا
تســتطيع أن تتنــاول قضايــا بارزة
تشمل مســؤولني رفيعي املستوى،
ومجموعات املصالح البــارزة ،ولكن
كثيرا ً ما تتمتع هيئات أخرى والسيما

احلديثة منها بقدر أقل من املصداقية
والقدرة السياسية.
وفي كلتــا احلالتــن ،ينبغــي على
مســؤولي هيئات مكافحة الفساد
أن يَزِن ُــوا إيجابيات مقاضاة كل حالة
وســلبياتها بدقو وبحذر شــديدين؛
ألن رد الفعل العكســي غير املتوقع
واالنتقــام ميكن أن يضعفــا أو يدمرا
الهيئــة ،كمــا حصــل مــع دائرة
التحقيقات اخلاصة في ليتوانيا بعد
التحقيق مع سياســيني فــي املدة
التي ســبقت االنتخابات عام ،٢٠٠٤
إذ لم يكن لديها من تغطية وســائل
اإلعالم والدعم العام املطلوب لتجاوز
الضغط الذي واجهتــه .وعلى إثرها
اســتقال مديــر الهيئة ،وتســببت
احلادثة في نهج ضعيف الرؤية يؤكد
تيســيرَ العمليات البيروقراطية في
احلكومة.
وتتطلب احملاكم درج ًة عالي ًة من األدلة
إلدانة شخص ما جلرمية فساد ،وأكثر
من ذلــك إذا كان األمر يُعالج من قبل
سلطة عالية املستوى مثل مجلس
النــواب؛ لذا فإن أســاليب التحقيق
اخلاصة -مثل التنصت على املكاملات
الهاتفيــة -ضرورية للغاية للتحقيق
في قضايا الفســاد ،حيث إن احملاكم
في دولة مثل تشــيلي على استعداد
لقبول املكاملــات كدليل واضح أكثر
من االفتراضات.
ولذلــك ،يجب أن تكون هــذه األنواع
من األساليب متاحة دائماً؛ للسماح
للمدعني العامــن ببناء قضية قوية
ميكنها التغلُّب على املعايير العالية
التي تتطلبها احملاكــم لإلدانة؛ وتبرز
هنا أهمية التشــريعات النيابية في
إدخال مثل هذه التقنيات في متابعة
قضايا الفساد.
وهناك شيء واحد مؤكد هو ال ميكن
حل مشــكلة الفســاد في البلدان
الناميــة مثل العراق بســهولة عن
طريــق تطبيــق هياكل مشــابهة
لهياكل مكافحة الفساد التي تعمل
في البلدان املتقدمة؛ إذ إن اخلبرة التي
اكتسبتها البلدان املتقدمة من حيث
التشريع ،وقوانني املشتريات العامة،
وإجراءات الرقابــة هي ق ّيمة ،ولكنها
مجرد عنصر تقني في عملية تغيير
أكثــر تعقيــدا ً بكثير ،وإن الفســاد
يعتمد علــى التنميــة االقتصادية؛
يتعي علــى العراق أن يضع
وبالتالي
ّ
استراتيجيته اخلاصة التي من خاللها
ميكن أن تــؤدي إلــى دورة فاعلة من
التنمية واحلكم الرشيد.
*مركز البيان للدراسات والتخطيط.

الطاقة من أجل الصالح العام
جيفري ساش*
تشكل األزمة املناخية التي يواجهها
العالم اآلن انعكاســا ألزمة أوســع
نطاقا :اخللط العاملي بني الوســائل
والغايات .فنحن نواصل اســتخدام
الوقــود األحفوري ألننا قــادرون على
استخدامه (الوســيلة) ،وليس ألنه
مفيد لنا (الغاية).
وهــذا اخللــط هــو الســبب الذي
دفع البابــا فرانســيس والبطريرك
املســكوني بارثولوميــو إلى حتفيزنا
للتفكيــر بعمق حول مــا هو مفيد
حقا للبشرية ،وكيفية حتقيقه .في
وقت ســابق من هذا الشهر ،دعا كل
مــن البابا والبطريرك قــادة األعمال
والعلماء واألكادمييني إلى روما وأثينا،
على التوالي ،للتعجيل باالنتقال من
الوقــود األحفوري إلى طاقة متجددة
آمنة.
فــي القســم األعظم مــن العالَم
اليوم ،انحرف الغرض من السياسة،
والتكنولوجيــا.
واالقتصــاد،
فالسياســة ي ُ َ
نظر إليهــا على أنها
مصارعة على الســلطة مســموح
فيها بــكل شــيء ،واالقتصاد على
أنه اندفاع ال هوادة فيه وال شــفقة
إلى الثــروة ،والتكنولوجيا على أنها
أكسير ســحري لتحقيق املزيد من
النمو االقتصادي .وفي حقيقة األمر،
وفقا لفرانســيس وبارثولوميو ،نحن
في احتياج إلى السياسة واالقتصاد
والتكنولوجيا خلدمــة غرض أعظم
كثيرا من السلطة ،أو الثروة ،أو النمو
االقتصادي .نحن في احتياج إلى كل
هــذا لتعزيز رفاهية اإلنســان اليوم
ورفاهية أجيال املستقبل.
ورمبــا تكون أميــركا األكثــر خلطا
وارتبــاكا .فالواليات املتحــدة اليوم
تتمتــع بثــراء أبعــد مــن اخليــال،
حيث يعــادل كل من دخل األســرة
املتوســطة ونصيب الفرد في الناجت
احمللــي اإلجمالــي ما يقــرب من 60
ألف دوالر أميركي .وبوســع الواليات
املتحــدة أن حتصل على كل شــيء،
ولكن بدال مــن ذلك ،جند أن ما لديها
اليوم هو التفاوت املتزايد في الدخل،
وانخفاض متوســط العمر املتوقع،
وارتفــاع معدالت االنتحار ،وانتشــار
وباء الســمنة ،واجلرعات الزائدة من
املــواد األفيونيــة ،وإطــاق النار في
املدارس ،واالختــال االكتئابي ،وغير

مخاطر الطاقة االحفورية في تلوث البيئة

ذلك من العلل اخلطيــرة .وفي العام
املاضي ،تكبــدت الواليــات املتحدة
خسائر قدرها  300مليار دوالر بسبب
كوارث مرتبطة باملنــاخ ،مبا في ذلك
ثالثة أعاصير ضخمة ــ وقد ارتفعت
وتيــرة وحدة هذه األعاصير بســبب
االعتمــاد علــى الوقــود األحفوري.
ومتتلــك الواليــات املتحــدة القوة
الهائلة ،والثروة ،والنمو ،لكنها تعاني
رغم ذلك من تراجع الرفاهة.
الواقع أن اقتصــاد الواليات املتحدة
خاضع لســيطرة جماعات الضغط
التابعة للشركات الكبرى ،مبا في ذلك
شــركات النفط الضخمــة .ويجري
تخصيــص املوارد بال هــوادة لتطوير
املزيد مــن حقول النفط والغاز ،ليس
ألنها مفيــدة ألميــركا والعالم ،بل
ألن املساهمني واملديرين في إكسون
موبيل ،وشيفرون ،وكونوكو فيليبس،
وغيرها من الشركات ،يطالبون بهذا.
ويعمل ترمب وأتباعه يوميا لتقويض

االتفاقيــات الدوليــة والضوابــط
التنظيميــة احمللية التي كان الهدف
منها التعجيــل بالتحول من الوقود
األحفوري إلى الطاقة املتجددة.
أجــل ،نحن قادرون علــى إنتاج املزيد
من النفط ،والفحــم ،والغاز .ولكن
ألي غرض؟ ليس من أجل ســامتنا:
فمخاطر االنحباس احلراري الكوكبي
تخيم على رؤوســنا بالفعل .وليس
ألننــا نفتقر إلى البدائــل :فالواليات
املتحــدة تتمتــع بوفرة مــن الرياح،
والطاقــة الشمســية ،والطاقــة
املائية ،وغير ذلك من مصادر الطاقة
األولية التــي ال تســبب االنحباس
احلراري الكوكبي .املؤســف في األمر
أن االقتصــاد األميركي حتول إلى قوة
جبــارة خارجة عن الســيطرة ،وهو
يطارد الثروة النفطية ويعرض قدرتنا
على البقاء خملاطر جسيمة.
والواليــات املتحدة ليســت وحدها
بطبيعــة احلــال في هــذه املطاردة

اجملنونة للثروة والرفاهة .إذ يتســبب
اخللط بني الوســيلة والغاية نفسها
في السعي إلى حتقيق الثراء السريع
في دفع األرجنتني ،التي تســتضيف
قمة مجموعة العشــرين في وقت
الحق مــن هذا العــام ،إلى مالحقة
مشاريع اســتخراج الغاز الطبيعي
باالســتعانة بتكنولوجيا التكسير
الهيدروليكي ،مع كل ما يرتبط بهذا
من مخاطر مناخية وبيئية ،بدال من
اســتغالل إمكانياتها السخية في
طاقة الرياح ،والطاقة الشمســية،
والطاقة املائية .ونفس فساد الغرض
هــو الذي يجعل احلكومــة الكندية
تضمن مشــروع خــط أنابيب جديد
لتصدير إنتاجها من الرمال النفطية
امللوثة واملكلفة إلى آســيا ،في حني
تقلــل من اســتثماراتها في مصادر
الطاقة املتجددة الضخمة في كندا.
فــي اجتماعــه مــع املســؤولني
التنفيذيــن فــي شــركات النفط

والغاز الكبرى ،قال لهم فرانســيس:
«ال ينبغي لرغبتنــا في ضمان توفير
الطاقــة للجميع أن تــؤدي إلى تأثير
غير مرغــوب يتمثل في سلســلة
مــن التغيــرات املناخيــة املتطرفة
الناجمــة عــن ارتفــاع كارثــي في
درجــات احلــرارة العامليــة ،وبيئــات
أشد قســوة ،ومســتويات متزايدة
من الفقر» .وأشــار إلى أن شــركات
النفط منهمكة في «بحث متواصل
عــن احتياطيات جديــدة من الوقود
األحفــوري ،في حني حثــت اتفاقية
باريس بوضوح على اإلبقاء على أغلب
الوقود األحفوري حتــت األرض» .كما
ذ ََّكر فرانسيس املسؤولني التنفيذيني
بأن «احلضارة حتتاج إلى الطاقة ،ولكن
ال ينبغي الستخدام الطاقة أن يدمر
احلضارة!».
كمــا أكد فرانســيس علــى البعد
األخالقي لهذه املشكلة:
«إن االنتقال إلــى الطاقة النظيفة

التي يســهل الوصــول إليها واجب
ندين به للماليني من إخواننا وأخواتنا
فــي مختلف أنحــاء العالَم ،والدول
األكثــر فقــرا وأجيال لم تــأت بعد.
ولن يتســنى لنا حتقيق تقدم حاسم
على هذا املســار في غيــاب الوعي
املتزايــد بأننا جميعا جزء من أســرة
إنسانية واحدة ،توحدنا روابط األخوة
والتضامــن .ومــن خــال التفكير
والعمل انطالقا مــن رغبة ثابتة في
تعزيز هذه الوحدة اجلوهرية نستطيع
أن نتغلــب على كل االختالفات ،ومن
خالل غرس حــس التضامن العاملي
بني األجيــال ،نســتطيع أن ننطلق
حقا وبعزميــة ثابتة على الطريق إلى
األمام».
بينمــا كان فرانســيس مجتمعــا
من املســؤولني التنفيذيني في روما
األســبوع املاضــي ،كان بارثولوميو
مجتمعــا على نحو مماثــل مع قادة
املؤسســات العلميــة ،وهيئــات

األمم املتحــدة ،وممثلــي األديــان في
اليونان والبيلوبونيز ،لرســم مســار
إلى الســامة البيئية .كما شــدد
بارثولوميو على الشواغل األخالقية
اجلوهرية .فقال« :ال ميكننا أن نحكم
علــى هويــة أي مجتمــع ومقياس
أي ثقافة مــن خالل درجــة التطور
التكنولوجي ،أو النمــو االقتصادي،
أو البنيــة األساســية العامــة .بل
تتحدد هيئة حياتنا املدنية وحضارتنا
وي ُ َ
حكم عليها فــي املقام األول تبعا
ملــدى احترامنا للكرامة اإلنســانية
وسالمة الطبيعة».
الواقع أن أتباع الكنائس الشــرقية
الذيــن يتجاوز عددهــم  300مليون
نســمة ويقودهــم البطريــرك
املســكوني يعيشــون في مناطق
تواجــه مخاطــر قصــوى بســبب
االنحباس احلراري الكوكبي :موجات
احلرارة الشــديدة ،وارتفاع منســوب
مياه البحر ،وموجات اجلفاف املتزايدة
الشــدة .وتعانــي منطقــة البحر
األبيض املتوسط بالفعل من ضائقة
بيئية وهجرة قســرية مــن مناطق
الصراع .ومــن الواضح أن تغير املناخ
بال ضابط أو رابط ــ والذي ســاهم
بالفعل في تأجيج الصراعات ــ من
شأنه أن يقود املنطقة إلى كارثة.
افتتــح بارثولوميــو مؤمتــره فــي
األكروبوليس ،قلب أثينا القدمية ،حيث
َعرَّف أرســطو األخالق والسياســة
قبل  2300سنة باعتبارهما مسعى
إلى الرفاهة .كتب أرســطو« :ينبغي
للمجتمع السياســي أن يسعى إلى
حتقيق أقصى قدر ممكــن من اخلير».
وال يتحقــق هذا إال مــن خالل رعاية
وتنمية فضائل املواطنني.
في مناسبة شــهيرة ،قارن أرسطو
بني منطني من املعرفة :الدراية الفنية
واحلكمــة العمليــة .وقــد أعطانا
العلماء واملهندسون املعرفة الفنية
الالزمة لالنتقال الســريع من الوقود
األحفوري إلى الطاقــة اخلالية متاما
مــن الكربــون .ويحثنا فرانســيس
وبارثولوميــو علــى إيجــاد احلكمة
العملية ،إلعادة توجيه سياســاتنا
واقتصاداتنا نحو الصالح العام.
* أستاذ التنمية املستدامة وأستاذ
السياســات واإلدارة الصحيــة في
جامعة كولومبيا.
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جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

الدولة والسالح
من التعريفات الكالســيكية املشهورة عن الدولة أنها
(جهاز العنف الشــرعي والوحيد) ،وعندما نقتفي سير
تطور هذا اجلهاز (الدولة) وعالقته بالعنف والسالح ،جنده
مشوارا ً ملتبســا ً ومرتبكاً ،إذ لم تنجح الدولة احلديثة
ومشــروعها في العراق بتحقيق هذا الشــرط األساس
لوجودها وفرض هيبتها ،ليس هذا وحســب ،بل متكنت
عصابات العنف املنظم ،واخلارجة على القانون ،من فرض
هيمنتها املطلقة على الدولة نفسها ،وألكثر من أربعة
عقــود ( )2003-1963كما حصل مع البعث وذروة جتربته
التي استأصلها املشــرط اخلارجي ربيع العام  ،2003أي
"جمهورية اخلوف" .بكل تأكيد هناك حزمة من الشروط
املوضوعية والذاتية التي وقفت ،وما زالت خلف كل ذلك
اإلخفاق الذي رافق جتربة بناء الدولة احلديثة والقادرة على
فرض القانون وهيبة مؤسساتها القضائية والدستورية.
وميكــن التعرف على ذلك في نوع التركة واألنقاض ،التي
خلفتهــا أربعة عقود مــن الهيمنــة املطلقة للنظام
املباد ،وفواتير حروبه وحرائقه املشــتعلة الى يومنا هذا،
وقد مثلت عصابــات داعش واحتاللهــا ألكثر من ثلث
األراضي العراقية؛ ذروة ذلك االنفالت للعنف والســاح
خارج الدولة وقوانينهــا ،لكن بعد نهاية ذلك الكابوس،
وجناح القوات املســلحة واألجهزة األمنية من اســترداد
شيء من هيبتها ومكانتها ،وجناح العراق في كسب ثقة
اجملتمع الدولي ،نكون أمام فرصة ال تقدر بثمن الستئناف
مشــروع بناء الدولة احلديثة وحصر الســاح بيدها ،ال
ســيما وأننا أمام حتديات ما يعــرف مبرحلة البناء وإعادة
اإلعمــار ،والتي تتنافر شــروطها ومتطلباتها ،ومظاهر
العسكرة املنفلتة واملتسللة لكل تفصيالت حياتنا.
إننا اليوم أمام مهمة مواجهة كل أشكال هذا الطاعون
(العســكرة) املتفشــي ال خارج الدولة ومؤسســاتها
املتخصصة (العســكرية واألمنية) وحســب ،بل داخل
الدولة أيضاً ،والتي تورمت بشكل غير طبيعي والسيما
بعد ظهــور عصابات داعش واحتاللهــا للموصل وعدد
مــن املدن العراقية حزيران من العــام  .2014لقد عانينا
كعراقيني من هذا الوباء ،بشــكل ال مثيل له ،وآن األوان
للتصدي اجلاد واملســؤول له وآلثــاره املدمرة على حاضر
ومســتقبل البلد .قد تبدو مثل هذه الدعوات؛ طوباوية
وبعيدة عن الواقع ،مــع النتائج التي متخضت عنها آخر
انتخابات تشــريعية فــي البلد ،حيث تصــدر نتائجها
االئتالفــات املدججة بالفصائل والســرايا املســلحة
(سائرون والفتح) ،لكن تلك املعطيات تؤكد على ضرورة
حســم مثل هذا امللف اخلطير على حاضر ومســتقبل
مشــروع الدولة العراقية بعد التغيير .البعض يقول إن
تشــكيل هذين االئتالفني للكتلة األكبر سيساعد على
حتقيق مبدأ حصر الســاح بيد الدولــة ،لكن التجارب
والواقــع يشــيران الى غير ذلــك متاماً ،ولنــا بالتجربة
اللبنانية مثاال ً واضحا ً علــى النتائج التي تتمخض عن
تلقف الكتل ذات األجنحة املسلحة ملقاليد أمور الدولة
ومؤسساتها احليوية ،كما أن ادعاءات نزع هذه الفصائل
السلحتها وحل تشكيالتها طوال أكثر من  15عاما ً على
"التغيير" ،قد أكدت غير ذلك متاماً .كما أن اإلصرار على
اقتفاء أثر الصيغة اللبنانية ونظامها السياسي القائم
على أساس احملاصصة الدينية والطائفية ،يعني احلكم
على ما تبقى مــن العراق باالنحدار صوب اجملهول واملزيد
من التشــرذم والضياع .لم يعد لدينــا املزيد من الوقت
والفرص والثروات ،كــي نبددها مع هذا الوباء الذي فتك
بأفضل وأجمل ما لدينا من خصائص ومواهب وتطلعات،
ويزيد الوضع ســوءا ،أن املرحلة املقبلة ستحمل معها
حتديات مصيرية في مجال النفط واملياه وما يرافقها من
مخاطر جسيمة ،لن ننجو منها من دون متكننا من إيجاد

البصرة تحتفل بيوم الصحافة العراقية أخبــارهــــــــــم
البصرة  -سعدي السند:
توافــد عــدد كبيــر مــن صحفيي
البصــرة الى مقر نقابتهــم (نقابة
الصحفيني العراقيــن في البصرة)
حلضــور احتفالية الفرح التي أعدها
فرع النقابــة بذكرى عيد الصحافة
العراقيــة ،والذي يعود الى يوم صدور
أول جريــدة في العراق عــام 1869م
وكانت جريدة الزوراء.
ألقى الزميل عبــاس الفياض رئيس
نقابــة الصحفيــن العراقيني في
البصــرة كلمــة رحب مبســتهلها
بالضيــوف الذيــن حضــروا مــن
مؤسســات الدولة ،ومــن منظمات
اجملتمع املدني لتقدمي التهاني ،وقدموا
باقات الورد الى النقابة باملناســبة.
فضال عن الزمــاء الصحفيني وأكد:
تبدأ قصة الصحافــة العراقية مع
تعيــن الوالــي مدحت باشــا على
العــراق ،إذ جلب معــه مطبعة من
باريس ،وصارت تطبــع فيها اجلريدة،
ثم أســس بعدها مدرسة صناعية
في بغداد ،وكان من بني أهدافها سد
حاجة املطبعة مــن العمال الفنيني
واملرتبــن ،وكان الهــدف األســاس
للجريدة ،إعادة الثقة املفتقدة ما بني
املواطن والسلطة.
وتابع :يشــكل ظهور هــذه اجلريدة
عالمة حتول بارزة وانعطافة للتحول
الى احلياة احلضاريــة ،والتقدم الذي
كان يتســارع في العالم ،وال سيما
فــي أوروبا ،وكانت الــزوراء صحيفة
رســمية أسســها الكاتــب أحمد
مدحت أفنــدي ،وهــو أول من تولى
رئاســة التحرير فيها ،وتوالها بعده
عــزت الفاروقــي ،وأحمد الشــاوي
البغــدادي ،وطه الشــواف ،ومحمد
شكري اآللوسي ،وعبد اجمليد الشاوي،
وجميل صدقي الزهاوي.
اهتمــت الزوراء بنشــر أخبار تتعلق
بالشــؤون الداخليــة واخلارجيــة

بول مكارتني

يعد النجــم العاملي بول
مكارتني واحــد من أهم
أيقونات املوسيقى والغناء
فــي العالــم ،وينتظــر
أعماله الفنية املاليني من
شتى األعمار.
أطلق بول مكارتني البالغ
من العمر  76عاما أغنيتني
جديدتني وهمــا " I Don’t
 ، " Knowو " Come On
 " To Meوتعد مفاجأة من
العيار الثقيل لكل محبيه
وعشاقه ،وهي اآلن متاحة
علي ". " iTunes
وأشــارت املواقــع الفنية

جانب من االحتفالية
بالدرجة الرئيســة ،إضافة الى نشر
الفرمانــات ومقاالت في الشــؤون
الثقافية والسياسية والصحية.
وتعد الزوراء مصــدرا تاريخيا مهما
لتقييــم األوضــاع السياســية
واالجتماعية الســائدة فــي العراق
في تلك الفترة .وقــد صدرت الزوراء
بأربع صفحات من احلجم املتوسط،
وكانــت جــز ًءا مــن آليــة اإلدارة
العثمانية ،فهــي تابعة إداريا وماليا
إلدارة الواليــة ،وكان العاملون فيها
من اجلهــاز الوظيفي احلكومي ،ومن
ثم كانت تع ّبر عن سياســة الوالية،
فلم يظهر في الصحيفة ما يتعارض

القضائيــة باءت بالفشــل ،كون
املســألة صــادرة عــن القضاء
اللبناني ،و ليــس القوى األمنية
وحدها .
وأفادت املعلومــات إلحدى املواقع
اإلخباريــة الفنيــة ،أن جميــع
التأكيدات التي وصلت إلى أصالة
بأن موضوع الفحــص انتهى في
املطــار ،لم تقنعها بزيــارة لبنان
مرة جديــدة ،بخاصة بعد وصول
معلومــات إليها تفيد أن ثمة من
يستهدفها في بيروت على خلفية

مــن علــى األرضية
املمطرة.
و ا ر تطمــت
ســيا ر ة

مواقفهــا السياســية
املعارضة للنظام السوري.
وأوضحــت املعلومــات أن
اجلهة التي كانت تريد تكرمي
أصالة اســتبدلت اســمها
باســم آخر من مصر من ًعا من
مواجهة أي إحراج في اللحظة
األخيــرة ،بخاصــة أن احلدث
التكرميي ضخـــم ج ًدا
و ســيقام فـــي
ا لعـا صمـــة
بيروت.

فيس بوك "يفتح" العيون
المغلقة في الصور

الصباح الجديد  -وكاالت:
طور فيس بوك طريقة مبتكرة "إلنقاذ"
الصور التي يرمش فيها األشخاص عن
طريق اخلطأ.
واســتعمل فريق من مهندسي فيس
بــوك تقنيــة جديــدة تســمى "'in-
 ،"paintingحيــث يعمــل البرنامــج
على اســتبدال العــن املغلقة بأخرى
مفتوحة ،ولكــن بطريقة تبدو واقعية
بشكل ملفت للنظر.
وقام املهندسون بتدريب نظام التعلم
اآللي ،الــذي يســمى " Generative
 ،"Adversarial Networkإلعــادة فتح
العيون املغلقة تلقائيا.
ويتــم تدريب اثنــن من الشــبكات

مع السياســة العثمانية ،ألن الزوراء
لــم تكن صحيفــة رأي ،وال تنشــر
أفكارا ال تنسجم مع سياسة اإلدارة
احلاكمة ،وفــي الواقع كانت معظم
مواد اجلريدة مكرسة لنشر األنظمة
والقوانــن واملراســيم واإلعالنــات
الرسمية واألهلية.
وقد اســتمرت في الصــدور مدة 48
عاماً ،حتى بلغ مجموع ما صدر منها
( )2607أعداد ،إذ صــدر العدد األخير
فــي  / 11آذار 1917 /وبقيــت اجلريدة
الوحيــدة فــي بغداد ،حتــى صدور
الدســتور العثماني ســنة 1908م
حيث ظهرت في العراق عدة صحف

باللغة العربية.
ألقى بعــد ذلك الزميل فاروق حمدي
مــن رواد الصحافــة فــي البصرة
محاضــرة عــن تاريــخ الصحافة
العراقيــة ،وتاريــخ الصحافــة في
البصرة بنحو خاص ،مستعرضا اهم
الصحف التي صــدرت في البصرة،
ورؤســاء حتريرها ،واهم األسماء التي
عملــت فيهــا مــن رواد الصحافة
البصرية ،ودور الصحفيني في االرتقاء
باملهــام الصحفية التــي تتطلبها
املهنــة ،وأهــم احملطــات التي مرت
بهــا صحافة البصــرة ،جرت بعدها
مداخالت من احلضور الكرمي.

غطرسة امرأة تحطم فيراري بسبب فيديو
الصباح الجديد  -وكاالت:
حطمت مرأة صينية ســيارة من نوع
فيــراري ،بعد دقائق من اســتئجارها،
عندما فقدت السيطرة على السيارة
باهظــة الثمــن فــي إحــد الطرق
السريعة.
وأظهــرت لقطات "مروعــة" حلظة
اصطدام الســيارة الرياضية بحاجز
حديدي مبنتصف الطريق ،بعد االنزالق

العصبية علــى التعرف على عيون
املســتخدمني في مليونــي صورة،
وإعادة إنشــائها من خالل الرجوع
إلى مجموعة من الصور املرجعية،
اذ يتم جمع املعلومات عن لون جلد
املســتخدم ،وشــكل العني ،ولون
القزحية.
وقــدم نحــو  200ألف شــخص
صورهم للدراســة ،كما شملت
مجموعة بيانات منفصلة لـ 100
ألف صورة للمشاهير.
وقال الباحثون إنــه ليس هناك
شك في أن اخلوارزميات الواقعية
إلعــادة تصحيح معالم الوجه،
تعد موضوعا بحثيــا متناميا
فيما يتعلق بتقنيات الكمبيوتر
املتطورة والتعلم اآللي.
وأضافــوا أن خوارزميات إعادة
التنقيــح اســتعملت على
نطاق واسع في مهام متعددة،
مبا في ذلك إزالة اللون األحمر
من العيــون ،والشوائــــب،
والتالعـــب مبيـــزات الوجـه،
ماكيـــاج
وتصميــم
اصطناعـي.
ومــن غيــر الواضــح مــا إذا
كان فيــس بــوك يخطــط
إلطالق التكنولوجيــا اجلديدة
لالســتعمال علــى منصــات
التواصل االجتماعــي اخلاصة
بالشركة األم.

مثل " جاســت جيرد " و
"  " wuwmأن األغنيتــن
اللتــن أطلقهما النجم
الشهير من ألبومه اجلديد
الذي ســيطلقه السابع
من شهر أيلول /سبتمبر
املقبل.

شذى حسون

أصالة نصري ترفض تكريم بيروت
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت معلومــات خاصة أن
الفنانة الســورية أصالة نصري
اعتذرت عــن القبول بتكرمي جديد
فــي العاصمــة بيــروت نتيجة
استمرار موضوع الفحص اخملبري
اإلجباري في مطــار رفيق احلريري
الدولي .
وأشــارت املصادر الــى أن جميع
املســاعي التي صبــت في خانة
إلغــاء مكتــب مكافحــة املواد
اخملدرة العامة في وحدة الشرطة
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الســيدة الصينيــة
باحلاجــز بقوة ،قبل
أن تصطــدم
بســيارة من
نــوع "بي
أم دبليو"
علــى
الطــرف
اآلخر من

الطريق ،فــي مدينة وينلنغ الصينية،
وذلك بعــد دقائق مــن إخراجها من
محل التأجير.
وظهرت الســيارة "فيراري  ،"458التي
يبلغ سعرها  663ألف دوالر ،محطمة
من األمام ،عقب احلادث.
وقالــت صحيفــة "ديلي ميــل" إن
السيدة الصينية ظهرت وهي تتباهى
بســيارتها املســتأجرة ،فــي فيديو

شــاركت املطربــة
شــذى
العراقيــة
حســون ،عبر حسابها
الشخصي مبوقع الصور
الشــهير "إنستجرام"
صورتها برفقة والدها.
وعلقت حســون ،على
الصــورة قائلةLove" :
 ،"my Dadyفيمــا
القت الصــورة إعجاب
جمهور شــذى وقاموا
مبشاركتها على نطاق
واسع.
وكان لشــذى جنــاح
وشــهرة واســعة في
اخلليــج العربــي بعــد
مشاركتها في جلسات
وناسة اخلليجية التابعة

لقنــاة إم بي ســي K
حيث غنت أجمل عشر
اغانــي مــن الفلكلور
العراقــي القــدمي ،التي
لم يسبق لفنان ان قام
بإعــادة احيائهــا مثل
اغنية انا املســيكينة،
ونبعة الريحــان ،وجينا
من بغــداد ،ويا ام عيون
حراكة.

عمرو عبد الجليل
حل الفنــان القدير عمرو
عبد اجلليــل ،ضيفا على
ندوة صحفيــة وإعالمية
بحضــور عــدد كبير من
املؤسســات الصحفيــة
املتعــددة ،والقنــوات
الفضائيــة ،فــي لقــاء
مفتــوح أداره الكاتــب
الصحفي أحمد عارف.
وكرمت جريدة "الدستور"،
الفنان عمــرو عبد اجلليل
عن شــخصية "حربي"،
التي جسدها ضمن أحداث
مسلســل "طايع" ،خالل

السباق الرمضاني املاضي،
وقام الدكتور محمد الباز
رئيــس مجلســي اإلدارة
والتحريــر للمؤسســة،
بإهداء درع التكرمي للفنان
عمرو عبد اجلليل.

فئران تأكل وجبة بقيمة تزيد
على  19ألف دوالر
الصباح الجديد  -وكاالت:
قالــت الشــرطة إن فأرا
واحدا في األقل تســلل عبر
ثقــب فــي اجلــزء اخللفي من
ماكينة صراف آلي بشمال شرق
الهند ،وتسبب بتمزيق عمالت
تزيــد قيمتها على
 19ألــف دوالر
أميركي.

ونقلت "األسوشــيتد برس" عن
مراقــب الشــرطة فــي مدينة
تينســوكيا ،موغــدا جيوتــي
ماهانتــا ،قوله إنــه عندما وصل
فنيون إلصالح جهــاز صراف آلي
تابع للبنك املركزي الهندي ،عثروا
على فئران ميتة بداخله ،وعمالت
ورقية هندية ممزقــة بقيمة تقدر
بنحــو  1.3مليون روبية ،أو ما يزيد

على  19000دوالر.
وكانــت الفئران قــد دخلت إلى
الصــراف اآللي من خــال ثقب
صغير إلدخال الكابالت.
ويجري البنك حاليا حتقيقا ملعرفة
األســباب التي أدت إلــى تخريب
الفئــران لهــذا املبلغ مــن املال،
وبحــث اتخاذ إجــراءات حتول دون
تكرار وقوع مثل هذه احلادثة.

المونديال يخفض اإلقبال
على السينما في روسيا
الصباح الجديد  -وكاالت:
انخفضت عائدات شبابيك التذاكر
في دور الســينما الروســية ،ويقدر
اخلبراء أن الســبب يعود إلى انطالق
مونديال.-2018
وحســب املعلومــات الــواردة من
مؤسسة الســينما الروسية ،فإن
فيلم اخليال األميركي "جوراســيك
بــارك  "2جنى في األســبوع األول
لعرضــه 700 ،مليــون روبــل .فيما
انخفضت عائدات شباك تذاكره في
األسبوع الثاني ،إلى  210ماليني روبل.
وجاء في تقرير نشــرته مؤسســة
السينما الروســية أن املونديال لم
يؤثر على عائــدات األفالم األميركية
فحسب ،بل وعلى عائدات شبابيك
التذاكر لألفالم الروسية أيضا.
وعلى ســبيل املثــال فــإن فيلم

"الصيف" من إخراج ،كيريل سريبرينيكوف،
الذي عرض فــي الوقت نفســه مع فيلم
"جوراسيك بارك  ،"2جنى في األسبوع األول
 45.5ماليني روبل ،ثم انخفضت عائداته في
األسبوع الثاني إلى  17مليون روبل فقط.

تبرعات بأربعة ماليين دوالر لبعوض
الصباح الجديد-وكاالت:
تبرع مؤسس مايكروسوفت ،بيل
غيتس ،بأربعة ماليني دوالر لدعم
مشروع يحارب مرض املالريا ،وذلك
بإنتاج بعوض يدمر نفســه ذاتيا،
قبل أن يبلغ عمرا يســتطيع فيه
اللسع.
وبحســب ما نقلــت صحيفة
"ديلــي ميــل" البريطانيــة،
فــإن غيتــس دعــم مختبــر

"إكســيتيك" البريطاني الذي يعكف على
تطوير تقنية ،تضمــن نفوق أنثى البعوض
قبل أن تصل إلى العمر الذي تستطيع فيه
اللسع.
وتقوم تقنية اخملتبر على نقل جني وراثي إلى
أنثــى البعوض ،ألجل احلد مــن ذريتها عند
إطالقها في اخلارج.
وأظهرت جتارب أن التقنية اجلديدة قد قللت
من البعوض الناقل ملرض "زيكا" في بعض
املناطق بنسبة  90في املئة.

