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مقترح عراقي بتخصيص يوم

يقتربون من تشكيل الكتلة األكبر بانضمام قوائم أخرى

تحالف النصر وسائرون والفتح من أجل حكومة
ّ
تمثل المواطنين وليست ملكًا لألحزاب

بغداد  -وعد الشمري:
وصلــت التفاهمات بــن الكتل
السياسية إلى مرحلة متقدمة،
بتحالف ائتالف النصر مع سائرون
وصار باإلمكان تشــكيل الكتلة
النيابيــة األكبر مبجــرد انضمام
بعض اجلهات السياســية اليه،
ومبجــرد إعــان التحالــف بني
قائمتي النصر وســائرون ،أكدت
قائمة الفتح أنهــا جزء من هذا
املشروع ،مشيرة إلى أن الهدف،
تشــكيل فريق جبهة سياسية
تبتعد عن الطائفية وتنطلق إلى
الفضاء الوطني.
وقال املتحدث الرســمي لقائمة
النصــر حســن العادلــي إن
"التحالف الذي اعلن عنه أمس
االول بــن النصر وســائرون كان
نتيجــة حــوارات متعــددة مع
جميع االطــراف ،ونــواة صلبة
للكتلة االكبر ،وخطوة متقدمة
بهذا االجتاه في تعجيل تشكيل
احلكومة املقبلة.
وأضاف العادلــي في حديث إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "احلوارات
مستمرة ،وهذا التحالف ال يؤثر
في املباحثــات الثنائية واجلانبية
مع الكتل والكيانات السياسية
االخرى".
وأشار إلى "امتالك حتالف النصر
بجميع مكوناته نفســا تعاونيا
وتضامنيا باجتــاه الكافة ،وليس
هناك استبعاد أو اقصاء".

ولفت العادلي أن "الدولة مقبلة
علــى مرحلــة خطيــرة داخليا ً
وعلى املستوى االقليمي ،والعراق
بحاجة إلى خارطة طريق واضحة
املعالم للمرحلة املقبلة".
ويأمــل املتحدث باســم كتلة
النصــر بــأن "تكــون نتائــج
التحالفات احلاليــة مبنية على
اســس قويــة وتخــص جميع
ملفات الدولة".
وخلص العادلي الــى القول بإن
"النقاط التي ذكــرت في البيان
ليست نهائية ،ألن هناك ملفات
اخرى يجــري العمل عليها لكي
يتم االعالن عنها قريباً".
مــن جانبــه ،ذكر القيــادي في
منظمة بــدر ،كرمي النوري ذكر أن
"التحالف بني ســائرون والنصر
هو امتــداد وتواصل مع االئتالف
الذي يضم ايضا ً تيار الفتح".
وتابع النــوري فــي تصريح إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "النقاط
التي اعلــن عنها خــال املؤمتر
الصحفــي بني الســيد مقتدى
الصــدر ورئيــس الــوزراء حيدر
العبادي هي ذاتها التي مت االتفاق
عليهــا بــن قائمتي ســائرون
والفتح".
وأكــد أن "الباب فــي االنضمام
إلى مشــروع الكتلــة النيابية
االكثــر عددا ً مفتوحــا ً للجميع
وهو ما اشــرنا اليه في اكثر من
مناسبة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفــت وزارة التجــارة ،أمس األحد،
زيادة أجور إجازات االستيراد وللمواد
كافة ،مشددة على أنها ستالحق
كل من يحاول االفتراء عليها.
وقــال مدير عام الشــركة العامة
للمعــارض واخلدمــات التجاريــة
التابعة للوزارة هاشم محمد حامت

سليمة وعوضنا أصحابها

جانب من االعالن بني حتالف سائرون والنصر
وبني النــوري أن "دخــول النصر
ضمــن ائتالفنــا مع ســائرون
ليــس نهاية الطريــق ،فبأمكان
كتــل اخرى ان تنضــم الينا في

مشروعنا الوطني".
وزاد بــأن "القضيــة اخذت بعدا ً
اخر بعيدا عن التخندق الطائفي
وانطلقنا إلــى الفضاء الوطني

على منح االجازة".
واضــاف حــامت ان "هنالــك مبالغ
اضافية تدفع في وزارات معينة من
اجل احلصول على املوافقة املسبقة
مثل وزارة الصحــة والبيئة للمواد
الصحيــة واالدوية واملســتلزمات
الطبيــة واملســتحضرات واملواد
الكيميائيــة ووزارة الزراعــة

بالنســبة للمــواد الزراعية مثل
الفواكــه واخلضــار واملنتجــات
احليوانيــة املصنعة وغير املصنعة
وهيئة الرقابــة الوطنية واالجهزة
االمنية بالنســبة للمواد املزدوجة
االستخدام واملواد اخلطرة" ،مشيرا ً
الى ان "هناك رســم صندوق دعم
التصدير املفروض بقانــون وبقرار

وال ميكن العودة مــرة اخرى الى
الوراء".
ومضى النوري إلى أن "الشــعب
العراقي بدأ يضغــط علينا بأن

نك ّون حكومــة خادمة له ومتثل
جميع املواطنني وليســت ملكا ً
لالحزاب".
تتمة ص3
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الصباح الجديد  -متابعة
كشــفت دانــة فايــس ،احملللة
السياســية للقناة اإلسرائيلية
 ،12عن مشــروع مواصالت جديد
عبارة عن خط سكة حديد صادق
عليه رئيــس احلكومــة بنيامني
نتنياهو ووزير املواصالت يسرائيل
كاتس ،مبوجبه يوصــل بني أوروبا
والسعودية من خالل إسرائيل.
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االثنان ،نتنياهو وكاتس ،أن يتقدما
مبشــروعهما هذا لتحشيد دعم
إقليمي ودولي؛ ألنه ســيغير وجه
الشرق األوسط".
وأوضحــت أنــه "مت نشــر عرض
فيديو للمشروع في كل مراحله،
حيث حصل على الضوء األخضر
للمباشرة فيه.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف رئيــس التحالف الوطني
الســيد عمار احلكيم تشكيل
كتلة األغلبية الوطنية بأنه ميثل
احلل الواقعي في املرحلة احلالية.
وذكر بيان ملكتبه تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منه أمس أن"
الســيد عمار احلكيم استقبل
فــي مكتبه أمــس الســفيرِ

الروســي في بغداد ماكســيم
ماكســيموف وبحــث معــه
تطــورات األوضــاع اإلقليميــ ُة
والعالقات بني البلدين
والدولي ُة،
ُ
الصديقــن وآفــاق تطويرهــا،
ومســتجدات احلــوارات اجلارية
ِّ
لتشــكيل حكومــة األغلبية
الوطنية ".
وجدد الســيد عمــار احلكيم "

aتقريـر

ترامب يتعرض لضغوط إزاء الفوضى الناجمة عن سياسته بشأن الهجرة

وكاالت ـ الصباح الجديد:
شكلت الســلطات األميركية
خلية للم شمل أسر املهاجرين
التي مت الفصل بينها عند احلدود
مع املكســيك مبوجب سياسة
"عدم التســامح التام" لإلدارة
احلالية فــي الوقت الذي واصلت
فيــه املعارضــة الدميوقراطية
ضغوطها الســبت ضــد هذه
السياسة.
ومع أن الرئيس األميركي دونالد
ترامب و ّقــع مرســوما األربعاء
املاضــي يضــع حــدا لفصــل
العائالت الــذي أثار اســتنكارا
شديدا في الداخل وفي اخلارج ،إال
أن مصير أكثر من  2300طفل ال
يزال غامضا.
وأورد موقــع بوليتيكــو ان وزير
الصحة اليكس عازار أصدر أمرا
اجلمعة بتشــكيل اخللية ،وذلك
نقال عــن وثيقــة داخلية اطلع
عليها.
وتتضمــن الوثيقة أمــرا ملكتب

دونالد ترامب
الوزارة املكلف الرد والذي يتدخل
عادة في حاالت الطوارئ والكوارث
الصحية باملســاعدة في جهود

لم الشــمل في ما يعكس مدى
حجم وتعقيد التحدي.
ونقل املوقع عن املتحدثة باسم

بغداد -الصباح الجديد
أصدرت شــركة نفــط البصرة،
األحــد ،بيانــا أوضحــت فيه ما
تداولته بعض وسائل اإلعالم من
حالــة جتريف ألراض في شــمال
احملافظة ،مشــيرة الى أن شاغلي
األراضي أمضوا على تعهد خطي
ملزم بإزالة املغروسات واملشيدات
وإخالء األرض خــال مدة أقصاها
 ١٥يوما ً من تاريخ اســتالم مبلغ
التعويض.
وقالت الشــركة في بيان تلقته
الصبــاح اجلديــد“ ،فــي ضوء ما

تداوله بعض وسائل اإلعالم بشأن
جتريف أراض في شــمال البصرة
ضمن حقل غــرب القرنة الثاني
نود تبيان ان املنطقة املذكورة تقع
ضمن خطة مشغل احلقل إلنشاء
مجمع اآلبار رقم ( )٣لذا خضعت
هــذه األراضي إلى إجــراءات جلان
التعويض الرضائي وكانت برئاسة
مديــر الوحــدة اإلداريــة لقضاء
املدينــة والتي تعمــل وفقا ً لقرار
مجلس الوزراء املرقم  ١٤٩لسنة
 ٢٠١١اخلاص بالتعويض الرضائي”.
تتمة ص3

ّ
النواب ينهي مناقشة
مجلس
مقترح التعديل الرابع لقانون
االنتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهــى مجلــس النــ ّواب بعد
اســتئناف اجللسة االستثنائية
برئاسة ســليم اجلبوري رئيس
مجلــس النواب أمــس األحد،
مناقشة مقترح قانون التعديل
الرابع لقانون انتخابات مجلس
النواب رقم  45لسنة .2013
وفي مســتهل اجللســة ،أجنز
مجلــس النــواب قــراءة تقرير
ومناقشة مقترح قانون التعديل
الرابع لقانون انتخابات مجلس
النــواب رقم  45لســنة 2013
واملقدم من اللجنة القانونية.

وفــي مداخالت النــواب ،أقترح
النائب جــود البوالنــي أعتماد
مجلــس القضــاء االعلى في
ادارة العملية االنتخابية ،منوها
الى شــمول اصــوات الناخبني
في اخلــارج بعملية العد والفرز
ولكامل احملطات.
وشــددت النائبة حنان الفتالوي
على أهمية التأكيد على النص
املعتمد فــي قانــون التعديل
الثالــث للعد والفــرز الكامل
جلميع احملطات وعــدم اقتصاره
على احملطات املطعون بها.
تتمة ص3

الحكيم :تشكيل كتلة األغلبية الوطنية
ّ
يمثل الحل الواقعي للمرحلة الحالية

والشرق األوسط بالعالم

جنني شمال الضفة الغربية".
وأشــارت إلى أن "هذا املشــروع
ينضــم جلهود أمريكيــة للوصل
بني إســرائيل والــدول املعتدلة
فــي املنطقة ملواجهــة التهديد
اإليرانــي ،كونــه يهــدف لربط
الشــرق األوســط بالعالم كله،
من خــال خط الســكة احلديد
الذي ميــر بإســرائيل ،حيث اتفق

من مجلس الوزراء لتحديد النسب
لغرض دعم التصدير".
وتابع حــامت ان "هنــاك بعض من
السماســرة من ضعاف النفوس
يحاولون ادخال البضائع املستوردة
ومن دون اي رقابة او اي وثائق تثبت
مصداقيه منشــأ ونوع البضاعة
وفق األصــول والبدء باســتجداء

عواطــف النــاس بحجــة ارتفاع
األســعار وال يهمهم مــا يقتنيه
املواطــن مــن بضاعــه صاحلــة
لالســتهالك او ضمن املواصفات
او انها تــؤدي الى اغراق االســواق
العراقيــة بالســئ والــردئ مــن
البضائع".
تتمة ص3

ماليين األتراك يبدأون التصويت في انتخابات
رئاسية وتشريعية حاسمة لمستقبل البالد

خط سكة حديد يربط إسرائيل بالسعودية
وأضافت أن "املشــروع يســمى
قضبان السالم ،يهدف إليجاد خط
جتاري من البحر املتوســط وصوال
إلى اخلليج العربي ،الذي تسميه
إســرائيل "اخلليج الفارســي".
ومبوجب املشــروع ،ســيمر خط
الســكة احلديد من إسرائيل إلى
اململكة العربية السعودية ،على
أن مير باحلــدود األردنيــة ومدينة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة اخلارجيــة العراقية،
أمس األحــد ،أن البرملــان األوروبي
وافــق علــى إدراج مقتــرح العراق
بتخصيص يــوم عاملــي لضحايا
إرهاب "داعش" في جلسته املقبلة.
وقال املتحدث باســم الوزارة احمد
محجوب فــي بيان تلقت "الصباح
اجلديد" ،نســخة منه ان "البرملان
األوروبي وافق بجلسته العامة التي
عقدت في الـ 20من حزيران احلالي،
على إدراج مقتــرح عراقي تقدمت
به السفارة العراقية في بروكسل

بتخصيص يــوم عاملــي لضحايا
إرهاب تنظيم داعش".
واضاف "ســيجري التصويت على
املقتــرح في جلســة البرملان التي
ستعقد في ستراســبورغ للمدة
مــن  6-2متوز املقبل" ،مشــيرا الى
ان "الســفارة العراقية ســتعمل
بالتنســيق مع البرملــان األوروبي
الختيــار اليــوم املناســب والذي
ســيكون ذكــرى تخليد ســنوية
لضحايا ارهاب داعــش في العراق
والعالم".
تتمة ص3

أراض في حقل غرب القرنة

االتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني
يرفضان تمديد عمر مجلس النوّاب
تقرير

جدول البرلمان األوروبي

نفط البصرة :إجراءات تجريف

التجارة تنفي زيادة أجور إجازات االستيراد وتهدد المفترين بالقضاء
في بيان تلقــت "الصباح اجلديد"
نســخة منه ان "اجازات االستيراد
التي تصدر من الشــركة ولكافة
املــواد ال تتعدى اجورها مائتي الف
دينار فقط وال عالقــة لهذا الرقم
باالعــداد وااللــوان والفقرات التي
حتتويهــا االجــازة وحســب طلب
املســتورد" ،نافية "وجود اي زيادة

عالمي لضحايا "داعش" على

الــوزارة ايفلني ســتوفر ان عازار
"يحشد كافة املوارد اخملتصة في
الوزارة للمســاعدة على جتميع

او وضــع االطفال واملراهقني غير
املرافقني االجانــب عند قريب او
مضيف مناسب".
وكان ترامــب أمــر فــي مطلع
أيــار /مايو املاضــي بتوقيف كل
األشــخاص الذين يعبرون احلدود
بشــكل غير شــرعي وبفصل
أطفالهــم عنهــم وذلــك في
محاولــة لوقف تدفق عشــرات
آالف املهاجريــن مــن أميــركا
الوسطى واملكسيك عند احلدود
اجلنوبية للبالد بشكل يومي.
إال أن ترامــب عــاد وأمــر بوقف
الفصل بــن العائــات قائال إن
سياسة اإلدارة احلالية تقوم على
"احلفــاظ على وحــدة العائالت
 ...عندمــا يكــون ذلــك مؤاتيا
ومتوافقــا مع القانــون واملوارد
املتوفرة".
وتابع ترامب "ال أحب رؤية أســر
وقد فصــل افرادها عن بعضهم
البعض".
أوردت شبكة "سي ان ان" أن نحو

 500ألف طفل قــد أعيدوا الى
أفراد من أســرهم وذلك نقال عن
مسؤولني من احلدود.
اال ان النــواب الدميوقراطيــن
واصلوا ضغوطهــم أمس األول
الســبت وقام نحــو  12منهم
بزيارة مركــز احتجاز اطفال مرة
اخرى.
وجالــت عضــو الكونغــرس
الدميوقراطيــة مــن كاليفورنيا
جاكي ســبيير علــى املركز في
ماكالني بتكســاس وقالت في
مقابلــة تلفزيونيــة انهــا رأت
أطفاال "حتت سن اخلامسة وقد
فصلوا عن اهاليهم وهم يبكون
 ...انهم في زنازين واقفاص".
وروت عضــو الكونغــرس مــن
كاليفورنيــا ايضا باربــرة لي ان
"االطفــال خصوصا فــي حالة
صدمــة" ،ووصفــت سياســة
ادارة ترامب حــول الهجرة بانها
"وحشية".
تتمة ص3

التأكيــ َد على أهمي ِة اســتمرار
مختلــف القوى
احلوارات بــن
ِ
ً
تشكيل
إلى
ال
وصو
السياســية
ِ
كتلــة األغلبيــة الوطنية التي
ُ
الواقعــي في املرحل ِة
متثل احلل
ّ
وينتــج عنها حكوم ُة
احلالية ،
ُ
أولويات من
اخلدمة التي تنتظرها
ٌ
ملف
أبرزها حتقيق االنتصار في
ِ
اخلدمات ومكافحة الفساد ".

عمار احلكيم

"التربية" تباشر بتجهير
الكتب المنهجية قبل بدء
العام الدراسي الجديد
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير التربيــة ،محمد إقبال
الصيدلي ،أمس األحد ،مباشــرة
الوزارة بتنفيذ خطتها بشــكل
مبكر لتأمــن طباعــة الكتب
املدرســية فــي املطابــع احمللية
وتوزيعها علــى املديريات العامة
قبل بدء العام الدراسي اجلديد.
وقــال الصيدلي فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه،
إن "الــوزارة اســتطاعت وعلى
الرغم من ظــروف تأخير املوازنة
والتحديات التــي تواجهها ،من
النجاح فــي بدء توزيــع الكتب
املنهجية بشكل مبكر".
ودعت الــوزارة بحســب البيان
"املديريات العامــة للتربيات في
بغداد واحملافظات كافة لتســلم
حصتهــا من الكتب املدرســية
من اخملــازن املركزية في النهضة

وحســب خطة التوزيع املركزية
التي وضعتها الــوزارة ابتداء من
يوم السبت املوافق ."23/6
وأوضــح البيــان  ،إن "الــوزارة
اســتلمت في مخازنها املركزية
 30عنوانا ً مــن الكتب املنهجية
وبنسب طباعة متفاوتة  ،مبينا ً
ان اخملازن التابعة لــوزارة التربية
قامــت بتجهيز ماليــن الكتب
املنهجيــة ملديريــات التربيــة
اخملتلفة".
واشار الى "توافد كل من مديريات
ميسان واملثنى وواسط والديوانية
والكرخ الثالثة والرصافة الثالثة
لتســلم حصصها مــن الكتب
املدرسية" ،مشددا على "حرص
الوزير على تأمــن توزيع الكتب
املدرســية لطلبتنا قبــل بداية
العام الدراسي القادم".
تتمة ص3
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شؤون عراقية

ّ
وعدته إجراء دستوريا
أيدته أحزاب المعارضة في اإلقليم

االتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني
ّ
النواب
يرفضان تمديد عمر مجلس

إرادة الخيرين ..
وإرادة الفاسدين !
الذيــن ســعدوا بتعافي العراق واســتعادته
الرادته في صنع احلياة ودحر شــراذم عصابات
اجلرمية يحق لهم ان يدافعوا عن النجاحات في
ملف احلرب على االرهاب وفي شــتى الصعد
التي متخضت عن هــذا االنتصار ويحق لهم
مواجهة من يريد اعادة عقارب الســاعة الى
الوراء ومن يريد تعميق جراح العراقيني باملزيد
من اخلراب والدمار ويبدو ان املعركة ســتطول
مع هؤالء مالم تكن لدولتنا اليد الطولى في
املواجهة مع اخملربني والفاسدين الذين اتخذوا
القرار بتغيير وجهتهم نحو مســالك جديدة
تستهدف خلق الفوضى واثارة الفنت والعبث
مبؤسســات الدولة واتبعوا اساليب مختلفة
واجتهــدوا في التخفــي ورمــي االتهامات
نحو غيرهم وخــال االيام املاضية شــهدنا
ممارسات عديدة تكشف لنا اصرار الفاسدين
على ارتكاب كل مايزعــزع ثقة املواطن ويزيد
من حــاالت االحباط والتشــاؤم فمرة تعمد
مجموعات مدفوعة بارادة سياســية مقيتة
علــى حــرق صناديق االقتــراع ومــرة اخرى
يتعاظــم نفوذ بعــض الفصائل املســلحة
وحتاول فرض هيمنتهــا على االوضاع االمنية
واســتهزائها بالقوانني ومرة يشيح الفساد
عن وجهــه القبيح ويطل علينــا في قاعات
العلم والدراســة مستهدفا مناهج التعليم
من خالل تسريب االسئلة االمتحانية لطلبة
الصفوف املنتهية ومحاوال تشــويه ماتبقى
من بــذور املعرفة وحتفل اخبــار العراق مبا هو
ســيء ومبا يبعث على التراجع والتآسي على
واقــع احلال فيما تغيب عنه مشــاهد النماء
واالعمــار والرفاهية التي كنــا ننتظرها بعد
دحر داعش وتتجلى في اماكن مختلفة صور
الصراع بــن اخليرين الذين يرومــون دفع هذا
السوء وبني الفاســدين الذين يريدون االمعان
في منهج اخلراب واضعــاف الهمم وحتطيم
ارادة اخليريــن وفي كل ذلــك هناك من يتفرج
وهنــاك من ميلك القــدرة مــن دون ان يتخذ
القرار وهناك من يبحث عن الفائدة حتى على
حساب سقوط املزيد من الضحابا وهدر املزيد
من الطاقــات ...مايجري فــي العراق يتطلب
صحوة مجتمعية وردود فعل شــعبية قوية
متاثل حجــم التهديد احلقيقي لوجودنا كأمة
ودولة وشعب وترتقي الى مستوى التحديات
ولرمبا كان هــذا املفصل الذي متر به البالد من
اعظم املفاصل وهو مبنزلــة اخملاض احلقيقي
لوالدة وطن جديد او اجهاض وواد الرادة املاليني
املتطلعني الى االصالح والتغيير وحتى تتحقق
االهداف البد ان يتشــارك اخليــرون في دفع
الفنت ومواجهة الفساد مبوقف قوي وشجاع
يؤكد للعراقيني جميعا ان حقبة الشــعارات
والوعيد انتهت وحان وقت املواجهة و العمل
والتنفيذ .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
رفض حزبا الســلطة فــي اقليم
كردســتان االحتاد الوطني واحلزب
الدميقراطــي الكردســتاني متديد
عمــر مجلس النــواب ،ملــدة 45
يومــاً ،واكدا انهما ســيقاطعان
ايــة جلســات مقبلــة تخصص
لهذا الغرض ،بعد ان كانت احزاب
املعارضة قــد دعت الى متديد عمر
اجمللس ،حلــن االنتهــاء من اجلدل
الدائر حول نتائج االنتخابات والية
اعادة عد وفرز االصوات يدوياً.
احلزب الدميقراطي الكردســتاني
وهو اكبر االحزاب الكردســتانية،
اعلــن ان كتلته لن تشــارك في
جلســة التمديد جمللــس النواب،
نظرا ألن التمديد غير دستوري.
وقال عرفات كرم رئيس كتلة احلزب
الدميقراطي في مجلس النواب ان
كتلته ستقاطع أية جلسة تتناول
التمديــد جمللس النــواب العراقي،
موضحــا ً أن التمديــد انتهــاك
للمادتــن  66و  67من الدســتور
العراقي ،حيث جاء في الدستور أن
مدة الدورة النيابية أربع سنوات ،ال
متدد إال في حــال عدم إقرار املوازنة
العامة ،حيث ميدد الفصل النيابي
فقط« ،لــذا فــإن متديــد الدورة
النيابية احلالية انتهاك للدستور».
وقــال كــرم ،إن الدافــع الرئيس
لألطــراف التي تســعى لتمديد
الــدورة النيابيــة هــو رغبة تلك
األطــراف فــي تخريــب العملية
السياســية ،وإصدار قوانني تخدم
مصالــح األطراف التي لم تفز في
االنتخابــات« ،ونحن لــم نقاطع
مجلــس النــواب العراقــي ،بل
نقاطع اجللسات التي يقصد منها
التمديد».
وســتنتهي الــدورة احلالية جمللس
النــواب العراقي فــي  30حزيران
اجلاري ،وهو ما دفع بعدد من النواب
جلمــع التواقيع بغيــة متديد عمر
اجمللــس حلني االنتهــاء من عملية
اعــادة عد وفــرز االصــوات يدويا ً
وفقا للتعديل الذي اجراه مجلس
النــواب علــى قانــون االنتخابات
السابق ولغاية تشكيل احلكومة
العراقية اجلديدة.
وكانت أطراف سياسية قد عبرت
عــن رفضهــا نتائــج االنتخابات
النيابية العراقية التي جرت في 12
أيار املنصرم ،بعد ان قدمت طعونا ً
وشــكاوى عن حصــول خروقات

الحزب الديمقراطي
«تمديد عمر مجلس
النواب انتهاك للمادتين
 66و  67من الدستور
العراقي ،الذي ينص
على أن مدة الدورة
النيابية أربع سنوات ،ال
تمدد إال في حال عدم
إقرار الموازنة العامة،
حيث يمدد الفصل
النيابي فقط« ،لذا فإن
تمديد الدورة النيابية
انتهاك للدستور».

برملان االقليم
وتزوير واســع ،ما أدى إلــى تأخير
انعقاد اجللسة األولى جمللس النواب
اجلديد.
بــدوره قال عضو مجلــس النواب
عن االحتاد االسالمي في كردستان
عادل نوري« ،انه نظرا لعدم اكتمال
عمل جلنة املتابعة والتحقيق الذي
جتريه احملكمــة االحتادية ومجلس
النــواب فــي االعتراضــات التي
اعقبت اجراء االنتخابات ،فان متديد
عمر مجلس النــواب ملدة  45يوما ً
اجراء دستوري واليخالف القانون».
الــى ذلــك أكــد رئيــس اللجنة
القانونيــة البرملانيــة محســن
الســعدون ،أنــه ال ميكــن جمللس
النواب العراقي ،أن ميدد لنفســه
فترة عمله.
وقال الســعدون في تصريح ملوقع
باســنيوز ،إن الدســتور العراقي
واضح وصريح ،وهــو يخلو من أي
فقرة تسمح بتمديد عمر مجلس

النــواب ،بعد انتهــاء دورته ،مبينا ً
أن الســند الذي اعتمــدت عليه
بعــض االطراف لغــرض التمديد،
غير دســتوري وغيــر قانوني ،ومن
السهولة الطعن به أمام احملكمة
االحتادية.
وأضاف السعدون ،أن هناك جهات
قانونية وحتى سياســية ستقدم
الطعــون أمام احملكمــة االحتادية
بقانون متديد عمر مجلس النواب،
متوقعا أن تقبل احملكمة الطعون،
التي ســتقدم ضــد القانون ،النه
يخلو من أي دعم  ،بل هو مخالف
للدستور ،حسب قوله.
بــدوره اكــد االحتــاد الوطنــي
الكردســتاني ،انه لن يشارك في
اجللســة اخملصصة الجراء القراءة
الثانية متديد عمر مجلس النواب،
عادا ذلك مخالفة ملواد الدســتور
التي تخلو من اية مادة تنص على
متديد عمر مجلس النواب.

واضاف عضــو مجلس النواب عن
االحتــاد الوطني بختيار شــاويس
في تصريــح للصبــاح اجلديد ،ان
االحتاد مبدئيا اليؤيــد فكرة متديد
عمل مجلس النواب العراقي ،وانه
لم يشــارك في اجللسة اخملصصة
الجراء القــراءة الثانيــة لتعديل
قانون االنتخابات.
واضاف شــاويس ،ان كتلة االحتاد
الوطنــي فــي مجلــس النــواب
ســتعقد اليوم االثنــن اجتماعا
مــع املكتب السياســي لتحديد
موقفهــا النهائي من اجلدل الدائر
حول متديد عمر مجلس النواب من
عدمه.
وعلى صعيد ذي صلة اقترح النائب
عن كتلة التغيير هوشيار عبداهلل
على مجلــس املفوضــن املكون
من القضــاة املنتدبني ،إصدار قرار
يتضمن إجراء العد والفرز اليدوي
اخلــاص بإقليــم كردســتان في

العاصمة بغــداد ،ضمانا ً لنزاهته،
بعيــدا ً عن ممارســات وضغوطات
أحزاب السلطة في االقليم.
عبــد اهلل قال في بيان تســلمت
الصباح اجلديد نســخة منه « أن
السلطات في محافظات اإلقليم
متهمة بارتكاب أبشع عملية تزوير
ممنهج فــي االنتخابــات النيابية،
ومنــذ اآلن ظهــرت بــوادر عــدم
السماح بإجراء العد والفرز بشكل
حيادي ،من خالل ضغوطات احلزبني
احلاكمني ومحاوالتهما للعبث من
جديد بأصوات الناخبني واحليلولة
دون كشف عمليات التزوير».
وبني عبداهلل أنه « من اجل ضمان
إجراء عملية العــد والفرز اليدوي
اخلاص بإقليم كردســتان بشكل
نزيــه وقانوني ،أقتــرح إصدار قرار
مــن قبــل القضــاة املنتدبني بأن
يتم العد والفــرز اخلاص باإلقليم
فــي العاصمــة بغــداد وبرعاية

وإشراف مباشــر من قبل مجلس
املفوضني اجلديد ،وأن يتم التعامل
مع صناديق االقتــراع القادمة من
كردستان بحرص شــديد وبرقابة
استثنائية ،ألن التزوير في االقليم
جتاوز حدود املعقول وهناك مخاطر
مــن تصاعــد غضــب الشــارع
الكردستاني».
وكانت ســتة احزاب كردستانية
قد اعلنت في وقت سابق رفضها
للنتائج االولية النتخابات مجلس
النــواب العراقــي ،التــي اعلنت
عنها املفوضية العليا املســتقلة
لالنتخابــات ،متهمــة حزبــي
الســلطة بالتالعــب باالصــوات
في االقليم ،وفقــا لعمليات تزوير
ممنهجــة ،قالــت انها تســببت
باهدار االف االصــوات التي كانت
ستذهب لصالح احزاب املعارضة
في االقليم.

تقـرير

«حكومة إقليم كردستان» تلجأ إلى موسكو بحثًا عن دولة راعية جديدة
آنا بورشفسكايا و بالل وهاب*
فــي  ٢٥أيار/مايو ،خالل «منتدى ســان
بطرســبورغ االقتصــادي الدولــي»
الســنوي ،و ّقع ممثلون عــن «حكومة
إقليــم كردســتان» وشــركة النفط
الروسية العمالقة «روسنفت» اتفاقي ًة
جديد ًة لتطويــر البنية التحتية للغاز
الطبيعــي فــي «إقليم كردســتان».
واستنادا ً إلى صفقة سابقة مت التوقيع
عليها فــي املنتدى الــذي ُعقد العام
املاضي ،وافقت «روســنفت» على بناء
خط أنابيب غاز إلى تركيا يســتوعب
يوسع
 ٣٠مليار متر مكعب سنوياً ،مما ّ
بشــكل ملحوظ نطاق موســكو في
ٍ
قطاع الطاقة في الشــرق األوســط.
وقد ّ
أكــد الرئيس فالدمييــر بوتني في
مؤمتر صحفي يــوم  ٧حزيران/يونيو أن
العقود مع «حكومة إقليم كردستان»
«واعدة» و «واسعة النطاق».
وك ْون األكــراد ضعفاء جدا ً ومفككون
بحيــث ال يتمتعــون بالقــدر الكافي
من النفــوذ السياســي للتأثير على
العراق ،فهم يبحثــون عن دولة راعية
جديــدة نظرا ً إلى مــا يعتبرونه غياب
اســتراتيجية أميركية متماسكة في
الشرق األوسط .وفي  ٩أيار/مايو ،وضع
رئيس وزراء «حكومة إقليم كردستان»
نيجيرفــان بارزاني احلملــة االنتخابية
العراقية الوشــيكة جانبــا ً وغادر إلى
موســكو بدعوة من الرئيس التنفيذي
لشركة «روســنفت» إيغور سيشني،
وهو أحد الزمــاء األقوياء واملقربني من
الرئيس بوتني.
وصلــت «حكومة إقليم كردســتان»
حاليا ً إلى أقصى مســتويات ضعفها
منذ حرب العراق عام  ،٢٠٠٣ويُعزى ذلك
إلى حد كبير إلى استفتاء االستقالل
السيء التوقيت الذي أجري في أيلول/
ســبتمبر املاضي .وقامــت احلكومة
العراقية ،بتشجيع املعارضة اإلقليمية
والدولية على إجــراء التصويت  -الذي

كان قد قضى على املبادرة منذ البداية
 باســتعمال القوة الســترداد نصفاألراضــي وقــدرة إنتاج النفــط التي
اكتسبتها «حكومة إقليم كردستان»
منــذ بــدء هجــوم تنظيــم «الدولة
اإلســامية» عام  .٢٠١٤يشــار إلى أن
أصدقاء بارزاني التقليديني في الغرب،
ومن بينهم واشنطن ،قد وقفوا جانبا ً
وســط اخلطوة القوية التــي أقدمت
عليها بغداد.
أما روســيا ،فقد اتخــذت موقفا ً أكثر
ّ
دق ًة من االســتفتاء ،وذكــرت في ذلك
الوقت أنها «حتترم التطلعات الوطنية
لألكــراد» وترى أن النزاعــات بني بغداد
ويتعــن حلها من خالل
وأربيل «ميكن،
ّ
إجراء حــوار بنّاء قائم علــى االحترام
يهدف إلى التوصل إلى صيغة تعايش
داخــل دولــة عراقية واحــدة يقبلها
الطرفان» .وعلى الرغم من أن واشنطن
قدمت تصاريــح مماثلة جــداً ،إال أنها
حشــدت أيضــا ً معارضــة قوية ضد
االســتفتاء ،في حني ظلت موســكو
محايد ًة بشكل علني.
في عام  ،٢٠٠٣ألغت احلكومة العراقية
اجلديــدة العديــد من عقــود الطاقة
الرئيســة التــي ســبق توقيعها مع
موســكو في ظل نظام صدام حسني،
لكن الشــركات الروسية كانت تعمل
على ترتيــب عقود جديــدة منذ ذلك
احلــن .ونتيجة لذلــك دخلت كل من
شــركة «لوك أويل» و»غازبروم نفط»
ســوق الطاقة في «إقليم كردستان»
عام  ،٢٠١٢وكســبتا بعــد ذلك عددا ً
من العقــود لتطوير حقول النفط إلى
جانب مشاريع أخرى ،مما دفع بارزاني إلى
زيارة موســكو للمرة األولى بعد ذلك
بوقت قصير.
وفي وقــت الحــق ،بدأت الشــركات
األميركيــة مثــل «إكســون موبيل»
و»شــيفرون» بتقليص مســاهمتها
في قطــاع النفط والغــاز في «إقليم
كردســتان» في عــام  ٢٠١٥نظرا ً إلى
اخملــاوف األمنية من تنظيــم «الدولة

رئيس حكومة اقليم كوردستان مع ادارة شركة روسنفت الروسية
اإلســامية» ،فضالً عــن الصعوبات
اجليولوجيــة والتعاقديــة .ومللء هذا
الفراغ ،دعت «حكومة إقليم كردستان»
املزيد من الشــركات الروسية  -التي،
بفضل تدخّ ل الدولة املك ّثف ،هي أقل
رهنا ً باخملاطر السياســية واالقتصادية
من الشركات الغربية.
ومن منظــور اقتصادي بحت ،يبدو قرار
موســكو غير منطقي ،إلــى أن نأخذ
بعني االعتبار أن الرئيس بوتني ينظر إلى
صفقات الطاقة بشكل أساسي كأداة
للسياســة اخلارجية .فمنذ شــباط/
قدمت «روسنفت» قرضا ً
فبراير ّ ،٢٠١٧
ألكــراد العراق يبلغ حوالــي  3.5مليار
دوالر وو ّقعت عقودا ً لتطوير خمســة
مجمعات إلنتاج النفط ،كما استثمرت
ّ
فــي البنية التحتيــة لتصدير النفط
والغــاز في «إقليم كردســتان» .عالو ًة
على ذلك ،تعمل حاليا ً شركة «غازبروم
مجمعات
نفط» علــى تطوير ثالثــة
ّ
نفطية .ومن شأن مثل هذه اإلمكانية
الواسعة للوصول إلى الطاقة أن مينح
موسكو على األقل بعض النفوذ على
سياسات «حكومة إقليم كردستان»،

ورمبــا أيضــا ً علــى صعيد الشــؤون
اإلقليمية األوسع نطاقاً.
ومع متحور موسكو كما يبدو من بغداد
إلى أربيل ،جتدر اإلشارة إلى أن عالقتها
مع األكراد تعود إلى حوالي مائتي عام.
فقد أدركت روســيا أهمية األكراد منذ
عهــد االمبراطورة كاثريــن العظيمة
وبدأت تتصــرف كراعية لهم منذ ذلك
احلــن  -بينما اســتغلتهم بشــكل
متهكــم لتحقيق غاياتهــا اخلاصة.
ويتجســد هذا النمط مجددا ً على ما
يبدو مع الرئيس بوتني.
متهيدا ً للســيادة الكاملة ،اســتخدم
قادة «حكومة إقليم كردستان» قطاع
النفط والغاز لتعزيز مســيرتهم نحو
اقتصاد مســتقل .ولكنّهــم تع ّرضوا
ألزمة ماليــة حادة خالل هذه العملية،
تكدست الديون املستحقّ ة من
بعد أن ّ
عدد كبير من شركات النفط والدائنني.
وفــي آب/أغســطس  ،٢٠١٧تدخّ لــت
شركة «روســنفت» وساعدتهم على
تســوية أحد اخلالفات الرئيسية ،وهي
قضيــة حتكيــم دولية مع الشــركة
اإلماراتية/العراقيــة «دانــة غاز» التي

ك ّلفــت «حكومة إقليم كردســتان»
مليــار دوالر وكان مــن املفتــرض أن
تك ّلفهم مليارات أخرى.
عــاو ًة على ذلك ،تتمتّع «روســنفت»
حاليا ً
بحصة األسد في مجال تصدير
ّ
النفــط اخلاص بـــ «حكومــة إقليم
كردســتان» ،وقــد وعــدت ببناء خط
أنابيــب غاز إلــى تركيا .وقد يســمح
ذلك ملوســكو بإقحام نفسها وإقامة
عالقات في مجال الطاقة مع «حكومة
إقليــم كردســتان» وأنقرة ،ممــا يعزّز
مكانة روســيا اجليوســتراتيجية في
املنطقة األوسع .وأصبح الكرملني اآلن
يتفــوق على جهود تركيــا الرامية ألن
تصبح مركــزا ً للطاقة ،مما يعيق فعليا ً
إمكاناتها كبديل لالحتكار الروســي
ألسواق الطاقة األوروبية.
ويعــارض املســؤولون العراقيون احلق
القانوني لـ «حكومة إقليم كردستان»
ولكــن خيارات
فــي تصدير النفــط،
ّ
التصدير اخلاصة ببغداد حلقول النفط
الشمالية الضخمة محدودة :فعليها
إما اســتخدام خــط أنابيب «حكومة
إقليم كردستان» أو جتديد خط كركوك

الذي ّ
تعطل إثر عمليات التخريب التي
قام بها تنظيم «الدولة اإلســامية».
حصة «روســنفت»
وبعد أن أصبحت ّ
اآلن  ٦٠فــي املائة فــي خط «حكومة
ّ
إقليم كردســتان» ،فقــد
تتمكن من
مســاعدة األكراد علــى ردع بغداد عن
اخليار الثاني ،األمر الــذي يتط ّلب قدرا ً
كبيرا ً من الوقت واملال .وبذلك ،قد ينقذ
بارزانــي إرثه الرئيســي ،أال وهو قطاع
الطاقة الناشئ في «إقليم كردستان»،
من التنازل الكامل للحكومة املركزية.
ومن خالل التعامل مع موســكو ،يبدو
أ ّن األكراد يســتقون األفكار من القوى
اجملاورة .وتأتي «روسنفت» في الطليعة
من حيث توســيع البصمة الروســية
في املشهد اإلقليمي األوسع للطاقة،
مــع النظر إلــى إيــران واجلزائر ومصر
كشــركاء محتملــن .كمــا أ ّن عقد
الصفقات مع روسيا يساعد «حكومة
إقليم كردستان» على تنويع عالقاتها
اخلارجيــة للتعويــض عــن املصلحة
الضائعة في واشــنطن وأنقرة .عالو ًة
على ذلك ،من املتوقع أن يتضاءل الوجود
الكــردي في احلكومــة العراقية حاملا
يســتقر الوضع في أعقــاب انتخابات
ّ
 ١٢أيار/مايو ،لكي
تتمكن موسكو من
مســاعدة «حكومة إقليم كردستان»
على استعادة بعض النفوذ في بغداد.
ولطاملــا كانــت الواليــات املتحــدة
وتركيا راعيتان أساسيتان لـ «حكومة
إقليم كردســتان» .فقد اعتمد األكراد
العراقيون على املساعدات العسكرية
واملساعدات املالية األميركية املمنوحة
لقوات البيشــمركة للحفــاظ على
األمن ،بينما اعتمــد اقتصادهم على
تركيا ملســاعدتهم في تصدير النفط
برغم اعتراضات بغــداد .وعلى الرغم
أمنت لنفسها مقعدا ً
من أن روســيا ّ
على الطاولــة ،إال أن فائدتها ألهداف
«حكومــة إقليم كردســتان» لم يتم
اختبارها بعد.
في السنوات األخيرة ،استثمر «إقليم
كردستان» العراق اســتراتيجيا ً قطاع

النفــط والغاز جلــذب الــدول القوية
كضمانة ضــد بغــداد .وبالتالي ،فإن
دوافعه في التمحور مع روسيا ليست
باملفاجئة  -فحلفــاء أمريكا اآلخرون،
ومن بينهم إسرائيل ،وجدوا أنفسهم
يلجؤون إلى موسكو لطلب املساعدة
في مختلف املشــكالت اإلقليمية في
اآلونة األخيرة.
لكن علــى أربيل أن تتوخــى احلذر في
اختيارها للشراكات على املدى الطويل.
فلطاملا اســتخدمت روســيا األكراد
لتحقيق مآربها اخلاصة ،وليس من أجل
دعم فعلي لقضية استقاللهم (ويعود
ذلك جزئيا ً ألن هــذه القضية ميكن أن
تشكل سابق ًة خطيرة لألقليات األخرى
في حقبة ما بعد االحتاد الســوفيتي).
وفي هذا الصدد ،جتدر اإلشــارة إلى أن
موســكو ســمحت لتركيا مبهاجمة
القوات الكردية في سوريا وطردها من
عفرين .أما في العراق ،فقد تســتخدم
شركات الطاقة الروســية عملياتها
في «إقليم كردســتان» كورقة ضغط
مؤقتة النتزاع شــروط تعاقدية أفضل
من بغداد.
وقــد ال يعتبــر بعض املســؤولني في
واشــنطن أ ّن التقارب مــع «حكومة
إقليم كردســتان» أمرا ً ملحا ً حاليا ً مع
انحســار القتال ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» ،ال س ّيما إذا أخذنا في عني
االعتبار قرار أربيل بتجاهل التحذيرات
األميركية حول االســتفتاء .ومع ذلك،
على هؤالء املسؤولني أن يدركوا أنه ما
دام الدور املستقبلي للواليات املتحدة
في الشــرق األوســط غير واضح ،فإن
املزيد من اجلهات الفاعلة احمللية سوف
تنظــر إلى روســيا بوصفهــا البديل
الرئيســي الذي ســيضمن بقاءها ،مما
قد يلحق ضــررا ً بالغا ً مبصالح الواليات
املتحدة على املدى الطويل.
*آنا بورشفســكايا زميلة «آيرا وينر»
في معهد واشنطن .بالل وهاب زميل
«ناثان واستير ك .واغنر» في املعهد.
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مخيم حدودي
عداء بين امرأتين في
يعيد طفلة إيزيدية لذويها

التقديم على قروض

موظفي وزارة التربية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرافدين ،أمس األحد ،عن شمول
موظفي مديريات التربية في بغداد واحملافظات
واحلاملــن للبطاقــة اإللكترونية من مصرف
الرافدين بقرضي اخلمســة والعشــرة ماليني
دينار عن طريق أدوات الدفع اإللكتروني.
وذكر بيان صادر عن املصــرف تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منه أن "آليــة التقدمي على
قرضي اخلمسة والعشرة ماليني دينار ملوظفي
التربية لم تتغير وهي بنفس آلية التقدمي على
قروض موظفــي الدولة التي جــرى إطالقها
مؤخرا".
وأشار إلى أن على طالب القرض الدخول على
الرابط االلكترونــي اخملصص العطاء القروض
ملعرفــة شــموله بالقرض ومن ثــم الذهاب
ألحــد الفروع اخملصصــة مبنح القــرض التي
جرى نشــرها ســابقا لغرض ملئ االستمارة
واستكمال كافة االجراءات املعمول بها.
يشــار إلى أن مصرف الرافدين باشر ومنذ عام
 2016مبنح القروض للموظفني واملواطنني وفق
آلية وضوابط معينة.

نينوى ـ خدر خالت :
عــادت الطفلة األيزيديــة مارتني
خديــدا مصطــو وهــي تبلغ من
العمر  12ســنة حاليا ،الى ذويها
والى مــا تبقى مــن عائلتها بعد
خطفها ملــدة  4ســنوات ،علما
أنها نســيت لغتها الســنجارية
الكرديــة ،وتتكلم بالعربية فقط،
ولم تتع ّرف سوى على أبيها وعلى
ابن عم لها مــن ذوي االحتياجات
اخلاصة ألنه يقاربها بالعمر.
وملعرفة كيفية وقوع عائلة مارتني
في قبضة داعش ،وكيفية خالص
مارتــن وعودتها لذويها ،حتدث ابن
عمها سالم خانصوري لـ "الصباح
اجلديــد" وقال إنه "فــي أثناء بدء
اجتياح عصابــات داعش اإلرهابية
لقضاء سنجار ،قام عمي أبو ماجد
(والد مارتني) مبحاولــة الهرب مع
عائلته من مجمع خانصور ( 5كلم
عن احلدود الســورية) باجتاه مركز
ناحية ســنوني ،حيــث أن أخوال
أوالده هناك ولديهم سيارة".
واضاف "والن عدد االشخاص كان
اكبر من ســعة السيارة ،فقد قرر
ان يذهــب للجبل مــع ابنه ماجد
(مواليد  )1993النهما قادران على
املشــي ،وان يتــم نقــل ام ماجد
وبناتهــا الثالث وابنهــم الصغير
مجدي (مواليــد  )1999مع عائلة
اخوالهــم ،لكن لســوء احلظ فان
الســيارة ومن فيها سقطوا بيد
عصابات داعــش ،لكن ماجد واباه
جنوا ووصــا جلبل ســنجار ،وبعد
ذلك متكنــا من الوصول الى اقليم
كردســتان وحتديدا في محافظة
دهوك وانضما الى مئات اآلالف من
النازحني".
وبشــأن كيفية خالص مارتني من
قبضــة داعــش ،افــاد خانصوري
بالقــول "ان عداءا شــخصيا بني
امرأتــن ســاعدنا فــي الوصول
اليها ،واعادتهــا لذويها ،حيث ان
الداعشــي املوصلي الذي كان قد
اشترى مارتني من معتقل بتلعفر
عــام  2014لقــي حتفــه بضربة
جويــة مبنطقة الدشيشــة في

في أثناء بدء اجتياح
عصابات داعش اإلرهابية
لقضاء سنجار ،قام عمي
أبو ماجد (والد مارتين)
بمحاولة الهرب مع عائلته
من مجمع خانصور (5
كلم عن الحدود السورية)
باتجاه مركز ناحية
سنوني ،حيث أن أخوال
أوالده هناك ولديهم
سيارة

تعديل قرار إيقاف

االنترنت حفاظا على
سير العمل

الطفلة اإليزيدية بني ذويها
ســوريا ،وبالتالي اصبحت مارتني
وحيدة وهي طفلة بعمر  11سنة،
فتبنتها امــرأة وحيدة ال احد لها،
وانتقلــت بها الــى مخيم الهول
الذي هو بحماية قوات اليبكة".
وتابــع "بقيــت مارتــن بصحبة
هــذه املراة ســبعة اشــهر ،لكن
كان هنالك خالف شــخصي بني
هــذه املــرأة وامرأة اخــرى تقطن
باخمليم نفســه  ،وعندما سمعت
االخيرة بــان هنالك طفلة ايزيدية
مختطفة لدى غرميتها ســارعت
بتقدمي شــكوى ضدهــا لدى امن
اخمليم (االســايش) ،ومت استدعائها
والطفلة ،فاعترفــت انها تربيها
فقط منــذ بضعة اشــهر ،علما
ان مارتني لم تنس اســمها وقالت
ان اســمها االصلــي هــو مارتني

الرافدين يوضح آلية

خديدا مصطو من اهالي سنجار،
وان اســمها مرمي هو اسم جديد
عليها".
ونوه خانصوري الــى ان "كل هذه
االحــداث وقعت ونحــن ال نعرف
باي شــيء ،لكن بطريقة او باخرى
تسربت هذه املعلومات ،الن املئات
او االالف مــن االيزيديــن يبحثون
عن اقربائهم ونحن منهم ،وهكذا
وردنــا اتصال من ايزيــدي مغترب
في هولنــدا وقال ان هنالك طفلة
تدعــى مارتــن خديــدا مصطو،
موجودة فــي مخيم الهول ،ودعانا
الى التوجه الــى مجمع خانصور
ضمن قضاء ســنجار ،وزودنا برقم
موبايل وطلب منا ان نتصل به حال
وصولنا خلانصور".
ومضى بالقول "عندما وصلنا الى

خانصور اتصل ابــو ماجد بالرقم،
وظهر انه يعود لالســايش ،وذهبنا
اليهم والتقينا مع مارتني وعرضنا
لهم الصور القدمية للعائلة ،لكن
مارتني تعرفت على ابيها فورا برغم
مضي  4ســنوات على تفريقهم،
وعندما حتدث معها احد اعمامها
تذكــرت ابنه (عامــر) القريب من
عمرها وهو مــن ذوي االحتياجات
اخلاصة ،فسألته (اين عامر االن؟)".
وبحسب خانصوري فانه "مت اعادة
مارتني الى ما تبقــى من عائلتها
والى ذويها وسط بكاء وحزن وفرح،
ونتمنى ان يتم اعادة افراد االســرة
كــي تعيش مع بعضهــا مجددا،
هــذه العائلة التــي تفرقت منذ
 4سنوات ال لشــيء سوى النهم
ايزيديون".

وكانــت صور والد مارتني الســيد
خديــدا مصطو (الشــهير بلقب
ابو ماجد الطباخ) وهو يستعرض
صور افراد عائلته اخملتطفة ويبكي
عليهــم قــد حتولت الــى ايقونة
بــارزة تختصــر جانبــا كبيرا من
مأساة اهالي سنجار ابان اجتياح
مناطقهــم مــن قبــل عصابات
داعش التكفيريــة في مطلع آب/
اغسطس من عام .2014
وعلى وفق احدث احصائية ملديرية
شؤون االيزيديني في حكومة اقليم
كردســتان فــان عــدد اخملتطفني
االيزيديني يبلغ  6417ايزيديا ،بواقع
 3548مختفظة من االناث ،و 2869
من الذكــور ،اما أعــداد الناجيات
والناجني من قبضة ارهابيي داعش
يبلغ  3300نــاج ،منهم  1150من

النســاء ،و  337من الرجــال .اما
الناجيات من األطفال اإلناث فبلغ
 946طفلــة ،وعــدد الناجني من
األطفال الذكور هو  867طفال.
فيما عــدد االطفــال االيتام من
جهة االب يبلغ  1759طفال يتيما،
وااليتام مــن جهة االم  407اطفال
يتامى ،وااليتام مــن الوالدين 359
طفال ،واالطفال الذين والداهم بيد
داعش حلــد االن يبلغ  220طفل ،و
اجملموع الكلي لاليتام  2745طفال.
بينمــا يبلــغ عــدد الباقــن بيد
عصابــات داعــش  3117ايزيديــا
بواقــع  1452من االنــاث (اطفال
وراشــدات) ،و  1665مــن الذكور
(اطفال وبالغني) ،وهذا بحسب اخر
احصائية في الثالــث من حزيران
اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة االتصاالت عن ســبب تقليل
ســاعات إيقاف االنترنت في أثناء االمتحانات
الوزارية للعام .2017-2018
واوضــح مستشــار وزارة االتصــاالت حازم
محمد والناطق الرسمي باسمها في تصريح
صحفي امس االحد ان “قرار التعديل جاء بعد
ان اتضح ان فترة االيقاف الطويلة تربك عمل
الكثير من املؤسســات والشركات والقطاع
العام واخلاص ما يتسبب بخسائر مادية فضال
عن تلكؤ العمل للجهــات التي تعتمد على
شبكة االنترنيت في عملها”
مبينا أن ” تعديل القرار جاء بعد عقد اجتماع
بني وزير االتصــاالت ووزير التربية اتفق خالله
اجلانبان على ان يكون القطع ســاعتني فقط
يبدأ من الســاعة السادســة صباحا وحتى
الســاعة الثامنــة صباحا حلماية االســئلة
ومنعها من التسريب ”.
واضــاف “ان القطع سيشــمل االيــام التي
ســيقوم بها طــاب املرحلة املنتهيــة باداء
امتحانهــم وســتعود اخلدمــة لوضعهــا
الطبيعي في اليوم التالي”.

تتمات ص1
حتالف النصر وسائرون والفتح من
أجل حكومة ّ
متثل املواطنني وليست
ملكاً لألحزاب
وقبــل ذلــك ،قــال جعفر املوســوي،
املتحدث باســم الصدر ،في بيان تلقت
"الصباح اجلديد" ،نسخة منه ان "كل
االتفاقات السابقة املعلن عنها سارية
ونافذة" ،مشــيرا الى ان "خطوة حتالف
النصر وسائرون اكملتها".
وأضاف املوســوي ان "االبواب مفتوحة
ملــن يُ ْؤ ِمن باإلصــاح" ،الفتــا ً إلى انه
ســيتم اإلعالن عن الكتلة االكبر قريبا
لتشكيل احلكومة املقبلة".
يأتــي ذلك فــي وقت ،حتدثــت مصادر
صحفية عن انضمام وشــيك من قبل
ائتالف الوطنية وتيــار احلكمة واطراف
كردية إلى هذا التحالف الذي ســوف
يعلن عن مرشحه ملنصب رئيس الوزراء
بعد االنتهاء مــن املصادقة على نتائج
االنتخابات النيابية.
وجاء فــي النقاط التي مت االتفاق عليها
كأسس التحالف بني سائرون والنصر،
"دعــوة الى حتالــف عابــر للطائفية،
واالثنية ،يشمل جميع مكونات الشعب
العراقي ،واالســتمرار مبحاربة الفساد،
وابعاد الفاســدين عن مواقــع الدولة
واحلكومــة ،وتقــدمي من يثبــت بحقه
ملفات فســاد الى القضــاء العراقي،
كما يعزز دور املؤسســات الرقابية ،في
مكافحة الفســاد والرقابة ،وتشكيل
حكومة تكنوقراط من الكفاءات ،بعيدا
عن احملاصصة الضيقة".
وشــددت النقاط على "دعــم وتقوية
اجليش ،والشــرطة ،والقــوات االمنية،
وحصر الســاح بيد الدولــة ،واحلفاظ
على هيبتهــا ،وما حتقق مــن اجنازات،

ووضع برنامج اصالحي ،لدعم االقتصاد
العراقي ،في جميع القطاعات".
كما أكــد التحالف على "احلفاظ على
عالقــة متوازنة مع اجلميــع ،مبا يحقق
مصالح العراق ،وســيادته واستقالله،
وعدم التدخل في شــؤون الدول ،كما
ال يســمح بتدخل االخرين في شؤوننا،
ودعم اصالح نظام القضــاء العراقي،
وتفعيل دور االدعاء العام ،واحلفاظ على
وحدة العراق ،ارضا وشــعبا ،والتأكيد
على التداول السلمي للسلطة".
التجارة تنفي زيادة أجور إجازات
االستيراد وتهدد املفترين بالقضاء
مشــددا ً على أن "الوزارة ستالحق كل من
يحاول االفتــراء عليها وعلى شــركاتها
باالكاذيب بقصد او بغيــر قصد ،قضائيا ً
وكذلك القنوات واجلهــات االعالمية التي
تروج ملثل هكذا اكاذيب".
ودعا حــامت "وســائل االعالم الــى توخي
الدقة في نقــل املعلومة الــى املواطنني
واعتماد مصادرها الدقيقة من اجل حتقيق
املصداقية وعدم تضليل الراي العامة".
يذكر ان بعض وســائل االعالم حتدثت عن
وجود زيادة على أجور منح اجازة االستيراد
مما اثر على زيادة اسعار املواد في االسواق.
مقترح عراقي بتخصيص يوم عاملي
لضحايا "داعش" على جدول البرملان
األوروبي
ووثقــت تقارير لــأمم املتحــدة انتهاكات
حقوقية واســعة ارتكبها تنظيم داعش
املتطرف في العراق ،منها جتنيد التنظيم
لنحو  3500شخص واســتعبادهم ،وهم
باألســاس مــن نســاء وأطفــال األقلية
األيزيدية الذين أســروا فــي صيف 2014

وأجبروا على العبودية اجلنسية.
وأضافت التقاريــر أن ما بني  800إلى 900
طفل خطفــوا من املوصل ،ثاني أكبر مدن
العــراق ،لتدريبهم دينيا وعســكريا ،وأن
التنظيــم املتطرف قتل عــددا من اجلنود
األطفال التابعني لــه عندما حاولوا الفرار
من القتال في محافظة األنبار ،غرب البالد.
كما ذكــرت التقاريــر أن مــا ال يقل عن
 18802مدنيا قتلوا وأصيب  36254آخرون
في العراق ما بني بدايــة عام  2014وحتى
 31أكتوبر من العــام املاضي ،فيما تصارع
القوات العراقية تنظيم الدولة املتطرف.
ووصفــت التقارير أعــداد املدنيني القتلى
في العــراق بأنه "مذهــل" .كما فصلت
التقاريــر األســاليب اخملتلفــة التي يلجأ
إليها التنظيم لقتل أعدائه ،ومنها قطع
الرؤوس علنــا ،ودهس األفــراد باجلرافات،
وإحراقهم أحياء ،وإلقائهم من فوق مبان.
من جانبه ذكــر األمير زيد بن رعد ،املفوض
الســامي حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،أن
حصيلــة الضحايا املدنيني رمبا تكون أعلى
بكثير .وقال في بيان "حتى أعداد الضحايا
الفاحشــة ال تنجح فــي أن تعكس بدقة
مدى معاناة املدنيني في العراق".
واجتاح التنظيم شــمال وغرب العراق في
صيف عــام  ،2014وال يزال يســيطر على
الكثير من أراضي العراق واجلارة سوريا.
نفط البصرة :إجراءات جتريف أراض
في حقل غرب القرنة سليمة وعوضنا
أصحابها
واضافت الشــركة ،أن “شــاغلي األراضي
امضــوا تعهــدا ً خطيــا ً ملزمــا ً بإزالة
املغروسات واملشيدات وإخالء األرض خالل
مــدة أقصاها  ١٥يوما ً من تاريخ اســتالم
مبلــغ التعويــض” ،مبينة ان “شــاغلي

األراضي اســتلموا مبالغ التعويض املقررة
من قبل اللجان خالل عام  ٢٠١٤و.”٢٠١٥
وتابعت الشــركة ،أن “مبالــغ التعويض
اخلاصة بهــذه األراضي جاءت وفق ضوابط
وزارة الزراعــة – مديريــة زراعــة البصرة
واملمثلة ضمن جلنة التعويض الرضائي”.
مجلس النوّاب ينهي مناقشة مقترح
التعديل الرابع لقانون االنتخابات
ودعــا النائب محمد رضا أمــن الى اعادة
النظر في جميع الطعون املقدمة وجتميد
عمل املفوضني وأحالتهم الى القضاء.
وأعرب النائب زانا ســعيد عن رفضه متديد
عمل مجلس النواب كونه ســابقة خطرة
تتعارض مع النظم الدميقراطية ،مبينا بأن
الفراغ سيكون برملانيا وليس دستوريا.
واقترح النائب مثنى أمني بان يكون التمديد
أجراء طارئ يقتصر على احلالة التي مير بها
البلد فيما يتعلق بالعملية االنتخابية وان
ال يكون عرفا دائما.
بدورها حثت النائبة شروق العبايجي على
استخالص املسببات التي ادخلت البلد في
منعطف وارباك خطير فيما يتعلق بتزوير
االنتخابــات ،الفتة الى اعــادة النظر في
قانون االنتخابات وفقا لنظام سانت ليغو.
وطالــب النائــب أحمد املســاري بضرورة
االلتزام بالقانون املشــرع الذي أكد عملية
العــد والفرز اليــدوي الكامــل في داخل
العراق وخارجه والغاء االلكتروني السابق
وليس االقتصار الى احملطات املطعون بها.
ولفت النائب عادل نوري الى شرعية قانون
مجلس النواب الذي أيدته احملكمة االحتادية
بإعادة العد والفرز بالكامل وليس جزئيا"،
مؤكــدا ً على "أهميــة مراقبــة عملية
العد والفــرز حلني اعــان النتائج اجلديدة
واملصادقة عليها.

خط سكة حديد يربط إسرائيل
بالسعودية والشرق األوسط بالعالم
كونــه يعتمد على ربط البحر املتوســط
باخلليج العربي عبر إسرائيل والسعودية،
مــن خــال إشــراك األردن والســلطة
الفلســطينية ،بحيث تتحول إســرائيل
لتصبح اجلســر البري اليابس الذي يربط
بني أوروبــا ودول اخلليج العربي ،ومت تكليف
كاتس بتقدميــه للجهــات ذات العالقة:
الواليا املتحــدة ،واألردن ،ودول اخلليج ،ودول
عربية أخرى ،واالحتاد األوروبي ،ودول آسيوية،
نظــرا ملــا يحققه املشــروع مــن فوائد
اقتصادية وجتارية".
وأكــدت أن "نتنياهــو طلب مــن جميع
مستشــاريه الدفع باملشــروع قدما إلى
األمام ،مبن فيهم مجلــس األمن القومي،
فيمــا قال كاتــس إن هذا اخلط لســكة
احلديد مصمم من أجل السالم اإلقليمي،
وتقوية االقتصاد اإلسرائيلي ،وزيادة نفوذها
في املنطقــة ،وتقريبها من الدول العربية
املعتدلة".
وكتبــت فايــس قائلــة إن "الســنوات
املاضية باتت تشــهد وصول آالف احلاويات
التجاريــة التركيــة مليناء مدينــة حيفا
شــمال إســرائيل ،وتعرف طريقها باجتاه
األردن مرورا نحو الشــرق ،بديال عن الطرق
الســورية التي أغلقت عقب اندالع احلرب
فيها ،في حني يأتي املشروع اجلديد لتحويل
إسرائيل جســرا بريا يربط الشرق بالغرب،
على أن تكون األردن مرتبطة بالســعودية
ودول اخلليج والعراق ،وصوال للبحر األحمر
من خالل خليــج العقبــة ومدينة إيالت
اإلسرائيلية جنوبا".
ويقــول التقريــر إن "إســرائيل تــرى في
هذا املشــروع خطا جتاريــا بديال لكل دول

املنطقة للربط بني الشرق والغرب ،بحيث
يوفر خطوط مواصالت قصيرة ،وســريعة،
ورخيصــة التكلفة ،وأكثــر أمانا ،خاصة
فــي ظل التهديــد اإليرانــي املتنامي في
املنطقة ،واقترابها من املنافذ البحرية في
اخلليج العربي والبحــر األحمر ،وإمكانية
اســتخدامها قذائــف صاروخيــة باجتاه
شــواطئ البحر ،وتفخيــخ زوارق بحرية،
ســواء من خــال حلفائهــا احلوثيني في
اليمن ،أو القراصنة البحريني".
وختمت بالقول إنه "مــن املتوقع أن تقوم
الواليات املتحدة بدور الراعي لهذا املشروع،
بجانــب دول إقليمية وعاملية ستســعى
لتوفير اإلسناد الالزم للبدء فيه ،سواء في
التخطيط له ،أو متويله ،أو تنفيذه ،كما أن
املشــروع يقوم على أساس مصالح أمنية
واســتخبارية واقتصادية مشــتركة بني
العديد من دول املنطقة".
ترامب يتعرض لضغوط إزاء الفوضى
الناجمة عن سياسته بشأن الهجرة
ومن املقرر ان تنظم مسيرات احتجاج في
نهاية االســبوع احلالي في مدن عدة بينما
دعت مجموعات حقوقية من بينها حملة
حقوق االنسان واالحتاد االميركي للحريات
املدنية الى احتجاج فــي كل انحاء البالد
حتت عنوان "االســر تكون معــا" في 30
حزيران/يونيو احلالي.
ومن املقرر ان تنظم التظاهرات االكبر في
ساحة الفاييت سكوير في الشارع املقابل
للبيت االبيض.
وال يزال من غير الواضح مدى سرعة اعادة
لم شمل االسر اذ يقول محامون ينشطون
في هذا الصدد بان العملية معقدة بينما
يواصل املزيد من املهاجرين القدوم.
وطلبت شــبه غالبية االسر التي أتت الى

الواليات املتحدة اللجوء السياسي بحجة
تصعيد العنف في مسقط رأسها.
وتــدرس وزارة الدفاع خططــا لنقل االف
الوافديــن الى قواعــد عســكرية ،وقال
مسؤولون في وزارة الدفاع أن نحو  20الف
شخص سينقلون الى قواعد في تكساس
واركنسو ونيو مكسيكو اذا تطلب االمر.
واثارت عمليات الفصل على ما يبدو نقاشا
حادا حتى داخل البيــت االبيض ما أحدث
بلبلة وغموضا حول الســبيل الذي يجب
اعتماده بعد االن.
اال ان ترامب لم يبد أسفا واتهم منافسيه
السياســيني بتضخيم االمــور لتحقيق
مكسب سياسي منها.
وقال ترامب في كلمته االسبوعية السبت
"الدميوقراطيــون الذين يطالبــون بفتح
احلدود ...يريدون للجميــع ان يدخلوا بالدنا
بغض النظر عن مدى خطورتهم" ،محاوال
مرة اخرى الربط بني املهاجرين واجلرمية.
ومضــى يقول "قد يكونوا قتلة أو لصوص
أو اشخاص سيئني للغاية ...الدميوقراطيون
يقولــون انه ال بأس بدخولهــم الى بالدنا
لكنني ال اعتقد ذلك".
وكان ترامــب اتهــم في تغريدة ســابقة
الدميوقراطيني باختــاق "روايات عن احلزن
واالســى على أمل ان يساعدهم ذلك في
انتخابــات" منتصف الواليــة املقررة في
تشرين الثاني/نوفمبر املقبل.
"التربية" تباشر بتجهير الكتب
املنهجية قبل بدء العام الدراسي
اجلديد
وابــدى الصيدلي ثقته بـ"كــوادر التربية
للتغلــب على العقبــات والتحديات التي
تواجهها الوزارة في إدارة هذا امللف من قلة
الدعم والتخصيصات".

الملف األمني

انفجار عبوة ناسفة في التاجي شمالي بغداد * اعتقال إرهابي يشغل ما ُيسمى بـ "آمر مفرزة" في ديالى
مقتل العقل المدبر لداعش في صالح الدين * القبض على  10متهمين بإطالق عيارات نارية في ميسان

بغداد – انفجار عبوة
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية
أمس األحد ،أن مدنيا ً أصيب ج ّراء انفجار
عبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة موضوعة
بالقرب من محال جتارية بقضاء التاجي
انفجرت،صباح يوم امس ما أســفر عن
إصابة مدني" ،مضيفــا أن "قوة أمنية
طوقت مكان احلــادث ومنعت االقتراب
منــه  ،فيما نقــل املصاب إلــى أقرب
مستشفى لتلقي العالج".
ديالى – عملية دهم
أكد مصدر أمني في شــرطة محافظة
ديالى أمس األحد أن مفرزة أمنية القت

القبض على إرهابي في عصابات داعش
يشــغل ما يُســمى بـ "امر مفرزة" في
محافظة ديالى.
وذكــر املصــدر " مــن خــال التعمق
بالتحقيقات لإلرهابيني امللقى القبض
عليهــم وتقاطــع املعلومــات ،متكنت
اســتخبارات الشرطة االحتادية العاملة
ضمن وكالة االستخبارات والتحقيقات
االحتادية في وزارة الداخلية من التوصل
إلــى أحد اإلرهابيني الذيــن ينتمون إلى
ما يســمى واليــة ديالى وهو يشــغل
منصب امر مفــرزة في عصابات داعش
اإلرهابية"  ،مضيفا ان اعتقال االرهابي
جاء بعد تشــكيل فريق عمل والتوجه
إلى محافظة كركــوك ليكون بني يدي
العدالة لينال جزاءه العادل".

صالح الدين – مقتل ارهابي
أفادت مصادر استخبارية امس االحد ان
القـوات األمنية متكنت من قتل العقـل
املدبـــر لعصابات داعــش االرهابية في
قضاء االشرقاط مبحافظة صالح الدين.
وأضافــت املصادر ان "القــوات األمنية
وبعملية نوعية وبنا ًء على معلومـــات
اســتخبارية دقيــــقة استطـــاعت
ان تقتل العقـــل املدبـــر واخملـــطط
للتفجيرات وعمليــات اخلطف ونصب
السيطرات الوهمية لـــدى عصـابات
داعـــش االرهابيـة املـــدعو (ابو سالم
العراقــي) وتصفيته وهــو مختبئ في
احــد االنفاق مع خمســة من مرافقيه
في جزيرة الشــرقاط" مبينة ان مقتل

االرهابي يعد مبثابة كســـر العمـــود
الفقــري للخاليــا النائمــة في صالح
الدين".
االنبار – اعتقال ارهابيني
اعلــن املتحدث باســم مركــز اإلعالم
األمني امــس االحد اعتقــال إرهابيني
اثنني يقومان بزرع العبوات مبنطقة البو
طيبان في مدينة الرمادي.
وقــال العميد يحيى رســول ،ان "مفارز
االســتخبارات العســكرية في الفرقة
 10ومبعلومات استخبارية دقيقة اكدت
وجود شــخصني من االرهابيني يقومان
بزرع العبوات الناسفة في محيط بعض
الدور الســكنية مستهدفني ساكنيها
مبنطقــة البو طيبــان في الرمــادي" ،

وقد نصب كمني محكــم لهما والقي
القبــض عليهمــا وبحوزتهمــا بعض
العبوات الناســفة" ،مشيرا الى ابطال
العبــوات التــي قاما بزرعهــا من قبل
املفرزة الهندسية التابعة للفرقة".
ميسان – عملية امنية
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة
محافظــة ميســان امــس االحد عن
اعتقال  10متهمني باطالق عيارات نارية
في اثناء مشــاجرة والعثور على سالح
وعتاد متنوع فــي عملية أمنية بقضاء
علي الغربي.
وقال املصــدر ان "قــوة أمنيــة القت
القبض على متهمني من الذين تسببوا
في حصول مشــاجرة وإطــاق نار على

عدد من املنــازل في قرى كل من القصر
وأنصار احلسني في قضاء علي الغربي".

التحقيق وقرر توقيفهم استنادا إلحكام
املادة ( 24أسلحة)".

ذي قار – عملية تفتيش
اعلنــت مديرية شــرطة محافظة ذي
قار امــس االحد ،القــاء القبض على 4
متهمني ضبط بحوزتهم أسلحة نارية
في حاجز تفتيش بناحية النصر شمالي
احملافظة.
وقالــت املديريــة "من خــال عمليات
التفتيش الدقيق للمركبات واألشخاص
متكنت ســيطرة نهر النعومية شمال
ناحيــة النصر ،من إلقــاء القبض على
أربعة متهمني يستقلون مركبة صالون
وضبط بحوزتهم أســلحة رشاشــة"
 ،مؤكــدة عرض املتهمــن على قاضي

البصرة – عملية دهم
افاد مصدر أمني في شــرطة محافظة
البصرة امس االحد بأن قوة من الشرطة
ألقت القبض في منطقتني تقعان ضمن
مركــز احملافظة على متهمــن بتجارة
اخملدرات ،وضبطت بحوزة أحدهما كيلو
ونصف من مادة "احلشيش" اخملدرة.
وقال املصدر إن "قوة من قسم مكافحة
اإلجرام ألقت القبض في حي احلســن
في ضــوء معلومات اســتخبارية على
متهم بتجارة اخملدرات" ،مبينا ً أن "القوة
ضبطت بحوزة املتهم كيلو ونصف من
مادة (احلشيش) اخملدرة".
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التربية تفتح تحقيقًا
عن تسرب أسئلة

التربية اإلسالمية
بغداد  -الصباح الجديد:
أكدت وزارة التربية  /اللجنة الدائمة لالمتحانات
فتح حتقيق واســع حول ما نشــر فــي مواقع
التواصل االجتماعي بخصوص تســريب اسئلة
مادة التربية االسالمية .
وأضاف بيان صادر عن املكتب االعالمي تسلمت
« الصباح اجلديد» نســخة منــه ان الوزير وجه
بفتح حتقيق واسع في موضوع تسريب االسئلة
ومانشر حولها وانها ســتتخذ قرارها في ضوء
نتائــج التحقيــق  ،مضيفا ان جميــع اخليارات
متاحــة امام اللجنة  ،فيما بينت انها ســتعلن
نتائج التحقيق حال متامها .
وشــدد البيان على عدم التهــاون في احالة كل
من قصر او حــاول التقصير الى احملاكم اجلنائية
اخملتصــه لينال جزائــه  ،حفاظا على ســامة
العملية االمتحانية
كما اكدت اللجنة الدائمة لالمتحانات أستمرار
التحقيقــات اخلاصة بتســريب اســئلة مادة
التربية اإلســامية  ،وان جميع اخليارات متاحة
امامهــا حلفظ جهد الطلبــة ورصانة العملية
االمتحانية .وتبني أنها لم تعلن اي موقف لغاية
االن  ،وســتعلن نتائج التحقيق والقرارات التي
ستتخذها حال االنتهاء منها امام اجلميع.
ودعت اللجنة وسائل االعالم املستقلة واحلزبية
الى اعتماد املصادر الرســمية فــي نقل األخبار
متاشيا ً مع رسالة اإلعالم النبيلة والهادفة.

العراق وكوريا يبحثان

التعاون في مجال صناعة
وإنتاج األنابيب

بغداد  -الصباح الجديد:
بحثت وزارة الصناعة واملعادن وخالل زيارة اجراها
وفد من الوزارة والشركة العامة للحديد والصلب
الى جمهورية كوريــا اجلنوبية التعاون في مجال
صناعة وانتاج االنابيب امللحومة.
وقال مديــر مركز االعالم والعالقــات العامة في
الــوزارة عبدالواحد علــوان الشــمري ان الوفد
الــوزاري اجرى زيارة ميدانية الى شــركة جي وان
الكوريــة التي تختــص بتصنيع معــدات انتاج
االنابيــب امللحومة حلزونيا وطوليــا واطلع على
االمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركة
كما قام بزيارة عدد من الشركات الكورية االخرى
املصنعة لالنابيب واالطــاع على التطور احلاصل
فــي صناعتها  ،مضيفا بأنه قــد جرى ايضا زيارة
عدد من الشــركات الكورية املصنعة ملنظومات
الهيدروليــك والبنــات الكهربائيــة وزيارة احد
املصانــع التي ســبق ان مت جتهيز بعــض املعدات
منها  .واكد الشمري ان الشركة العامة للحديد
والصلب حريصــة على تطوير معمــل االنابيب
واضافة خط انتاجي جديد بالتعاون مع الشركات
الكورية لتلبية حاجة وزارة النفط وتوفير العملة
الصعبــة وحتقيــق عوائد مالية فضــا عن نقل
التكنولوجيا وتدريب العاملني .

إغالق محال للعشابين
ومصادرة مواد

ممنوعة في ديالى
ديالى  -الصباح الجديد:
أعلنت دائرة صحة ديالى امس السبت اغالق عدد
من محال العشابني ومصادرة كميات كبيرة من
املواد املمنوعة.
وقال مدير اعالم صحة ديالــى فارس العزاوي ان
«فريقا من قسم التفتيش  -شعبة املؤسسات
الصحية اخلاصة نفذوا حملة تفتيش على محال
العشــابني في قضاء بعقوبــة ملتابعة عملها و
مدى التزامها بالضوابط والتعليمات الوزارية «.
وأضاف العــزاوي ان «احلملة أســفرت عن غلق
قســم من محــال بيع األعشــاب غيــر اجملازة
ومصادرة كميات كبيرة من املواد ممنوعة التداول
في محال األعشــاب» ،مشيرا الى «اتخاذ جميع
اإلجراءات القانونية بحق اخملالفني».

دعا الى إنشاء مركز صحي لمعالجة أمراض السرطان

العراق يبحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصفية مفاعل تموز
بغداد  -الصباح الجديد:

بحــث وزيــر التعليــم العالي
والبحــث العلمــي والعلــوم
والتكنولوجيــا الدكتــور عبد
الرزاق العيســى مع املدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيــا أمانو في فيينــا اآلليات
واملعاجلــات املنفذة مــن اخلبراء
العراقيني فــي تصفية مفاعل
متوز ضمن سياق التزامات العراق
الدولية .
واستعرض العيسى خالل اللقاء
إجــراءات املؤسســات العراقية
املعنية في وزارة التعليم العالي
والعلــوم والتكنولوجيا بشــأن
تصفية مخلفــات مفاعل متوز
واخلطوات املتبعــة والتوقيتات
املرســومة لبرنامــج املعاجلة .
ودعا العيســى الوكالة الدولية
الى مزيــد من الدعم للعراق في
مجــال توظيــف التكنولوجيا
النووية في االحتياجات الطبية
وإنشــاء مركــز صحــي خاص
ملعاجلــة أمراض الســرطان في
العراق.
مــن جانبه أعــرب مديــر عام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا أمانو عــن تقديره الكبير
لزيارة وفد العــراق ملقر الوكالة
واملتابعة احلثيثة والتنسيق من
أجل هــذا املشــروع املهم الذي
يندرج ضمن االلتزامات الدولية
للعراق فيما أكد اســتعدادهم
إلى بذل أقصــى درجات التعاون
مع العراق فيما يتعلق بتصفية
مخلفــات مفاعل متوز وإنشــاء
مركز صحي متخصص ألمراض
السرطان.
وفي ســياق متصل عقد الوزير
إجتماعا مع مســؤولي قســم
التعــاون التقني فــي الوكالة
الدوليــة وبحثــوا اإلجــراءات
العمليــة اخلاصــة بتصفيــة
اخمللفات في موقــع مفاعل متوز
واتفقــوا على التحــاق عدد من
اخلبــراء العراقيني فــي برنامج
تنســيقي فــي مقــر الوكالة
الدولية في فينا خالل األسبوعني

ص

دعا وزير التعليم
الوكالة الدولية الى
مزيد من الدعم
للعراق في مجال
توظيف التكنولوجيا
النووية في
االحتياجات الطبية
وإنشاء مركز صحي
خاص لمعالجة
أمراض السرطان في
العراق

تصفية مفاعل متوز

املقبلــن يعقبــه زيــارة اخلبراء
الدوليــن إلــى بغــداد ملتابعة
تنفيذ اخلطة العلمية املشتركة
واإلجراءات اخلاصة باملفاعل.
وفي ســياق ذي صلة عقد الوزير
إجتماعا مع خبراء قســم األمن
النووي في املنظمة لبحث آليات
التعاون مع املؤسســات املعنية
في العراق والتفاهم املشــترك
باجتاه تطوير القــدرات العراقية
في مجال األمن النووي  ،وطالب
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بتقــدمي العون لبــاده؛ من أجل
إكمال عملية تصفية مخلفات
مفاعل “متــوز  ”2النــووي ،قرب
العاصمة بغداد.
كما ناقش االجتماع بني اجلانبني
العراقي والطاقة الدولية اآلليات
واملعاجلات التــي ينفذها خبراء

عراقيون في تصفيــة املفاعل،
ضمن ســياق التزامــات بغداد
الدولية  ،ونقل البيان عن أمانو أن
الوكالة مستعدة “لبذل أقصى
درجات التعــاون” في هذا اإلطار،
إضافة إلى إنشــاء مركز صحي
متخصص ألمراض السرطان.
أيضا
وذكر البيــان أن الوزير عقد ً
اجتما ًعا مع مســؤولي قســم
التعــاون التقني فــي الوكالة
الدوليــة ،وبحثــوا اإلجــراءات
العمليــة اخلاصــة بتصفيــة
اخمللفات فــي موقــع املفاعل ،
مضيفا أن اجلانبــن اتفقا على
التحاق عدد من اخلبراء العراقيني
ببرنامج تنســيقي مبقر الوكالة
فــي فيينــا ،خالل األســبوعني
املقبلــن ،تعقبــه زيــارة خبراء
دوليني إلــى بغداد ملتابعة تنفيذ

«ديالى» تلبي احتياجات وزارة
الكهرباء من المحوالت والمقاييس
ديالى  -الصباح الجديد:
ابدت شركة ديالى العامة احدى
شــركات وزارة الصناعة واملعادن
االمكانيــة واالســتعداد لتلبية
احتياجات مديريات وزارة الكهرباء
املنتشرة في عموم احملافظات من
احملوالت واملقاييس الكهربائية.
وقال مدير مركز االعالم والعالقات
العامــة في الــوزارة عبدالواحد
علــوان الشــمري ان مديــر عام
شركة ديالى العامة وخالل لقاء
مشترك مع وزير الكهرباء ووكيل
الوزارة ومدير عــام توزيع الطاقة
ناقش تعزيز التعاون املســتقبلي
بني الشركة ومديريات الكهرباء
في احملافظات بعــد تذليل عقبة
صــرف املبالغ اخملصصــة لوزارة
الكهربــاء  ،مشــيرا الــى ان قد
جــرى خــال اللقــاء االتصــال
بوكيل وزارة املاليــة والذي ابدى
بــدوره االســتعداد الطالق مبلغ
( )10مليارات دينار لغرض شــراء
محوالت واسالك كهربائية.
واكد الشمري ان شــركة ديالى
العامــة تعــد من الشــركات

تقرير

الرصينــة والعريقــة فــي وزارة
الصناعة واملعــادن التي تختص
بصناعــة احملــوالت الكهربائية
بنوعيهــا التوزيــع والقــدرة
واملقاييــس الكهربائية مختلفة
االنــواع واالطــوار بأيــد عراقية
وبنســبة تصنيع  100%ولديها
االمكانية لدعم قطاع الكهرباء
في البالد واالســهام فــي اعادة
تأهيل الشــبكة الكهربائية في
املناطق احملررة.
علــى صعيــد متصــل اعلنت
الشــركة العامــة للصناعات
التعدينية احدى شــركات وزارة
الصناعة واملعادن عــن االعمال
املنفذة واالنشــطة واالمكانيات
التي يتمتع بهــا مصنع الرماح
التابع لهــا والواقع في محافظة
نينوى.
وذكر مصدر مخول من الشركة
بأن املــاكات العاملة في مصنع
الرماح اجنزت اعمال تأهيل احملطة
التحويلية عاليــة الفولتية نوع
( )GISفي ناحيــة القيارة جنوب
املوصــل وقامت بتنفيــذ عقد

انشــاء ( )7ابراج حراسة لصالح
مصفــى الكســك ونصب تلك
االبراج في وقت قياســي  ،الفتا
الى ان املصنع املذكور يعد مركزا
هندســيا متخصصــا بتقــدمي
خدمات تنفيذ اعمال تكنولوجية
للغيــر وميتلــك خيــرة املالكات
الهندســية والعلمية اذ كان له
دور اساســي في اعمــار قطاع
الكهربــاء والنفــط باملنطقــة
الشــمالية  ،مشــيرا الــى ان
الشركة متكنت من اعادة تأهيل
املصنع املذكور بجهود وامكانيات
ذاتية بعــد حترير محافظة نينوى
ليستأنف اعماله وانشطته في
دعم قطاعات الدولة.
من جهة اخرى اشــار املصدر الى
انتاج الشــركة من تراب احلديد
في موقع احلســينيات التابع الى
قسم االستخراج املعدني والذي
ينتج على شكل درني او حمصي
ويدخــل في صناعة االســمنت
العــادي واملقاوم وجتهيــزه على
شكل كتل محمل في شاحنات
الى اجلهات املستفيدة.

اخلطة العلمية املشــتركة في
هذا اإلطار.
ويوجــد في العــراق  4مفاعالت
نووية هي “متوز ( »َ 2متوز ســابقًا)،
و” 14متوز” ،فــي منطقة التويثة
( 26كــم جنوب شــرق بغداد)،
و”عدايــة” (شــمال) ،و”املثنى”
(غــرب)  ،وجميعهــا دمــرت
خــال الفترة بــن 1994-1980
فــي ضربــات جويــة أميركية
وإســرائيلية ،أو من خالل تعاون
النظام السابق مع فرق التفتيش
التابعة للوكالة الدولة للطاقة
الذرية.
ومن اجلديــر بالذكــر ان العراق
بدأ عــام  2012بخطــة ملتابعة
تفكيك وتصفيــة مفاعل “متوز
 ،»2وصادقت على املرحلة الثالثة
من خطــة تفكيــك وتصفية

موقع عدايــة النووي ،لكنها لم
تطبق القرار بسبب خالف مالي
بني احلكومــة ومحافظة نينوى،
فيما انتهت عام  2013من وضع
خطة تفكيك وتصفية مفاعل
 »14متوز” ،أو ما يُعرف بـ”املفاعل
الروسي”.
وفي بدايــة الســبعينيات ،أمر
رئيس النظام الســباق بإنشاء
برنامج أســلحة نووية ســرية ،
وفي سنة 1976م إشترى العراق
مفاعل نووي من طراز (]Osiris)[9
 ،][10وكان معــدا ألغراض نووية
بحثية ســلمية  ،وقــام اخلبراء
العراقيون والفرنسيون بإدامته،
ولكن إسرائيل شــكت بدوافع
العــراق ،وقالت إنه يســتعمل
لصناعة أســلحة نووية  ،وفي 7
حزيران 1981م ،قامت إســرائيل

بهجوم مفاجئ بســرب طائرات
إف -16ومبرافقــة طائرات إف-15
إيغل ،منطلقة من قاعدة سيناء
(والتــي كانت حتت الســيطرة
اإلسرائيلية آنذاك) ،وعبر أراضي
اململكــة الســعودية ووصوال ً
للعراق ،وقامــت بتدمير مفاعل
نووي (املســمى مبفاعــل متوز 1
ومتوز  )2قيد اإلنشاء على بعد 17
كيلومترا من جنوب شرق بغداد
 ،وقصفــت املنشــآت النوويــة
العراقيية بشدة في حرب اخلليج
الثانية ،وتلتها فتــرة التفتيش
على املنشــآت النووية من قبل
املفتشــن الدوليــن ،ومــرت
مبراحل منعهم والســماح لهم
بالتفتيش ،وتعرضت املنشــآت
النووية ألضرار وسرقة في حرب
اخلليج الثالثة وبعدها.

إلنارة الشوارع وتشغيل إشارات المرور وأجهزة اإلنذار

«المستنصرية» تنظم ورشة عن استعمال
الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء
بغداد  -الصباح الجديد:
أقامــت كلية الهندســة في
اجلامعــة املســتنصرية امس
االحد ورشة عمل عن استعمال
الطاقــة الشمســية لتوليد
الطاقة الكهربائية ،مبشــاركة
عدد مــن التدريســيني وطلبة
الدراسات العليا.
وتضمنــت الورشــة ،القــاء
محاضرة للتدريسي في الكلية
الدكتور سيف ثامر فاضل تناول
فيها طرق حتويل الضوء واحلرارة
املنبعثة من الشمس إلى طاقة
كهربائيــة ،عبــر طريقة اجليل
اجلديد من احملطات الشمســية
احلرارية التي تســتعمل تقنية
حديثــة تتميــز ببســاطتها
وانخفــاض كلفتها ومالءمتها
للمناخ اجلوي السائد في العراق.
وتناولت الورشــة االستعماالت
املباشرة للطاقة الشمسية في

توليد الكهرباء إلنارة الشــوارع
العامة وإشــارات املرور وأجهزة
اإلنذار ومراوح األسقف للتهوية
ومحطات ضخ املياه ،فضال ً عن
توضيــح مبدأ عمل ســخانات
املياه الشمســية اعتمادا ً على
حرارة الشــمس وأنواعها وطرق
تنصيبهــا واإلفــادة منها في
توفير الطاقة الكهربائية.
وأوصت الورشة ،اهمية االعتماد
علــى مصادر الطاقــة البديلة
املتجــددة في توفيــر الكهرباء
الســيما الطاقة الشمســية،
وإدامة وتنويع هــذه املصادر مبا
يضمــن توفيــر مصــادر أخرى
لألجيــال املقبلــة فــي ظــل
املشــكالت التي تواجه املصادر
التقليدية احلالية وما تســببه
من آثار على البيئة.
من جانــب اخر نظمــت هيئة
البحــث والتطويــر الصناعي

بالتعــاون مــع جامعــة بغداد
محاضــرة عــن أهميــة دمج
الطاقة الشمسية في محطات
القــدرة الكهربائيــة وذلك من
اجل تقليل صرف الوقود وانبعاث
الغازات الضارة بالبيئة .
وقال مدير عام الهيئة املهندس
عبــد الغني فخــري ال جعفر
فــي تصريحــات صحفيــة ان
مركز بحــوث الطاقة املتجددة
والبيئــة فــي الهيــأة نظــم
احملاضرة بالتعــاون مع جامعة
بغــداد  ,مبينا» ان هــذا النوع
من الشــبكات يعقد في مئات
املؤمتــرات حــول العالم لبحث
ســبل وطرق تطبيقهــا على
ارض الواقــع وذلــك لتخفيض
االســتهالك املتزايــد علــى
الكهربــاء وضمان اســتمرارية
التوليــد بأحــدث واســهل
التقنيات .

العمل تبحث سبل النهوض بواقع الطفولة في العراق

إطالق سراح ( )74حدثًا خالل آيار الماضي
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلنــت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعية اطالق سراح ( )74حدثا
من االقســام االصالحيــة التابعة
لدائرة اصــاح االحداث خــال ايار
املاضي.
وقال املتحدث باســم وزارة العمل
عمار منعم ان دائرة اصالح االحداث
في الوزارة اطلقت سراح ( )74حدثا
خالل ايــار املاضي توزعــوا بني ()15
حدثــا تخلية بعــد قضائهم مدة
احملكومية وثالثة احداث بقرار متييزي
صادر عــن محكمــة التمييز اثبت
نقض احلكم.
واضاف منعم ان الدائرة رشحت ()20
حدثا ضمن برنامج الرعاية الالحقة
الذي يضــع احلدث حتت رعاية برامج
ارشــادية خاصة قبــل وبعد اطالق
السراح بثالثة اشهر  ،مشيرا الى ان

الدائرة لديها برامج صحية بالتعاون
مــع دائرتي صحــة بغــداد الكرخ
والرصافة احيــل خاللها ( )46حدثا ً
الى املستشفيات واملراكز الصحية
وتســجيل ( )57زيارة من قبل اطباء
مختصني في شتى اجملاالت الطبية
الجراء معاينات والوقوف على حالة
االحداث الصحية  ،اضافة الى اجراء
( )1220معاينة طبية في االقســام
االصالحية.
فــي ســياق متصــل ،بــن منعم
ان الدائــرة نفذت برامــج تأهيلية
ملســتفيدي االقســام االصالحية
تضمنــت دورات فــي مجــال
(احلــدادة والنجــارة واحلاســبات
واحلالقة واخلياطة واخلط والرســم
والتأسيســات الصحية) ،فضال عن
التدبير املنزلي شــارك فيها ()198
حدثا موزعني بني ( )23دورة تدريبية،
الفتا الى ان هذه الــدورات تأتي من
اجل اكساب احلدث مهارات مهنية

تعينه على العمــل ومزاولة مهنة
بعد اطالق سراحه.
واوضح منعم ان الدائرة ادرجت ()35
حدثــا في دورات محــو االمية ،كما
نفذت برامج ثقافية ودينية تضمنت
( )56محاضــرة ثقافيــة قدمت من
قبل باحثني اجتماعيني متخصصني
في كل قســم لرفع وعي االحداث
وتهذيبهم وارشــادهم ،والقاء ()56
محاضرة دينية من قبل منســوبي
الدائــرة من حملة الشــهادات في
مجال الشــريعة والعلــوم الدينية
لتقومي واصالح سلوكهم ،فضال عن
محاضرات صحيــة بلغ عددها ()24
محاضرة من قبل مسؤولي الطبابة
في االقســام لرفع الوعي الصحي
وتعليمهــم االســعافات االوليــة
والوقاية من االمراض.
علــى صعيد آخــر ،بحثــت مدير
عام دائــرة ذوي االحتياجات اخلاصة
مديــر مكتــب رئيس هيئــة رعاية

الطفولة في وزارة العمل والشؤون
االجتماعية الدكتــورة عبير مهدي
اجللبي مع منظمة النجدة الشعبية
النهوض بواقع الطفولة في العراق
وخاصة املناطق احملررة.
وقال املتحدث الرسمي بإسم وزارة
العمل عمــار منعــم ان االجتماع
متحور حول امكانية الدعم النفسي
لالطفال سيما في املناطق احملررة ملا
تعرضت له الطفولة من انتهاكات
مــن قبل تنظيم داعــش فضال عن
ضرورة احلث على التكامل االســري
وبناء اسر متماسكة والقضاء على
عوامل املــرض واجلهــل والتخلف
لينشــأ االطفال في بيئة ســليمة
امنة .
يذكر ان هيئــة رعاية الطفولة هي
اجلهة املسؤولة عن حماية الطفولة
في العراق التي تعمل مع املؤسسات
احلكومية وغيــر احلكومية من اجل
التهوض بواقع الطفولة في العراق .
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نفذتها كلية الصيدلة بجامعة البصرة

ندوات عن عالج لمرض الزهايمر والتهاب الشرايين ومتالزمة التوحد وسرطان الثدي
البصرة  -سعدي السند:
نظم فــرع الكيمياء الصيدالنية
ندوة بعنوان ( حتضير وتشخيص
مركبــات جديــدة وتقييمهــا
كعالج فعــال ضد مرض الزهامير
)  ،اذ بينــت الدكتورة ســيتا ازاد
اغاورد ان حتضير ليكندات فعالة
ودراســة ميكانيكيــة املثبطات
اســيتايل كولــن اســتريس
وبيوتايل كولني استريس ودراسة
فعاليــة الليكندات مــع فلزات
مختلفــة وقابليتها لعبور حاجز
الدماغ ولهــا قابلية لألرتباط مع
فلزات احلديد والنحــاس والزنك
لتقليل هذه الفلزات عند مريض
الزهامير وكذلــك اوضحت ان من
اعراض هــذا املرض القلق  ,التوتر
 ,الهلوســة  ,فقــدان الذاكــرة
والتصرفات غير الطبيعية .
ندوة عن التهاب الشرايني
نظم فرع االدوية والسموم ندوة
بعنوان (التهاب الشرايني املعروف
بتكاياســو )  ،اذ بينت الدكتورة
ميساء بناي ان التهاب الشرايني
هو حالة نــادرة من غياب النبض
عــن االطــراف نتيجــة تضيق
وانسداد الشــرايني املتفرعة من
الشريان االبهر بســبب التهاب
هذه الشــرايني الذي يعزى سببه
في بعض الدراسات الى الهجوم
املناعي الذي تقوم به بعض كريات
الدم البيض ضد االوعية الدموية
 ,وكذلــك اوضحــت ان املــرض
ينتشر بنســبة كبيرة في بلدان
قارة اســيا ويصيب النساء اكثر
من الرجال وجتري السيطرة على
املرض بأســتعمال الستيرويدات
والعالجات الكيميائية االخرى.
متالزمة التوحد والوصفات

أثبتت الدراسات
الحديثة أن هرمون
الميالتونين الذي
تفرزه الغدة
الصنوبرية مهم
جداً في عالج
وتقليل خطر
اإلصابة بسرطان
الثدي

الدكتورة سيتا ازاد اغاورد تتحدث عن مركبات جديدة كعالج ضد مرض الزهامير

الطبية
ونظم طلبة املرحلة اخلامســة
في كليــة الصيدلة وبرعاية فرع
الصيدلة السريرية ندوة علمية
عن متالزمــة التوحد والوصفات
الطبية  :كانــت احملاضرة االولى
للطالبة مروة منذر تناولت فيها
ماهية متالزمة التوحد واعراضها
واالسباب و العالج.
وبينــت الطالبة مروة :ان العالج
النفسي في التواصل االجتماعي
املباشــر مع املريض هــو االهم
في ســرعة شــفاء املريض  ،اما

الطالبات(رنــد ضيــاء وفاطمة
رائد و نردين ســرمد) فقد كانت
محاضرتهــن حــول الوصفات
الطبية وبيان املعايير االساسية
واملطلوبة فــي كل وصفة طبية
ثصرف مــن قبــل الطبيب كما
عرضــت الطالبات وصفات منها
غير مطابقة او مطابقة للشروط
 ،اضافــة الى توضيــح الوصفة
الطبية حتــى ال يقع الصيدالني
في خطأ يعرض املريض للخطر.
ندوة عن اهمية هرمون

امليالتونني في عالج سرطان
االســتروجني  70%مــن حــاالت
الثدي
ســرطان الثــدي  ,واوضحت ان
ونظم فرع االدوية والســموم في امليالتونني يعمل على زيادة بعض
كلية الصيدلة حلقة نقاشــية االنزميات وتقليل بعضها مبا يؤدي
بعنوان (اهمية هرمون امليالتونني الى تقليل نســبة االســتروجني
في عالج ســرطان الثــدي )  ،اذ الفعال في اجلسم وكذلك يعمل
بينت الدكتورة اســيا ســلمان علــى تقليل عدد مســتقبالت
عبد اهلل  :ان الدراســات احلديثة االســتروجني من نوع الفا والتي
اثبتــت ان هرمون امليالتونني الذي تعد اكثــر خطورة عنــد ارتباط
تفرزه الغدة الصنوبرية مهم جدا ً االســتروجني فيهــا  ,حيــث ان
في عــاج و تقليل خطر االصابة امليالتونني مهم جدا ً عندما يكون
بســرطان الثدي  ,حيث يشكل سبب ســرطان الثدي هرموني او
سرطان الثدي الذي سببه هرمون ســببه التعرض للمواد السامة

طلبة إعدادية مدارس التعليم الديني
يشاركون في أداء االمتحانات الوزارية
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنــت دائــرة التعليــم الديني
والدراسات اإلســامية في الوقف
توجه  1400طالب
الشــيعي عن ّ
وطالبة الــى املراكــز اإلمتحانية
ألداء االمتحانات النهائية للدراسة
اإلعداديــة للمراحــل املنتهية في
مــدارس التعليم الدينــي التابعة
للديوان الدور األول للعام الدراسي
(,)2018-2017

واكد مدير اإلعالم والعالقات العامة
بالديوان حيدر جلوخان ان مدير عام
دائرة التعليم الديني والدراســات
اإلســامية علي شــبر اطلع على
ســير العمليــة اإلمتحانية وعلى
مناذج األســئلة املقدمــة للطلبة،
خالل زيارة تفقديــة أجراها لعدد
مــن املراكــز اإلمتحانيــة فــي
العاصمة بغــداد منها مركز رقم
واحد للبنني في مدينة الكاظمية

املقدســة ومركز رقم اثنني للبنات
في منطقة الكريعات,
وأكد شــبر ان دائرة التعليم أنهت
جميع االســتعدادات اللوجستية
والتحضيــرات قبــل عطلة عيد
الفطر املبارك ،وهيأت جميع املراكز
اإلمتحانية وتوجيه مــدراء املراكز
والقاعــات اإلمتحانيــة ،وتوزيــع
املشــرفني املتابعني واملراقبني على
وفق التعليمات واألنظمة الوزارية .

مثل الكادميــوم وايضا ً يفيد في
حاالت الســمنة املفرطة وايضا ً
امليالتونني مهــم في زيادة كفاءة
ادويــة مضــادات االســتروجني
مثــل التاموكســفني والتروزول
وايضا ً مهــم في تقليل االعراض
اجلانبية لهــذه االدوية وخالصة
هذه الدراســات اثبتــت اهمية
امليالتونني كعــاج وقائي وعالج
مساعد في حاالت سرطان الثدي
ويجب عمل الكثير من الدراسات
الســريرية على مرضى سرطان
الثدي إلثبات اهمية امليالتونني .

التربية تمنح شهادة دراسية لـ57
نزيال في سجن السماوة المركزي
بغداد  -الصباح الجديد:
أكد وزير التربيــة الدكتور محمد
إقبال الصيدلي اســتمرار اجلهود
في تنفيذ اخلطــة التي اعدت من
قبــل اجلهاز التنفيــذي حملو األمية
للتعــاون مع الــوزارة بهدف حصر
األميني التابعني لهم وفتح مراكز
تعليمهم القراءة والكتابة .
وافاد الوزير بتخــرج دفعة جديدة
من مركز ســجن السماوة املركزي

وحصولهم على شــهادة تؤهلهم
إلكمــال مســيرتهم التعليمية
 ،وأن قســم محــو األميــة فــي
محافظــة املثنى اعلــن تخرج 57
نزيال من سجن الســماوة املركزي
بعد اكمالهــم مرحلة التكميلي
ً
 ،مؤكــدا ً وجــود
صــف للخامس
االبتدائي لتمكني اخلريجني منهم
من إكمال دراســتهم واملضي في
مشوارهم العلمي.

الصناعة تبحث
اإلجراءات المتبعة في
منح العالمات التجارية
بغداد  -الصباح الجديد:
بحث مستشــار وزارة الصناعة واملعادن لشــؤون
التنمية عباس نصر اهلل محان االليات املتبعة في
منــح العالمات التجارية واالجــراءات املتخذة من
قبل الوزارة الكمال تسجيلها .
وقدم املستشــار خــال لقائه امــس االحد وفدا
اميركيــا ضم القنصــل االقتصادي في ســفارة
الواليات املتحدة االميركية في بغداد روبرت غرين،
شرحا مفصال على جميع االستفسارات املطروحة
من قبــل الوفد االميركي عن اجــراءات الوزارة في
منح العالمات التجارية والكيفية اخلاصة مبعاجلة
اية مشــكالت او معوقــات تواجــه عملية منح
العالمات التجارية على وفق الضوابط والتعليمات
والقوانني النافذة .
واكد املستشــار علــى ان الوزارة متنــح العالمات
التجاريــة علــى وفق اجــراءات قانونيــة تخضع
للمراجعــة والتدقيــق وتوفر احلمايــة املطلوبة
للعالمات التجارية املســجلة مــن خالل تطبيق
القوانني املتعلقــة بذلك وان احلاجة تتطلب تقدمي
اجلانب االميركي املشورة في مجال التدريب وتوفير
البرامجــات واالنظمة املتعلقة مبنــح العالمات
التجارية .
من جانبه ابــدى القنصل االقتصــادي االميركي
الرغبة في التعاون مع الوزارة في هذا اجملال  ،مشيرا
الى ان الدقة في منح العالمات التجارية يســهم
في جذب الشــركات االجنبية للعمل في العراق
وبالتالي االســهام في حتقيق التنمية االقتصادية
السيما وان الســفارة االميركية تعمل الى جانب
رئاسة الوزراء على حتقيق االصالح االقتصادي في
العراق .

حمالت تطوعية
إلصالح المحوالت
العاطلة في الديوانية
الديوانية  -الصباح الجديد:
تواصل مالكات مديرية شــبكة نقل كهرباء
الديوانيــة ،حمالتها التطوعية ،ضمن برنامج
أعمالها التطوعيــة في مقر املديرية وغيرها،
تنفيذا ً للتوجيهات الوزارية.
اذ نفذت املالكات الهندسية والفنية العاملة
في قسم احملطات األولى في املديرية املذكورة،
حملة تطوعية جديدة متثلت في أعمال اصالح
محولة عاطبة ( 132ك.ف) في محطة شــرق
الديوانية ،وان الغاية من هذا العمل الطوعي
هو اصالح هذه احملولة وإدخالها العمل مجددا ً
بعد تعرضها لعطب واحد من أطوارها نتيجة
حلصول عوارض كثيرة على املغذيات املربوطة
عليها جلهتي (11و )33ك ف في أثناء ســقوط
األمطار خالل الشتاء املاضي.
ومتثل العمل مبناقلة امللف الصالح للعمل من
محولة عاطلة مت جلبها من محطة الشطرة
في ذي قار الى احملولة الرئيســة العاطلة رقم
( 132 )3ك .ف ،في محطة شرق الديوانية وأن
الهــدف من هذه احلمــات التطوعية هو زرع
روح العمل التطوعي اجلماعي لـــدى هـــذه
املالكـات.
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ترامب يدعو كندا لزيادة

تشكل نقطة التحول من نظام برلماني إلى نظام رئاسي

إنفاقها على الناتو

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جــدد الرئيس األميركي دونالــد ترامب دعوته
لكنــدا ودول أخرى أعضاء في حلف شــمال
األطلســي إلى زيادة نفقاتها الدفاعية ضمن
حلف شمال األطلسي (الناتو)
واعتبر ترامب أن كنــدا بتخصيصها أقل من
 2%من إجمالي ناجتهــا احمللي للدفاع «يعرض
أمن احللــف» للخطــر ويعزز موقــف الدول
األعضاء األخرى «التي ال حتترم أيضا التزاماتها
الدفاعية».
كما أعرب ترامب لرئيس الوزراء الكندي جاسنت
ترودو في رسالة حررها قبل أيام ونشرها موقع
«آي بوليتكس» ،عن «خيبــة الواليات املتحدة
من حلفاء أساسيني على غرار كندا لم يزيدوا
نفقاتهم الدفاعية كما تعهدوا بذلك».
وقد أكد متحدث باســم مكتــب رئيس وزراء
كنــدا لوكالــة «فرانــس برس» امــس االول
الســبت تلقي املكتب للرسالة .وكتب ترامب
في رســالته« :ســيكون من الصعب التبرير
للمواطنــن األميركيــن ملاذا ال تــزال بعض
الدول ال حتترم التزاماتنا املشتركة حول األمن
اجلماعي».

إطالق سراح مهندسين
أتراك بعد خطفهم
جنوبي ليبيا

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت احلكومــة الليبية التــي تدعمها األمم
املتحدة أنه مت إطالق ســراح ثالثة مهندســن
أتراك كانوا قد خُ طفــوا العام املاضي في بلدة
أوباري بجنوب ليبيا .
وكانــت جماعة مســلحة غيــر معروفة قد
خطفت أربعة مهندسني منهم ثالثة من تركيا
والرابــع من جنوب أفريقيا في تشــرين الثاني.
وكان املهندسون يعملون بشركة إنكا التركية
في محطة للكهرباء في أوباري في عمق جنوب
ليبيا .وال يعرف مصير اجلنوب أفريقي.
وقالت احلكومــة التي مقرها طرابلس في بيان
إن املهندســن األتراك الثالثة أُطلق سراحهم.
وأضافت أنهم ســيعادون جوا إلــى تركيا عبر
طرابلس.وأُطلــق ســراح الثالثة امــس االول
السبت .وبعد أســبوع من خطف املهندسني
األربعــة قامــت الشــركة بســحب  93من
موظفيها من ليبيا.
وتوقــف العمــل مبحطة الكهربــاء منذ ذلك
الوقــت فــي ضربة جلهــود إعادة الشــركات
األجنبية إلى ليبيا.
وتتجنــب معظم الشــركات األجنبية العمل
في ليبيا بســبب املشكالت األمنية في أعقاب
اإلطاحة مبعمر القذافي بدعم من حلف شمال
األطلسي في .2011

ماليين األتراك يبدأون التصويت في انتخابات رئاسية
وتشريعية حاسمة لمستقبل البالد
متابعة ـ الصباح الجديد:
فتحــت مراكز االقتــراع أبوابها
أمام  56مليون ناخب تركي صباح
امس األحــد لــإدالء بأصواتهم
في انتخابات رئاسية وتشريعية
حاســمة حلــزب «العدالــة
والتنميــة» احلاكــم ،ســبقتها
حمــات انتخابية شرســة بني
الرئيس احلالي رجب طيب أردوغان
وأبرز منافســيه املعارض محرم
إجنيه.
وشــهد اليوم األخير من احلملة
االنتخابية امس االول الســبت،
ســجاال حادا بني أردوغان وإجنيه،
خالل جتمعات انتخابية حاشــدة
لكل منهما في إسطنبول.
وهذه االنتخابات تشكل محطة
بالغــة األهميــة إذ ستشــكل
نقطة التحول مــن نظام برملاني
إلى نظام رئاســي يدفع أردوغان
باجتاهه فيمــا يتهمه معارضوه
بالتسلط.
وكان الرئيــس احلالي رجب طيب
أردوغان قــد دعا قبل عام ونصف
من تاريخ االنتخابات األصلي إلى
هذه االنتخابات املبكرة مع سعيه
إلى الفوز بوالية جديدة من الدورة
األولــى واحلصول علــى أغلبية
برملانية قوية وسلطات واسعة.
وفرض أردوغان نفسه منذ وصول
حزب «العدالــة والتنمية» الذي
يقــوده بالســلطة عــام ،2002
كأقوى زعيم تركي بعد مؤسس
اجلمهوريــة مصطفــى كمــال
أتاتــورك ،فحول وجــه البالد من
خالل مشاريع بنى حتتية ضخمة
وإصالحات اجتماعية.
غير أن منتقدي «الرئيس» البالغ
مــن العمــر  64عامــا يتهمونه
بالتسلط ،وخصوصا بعد محاولة
االنقالب فــي متــوز  2016والتي
تلتها حملة قمع بالغة الصرامة

تشير استطالعات
إلى أن هذه
االنتخابات لن تحسم
من الجولة األولى
وأن احتماالت
اللجوء إلى جولة
ثانية لتحديد الفائز
تبدو كبيرة

ضد املعارضــن والصحفيني ،ما
أدى إلى توتــر العالقات بني أنقرة
والغرب.
وكان أردوغــان يعتقد أن احلظوظ
كلها لصاحلــه حني دعا إلى هذه
االنتخابــات املبكــرة قبــل عام
ونصف من موعدها في ظل حال
الطوارئ املفروضة في البالد ،غير
أن تدهور الوضع االقتصادي أرخى
بظلــه على مســار احلملة ،كما
واجه الرئيــس انتفاضة لم يكن
يتوقعها من املعارضة.
وعقدت أحزاب معارضة متباعدة
النهــج مثــل حــزب الشــعب
اجلمهوري (اشتراكي دميوقراطي)
و»حزب اخلير» (ميني قومي) و»حزب
الســعادة» (إســامي محافظ)
حتالفــا «معاديا ألردوغــان» غير

مســبوق خلــوض االنتخابــات
التشــريعية ،بدعــم مــن حزب
«الشــعوب الدميوقراطي» املؤيد
للقضية الكرديــة ،معتبرة هذه
االنتخابات الفرصة األخيرة لوقف
اندفاعة أردوغان حليازة صالحيات
مطلقة.
ومتكن مرشــح حزب الشــعب
اجلمهــوري محــرم إينجــه من
فرض نفســه في موقع املنافس
الرئيسي ألردوغان في االنتخابات
الرئاسية ،مستقطبا مئات آالف
األنصــار في جتمعــات انتخابية
هائلة بدت أشبه بعرض قوة.
وحتولــت احلملــة االنتخابية إلى
مواجهة محتدمة بني اخلطيبني
اللذين يتمتعــان بكاريزما قوية،
واســتمرت املبــارزة بينهمــا

*تصويت كردي حاسم
إن كان أردوغان يبقى في طليعة
الترجيحات للفوز بوالية رئاسية
جديــدة ،إال أنه من غيــر املؤكد
أن يحصــد أكثــر مــن  50%من
االصوات ،وهي النسبة الضرورية
التي جتنبه االنتقال إلى دورة ثانية
جتري في  8متوز.
وال يســتبعد املراقبون أن ينجح
حتالف املعارضة في حرمان حزب
«العدالة والتنمية» من غالبيته

ّ
وتصعد الهجوم
دمشق تتجاهل التحذيرات

تطالب بإعادة التصويت
لـ»بريكست»

جوًا وبرًا على قرى محافظتي درعا والقنيطرة
متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن جهاز أمني تابع لقوات سوريا
الدميوقراطيــة في مدينــة الرقة
امس األحــد فرض حالــة طوارئ
ومنعا ً للتجول لـ 48ساعة خشية
من هجمات لتنظيم «داعش» ضد
معقله األبرز السابق في البالد.
واعلنــت «قــوى األمــن الداخلي
في الرقــة» في بيان علــى املوقع
االلكترونــي لقــوات ســوريا
الدميوقراطيــة حصولهــا علــى
«معلومــات تفيــد بدخــول
مجموعــات إرهابية تعمل لصالح
مرتزقة داعش ( )...إلى مدينة الرقة
بصدد تنفيذ هجمات تخل باألمن
واالستقرار العام».
وبناء عليــه ،أعلنت تلــك القوى
«حالة الطوارئ وحظــرا للتجوال
في أرجاء مدينــة الرقة إبتداء من
صباح امس األحد  24حزيران ،2018
ولغاية اخلامســة مــن صباح يوم
الثالثاء املقبل « ،مشيرة إلى ضرورة

االلتــزام باألمر «إلى حــن إقصاء
اخلطر والقضاء على اإلرهابني».
حتــدى الرئيس الســوري
باملقابل ّ
بشــار األســد أمس االول السبت
التحذيــرات الدولية مــن تفاقم
العنــف فــي اجلنــوب الســوري،
بتصعيــد الهجوم جــوا ً وبرا ً على
قرى محافظتي درعــا والقنيطرة
وبلداتهمــا فــي مســعى منــه
لتحقيق تقدم.
وســجل دخول موســكو رسميا ً
ُ
على خــط املعركــة ،فيما لوحظ
أن التصعيــد ألقــى بظالله على
مشــاورات املعارضــة الســورية
لتشكيل الئحة مرشــحيها إلى
جلنة الدســتور ،إذ راجت مطالبات
في أوســاطها بتجميد أي حوار أو
مفاوضات مع النظام والروس.
في غضون ذلك ،أقرت طهران أمس
االول الســبت مبقتل قيادي بارز في
«احلرس الثوري» اإليراني في دير الزور
غرب نهر الفرات (شرق سورية) ،ما

يناقــض تأكيداتها بــأن قواتها ال
حتارب إلى جانب قوات األسد.
وكشــفت وكالة األنبــاء اإليرانية
«فارس» مقتل العميد في «احلرس
الثوري» شــاهرخ دايي بــور خالل
مواجهات مع تنظيم «داعش» في
مدينة البوكمال .وذكرت أن القتيل
«عميــد في فيلق النجــف» الذي
ُ
ينشــط في محافظة كرمنشاه
غــرب إيــران ،وعمل فــي البحرية
اإليرانية ،وكان قائدا ً عسكريا ً خالل
احلرب العراقية– اإليرانية ،وهو أحد
القادة العســكريني الذين أشرفوا
على تدريب مســلحني من «حزب
اهلل».
وفي شــرق ســورية أيضــاً ،أعلن
العراق توجيه ضربــة جديدة ضد
«داعــش» ُقتل فيها  45عنصرا ً في
التنظيم ،بينهم قيادات كبيرة.
ووفق اجليش العراقي ،اســتهدفت
الضربــة اجلوية ثالثة منــازل في
منطقــة هجــن كانــت تلتقي

القتال يقترب من وسط مدينة الحديدة اليمنية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نشــرت جماعة احلوثي اليمنية
قوات إضافية في مدينة احلديدة،
التي يوجد فيها امليناء الرئيسي
في البالد ،امس األحد فيما يقترب
التحالف بقيادة الســعودية من
وسط املدينة في أكبر هجوم في
احلرب مما أثار مخاوف األمم املتحدة
من كارثة إنسانية.
وبدأ التحالف بقيادة الســعودية
واإلمارات هجومه علــى املدينة
شــديدة التحصني الواقعة على
البحــر األحمــر يــوم  12حزيران
فــي محاولة إلضعــاف احلوثيني
املتحالفني مــع إيران بقطع خط
اإلمدادات الرئيســي عن اجلماعة
التي تســيطر علــى العاصمة
صنعاء ومعظم املناطق املأهولة
بالسكان.
وقال أحد السكان "هناك انتشار
كثيــف ملســلحني حوثيني في
املدينــة وأقيمت نقــاط تفتيش
جديــدة في أحيــاء يوجــد بها
أنصــار ألوية تهامة" في إشــارة
إلــى فصيــل ميني من الســهل
الساحلي للبحر األحمر يقاتل مع

حتى اللحظة األخيــرة إذ عقدا
مهرجانات ضخمــة امس االول
الســبت في إســطنبول ،سخر
أردوغان خاللها من إينجه باعتباره
يفتقر إلــى «اخلبــرة» فيما وعد
خصمه بقيام «تركيا مختلفة».

البرملانية ،ما ســيدخل تركيا في
اجملهــول في وقــت تواجه وضعا
اقتصاديا صعبا .فاالقتصاد الذي
شــكل لفترة طويلة ورقة رابحة
بيد احلزب بات في طليعة اخملاوف
مع انهيار الليرة التركية ونسبة
تضخم زادت عن  ،10%ما انعكس
على أحوال األتراك املعيشية.
وبــدا أردوغان في أوقــات كثيرة
من احلملــة في موقــع دفاعي،
فقدم وعودا كثيرة مثل رفع حال
الطوارئ ســريعا وتســريع عودة
الالجئني الســوريني إلى بالدهم،
إمنا فقط بعدما سبقه إينجه إلى
قطع هذه الوعود.
كمــا ركــز معارضــو أردوغــان
حملتهم ضد النظام الرئاســي
الذي سترســيه هذه االنتخابات

بعد املوافقة عليه في اســتفتاء
موضع جدل حول الدســتور جرى
في نيسان  2017وفاز فيه الرئيس.
وهــذا التحــول ضــروري بنظر
أردوغــان ملنــح البالد ســلطة
تنفيذية قوية ومســتقرة ،لكن
معارضيــه يتهمونه بالســعي
الحتكار السلطة بهذا التعديل
الــذي ينص من جملــة ما ينص
عليه على إلغــاء وظيفة رئيس
الوزراء ومينح الرئيس القدرة على
ممارسة السلطة مبوجب مراسيم.
لكن يبقى السؤال مطروحا عما
إذا كانت حججهــم وصلت إلى
آذان األتراك في جميع أنحاء البالد،
في ظل تغطية إعالمية للحملة
غيــر متوازنــة إطالقــا لصالح
الرئيس.

قوات سوريا الديموقراطية تعلن «حالة الطوارئ» في الرقة

تظاهرات لندنية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تظاهــر عشــرات اآلالف في لنــدن للمطالبة
بتنظيم اســتفتاء ثان حول خــروج بريطانيا
مــن االحتاد األوروبي ،وذلك فــي الذكرى الثانية
لالقتراع األول حول «بريكست».
ويشــكل البرملان وجهة املتظاهرين املناهضني
لـ»بريكســت» ،في هذه الذكــرى للمطالبة
«بتصويت شــعبي» على االتفاق النهائي الذي
تبرمه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع
االحتاد األوروبي ،في حال جرى التوصل إليه.
وانطلق املتظاهرون من شــارع «بال مول» مرورا
مبقر رئاســة الوزراء فــي «داونينغ ســتريت»،
وأطلقــوا صيحــات االســتهجان ،وصوال إلى
وستمنســتر ،حيث ألقيت كلمــات ملعارضي
االستفتاء.
وحذر وزير اخلارجية البريطاني بوريس جونسون،
املؤيد لالنســحاب من االحتاد األوروبي ،رئيســة
الوزراء تيريزا ماي من اخلــروج من فضاء االحتاد
وصفه بـأنه «ال نهاية له».
وهــذه املســيرة املطالبة بتصويــت ثان حول
بريكست تندرج في إطار «حتركات في الصيف»،
خططت لها مجموعات ناشطة للضغط على
القادة السياسيني إلجراء تصويت على االتفاق
النهائي.

شؤون عربية ودولية

قوات التحالف.
وأضاف الساكن الذي طلب عدم
نشر اسمه أن اشتباكات ضارية
اندلعت بعد منتصف الليل قرب
جامعــة احلديدة علــى بعد نحو
ثالثــة كيلومترات غربي وســط
املدينة على الطريق الســاحلي
الذي يربط املطار بامليناء.
وســيطرت قوات التحالف على
املطــار األربعاء املاضــي وعملت

على تدعيــم ســيطرتها على
املنطقة فيما تواصلت جهود األمم
املتحدة للتوصل إلى حل سياسي
مينع شن هجوم على امليناء الذي
ميثل شريان حياة ملاليني اليمنيني.
وتخشــى األمم املتحــدة أن يؤدي
تصاعد القتال إلــى تفاقم أزمة
هي بالفعل أكثر وضع إنســاني
إحلاحا فــي العالم إذ يعتمد نحو
 22مليون ميني على املســاعدات

فيمــا يقــدر أن  8.4مليون على
شفا اجملاعة.
وتدخــل التحالــف املدعوم من
الغرب في احلرب فــي اليمن عام
 2015إلعادة السلطة للحكومة
املعترف بها دوليــا والتي خرجت
من البالد لكن منذ ذلك احلني لم
يحقق أي طــرف تقدما يذكر في
احلرب التي تعتبر صراعا بالوكالة
بني السعودية وإيران.

فيهــا قيادات «داعش» ،ما أســفر
عن مقتل نحــو  45عضواً ،بينهم
ما يســمى بـ «ناقل بريــد أبو بكر
البغدادي ،واملشرف على ملف وزير
احلرب ،ونائب وزير احلرب ،وعسكري
اجلزيرة ،وأحد أمــراء اإلعالم ،وأحد
أعضاء جلنة املفوضة ،وقائد شرطة
داعش ،وإرهابي آخــر يُعد من أهم
القيادات الســابقة فــي تنظيم
القاعدة».
وتفاعلــت أمــس االول الســبت
األوســاط الدولية واإلقليمية مع
تصاعد وتيــرة العنف على اجلبهة
اجلنوبية ،وكشــف وزيــر اخلارجية
األردني أمين الصفدي أن بالده تقوم
بـ «اتصاالت مكثفــة مع الواليات
املتحدة وروسيا بهدف احلفاظ على
خفض التصعيد ووقف النار».
ودعا األمــن العام لــأمم املتحدة
أنطونيــو غوتيريش إلى وقف فوري
للتصعيد العسكري ،فيما حذرت
املندوبة األميركية في األمم املتحدة

نيكــي هايلــي موســكو من أي
تصعيد جديد ،ودعتها إلى «ممارسة
نفوذها لوضع حد لالنتهاكات التي
يرتكبها النظام» .كما دعت املمثلة
العليــا لالحتاد األوروبي للشــؤون
اخلارجيــة فيديريــكا موغيرينــي
إلى وقف التصعيد الذي يشــكل
تهديدا ً على سالمة املدنيني.
في املقابل ،دافعت روســيا عن بدء
العملية عسكرية ،وقال سفيرها
في بيروت ألكســندر زاسبيكني:
«اجليش الســوري بــدأ اآلن بدعم
من القوات الروســية في استعادة
أراضيــه في اجلنــوب» ،معتبرا ً أنه
«ال يوجــد أي مبرر اآلن إلســرائيل
للقيام بأي عمل من شأنه تعطيل
مكافحة اإلرهاب».
وأضــاف« :عندما بــدأ البحث في
مناطق تخفيف التوتر ،جرى العمل
مع كل األطراف في الدول احمليطة
ملكافحــة اإلرهاب وضمان مصالح
الدول ،وإســرائيل تخاف من وجود

اعالن

حــزب اهلل وإيــران فــي اجلنوب».
وزاد«»:فــي النهاية ســيتم ضرب
اإلرهابيني».
وبــدا أن الوضع امليداني مرشــح
إلى مزيد من االشــتعال ،مع إصرار
النظام على التقدم العســكري،
فيمــا أكــدت منظمــات مدنية
وناشطون أن التصعيد تسبب في
نــزوح آالف الســوريني من املناطق
التــي تتعرض للقصــف في درعا
والقنيطرة.
وأفــاد «املرصــد الســوري حلقوق
اإلنســان» مبقتــل  8مــن عناصر
النظــام وإصابــة  20آخرين ،فيما
أكدت وسائل إعالم النظام واملرصد
الســوري ،تقدم القوات النظامية
علــى جبهات عدة فــي ريف درعا،
األمــر الذي لم ينفــه قائد فصيل
«جيــش أحــرار العشــائر» راكان
اخلضير ،لكنه قال إن «اشــتباكات
عنيفة تدور في تلك القرى ،وحتاول
الفصائل استعادة ما خسرته».

اقتصاد
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متابعة آلية توزيع الحصص بين الدول األعضاء

أوبك ومنتجون :لجنة لمراقبة السوق وبحث زيادات اإلنتاج
دبي ـ رويترز:
نقلــت وكالــة األنبــاء الكويتية
الرســمية عن وزير النفط بخيت
الرشــيدي قوله إن جلنــة مراقبة
تضــم دوال مــن أوبــك وخارجها
ستبحث كيفية توزيع زيادات انتاج
النفط بني الدول املنتجة.
وســئل الرشــيدي عن آلية توزيع
حصص اإلنتاج بني الدول األعضاء
من داخل وخارج أوبك بعد التوصل
التفاق على زيادة االنتــاج بالعودة
إلى االلتزام بنســبة  100في املئة
بتخفيضــات االنتاج املتفق عليها
من قبــل فقال ”إن هذه املســألة
ســتترك الحقــا للجنــة مراقبة
السوق ..بهدف الوصول إلى أفضل
نتيجة لتوزيعها بــن الدول األربع
والعشــرين املشــاركة في اتفاق
فيينا“.
وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام
املاضي في اتفاق خلفض االنتاج 1.8
مليون برميل يوميا.
أمــا إيــران ،فقالــت إن العالــم
سيشهد تدفق القليل من النفط
اإلضافي على األســواق إذا التزمت
منظمة البلــدان املصدرة للبترول
(أوبك) وشركاؤها باتفاق اإلمدادات.
واتفقــت أوبــك مــع منتجني من
خارجها في األول مــن أمس ،على
العــودة إلــى مســتويات االلتزام
بتخفيضات اإلنتــاج املتفق عليها
في الســابق إلــى  100باملئة بعد
أشــهر من خفض اإلمــدادات من
جانب دول أوبك ،مبا في ذلك فنزويال
وأجنوال.
وقال وزير الطاقة الســعودي خالد
الفالــح إن هذا ينطوي ضمنا على
إعادة تخصيص إنتاج إضافي بنحو
غير مباشر من دول غير قادرة على
ضخ املزيد من اخلام إلى أخرى مثل
بالده وأعضــاء آخرين خليجيني في
أوبك يستطيعون إنتاج املزيد.
لكن محافظ إيران في أوبك حسني
كاظم بور أردبيلي أبلغ رويترز قائال
إنــه لم يتــم االتفاق علــى إعادة
تخصيص حصص خالل االجتماع
املشــترك بــن أوبــك واملنتجني

ايران :إن العالم
سيشهد تدفق القليل
من النفط اإلضافي
على األسواق إذا
التزمت منظمة البلدان
المصدرة للبترول
(أوبك) وشركاؤها
باتفاق اإلمدادات

توقع بتراجع احتياطي
الجزائر  12مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال رئيس الــوزراء اجلزائــري أحمــد أويحيى إن
احتياطيات بالده من النقد األجنبي هبطت مبقدار
 7.3مليار دوالر في األشهر اخلمسة األولى من هذا
العام ،وإنها من املتوقع أن تتراجع مبقدار خمســة
مليارات دوالر من اآلن حتى نهاية العام.
وقــال أويحيــى بعد اجتمــاع مع أعضــاء حزب
التجمع الوطني الدميقراطي علــى التلفزيون إن
االحتياطيات بلغــت  90مليــار دوالر بنهاية أيار،
وإنها من املنتظر أن تنخفض إلى  85مليارا بحلول
نهاية .2018
وبلغت االحتياطيات  97.3مليار دوالر في تشــرين
األول  ،2017انخفاضــا مــن  114.1مليار دوالر في
العام الســابق ،و 144.1مليار دوالر في عام ،2015
و 178مليار دوالر في عام  2014عندما بدأت أسعار
النفط اخلام في االنخفاض .وتعافت أســعار اخلام
هذا العام.
وهبطت إيــرادات اجلزائر من النفــط والغاز ،التي
متثل  95باملئة من إجمالي الصادرات و 60باملئة من
ميزانية الدولة ،إلى  33.6مليار دوالر في عام ،2017
من  63مليارا في .2014
ونقلت «رويترز» عــن أويحيى قوله إن اجلزائر يجب
أن تبذل املزيد من اجلهود للتكيف مع املشــكالت
املالية التي أحدثها انخفاض إيرادات الطاقة.

المركزي الصيني يخفض

االحتياطي اإللزامي للبنوك
مبنى أوبك
املســتقلني يــوم الســبت وخالل
مباحثات أوبك قبل ذلك بيوم.
وقــال ”ليس هناك شــيء كهذا...
البعض قد يفعلون ،لكن هذا يعد
خرقا لالتفاق من جانبهم“.
وتســلط التعليقات الضوء على
أن اخلــاف بني إيران والســعودية،
وهو خالف قدمي في أوبك ،مســتمر
بالرغم مــن املباحثات املطولة في
فيينا هــذا األســبوع بهدف حل
اخلالفات.
وكانت فنزويال تضخ أكثر من 500
ألف برميل يوميا دون املســتهدف
لها من قبل أوبك بســبب التراجع
الطبيعي فــي إنتاجها ،لكن إيران
ترى أن الــدول األخــرى ال يجب أن
تتحرك لتغطية النقص.
وقال كاظــم بــور ”ال ميكنهم أن
يقولوا إن فنزويــا لديها  500ألف

برميل يوميــا علــى الطاولة ،وال
يوجد أحــد يأكل هــذه القطعة
مــن الكعكــة وأنا الذي ســأقفز
وألتهمها“.
وأكــد إن اإلنتاج ســيرتفع مبقدار
 300ألف برميل يوميا في األشــهر
الثالثــة األولى ومبقــدار  500ألف
برميل يوميا بحلــول نهاية العام،
وهو حجم يقل عــن مليون برميل
يوميا حتــدث عنها الفالــح ووزراء
آخرون.
وكانت إيران طلبت من أوبك رفض
دعوات من الرئيس األميركي دونالد
ترامب بزيادة إمدادات النفط قائلة
إنه أســهم في زيادة األسعار خالل
اآلونة األخيرة عبــر فرض عقوبات
على إيران وفنزويال.
ووفقا لكاظــم بور ،فــإن فنزويال
قالت إن إنتاجها ســيتعافى خالل

األشهر الثالثة إلى األربعة املقبلة،
وهو ســبب آخر يجعل املنتجني ال
يتحركون لتعويض النقص.
وقال ”فنزويال أبلغتنا بأن  300ألف
برميل يوميا ستعود (إلى السوق)“.
ووافق املنتجون املســتقلون على
املشــاركة في االتفــاق ،لكن بيانا
صدر بعد مباحثاتهم مع املنظمة
التي تتخذ من فيينا مقرا لم يذكر
أرقاما محــددة في ظــل خالفات
عميقــة بــن الســعودية وإيران
العضوين املتنافسني في أوبك.
وتســاءل الرئيس األميركي دونالد
ترامب وآخرون عن حجم زيادة نفط
أوبــك بعد االتفــاق .وكتب ترامب
على تويتر بعد إعالن قرار املنظمة
يــوم اجلمعة” :آمل بــأن تزيد أوبك
االنتاج بشــكل كبير .نحتاج إلى
اإلبقاء على األسعار منخفضة!“

وحثــت الواليات املتحــدة والصني
والهند منتجــي النفط على زيادة
املعــروض للحيلولــة دون نقــص
نفطي قــد يقوض منــو االقتصاد
العاملي.
وقالت أوبك واملنتجون املستقلون
في بيانهم إنهم سيزيدون املعروض
عن طريق العودة إلى التزام بنسبة
 100باملئــة بتخفيضــات اإلنتاج
املتفق عليها سلفا بعد شهور من
تخفيض اإلنتاج.
وقــال وزيــر الطاقــة الســعودي
خالــد الفالح إن أوبــك واملنتجني
املســتقلني مجتمعني سيضخون
نحــو مليون برميــل إضافي يوميا
في األشهر املقبلة ،مبا يعادل واحدا
باملئة من اإلمدادات العاملية.
وأشــار إلى أن اململكة أكبر مصدر
للخام في العالم ســتزيد اإلنتاج

مبئات اآلالف مــن البراميل على أن
تتحدد األرقــام الدقيقة في وقت
الحق.
وأردف قائال ”لقد حشــدنا بالفعل
طاقــات أرامكو قبــل أن نأتي إلى
فيينا مســتبقني هذا االجتماع“.
وأرامكــو هــي شــركة النفــط
اململوكة للدولة في السعودية.
وقــال وزيــر الطاقــة الروســي
ألكســندر نوفاك إن بالده ستضخ
كمية إضافيــة حجمها  200ألف
برميل يوميا في النصف الثاني من
العام اجلاري.
وردا على سؤال بشأن مدى تأثر قرار
زيادة اإلمدادات بضغوط ترامب ،قال
نوفــاك ”من الواضــح أن تغريدات
ترامــب ال حتركنــا ،ولكننــا نحدد
حتركاتنــا بناء علــى حتليل عميق
للسوق“.

بكين ـ رويترز:
ذكر بنك الصني املركزي أمس األحد أنه سيخفض
املبالغ النقدية التــي ينبغي أن حتتفظ بها بعض
البنوك كاحتياطي إلزامي بواقع  50نقطة أساس.
وقال بنك الشــعب الصيني في بيان على موقعة
االلكترونــي إن اخلفض املســتهدف في نســبة
االحتياطــي اإللزامي لبعض البنــوك والتي تبلغ
حاليا  16باملئة للبنوك الكبرى و 14باملئة للبنوك
األصغر سيسري اعتبارا من اخلامس من متوز.
علــى صعيد متصــل ،أعلنــت الصــن بيانات
اقتصادية تشــمل اإلنتاج الصناعي واســتثمار
الدخل الثابت ومبيعات التجزئة ،وجاءت جميعها
دون التوقعات.
وذكرت وزارة التجارة في الصني ،أن استثمار الدخل
الثابت تباطأ منوه إلى  6.1%في األشــهر اخلمسة
األولــى من  ،2018في مقابل توقعات اســتقراراه
عند مســتويات الفترة من كانــون الثاني وحتى
نيسان وينمو بنسبة .7%
أما استثمار األصول الثابتة للقطاع اخلاص فنمت
بنســبة  8.1%في الفترة من كانون الثاني وحتى
أيار ،في مقابل  8.4%في األشهر األربعة األولى من
العام اجلاري.

األسواق العالمية تترقب  4أحداث هذا األسبوع
الصباح الجديد ـ وكاالت:
تستهل األسواق العاملية أسبوعا ً
جديــدا ً تســيطر فيــه القضايا
السياســية واالقتصاديــة علــى
مجريات األحداث.
وتتجه األنظــار إلــى االنتخابات
العامة التي ُتريها تركيا في ترقب
تأثيــر نتائجها على الليــرة ،كما
تعلن الواليات املتحدة بيانات النمو
االقتصادي عن الربع األول من العام
اجلاري.
وتكشف الواليات املتحدة البيانات
األخيرة للنمو االقتصادي عن الربع
األول من  2018يوم اجلمعة ،وسط
توقعات اســتقرارها عند القراءة
الثانية.
وفــي بيانــات النمــو االقتصادي
تفصح الواليــات املتحدة عن ثالث
قراءات.
وكانت القــراءة الثانيــة لبيانات
النمو االقتصــاد للواليات املتحدة
كشــفت أنه سجل  2.2%في فترة
أول  3أشــهر مــن العــام احلالي،

مقارنة بـ 2.9%في الربع الرابع من
العام املاضي.
ويذهب نحو  56مليون ناخب تركي
لــإدالء بأصواتهم ،أمس األحد في
انتخابات رئاسية وبرملانية مبكرة.
وفي شــهر نيســان ،دعا الرئيس
التركــي رجب طيــب أردوغان إلى
إجراء انتخابــات مبكرة «لتخطي

مرحلة عدم اليقني في أقرب وقت
ممكن ،وســط التطورات التاريخية
فــي منطقتنا ،والعمليــات التي
حتدث في سوريا».
وتعانــي تركيــا مــن مشــاكل
اقتصاديــة وسياســية ،ويعلــق
الناخبــون آمالهم لتحســن تلك
األوضاع عقب االنتخابات املرتقبة.

تقـرير

وإلى جانب ارتفاع معدل التضخم
وعجز احلســاب اجلــاري ،فإن تركيا
تعاني من انهيار في قيمة عملتها
احمللية أمام الدوالر األميركي.
وبالرغــم من ذلك جنــح االقتصاد
التركي في حتقيــق منو بنحو 7.4%
في الربع األول من العام اجلاري.
يجتمــع صنــاع السياســة في

أوروبــا وملدة يومني قي بروكســل
يوم اخلميــس املقبل ،ومن املقرر أن
تســيطر الهجرة والتجــارة على
موضوع النقاشات.
ويأتــي االجتماع فــي الوقت الذي
تتناحــر فيه أملانيــا وإيطاليا حول
سياسة الهجرة داخل االحتاد.
كما أن العالقة التجارية التي تربط

تراجع مؤشر

أوروبــا بالواليات املتحدة تشــهد
توتراً ،بسبب مســألة التعريفات
اجلمركية التي تطبقها واشنطن
على عدد من دول العالم.
وفي األســبوع املاضي أعلن االحتاد
األوروبــي أنه ســيفرض تعريفات
جمركيــة علــى واردات أمريكية
بقيمة  2.8مليار يــورو ( 3.2مليار
دوالر).
وتكشــف عدد من الدول األوروبية
إلــى جانــب منطقة اليــورو عن
البيانات األوليــة ملعدل التضخم
عن شــهر يونيــو في األســبوع
اجلاري .وفــي يوم اخلميــس تعلن
أملانيا وإســبانيا عن بيانات النمو
االقتصادي.
أمــا منطقة اليــورو فتفصح عن
بياناتها ألســعار املستهلكني يوم
اجلمعة .وتُشــير التقديرات إلى أن
معدل التضخم سيبلغ مستهدف
املركــزي األوروبــي في شــهر متوز
ويصــل إلــى مســتوى  ،2%بعد
تسجيله  1.9%في الشهر املاضي.

«األوراق المالية»
بغداد ـ الصباح الجديد:
أنهى املؤشر العام لســوق العراق لألوراق املالية،
تعامــات أمس األحد ،أولى جلســات األســبوع،
متراجعــا ً  ،0.53%عنــد مســتوى  582.4نقطة،
خاســرا ً  3.08نقطة ،مقارنة مبســتوى اجللســة
املاضية.
وتأثــر أداء البورصــة ،بتراجع  9أســهم ،تقدمها
مصرف املوصل بنســبة  ،5%تاله مصرف اخلليج
 ،4.35%واملعدنيــة والدراجــات  ،4.05%واملصرف
التجــاري  ،2.27%واخلياطة احلديثة  ،1.79%وبغداد
للمشروبات.0.72%
في املقابل ،ارتفع  6أســهم ،تصدرها فندق آشور
بنســبة  ،4.29%تاله أســماك الشــرق األوسط
 ،3.73%وآسيا سيل لالتصاالت .3.31%
وارتفع حجم التــداوالت أمس إلى  885.77مليون
سهم ،في مقابل  601.89مليون سهم باجللسة
املاضيــة ،كما زادت قيمة التــداوالت إلى 402.96
مليــون دينار ،فــي مقابــل  314.303مليون دينار
باجللسة السابقة.

موسكو وسيئول في منطقة واحدة للتجارة الحرة

دول أوروبية تؤيد رفع عقوبات «اليورو» عن روسيا
متابعة الصباح الجديد:
ذكر النائب في البرملان األوروبي نيكوال
باي أســماء الدول في االحتاد األوروبي
التــي قد تؤيــد رفــع العقوبات عن
روســيا ،داعيا لوقف ما يشبه «احلرب
الباردة» اجلارية اآلن ضد موسكو.
وقال بــاي في حديث أدلــى به لقناة
« :RTأظن أن كثيرا من الدول األوروبية
صــارت تتمســك مبوقــف معقول
جتاه روســيا ،ومن بينهــا كل من اجملر
والنمســا وإيطاليــا ،وذلــك إضافة
إلى الكثيــر من البرملانيــن واخلبراء
االقتصاديني والسياسيني في جميع
أنحاء أوروبا ،الذيــن يرغبون بعالقات
إيجابية مع روسيا ،ألن ذلك يتفق مع
مصاحلنا».
وعد بــاي «هذه العقوبات عكســية
ّ
متاما .احلظر الروســي املفروض على
استيراد السلع الغذائية يلحق أضرارا
مبنتجينا وبالزراعــة األوروبية» ،داعيا
إلى «اخلروج مــن هذه الدوامة ووقف
ما يشبه «احلرب الباردة» ضد روسيا».
وســبق أن نقلــت وكالــة رويترز عن
مصادرها أن زعماء دول االحتاد األوروبي
سيتخذون قرارا بشأن متديد العقوبات
االقتصادية املفروضة على روسيا ملدة
نصف العام ،وذلــك أثناء قمة االحتاد
األوروبي التي ستنعقد  29-28حزيران

اجلاري.
يذكــر أن فتــرة ســريان مفعــول
العقوبات التي فرضها االحتاد األوروبي
على قطاعات في االقتصاد الروســي
ستنتهي  31متوز املقبل.
في السياق ،وقعت موسكو وسيئول
اليوم اجلمعة حزمة من الوثائق لتعزيز
التعاون بــن البلديــن ،أبرزها إعالن
مشــترك لبدء املفاوضات بني روسيا
وكوريــا اجلنوبيــة إلنشــاء منطقة
للتجارة احلرة بينهما.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة
الروســية بحضور الرئيس الروســي
فالدميير بوتني ورئيــس كوريا اجلنوبية
مون جيه إن ،الذي وصل إلى موسكو
في زيارة رســمية وملشــاهدة مباراة
منتخب بالده ضد املكسيك في إطار
مونديال روسيا لكرة القدم .2018
إضافــة إلــى ذلك ،مت توقيــع مذكرة
تفاهم بــن وزارة التنمية االقتصادية
الروســية ووزارة العلوم وتكنولوجيا
املعلومــات واالتصــاالت فــي كوريا
اجلنوبية لتأسيس قاعدة ابتكارية بني
البلدين ،ومذكرات تفاهم للتعاون في
مجال الطاقة الكهربائية.
وفي مؤمتر صحافي عقد عقب مراسم
التوقع ،قال الرئيس بوتني إن موسكو
وسيئول اتفقتا على توسيع التعاون،
واصفــا كوريــا اجلنوبية بالشــريك
التجاري الهام لروســيا في منطقة

اجتماع سابق لالحتاد األوروبي

آســيا ،مشــيرا إلى أنه مت االتفاق مع
سيئول على تعزيز التعاون وتشكيل
مركز مشترك للصناعات التقنية.
وأضاف الرئيس بوتني أن األولوية خالل
محادثاته مــع نظيره الكوري اجلنوبي
كانت للتعــاون في مجــال الطاقة
ومجاالت التعاون الرئيســية ،مؤكدا
أن الطاقة تعد إحدى مجاالت التعاون
الهامة بني البليدن.
يشــار إلــى أن التبــادل التجاري بني
روسيا وكوريا اجلنوبية جتاوز في 2017
مستوى الـ 19مليار دوالر ،منها 12.3
مليار دوالر هي صادرات روسيا ،مقابل
واردات كورية بـ 6.9مليار دوالر ،حسب
بيانات موقع «.»ITC Trade
واجتهت روسيا خالل السنوات املاضية
نحــو زيادة احتياطياتهــا من الذهب
على حســاب ما متلكه من ســندات
اخلزانــة األميركيــة ،وذلــك في ظل
العقوبــات التي تفرضها واشــنطن
على موسكو.
وأظهــرت بيانــات وزارة اخلزانــة
األميركية أن روسيا باعت خالل شهر
نيسان سندات أميركية بقيمة 47.5
مليار دوالر لتهبط اســتثماراتها في
الســندات األميركية إلى  48.6مليار
دوالر ،بعد أن كانت في شهر آذار عند
 96.1مليار.
وقال اخلبير فالدميير ميكالشيفسكي،
بهذا الصدد إن «البعض يتســاءلون

عما إذا كان البنك املركزي الروســي
قــد بــاع الســندات األميركية في
نيسان لدعم الروبل ،لكن األمر يتعلق
بتغييــر األولويــات مع اســتمرار منو
االحتياطيات».
كما أشار ميكالشيفسكي ،وهو كبير
االقتصاديني في بنك «دانسكي» ،إلى
أن ارتفاع عائدات السندات األميركية
شجع على بيعها.
ّ
وباتت روســيا أكثر حاملي السندات
األميركيــة بيعــا لهذه الســندات
برغــم منو احتياطياتهــا الدولية في
ظل ارتفاع أســعار النفط ،إذ قلصت
موســكو حيازتها من سندات اخلزانة
األميركيــة خالل الســنوات الثماني
املاضي بنحو  4مــرات ،من  176مليار
دوالر إلى  48.6مليار.
وتظهر بيانات البنك املركزي الروسي
أن احتياطيــات البــاد زادت خــال
األشــهر اخلمســة األولى من العام
اجلــاري بواقع  24مليــار دوالر ،لتصل
في مطلع حزيران إلى  456.640مليار
دوالر.
وأشــارت البيانات إلــى أن احتياطات
الذهب التي هي جزء من االحتياطيات
الدوليــة ،صعدت منــذ بداية 2018
بواقع  3.864مليار دوالر ،أي من 76.647
مليار في الـ 1من كانون الثاني املاضي
إلى  80.511مليار في الـ 1من حزيران
اجلاري.

8

االثنني  25حزيران  2018العدد ()3963
)Mon. 25 Jun. 2018 issue (3963

رياضة

إنجلترا تكتسح بنما بسداسية وكاين يتصدر الهدافين

اليوم ..تنافس سعودي مصري على تجنب تذيل أولى مجموعات المونديال
موسكو ـ وكاالت:

بلغ املنتخــب اإلجنليزي الــدور ثمن
النهائي لبطولة كأس العالم 2018
لكرة القــدم ،بفوزه الســاحق يوم
أمس علــى بنما  1-6علــى ملعب
نيجني نوفجورود ،في اجلولة الثانية
من منافسات اجملموعة السابعة.
وأحرز أهــداف املنتخب اإلجنليزي كل
من جون ستونز ( 8و )40وهاري كاين
( 22و 1+45مــن ركلتي جــزاء و)62
سجل
وجيســي لينجارد ( ،)36فيما ّ
فيليب بالــوي هدف بنما الوحيد في
الدقيقة .78
وارتفــع رصيد املنتحب اإلجنليزي إلى
 6نقاط ،بعد فــوزه في املباراة األولى
علــى تونس  ،1-2وهــو الرصيد ذاته
الذي يحملــه منتخب بلجيكا الذي
رافقه إلى الــدور ثمن النهائي علما
بأنّه
يتصــدر بفارق األهــداف ،فيما
ّ
و ّدعت بنما وتونــس النهائيات بعد
خسارتني متتاليتني لكل منهما.
وفي اجلولــة املقبلة يوم اخلميس،
تلعــب اجنلترا أمــام بلجيكا في
قمة اجملموعة ،فيما تالقي تونس
بنما في مباراة هامشية.
وتصــدر هــاري كايــن ترتيب
الهدافــن برصيــد  5أهــداف
متقدما على البرتغالي رونالدو
والبلجيكــي لوكاكــو ولكل
منهما  4أهداف.
مــن جانبــه ،أعــرب هاري
كــن ،مهاجــم املنتخب
اإلجنليزي ،عن سعادته
عقب الفوز التاريخي
على بنما ،بنتيجة
( ،)1-6أمس ،ضمن
منافسات كأس
العالم بروسيا.
وقــال هــداف

توتنهــام فــي تصريحات بعد
املبــاراة« :أتــدرب كثيــرًا
علــى ركالت اجلــزاء،
وسعيد باألهداف التي
سجلتها».
وأضــاف« :الهــدف
الثالــث مــن أكثــر
األهــداف َ
حظــا في
مســيرتي ،ولكن على
املهاجــم أن يأخــذ
األماكــن املتاحة إلحراز
األهداف».وواصل« :نعم أنا
سعيد لتسجيل الهاتريك،
ولكننــي أعمل مــن أجل
املنتخــب ,نريــد أن
نفوز».واختتم
بقو لــه :

من مباراة السعودية واالوروجواي

« ا لكــر ة
تسيــــر فــي
طريقـــي بالبطــــولة،
وأمتنــى أن يستمر ذلك».
وســجل كني  3أهــداف «هاتريك»
فــي مرمــى بنما ،وأصبــح هداف
املونديال برصيد  5أهداف ،متفوقا
على كريستيانو رونالدو ،وروميلو
لوكاكو.
مــن جانــب اخــر ،ســتحاول
الســعودية ومصر جتنــب إنهاء
مشوارهما في اجملموعة األولى،
في املركز األخير ،عندما تلتقيان

البرازيل تطالب بحماية نيمار في مالعب روسيا
موسكو ـ وكاالت:
يحتاج نيمار دا سيلفا ،مهاجم باريس
سان جيرمان الفرنسي ،حلماية خاصة
من حكام بطولــة كأس العالم ،وفقا
العتبــارات رودريجــو الســمار طبيب
املنتخب البرازيلي.
وقال الســمار في تصريحــات أبرزتها
صحيفة (ليكيب) الفرنسية" :ال مجال
للقلق من إصابة نيمار التي استلزمت
إجراء عمليــة جراحية في آذار املاضي،

لقد تعافى الالعب منها متاما".
وأضاف طبيب البرازيل" :نيمار ال يعاني
أي مشاكل أو يشكو من آالم في قدمه
اليمنى ،فهو تعافى متاما ،ويســتعيد
تدريجيا لياقته الفنيــة والبدنية مع
اســتمرار مشــاركته فــي املباريات،
ويشعر بتحسن مستمر".
وأشــار إلى أن اآلالم التــي عانى منها
نيمار في الكاحل األميــن خالل مباراة
سويســرا بعيــدة متاما عــن عظمة

تقرير

القدم التي تعرضت للكسر في شباط
املاضي ،رغم أنها أبعدته عن التدريبات
ملدة يوم واحد.
وأوضح الطبيب البرازيلي" :لقد تعرض
نيمار لكدمة قوية ،وأكدنا منذ البداية
أن اآلالم ال عالقة لهــا مبكان العملية
اجلراحيــة ،لقــد اعتــاد الالعب على
التدخــات العنيفة ،ثم تــدرب معنا
بشــكل طبيعي وشــارك في املباراة
الثانية أمام كوستاريكا".

ا ليـــــو م
اإلثنني ،حيث
ســتكون اخلســارة مخيبة لآلمال
خاصة ملصــر ومهاجمهــا الهداف
محمــد صــاح ..وخســر الفريقان
أول مباراتني في اجملموعة ،والشــيء
الوحيــد الــذي ســينقذهما خالل
مواجهــة فوجلوجراد هو عدم احتالل
املركز األخير في اجملموعة.
وبالنســبة للســعودية متثل املباراة
أهمية خاصة حيث يســعى الفريق
لتســجيل هدفه األول في البطولة
احلالية ..وكانت مصر ،التي تشــارك

ألول مــرة في البطولــة منذ ،1990
تأمل فــي بلوغ أدوار خــروج املغلوب
بعدمــا ظهرت بشــكل قــوي في
التصفيات.
لكنها خسرت 1-صفر أمام أوروجواي
في املباراة األولــى والتي غاب عنها
صالح أثنــاء تعافيه من إصابة حلقت
به في نهائــي دوري أبطال أوروبا مع
فريقــه ليفربول ،ثم خســر الفريق
في وجوده  1-3أمام روســيا صاحبة
األرض.
وميثــل صــاح عنصــرا مؤثــرا في
تشــكيلة منتخــب بــاده حيــث
ســجل  71%من أهداف الفريق خالل
التصفيات وكان صاحب هدف فريقه
الوحيد فــي البطولة حتى اآلن أمام
روســيا ..وبرغم أن هــذا الهدف جاء
من ركلة جــزاء إال أن صالح بدا أنه ال
يزال متأثــرا بإصابته في كتفه خالل
املباراة ..ونقل عن هاني أبو ريدة رئيس
االحتاد املصري قوله لوســائل إعالم
محلية إن صالح لن يغادر معســكر
الفريق برغم الوداع املبكر للبطولة.
ومبا أنه ال توجــد أي مخاطرة أو تأثير
ملباراة اليوم على الفريقني ،سيسعى
عصام احلضري حــارس مرمى وقائد
منتخب مصر ،للمشــاركة ،ليدخل
تاريــخ كأس العالم باعتبــاره أكبر
الالعبني سنا في تاريخ البطولة.
ويبلغ سن احلارس اخملضرم ،الذي غاب
عــن أول مباراتني فــي البطولة45 ،
عاما ،ويجب على مدربه األرجنتيني
هيكتــور كوبــر أن يقرر مــا إذا كان
ســيمنحه فرصة اللعــب فيما قد
تكون مشاركته األخيرة في البطولة.
إلى ذلك ،قال أليكسي ميرانتشوك،
العب وســط روســيا ،إن فريقه لن
يســمح ملنتخب أوروجــواي اخلطير
بأن يعكر صفوه بعد انطالقة رائعة
في كأس العالم لكــرة القدم على
أرضه ،وذلك قبــل مواجهتهما التي
ستحســم صــدارة اجملموعة األولى
اليوم.
وتأهلت روسيا ألدوار خروج املغلوب
فــي كأس العالم ألول مرة في فترة
ما بعــد االحتــاد الســوفيتي بعد
فوز مقنع  1-3علــى مصر ،الثالثاء
املاضي ،بعدما اكتسحت السعودية

 0-5في املباراة االفتتاحية ..وفاجأت
جناحات روسيا اجلماهير داخل وخارج
البالد بعدمــا دخلت البطولة ،وهي
األضعــف تصنيفــا بــن كل فرق
البطولة.
ويعتــزم العبــو روســيا إكمــال
مســيرتهم الرائعة أمام أوروجواي،
التي تأهلت أيضا لــدور  ،16عندما
يلتقيان في ســمارا ،اليوم ..ونقلت
وكالــة اإلعــام الروســية عــن
ميرانتشــوك قوله «أوروجواي متلك
فريقــا خطيــرا إضافــة لهدافني
بارعني».ومت تعيني السنغالي ماالند
ديديو إلدارة مباراة روسيا وأوروجواي،
من جانــب اخر ،أثار جــواو موتينيو
العــب املنتخــب البرتغالــي لكرة
القدم الشــكوك حول مشــاركته
في املباراة املرتقبة ضد ايران اليوم،
وذلك بغيابه عن تدريبات الســبت..
وكان موتينيو غاب أيضا ً عن احلصة
التدريبيــة ألبطــال أوروبــا 2016
اجلمعة بسبب املرض.
وشارك موتينيو أساسيا في املبارتني
األوليني ضد اســبانيا واملغرب وكان
صاحــب التمريرة احلاســمة التي
سجل منها رونالدو هدف االنتصار
في مرمى أسود األطلس
وفي سياق اخر ،أبرز أشرف حكيمي،
مدافــع املغرب ،صعوبــة مواجهة
املنتخب اإلســباني ،اليــوم ..وتابع
العب الفريق امللكي ،في تصريحات
تلفزيونية« :طبعــا أعرف الالعبني
اإلســبان جيــدا ،وســأواجه أيضا
زمالئي فــي ريــال مدريــد ،لذلك
ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي..
ســأصافح رفاقي ،لكــن الصداقة
تبقــى خــارج امللعــب» ..وأردف:
«ســألعب املباراة بكل هدوء ،لدينا
كل الثقة في مجموعتنا ،لتسجيل
نتيجة إيجابيــة ..نريد تأكيد أننا ال
نستحق اإلقصاء من املونديال».
وكان منتخــب املغــرب قــد ودع
املونديال ،بشــكل رســمي ،عقب
الهزمية أمام إيــران والبرتغال ،بذات
النتيجة ( ..)0-1وعني الفيفا احلكم
األوزبكــي رافشــان إيرماتوف إلدارة
مباراة إسبانيا واملغرب ،والذي سبق
أن أدار مباراة األرجنتني وكرواتيا.

الفيفا :إجراءات تأديبية بحق شاكيري وتشاكا

واستطرد السمار" :نيمار العب رشيق
للغاية ،يفشــل املدافعون في إيقافه،
لذا يلجأون للخشونة ضده ،وأمتنى أن
ينتبه احلكام لألمر".
ولفــت طبيــب البرازيــل فــي ختام
تصريحاته إلى أن نيمار يشكو من آالم
جديــدة ،ولكن هذه املــرة في الكاحل
األيسر ،متما" :إنها إصابة طفيفة ،وال
داع للقلق ،وتدرب مع باقي زمالئه أمس
األحد بشكل طبيعي".

زيوريخ ـ وكاالت:
فتح االحتاد الدولــي لكرة القدم «فيفا»
إجــراءات تأديبية بحــق العبي املنتخب
السويسري شــيردان شاكيري وغرانيت
تشاكا السبت على خلفية احتفالهما
«السياســي» بعد التسجيل في مرمى
صربيا خالل لقــاء الفريقني في مونديال
روسيا .تقدمت صربيا في مباراة اجلمعة
التي أقيمــت في كالينينغــراد بهدف
منذ الدقيقة اخلامســة ،إال أن سويسرا

قلبت الطاولة ،وفازت في الثواني األخيرة
بنتيجة  .1-2وما أن ســجل شــاكيري
هدف الفوز ،حتى توجه نحو املشجعني
الصرب ،ووضع يديه على صدره بشــكل
معاكس ،راسما ً شــارة «النسر املزدوج»
األســود اللون ،رمز ألبانيا والذي يتوسط
علمها األحمر .سبقه إلى ذلك مسجل
الهدف السويســري األول ،تشاكا الذي
تعود أصولــه أيضا ً الى كوســوفو .ومبا
أن «فيفا» مينع الرســائل والشــعارات

السياســية في املالعب ،قرر فتح اجراء
تأديبي بحق الالعبني وكذلك األمر بحق
مدرب صربيــا مالدن كرســييتش الذي
طالب بإحالة احلكــم األملاني فيليكس
بيرخ إلى محكمة جرائم احلرب في الهاي
ألنــه تغاضى عــن ركلة جــزاء واضحة
أللكســندر ميتروفيتش فــي الدقيقة
 66بعدما تعاون شــتيفان ليخشتاينر
وفابيان شار على إسقاطه في منطقة
اجلزاء.

أرقام من اليوم العاشر لنهائيات كاس العالم

ألمانيا تكسر العقدة ..وتونس تفتح لبلجيكا أبواب التاريخ
موسكو ـ وكاالت:

شــهد اليوم العاشــر من نهائيات
كأس العالــم  ،2018انتعــاش فرص
أملانيا ،في
التأهــل إلى ثمن النهائي،
ّ
بفوزها الصعب على السويد (.)1-2
أما املكســيك ،فقــد حققت فوزها
الثانــي علــى التوالي ،أمــام كوريا
اجلنوبية ( ،)1-2فيما أصبحت بلجيكا
علــى أعتاب التأهل الرســمي للدور
التالي ،بفوزها الســاحق على تونس
( ..)2-5وفيمــا يلي نــورد أبرز احلقائق
الرقمية واإلحصائيات ،التي شهدها
اليوم العاشر للمونديال:
مباراة الســويد وأملانيا :الهدف الذي
أحرزه توني كــروس ( )1-2هو األكثر
تأخــرا ،في مشــوار املنتخب األملاني
بنهائيات كأس العالم (د  ،)94:42دون
احتساب األشواط اإلضافية.
الهدف األول ألملانيا ،الذي أحرزه ماركو
رويس ،جاء بعد تســديد املانشافت
لـ 34كرة ،منذ بداية البطولة.
أطلــق الســويدي أوال تويفونني 19
تســديدة ،في الــدوري الفرنســي
املوسم املاضي ،دون أن
يسجل هدفا
ّ
واحدا ،بينما أحرز هدفا للســويد في
البطولة ،من تسديدتني فقط ..ويعد

هذا أول فوز ألملانيا في كأس العالم،
بعــد تخ ّلفها فــي النتيجــة ،منذ
تغ ّلبها على املكســيك في مونديال
.1998
ومنــذ ذلك احلني ،تعادلــت أملانيا في
مبــاراة واحدة ،وخســرت ســت من
املباريات السبع ،التي تخ ّلفت خاللها
في النتيجة ،قبل لقاء اليوم.
وحافظت أملانيا على ســج ّلها خاليا
من اخلســائر ،في آخر  12مباراة أمام
الســويد ( 7انتصــارات و 5تعادالت)،
وآخر فوز للسويد على أملانيا جاء قبل
 40عاما.
هذه أول مبــاراة ألملانيا في البطوالت
الكبرى (اليــورو واملونديــال) ،يغيب
مســعود أوزيــل عــن تشــكيلتها
األساسية ،منذ كأس العالم .2010
ويأتي ذلك بعد  26مباراة على التوالي،
بدأها جنم اجلانرز مــع املاكينات ،في
البطوالت الكبرى.
امــا مبــاراة املكســيك وكوريــا
اجلنوبية ،فشــهدت :أحــراز خافيير
هرنانديــز هدفه رقم  50مع املنتخب
املكســيكي ،وهو أول العب في بالده
يصل لهذا الرقم.
تشارك هرنانديز في الرقم القياسي
لعدد األهــداف
املســجلة ،من قبل
ّ
العب مكســيكي واحد ،في نهائيات

كروس يحتفل بهدف الفوز في شباك السويد

كأس العالــم ،مع لويــس هرنانديز،
برصيد  4أهداف لكل منهما.
يعتبــر هرنانديــز أيضــا ثالث العب

مكسيكي ،يســجل في  3نهائيات
كأس عالم مختلفــة ( 2010و2014
و ،)2018بعــد كواوتيمــوك بالنكو

( 1998و 2002و ،)2010ورفاييل ماركيز
( 2006و 2010و.)2014
فازت املكسيك في مباراتني متتاليتني

ببطولــة واحدة ،للمــرة األولى منذ
أن فعلت األمــر ذاته ،فــي مونديال
 ..2002وخســرت كوريا اجلنوبية آخر
 4مباريــات لها ،فــي نهائيات كأس
العالم ،وهي أطول سلســلة هزائم
لها فــي البطولة ،باالشــتراك مع
سلسلة مشابهة ،خسرت خاللها 4
مباريات متتالية ،بني مونديالي 1986
و.1990
أحــرزت املكســيك  10أهــداف من
ركالت جــزاء ،فــي نهائيــات كأس
العالم ،وتتغ ّلب عليها فرنسا وأملانيا
فقط في هذه الناحية.
وفي مبــاراة بلجيــكا وتونس ،فقد
سجلت النقاط التالية :فازت بلجيكا
فــي مبارياتها الســت األخيرة ،بدور
اجملموعات لــكأس العالم (املواجهة
األخيرة فــي مونديــال  3 ،2002في
مونديــال  ،2014واثنتني في املونديال
احلالي) ..وانهزمت تونس في مبارياتها
األربع األخيرة ،بنهائيات كأس العالم.
وســجل روميلــو لوكاكــو أهدافا
ملنتخــب لبلجيكا ،أكثر من أي العب
آخر فــي البطوالت الكبــرى (كأس
العالم وبطولــة أوروبــا) ،برصيد 7
أهداف.
وأحرز لوكاكــو  17هدفا ،في آخر 11
مباراة له مع منتخب بلجيكا ،وفشل

في التســجيل مبباراة واحدة فقط،
من هذه املواجهات (أمام البرتغال في
وقت ّ
مبكر من الشهر احلالي) ..أصبح
لوكاكــو أول العب يســجل هدفني،
في مباراتــن متتاليتــن بنهائيات
كأس العالــم ،للمــرة األولى منذ أن
فعل األرجنتيني دييجو مارادونا ،األمر
ذاته في مونديــال  ،1986عندما أحرز
ثنائيتني أمام إجنلترا وبلجيكا.
كما،
ســجلت بلجيكا  5أهداف في
ّ
مباراة واحدة ،للمرة األولى في تاريخ
مشاركاتها ،بنهائيات كأس العالم..
والهدف األول الذي أحرزه إيدين هازارد،
من ركلة جزاء ،هو ثاني أســرع هدف
ملنتخب بلجيكا ،في تاريخ مشاركاته
بالبطولة (د  ،)5:59بعد الهدف الذي
سجله ليوبولد أنول ،أمام إجنلترا في
مونديال  ،1954بالدقيقة اخلامســة
أيضا.
وفازت بلجيكا فــي  11من أصل 12
مباراة تنافســية ،حتــت قيادة املدرب
روبرتو مارتينيــز ،مقابل تعادل واحد،
وأحرز الفريق فيهــا  51هدفا ،ودخل
مرماه  8أهداف.
وســاهم هــازارد في تســجيل 23
هدفا ،خــال آخر  21مبــاراة له مع
منتخب بلجيكا ( 11هدفا و 12متريرة
حاسمة).
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#موندياليات

يرشح السيليساو والمانشافت والماتدور للمنافسة على لقب كأس العالم

فالح الناصر

ولي كريم :مشاركة العرب كانت خجولة
يذكر ان ولي كرمي ،سبق له املشاركة
في مونديال كاس العالم للشــباب
الــذ اقيم فــي اململكــة العربية
الســعودية وفيها تأهــل منتخبنا
إلى دور ربع النهائي ليخســر امام
أميركا بهدفــن مقابل هدف واحد
ســجله ولي كرمي من تسديدة من
خارج منطقة اجلــزاء ،حيث
شــهدت البطولة تفوقا ً
عراقيا ً في الــدور األول
حيــث فــاز منتخبنا
على إســبانيا بهدفني
نظيفني سجلهما ،ولي
كرمي وليث حسني ،وعلى
االرجنتــن بهدف راضي
شنيشــل من ركلة جزاء،
وعلى النرويج بهدف
نعيم صدام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يرى املــدرب ،ولي كــرمي ،ان ضعف
الدوريات العربية ،يسهم في تقدمي
العبــن ال ميكن ان يجــاروا الالعب
االوروبي او من قارات العالم االخرى
التي متيــز بالتطور فــي بطوالتها
احملليــة ،وهذا مــا أفرزتــه مباريات
املنتخبات العربية املشاركة بطولة
كاس العالــم اجلاريــة احداثها في
روســيا ،لذلــك كانت املشــاركة
العربية خجولة جداً!.
ويشــير كــرمي ،إلــى ان الدوريــات
العربية بصورة عامــة تعاني فقرا ً
فنيا ،فاملنافســة فيهــا ال ميكن ان
تصل إلى مســتوى العبــي قارات
العالم من اوروبا او أميركا اجلنوبية
او أفريقيــا ،حيث ظهــرت مباريات
منتخبات عربية عــدة فقيرة فنيا،
كمــا فــي االداء الفنــي ملنتخبات
مصــر والســعودية وتونــس ،ورمبا
يكون املغرب هو االسثناء البسيط
مــن املشــاركة العربيــة الفقيرة
في املونديــال الروســي ،اذ حتملت
املنتخبات العربيــة الكثير ،ومنها
من ســقوط مدويا ً كمــا في لقاء
االفتتاح للمنتخب الســعودي امام
البلــد املضيف للنهائيــات عندما
خســر األخضر بخماسية نظيفة،
وعــاد تونس لســقط بخمســة
اهداف مقابل هدفني امام املنتخب
البلجيكي في اجلولة الثانية.
واوضــح ان املنتخبات العربية ايضا
اعتمــدت على مدربني رمبــا يكونوا
االقل ســعراً ،بحســب االمكانات،
لذلــك اختلفت فلســفة اللعب،
ونرى العبــن محترفني فــي أوروبا
ميثلون املنتخبات العربية ،كالنجم
املصــري محمد صــاح احملترف في
نادي ليفربــول اإلجنليزي ،الذي حتمل
الضغط الكبير وكان اجلميع يعقد
عليه اآلمال مــن دون النظر لبقية
العبي املنتخب املصري في البطولة،
وهــذا حــدث ايضــا مــع النجم
األرجنتينــي ليونيل ميســي ،الذي
عانى كثيراً ،فبعــد اضاعته لركلة
اجلزاء حتول إلى العب غير فعال بنظر
العديد من وســائل اإلعالم ومواقع
التواصل اإلجتماعــي ،كان اجلميع

جانب من لقاء املغرب واسبانيا
يصور ميســي وصــاح وكأنهما
منتخبان لوحدهما ،متناسني بقية
العبي منتخبــي التاجنو والفراعنة،
كيــف ميكن مليســي وصــاح ان
يتألقا وســط كسل بقية الالعبني
واالعتماد عليهم فقط في امللعب،
هذا في احلقيقة أســهم في حتمل
املنتخبــن األرجنتينــي واملصــري
العبء الكبير وكذلك الالعبان كان
يعانيان من هذا األمر!!.
ويضيف :الالعبان ،يجب ان يشكال
عاملــي قــوة للمنتخبــن ،فــاذا
كانت قــوة االرجنتــن ومصر نحو
 70%فان مســي وصــاح يكمالن
النســبة االخــرى اي  30%ليــؤدي
املنتخبان بجــدارة وثقة أكثر ،لكن
شــاهدنا كتيبيتي ساباولي وكوبر
منهمكتي القوى ويرفعان شــعار
اما وجود ميســي وصالح او الوداع
للمونديال!!.

وتابع املــدرب ولي كــرمي الذي يقود
كرة االتصاالت في منافســات دوري
بغداد التأهيلي املــؤدي إلى الدرجة
املمتازة ،تابــع ان املنتخبات الكبيرة
كالبرازيــل وإســبانيا واملانيــا هي
االكثر ترشيحا للفوز بكاس العالم
بنســخته احلالية ،فيما ســيكون
املنتخب البلجيكي احلصان االسود،
ورمبا سيخطو نحو مواقع متقدمة،
برغم ان األدوار األولية في اجملموعات
ال ميكــن ان تكون معيــارا ً للحكم،
فاجلميــع يجتهــد لكي يكســب
النقاط على حســاب األداء الفني،
لكــن امليزة للكبــار واضحة ،برغم
التعثر للبرازيــل وأملانيا وخروجهم
بالتعادل واخلســارة امام سويسرا
واملكسيك على التوالي.
وهذا يؤكــد ان هذه املنتخبات متلك
خبرة الفــوز باأللقاب ،ومتلك املقدرة
علــى العودة إلــى املنافســة وان

اصابها بعض التلكؤ هنا وهناك.
وحتــدث املــدرب ولي كــرمي ،عن
مشــاركة منتخبــات آســيا،
ووصفها باجليد جدا ،حيث قدمت
منتخبات أستراليا وإيران واليابان
مســتويات فنية متطورة تؤكد
ثقــة الالعبــن فــي مواجهة
املنافســن الكبــار ،كمــا
اوضحت ذلك املباريات.
وبني ان أســتراليا استفادت
كثيــرا مــن انضمامها إلى
قارة آسيا ،برغم انها تطورت
كثيــرا باالعتمــاد علــى
االحتــراف احلقيقي ودعم
كرة القدم محليا في تأهيل
البطــوالت واقامــة املدارس
واالكادمييــات واالهتمام بفرق
الفئات العمريــة وغيرها من
األمور التي تعد البناء األساس
والصلب في كرة القدم.

كرار علي صابر محاضرا لمدربي شاطئية األرجنتين
بغداد ـ الصباح الجديد:
بــدأ املدرب الشــاب كــرار علي
صابر القاء محاضرات في دورتني
ملدربــي األرجنتــن عــن الكرة
الشــاطئية ،وبني في حديث من
العاصمة بوينس آيرس ،ان الدورة
التدريبية االولى تســتمر ملدة 3
أشــهر للحصول على شــهادة
"دبلوم" فيمــا الثانية ملدة  3أيام
خاصة ملديري األندية واملؤسسات
احلكومية واالساتذة اجلامعيني.
واوضح ان الدورتني تقام باشراف
كليــة التربيــة الرياضيــة التي
تضيف احملاضرات ،ووزارة الرياضة
فــي األرجنتــن ،واملنظمــات
التــي ترعــى دوري كــرة القدم
الشاطئية ،وابرزها منظمة املرأة

كرار مع جارلي ومارسلو
لألستشــارات الرياضيــة التي
حتملت نفقات طعام املشــاركني

تقرير

والقرطاســية وأمور لوجستية
تسهم في النجاح.

وقال صابر ،انــه يلقي احملاضرات
وإلى جانبه البروفســور ،جارلي،
فــي اختصاص اللياقــة البدنية
واحلكــم الدولــي ،مارســلو،
فــي قانــون حتكيم كــرة القدم
الشــاطئية ،موضحــا انه يلقي
احملاضرات باللغة اإلجنليزية ،فيما
تقوم املترجمة بنقلها إلى اللغة
اإلسبانية.
وقــدم املــدرب كرار علــي صابر،
شــكره إلى اجلانــب األرجنتيني
الختياره محاضرا ُ فــي الدورتني،
مما يؤكد ثقة املســؤولني في بلد
متطور كرويــا كاالرجنتني ليس
فقــط على صعيد قــارة أميركا
اجلنوبية ،بل العالــم ،بامكانات
احملاضر العراقي.

األربعاء ..مواجهتان في بدء
الجولة  34لدوري الكرة الممتاز
بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ يوم االربعاء املقبل منافسات
اجلولــة  34لــدوري الكــرة املمتاز
باجــراء مباراتني ،وبحســب مدير
جلنة املسابقات في االحتاد املركزي
لكــرة القدم ،شــهاب أحمد ،فان
يــوم االربعــاء سيشــهد افتتاح
اجلولة باجــراء مباراتــن ،فيلعب
الســماوة وامليناء في ملعب األول،
فيمــا يضيــف ملعــب التاجي
مباراة فريقي احلــدود والصناعات
الكهربائية.
وتقام في اليــوم التالي  7مباريات،
فيلتقي في ملعب زاخو فريقي أهل

الدار واجلوية ،ويضيف ملعب أمانة
بغــداد مباراة امانــة بغداد ونفط
الوســط ،في حني يشهد ملعب
الشــعب الدولي قمة جماهيرية
بني الزوراء والطلبة ،ويشهد ملعب
كربالء مباراة املضيف امام البحري،
ويتواجه في ملعــب الزبير ،فريقي
نفط اجلنوب والنجــف ،اما مباراة
احلســن والنفــط فســتقام في
ملعب التاجــي ..وتختتم مباريات
اجلولة بلقاء الشــرطة امام نفط
ميسان في ملعب الشعب الدولي،
وتقام جميع املباريات في الساعة
 4وخمس واربعني دقيقة عصراً.

falahalnasser@yahoo.com

لماذا لم نتأهل
لماذا نخسر!!

ســؤال يتكرر دائماً ،في هذه الفتــرة حتديدا،
ملاذا لــم يتأهل العــراق إلى مونديال روســيا
 ،2018احلقيقة اإلجابة ،عليه ،تتطلب دراسات
وحتليالت لذوي الشأن املتخصص في عالم كرة
القدم.
ال نتأهل مادامت مقدراتنا بايدي آناس ،يجهلون
علم التخطيــط ،وال يدركون حجم ما وصلت
إليه الشعوب في ضوء اعتمادها على الطاقات
اخلبيرة احلقيقة ،واالستعانة بعقول نهلت من
دنيا االحتــراف الكثير ،تعرف كيف تدير األمور،
حتسب حســابات صحيحة لكل خطوة ،ال ان
تبقى تعمــل وفقا ً الجتهادات ،أســهمت في
وصــول الكرة العراقية إلــى ترتيب متأخر في
الئحة الفيفا ،وغياب عن املونديال!.
وال نتأهل ،الننا ال نحترم دوري الفئات العمرية،
او املظاليم ،كما يســمونه «ظلما» ،وال نعمل
على دعــم طواقمنا التحكيميــة واملبدعني،
وكذلك التســويق الصحيح لالعبينا في دنيا
األحتــراف ..ال نتأهل ما دامــت التهم حاضرة
وجاهزة لكــي تلصــق بنجوم الكــرة ،منها
وصلــت إلى حــد «اخليانة» ،او احلرمــان بقرار
تتخذه جلنة ليس في حــدود صالحياتها التي
تتلخص بالدوري وكيفية وضع احللول الناجعة
ملشــكالته ،وما أكثرها ..قائمــة النقاط التي
حتــول دون تأهلنا تطول ،ال ميكــن حصرها في
هذه السطور!!.
ويثــار ســؤال اخر ،ملــاذا خســرت املنتخبات
العربيــة فــي الدقائق األخيرة فــي مبارياتها
بكأس العالم في نســخته الـ  21بروسيا ،اذ
يقول الكاتب والناقد الرياضي املصري ،حســن
املســتكاوي:الدقائق األخيرة من العمل عندنا
تعد دقائــق انتظار للنهاية ..متلمل وملل ونظر
فى الســاعة .راقب كيف نتعامل مع أخر 10
دقائق فى العمل فى أى جهة .ستدرك املعنى.
وتذكر كيف كنا نتعامل مــع احلصة األخيرة
فى املدرسة ،والدقائق األخيرة من تلك احلصة
حتديدا .إنها حلظات ترقب للمغادرة.
** حــاول أن تنهــي أي مصلحة فــى الوقت
األخير من يوم العمل وســترى رفضا ومقاومة
ودهشــة ألن «اليوم خلص» برغــم أن موعد
العمل لم ينته ..هل تذكر كيف كان املدرسون
فى املدارس ميــرون مرار الكرام على الصفحات
األخيــرة من الكتــاب ألن العام أوشــك على
االنتهاء ،هل رأيــت عندما تهبط الطائرة على
األرض فيبدأ الكثيــرون فى مغادرة مقاعدهم
والوقوف واملضيفة تصرخ ألن الرحلة لم تنته.
** نحــن ال نحتــرم خواتيــم أي شــيء منذ
الطفولــة ..ويســتمر األمر معنــا فى جميع
مراحل العمــر ..بينما أطفال وشــباب ورجال
العالم اآلخر يتعلمون أن وقت العمل هو وقت
العمل ..واالســتعداد للمغادرة ال يبدأ إال بعد
انتهاء الدقيقة األخيرة من الوقت.
لذلك يفــوزون فــى الدقائق األخيــرة ..بينما
نتحسر نحن على هذا الفوز ونعد حدوثه لعنة
وســوء حظ لنا وحظ حســن وجميل ولهم.
بينما هم يرونها مجرد دقائق عادية مثلها مثل
ما سبقها من دقائق كلها تعتبر وقتا مناسبا
للفوز.!..

يستعد لنيل شهادة «البرو» ..والشروع برحلة أحترافية جديدة

مالك فيوري يختتم معايشة تدريبية مع نادي دوسلدورف األلماني
بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتم املدرب العراقي مالك حســن
فيوري ،معايشــة تدريبية اقيمت ملدة
شــهرين مع نادي فورتونا دوسلدورف
األملانــي ،مبينا انها معايشــة غنية
مبعنــى الكلمة ،بفضل مــا جناه من
خبــرات اضافية عززت مســيرته في
حقل التدريب.
فيوري ،الذي بدأ العبا ً في فرق الفئات
العمريــة لنــادي أمانة بغــداد قبل
االنطــاق نحو النــادي العريق ،القوة
اجلوية ،اســتذكر بداياتــه العبا حتت
اشراف والده حســن فيوري ،وسعدي
يونس وحميد سلمان.
لعــب ملنتخــب بغداد املدرســي ،ثم
ناشــئة العــراق باشــراف املدربــان
آراهمبرســوم وســعدي يونس ،ومتت
دعوته للفريــق األول للقــوة اجلوية،
باشراف عامر جميل ملوسم واحد قبل

االنتقــال إلى نادي الســام في دوري
الدرجة الثانيــة ،وكانت محطته مع
نادي الســام بارزة ،حيث كان صاحب
الفضل في تأهــل الفريق إلى مصاف
أنديــة الدرجة االولى وهــو بعمر 19
عاماً ،بعد مباراة حاســمة ملوســم
 92/91امــام املوصــل ضيفها ملعب
الكشافة انتهت بركالت اجلزاء ،حيث
تــردد العديد من العبي الســام في
تنفيــذ الركلة ،لينبري مالك وســط
ذهول مدربه ناظم شاكر واضعا الكرة
بثقة في املرمى املوصلي ،ليقود فريقه
إلى دوري الكبار.
ليغــادر بعدها إلى لبنــان حيث مثل
فريق احلكمة ملوســم واحد باشــراف
املدرب اللبناني أمير رستم ،ثم احترف
اللعب في املالعب الفرنســية وحتديدا
في العام  1996ملدة  4ســنوات ضمن
نادي فرساي ،بعدها انتقل إلى البرتغال
ألدافع عن نادي مونلغرا واستري ليبريا.
اما رحلتــه التدريبية كانت غنية جدا،

روي فيتوريا مع زميله فيوري ايام العمل بنادي كيميريش

ففي العــام  ،2008درب فــي اكادميية
األشــبال بفرنســا ملدة عام كامل ،ثم
توجه إلى لبنان لتدريب فريق الرايسنغ،
بعدها عمل فــي دوري الدرجة الثانية
بفرنسا ضمن نادي نيور.
فيوري ،قال انه استفاد كثيرا ً من وجوده
في الدوري البرتغالي ،حيث عمل مدربا
مســاعدا لنادي كيميريش باشــراف
املدرب روي فيتوريا الذي تســلم بعدها
تدريــب فريق نادي بنفيــكا البرتغالي
وقــاده إلى ربع نهائي الــدوري األوروبي
وقــاد فريقــه للتتويج بلقــب الدوري
البرتغالي ملوســمني وبعدها حاز على
وصيف البطل في إجنازات كبيرة تؤكد
عقليته التدريبية املتميزة.
وحصــل املــدرب مالك فيــوري على
الشهادات اآلســيوية املعتمدة قارية
«CوBو ،»Aإلى جانــب حتضيراته حاليا
لدخول الكورس السابع االخير من أجل
احلصول على شــهادة «البروفشينال»
إلى جانب املدربني ،أكرم سلمان وباسم

قاسم وعبد الغني شهد وعباس عبيد
وحيدر جبار.
كما اوضح تطلعاته في الشروع برحلة
أحترافيــة جديدة في املالعب اخلارجية
لتأكيد جدارته فــي دنيا التدريب الذي
ميلك فيه الثقة واألحترافية بفضـــل
محطـات عـدة.
املدرب مالك فيوري ،يؤكد ان اســباب
جناح املدربــن هو التــدرج الصحيح،
فالفرنســي زين الدين زيدان ،بدأ مدربا
لفريق شباب ريال مدريد اإلسباني ملدة
 4سنوات ثم مدربا مســاعدا للفريق
األول باشــراف مورينيو ملدة سنتني ثم
مع أنشيلوتي ملدة ســنتني ايضا قبل
تســلمه مهمة تدريب الفريق امللكي،
فكســب الثقــة التدريبيــة التامة،
بالتالي جنح في قيادة فريقه إلى احراز
األلقاب الكبيرة.
اجلدير بالذكر ان املدرب مالك حســن
فيوري ،يعمل محلالً رياضيا للمباريات
حلساب قناة  24الفرنسية.
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ثقافة

دراسة

مناقشة آراء صادق جالل العظم..
الحب العذري حقيقة أم وهم؟

شكيب كاظم
هو باحث جامعــي رصني ،تابعنــا كتاباته
منذ أيام شــبابنا األول ،املدجج بالطموحات
والتشــوفات والعمل على تغيير العالم ،إذ
قرأت ســنة  ،1969ثالثة مــن كتبه ،أثار ُ
كل
واحد منها ضجة ما بعدها ضجة ،والسيما
كتابه (نقد الفكر الدينــي) وألفت في الرد
عليه كتب عدة ،وما زلت أستذكر رأي الشيخ
محمد جواد مغنية ( )1979-1904الشاجب
ملــا ورد في الكتــاب ،في اســتطالع للرأي
أجرته مجلة (األســبوع العربي) األسبوعية
اللبنانيــة ،فضالً عن كتابــه (النقد الذاتي
بعد الهزمية) أيام عزّها وتألقها ،والتي كانت
أمل العرب في حترير فلسطني ،وثالث الكتب
املثيرة للجدل كتابه (مأساة ابليس).
الرجــل صاحــب رأي ،وهو ليس مــن الذين
يعيدون األقوال ببغاوية يحســدون عليها،
وهــو يحرث فــي أرض مغايرة فــي الضفة
األخرى ،التي اعتاد على السير فيها ،أصحاب
املقوالت اجلاهزة ،والذين يفســرون املاء بعد
اجلهد باملاء.
أواخــر ســنة  ،1999قرأت رابــع كتبه ،وهو
كتــاب ضخم يقع في  574صفحة ،نشــره
ســنة  1997مركــز األبحاث والدراســات
االشــتراكية فــي العالم العربــي ،ومقره
في العاصمة القبرصية نيقوســيا ،وأعني
كتابــه االســتقصائي التوثيقــي (ما بعد
ذهنية التحرمي .قراءة (اآليات الشيطانية) رد
وتعقيب),
والكتاب هذا ،جمع فيه الدكتور صادق جالل
العظم ( ،)2016/12/11-1934عددا ً كثيرا ً مما
كتب بشأن رواية (اآليات الشيطانية) الرواية
القادحة املشاكســة للروائــي البريطاني،
هندي األصل سلمان رشدي ،الذي سأقرأ في
ســنوات تلت ،روايته (العار) التي نشرتها دار
اجلمل بأملانيا.
آخر ما قرأت من كتابات الدكتور صادق ،بحثه
املكثف واملركز عن احلــب العذري ،وأصدرته
منشــورات نزار قباني بطبعتــه األولى في
كانون الثاني يناير سنة  ،1968ويقع في 128
صفحة من القطع املتوسط ،وحمل عنوان
(في احلب واحلب العذري.)....
العظم ينقي هذه الظاهرة
وجدت في هذا املبحث مطبات عدة ،والسيما
حني يدرس ظاهرة احلــب العذري ،فهو يأتي
مدججا ً بفكرة نفي هذه الظاهرة في احلياة
االجتماعية عنــد العرب فضــاً عنها في
احلياة الثقافية وقد ســبقه إلى هذا النفي
والشــك في هذه الظاهرة ومنذ عشرينات
القرن العشــرين الدكتور طه حســن في
أحاديثه االربعائية والتي جمعها ونشــرها

في كتابه (حديث األربعاء) .يبأ حديثه بالرد
علــى ما أورده الدكتور يوســف خليف في
كتابه (احلب املثالي عنــد العرب) وهو بدل
أن يورد نــص رأي الدكتور يوســف خليف
يورد لنا معنى أقواله ،حيث يقول األســتاذ
صادق («دَر َ َج الكتاب العرب ،القدماء منهم
واحملدثون ،على تفسير ظاهرة احلب العذري،
بنسبته إلى قبيلة عذرة التي اشت ُِهرَ عنها
منط معني من احلب ( )....وعلى سبيل املثال
نذكر ان الدكتور يوسف خليف سلك هذا
الســبيل ( )...حيث يقول ما معناه) تراجع
ص.79
وهذا ال يجوز في طرائــق البحث العلمي،
وهو األســتاذ املســاعد في جامعة بيروت
األمريكيــة ،يوم نشــر بحثه هــذا ،وكان
الواجب إيراد نص رأي خليف.
كمــا أن الدكتور صادق يدرس شــخصية
الشاعر العذري الشهير (جميل بن َمع َمر)
الذي اقترن اسمه باسم محبوبته ،فأمسى
يطلق عليه اســم (جميــل بثينة) يعمم
ســلوك جميل هــذا ،علــى كل تصرفات
العشــاق العذريــن ،التي لم تصــل إلينا

أواخر سنة  ،1999قرأت رابع كتبه،
وهو كتاب ضخم يقع في 574
صفحة ،نشره سنة  1997مركز
األبحاث والدراسات االشتراكية
في العالم العربي ،ومقره في
العاصمة القبرصية نيقوسيا،
وأعني كتابه االستقصائي
التوثيقي (ما بعد ذهنية التحريم.
قراءة (اآليات الشيطانية) رد
وتعقيب) ,والكتاب هذا ،جمع
فيه الدكتور صادق جالل العظم
( ،)2016/12/11-1934عدداً كثيراً
مما كتب بشأن رواية (اآليات
الشيطانية) الرواية القادحة
المشاكسة للروائي البريطاني،
هندي األصل سلمان رشدي

لسبب بســيط ،أن من حسن حظ (بثينة)
أن عشــقها شاعر يحســن صوغ الكالم
وتنميقه ،فتغزل بها وش َّبب ،وخلد ذكرها ،
لكن كيف لنا الوصول إلى سلوك العشاق
العذريني الذين لم يقف عندهم تاريخ األدب
العربي ،وطوى الزما ُن أخبارهم بانطوائهم؟!
يؤكد الباحث صادق جالل العظم ،إن بداية
احلب الذي اشــتجر وأثمر بني جميل وبثينة
كان شجاراً ،واقفا ً عند قول جميل:
وأول مــا قاد املودة بيننــا بوداي بغيض يا
سباب
بثني
ُ
ترى هل كان الســباب طريقا ً للعشق لدى
كل بني عذرة؟ اجلــواب واضح كال ،إذن ملاذا
جنعل هذا احلادث سببا ً في الغرام؟!
فــي فقرة ثانية يذكــر الدكتور صادق «من
املعــروف ان العادات القبليــة وقيود احلياة
االجتماعية عند العــرب كانت حت ّرم الغزل
والتشــبيب بالبنات ،حتى إنــه إذا عرفت
ض لذكر فتاة من
القبيلة أن شــخصا ً َعــرَ َ
فتياتها في حديثه أو شــعره ّح ّرموا عليها
الزواج منه ،ومنعوه مــن رؤيتها ابد الدهر،
وهنا نتســاءل ملاذا لم يكتــم جميل حبه
لبثينة إن كان يحبها ويبغي الرباط املقدس
ليقدم على خطبتها.
متشــيا ً مع األعــراف القبليــة؟ عوضا ً عن
ان يفعــل جميــل ذلــك راح يشــبب بها
ويتغــزل (ـ )...فمنعا من الــزواج ،ولم يعد
باستطاعتهما اللقاء إال خلسة ،ال شك أن
جميالً فعل كل ما بوسعه لعرقلة الوصول
إلى (الرباط املقدس) مع بثينة .»...تراجع ص
.81
مواصلــة لنهــج التعميم الــذي أخذ به
الباحــث صادق جالل العظــم ،فأن جميالً
الشــاعر ،ال ميكن ان نعامله معاملة الناس
اآلخرين ،فإذ يتحدث الناس فيما بينهم وال
يكاد حديثهم يفشــو ويذيــع ،لكن هذا ال
ميكن ان ينطبق على شــاعر ،وكيف له أن
يكتم حبا ً برى جسده برياً؟
رأي الدكتور العظم ،يقوم على ان العشاق
العذريني ،ال يريدون تتويــج حبهم بالزواج،
ألن ذلك يقتل توهج العشق وتأججه ،نعم
قــد يحصل ذلك إلى حد بســيط ،القتران
اجلنس باإلثم ،واإلنســان آثم بالفطرة لذا
نرى بعضهم يترك حليلته على الرغم من
جمالهــا وكمالها نحو خادمــة أو  .أو  ،مع
افتقارها إلى ابســط صــور اجلمال .أو هي
تهفو إلى ســائقها أو خادمها ...فالنفس
أمارة بالســوء ،واإلنســان تلذ لــه املآثم
واملوبقات ،لكن في مســألة احلب العذري،
كانت تقــوم إزاء تتويج هــذا احلب بالزواج
الشــرعي موانع ومعرقــات ،ال كما يقول
العظم ،إنهم يفتعلونها كي ال يصلوا بها
إلى التتويج بالزواج ،ومــن أجل تعزيز رأيه
فإنه يورد لنا قصة يوسف وإمرأة العزيز في
مصر ،فضالً عن ظاهرة الدوجنوان في األدب

(أم اجلسير)أخت بثينة أشــبه بالقوادة ،ال
بل قوادة ،وإال كيف تقبل ان تنام مع أختها
بثينــة ،وإخفاء جميل بعد ان افتضح أمره،
ال بل كيف تقبــل ان تخاطب فتاة هي (أم
اجلسير) أباها وأخاها بـ (قبحكما اهلل)؟!
يورد لنــا الدكتور صادق جالل العظم هذه
املروية فهــل ميكن لنــا ان نصدقها؟ (كان
جميل فــي دار بثينة ،وفوجئ مبجيئ ذويها،
فأقســمت عليــه أن يلقي بنفســه حتت
متاع البيت ( )...ونامت هي كما كانت والى
جانبها أم اجلســير (حيث كان جميل نائماً)
ثم أقبل زوجها ومعه أبوها وأخوها ( )...فلما
كشــفوا الثوب إذا أم اجلســير ( )...فخجل
الزوج ،وصاحت أختها ليلى قبحكما اهلل!
افي كل يوم تفضحــان فتاتكما ويلقاكما
هذا األعور – تعني زوج بثينة -بكل قبيح؟)
تراجع ص.83

صادق جالل العظم
األوربي ،وما أرى هذا الربط يخدم رأيه ،إذ ما
عالقة يوســف بذلك ،وما كان يوسف من
بني عذرة ،وما كانــت امرأة العزيز من أرض
جزيرة العرب؟ واألمر ينطبق على الدوجنوان
والدوجنوانة.
ومــرة أخــرى يقــارن تصرفات بنــي عذرة
بتصرفات اليونانيني الواردة في (الكوميديا
اإللهية) وأنه لو تزوج دانتي من معشوقته
(بياتريس) ملات وهج الغرام وأمســت تدعى
(مدام دانتي) التي تعــد له وجبات الطعام
وتغسل املالعق والصحون ،وتتولى االهتمام
بأطفالها!
يفترض الدكتــور العظم ،وهــو ينقل لنا
رغبــة اخلليفــة عمر بــن اخلطــاب أن (لو
أدركت عفراء وعــروة جلمعت بينهما) لكن
الباحث من أجل تعزيز رأيــه ،بأن العذريني
ال يرغبون في تتويــج حبهما بالزواج ،ال بل
يرفــض فكرة احلب العــذري ،يفترض ان لو
( ُقضــي لعمر أن يحقق رغبتــه يكون قد
فرض على العاشــقني وضعا ً ال يريدانه أبدا ً
وحالة عمال كل ما بوسعهما على جتنبها،
وال ريــب ان العاشــقني مــا كان لينصاعا
ملشــيئة اخلليفة ،ألن تنفيذها كان سيؤدي

مقال

أدونيس وفادي زادة ..سوريا وسادة السماء واألرض
صقر أبو فخر
قبل اندالع احلرب السورية في آذار/مارس
 2011دأب الفنان واملصور الســوري فادي
مصــري زادة على تصويــر كل متحرك
وثابت في سورية .ومن بني املئات من تلك
الصور اختار مئة وصورتني لينشرها في
كتاب جميل وأنيق حمل عنوانا ً الفتا ً هو
«سورية :وسادة واحدة للسماء واألرض»
(بيروت :دار الساقي .)2017 ،والواضح أن
عنوان هذا الكتاب خــرج من بني أصابع
الشــاعر الســوري الكبير أدونيس الذي
قرأ جميــع الصور ،وكتب لــكل واحدة
منهــا فاصال ً شــعريا ً أخــاذاً .والكتاب
مببناه ومعناه يكاد يلخص سورية كلها؛
ســورية البحر واجلبــل والبادية واألنهار
واملســاجد والكنائس واآلثــار والصخور
الدهرية وســهول القمح العســجدية
والثلــوج والبيــوت والوجوه الباســمة
والعيون املرتابة واألجساد املتعبة واألزياء
الزاهيــة وحكواتي مقهــى النوفرة في
دمشق العتيقة وعازف العود في الشام
والدحنون في أفاميا والقرى الطينية في
حلب.
في هذا الكتاب تستعيد عيوننا مسجد
بني أمية ومعبد جوبيتير ومسرح بصرى
(وهو أكبر وأكمل وأجمل مسرح روماني
خــارج روما) فضــا ً عن تدمــر ومعبد
بعل شــمني وقلعة صالح الدين وقلعة
املضيق وقلعــة املرقب وجزيرة أرواد ونهر
الفــرات والبحر في طرطــوس ونواعير
حماه ودمشــق الســاحرة فــي ليلها
ونهارهــا ،وحلب ،وقطار عــن الفيجة
والغوطة وأحجار عمريت وأعمدة قنوات
ونقوشــها الرومانية البديعــة ،وجبال
القلمون والشارع املستقيم في دمشق
حيث نزلــت البشــارة علــى القديس
بولس ،وصيدنايا ودير الــزور والقنيطرة
والسويداء.
يهدي أدونيس ذلك الكتاب إلى ســورية
بقوله« :ســاما ً أيتها األرض – األم» .ها
هو إذا ً يرمي ســاما ً علــى أمه األرض،
فمن يخــدش وجه أمه غيــر اإلرهابيني
ذوي األقدام الثقيلة؟ ثم ينعطف ليقول

غالف الكتاب

في املقدمة« :لســورية فــي الفن دور
يع ّلمنا» .والفن مبعناه الشــامل يغمر
الكتاب كله من صورة الغالف حتى آخر
صورة فيه بعدما جمع الشعر والصورة
معاً :أدونيس وفادي مصري زادة .والصورة
هنــا ال تنقل الواقع كمــا هو وتكتفي
بذلك فحسب ،بل إنها تخلق إحساسا ً
باملكان الذي يــكاد أن يغيب في أهوال
الدمار والنار واحلرب الهمجية.
كل صورة فــي الكتاب تتحــول ،علي
يدي أدونيس ،من السكون إلى الغليان.
وقد جعلــت نصوص أدونيس كل صورة
تنطق مبا هــو أبعد مما تقولــه بصرياً؛
فقــد قرأها أدونيس ال كما تريد الصورة
املسجونة في نطاقها أن تقول ،أو كما
يتعذر عليهــا أن تقول ،بل جعلها تولد
من جديــد ،وتتحول من مشــهد إلى
«صرخة جرح وردم غياب» بحسب تعبير
خالدة سعيد في كتابها املدهش «جرح
املعنى» (بيروت :دار الساقي.)2018 ،
الصور فــي هذا الكتاب ت ُصــ ِّور ما هو
موجود في ســورية بحساسية الفتة،
وبرؤيــة جمالية واضحــة ،لكنها ،مع
ذلك ،تبقى ساكنة .إال أنها مع فواصل
أدونيس الشــعرية تصبــح مولودة في
بُعــد ســدميي ،أو كأنهــا تومض بأفق
ال نهائــي ،فالكلمة والصــورة متتزجان
في هذا الكتــاب لتصبحــا صوتاً ،بل
موسيقى راعشة.
***
هــو ذا أدونيس؛ ســاحر الكلمات الذي
يقيم في املطر ،وملك الغبار الذي يجول
في ملكوت الريح .وحني حتبل الســماء
ميتزج الغبار باملطر فيتحوالن طيناً .ومن
صنعت الكائنات األولى ،وال ُر َقم
الطني ُ
التاريخيــة واملنازل القدميــة والنقوش
الباهــرة التــي ما برحت جتســد حتى
اليــوم ،وعلى الرغم من احملــو واالندثار،
عبقريــة احلضــارة الســورية القدمية
فــي جتلياتهــا املتعاقبة منــذ املاضي
السومري واألشــوري والكلداني حتى
اآلرامي – الســرياني ثــم العربي .وهذا
الكتاب يلخــص عبقرية الطني واحلجر
واملاء والزرع والبشر.

إلى تفريــغ جتربتهمــا ( )...وحتويلهما إلى
زوجني عاديني لن يذكرهما التاريخ بشــيئ،
إن مجرد التفكير ببثينــة على إنها «حرم
جميل املصون ،يكفي إلفساد كل مشاعرنا
املرتبطة بقصة هذين العاشقني .تراجع ص
.102
كل هــذه التكهنات واالفتراضــات يوردها
الدكتــور العظم ،لكي تعــزز وتخدم رأيه
ومشــاعره املرتبطة بقصة جميل وبثنية،
واملنهــج العلمــي ال يأتلف مــع التكهن
واالفتــراض ،وتوجيه احلــوادث نحو ما يريد
الباحــث ،ال كمــا يجب ،أو كمــا يتوقع ان
يتكون ،وهو تتويج احلب بالزواج.
لعل مــن نافل القــول ان نؤكــد ضرورة
عــرض املرويات التي ترد فــي كتب التاريخ
وتاريــخ األدب على العقــل ،عقلنا الذي ال
منلك ســواه من ميحص ويدقق ،مع يقيني
الراســخ -مشــيرا ً إلــى قلــة اليقينيات
الراســخة لدي -أن قد طــرأ عليها الكثير
من احلذف واإلضافة ،كــي تتوافق مع هوى
املدون ،إن افترضنــا الصدق في الراوي األول
 :أقول قولي هــذا وأنا أجد الباحث العظم
يورد روايات ضعيفــة متهافتة ،فتظهر لنا

االستناد على روايات متهافتة
ويظــل الدكتــور العظــم يــورد رواياته
الضعيفــة واملتهافتة ويقبلهــا من أجل
تعزيز نظريته في العشق العذري في أنهم
ال يرغبون فــي تتويجه باالقتــران والزواج
والتــذرع بشــتى احلجج ،وبــكل ما يحول
بينه وبني حبيبته ويفرق بينهما من جديد،
ليشتعل العشق وتســتعر نار الهيام في
قلبيهما ،أما ملاذا ســلوكهم هذا املسلك،
واف
شاف ،كل
فال نكاد نحصل على جواب ٍ
ٍ
ذلك كي يلغي ما تعارف عليه الدارســون
بشأن ظاهرة حب بني عذرة.
ويســرد علينــا الدكتور العظم ســردية
ضعيفة ،وهو إذ تــوج لنا في الرواية اآلنفة
الذكر ،قوادة من طراز فريد ،هي أخت بثينة،
ليلى ،أم اجلسير ،فإنه يقدم لنا قوادة أخرى
هي (ام منظــور) وال أدري كيف ان مجتمعا ً
بدويــا ً محافظــاً ،كان على قــرب العهد
بظهور اإلســام ،كيف يقتــرف مثل هذه
املوبقات فالزوج ديوث ،واألب واألخ أقرب إلى
الدياثة ،واألخت قوادة ،تزاملها وتعاونها في
أفعالها املشــينة ،قوادة أخرى اغفل تأريخ
األدب اسمها بل كناها (أم منظور) ،ومع هذا
يظل يقبل الدكتــور العظم هذه الروايات
التي انقلها نصا ً بـ (يذهب العاشــقان إلى
ابعد من ذلك في خلق العوائق بينهما ،جاء
جميل بثينة ذات مســاء فـ( )...وبقيت مع
بثينة أم اجلسير أختها وأم منظور ،فقامت
إلى جميــل فأدخلته اخلبــاء معها وحتدثا
طويالً ،ثم اضطجع واضطجعت إلى جنبه
فذهب النــوم بهما حتى اصبحــا) .وأظل
أتســاءل عن الضمير املســتتر في أدخلته
اخلبــاء أيعود على بثينة أم أختها ليلى أم...
اجلديدة أم منظور؟!
لعل هــذا البحث كان مــن أوائل ما كتب
الدكتــور صادق جالل العظــم ،فكان بادي
الضعف ،وما كان أجدره لو حجبه.

ترجمات

قصائد للشاعر اإلسباني
بيكتور بوتاس
أحمد عبد اللطيف
املطر
عينيك املمطرتني
في
ِ
تنبت شجرات شاحبة
من الثلج
بني أغصانها
ترجتف
في صخرة حية منحوتة
صورة إله متلهف
يبتسم ويقتل.
مجهولة
ال سعيدة ج ًدا ،وال تعيسة .مثل كثيرات،
كانت تبدو جامدة أمام ما قد يحدث
بجانبها .كل يوم

ستسير في نفس الشوارع
ونفس الظالل
ستنظر إليها وهي تعبر .ولن تعثر
على أح ٍد ميكنه متييزها عن األخريات،
هكذا ،بالنظرة اجملردة .وكل يوم
ستموت ً
قليل (من دون مقارنة
مع عجلة طاحونة الصوفية احلديثة؛
وال العمل الروتيني والســوقي الذي تدركه
جي ًدا
عمل يجففها ويلغيها)
وما الذي يتبقى .وما احلل.
غير أني أعلم
أنهــا حتتفظ بطزاجة ورقــة قلب ملتهب
وفطري،
وفضول يافع .ستكون امرأة وحيدة،
مثل وحيديــن ،بطريقة أو بأخــرى ،صاروا
كذلك الختالفهم.
ولن ترتاب ذات ظهيرة
علي قصيدة.
في أنها هكذا كانت متلي ّ
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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*

يجب ان موضح ان اجلادرجي ما كان
يجد فرقا كبيرا بني (نوري السعيد)
وبــن (عبــد الكرمي قاســم) حني
ذكر عبارة "منذ الســنة االخيرة "
مشيرا الى تعاون احلزب مع قاسم
ضد الشــيوعيني  ,وهم في نظره
كما عرضت قوى شــعبية ووطنية
معارضــة للحكــم العســكري .
وارجو ان تالحظ انه اشار ايضا الى
العام  1946حني قبل(محمد حدي
) منصب وزارة التموين في حكومة
(نــوري الســعيد) رغــم معارضة
اجلادرجــي ...واملوضــوع طويــل
ومتشــعب وحوار كهــذا ال يفيه
حقــه  .وما جئت بهــذا التفصيل
وهو خروج عن اطار السؤال االصلي
اال اثباتا لوجهــة نظري في صالبة
هذا السياسي الذي يدافع عن املثل
الدميقراطية الى اخر نفس وبأعتقاد
ال ســوم فيــه بعصمــة احكامه
السياسية  .ويتجلى هذا في كتاب
استقالته من احلزب في ايلول 1961
بعد عودته من العالج.
واعــود القتبس من كتابــي العراق
في عهــد قاســم –ج 2-قــال ":
متخضت الثورة بحكم عســكري
رمبا امكــن تبريره خالل فترة انتقال
قصيرة  ,والغبطة التي قوبلت بها
عودة احلياة احلزبية في 1960كانت
متأتية من االفتراض بأن هذه الفترة
تشــارف على نهايتهــا لكن ومع

االسف الشديد لم تقدم السلطة
دليال جديا على استعدادها الشاعة
الدميقراطيــة  .بالعكس فقد زادت
مــن تدخلها في الشــؤون العامة
وشــددت فــي اجــراءات الطوارئ
العســكرية ومتــادت فــي كتــب
احلريات واضطهاد املواطنني بسبب
انتماءاتهم احلزبيــة ومعتقداتهم
ومبادئهم فلم يعد ثمة شــك في
ان هذه السلطة العسكرية ال تريد
اال احلكم الذي اختارته لنفســها
وفرضته فرضــا  ...واحلزب الوطني
الدميقراطي ال يؤمن بالعمل السري
وكما برهنــت االحــداث والوقائع
ان االحزاب السياســية العلنية ال
تســتطيع العمل فــي ظل حكم
عســكري  ..وكما تعلــم وافقت
الهيئة االدارية اجلديــدة على بيان
اجلادرجــي وقــررت تعليق نشــاط
احلزب كليا في ســائر انحاء القطر
احتجاجا على االوضاع التي تسود
البالد حاليــا" حتى يتوفــر املناخ
الدميقراطي الصحي والضروري".
س:ماذا عن صلتكم باجلادرجي  .بعد
العام  .1946هل كان ذلك اخرها ؟
بل كانت بداية  .دأبت على ارســال
الصحــف التــي اصدرهــا وكان
يبادلني باالهالــي .وحرصت على
اهدائه مــا يصدر لي مــن تراجم
ومؤلفات  .وقــد تلقيت منه كتاب
شــكر او اثنني  .اال ان مــا اقنعني
بأني احتل زاوية صغيرة من مختزن
ذكرياته هــو هذه احلكاية الطريفة
التي سأقصها االن .

رمبــا كان ذلك في العــام  1953او
بعده بســنة واحــدة او اثنتني  .ان
جمعتني الصــدف بالطيب الذكر
الصديــق والوطني حمــه زياد اغا
غفــوري الغني عــن التعريف في
مصيف صــاح الدين كان ذلك بني
اصدقاء ومعارف ويغلب على ظني
ان السيد جالل الطالباني واملرحوم
عوني يوســف كانا من اجملالســن
وكاد احلديث كله يدور حول الوضع
السياســي  .وسألني حمه زياد اغا
عمــا اراه من فرق بــن حزب االحتاد
الدســتوري الذي كان يرأسه (نوري
الســعيد ) وحزب االمة االشتراكي
الذي يرأســه (صالح جبــر)  .وكان
امامنا على الطاولة فنان من شراب
الببسي كوال  ,والكوكا كوال  .فما
كان مني (وانا ال املك حضور بديهة
)اال واشــرت الى القناني املرصوفة
قائال انه اشــبه بالفرق بني محتوى
هاتني القنينتــن وارتؤي في حينه
انه تشبيه جيد يستاهل الثناء .
ومرت حقبة طولها اربعة عشــرة
سنة ال لقى الصديق حمه زياد في
ارض الثورة -وقــد جئت ملتحقا –
ليقص علي قصة مثيرة حول ذلك
التشبيه الذي حظر ببالي اثناء ذلك
اللقاء .
كان حمه زياد زياد اغا من اخملتلفني
كثيرا الى مجلــس اجلادرجي ومن
اصدقائــه  .وقد نقل التشــبيه له
فاســتطابه اجلادرجي كثيرا وردده
على ومجالســيه حتى وصل نبأه
الى صاحب جريــدة احلوادث-عادل

عوني-وقــد اشــتهرت اجلريدة في
حينه بجرأتهــا االنتقادية بباب من
ابوابها عنوانــه "احاديث اجملالس" .
او "اقوال اجملالس" فكتبت احلكاية
وكأنها من اختــراع كاك حمه زياد
 .قال املرحوم حمة اغا ":اســرعت
فأتصلــت باجلادرجــي وقصــدي
تصحيــح اخلطأ مذكرا ايــاه بأني
لست صاحب التشبيه واني رويته
عن صاحبه جرجيــس فتح اهلل ".
فأجابني " :اتراني نســيت؟ كتمت
اسمه عمدا فقد اصابه من املتاعب
مــا ال مزيد عليه  .ال يســتطيعون
إيذاءنا أنت وانا ولكنهم قادرون على
إيذائه ".
اجلادرجي وعبد الناصر
هذا ما رواه لــي كاك حمه زياد في
حينه ومنه تأكدت بأن صلتنا باقية .
وقبلها جاءت تلك املقابلة الصدفية
في اوائل ايلول  1958بالقاهرة وقد
خطر ببالي ان اقضي اياما ثالثة في
العاصمــة املصريــة لالطالع على
معاملها قبــل رحيلي الــى اوروبا .
وقد جمعنا فندق (شبرد) على غير
ميعــاد ودون معرفة لي مســبقة
بوجــوده فيه  .على اني علمت قبل
رحيلــي وانا في بغداد بشــخوص
اجلادرجي الى القاهرة ملقابلة (عبد
الناصر )  .وفي الفندق نفســه كان
قد حل فيــه وقتذاك وفد اقتصادي
برئاسة (ناجي طالب) وزير الشؤون
االجتماعيــة وابراهيــم كبة وزير
االقتصاد  .في احدى االساســيات
خطر ببالي ان اقوم بجولة في ابهاء

الفندق وقادتنــي قدماي الى قاعة
 .كان اجلادرجــي فيهــا يجلس الى
اثنني او ثالثة من الصحفيني ورأني
وانا اهم باالنســحاب فأوما الي مبا
يفيــد ان اجلس  ,ففعلت  .ما مرت
هنية حتى فرغ من حديثه وانصرف
الصحفيون  .نهض اجلادرجي وقال
 :قم بنا نتمشــى في الرواق  .كان
ثمة رواق يطل على حديقة  .وما ان
خرجنا حتى اسرع يبدد حيرتي من
اقتراحه قائال ان القاعة مشحونة
بأجهزة التنصت واســتراق السمع
وقد حتسســت بواحــد منها حتت
مقعدي ثم ســألني  :هل ستعود ؟
متى تصدر جريدتك ؟
لــم اتوقع منه هذا الســؤال قط .
وصارحته بأن وجودي هنا هو مجرد
وقفــة قصيــرة وانا في ســبيلي
الى انكلترا  .وقلــت ان اجلريدة االن
بأشراف معتمد حزبه السيد عبد
الغني املالح وانها نشرت تصريحاته
االخيرة حرفيا وبدون حذف  .وكتمت
عنه متعمدا بأنها تعاني ســاعات
احتضــار  .وتبينــت فيه ســرورا
حقيقيا بهــذا النبأ وقال حســنا
فعلتم وشكرا  .قال انه سيعود الى
بغداد يوم غد وليس لديه ما يفعله
وهــؤالء الصحفيون جــاؤوا بدفع
من مكتب االعالم ليســمعوا رأيي
بنتيجة مقابلتــي للرئيس املصري
(.شدد على كلمة مصري  .ولم يشأ
ان يشير اليه بلقب رئيس ج ع م ) .
ترددت قليال في سؤاله عن النتيجة
التي اسفر عنها لقاؤه به  .والظاهر

انه حزر مــا يجول في ذهني عندما
قلت مســتدرجا  :ســتكون لندن
خامتة زياراتي  .وهناك جهات معينة
تهتــم مبعرفة حقيقة مــا يجري
على الســاحة العراقية من دعوة
الوحدة مع ج ع م  .فماذا تشــيرون
علي به ؟ واظنه حــزر ما يقف في
طرف لســاني من ســؤال  .فقال
دون مقدمــات  " :لــو اردت انصاف
هذا الرجــل (يقصد عبــد الناصر
) لقلــت انه وقع ضحيــة التقارير
املكذوبة التي يرسلها اليه سفيره
(امني هويدي ) وملحقه (عبد اجمليد
فريد) تلــك التي تؤدي بي الى اتخاذ
مواقف وقرارات خاطئة ذات عواقب
ســيئة  .اظنك تريد معرفة نتيجة
مواجهتي الرئيس املصري هذا  ,انت
صحافي ولك حق السبق – ال شيء!
ال شــيء تبني لي انه قليل معرفة
بالعراق وطبيعــة تكوينه العرقي
ودرجة وعيه السياسي  .قال لي ان
تســعني باملائة من العراقيني على
االقــل ال يريدون ذلــك (واظنه كان
يقصد الكورد مع االقلية املسيحية
بهذا)  .وان هنــاك احزابا ال ميكن ان
تنتحر بقرار كما حصل في سورية
 .ثــم انــي حاولت اثــارة اهتمامه
بالدعوة الى قيــام احتاد فدرالي من
نوع ما  .واكدت له ان احلزب الوطني
الدميقراطي سيدعم الفكرة ويروج
لهــا  .وكان جوابــه الرفض البات .
كانت هناك تقارير حماسية تصله
من جهات عراقية معينة تصور له
الوضع واملزاج العام بالشكل الذي

تريده  .حتدث لي عــن املتاعب التي
جرتها عليه الوحدة مع سورية وانه
لــم يقبلها اال بتــردد كبير قاصدا
بالتظاهــر بانه ان قبــل بانضمام
العــراق اليها فســيكون تنازال او
ارغاما  .هذا هو كل شيء "
واســرعت فحولت مجرى احلديث
باعادته الى ســؤالي االصلي فقال
ال يستحســن التورط بأي تصريح
يعطــي وجهــا غيــر حقيقي عن
الوضع في العراق وكرر ما صدر عنه
وقرأنا له مــن تصريحات تلك التي
نشــرتها مع التصريحــات االولى
حول طبيعة النظام  .ثم حان وقت
العشــاء فافترقنا  .اال اني اسرعت
الى غرفتي الدون ما سمعته عنه .
ومما يذكر ان (محمد حسنني هيكل)
كان قد كتب عن مقابلة اجلادرجي
لعبــد الناصر في جريــدة االهرام
رمبا فــي اوائــل العــام  , 1959لم
اطلــع عليها  .لكن اعلمني بعض
من قراهــا  .انها كتبت بأســلوب
تهكمنــي ال يشــرف صاحبهــا
وبالنسبة الي فقد اشرت الى هذه
املقابلة بحاشــية على الصحيفة
 :182اجلــزء االول مــن "العراق في
عهد قاســم" املطبوع في .1989
واثبت طرفا من تلك املقابلة .
*اجرى احلــوارات الســيدان مؤيد
طيب وســعيد يحيــى والكتاب
من منشــورات دار أراس للطباعة
والنشــر ،منشــورات اجلمــل،
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*
تواجه تركيا االن انتقادات شــديدة
من قبل االحتــاد االوربي ،هذه الثقة
يبدو مــن الصعب اســترجاعها
مهمــا حاولت حكومــة اردوغان.
اما املفوضية االوربية فســبق لها
ان دعت تركيا حلضــور اجتماعات
بروكســل من اجل ايجاد اتفاقات
ثنائية في مسك احلدود واملطارات
ملنــع تدفق وعبــور املقاتلني .ورغم
ان دول املانيــا تبحث عقد اتفاقية
تعاون إستخباري ،اعلن عنها مطلع
شــهر فبراير  ،2015فــأن التقارير
االعالميــة الــى جانــب التقارير
االستخبارية ،اســتثنت تركيا من
حضور عدد من االجتماعات اخلاصة
في مكافحة االرهاب ابرزها اجتماع
باريس وبروكســل ومؤمتــر ميونخ
للسالم كذلك لم توجه دعوة الى
تركيا حلضــور اجتماع بروكســل
يــوم  12فبرايــر  2014اخلاص في
مكافحــة االرهاب .إن اســتبعاد
حكومــة أردوغان مــن اجتماعات
مكافحة اإلرهاب تأتــي من حالة
عــدم الثقة بينها وبــن دول اوروبا
وكذلك دورها املــزدوج داخل حلف
الناتو وان حضورها يعني تســريب
خطط ومحاضــر اجتماعاتها الى
تنظيم "دولة داعــش" واجلماعات
"اجلهادية" بســبب دورهــا املزدوج
.
تركيا  :ملاذا هذا التغيير في
املوقف لضرب "داعش" والقوى
الكوردية
منــذ انــدالع مايســمى" بثورات

الربيع العربي" عام  2011واملوقف
التركي حول تنظيم" داعش" يثير
الكثير من التساؤالت ،على حساب
عضويتها داخل حلف الناتو وعلى
حساب عالقاتها مع دول املنطقة.
وجائت العملية االنتحارية في بلدة
"الســروج" يــوم  23يوليو 2015
عند احلدود التركية الســورية ذات
الغالبية الكوردية لتكشــف عن
بدء مرحلــة جديدة فــي العالقة
الغامضة مابــن حكومة اوردغان
وتنظيم داعــش .تركيا االن تخلط
اوراق داعــش والكــورد ،وهــل من
عمليات عسكرية للقوات التركية
داخل االراض السورية والعراقية؟
خارطة أكراد سوريا
ميثــل االكراد مابــن 10ـ  % 15من
نسبة سكان سوريا ويبلغ تعدادهم
اكثــر من مليونني نســمة .يتركز
غالبية الكرد في املنطقة شــمال
شرق سوريا في مدينة القامشلي
واحلســكة واملالكية والقحطانية
وعامــودا وكذلك فــي عني العرب
وعفرين شمال ســوريا عند احلدود
التركيــة .وتعتبــر مناطقهم من
املناطق الغنيــة بالنفط وهذا ما
كان وراء محاوالت داعش مهاجمة
مناطقهــم ابرزهــا احلســكة
والســويدية ورميــان ،املمتدة مع
احلدود العراقية .ســبق ان اعلنت
"وحدات حماية الشــعب الكردي"
في ســوريا بتاريخ  30يوليو ،2013
النفير العــام ،حلماية املناطق التي
تخضع لســيطرتها من هجمات
مقاتلي داعش ولغــرض مواجهة
اجلماعات املتطرفــة االخرى .وقرر

حزب العمال الكردســتاني البدء
في ســحب مقاتليه من األراضي
التركية إلى شــمال العراق ،أقليم
كردســتان يــوم  8مايــس . 2013
وفــي  21مــارس 2013أعلن زعيم
حــزب العمال الكردســتاني عبد
اهلل أوجــان من زنزانته ،لســحب
منظمته مقاتليها مــن األراضي
التركية بعد شــنها حــرب دامت
أكثر مــن أربعــة عقــود .وابدت
واشــنطن بعــد غزو العــراق عام
 ،2003اســتياءها إزاء موقف أنقرة
الرافــض لفتح جبهة عســكرية
ثانية عبــر األراضي التركية .وقد مت
رأب ذلك الصدع بحلول عام 2007
مما مهد الطريــق للواليات املتحدة
خاللهما تشــجيع أنقرة على بناء
عالقة تركيــة جديدة مع حكومة
إقليم كردســتان .شهدت مناطق
شمال شرق سوريا واحدة من اوسع
املواجهــات املســلحة منذ اندالع
احلرب عــام  .2011كانــت وماتزال
اخلارطة التي يتواجد عليها الكورد
في ســوريا ،نصب أعني داعش ورمبا
يعود ذلك الى الثروة النفطية ،وما
متثله من معابــر حدودية مع تركيا
ونقاط امتداد مع االراضي العراقية
عند "والية املوصل"ومن هنا تكمن
دميومــة املواجهة مابــن اصحاب
االرض الكورد والوافدين من تنظيم
"الدولة".
وحدات حماية الشعب الكوردي
()YPG
وحدات حماية الشــعب الكوردي،
تعــرف باختصــار (  )YPGوتعرف
محليا باسم "اليبكه" وهي قوات

شــعبية كردية تختــص بحماية
مناطقها في سوريا وتعتبر تابعة
لإلدارة الذاتيــة الدميقراطية .وهي
إحــدى عناصر القوى في ســوريا
والتي يقــدر عددهــا ب ( )60الف
مسلح بعد قانون اخلدمة االلزامية
التي طرحتها االداره الذاتية .ووفقا
ملعلومات موســوعية فهي تنظم
نفسها على شــكل قيادة عامة
و ثالث قيــادات فرعيــة( :اجلزيرة ،
كوباني وعفريــن) .وتضم بداخلها
قوات مدربــة وجزء ومبنهــا قوات
محترفة ذات تدريــب عالي ،ومتثل
املــرأة  40%من مكونــات وحدات
حماية الشعب الكوردي.
القوات الكوردية تطرد داعش من
مناطقها
سيطر مقاتلون كورد يوم  16يونيو
 2015بشــكل كامل على مدينة
"تل ابيض" الســورية على احلدود
مــع تركيا ،بعد طــرد أخر مقاتلي
تنظيم "الدولة" منهــا .والزحف
باجتاه "عني عيسى" يجعل القوات
الكوردية وفصائل مسلحة أصغر
تقاتل إلــى جانبها علــى بعد 50
كيلومتــرا فقط مــن الرقة التي
تعتبر "عاصمــة الدواعش والتي
تدير منها "دولة خالفة" وتشــمل
مناطق واسعة بسوريا والعراق .إن
الهدف من التقدم وفق تصريحات
قيــادات كورديــة ميدانيــة هــو
الســيطرة على الطريق الســريع
الذي يربط بني الشــرق والغرب من
خالل "عــن عيســى" التي تربط
مدينة حلب مبحافظة احلسكة في
شمال شرق البالد ،اي ربط املناطق

الكردية مع بعضها.
متكن املقاتلــون الكورد ( )YPGيوم
 22يونيو  2015مدعومني بالضربات
اجلويــة التــي يشــنها التحالف
الدولي ،من طــرد مقاتلي"الدولة
االســامية" مــن شــمال الرقة،
احملافظــة التي حتولــت الى "والية
التنظيم" في ســوريا .وهذه هي
الضربــة الثانيــة التــي يوجهها
املقاتلون االكراد في اسبوع "للدولة
االســامية" بعد سيطرتهم على
مدينــة "تــل ابيض"علــى احلدود
التركية .ومتكنت وحــدات حماية
الشعب الكردي املدعومة بطائرات
التحالــف مــن الســيطرة على
"اللــواء  "93الواقــع على بعد 56
كلم شمال الرقة.
تغيير في املوقف التركي
وفــي اعقــاب الضربــات اجلوية
للطيــران التركي يــوم  23يوليو
 2015ضد "داعش" ،فرضت تركيا
منطقة آمنة شمال شرق سورية
في اول خطوة نحو سياستها التي
تدعو لهــا بفرض مناطــق عازلة
علــى حدودها مع ســورية .وقالت
مصادر في املعارضة الســورية في
ريف حلــب الذاعة العــراق احلر ان
"القوات التركيــة وكتائب اجليش
الســوري احلر باتت تســيطر على
منطقة متتد لنحــو  98كليومترا
علــى احلــدود الســورية التركية
وبعمق نحو  40كلم داخل االراضي
الســورية متتد من مدينة "مارع"
التي يسيطر عليها اجليش احلر الى
مدينة "جرابلس" التي حتت سلطة
داعش ،ومنــع اجليش التركي تقدم

تنظيم داعــش وجبهــة النصرة
ووحدات حماية الشعب الكردي من
تلك املنطقة" .وفي هذا الســياق،
قال حزب العمال الكردستاني يوم
 25يوليــو 2015إن هدنته مع أنقرة
فقدت أي معنى لهــا بعد هجوم
شــنته الطائرات احلربية التركية
بعــد ذلك التاريخ علــى مخيمات
للجماعة بشمال العراق.
النتائج :
• إن تغيــر املوقــف التركي بهذه
الدرجة والســرعة بانهــاء حالىة
املهادنــة مع تنظيــم داعش ،يأتي
من قراءة الى صعود دور الكورد في
ســوريا ومحاولة منها الى موازات
الدور الكوردي في املنطقة بعد ان
حصل الكورد على حتالفات وتقارب
مع الواليــات املتحــدة االميركية
ملقاتلــة داعــش .وهذا مــا أكده
االعالمي والكاتب في دوتش فيللة
االملانية عارف جابو ،املعني بالشان
الكوردي في حديث خاص  ،واضاف
جابو قائال " :ان املوقف التركي هو
موقــف حقيقي وليــس تكتيكيا
ملقاتلــة داعش ،لكنه يســتهدف
الكورد ايضا".
• الفكرة تقوم على اساس اضعاف
الدور الكوردي ،فقد وجدت أردوغان
ان محاربــة الكــورد الــى تنظيم
"داعش" مينحهم غطاء سياســي
وقوة عســكرية اكثر من السابق
وهذا من شــأنه ميثــل تهديدا الى
االمن القومــي التركي من وجهة
نظر انقــرة .أن مواجهــة واحتواء
الكورد هو من ثوابت إســتراتيجية
حكومات انقرة.

• أستمرار الدعم االميركي للكورد
هو بســبب محاربــة داعش ،وهذا
يقوي الكــورد مســتقبال باقامة
احلكم الذاتــي عنــد حدودها .إن
الدعم االميركي الى وحدات حماية
الشــعب الكوردي في شمال شرق
سوريا كان واضحا بتقدمهم بأجتاه
مشــارف الرقة خالل شــهر يونيو
 2015والســيطرة على تل االبيض
وعني عيســى .التحالف االميركي
الكــوردي ايضا كان في اســتعادة
مدينة كوباني ـ عني العرب ،مطلع
عام  ،2015الواليات املتحدة قدمت
الغطاء اجلــوي والدعم املعلوماتي
الى وحدات الشعب الكوردي .وجاء
تأكيد الدعم االميركي للكورد قي
تصريحات وزير الدفــاع االميركي
كارتير يوم 24يوليــو  2015قال إن
القــوات الكردية هــي "قوات برية
قوية وناجحة" .ذلــك قبل زيارته
الى بغداد ولقائه مبسعود البرزاني
رئيس االقليم.
• طرحت تركيا نفســها بديال عن
الكورد في سوريا حملاربة داعش من
اجل الغاء الدور الكوردي واضعافه.
وبالتزامــن مــع محاربــة داعش،
الطيــران التركــي ضــرب مواقع
وحدات حماية الشعب الكوردي ،اذا
القرار التركي جــاء ليخلط االوراق
مابني "داعش" والكورد في سوريا.
* باحث عراقــي ،مقيم في املانيا،
متخصص في مكافحة اإلرهاب
واالستخبارات
و الكتــاب صــادر عن دار نشــر
وتوزيع املكتب العربي للمعارف –
القاهرة
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فريال حسين

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

قوة اللطف واالعتذار
كانت كلمات االعتذار مثل "العفو" و"آســف"
و"اســمح لي" من أكثر الكلمات تداوال ً عندما
نخطئ في التصرف حيال بعضنا البعض حتى
لــو كان اخلطــا ً عفويا ً كاالصطــدام في زحام
الطرقات ،وكانت مشــاعرنا حــن نعتذر تأتي
تلقائية ودون تكلف مبا يدل على مدى احترامنا
ألنفســنا وحتملنــا املســؤولية الكاملة عن
كلماتنا وأفعالنا.
لم نعد نســمع كثيرا ً هــذه الكلمات اجلميلة،
وهي تتراجــع حتى تكاد تختفــي من قاموس
اللياقة االجتماعية نتيجة تراجع قيم التحضر
واملدنية في العديد مــن اجملتمعات مبا في ذلك
مجتمعاتنــا العربيــة حيث حلــت الفظاظة
محل اللطف ،والعنف محل الكياســة واحلس
االيجابي ،بل ثمة وقاحــة فائضة نواجهها في
تعامالتنا اليومية ،واملشــكلة ،أنهــا تتفاقم
وتتشر في جميع األوساط ،خصوصا في وسط
أجيال الشباب اجلديد.
اينمــا نتجه نســمع الكلمات الالذعــة ،ونرى
تعبيرات الوجه الســاخرة ،ونصادف سلوكيات
ترفع الضغط ،وتزيد مــن افراز األدرينالني لفرط
قسوتها وعدوانيتها.
ودعونا نعترف أن بعض الناس يحمل بذورا ً سيئة
تنمو على معاناة اآلخرين ،وتتغذى على آالمهم،
لذلك يتصرف كالشياطني ،ومع ذلك ،ال ينبغي
أن يكون هذا هو القاعدة بل االستثناء ،فعندما
يصاب النــاس باألذى ،يــؤذون اآلخرين ،ألن األذى
معد كاملرض ،وســتكون هناك دورة طويلة غير
قابلة للكسر من األشخاص املصابني بجرثومة
اإليذاء التي تولد بدورها املزيد من السلبية.
ولكن مــاذا لو تراجعنا لثانيــة واحدة وقررنا أن
نسيطر على عقولنا ،وأن نتحكم في عواطفنا؟
مــاذا لــو قررنا الرد علــى القباحة والقســوة
والعدوانية باللطف؟
لألسف ،هناك من يعتقد أن اللطف هو عالمة
على الضعــف ،ولكن في احلقيقة ،اللطف قوة
وإن تطلب الكثيــر من العــزم واإلرادة ،كذلك
االعتــذار قوة ألنه يكســبنا االحترام في عيون
اآلخرين ،ونحن بذلك نعزز عالقاتنا اإلنســانية،
ونكــون قادرين على التفكير في ســلوكياتنا،
وبذل قصارى جهدنا لوضــع األمور في نصابها
الصحيح.
يجب أن ال نقلل من شأن قوة اللطف واالعتذار،
فقد نوقظ املشــاعر االيجابية في أولئك الذين
تصرفوا بعدوانيــة فيمتنعون عن ارتكاب املزيد
من األفعال القبيحة واألخطاء املؤذية.
وفي كل األحــوال ،ال تكــون مواجهة القباحة
بالقباحة مغرية أو ذات جــدوى ألنها ،في كثير
من األحيان ،تستنزف طاقاتنا ،وتدفع بنا لالجنرار
إلى معارك ال فوز فيها في النهاية.
اللطف فضيلة ،وسلوك الئق ،وطريقة مؤكدة
لتوليد الطاقة اإليجابية..
واللطف معــد أيضــاً ،وهو يقرب املســافات
العاطفية بني الناس ،وهذا هو الســبب في أننا
نحب الذين يتكرمون علينا بلطفهم.

أحالم يوسف
ضحكت فقالوا أال حتتشم ؟ بكيت
فقالوا أال تبتسم ؟ ..بسمت فقالوا
يرائي بها عبســت فقالــوا بدا ما
كتم ..صمت فقالوا كليل اللســان
نطقت فقالوا كثير الكلم ..حلمت
فقالوا صنيع اجلبان ولو كان مقتدرا
النتقم ..بســلت فقالــوا لطيش
بــه ومــا كان مجترئا لــو حكم..
يقولون شــذ ان قلت ال وامعة حني
وافقتهــم ..فأيقنت أنــي مهما أرد
بد مــن أن أذم ..هذا
رضــى الناس ال ّ
ما قاله االمام الشافعي ،في إشارة
منه الى ان املرء يجب عليه ان يراعي
العادات والتقاليد في بيئته ويحذر
انتقاد اجملتمــع لكن بحدود املعقول
واملنطق.
كالم الناس حالــة تؤرق الكثير منا،
بغــض النظر عن امياننا بصحة هذا
الكالم ،او تقاطعنا معه ،لذلك فقد
قال وليام شكســبير حياة يقودها
عقلــك ..افضــل بكثير مــن حياة
يقودها كالم الناس .فالعقل هو ما
يساعدنا على التمييز بني الصواب
واخلطأ ،امــا كالم الناس ،فهو غالبا
ما يكون ألسباب بعيدة عن التقومي
واإلصــاح والنصــح ،لكنه طريقة
لتسيير االخرين حسب معتقداتنا
وآراءنا نحن.
الــى أي مــدى نرضــخ الــى اهواء
اجملتمعواسرى لكالم الناس؟
تقــول مها العبــودي باحثة بعلم
االجتماع :نحن فــي مجتمع ثرثار،
فمن لم تتــزوج يطرحــون عليها
سؤاال ساذجا "متى تتزوجني" ،وكأن
املوضــوع بيدها هي دون ســواها،
وعندما تتــزوج يســتمرون بطرح
ســؤال "هل خملت ام ليس بعد؟"
وعندمــا تنجب يلحــون عليها بان
اجنبي اخا او اختا ،ومن ثم يتحدثون
عن جنــس املولــود ،فالبنت حتتاج
اختا ،والولد يحتاج اخا له ،اذن فهي
ملزمة حســب ارائهم باجناب أربعة
أوالد فــي االقل ،ما ينتــج على لوم
اجملتمع فيمــا بعد بأن الزمن صعب،
وكان عليها ان تنجب طفال او اثنني،
اذن فعلينــا ان نعي شــيئا واحدا،
سعادتنا وآالمنا ،نحن من يتحملها
دون ســوانا ،وبالتالــي فيجــب ان

الضابط املصري".
وع ّبــرت عامــر عــن حزنها
للهجوم على الفنانني الذين
سافروا لتشــجيع املنتخب
املصري فــي روســيا ضمن
مباريات كأس العالم ،وأردفت:
"قبل أن تهاجمــوا الفنانني،
ّ
تذكروا أنهــم مصدر املتعة
والســعادة علــى قلوبكم،
وخســارة املنتخــب املصري
ليست بســببهم ،فاخلسارة
واملكســب نصيب واجتهاد،
واملنتخب املصري اجتهد ،وإن
لم يُو ّفق".
يُذكر أ ّن مسلســل "نســر
الصعيــد" بطولــة محمد

تكون اراؤنــا وحدها الفيصل ،طاملا
نســتطيع التمييــز بــن الصح
واخلطــأ ،وبــن املقبــول اجتماعيا
وغير املقبول ،فالثورة على التقاليد
واألعراف بنحو مطلق تتسبب بردود
أفعال غير محمــودة ،لكن يجب ان
تكون منطقة الوسط هي طريقنا
للوصول الى الغاية املنشودة إرضاء
اجملتمع والنفس.
كالم الناس هو القيد الذي مينع عنا
السير بطريق اخلطيئة! هذا ما ذكره
مهند البــدري ،موظــف متقاعد،
يقول :كل واحد منا ان لم يخف من
الكالم والذم واالنتقاد ،فسيســير
بطريق اخلطيئة ،من دون خوف او
محاســبة من ضميره ،وألضرب
لك مثال ،لو ان احد فكر بسرقة
ما من دار او محل ،ما الذي يخطر
ببالــه اول االمــر؟ الفضيحة،
والفضيحة تعنــي كالم الناس
ولومهــم لــه ،ونظراتهم التي
سيرمقونه بها ،اذن فكالم الناس
ليس قيدا سيئا مثلما تصوروه،

رمضان ،ووفاء عامر ،وسيد
رجــب ،وعائشــة بن
أحمد ،ودينا ،وعايدة
ريــاض ،ومحمد
عز ،ويوســف
عثمــا ن ،
ومؤمن نور،
و ها جــر
أ حمــد ،
و محمــد
حامت ،ومن
تأ ليــف
محمــد
عبداملعطي،
وإخراج ياسر
سامي.

 60كيلوغراما لالحتفال بعيد ميالد
ميســي  .31وقالت داريــا مالكينا
رئيســة مجموعة صانعي احللوى:
"لقــد عرفناعن طريــق املصادفة
بيوم ميالد ميسي ،وفكرنا ان نقوم
بصناعــة هدية له هــي متثال من
الشكوالتة يجسده".
وأضافــت مالكينا أنهــا تواصلت
مع ممثلي ميســي إلهدائه التمثال
فــي عيد ميالده وقالــت ضاحكة:
"ســنقدم ليونيــل ميســي إلى
ليونيل ميسي".
وســيتم عرض التمثال في مدينة

برونيتسي ،الواقعة على بعد نحو
 50كيلومترا عن موســكو ،والتي
تعد مقــرا ملنتخب األرجنتني خالل
نهائيات كأس العالم.
وتعرض ميسي النتقادات بسبب
مستواه املتواضع في مشاركته
الرابعة في كأس العالم ،لكنه
ســيحاول تعويض ذلك عندما
يقــود األرجنتني فــي مباراة ال
بديــل فيهــا عن الفــوز على
نيجيريا فــي اجملموعة الرابعة،
للتمســك بآمال الوصول إلى
دور الستة عشر.

معاطف أميركية ردًا على ميالنيا ترامب
الصباح الجديد  -وكاالت:
وجهت شــركة مالبس أميركية
ضربة لسيدة أميركا األولى بإنتاج
معاطف حتمل عبارة "أنا مهتمة
حقا ،أليس كذلك؟" ردا على ارتداء
ميالنيا ترامب معطفــا مكتوبا
عليه "أنا غير مهتمة حقا ،أليس
كذلك؟" خــال زيــارة لألطفال

املهاجرين املنفصلني عن آبائهم.
وقالت إميــا ماكلروي الرئيســة
التنفيذية لشــركة "ويلدفانغ"
للمالبــس فــي بورتالنــد بوالية
أوريغــون إن جميــع عائــدات
املعاطــف ،التــي يبــاع الواحد
منها مقابل  98دوالرا ،ســتمنح
إلى جماعة تدافــع عن الالجئني،

واملهاجرين في تكساس.
وطغت مسألة ارتداء املعطف،
على زيارة ميالنيا يوم اخلميس
ملركــز فــي تكســاس إليواء
األطفــال املهاجريــن .وأثــار
معطفهــا عاصفــة مــن
الغضــب علــى وســائل
التواصل االجتماعي.

تايلور سويفت

أحيــت النجمــة تايلور
ً
حفل ضخ ًما
ســويفت
بالعاصمــة البريطانية
لنــدن ،بإســتاد وميبلي،
وبحضور عشرات اآلالف
من جمهورها ببريطانيا.
ويأتــي حفل ســويفت
بوميبلي ،ضمــن جولتها
الفنية بأوروبا التي تروج
خاللهــا أللبومها اجلديد
الــذي
Reputation
طرحته مطلع عام 2018
اجلاري.
وكانــت مفاجــأة احلفل
حضور املغني البريطاني

روبي ويليامــز ،وصعوده
على املسرح للغناء الى
جانــب تايلور ،بعد أن أثار
ً
جدل واســ ًعا في فقرته
الغنائيــة التــي قدمها
بافتتــاح بطولــة كأس
العالم بروسيا .2018

خالد النبوي

ً
تمثال له من الشوكوالتة
موسكو تهدي ميسي
الصباح الجديد  -وكاالت:
عندما أدرك مجموعة من صانعي
احللــوى فــي موســكو أن ليونيل
ميســي ســيحتفل بعيد ميالده
خالل نهائيــات كأس العالم لكرة
القدم ،قــرروا تقــدمي هدية له عن
طريق صناعــة متثــال ضخم من
الشكوالتة باحلجم احلقيقي لقائد
منتخب األرجنتني.
وعمل فريــق مكون من خمســة
أشــخاص في أحد متاجــر احللوى
في موســكو ،لنحو أسبوع كامل
لنحت متثال من الشــكوالتة ،يزن

أخبــارهــــــــــم

حياة يقودها عقلك أفضل بكثير
من حياة يقودها كالم الناس

وفاء عامر تستنكر الهجوم
على الفنانين بعد خسارة مصر
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشــفت الفنانة وفاء عامر
عن ســعادتها بنجــاح آخر
أدوارها "صاحلة" في مسلسل
"نســر الصعيد" الذي عرض
رمضــان املاضي عبر القنوات
الفضائية.
وقالــت وفــاء عامــر ،خالل
خاص لهــا إلى احد
تصريح
ّ
املواقــع اإلخباريــة الفنية:
"ســعيدة بنجــاح "صاحلة"
وســعيدة أكثر باملشــاركة
في هــذا العمــل الضخم،
ومشــاركة الفنــان محمد
رمضــان ،ألنه أعطــى صورة
مشــرفة وحقيقيــة عــن
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بل هــو حاجة لكل مجتمع ،ليكون
رادعا عن فعل اخلطأ.
قد يوافق الكثير منا رأي البدري ،لكن،
ان كان كالم الناس رادعا بالفعل من
باب اخلوف مــن الفضيحة ،اذن لِم
لَم يخــف اللصوص الذي تنتشــر
صورهم وفيديواتهــم على مواقع
التواصل االجتماعي؟ لم تتكرر تلك
السرقات مع ان الكل عرف بوجود

الكاميــرات وبفضيحــة هــؤالء
اللصوص؟
يقــول العالم الفيزيائي ســتيفن
هوكينج :هو قول الطبيعة لنا ،بأن
عقل اإلنسان قابل على ان يضاعف
معدل عمله بنحو هائل اذا ما احتاج
لذلك ،إذا أردت رفــع إصالح الناس،
فحــ ّرض عقولهم علــى العمل ال
عضالتهم.
اذن فالعقــل هــو املدبر واملســير
احلقيقي لنا لفعل شيء ولالمتناع
عــن غيــره ،الضمير الــذي ال اجد
تعريفــا ماديــا له ،لكنــه مرتبط
بنحو ما بالعقل ،هو ما يســاعدنا
على التمييز بــن اخلطأ والصواب،
فالصــواب هــو احتــرام اجملتمع
والبيئة التي ننشــأ بها ،لكن ان
يكون لنا رأي خــاص نعلنه على
املأل فــي حــال كان صائبا حتى
وان رفضــه اجملتمــع ،فالتغيير
اجملتمعي يبــدأ من كل فرد منا،
يعرف معنى احلرية ومســاحة
احلرية التي يجب ان يتمتع بها.

يســتكمل النجــم خالد
النبــوي وأبطــال فريــق
عمل مسلســل "منطقة
محرمــة" تصويــره خالل
بدايــة شــهر متوز/يوليو
املقبــل ،بعــد خروجه من
موسم رمضان هذا العام،
برغــم تصوير ما يقرب من
ربع أحداثه.
يشــار إلى ان مسلســل
"منطقــة محرمــة"
يشــارك في بطولته الى
جانب خالــد النبوي ،نهى
عابديــن ،وحنــان مطاوع،
وأمل بوشوشــة ،ومحمد
كيالني ،وســميرة مقرون،

وأميرة هانــي ،وثراء جبيل،
وحمــزة العيلــي ،ويحيى
أحمــد ،وجميل برســوم،
ومحســن منصــور ،ومن
تأليــف يوســف حســن
يوســف ،وإخــراج محمد
بكيــر ،ويجســد النبوي
فــي العمــل دور إعالمي

عفاف شعيب
ص ّرحــت الفنانة عفاف
شــعيب بأنّها ســعيدة
بردود فعل املشاهدين جتاه
شخصيتها في مسلسل
"فوق السحاب" مع هاني
وضحة أنها
ســامةُ ،م ّ
حتب
شــخصية إيجابية ّ
النــاس واخلير ،مشــيرة
إلى أنهــا دائمــا تختار
األعمال التــي تقوم بها.
وأعربت عفاف شــعيب
عن رضاها لــأدوار التي
قدمتهــا في الســنوات
األخيرة في مسلســات
العــار والكيف ،وغيرهما
من األعمال ،وعن أحب دور

إلى قلبها قالت إن هناك
محطــات فــي حياتها
مهمة ،لكن أهم دور لها
وتعده قريبــا إلى قلبها
بعد عودتها للتمثيل هو
دورها في مسلسل "إمام
الدعاة" مع الفنان حسن
يوسف.

أول مزرعة في العالم تعتمد
على أشعة الشمس ومياه البحر
الصباح الجديد  -وكاالت:
ُ
تعمــل مــزارع " "Sundropفي
الصحراء األســترالية اجلنوبية
ِ
إلنتــاج  17آلــف طــن مــن
الطماطمة سنويًا بإستعمال
أشعة الشــمس وميا ِه البحر
فقط.
وانشــأت تلك املــزارع نتيجة
بحث ست ســنوات ،من ِقبل
فريق عاملي من العلماء الذين
ٍ
يسعون إليجادِ وسيلة إلنتاج
احملاصيــل مــن دون احلاجــة
إلى الترب ِة ،وامليــا ِه العذبة ،أو
الطاقة ،لكوننا سنحتاج إلي ِه
عندما تصبح هذ ِه املوارد أكثرَ
شحة وندرة.
وقال الفريقُ
املوقع اخلاص
على
ِ
بهــم "يتــم اســتعمال املياه
املشــاتل اخلضراء
اجلوفيــة في
ِ
التقليدية واملألوفة ألغراض الري،
والغاز ألغراض التدفئة ،والكهرباء
للتبريد".
"أمــا مشــاتل  Sundropفإنهــا
تعتمد على اســتعمال مياه البحر
ألغــراض الري ،وأشــعة الشــمس
ِ

كطاقــة ،ثم يتم اســتعمال غــاز ثاني
أوكسيد الكربون من مصادر مستدامة،
ومواد مغذية اخــرى لتعزيزِ منو احملاصيل
لدينا".
الفكر ُة العامة للمزرع ِة "التي افتتحت
أرض جتارية مساحتها  20هكتارا
مبوقع او ٍ
ٍ
(وحدة مساحة تساوي  10,000متر مربع)
في " "Port Augustaفي عام  "2014في
أجل تقليل كمية الطاق ِة
األســاس من ِ
واملياه العذبة املســتهلكة ،وذلك جلعل
املنتجــات مثمر ٌة ومربح ٌة ،واســتعمال
ميا ُه البحرِ من خليج سبنسر ً
بدل عنها،
والتي تقع على بُعد  2كم ( 1.24ميل).
وذكــر " "Alive Kleinملوقــع "New
 :"Scientistتتم إزال ُة ملوحة مياه البحرِ
طريق
بعــ َد وصولِها إلــى املزرع ِة عــن
ِ
ُ
تعمل بالطاق ِة الشمســية في
محطة
املوقع ذاتــه ،والذي يحولها بعد ذلك إلى
ِ
النبات جاهزًا
ميــا ٍه عذبة ،وبهذا يكــون
ُ
املاء وخروج امللح منه.
للري بع َد تنقي ِة ِ
وزراعة النباتات في أماكن مغلقة ،تلغي
املبيدات احلشرية،
احلاجة إلى إستعمال
ِ
ألن ظــروف مراقبــة املزارع عــن كثب،
بتكوين بيئ ٍة زراعي ٍة خالي ٍة من
تســمح
ِ
اآلفات التي تسيطر عليها.
ِ

جائزة أفضل منشور علمي
لعام  2018لطبيبة سورية
الصباح الجديد  -وكاالت:
حصلت
ا لطبيبــة
ا لســو ر ية
هالة كمال قطيش
علــى جائــزة أفضل
منشور علمي لعام 2018
من اجلمعية السويسرية
للجراحة العظمية ضمن
املؤمتر الســنوي ،عن بحثها
هندســة النســج في عالج
إصابــات غضــروف املفصل،
حســبما ذكرت وكالــة األنباء
السورية سانا.
درست قطيش اجلراحة العظمية
في سويسرا ،وحتضر حاليا لنيل
درجة الدكتوراه بهندسة النسج
واخلاليا اجلذعية.

أوضحت في تصريحات صحفية أن
البحث يقوم على أخذ عينة صغيرة
مبقــدار ميليجــرام مــن غضروف
املريض ســواء ركبة أو كاحل ،ليتم

بعدهــا عكس ذاكــرة خاليا العينة
لتصبح خاليا جذعية ،وبدورها تقوم
بإنتاج غضــروف مفصلي يقارب من
حيث التكوين اخللوي والنســيجي
الغضروف األم لدى املصاب.
ويتميــز البحث بقدرتــه على إنتاج
خاليــا قــادرة علــى التمايــز من
األشــخاص األكبر عمرا ،وهو ما لم
يتحقق سابقا.
بي الدكتور
وبشأن أهمية البحثّ ،
فيليب تشــول رئيس قسم جراحة
األربطة والطب الرياضي في املشفى
اجلامعي بجنيــف ،أن البحث ينفرد
بتقنية جديدة لتجهيز األنســجة
ثالثية األبعاد ،إضافة إلى أن البيانات
األولية واعدة بأن تســاعد نتائجها
في االســهام بخطــوة كبيرة في
جراحة استعادة الغضروف.

