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بغداد - الصباح الجديد:
وافقت اللجنة الوزارية لإلعمار 
علــى مقتــرح بلديــة مدينة 
املوصل إلعمار وتأهيل منطقة 

املوصل القدمية بالكامل.
وأعلــن املوافقــة أمــس عبد 
الســتار احلبو مديــر البلدية، 
والــذي أضــاف إنــه "اجتمع 
ببغداد مــع األمني العام جمللس 
ورئيس  العــاق  مهدي  الوزراء 
مجلس إعمــار املوصل مزاحم 
وزارات  مــن  ووكاء  اخليــاط 

متعددة".
الوزارية  "اللجنــة  بــان  وافاد 
وافقت على مشــروع البلدية 
املنطقــة  واعمــار  لتأهيــل 
منح  يتضمن  والــذي  القدمية 
اصحاب املنــازل املدمرة قروضا 

للبناء من غير فوائد".
التــي  "الشــركات  ان  وبــني 
ســتنفذ املشــروع هــي ذات 
لوزارة  احلكوميــة  الشــركات 
والبلديات  واالســكان  االعمار 

االحتادية".
وكان احلبو قال منتصف العام 
املاضــي، بعيد حتريــر املوصل 
إن االضــرار " بلغت في اجلانب 
%90، ولكن ســنعمل  االميــن 
علــى إعادة احليــاة الى اجلانب 
األمين مثلما فعلنا في األيســر 
إدارة  أعدتها  من خال خطــة 
الشــأن".فيما  بهذا  احملافظة 
اورد في حوار خال استضافته 
فــي برنامــج "مــع رجن" الذي 
تعرضه شبكة رووداو اإلعامية 
الكرديــة ان  املوصــل القدمية 
فقــط حتتاج ما بني 60 إلى  70 
مليار دوالر العمارها مبا في ذلك 
إزالة مخلفات داعش اإلرهابي، 
وتضــم املدينــة القدمية أكثر 

يتداخل  35 حياً ســكنياً،  من 
بعضهــا ببعــض، ونــادراً ما 
يفصلها شــارع وامنا تفصلها 
عن بعضها أزقة ضيقة، أخذت 
تســمياتها مــن معالم فيها 
مثــل اجلوامــع أو الكنائس، أو 
أو  ســكنتها،  التي  القبيلــة 
وأبرزها  لهــا،  احملاذي  الســوق 
باب لكــش، الســاعة، خزرج، 
النبي جرجيس،  امليدان،  تغلب، 
حضيرة الســادة، جامع خزام، 
القطانــني،  الســرجخانة، 

املكاوي، محلة اليهود... إلخ.
القدمية  املدينــة  يقطن  وكان 
املســلمني  مــن  خليــط 
واملســيحيني، قبــل أن يفرض 
عليهم داعش اإلرهابي مغادرة 

املدينة.
يحــد املدينة من الشــرق نهر 
دجلة، وتتميز بجغرافيتها غير 
املنبسطة ففيها تلة قليعات؛ 
من  عدداً  اآلشوريون  بنى  حيث 
أنفســهم  عن  للدفاع  القاع 
مقابل  دجلــة  شــاطئ  على 
من  وتتكــون  نينــوى،  مدينة 
مناطق وأحياء ســكنية بأزقة 
ضيقة كما اشرنا يصل عرضها 
في بعض املناطق إلى أقل من 
ثاثة  يتجــاوز عرضها  وال  متر 
أمتــار، إال في بعــض املناطق، 
حيث تتوسع إلى خمسة أمتار، 
ومتعرجــة تســمى باللهجة 
ولهذا  "العوجــات"،  املوصلية 
الســبب يكون سير السيارات 
مستحياً فيها، وعملية إدخال 
مــواد البنــاء أو األثــاث تكون 
بواســطة عربات جترها اخليول 
مشيدة  منازلها  اإلنســان،  أو 
إلى  منذ قرون تصطــف جنباً 
جنب على جانبي األزقة، ومتتاز 

هذه الدور بخصائص معمارية 
بصمــة  تعطــي  وإنشــائية 
للمنــزل املوصلــي، وتنتشــر 
الدكاكني  األزقــة بعــض  بني 
الصغيرة ومحــال بيع اخلضار 
التي توفر لألهالي احتياجاتهم 

اليومية.
غالبية مناطق املدينة القدمية 
في املوصل حتولت إلى ركام وأثر 
بعد عني، ويؤكد ســكانها أن 
انسحقت  مبنازلها  أزقة  هناك 

اثناء  القتــال  جــراء  بالكامل 
هناك  وان  العسرية  العمليات 
جثث ما زالت حتت ركام املنازل.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي 
اعلن يوم االثنني، العاشــر من 
املوصل من  املاضي، حتيــر  متوز 
قبضة داعش، وقال في كلمته 
حتقيق  مبناســبة  ألقاها  التي 
النصر علــى عناصر داعش، إن 
واجلرحى في  الشــهداء  "دماء 
مدينة املوصل فخر لنا"، مبيناً 

أن "العراقيني وحدهم من حقق 
النصر ومن حقهم أن يحتفلوا 
اليوم  ونعلن  الكبيــر،  بالنصر 
دولة  وانهيــار  انتهاء وفشــل 
اخلرافــة واإلرهاب الداعشــي، 
فهم أعلنوها من هنا قبل ثاث 
سنوات، وبدمائنا استطعنا أن 
نحقق االنتصــار على الدويلة 
القاتلــة"، فيما أشــار إلى أن 
"العمليــات العســكرية متت 
بتخطيط وإجناز وتنفيذ عراقي 

ولم يشارك العراقيني أحد من 
باقي اجلنســيات فــي القتال 

على األرض".
وكانت بــدأت القوات العراقية 
فــي 17 أكتوبر/تشــرين األول 
2016 بحملة استعادة املوصل 
بدعــم من التحالــف الدولي 
املناهــض لتنظيــم "داعش" 
ومشاركة نحو 100 ألف عنصر 
األمنية  العراقية  القــوات  من 

املشتركة واحلشد الشعبي.

اللجنة الوزارية لإلعمار توافق على مشروع
تأهيل "المنطقة القديمة" في الموصل بالكامل

املدينة القدمية من املوصل بعد التحرير

بغداد- أسامة نجاح:
العمليــات  قيــادة  كشــفت 
الثاثــاء، عن  أمــس  املشــتركة، 
إلقائها القبــض على أكثر من 30 
أيام  الثاثة  خــال  إرهابيا  عنصرا 
املاضية في ديالى وكركوك وصاح 
العديد  تفكيك  الدين فضا عــن 
مــن العبــوات الناســفة وتدمير 
الكثير من اخلايا النائمة واملرتبطة 
بتنظيــم داعش اإلرهابــي ، فيما 
أشــارت الى ، تأمني 112كم مربع 
من األراضي املشــتركة مع اجلانب 

السوري بالكامل.
وقال الناطق باســم مركز االعام 
يحيى  الركــن  العميــد  االمنــي 
رسول في حديث خاص لصحيفة 
العمليات  ان  اجلديــد‘‘  ‘‘الصبــاح 
العســكرية فــي شــتى قواطع 
العمليات في صاح الدين وكركوك 
املاضية  أيام  الثاثــة  وديالى خال 
ألقــت القبض علــى اكثر من 30 
عنصرا إرهابيــا فضا عن تفكيك 
العديــد مــن العبوات الناســفة 
وتدمير العديد من اخلايا التي كان 

تشــكيلها  داعش  تنظيم  يحاول 
الســتخدامها بعمليــات إرهابية 

ضد القوات األمنية واملدنيني .
العمليــات  ان"  رســول  وأضــاف 
اجلهــد  فعلــت  املشــتركة 
االستخباري بشكل دقيق ومكثف 
التي حتصل  املناطــق  في  وخاصة 
فيهــا حــاالت اخلطف بــني فترة 
وفترة اخرى، مشيرا الى ان"  طريق 
كركوك - بغداد تعــرض اكثر من 
مرة الى عمليــات إرهابية وخطف 
بحق عدد مــن املدنيني، منوها الى 

ان" تلك املناطق وعرة جدا وصعوبة 
حترك االليات والعجات فيها باجتاه 
الساســل اجلبلية والوديان لذلك 
االســتخباري  اجلهد  تفعيل  جرى 

فيها .
واكد رســول ان" اغلــب العناصر 
اإلرهابية التي القي القبض عليها 
هم مشتركة بعمليات االختطاف 
التــي حتصل فــي طريــق بغداد- 
كركوك وفــي ديالــى وغيرها من 
العمليات األخرى في تلك املناطق .
تتمة ص3

بغداد - وعد الشمري:
الثاثاء،  تيار احلكمــة، امس  أكد 
احلكومة  تشــكيل  حــوارات  ان 
متضي بأكثر من اجتاه، الفتا إلى ان 
اتفاقات قائمة سائرون مع الكتل 
مثل حتالفــي النصر والفتح متت 
فيما  مسبق،  وبتنســيق  بعلمه 
اشار إلى أن شــركاءهم يعلمون 
ايضاً مبا حصل مــن اتفاقات بني 

التيار وائتاف الوطنية.
وقــال عضو املكتب السياســي 

لتيــار احلكمة رعــد احليدري في 
تصريــح إلى "الصبــاح اجلديد"، 
إن "حــوارات تشــكيل احلكومة 
وتأســيس الكتلة النيابية االكثر 

عدداً متضي على اكثر من اجتاه".
وتابع احليــدري أن "التحالف االول 
كان بيننا وبني قائمة سائرون ومن 
ثم مــع القائمة الوطنية بزعامة 

اياد عاوي".
وأوضــح أن "اتفاقنا مع الوطنية 
الذي هو  الضرر بسائرون  ال يعني 

ايضا انطلق باجتاه قوائم بداية من 
الفتح ومن ثم ائتاف النصر.

"تلــك  أن  احليــدري  ويؤكــد 
نتيجة  حتصــل  لم  التحالفــات 
تقاطعــات وخافــات، وأن هناك 
علم مســبق بها جلميع االطراف 

وتنسيق كبير".
واشار إلى ان "العمل جاد مع كتل 
وقوى اخرى لتأسيس حتالف مريح 
داخــل مجلس النــواب بامكانه 

تشكيل احلكومة".

القيادي فــي احلكمة عن  وحتدث 
فنية،  الكتل  بــني  خافات  "ثمة 
واخــرى ذات طابع انتخابي تتعلق 
بالثقــل فــي مجلــس النــواب 

املقبل".
"اســتبدال  أن  علــى  ويشــدد 
املفوضية احلالية بقضاة منتدبني، 
والعمل على اعادة الفرز مرة اخرى 
جعل الكتل ال تتسرع في االعان 

عن حتالفاتها رسمياً".
تتمة ص3

تأمين 112 كم2 من األراضي الحدودية مع سوريا
وأكثر من 30 إرهابيًا في قبضة القوات األمنية

الحكمة: حوارات تأسيس تحالف مريح داخل مجلس النّواب 
لتشكيل الحكومة تمضي بأكثر من اتجاه

قال إّن "اتفاقات سائرون مع النصر والفتح جرت بعلمنا"

مجلس الخليج العربي الجديد يعكس
تغييرًا في االستراتيجية والقيادة

الموصليون يستذكرون "الحدباء" في
الذكرى األولى لتفجيرها على يد "داعش" 23

13 يوما تفصلنا عن االحتفال بالذكرى األولى لتحرير الموصل

a

وكاالت ـ الصباح الجديد:
قدمــت بريطانيــا بدعــم مــن 
حلفائها الغربيني اقتراحا لتوسيع 
صاحيات منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية عبر منحها ســلطة 
حتديد اجلهات املســؤولة عن شن 
هجمات باألســلحة السامة في 
مبادرة أشــعلت مواجهة جديدة 

مع روسيا.
وبــدأ االجتمــاع في الهــاي في 
وقت يتوقع أن يكشــف مفتشو 
املنظمة الدولية النقاب عن تقرير 
طال انتظاره بشأن هجوم مفترض 
استهدف  والكلور  السارين  بغازي 
مدينة دوما الســورية في نيسان/
ابريل وقتل على اثره 40 شــخصا 

بحسب مسعفني وعناصر انقاذ.
البريطاني  اخلارجية  وزير  وسيقود 
بوريس جونسون الوفد البريطاني 
الهاي  فــي  اخلاصــة  للجلســة 
األطــراف"  الــدول  لـ"مؤمتــر 
التابــع ملنظمة حظر األســلحة 
واملســؤول عن رسم  الكيميائية 

سياســاتها بينما يتوقع أن يلقي 
خطابــا خــال جلســة الحقة 

الثاثاء.

البريطاني في تغريدة  الوفد  وأفاد 
"نريــد تقوية املنظمــة املكلفة 
اإلشــراف على حظر األســلحة 

"نريــد  وأضــاف  الكيميائيــة". 
متكــني منظمة حظر األســلحة 
املســؤولني  لتحديد  الكيميائية 

باألســلحة  الهجمــات  عــن 
الكيميائية".

ودعت لندن إلــى احملادثات اعضاء 
مؤمتر الــدول األطراف غداة هجوم 
العميل  استهدف  لألعصاب  بغاز 
الروســي املزدوج السابق سيرغي 
فــي مدينة  وابنتــه  ســكريبال 
ســالزبري اتهــم الغرب روســيا 

بتدبيره.
وتصاعــد القلــق الدولــي جراء 
االتهامات املتكررة بشأن استخدام 
النزاعات في  السامة في  الغازات 
إلى عملية  والعراق إضافة  سوريا 
للزعيم  الشقيق  األخ غير  اغتيال 
غاز  باستخدام  الشمالي  الكوري 
أعصاب نادر فــي مطار كواالملبور 

اتهمت بيونغ يانغ بتنفيذه.
ذلك وســط مخــاوف من  ويأتي 
دوليا  محرمة  اعتبارهــا  رغم  أنه 
بعدما فتكت بالقوات املشــاركة 
بات  األولــى،  العاملية  احلــرب  في 
استخدام األســلحة الكيميائية 
بشــكل  معتادا  أمــرا  القاتلــة 

تدريجــي في ظل غيــاب أي آلية 
عن  املســؤولني  حملســابة  فعالة 

الهجمات.
وفي مستهل اجللسة االفتتاحية، 
قــال رئيــس املؤمتر عبــد الوهاب 
بلوكي إن املسؤولني عن الهجمات 
باألســلحة الكيميائية "يجب أن 
تتــم معاقبتهم بنــاء على أدلة 

صادقة وقوية".
وأضــاف "رغــم اآلراء واملواقــف 
اخملتلفــة واملتباينة، نحن جميعنا 
ملتزمــون بالتعــاون البنــاء )...( 
لتخليــص العالــم متامــا مــن 

األسلحة الكيميائية".
التوتــر أجــواء االجتماع  وســاد 
منــذ بــدء احملادثــات املفتوحــة 
لوســائل اإلعام صبــاح الثاثاء. 
وستســتكمل االجتماعات خلف 
أبــواب مغلقــة األربعاء وســط 
توقعات بأن تتواصل حتى اخلميس 
مســودة  على  التصويت  ليتــم 

املقترح البريطاني.
تفصيات ص6

تقريـر

تعزيز سلطات منظمة حظر األسلحة الكيميائية يصّعد الخالف بين الغرب وروسيا

بوتني

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة العمل والشؤون 
عمالة  دخول  عن  االجتماعية 
الباد مبســميات  الى  أجنبية 
تســبب  الذي  األمر  عديــدة، 
العمل  قطاع  في  مبشــكات 

وارتفاع نسب البطالة.
وقــال وكيل الوزارة لشــؤون 
عبد  الكــرمي  عبــد  العمــل 
اهلل، فــي تصريــح صحفي، 
ان "االجتمــاع املوســع الذي 
 )BP( ممثلي شــركة  مع  عقد 
لضمان  البريطانية،  النفطية 
في  العاملني  حصول جميــع 
الواقــع  النفطــي  القطــاع 
الشــركة  ضمــن مشــاريع 
حقوقهم  علــى  البــاد،  في 
املتعلقة  االشــكاليات  وحل 
بالضمــان  بتســجيلهم 
االجتماعــي ومنحهم اجازات 
العمــل،" مبينــا ان "قانــون 
الضمان  يوفر  اجلديــد  العمل 

واحلقــوق جلميــع العاملــني 
القطاعــات  مختلــف  فــي 
االقتصاديــة ســواء اكانــوا 

عراقيني او اجانب".
وحذر من "دخول عمالة اجنبية 
عديدة  مبســميات  الباد  الى 
وتذهب الــى مواقع مختلفة، 
ما سبب مشكات في قطاع 
العمل،" مشيرا الى ان "الوزارة 
تهدف الى احلفاظ على حقوق 
الشــركات والعاملــني فيها 
الرســمية  االجراءات  واتبــاع 
في تســجيل ودخول العمالة 
الــى الباد، منوها بــأن احلوار 
االمثل حلل كل  الســبيل  هو 
العمل  قطاع  تواجه  معضلة 

في الباد". 
"الوزارة  ان  واوضح عبــد اهلل 
شكلت فريقا لتفتيش اماكن 
العمــل وهــو مخــول بزيارة 

مواقع العمل والشركات.
تتمة ص3

العمل تحّذر من دخول عمالة 
أجنبية بمسميات شتى

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد رئيس الوزراء حيــدر العبادي، 
أن عصابات "داعش"  الثاثاء،  أمس 
مشروع هدام وتخريبي لألمة، فيما 
حّذر من "املرجفــني" الذين يثيرون 
الشائعات ويضخمون أعمال العدو.
وقال العبــادي في كلمة له باملؤمتر 
في  واالعتدال  للوســطية  الدولي 
بغداد الســام، وتابعتها "الصباح 
اجلديــد"، ان "الوحــدة بــني ابناء 
والدواعش  االرهــاب  قهــرت  بلدنا 
اطيافهم  مبختلف  الناس  وجمعت 
ومشــاربهم فوضعــوا يدهم بيد 

ان  مبينا  االنتصار"،  وحققوا  بعض 
اكبر خطر  هــم  الذين  "االرهابيني 
الدين  حــرف  ارادوا  االســام  على 
الوسطي  منهجه  االســامي عن 
عن طريــق اجلهل ولكــن بوحدتنا 

انتصرنا عليهم".
واضاف العبادي ان "عصابات داعش 
مشــروع هــدام وتخريبــي لامة 
ولكننا قررنا هنا في بغداد القضاء 
عليــه وإنهاء هذه املأســاة"، الفتا 
الى "اننا ســنعيد بناء كل ما دمره 

االرهاب وباالخص بناء االنسان".
تتمة ص3

العبادي يحّذر من "المرجفين" 
الذين يثيرون الشائعات
ويضخمون أعمال العدو

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصدري  التيــار  زعيــم  أكــد 
مقتدى الصدر للسفير الياباني 
أمس  إيواي،  فوميــو  العراق  في 
الثاثــاء، حرصه علــى أن تكون 
احلكومــة املقبلة "أبوّية وطنية 
تنهض بالبلــد"، في حني عرض 
إيــواي علــى الصــدر التجربة 
العاملية  اليابانيــة بعد احلــرب 
الثانية وكيفيــة نهوض اليابان 

وتقدمها الصناعي والعلمي.
وقــال مكتب الصدر فــي بيان 

نسخة  اجلديد"  "الصباح  تلقت 
منه، إن األخير استقبل "السفير 
الياباني لدى العراق فوميو إيواي 
احلنانة،   – النجف األشــرف  في 
اســتعراض  اللقاء  خال  وجرى 
مختلف املواضيــع التي تتعلق 
بتوطيــد العاقة بــني البلدين 
والشعبني وسبل تطويرها، كما 
السياســي  الوضع  بحث  جرى 
أفرزه  وما  العراق  في  واالنتخابي 

من نتائج وحوارات".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزيــر النفط جبــار اللعيبي، 
امس الثاثاء، مع شــركة "ســيوز 
نفت غاز" الروســية إمكانية تطوير 

قطاعي النفط والغاز في الباد.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان تلقت 
إن  منه،  نســخة  اجلديد"  "الصباح 
"وزيــر النفط جبار علــي اللعيبي، 
اســتقبل امس املدير العام لشركة 
)ســيوز نفت غاز( الروســية غيسا 
غوشــيتل والوفد املرافــق له وجرى 
خــال اللقــاء بحث افاق توســيع 
التعاون املشــترك لتنفيذ املشاريع 

النفطية في الباد".
وأكد اللعيبي، بحسب البيان "حرص 
الوزارة على بناء عاقات تعاون رصينة 
مع الشركات العاملية وتهيئة البيئة 
املناسبة لتنفيذ املشاريع ومبا يحقق 

االهداف واملصالح املشتركة".
من جهته اكد املدير العام لشــركة 
"ســيوز نفت غاز" الروســية رغبة 
شــركته بـ"توســيع افــاق العمل 
املشــترك مع الــوزارة وشــركاتها 
الوطنية للتعــاون االمثل في تنفيذ 

املشاريع في احلقول النفطية".
تفصيات ص7

السفير الياباني يعرض على الصدر 
تجربة بالده بعد الحرب

اللعيبي يبحث مع "سيوز نفت 
غاز" الروسية إمكانية تطوير 

قّطاعي النفط والغاز
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السليمانية ـ عباس كاريزي: 

أعلــن اجمللــس األعلى  بينمــا 
لشــؤون املرأة فــي اإلقليم عن 
االضطهاد  حــاالت  اســتمرار 
املرأة  ضــد  اجلنســي  والعنف 
في اإلقليم، قال وزير الشــهداء 
املؤنفلني فــي حكومة اإلقليم، 
ان مصير اكثر مــن ألفي امرأة 

وفتاة ايزيدية ما زال مجهوالً.
واملؤنفلني  وزير الشــهداء  وقال 
فــي حكومة االقليــم محمود 
القاها  كلمة  في  صالح  حاجي 
خــال مؤمتر مناهضــة العنف 
اجلنســي ضد املرأة، الذي اقيم 
العليا  اللجنــة  ان  اربيــل،  في 
التي  اجلرائم  لتوثيق  املشــكلة 
الطائفة  ابنــاء  ضــد  ارتكبت 
االيزيدية من قبل ارهابيي داعش 
اجنزت شوطا مهما في تسجيل 
تلك اجلرائم وحتديدا ضد النساء.

واضاف حاجي صالح ان اجلهات 
املعنيــة متكنت من تســجيل 
4206 ملفات لدى احملاكم بشأن 
تنظيم  ارتكبها  التــي  اجلرائم 
داعش االرهابي ضــد االيزيديني 
وحتديــدا النســاء منهم، خال 
ســنجار  لقضاء  احتاله  فترة 
ان  موضحاً،  املوصل،  ومحافظة 
1191 ملفا من تلك اجلرائم التي 
ضد  كانت  التنظيم  مارســها 
النســاء االيزيديــات، مؤكدا ان 
مصير 2495 امرأة ايزيدية ما زال 
مجهوال وال توجد اية معلومات 

عن مصائرهن حلد اللحظة.   
واعلــن حاجي صالــح كذلك، 
2036 ملــف جــرم  تســجيل 
دهــوك  محافظــة  مبحاكــم 
مورســت من قبــل داعش ضد 
النســاء االيزيديات، 1052 منها 
مورست ضد نسوة فوق سن ال 
18 عاما، و 984 منها مورســت 

ضد نساء حتت هذا العمر.
مــن جهتهــا قالت امــني عام 
اجمللــس بخشــان زنكنــة في 
على  اجلديد،  للصبــاح  تصريح 
يهدف  املؤمتر  ان  املؤمتــر  هامش 
الــى ازالــة االثــار والتبعــات 
احتال  التي خلفها  الســلبية 
داعش وحتديدا على حقوق املرأة 

في املناطق املتنازع عليها. 
حكومتــي  زنكنــة  وطالبــت 
االقليــم واملركــز الــى العمل 
اجلدي الزالــة االنتهاكات واالثار 

الســلبية عن املرأة في مناطق 
احلروب، من اعتداءات جنســية 
مجهولــي  اطفــال  ووالدة 
احلاالت  مــن  وغيرها  النســب، 
التي خلفهــا، احتال اجلماعات 
االرهابية املتطرفــة، مؤكدة ان 
تلك احلــاالت حتتاج الــى رعاية 
من  ومتويل  مســتمرة  ومتابعة 
قبل احلكومــة االحتادية ملعاجلة 
خلفتها  التي  الكارثية  النتائج 

على واقع املرأة في االقليم.    
االعلى  اجمللس  ان  زنكنة،  وقالت 
حملة  بدأ  االقليــم  في  للمرأة 
ملناهضة العنــف ضد املرأة في 
العديد  مع  بالتعاون  كردستان، 
من املؤسســات فــي حكومة 
االقليم ومنظمات اجملتمع املدني 
احملليــة والعاملية، مشــيرة الى 
ارتفاع حــاالت التجاوز والعنف 
ضد املرأة في االقليم، ما يتطلب 
املزيــد من العمــل وتفعيل دور 
مؤسســات االقليم ومنظمات 
اجملتمــع املدني لتــدارك ارتفاع 

حاالت العنف ومنع بروزها.
وكان اجمللــس االعلى للمرأة قد 

نظم امــس االول االثنني مؤمترا 
املتحدة  االمم  مبشاركة  موسعا، 
املدنــي،  اجملتمــع  ومنظمــات 
مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة 
العنف اجلنســي ضد املرأة في 
مناطق احلروب، ناقش واقع املرأة 
في االقليم واالسباب التي تقف 
و  العنف  حاالت  اســتمرار  وراء 
التجــاوز على حقوق النســوة، 
واملعاجلــات واالجراءات املطلوبة 

للحد منها. 
االعلى  اجمللــس  عضــو  وقالت 
للمرأة في االقليم امل جال في 
على  اجلديد،  للصبــاح  تصريح 
هامش مشــاركتها في اعمال 
املؤمتــر، ان املؤمتــر ناقش جملة 
من القضايا واملواضيع املتعلقة 
بالتصــدي للعنف ضــد املرأة، 
الذي قالت انه ما زال مســتمرا، 
مشــيرة الى ان املؤمترين خرجوا 
بالعديــد من التوصيــات التي 
تتمثل بالتصدي لبعض العادات 
ومواجهة  القبليــة،  والتقاليد 
الفكر املتطرف لدى التنظيمات 
االرهابية، الــذي قالت انه يعوق 

انهاء مسلسل العنف ضد املرأة 
في العــراق واقليم كردســتان 

على حد سواء. 
واضافت جــال، ان املؤمتر ناقش 
العديد من املســائل واخلطوات 
املنظمــات  قطعتهــا  التــي 
االقليم،  حكومة  ومؤسســات 
ملناهضــة العنــف ضــد املرأة 
التــي تعترض طريق  والعقبات 
اللواتــي  النســاء  تخليــص 
ووضــع  للعنــف،  يتعرضــن 
اليات  التباع  املطلوبــة  اخلطط 
مائمــة بالتعاون مع وســائل 
اجملتمــع  ومنظمــات  االعــام 
املتحدة  االمم  ومؤسسات  املدني 
واجلهــات املعنية فــي حكومة 

االقليم.
العديد  سجل  اجمللس  ان  وقالت 
من حــاالت العنف ضــد املراة 
في االقليم مــن قبل املنظمات 
االرهابية وقــام بوضع املعاجلات 

املطلوبة لها. 
الصحفية والناشطة النسوية 
نيــاز عبــد اهلل كان لهــا راي 
مختلف نوعا ما اذا انها حملت 

واالحــزاب  االقليــم  حكومــة 
السياســية املســؤولية عــن 
ضد  العنف  مسلسل  استمرار 

املرأة في االقليم.
النســاء  ان  اهلل،  عبــد  وتقول 
اكثر شــريحة تعرضت للظلم 
احلكم  ظــل  في  واالضطهــاد 
الراهن فــي االقليــم، وان هذا 
الظلم فاق في كثير من االحيان 
ما حصــل ملدينــة حلبجة من 

كارثة انسانية.    
السياسية  االحزاب  ان  وتابعت، 
املواقــع  عشــرات  اسســت 
االلكترونيــة باســمها او حتت 
اسماء مســتعارة، تقوم يومياً 
والتطاول  بالنســاء  بالتشهير 
عليهن، بشتى السبل بعيدا عن 
االعراف الدينيــة واالجتماعية، 
من دون ان يتم محاســبتهم او 

معاقبة او اغاق تلك املواقع.  
الشــرطة  مديريــة  وكانــت 
مبحافظة السليمانية قد اعلنت 
امس الثاثاء عــن انتحار احدى 
النسوة التي كانت قد جلأت قبل 
تســعة اشــهر الى مركز ايواء 

العنف  ملديريــة مناهضي  تابع 
ضد املــرأة في حكومة االقليم، 
اجتماعية  ملشــكلة  نتيجــة 

واجهتها مع عائلتها.
وقال مســؤول املركز، ان الفتاة 
املنتحرة كانــت تبلغ من العمر 
26 عاماً جلات الــى املركز خوفا 
مــن تعرضها للقتــل من قبل 
ذويها قبل تسعة اشهر، اال انها 
بعد  االثنني،  االول  امس  انتحرت 
الى  بالتوصل  االمــل  ان فقدت 
حل ملشــكلتها برغم محاوالت 
بذلها املسؤولون عن مركز ايواء 

النسوة في احملافظة.  
ومحافظــات  مــدن  وتشــهد 
عشــرات  وقتل  انتحار  االقليم 
النســوة والفتيات سنوياً وفقا 
ملنظمات وناشــطات مدافعات 
عن حقوق املرأة في كردســتان، 
جراء تزايد حاالت جرائم الشرف 
تســمية  حتت  النســاء  ضــد 
غســل العار، برغم اصدار برملان 
2011 يعد  كردستان قانونا عام 
القتل بداعي غســل العار قتا 

عمدا.

آالف النسوة يعانين من تبعات العنف الجنسي في اإلقليم
حّملن الجهات الرسمية المسؤولية عن تدهور أوضاعهن االجتماعية د. علي شمخي

عــودة عمليات اخلطــف واالغتيال فــي كركوك 
وغربي االنبار  تنبئ باســتعداد عصابات تنظيم 
داعش ملمارســة االجرام من جديد بحق الشعب 
العراقي ومن خال التجارب السابقة في محاربة 
فلول التنظيمات االرهابية تأكد للمعنيني بالشأن 
االمني بان االختافات والتوترات السياســية في 
البــاد متثل اجواء مثالية الســتعادة زمام املبادرة 
من قبل هذه التنظيمــات وتأتي تصريحات قائد 
القوات اخلاصــة في التحالــف الدولي  جيمس 
جاراد التي حذر فيها من امكانية عودة التنظيم 
الى بعــض احملافظات العراقيــة لتتفق متاما مع 
التحذيرات التي اطلقها عدد من املســؤولني في 
العراق على الرغم من اعــان رئيس الوزراء حيدر 
العبادي بشكل رســمي انتهاء احلرب على داعش 
والســيطرة على احلدود العراقية السورية  ومن 
املهم جدا الوقوف بتنبه امام ماقاله جاراد حينما 
اشــار الى ان التنظيم يحتفــظ بقيادات وماك 
رفيع ويتمتع باحتياطات مالية كبيرة والة دعائية 
نشــطة وكلها مكونات رئيســة العــادة اطاق 
التمرد حسب وصفه وهنا البد ان يعي قادة العراق 
بشــتى عناوينهم اخملاطر اجلسيمة التي ميكن ان 
حتيط بالباد اذا مااستمر هذا السجال السياسي 
وهــذا االختاف العميق فــي التعاطي مع ملف 
االنتخابــات الذي يــكاد يطيح بــكل ماحققه 
العراق من جناحات في ملــف احلرب على االرهاب 
ويهدد بالعــودة مجددا الى االوضاع اخلطيرة التي 
سبقت احتال التنظيم االرهابي حملافظات ومدن 
عراقية وفي الوقت نفســه فان اختطاف عدد من 
ابناء محافظة كرباء واالنبار على طريق كركوك 
يشــكل هو ايضا جرس انذار يقرع من جديد بني 
مختلف االطــراف العراقيــة املتنازعة يحذرهم 
بشكل عملي ويبعث لهم برسالة مضمونها ان 
االرهاب مايزال هنا يتربص بكم وقادر على الضرب 
في املكان والزمان الذي يختاره ومن املؤسف ان متر 
عملية االختطاف هذه مرور الكرام على املسؤولني 
وان تتغافل جهات سياسية واعامية  في تسليط 
الضوء عليها وتنشــغل بهموم ومصالح حزبية 
ضيقة من دون ان يكون هناك تعاطف حقيقي مع 
مناشــدات ونداءات ذوي اخملطوفني الذين اظهرت 
بعض مواقع التواصل االجتماعي فلذات اكبادهم 
وهم يتوسلون من اجل انقاذ آبائهم واالكثر حزنا 
هــو الصمت احلكومي والرســمي وعدم التطرق 
من قريب او بعيد عن عملية اخلطف واالنشــغال 
باخبــار التحالفــات احلزبية واخبــار العد والفرز 
اليدوي مما يؤشــر الــى ضحالة وســخافة االداء 

واالستهانة بارواح العراقيني .     

األهم من ) العد 
والفرز اليدوي(.. !

جانب من فعاليات املؤمتر

ان الجهات المعنية 
تمكنت من تسجيل 
4206 ملفات لدى 

المحاكم بشأن الجرائم 
التي ارتكبها تنظيم 
داعش االرهابي ضد 

االيزيديين وتحديدا 
النساء منهم، خالل فترة 

احتالله لقضاء سنجار 
ومحافظة الموصل

سايمون هندرسون*

ســيتبلور اســم مختصر جديد في 
الشرق األوســط من احملتمل أن يحّول 
السياسة اإلقليمية. وفي حني لم يتم 
عليه،  الرســمي  الطابع  إضفاء  بعد 
إاّل أن اململكــة العربية الســعودية 
واإلمارات العربيــة املتحدة قد أعلنتا 
فــي ٦ حزيــران/ يونيو عن تشــكيل 
مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.

أفكار وليي  وليدة  املنظمة هي  وهذه 
عهد الســعودية واإلمــارات القويني 
األميــر محمد بــن ســلمان واألمير 
محمد بن زايد. وفي هذا الصدد، اقترح 
أحد األشــخاص، الذي يتمتع بسرعة 
البديهــة وخفة دم، مــن على موقع 
»تويتر« تســمية اجمللس مو-مو-كو-
املؤكد  ومن  ؛   »Mo-Mo-Co-Co»كــو
أن هنــاك وقعــاً مميزاً لهذا االســم. 
املطروح ماذا سيكون  السؤال  ويبقى 
االختصار الرسمي، وما الذي سيردده 

الناس.
مبنزلة  اجلديــد  اجمللــس  يكــون  وقد 
املســمار األخير في نعــش »مجلس 
تأســس  الذي  اخلليجــي«  التعــاون 
في عــام ١٩٨١ كآليــة حلماية الدول 
العربية احملافظة فــي اخلليج العربي 
من التــورط في »حرب اخلليج األولى« 
بــني العراق وإيران، والتي نشــبت في 
العام الذي سبق التأسيس واستمرت 

حتى عام ١٩٨٨.
التعــاون  »مجلــس  أدار  وعمومــاً، 

اخلليجــي« أمــوره علــى الرغم من 
أنــه غالباً مــا كان يبــدو خارجاً عن 
نطاق الســيطرة. وجنحت السعودية 
واإلمارات  وقطر  والبحريــن  والكويت 
وســلطنة ُعمان في جتنــب التحّول 
إلى جزء مــن الثورة اإلســامية في 
إيــران. وقامت اجملموعة بتغطية حترير 
الكويت بعد أن غــزا الرئيس العراقي 
صدام حســني هذه املشيخة الغنية 

بالنفط عام ١٩٩٠.
بيد، أصبحــت دول »مجلس التعاون 
ضغــوط  مــن  تعانــي  اخلليجــي« 
شــديدة بســبب اخلــاف اخلليجي 
املســتمر منذ عام بني قطــر والدول 
واإلمــارات  الســعودية  أي  اجملــاورة، 
حليفة  دول  وجميعهــا  والبحريــن- 
للواليــات املتحدة- إلــى جانب مصر 
غيــر اخلليجيــة. فهل أصبــح هذا 
الذي بقيت فيه الكويت  االنقســام، 
وســلطنة عمان على احلياد، دائمياً؟ 
وماذا ســيمّثل زوال »مجلس التعاون 
اخلليجي« بالنسبة إلى إيران التي هي 
قلق واشنطن الرئيسي في املنطقة، 
من حيــث برنامــج طهــران النووي 
وبرنامجها الصاروخــي وتدخلها في 

سوريا ولبنان واليمن والعراق؟
يبــدو أن مجلس  وكحكــم مبدئي، 
التنســيق اجلديد يعكــس الصداقة 
املقربة بني األميرين محمد بن سلمان 
ومحمد بن زايد التي تطورت منذ أن مت 
مبايعة والد األمير محمد بن سلمان 
الثاني/ للســعودية في كانون  ملكاً 
ينايــر ٢٠١٥. لكــن يبــدو أن العاهل 

الســعودي يعتمد وجهة نظر عربية 
أكثر قومية لــدور اململكة اإلقليمي 
وقيادتها للعالم اإلســامي. )واجلدير 
بالذكــر أن الشــقيق األكبــر لألمير 
محمــد بن زايد، خليفة بــن زايد، هو 
الرئيــس الرســمي لدولــة اإلمارات 
العربية املتحــدة وحاكم أغنى إمارة، 
لكنه في حالة صحّية سيئة ونادراً ما 

يظهر في العلن(.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة »عرب 
نيوز« الســعودية التي تصدر باللغة 
اإلجنليزيــة واململوكة فعليــاً لعائلة 
امللك ســلمان أّن: »اجمللس يهدف إلى 
-اإلماراتية  الســعودية  املكانة  تعزيز 
علــى الصعيد العاملي فــي عدد من 
والشؤون  االقتصاد  بينها  اجملاالت، من 
السياسية والتنمية البشرية واألمن، 
املواطنني  رفــاه  إلى ضمان  باإلضافة 

»وكالة  ذكــرت  كما  وســعادتهم«. 
األنباء الســعودية« الرسمية أن رؤية 
األميرين تُعرف باســم »استراتيجية 
العزم«، وتعطي مهلًة أمدها خمسة 
أعوام لتنفيذ برنامج يضم ما ال يقل 
عن ٤٤ مجال تعاون، من بينها تصنيع 

األسلحة والتنسيق العسكري.
وكان مــن املفتــرض أن جتــذب هذه 
اإلشــارة األخيــرة انتبــاه القطريني 

زالوا يخشون  ما  الذين  و«البنتاغون«، 
هجوماً عسكرياً سعودياً و/أو إماراتياً 
مباشراً ضد قطر، حيث َسَيمر الطريق 
البــري املباشــر لغزو ناقــات اجلنود 
املدرعة بالقرب مــن قاعدة »العديد« 
اجلوية التي تســتضيف وحدة مشاة 
اجلوية  للقوات  التابــع  اجلوي  »اجلناح 
األميركية« و١٠ آالف فرد من اجملندين 
األميركيني املنتمــني إلى هذا اجلناح. 
وعندمــا اندلــع الصدع قبــل عام، 
من  طائرة  األميركية  القوات  أطلقت 
دون طيار ملراقبة احلدود، وكانت اخملاوف 

كبيرة للغاية.
تاريخية للخاف  وهناك أيضاً جوانب 
- الذي ميكن اختصاره في ١٣ مطلباً، 
من بينهــا وقف البــث التحريضي، 
والروابط  لإلرهــاب  املزعوم  والدعــم 
مــع إيــران. كمــا أّن أي تعاطف مع 
موقــف قطر تعوقه أهــداف خاصة 
مذهلة مثل دعوة األمير متيم لداعية 
ذائع الصيت إلى تنــاول وجبة إفطار 
األســبوع املاضي وتصريحات الرئيس 
اجلوية  التنفيذي لشــركة »اخلطوط 
بالتمييز بني  التي اتسمت  القطرية« 

الرجل واملرأة.
 وعندما قام وزيــر اخلارجية األميركي 
الريــاض في  بزيــارة  بومبيو  مايــك 
مراســل  اســتخدم  نيســان/أبريل، 
صحيفة »نيويورك تاميــز«، الذي كان 
على منت طائرته عبارة »طفح الكيل« 
لوصف وجهة النظر األميركية فيما 
يتعلق باخلاف القطري. إال أن مصادر 
متعددة أخبرت كاتب هذه الســطور 

بأنــه لم يتم ذكر قطــر إطاقاً حتى 
في عشــاء العمل الذي عقده الحقاً 
بومبيو مع األمير محمد بن ســلمان. 
ومن املفتــرض أن موضوع النقاش دار 

حول إيران.
وفي حني هناك اتصــاالت وثيقة بني 
الواليــات املتحدة واألميــر محمد بن 
ســلمان، إاّل أنه ما يــزال يتعني على 
األميــر محمد بن زايــد إيجاد الوقت 
لقبول دعــوة الرئيس ترامــب لزيارة 
واشــنطن هذا العام، على الرغم من 
أنه تعّمد االلتقاء في الشهر املاضي 
مع الرئيس بوتني في موسكو. ويُذكر 
أن األمير محمد بن سلمان زار البيت 
األبيض في آذار/مارس، بينما قام األمير 

متيم بزيارته في نيسان/أبريل.
التكهن  الصعــب  مــن  حــني  وفي 
بإمكان  أنه  إاّل  املستقبلية،  باألحداث 
املرء أن يكون على يقني إلى حد كبير 
في الوقت احلالي بأن شيئاً واحداً في 
اللقاء املؤجل  األقل لن يحدث، وهــو 
واملزمع إجــراؤه، وفقاً للجدول احلالي، 
في أيلول/سبتمبر لزعماء دول اخلليج 
مــع الرئيس ترامب ضمــن قمة دول 
»مجلس التعاون اخلليجي« في كامب 
ديفيد. ويحدو األمل في أن تُسفر هذه 
القمة إلــى حل اخلــاف اخلليجي أو 
في األقل حتّوله إلى مشــكلة يسهل 

التعامل معها.

* ســاميون هندرسون : زميل »بيكر« 
ومديــر برنامــج اخلليج وسياســة 

الطاقة في معهد واشنطن.

مجلس الخليج العربي الجديد يعكس تغييرًا في االستراتيجية والقيادة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد األمني العام جمللس الوزراء 
مهدي العــاق، امس الثاثاء، 
ان العــراق بحاجــة الى دعم 
التحالفات واملنظمات الدولية 
لعملية االستقرار التي ستؤثر 

ايجابا على عودة النازحني.
وذكر مكتــب العاق االعامي 
فــي بيــان تلقــت »الصباح 
ان  منــه،  نســخة  اجلديــد« 

»األمــني العام جمللــس الوزراء 
مهدي العاق، استقبل صباح 
امــس فــي مكتبــه ببغداد، 
رئيس مركــز نوريف النرويجي 
الدولية هنرك  النزاعــات  حلل 

كثون«.
واضاف ان »العاق اســتعرض 
خال اللقــاء برامج املصاحلة 
التي حترص احلكومة العراقية 
على تنفيذها في األيام املقبلة 

من  احملررة  احملافظات  بقية  في 
سيطرة داعش، بعد جناح مؤمتر 
املصاحلة الذي عقد في برطلة 

في نيسان املاضي«. 
واوضح العاق بحسب البيان، 
ان »فرقاً شــكلت في املوصل 
ملتابعة القــرارات التي حددها 
املؤمتــر، وان وفدا رســميا من 
بغــداد ســيقوم بزيــارة الى 
املوصــل خال األيــام املقبلة 

لتفعيل اإلجراءات«. 
واشــار الى ان »العــراق اليوم 
التحالفات  دعــم  الى  يحتاج 
لعملية  الدولية  واملنظمــات 
االستقرار التي ستستمر حتى 
نهاية العام 2019، والى تقدمي 
املشــاريع اخلدمية األساسية 
للمناطق احملررة، التي ســتؤثر 
ايجابا على عملية رجوع بقية 

النازحني«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزارة  مفتشــية  أعلنــت 
الثاثــاء،  امــس  الداخليــة، 
ديالى  شــرطة  مديرية  صرف 
مليـارات  االربعـة  فـاق  مبلغاً 
اخملصصـــات  مـــن  دينـــار 
للضوابـط  املقطوعـة خافـاً 

والتعليمات.
وقــال مكتب املفتــش العام 
مبحافظة ديالى في بيان تلقت 

»الصباح اجلديد« نسخة منه، 
إن »جلنــة تدقيقية برئاســة 
عدد  وعضوية  املكتــب  مدير 
قامت  وموظفيه  ضباطه  من 
مديرية  حســابات  بتدقيــق 
شرطة ديالى، حيث اكتشفت 
أن حســابات املديريــة قامت 
املقطوعة  اخملصصات  بصرف 
%50 لســرية حماية مقر  الـ 
املديرية وســرية قسم طوارئ 

للضوابــط  خافــاً  مندلــي 
والتعليمات«. 

الصــرف  ان »عمليــة  وبــني 
من  للمــدة  متــت  اخلاطئــة 
 ،2017 2013 لغايــة عام  عام 
وأن املبلــغ املصــروف خافــاً 
للضوابط الذي جرى اكتشافه 
بلغ أربعة مليارات و387 مليون 

دينار«.
وأضاف ان »اللجنة التدقيقية 

نظمت محضر ضبط اصولي 
ودونت افادة مسؤول احلسابات، 
مفصــاً  تقريــراً  وأعــدت 
ســتقدمه أمام أنظار املفتش 
بغية  الداخلية  لــوزارة  العام 
القانونية  االجــراءات  اتخــاذ 
بحق املقصريــن واعادة املبالغ 
املصروفة خافاً للضوابط الى 
خزينــة الدولــة حفاظاً على 

املال العام«.

أمانة الوزراء: العراق بحاجة الى دعم
المنظمات الدولية لترسيخ االستقرار

صرف أكثر من 4 مليارات دينار
خالفًا للضوابط في شرطة ديالى



3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكــرخ، حكماً  قضت محكمــة جنايات 
بإعدام أربعــة إرهابيني ينتمــون لتنظيم 
داعــش، أقدموا على زرع عبــوات متفجرة 

الستهداف القوات األمنية جنوبي بغداد.
وقــال املتحدث الرســمي جمللــس القضاء 
األعلــى القاضي عبد الســتار بيرقدار في 
بيان تلقت "الصباح اجلديد" نسخة منه إن 
"الهيئة الثانية في محكمة جنايات الكرخ 
أصدرت حكما باالعدام بحق أربعة إرهابيني 
اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش اإلرهابي 
وما يســمى بوالية اجلنــوب قاطع احلمزة/ 

كتيبية الفاروق".
واضاف بيرقدار ان "اجملرمــني االربعة كانوا 
يصنعــون العبوات الناســفة ويضعونها 
على قارعــات الطرق التي متــر منها قوات 
اجليش العراقي في منطقة اليوسفية ومن 
ثم يقومون بتفجيرها وأســفرت أعمالهم 
عن استشــهاد عدد من القــوات األمنية 

وإصابة آخرين".
واشــار الــى ان "احلكــم باالعــدام بحق 
اإلرهابيني االربعة جاء استنادا ألحكام املادة 
الرابعــة/1 من قانون مكافحة االرهاب رقم 

13 لسنة 2005".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن قائد الشــرطة االحتادية الفريق رائد 
شاكر جودت، أمس الثالثاء، إحباط عملية 
بيــع 790 درهماً معدنياً أثريــاً رومانياً في 
منطقة عرصات الهندية وسط العاصمة 

بغداد.
وقــال جودت فــي بيان تلقــت "الصباح 
اجلديد" نســخة منه، إن "اللــواء الثالث 
شــرطة احتادية أحبط عملية بيع عمالت 
معدنية أثرية وألقى القبض على املتهمني 
خــالل كمني نصــب لهم فــي منطقة 
العرصات، ويضبط بحوزتهم عمالت أثرية 
معدنيــة قدمية عــدد 790 درهماً معدنياً 

أثرياً رومانياً".
يذكــر أن عمليات تهريب اآلثــار العراقية 
نشطت بشكل الفت لالنتباه بعد نيسان 
2003 اثــر تعــرض العديد مــن املتاحف 
العراقيــة الى عمليات الســلب والنهب، 
فيما تعلن األجهزة األمنية بني احلني واآلخر 
اعتقال عصابات لتهريب اآلثار وضبط آثار 

بحوزتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقش اجمللس االستشاري في وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمــي برامج التوظيف 
فــي  اجلامعيــة  التشــكيالت  خلريجــي 

القطاعني العام واخلاص.
وذكر بيان للوزارة تلقــت "الصباح اجلديد" 
نسخة منه ان "وزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي عبد الــرزاق العيســى ناقش مع 
اجمللس االستشــاري الذي يضم شخصيات 
أكادميية من القطاعني العام واخلاص برامج 
التوظيف خلريجي التشكيالت اجلامعية في 

القطاعني العام واخلاص".
التعليم تستند  إن "وزارة  العيســي،  وقال 
في حتقيق أهدافها الى خطط إستراتيجية 
تعمــل علــى زيــادة قــدرة املؤسســات 
التعليمية في بناء مجتمع املعرفة واالجتاه 
املستدامة،" مؤكداً  البشرية  التنمية  نحو 
"مضي الوزارة بسياقات تنسيق العمل مع 
إمكانات  لتوفير  اخملتلفــة  الدولة  قطاعات 
ومــوارد بشــرية تتمتع باملؤهــل األكادميي 
الفعــال ضمن أطــر تلبية أولويات ســوق 

العمل".
وأضــاف، أن "الــوزارة تأخذ بعــني االعتبار 
ضرورة توفير فرص التعليم للجميع وتلبية 
واملســتقبلية  احلالية  اجملتمــع  احتياجات 
املنســجمة مع أهداف التنمية وخططها، 
فضال عــن وضع اخلطط الكفيلة برســم 
السياســات وحتديد األعمال الالزمة لتوفير 
العمل في  لبيئة  املناســبة  املســتلزمات 

العراق".

اإلعدام ألربعة دواعش 
ينتمون لوالية الجنوب

إحباط عملية بيع 790 
درهمًا معدنيًا أثريًا

التعليم تناقش برامج 
توظيف الخريجين

العبادي يحّذر من "املرجفني" 
الذين يثيرون الشائعات
ويضخمون أعمال العدو

املرجفني  "مــن  العبادي  وحذر 
اثارة الشــائعات  يريدون  الذين 
واخلــوف ويضخمون من اعمال 
العــدو"، الفتا الــى ان "هؤالء 
كانوا منذ زمن الرســول خطرا 

داخليا".
ودعا العبادي الى "وحدة كلمة 
املســلمني وعدم وضع احلواجز 
وعــدم التدخــل فــي عقائد 

الناس".
ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
في وقت سابق، وسائل اإلعالم 
للقضاء  وطنــي  دور  لعب  إلى 
على "الشــائعات الســوداء"، 
حتفيز  ضــرورة  على  مشــددا 

املقاتلني لهزمية "العدو".

السفير الياباني يعرض على 
الصدر جتربة بالده بعد احلرب

الصــدر  أن  البيــان،  وأضــاف 
احلكومة  لشكل  رؤيته  "عرض 
القادمة"، مشــيراً  العراقيــة 
إلــى أن الصدر "أكــد حرصه 
أبوّية  حكومــة  تكون  أن  على 
وطنية تنهــض بالبلد وإحداث 
نقلة في الوضع العام من أجل 

توفير العيش احلر الكرمي للفرد 
العراقــي مــن دون النظر إلى 

انتمائه".
وتابــع البيــان، أن "الســفير 
اليابانــي فوميو إيــواي عرض 
التجربة  الصدر  الســيد  على 
وكيفية  احلــرب  بعد  اليابانية 
وتقدمهــا  اليابــان  نهــوض 

الصناعي والعلمي".

تأمني 112 كم2 من األراضي 
احلدودية مع سوريا

وأكثر من 30 إرهابياً في 
قبضة القوات األمنية

للقوات  العام  القائد  بأن"  وبني 
املســلحة اجتمع مع القيادات 
من  وكانت  يومني  قبل  األمنية 
أولويــات االجتماع هــو تأمني 
بشــكل  بغداد كركوك  طريق 
دقيــق لذلــك هنالــك خطة 
وضعــت لتأمني هــذا الطريق 
جرى  أمور  عــدة  هنالك  ولكن 
التركيز عليهــا ومنها تفعيل 
اجلهــد االســتخباري وكلفت 
املشــتركة  العمليات  قيــادة 
الى  الفتا  اخلطــة،  هذه  بوضع 
ان " هنالك عمليات استباقية 
األمنية  األجهــزة  بهــا  تقوم 
منها االستخبارات العسكرية 

الوطنــي  واالمــن  واخملابــرات 
اإلرهاب للحد  وجهاز مكافحة 
مــن العمليــت اإلرهابية قبل 

وقوعها.
االعالم  باسم  الناطق  وكشف 
األمنــي بان" القــوات األمنية 
األراضي  مــن  112كم2  امنت 
املشــتركة مع اجلانب السوري 

بالكامل .
تنسيق عالي  أن" هنالك  وتابع 
املستوى ما بني قيادة العمليات 
الدولي  والتحالف  املشــتركة 
الطائرات  استخدام  بخصوص 
مواقــع  لقصــف  املســيرة 
املعلومات  وتبــادل  التنظيــم 
الغرفة  االســتخبارية وكذلك 
الرباعية بني ســوريا وروســيا 
والعراق وايران لتبادل املعلومات 
األمنية والتي أسهمت بشكل 
كبير برفد العمليات املشتركة 
عناصر  عن  دقيقــة  مبعلومات 

التنظيم اإلرهابي .
 

 احلكمة: حوارات تأسيس 
حتالف مريح داخل مجلس 
النّواب لتشكيل احلكومة 

متضي بأكثر من اجتاه
وأضــاف احليــدري أن "العــد 
ســيكون على الصناديق التي 

وردت عليها طعون، السيما وأن 
هناك محافظــات قد حصلت 
فيهــا شــكاوى قليلة بخالف 
اخرى شهدت اتهامات بطعون 
كبيرة، وأن هــذا االجتاه صائب 
يعجل  للغايــة كونه ســوف 

عملية اعادة الفرز".
وبشأن ســعي مجلس النواب 
الدســتور مبتديــد  لتخطــي 
"املدد  أن  احليــدري  واليته علق 
ميكن  وال  محددة  الدســتورية 
لعمله  النــواب  مجلس  متديد 
وعلــى الكتل أن تفكــر جدياً 
والــدورة  املقبلــة  باملرحلــة 
اخلامســة فــي ضــوء خدمة 

الشارع العراقي".
وحــذر احليدري من "تأســيس 
مجلس النواب في ايامه االخيرة 
إلى اسس خاطئة ستؤثر على 
مستقبل العملية السياسية، 
احلكومة  تشــكيل  وحــوارات 
وهذا ميتد ايضــاً إلى انتخابات 
عرفاً  تصبح  لكــي   2020 عام 
يشاؤون  ما  يفعلون  النواب  بأن 

بعيداً عن الدستور".
من جانبها ذكرت عضو املكتب 
السياســي لتيار احلكمة هدى 
تســعى  "كتلتنا  أن  البهادلي 
عابر  قــوى  حتالف  لتشــكيل 

للطائفية مع الشركاء الهدف 
بعيدة  تأســيس حكومة  منه 

عن احملاصصة".
وأضافــت البهادلي في حديث 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، ان 
مراحــل  وصلــت  "احلــوارات 
ونحن  الكتــل  مــع  متقدمة 
اليوم بانتظار النتائج النهائية 

لالنتخابات".
واعربت عن اسفها كون "العد 
يدخلنا  ســوف  اليدوي  والفرز 
بفراغ تشــريعي لعــدم وجود 
جهــة تراقب عمــل احلكومة 

بداية من االسبوع املقبل".
ان  إلــى  البهادلــي  ولفتــت 
"احلكومة املقبلة يجب أن تبنى 
على اســس وطنية وأن تعمل 

على خدمة الشارع العراقي".
يشار إلى أن الكتل السياسية 
تسعى  االنتخابات  في  الفائزة 
منها  الغرض  حتالفــات  لعقد 

تشكيل احلكومة املقبلة.

العمل حتّذر من دخول عمالة 
أجنبية مبسميات شتى

،" الفتا الى "اهمية الســماح 
الى  بالدخــول  الفريــق  لهذا 
الشركات  ملتابعة عمل  املواقع 
ميدانيا وضمان حقوق اصحاب 

العمل والعمال".
وبني ان "االجتماع مع الشركة 
مناقشــة  تضمن  البريطانية 
املتعلقة  االشــكاليات  بعض 
العمالة  دخول  تسجيل  بتأخر 
اجــازات عمل،  ومنحها  للبالد 
االمر الــذي تترتب عليه تبعات 
محاســبة  تقتضي  قانونيــة 
اخملالف" موضحــًا "وبعد زيارة 
الوفد وابدائه حســن النية في 
ســتتولى  الوزارة،  مع  التعاون 
االشــكاليات  حــل  األخيــرة 
ومنح  بتأخر تسجيل  املتعلقة 
االجازات، مــن خالل اجراء زيارة 
فــرق التفتيش ملواقــع العمل 
وتثبيــت النقــاط التي حصل 
بغية  للعمــل،  خلــل  فيهــا 
ومن  معينة  مدة  خالل  جتاوزها 
ثم البت في حل ومعاجلة تلك 
االشــكاليات ضمن صالحيات 

الوزير".
واشــار عبد اهلل، الــى "وجود 
توجه لــدى الــوزارة وبالتعاون 
مع وزارة النفط، من اجل عقد 
الشــركات  مع  عمل  ورشــة 
مبحافظة  املوجــودة  النفطية 
قانون  مضامني  لشرح  البصرة 
العمل والضوابط املعمول بها 

وفق القانون".

تتمات ص1

بغداد – اعتقال مطلوبني 
ذكر الناطق باسم مركز اإلعالم األمني 
امس الثالثاء ان ثالثة مطلوبني اعتقلوا 

في عدد من مناطق العاصمة بغداد .
رســول  يحيى  العميد  الناطــق  وقال 
إن "مفــارز مديرية اســتخبارات وأمن 
بغــداد امليدانية التابعة الــى املديرية 
العامة لالســتخبارات واألمن املنتشرة 
في ســيطرة الصقور القــت القبض 
على مطلوبــني اثنني احدهما مطلوب 
العراقي على وفق  الى جهاز اخملابــرات 
املــادة 4/1 ارهاب واآلخــر الى مكافحة 
ارهاب صــالح الدين"، مضيفا أن املفارز 
املتواجــدة في ســيطرة الســالميات 
وبالتنسيق مع اللواء اخلامس بالشرطة 
االحتاديــة متكنــت من إلقــاء القبض 
على احــد املطلوبني الى جهاز اخملابرات 

العراقــي علــى وفق املــادة 4/1 ارهاب 
حيث تبني انه احد الهاربني من ســجن 

بادوش".

ديالى – عمليات دهم 
افاد املتحدث باســم شرطة محافظة 
ديالى امــس الثالثاء بان قــوات امنية 
القت بعمليــات دهم وتفتيش القبض 
على 14 مطلوباً للقضاء بتهم ارهابية 

وجنائية.
وقال العقيد غالــب عطية ان "دوريات 
ومفارز من اقســام مكافحــة االجرام 
وقسم شرطة بعقوبة واملنصورية وقرة 
تبه، متكنت بعمليات دهم وتفتيش من 
القــاء القبض علــى 14 مطلوبا على 
قضايــا ارهابية وجنائيــة في مناطق 

مختلفة من احملافظة . 

كركوك – ضبط مصنع للعبوات 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
نفق  العثورعلى  الثالثاء،  امس  كركوك 
ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة في 

احملافظة .
وذكــر املصــدر ان "قــوات الشــرطة 
االحتاديــة ضمــن عمليــات محافظة 
كركوك متكنت من خالل تفتش القرى  
من اتالف عبوتني ناسفتني والعثورعلى 
نفق ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة 
مع مالبس زي قندهاري تابعة لداعش" 
، مشــيرا الى العثور ايضا على عجلة 
حمل نوع كيــا تابعة لداعش االرهابي، 
اضافة الى 8 قنابر هاون مختلفة وعتاد 
دوشكة عدد ٢٠٠٠ اطالقة غير صاحلة 

.TNT" ونحو 20 كغم من مادة الـ

صالح الدين – استهداف دورية  

افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
صالح الديــن امس االثنني، بــأن اربعة 
بتفجير  الشــرطة اصيبوا  عناصر من 

عبوة ناسفة شرقي مدينة تكريت.
وقــال املصدر ان "عبوة ناســفة كانت 
موضوعة على جانب الطريق قرب حقل 
عالس شــرقي مدينة تكريت، انفجرت 
لدى مرور دورية للشرطة، ما اسفر عن 
اصابــة اربعة من عناصرهــا بجروح" ، 
مضيفا ان "قــوة امنية طوقت احلادث، 
قريب  مستشفى  الى  املصابني  ونقلت 

لتلقي العالج".

االنبار – اعتقال ارهابيني 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس الثالثاء، القاء القبض على 

ارهابيني اثنني بالصقالوية في االنبار.
مديريــة  "مفــارز  ان  املصــدر  وقــال 

االســتخبارات العســكرية في الفوج 
 14 الفرقة   51 لــواء املشــاة  الثانــي 
واســتمرار لفعالياتهــا القائمة على 
مالحقــة وتعقب ما تبقــى من داعش 
ومبعلومات اســتخبارية دقيقة متكنت 
من القبض على ارهابيني اثنني مبنطقة 
البو شــجل في الصقالويــة – االنبار" 
، مشــيراً الــى ان "املتهمــني هما من 
املطلوبــني للقضاء علــى وفق احكام 

املادة 4/1 إرهاب".

النجف – اعتقال مطلوبني 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة النجف امــس الثالثاء، القاء 
القبض على 9 مطلوبني على وفق مواد 
قانونية في اماكن متفرقة من احملافظة 

.
اجرام  ان "مكافحــة  املصــدر  وذكــر 

النجف متكنت مــن القاء القبض على 
9 مطلوبني علــى وفق مــواد قانونية 
من  متفرقة  أماكــن  فــي  مختلفــة 
إحالتهم  الــى  ، مشــيرا  احملافظــة" 

للقضاء لينالوا جزاءهم العادل" .

الديوانية – حملة واسعة  
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
الديوانيــة امس الثالثاء، ان قوات امنية 
قامت بحملة واسعة اسفرت عن القاء 
بقضايا  10 مطلوبــني  علــى  القبض 

جنائية مختلفة في احملافظة.
وقال املصدر ان "دوريــات ومفارز مركز 
وعفك  والشنافية  والدغارة  الشافعية 
واالصالح، نفذت حملة واسعة ملتابعة 
تنفيذ اوامــر القاء القبض الصادرة من 
القضاء، القت من خاللها القبض على 
مختلفة  بقضايا  مطلوبني  متهمني   6

واتخذت االجراءات القانونية بحقهم".

ذي قار – عملية امنية 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ذي قار امس الثالثاء ان قوات 
من الشــرطة نفــذت عمليــة امنية 
جنوبي مدينة الناصرية مركز احملافظة.

وذكر املصدر ان "قيادة شرطة محافظة 
ذي قــار، نفذت عملية أمنيــة بناحية 
العكيكة التابعة اداريا لقضاء ســوق 
املطلوبني  مالحقــة  بهدف  الشــيوخ 
القاء قبض  للقضاء مبوجب مذكــرات 
قضائية" ، مضيفا ان قوات من مديرية 
وسرية  الشــيوخ  سوق  شرطة  قسم 
ســوات فريق األســلحة والتكتيكات 
اخلاصة شــاركت في هــذه العملية ، 
اضافــة الى تفتيش املناطــق الزراعية 

والقصبات في الناحية". 

اعتقال 14 مطلوبًا بتهم إرهابية وجنائية في ديالى * العثورعلى نفق ومعمل لتصنيع العبوات في كركوك 
استهداف دورية للشرطة بعبوة ناسفة شرقي تكريت * قوات من الشرطة تنفذ عملية أمنية جنوبي الناصرية

الملف األمني

نينوى ـ خدر خالت:
مرت الذكرى االولى لقيام عصابات 
تفجير  علــى  التكفيرية  داعــش 
القدمية،  باملوصــل  احلدبــاء  منارة 
بصمت ومن دون اهتمام يليق بهذا 
الشــاخص االثري الذي ميثل جانبا 
مهما من هويــة املوصل الثقافية 

والتاريخية.
املوصلي  والناشط  االعالمي  يقول 
احمــد املالح، عــن ذكرياتــه قبل 
عام، حني ســماعه بتفجير مئذنة 
احلدباء " عندما وصلني خبر تفجير 
قلب  في  التاريخية  احلدبــاء  منارة 
القدميــة، قبل عام  املوصل  مدينة 
مضــى، كنت فــي الطريق لصالة 
مدينة  في  الفاحت  مبسجد  التراويح 
إسطنبول التي كنت أقطنها منذ 

مغادرتي ملدينتي املوصل".
الصاعقة،  مثل  اخلبر  "وقع  واضاف 
حاولت خالل الدقائق ما قبل إقامة 
الصالة البحث عن أي شــخص أو 
موقع يكذب اخلبر لكن عبًثا أحاول، 
وغرقت في احلزن ولم أجد القشــة 
أتعلق بها، بكيت في الصالة  التي 
حزنًا على مدينتي ومئذنة جامعها 
النوري الكبير التــي أصبحت رمزًا 
الســلطان  بناها  أن  للمدينة منذ 
نور الدين زنكي عام 1172 قبل نحو 
9 قــرون من الزمن، لم أنتبه لنظرة 
الناس التي تعتقد أن اخلشــوع في 
ليلة القدر دفع دموعي ألن تنساب 
على حليتــي، ولم أمتالك نفســي 
الصالة في  وإكمال  املغادرة  فقررت 
املنزل وكتابة بعــض ما يجول في 
خاطري للتخفيف عن هذا املصاب 
الذي ضاعف حزني على من سقط 
مدينتي  أرض  على  الشــهداء  من 

وأبت احلدباء إال أن ترحل معهم".
ولفــت املالح الى انــه "خالل ثالث 
ســنوات من حكم داعش ملدينتي 
املوصل فقدنا الكثير من املساجد 
واملتاحــف  التاريخيــة  واملبانــي 
واملكتبــات واآلالف من الشــهداء 
واجلرحــى، كل ذلــك مؤلم وحزين، 
لكن مــا فقدناه بتفجيــر احلدباء 
وجامع نبي اهلل يونس مختلف عن 

كل ذلك متاًما",
ويتساءل "تخيل معي القاهرة من 
دون احلسني أو األزهر، إسطنبول من 
دون الفاحت أو آيــا صوفيا، بغداد من 
دون اإلمامني الكاظم وأبي حنيفة، 
تونس من دون الزيتونة، دمشق من 
دون األموي، أربيــل من دون قلعتها 
والبصرة من دون النخيل، هذا حال 

املوصل من دون احلدباء وذو النون".
عادا ان "احلدباء بالنسبة للموصل 
هــي الشــاهد علــى مجدها وما 
ومشاركة  حضارة  من  اآلباء  قدمه 
العاملــي واإلســالمي،  اإلرث  فــي 
احلدباء تعــد ذرة الغبار التي تدخل 
الصدفة لتضــخ عليها ما متتلك 
اللؤلؤة، مركزها  من جمال فتخرج 
وتابع  الذرة.".  تلك  وسبب نشوئها 

ان "فقــدان كل هذا يجعل املدينة 
قابلة إلعــادة إنتــاج الهوية، وقد 
تكون هوية ممســوخة أو مشوهة، 
وهشــة جتاه أي رياح تغيير، واقتالع 
الناس من جذورها لتكون ســهلة 
التحريك، وكسر تلك الصالبة التي 
تتمتــع بها مدينة قدميــة وكبيرة 
مثل املوصــل، كل هذا وأكثر حدث 
في مدينتي احلدبــاء التي لم تعد 

موجودة".
ويرى املالح ان "خطورة فقدان املدن 
لرمزيتهــا وما يجعلهــا مختلفة 
عن بقية بقاع األرض يفك االرتباط 
البشــري باألرض، ويجعل متســك 
خاصة  هًشــا،  مبدينتهم  النــاس 
إذا كان كســر الرمزية ممنهًجا ومت 
بطريقــة واضحة كمــا حدث في 

املوصــل، قبل ثالث ســنوات بدأت 
القصة بتفجير جامع النبي يونس 
عليه السالم، وهو اجلامع الذي يرمز 
لنينوى، أهل املوصــل يفتخرون مبا 
نزل من القــرآن الكرمي على آبائهم 
في سورة يونس: }َفلَْواَل َكانَْت َقرْيٌَة 
آَمَنْت َفَنَفَعَها إمِيَانَُها إاِلَّ َقْوَم يُونَُس 
َّا آَمُنوا َكَشْفَنا َعْنُهْم َعَذاَب اخْلِزِْي  مَل
نَْيــا وََمتَّْعَناُهْم إِلَٰى  ِفي احْلََيــاِة الدُّ

ِحنٍي{ )98(".
 منوها الى اســتمرار "مسلســل 
هدم كل ما نفتخر به من متاحف 
ومواقع أثرية ومســاجد ومكتبات 
وصــواًل للحظة الفارقــة بتفجير 
النوري الكبير  منارة احلدباء وجامع 
الذي يحتوي على محراب يعود أليام 
الفتح اإلسالمي للمدينة سنة 17 

هجريــة، علما ان فقــدان كل هذا 
إنتاج  قابلــة إلعادة  املدينة  يجعل 
الهوية، وقد تكون هوية ممسوخة أو 
مشوهة وهشة جتاه أي رياح تغيير، 
واقتالع النــاس من جذورها لتكون 
ســهلة التحريــك، وكســر تلك 
الصالبــة التي تتمتــع بها مدينة 
قدمية وكبيرة مثل املوصل، كل هذا 
وأكثــر حدث في مدينتــي احلدباء 

التي لم تعد موجودة".
اما الناشط املدني املوصلي محمد 
حسني احليالي، فيقول لـ "الصباح 
اجلديــد" ان "تفجير منــارة احلباء 
يعني االف الشــهداء واجلرحى من 
االبرياء  ومن  االمنية  القوات  ابطال 
من اهالي املدينة الذين قضوا حتت 
االنقــاض، وال نقبــل ان يقول احد 

مــا ان احلدباء هي مجــرد حجارة، 
النها جزء مهــم وحيوي من هوية 

املوصليني".
واضــاف "ونحن اذ نطالــب باعادة 
نطالب  احلدبــاء،  مئذنــة  اعمــار 
باالهتمام باســر  يترافــق ذلك  ان 
الذين قضوا  الشــهداء  وعائــالت 
الشهداء  واســر  املوصل  في حترير 
املدنيني، وتعويضهم مبا يليق بهم، 
الن حجارة احلدباء هي تاريخ، وارواح 
شــهدائنا صنعت جــزءا من هذا 

التاريخ الذي نفتخر به".
قد  االرهابي  داعــش  تنظيم  وكان 
اقدم علــى تفجيــر مئذنة جامع 
النوري الكبير التي تتوسط مدينة 
املوصــل القدمية فــي 21 حزيران/ 

يونيو 2017.

ناشط موصلي: تخيل 
معي القاهرة من دون 
الحسين أو األزهر، 
إسطنبول من دون الفاتح 
أو آيا صوفيا، بغداد من 
دون اإلمامين الكاظم 
وأبي حنيفة، تونس من 
دون الزيتونة، دمشق من 
دون األموي، أربيل من 
دون قلعتها والبصرة 
من دون النخيل، هذا حال 
الموصل من دون الحدباء 
وذو النون

الموصليون يستذكرون "الحدباء"
في الذكرى األولى لتفجيرها على يد "داعش"

االهتمام بإعمارها يجب أن يقترن باالهتمام بذوي شهداء التحرير
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محليات 4

البصرة - سعدي السند:

ناقشــت كلية األدارة واألقتصاد 
في جامعــة البصرة عــددا من 
ندوات  في  األقتصاديــة  البحوث 
عقدتهــا بقاعــة املؤمتــرات في 

الكلية.
فقد ناقشــت نــدوة تخصصية  
النفطيــة  الصناعــة  تطــور 
العراق  في  البيئية  وانعكاساتها 
للفتــرة 2015/2003  - لطالبــة 
الدراســات العليــا هديــر نبيل 
جعفــر وبأشــراف أ.د. ندوة هالل 

جودة. 
وأوضحت هدير ان البيئة العراقية 
عانت كثيرا مــن جراء العمليات 
افضى  ممــا  والغازية  النفطيــة 
البيئة  لعناصر  تلوث كبيــر  الى 
اخملتلفة )املاء والهواء والتربة( من 
خالل حفــر االبار النفطية فضال 
عــن التلوث البيئــي الناجم عن 
املصاحب  الطبيعي  الغــاز  حرق 
للنفــط والتلــوث االشــعاعي 
الناجم عــن الصناعة النفطية 
والتلــوث البيئــي الــذي حتدثه 
مصافي النفط العراقية القدمية 
التــي تفتقر الــى التكنولوجيا 

احلديثة. 
كما جرت على قاعة املناقشــات 
واالقتصــاد  االدارة  كليــة  فــي 
مناقشــة البحث املوسوم  ) دور 
في سوق  الدولية  الطاقة  وكالة 
النفــط العاملية للمــدة 1995 / 
2015 لطالبــة املاجســتير مرمي 
عالء هاشم  وبأشــراف أ.د. نبيل 

جعفر عبد الرضا .
تأســيس  ان  هاشــم  واوضحت 
وكالة الطاقــة الدولية من قبل 
الواليــات املتحدة جــاء من اجل 
الدول  ملواجهــة  جبهــة  تكوين 
املنتجة للنفط اخلام في منطقة 
السيطرة  واعادة  االوسط  الشرق 
علــى الســوق ، وتضــم وكالة 

الطاقــة الدوليــة اكثــر الدول 
اســتهالكا للنفط اخلام وعددها 

29 دولة .
وناقشــت حلقة اخرى في قسم 
في  واملصرفية  املاليــة  العلــوم 
كليــة االدارة واالقتصاد بجامعة 
البصــرة بحثا بعنــوان إمكانية 
تســعير العقــود اآلجلة للنفط 
في دول اخلليــج العربي  للدكتور 
احمد جبر ســالم ، وبني الباحث 
أنه بالرغم من وجود نسبة كبيرة 
من احتياطي النفط في منطقة 
في  وبالتحديد  األوســط  الشرق 

انها  اال  العربــي  اخلليج  منطقة 
اآلجلة  العقــود  لســوق  تفتقر 
للنفط بشكل عام والتسعير من 
خالل هذه العقود بشكل خاص .

في  االعمال  ادارة  وناقش قســم 
بحث  واالقتصــاد  اإلدارة  كليــة 
الدبلوم العالي املوســوم )عوامل 
النجاح احلرجــة وتأثيرها في اداء 
االحتادي(  املاليــة  الرقابــة  ديوان 
الرقابة  ديوان  في  ميدانية  دراسة 
تدقيــق  دائــرة  املاليةاالحتــادي/ 
املنطقة الثانية - بصرة ، لطالب 
تخطيــط   - العالــي  الدبلــوم 

اســتراتيجي  حيــدر علي لفتة 
الدرويش  .

الكشــف  الى  البحث  ويهــدف 
عن اهم عوامــل النجاح احلرجة 
التي تكون ذات تأثير مباشــر في 
املالية  الرقابة  ديــوان  مكون  اداء 
االحتادي من ) الدعــم احلكومي ، 
دعــم االدارة العليا ، آلية العمل ، 
الثقافة والديــن ( وما لها من اثر 
الدوائر  اداء فرقه العاملة في  في 

احلكومية .
وناقش قسم االقتصاد في كلية 
اإلدارة واالقتصاد بجامعة البصرة 

العالي  الدبلــوم  بحــث  ايضــا 
املوســوم ) آليات تسعير النفط 
اخلام املصظر فــي العراق للمدة 
مــن 2003 / 2016 دراســة حالة 
شركة )ســومو( لطالبة الدبلوم 
اقتصاديات طاقة علياء   - العالي 
عبد االمير ابراهيم وبأشراف أ.م.د. 

شعبان صدام االمارة .
وبينــت الباحثة ان البحث يهدف 
الــى التوصــل الى ان االســعار 
التي يبيع بها العراق هي اســعار 
مماثلــة لالســعار العامليــة بعد 
اخذ الفروقات في االســعار جراء 

االختــالف فــي نوعيــة النفط 
حســب التصنيفــات العامليــة 
واالســعار  النفــوط  لنوعيــات 
املرجعية املعتمدة من قبل الدول 
املصدرة للنفط سواء في اوبك ام 

خارجها .
الباحثة ان مشــكلة  واضافــت 
قدرة  تتمثل في مــدى  البحــث 
الشركة املصدرة للنفط العراقي 
)ســومو( في حتديد اسعار عادلة 
للنفط العراقــي مبا يحقق اعلى 
التقلبات  ظــل  فــي  االيــرادات 

السائدة في السوق النفطية .

ندوات عن تطور الصناعة النفطية والعقود اآلجلة للنفط في دول الخليج العربي
أقامتها كلية اإلدارة واألقتصاد في جامعة البصرة

ص

 عانت البيئة العراقية 
كثيرا من جراء 

العمليات النفطية 
والغازية وبما أفضى 

الى تلوث كبير 
لعناصر البيئة شتى 

)الماء والهواء 
والتربة( بحفر االبار 

النفطية 

جانب من ندوة  تطور الصناعة النفطية وانعكاساتها البيئية في العراق
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تجهيز ونصب ميزان 
جسري لصالح مصافي 

الشمال 
بغداد - الصباح الجديد:

اعلنت الشــركة العامة للفحــص والتأهيل 
الصناعة  وزارة  احــدى شــركات  الهندســي 
واملعــادن عن تعاقدهــا مع شــركة مصافي 
النفط لتجهيز ونصب  التابعة لوزارة  الشمال 
ميزان جسري ســعة ) 120( طنا في مستودع 

مصافي الصينية .
وقال مديــر عام الشــركة املهنــدس عصام 
كاظم جبارة ان الشــركة تقوم ايضا بتصنيع 
الهيكل احلديدي وجتميــع االجزاء امليكانيكية 
االماكن  فــي  تنظيمها  واعــادة  وااللكترونية 
اخلاصــة بالتشــغيل للميــزان اجلســري في 
املســتودع التابع لشركة مصافي الشمال في 
محافظة صالح الدين وما زال العمل مستمرا 
لتنفيــذ الفقرات اخلاصة باالســس والقواعد 

املتعاقد عليها .
من جانب اخر ذكر املدير العام ان الشركة قامت 
بتصنيع ســيت بوش كالند الطواحني عدد ) 2( 
وعلى دفعتني لصالح معمل اســمنت الكوفة 
ضمن اعمــال التأهيل والصيانــة والتصليح 
العمار البنى التحتية بعد استحصال موافقة 
املعمل بالتصنيع ودراسة اخملططات ، موضحا ان 
الشركة متتلك ورشة هندسية فنية متكاملة 
حتتوي على مكائن ومعدات كالسيكية ومنطية 
ومبرمجة تعمل بنظام ) PLC ( على وفق احدث 

التقنيات املتطورة واحلديثة .
فيما تواصل املالكات الهندســية في الشركة 
املراحل االخيرة ألســتكمال أعمــال التقييم 
اخلارجي ألنبــوب تصدير النفط اخلام ) بزركان – 
فــاو ( حجم ) 28أجن( وبطــول ) 293( كم والذي 
ميتد من مجمع بزركان في محافظة ميســان 
ولغايــة مجمع الفاو النفطــي في محافظة 
البصرة مبينا التقييم لسالمة طبقة التغليف 
اخلاصة باالنبوب اضافة الى حتديد مواقع الضرر 
لوضع املعاجلات املناســبة التي تضمن أطالة 

عمر االنبوب .

صيانة محطات الرفع 
والضخ لوحدات 

المعالجة في نينوى
بغداد - الصباح الجديد:

تواصــل وزارة االعمــار واالســكان والبلديــات 
واالشــغال العامة اعمالها اخلدمية في صيانة 
محطات الرفــع والضخ لوحــدات املعاجلة في 

محافظة نينوى.
وذكر املركز االعالمي للــوزارة ان مديرية مجاري 
نينــوى التابعة ملديريــة اجملــاري العامة احدى 
تشــكيالت الوزارة تواصل اعمالها اخلدمية في 
حي ) الشرطة و اخلرازي و احلدبـاء و الصندوقي و 
باب سنجار ومعاجلة اخلضراء و معاجلة اليرموك( 
, فضال عن معاجلة االختناقات احلاصلة في حي 
االنتصار )شــارع 60( وحي الزهراء قرب مدرسة 
الزيتــون ومعاجلة االختناق في دورة العبادي وفي 
دوميز قرب مضخة املاء وسوق النبي يونس وحي 

سومر قرب وادي الشور وفي شقق اخلضراء .
كما اعلنت الوزارة اجناز تنفيــذ اعمالها بأعادة 
تأهيل )تبليط وأكساء( شارع اخلضراء في مركز 

مدينة سامراء التابعة حملافظة صالح الدين .
وذكــر املركــز االعالمــي للــوزارة ان املالكات 
الهندســية والفنية في مديرية بلدية سامراء 
التابعة ملديرية البلديات العامة أحدى تشكيالت 
الــوزارة اجنزت تنفيذ أعمالها بتبليط وأكســاء 
الشارع الفاصل بني حي اخلضراء وحي الشرطة 
فــي مركز مدينة ســامراء التابعة للمحافظة 
حيث تأتي هذه االعمال ضمن املوازنة التشغيلية 

لبلدية سامراء للعام احلالي .
وبني املركز االعالمي ان اعمال األكساء شملت 
قشط طبقة األسفلت القدمي املتضرر ومعاجلة 
احلفر والتخســفات إضافة إلى معاجلة أنابيب 
املاء واجملاري املتكســرة وفــرش طبقة جلمود 
التبليط وبطول  ملرحلة  واحلصى اخلابط وصوالً 
أجمالي )650( م.ط ، مشــيراً إلــى أن مديرية 
بلديات صالح الدين تواصل أعمالها ومشاريعها 
اخلدمية في جميع األقضية والنواحي وذلك من 

اجل االرتقاء بالواقع اخلدمي للمدينة .
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بغداد - الصباح الجديد:

والشــؤون  العمــل  وزيــر  بحــث 
محمــد  املهنــدس  االجتماعيــة 
شياع الســوداني مع البنك الدولي 
التحضيرات واالســتعدادات اجلارية 
لتنفيــذ املشــروع الطــارئ لدعم 
االســتقرار والصمود في احملافظات 
حققتــه  ومــا  احملــررة  واملناطــق 
الوزارة في تطبيــق برنامج احلماية 

االجتماعية. 
الوزير خالل لقائه بعثة البنك  وقال 
الدولــي ان املشــروع الطارئ لدعم 
االســتقرار يتطلــب مــن جميــع 
املؤسســات احلكوميــة واملدنيــة 
والدينيــة اخذ دورها في انضاج هذا 
املشــروع لغرض البدء بتنفيذه بعد 

اكمال االجراءات القانونية كافة. 
العالقة  ذات  اجلهــات  الوزيــر  ودعا 
ومنها احملافظات الى شرح مضامني 
متطلباتهــم  لتحديــد  املشــروع 
واالسهام في تنفيذ مشاريع الوزارة 

بالتعــاون مع املنظمــات الدولية ، 
مشيرا الى ان الوزارة حققت خطوات 
قانون  تنفيــذ مضامني  عملية في 
احلماية االجتماعية رقم 11 لســنة 
واالمكانيات  القــدرات  برغم   2014
املتواضعة لديها، وفي ظل الظروف 
االقتصادية احلرجة للبالد متكنت من 

تلبية حاجات االسر الفقيرة. 
الوزارة حققت  ان  السوداني  واضاف 
تقدما فــي تطبيق جتربة التحويالت 
برنامج  ضمن  املشــروطة  النقدية 
بغداد  فــي  تنفيذه  يجــري  جتريبي 
منطقــة الصــدر/2 حصــراً وبعد 
جناحها سيجري اعمام هذه التجربة 
اجراء  بعــد  احملافظات  بقيــة  على 
لقاءات مشتركة مع اللجان الفنية 
التي شــكلت في احملافظات لغرض 
تقدمي دراسة ومناقشة االمور كافة 
االكثر  املناطق  الوزارة وحســب  مع 

فقرا.  
تنفيذ مشــروع  ان  الوزير  واوضــح 
احلماية االجتماعية يعتمد بالدرجة 
االساس على الباحثني االجتماعيني 

واســاليب  باتباع طرق  قاموا  الذين 
اكثر تطورا في اســتهداف االســر 
الفقيــرة، وذلــك بعــد تدريبهــم 
ومشــاركتهم في اكثر من دورة عن 
كيفية متابعة املستفيد واالسر في 

هذا املشروع.  
البنك  بعثــة  اشــادت  جانبها  من 
الدولــي بجهــود الوزيــر ومالكات 
الوزارة في حتقيق اجنازات كبيرة على 
مســتوى ملف احلماية االجتماعية 
املاضيــني خاصة  الشــهرين  خالل 
في تنفيذ جتربــة الدفعات النقدية 
املشــروطة وجتاوز بعض املشكالت 
والعقبات مع االسر املشمولة بهذا 

املشروع. 
بعثة  التقــت  متصل،  ســياق  في 
دائرة املشــاريع  الدولي مدير  البنك 
الــوزارة املهندس عزيز  واالعمار في 
مراحل  مناقشــة  وجرت  ابراهيــم 
لدعم  الطــارئ  املشــروع  تنفيــذ 
االســتقرار والصمود في احملافظات 
واملناطق احملررة واعداد دليل تشغيلي 
خاص باملشــروع ، إذ اشــار ابراهيم 

الى ان الــوزارة وبالتعاون مع اللجان 
الفرعيــة فــي احملافظــات اكملت 
استعداداتها اخلاصة باملشروع وهي 
بانتظار املوافقات الرسمية من وزارة 

املالية. 
ان  ابراهيــم  املهنــدس  واوضــح 
الــوزارة ســتجري زيــارات ميدانية 
الى احملافظات املشــمولة باملشروع 
وبحث  اجلارية  االستعدادات  ملتابعة 
امكانية اشــراك االطــراف املعنية 
ملتابعة العمــل والتأكد من االجناز ، 
الدولي سيطلق  البنك  ان  الى  الفتا 
دليال تشــغيليا منتصف آب املقبل 
فيما ســتتولى الوزارة اعداد خطة 

اعالمية خاصة باملشروع. 
يذكــر ان املشــروع الطــارئ لدعم 
ســيقدم  والصمــود  االســتقرار 
احملررة ضمن سبع  للمناطق  خدماته 
محافظات هي )نينوى، وصالح الدين، 
واالنبــار، وكركوك، وديالــى، وبغداد، 
وبابــل( ، وتتضمن اخلدمــات الدعم 
النفسي واملادي لتلك املناطق وتنفيذ 

برنامج النقد مقابل العمل.

تقرير

العراق والبنك الدولي يبحثان دعم االستقرار في المناطق المحررة

املناطق احملررة

بغداد - الصباح الجديد:
للمعارض  العامة  الشركة  اعلنت 
في  العراقية  التجاريــة  واخلدمات 
وزارة التجــارة عــن انطالق معرض 
الرعاية الصحية الشــامل بدورته 
الثانية يوم غد اخلميس مبشــاركة 

عربية ودولية ومحلية واسعة .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
املعرض  ان  حــامت  محمد  هاشــم 
ســيقام برعاية املفوضيــة العليا 
حلقــوق االنســان و نقابــة اطباء 
االسنان في العراق وتنظيم شركة 
املعارض  لتنظيم  برستيج  الهيبة 
 )٢٨-٢٩-٣٠( وللفتــرة  واملؤمتــرات 
ارض معرض  وعلــى  اجلاري  حزيران 

بغداد الدولي.
واضــاف املديــر العــام ان املعرض 
ســيحظى مبشــاركة واسعة من 
الدول العربية واالجنبية بشركاتها 
الرصينة ومنها ) املانيا، تركيا، ايران، 
لبنان، هولندا ( اضافة الى مشاركة 
الشــركات احملليــة املتخصصــة 
، مبينــا ان  فــي اجملــال الطبــي 
املعرض ســيتخلله اقامة الندوات 
قبل  مــن  العلميــة  واحملاضــرات 
من  واســع  وبحضور  الطب  خبراء 
قبل مدراء املستشــفيات واالطباء 
وطلبة اجلامعات العراقية مبختلف 

االختصاصات
ولفت املدير العــام الى ان املعرض 

يعد حدثا مهما كونه يســتقطب 
في  واخملتصة  الرائــدة  الشــركات 
مجــال الطــب والتعــرف علــى 
نتاجاتها وامكانية االســتفادة من 
الى  اضافة  احلديثــة  التكنولوجيا 
تبــادل اخلبرات من اجــل النهوض 

بالواقع الصحي العراقي. 
العام  املدير  وفي ســياق اخر لفت 
الى ان مالكات شركته العامة في 
قسم االستيراد استنفرت طاقاتها 
في اثناء وبعد اوقات الدوام الرسمي 
بســاعات طويلة وخالل ايام العيد 
املواطنني  معامــالت  الجناز  الفائت 
وبشــكل دقيق وســريع منعا من 

التأخير بسبب تزايد املراجعني .

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت امينة بغــداد الدكتورة 
ذكرى علوش عن استثمار مالكات 
واالعتماد  لوارداتها  بغــداد  امانة 
الذاتــي ومعامل  اجلهــد  علــى 
إلكساء  لها  التابعة  االســفلت 

مناطق العاصمة بغداد .
واطلعت الدكتــورة علوش خالل 
أعمال  لهــا على  جولة ميدانية 
اإلكســاء لعــدد من الشــوارع 
العاصمة  مــن  الرصافة  بجانب 

بغداد .
واالعالم  العالقات  مديرية  وذكرت 
ان »امينــة بغــداد اطلعت خالل 
جولة لها على ســير العمل في 
ضمن  الكرامة  شــارع  اكســاء 
قاطع بلدية الصدر الثانية بطول 

كيلــو مترين بطبقتي اســفلت 
تعديلية وسطحية مبساحة )50( 
الف م2 ووجهت بتكثيف اجلهود 
الجناز العمل خالل العشــرة ايام 

املقبلة ».
واضافت امينة بغداد انها اطلعت 
ايضا على املراحــل النهائية من 
اعمال اكســاء شــارع )20( )ابو 
علي ( مبنطقة سبع قصور بطول 
ســطحية  بطبقتني  )1000(متر 
 )771( وتعديلية وشــوارع محلة 
مبنطقة حــي النصــر بواقع )9( 
والعمل  منهــا   )3( اجنز  شــوارع 
مستمر إلكمال الستة األخرى ».

كما نفــذت امانة بغداد بالتعاون 
مع قيادة عمليــات بغداد حملة 
الكونكريتية في  احلواجــز  إلزالة 

ساحة املتحف ضمن قاطع بلدية 
مركز الكرخ .

واالعالم  العالقات  مديرية  وذكرت 
ان » اقســام التجاوزات والنظافة 
قيادة  بالتعــاون مــع  والزراعــة 
املرور  ومديريــة  بغــداد  عمليات 
العامة قامــت بحملة كبرى في 
ســاحة املتحف إلزالــة احلواجز 
بســياج  احمليطة  الكونكريتيــة 
تشكيالت  احدى  املنصور  شركة 

وزارة اإلسكان واإلعمار .«
النظافة  اقســام  ان«  واضافــت 
البلدية قامت  بالدائــرة  والزراعة 
بحملة لرفــع اخمللفات واالنقاض 
التي خلفتها أعمال إزالة احلواجز 
الكونكريتية بإستعمال اجلهدين 

اآللي والبشري .«

غدا الخميس.. انطالق معرض
 الرعاية الصحية الشامل 

أمينة بغداد تّطلع على أعمال 
اإلكساء لشوارع العاصمة

بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة 

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت وزارة التربية ورشة تدريبية 
حول مشــروع االدارة املستندة في 
مديريتهــا في الكــرخ / الثانية ، 
وذلــك ضمن التعــاون الدولي مع 

للطفولة  املتحــدة  االمم  منظمة 
الواقع  اليونسيف من اجل تطوير 

التربوي في املدارس .
وأوضــح املكتب اإلعالمــي للوزير 
أن تربيــة محافظة بغداد الكرخ / 

الثانية اقامت الورشــة التدريبية 
االدارة  ملشــروع  الثالثة  املرحلــة 
األعداد  قســم  فــي  املســتندة 
والتدريــب التابع لها ومبشــاركة 
نظيراتها في الكرخ األولى والثالثة 

، وضمت الورشــة 101 متدربا من 
كال اجلنســني مــن ادارات املدارس 
واملعلمني  االباء  ورؤســاء مجالس 
للمدارس املشمولة ، مبيناً الهدف 
اإلدارة  التعريــف بنظام  منها هو 

املســتندة علــى املدرســة الذي 
تضمــن منح صالحيــات ادارية و 
مالية إلدارة املدرسة لتطوير الواقع 
املشــمولة  املدارس  التربــوي في 
من خالل خطــة تطويرية وضعت 

بحســب االولويات مــن قبل ادارة 
املدرسة و مجالس االباء واملعلمني 
للوصــول الــى معاييــر املدارس 
الصديقة للطفل مبشاركة اجملتمع 

احمللي واملنظمات الدولية .  

ورشة تدريبية عن مشروع اإلدارة المستندة في الكرخ/2 
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف الدولية 
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متابعة الصباح الجديد

واالســكان  االعمــار  وزارة  تواصــل 
والبلديات واالشــغال العامة تنفيذ 
حمالت خدمية كبــرى في عدد من 
االقضيــة والنواحي التابعة حملافظة 

نينوى .
وذكــر املركــز االعالمي للــوزارة ان 
مديرية بلديات نينوى التابعة ملديرية 
تشــكيالت  إحدى  العامة  البلديات 
الوزارة نفذت حمالت خدمية واسعة 
شــملت رفــع النفايــات واألنقاض 
ونقلها إلى مواقــع الطمر الصحي 
خارج املدن ، أضافــة إلى تنفيذ عدد 
من املشــاريع اخلدمية وتأمني إيصال 
املواطنني  إلــى  الضرورية  اخلدمــات 

كافة 
احلمالت  أن  االعالمــي  املركــز  وتابع 
اخلدميــة تنفــذ في ناحيــة برطلة 
وتلكيــف واحلضــر وحمــام العليل 
تتضمن عددا من املشــاريع اخلدمية 
وتأهيل املعبر املائي في قضاء احلضر 
بعد إن جرفته ميــاه األمطار إضافة 
إلى تأهيل مقرات ومدارس حكومية 
وتنظيف السوق العصري في احلضر 
وتأهيل أسواق الشــفاء وبواقع )32( 
العليل  ناحيــة حمــام  فــي  محال 
املرآب ودور  البلديــة ودور  دور  وتأهيل 

املستوصف في حمام العليل.
وتابــع املركــز االعالمــي ان احلملة 
وامالك  احملال  تأهيــل  ايضاً  تضمنت 
البلدية بواقــع )14( محال في قضاء 
 ( تلكيف بالتنســيق مــع منظمة 
UNDP ( إضافــة إلى تنظيف وكنس 
الشوارع الرئيسة والفرعية في مركز 
ناحيــة ربيعة في شــوارع الكهرباء 
والســوق العصري ورفــع ) 8( اطنان 
من النفايــات فيها وحمــالت لرفع 
الســكراب وفتح الشوارع وردم احلفر 
الى  اضافة  واالنفاق  واملســتنقعات 
تســلم عدد مــن االليــات واملكائن 

التخصصية في بلدية احلضر.

من جانبه اعلن الوكيل الفني للوزارة 
املهندس جابر عبد خاجي احلســاني 
الوزارية  العمليــات  غرفــة  رئيــس 
املشتركة عن تنفيذ عدد من االعمال 

اخلدمية ملديرية مجاري نينوى .
وذكــر الوكيــل الفنــي ان غرفــة 
مديرية  فــي  املشــتركة  العمليات 
مجاري نينــوى التابعة ملديرية اجملاري 
العامــة احــدى تشــكيالت الوزارة 
التي شــكلت بناء علــى توجيهات 
وبتكليف مباشر من  الوزارء  مجلس 
قبل الوزير الدكتورة آن نافع اوســي 
تواصــل اعمالها اخلدمية في صيانة 

تخســفات شــبكات اجملاري في باب 
سنجار وحي الشفاء والزجنيلي وحي 
النجار , مشيرا الى ان املديرية تواصل 
اجملاري في  تأهيل عدد من شــبكات 
حي االصالح الزراعي وحي اجلد ستي 

وحي الرسالة وحي الصحة
واشــاد الوكيــل باجلهــود املبذولة 
واملتابعــة املســتمرة مــن غرفــة 
واللجان  الساندة  واجلهات  العمليات 
املشــرفة واملنفذة لرفــع التجاوزات 
على جانبي الطريق , داعياً املواطنني 
الى التعاون مع اللجان املشكلة حلني 

انتهاء العمل.

كمــا واصلت الــوزارة العمل باعادة 
اعمار جســر العناز الكونكريتي في 
قرض  من  بتمويل  االنبــار  محافظة 
الدولي الطــارئ إلعادة اعمار  البنك 
املناطق احملــررة بكلفة مليونني و598 

الف دوالر.
وذكر املركز االعالمي للوزارة ان مديرية 
طرق وجسور محافظة االنبار التابعة 
احدى  العامة  واجلسور  الطرق  لدائرة 
في  العمل  تواصل  الوزارة  تشكيالت 
جسر العناز الكونكريتي الذي يضم 
13 فضاء تعرضــت 5 فضاءات منها 
للدمار ، مبيناً ان اجلسر يقع على نهر 

الفرات في مدينــة عامرية الفلوجة 
ويســهم حــال اجنازه فــي اختصار 
الطريق الرابط بني املدينة والعاصمة 

بغداد الى نحو 40 كم. 
يذكــر أن مديريــة طــرق وجســور 
االنبار باشرت في املشروع  محافظة 
2018/4/22 وهو يســير على  بتاريخ 
وفق البرنامج الزمني املعد له وضمن 
ومن  املطلوبة  الفنيــة  املواصفــات 
املؤمل اجنازه بعد عام واحد من تاريخ 

املباشرة.
الوزارة العمل في مشــروع  وتواصل 
إعــادة أعمار وبناء مدرســة إعدادية 

الصقالوية بتمويل من صندوق إعادة 
أعمار املناطق املتضررة من العمليات 

اإلرهابية بكلفة مليار دينار.
للــوزارة  االعالمي  املركــز  وذكــر 
ان شــركة الفــاو العامــة احدى 
العمل  تواصل  الوزارة  تشــكيالت 
في مدرسة الصقالوية التي تتكون 
مــن بنايــة تضم طابقــني حتتوي 
على عدد مــن الصفوف واخملتبرات 
واخملازن وبناية اإلدارة ، مشــيرا الى 
ان العمل يشمل اإلعمال الصحية 
والكهربائية كافة ، اذ بلغت نسبة 

االجناز 68%.

حمالت خدمية كبرى في عدد من األقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى
إعادة إعمار جسر العناز الكونكريتي في األنبار

 تنفذ الحمالت 
الخدمية في ناحية 
برطلة وتلكيف 
والحضر وحمام 
العليل وتتضمن 
عددا من المشاريع 
الخدمية وتأهيل 
المعبر المائي في 
قضاء الحضر بعد إن 
جرفته مياه األمطار

حمالت خدمية

التربية تناقش منهج 
اللغة الفرنسية للصف 

السادس اإلعدادي

التجارة تستنفر 
اسطولها لمناقلة 100 

ألف طن من الحنطة 

الموارد المائية تواصل 
أعمال التنظيف 
للجداول في بابل

بغداد - الصباح الجديد:
عقدت وزارة التربية ندوة حوارية ملناقشــة منهج 
اللغة الفرنسية للصف السادس االعدادي تهدف 
الى حل املشــكالت التي تواجــه الطالب من جه 
واملدرس من جه أخرى وجلميع املناهج الدراســية 
والذي ينعكس أيجاباً علــى العملية التربوية في 

البالد .
وأوضح املكتب اإلعالمي للوزير أن شــعبة مناهج 
اللغة االجنليزيــة واللغات االجنبية االخرى / اللغة 
الفرنســية في املديرية العامة للمناهج نظمت 
ندوة حوارية فيما يخص منهج اللغة الفرنســية 
للصف الســادس االعدادي ، كاشفاً احملاور التي مت 
مناقشــتها حول حجم محتوى املنهج ومالءمته 
لعدد احلصص ، إضافة الى املشــكالت التي تواجه 
الطالــب واملــدرس ، عالوة على ذلــك التداول عن 
موضوعــة األســئلة الوزارية ومــا يتعلق بها من 
صعوبات ومشــكالت تؤثر في حتصيــل الطلبة ، 
هذا وقد شهدت اجللسة حضور متثل مبديرة قسم 
العلوم االنسانية و مسؤولة شعبة مناهج اللغة 
االجنليزية واللغــات االجنبية االخرى فــي الوزارة 
وأعضاء من الشــعبة ومنسقي اللغة الفرنسية 
في املديريات العامة للمحافظات كافة ، فضالً عن 

عدد من مدرسي هذه املادة . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت دائرة التخطيط واملتابعه بوزارة التجارة 
عن استنفار اسطولها ملناقلة اكثر من) 100( 

الف طن من احلنطه االميركية واالسترالية. 
واوضحت مديــر عام الدائرة ابتهال هاشــم 
صابــط بانهــا وجهــت اقســام النقل في 
الشركات من خالل قسم النقل املركزي احد 
تشــكيالت هذه الدائره وذلك بضرورة توجيه 
شاحناتهم الى ميناء ام قصر اجلنوبي ملناقلة 
باخرة احلنطة االميركيــة والبالغة حمولتها 
٥٢٥٠٠ طــن وكذلــك االســترالية والبالغة 
حمولتها ٥٢٥٠٠ طــن الى جميع محافظات 
املعدة من  التسويقية  الوطن وحسب اخلطة 

قبل الشركة العامة لتجارة احلبوب .
وشــددت املدير العام على جلــان املتابعه في 
القســم املذكــور علــى التواجــد واملتابعة 
امليدانية حلركة االســطول ذهابــا وايابا الى 
امليناء من اجل ســرعة وصول املادة الى مواقع 

التفريغ .

بابل - الصباح الجديد:
واصلــت مديرية املوارد املائية/ شــعبة ري احملاويل 
تنظيف جدول احملاويل بهدف تأمني احلصص املائية 
وايصال امليــاه لذنائب اجلدول وتضمن العمل ازالة 
الترســبات الطينية املتراكمة ونبات الشــمبالن 
والنباتــات االخرى الضــارة اذ اســتعملت آليات 

متخصصة اضافة الى االليات الساندة لها .
كما واصلت  املديرية  وبالتنســيق مع ادارة صيانة 
مشــاريع الري والبزل في احملافظة اعمال تنظيف 
جدولي احلاوي والهاشــمية بهــدف ايصال املياه 
الى ذنائب اجلدول وتضمن العمل ازالة الترســبات 
املتراكمة ونبات الشــمبالن والقصب  الطينيــة 
حيث استعملت االليات املتخصصة لذلك اضافة 

الى االليات الساندة لها .

بغداد - الصباح الجديد:
لتجارة  العامة  الشــركة  أعلنت 
احلبوب فــي وزارة التجارة عن جتاوز 
الكميــات املســوقة فــي املراكز 
التســويقية حملافظتــي كركوك 
ونينوى لـ 67 الف طن للموســم 
التسويقي احلالي حملصول احلنطة.

وقال مديــر عام الشــركة نعيم 
الكميات  هــذه  أن  املكصوصــي 
كانت موزعة للمراكز التسويقية 
في كركوك 28 ألــف طن واملراكز 
التسويقية في نينوى 39 ألف طن 

ومن أنواع احلنطــة الناعمة درجة 
أولــى ودرجة ثانيــة واحلنطة من 

الدرجة الثالثة .
وفي ســياق آخر لفت املكصوصي 
إلى أســتمرار فرع املثنى بتجهيز 
املطاحن أضافــة إلى جتهيز وكالء 
احلصة التموينية بالرز املســتورد ، 
اجملهزة ملطاحن  الكميات  بلغت  اذ 
الفــرع 4474 طنا أمــا الكميات 
اجملهزة للوكالء من الرز املســتورد 

قد بلغت 1574 طنا
ولفــت املدير العام الــى مواصلة 

مالكات الشــركة في خان ضاري 
إلــى تســلم وتفريــغ احلنطــة 
األميركيــة الواردة فــي ميناء أم 
قصر لغرض جتهيــز املطاحن من 
تلــك املــادة ، اذ بلغــت الكميات 
املتســلمة  من احلنطة أكثر من 
) 40( الفا و380 طنا واألســترالية 
أكثر من )297 ( الفا و660 طنا أما 
للمطاحن  اجملهزة  احلنطة  كميات 
لدى  املعتمدة  اخللطات  وحســب 
شــركته كانت ) 225 ( الفا و600 

طن .

بغداد - الصباح الجديد:
ناقش الدكتور عبد الغني ســعدون 
الســاعدي مدير عــام دائرة صحة 
افتتاح  في  االخيرة  املراحل  الرصافة 
الردهــات اخلاصة بالعناية  عدد من 
املركــزة  اخلاصة باالطفــال اخلدج 
في   )NICU,PICU( الــوالدة  وحديثي 
عــدد مــن املستشــفيات اخلاصة 

باالطفال . 
واوضــح املدير العام  خالل ترؤســه 
اجتماعا جمللس االدارة ان افتتاح هذه 
تخفيف  فــي  الردهات سيســهم 

املواطنني في مناطق عديدة  معاناة 
من بغداد ســيما في مجال العناية 
باألطفــال  اخلاصــة  التنفســية 
وســتكون هذه الردهــة هي معززة 
إلى ردهة العناية التنفسية اخلاصة 

باألطفال.  
وقال املدير العــام ان الدائرة عملت 
والول مــرة  وصول أجهــزة حديثة 
متطورة الى املستشــفيات اخلاصة 
حاضنات  منهــا  اخلــدج  باالطفال 
اطفال مضاعفة العزل وجهاز تثبيت 
رأس اجلنني وجهــاز الفحص الفوري 

الدماغ  تخطيط  وجهــاز  للصفراء 
املبكر لألختالجات  من  الكشف  ذو 
أفضــل خدمة  الى  الوصــول  اجل 

طبية لالطفال حديثي الوالدة.. 
وكان مجلس اإلدارة قد ناقش العديد 
من املواضيع منها الزيارات امليدانية 
وأهمية االرتقــاء باخلدمات الطبية 
والصحية والفندقية في املؤسسات 
الصحية من خالل الزيارات امليدانية 
املعوقــات  وتشــخيص  ومتابعــة 
التــي تعوق العمل مــن اجل حلها 

وتذليلها.  

مراكز كركوك ونينوى التسويقية 
تتسلم 67 ألف طن حنطة 

افتتاح ردهات العناية التنفسية
 الخاصة باألطفال الخدج 

بغداد - الصباح الجديد:
والفنية  الهندســية  املالكات  تواصل 
الطاقة  لنقــل  العامة  املديريــة  في 
اعمال  الوسطى  املنطقة  الكهربائية 

تأهيل محطة  شمال غرب بغداد 400 
ك.ف املنفذة من قبل شــركة جنرال 

الكتريك االميركية.
وقال املتحدث الرســمي باســم وزارة 

الكهربــاء الدكتــور مصعب ســري 
املــدرس ان االعمــال تضمنت نصب 
األخــرى  وامعــدات   GIS معــدات  
400 ،132،11 (ك.ف, الى  للمحــوالت) 

جانب نصــب  كانتريــات 132ك.ف و 
استمرار العمل بربط القابلوات داخل 
احملطة, فضالً عــن إمالء الغاز وفحص 
 )   GIS132،400( للمنظومــة  الغــاز 

وفحص العازلية جملاميع القوى, اضافة 
الــدورة وفحص  قواطع  الى فحــص 
محــوالت التيار وجميــع الفحوصات 
الفولتيــة ومــلء الزيــت والفلتــرة 

للمحوالت, حيث وصلت نسبة اإلجناز 
الكلي املدنــي والكهربائي )%60( ومن 
املؤمل إكمــال العمل بعد شــهرين 

التشغيل اجلزئي للمحطة.

كهرباء الوسطى تواصل تأهيل محطة شمال بغداد 400 ك ف
تصنيع معدات ربط ) ترامل ( ألمنيوم
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتهدفت غارة جوية منســوبة إلسرائيل 
منطقة قرب مطار دمشق الدولي بحسب ما 
أوردت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( 
الثالثاء. وأعلن املرصد الســوري حلقوق  امس 
اإلنســان أن »صاروخني إسرائيليني استهدفا 
مستودعات أســلحة حلزب اهلل اللبناني قرب 

املطار«.
وأشــارت ســانا في خبر عاجل إلى »سقوط 
صاروخــني إســرائيليني في محيــط مطار 
دمشق الدولي« جنوب شــرق العاصمة، من 
دون أن توضح طبيعة املوقع املستهدف أو إذا 
كان القصف قد تسبب بأي خسائر بشرية أو 

مادية.
كما ذكر التلفزيون الرســمي الســوري في 
وقــت متأخر امس االول االثنــني أن صاروخني 
إســرائيليني سقطا في محيط مطار دمشق 
الدولي. ولم يشر التقرير ملزيد من التفاصيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكر املتحدث باســم اجليــش الوطني الليبي 
أحمد املسماري، أن تســليم احلقول واملوانئ 
النفطية فــي الهالل النفطي للمؤسســة 
الوطنية للنفــط، يهدف حلرمــان اجلماعات 

اإلرهابية من مصادر متويل نشاطها.
وقال املســماري في مؤمتر صحفي امس االول 
االثنــني: »اجملموعــات اإلرهابيــة حتصل على 
الدعم املالــي واآلليات واألســلحة والذخائر 
اتفاقيات مع املرتزقة التشــاديني من  وتعقد 

أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه«.
وأضاف: »القرار جاء بعد مشــاورات بني قادة 
القوات املســلحة ودراسة املوضوع من كافة 
النواحــي وبعد التقاريــر اخملتلفة التي أكدت 
أن اإلرهابيني يتم متويلهم من عائدات النفط 

الليبي«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعــت الواليات املتحــدة امــس االول االثنني 
السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات لتعزيز 
الدميقراطية إثر فوز الرئيس رجب طيب أردوغان 
التي  االنتخابات  والتنمية في  العدالة  وحزبه 
جرت األحد املاضي. ولم تهنئ واشــنطن حلد 
اآلن أردوغان واكتفت وزارة اخلارجية األميركية 

بالقول إنها حتترم قرار الناخبني األتراك.
وصرحت املتحدثة باســم الرئاســة ســارة 
ساندرز للصحافيني »نحن نعمل على حصول 
اتصال بني الرئيس )األميركي(والرئيس التركي 
للتأكيــد مجددا علــى عالقتنــا الوثيقة«. 
وتابعت »نشــجع تركيا علــى أخذ خطوات 
لتعزيز الدميقراطية ومواصلة التقدم نحو حل 

املسائل في العالقات الثنائية«.
ولم تهنئ واشنطن أردوغان رسميا بعد فوزه 
بوالية رئاســية جديدة من الدورة األولى، كما 
أن ردود الفعــل األميركية األولــى على هذا 

االنتصار اتسمت بالفتور.
وتعتبر الواليــات املتحدة وتركيا حليفتان في 
إطار حلف شــمال األطلسي لكن عالقاتهما 

تشهد توترات شديدة منذ عامني.

غارة منسوبة إلسرائيل 
تستهدف مستودعات 

لألسلحة قرب مطار دمشق

تسليم المنشآت 
النفطية لـ«المؤسسة 

الوطنية« غايته تجفيف 
مصدر تمويل االرهاب

واشنطن تدعو أنقرة إلى 
»تعزيز الديمقراطية« 

متابعة ـ الصباح الجديد:

مــن  بدعــم  بريطانيــا  قدمــت 
لتوسيع  اقتراحا  الغربيني  حلفائها 
األسلحة  حظر  منظمة  صالحيات 
الكيميائيــة عبر منحها ســلطة 
حتديد اجلهات املســؤولة عن شــن 
هجمات باألســلحة الســامة في 
مبادرة أشعلت مواجهة جديدة مع 

روسيا.
وبــدأ اجتماع في الهــاي في وقت 
يتوقع أن يكشف مفتشو املنظمة 
الدوليــة النقــاب عــن تقرير طال 
انتظــاره بشــأن هجــوم مفترض 
بغازي الســارين والكلور استهدف 
مدينة دوما الســورية في نيســان 
وقتل على اثره 40 شخصا بحسب 

مسعفني وعناصر انقاذ.
البريطاني  وزير اخلارجية  وســيقود 
بوريس جونســون الوفد البريطاني 
للجلسة اخلاصة في الهاي لـ«مؤمتر 
الدول األطراف« التابع ملنظمة حظر 
األسلحة الكيميائية واملسؤول عن 
رسم سياساتها بينما القى خطابا 

خالل جلسة امس الثالثاء.
وأفاد الوفــد البريطاني في تغريدة 
»نريــد تقويــة املنظمــة املكلفة 
األســلحة  حظر  على  باإلشــراف 
الكيميائيــة«. وأضاف »نريد متكني 
منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
لتحديد املســؤولني عن الهجمات 

باألسلحة الكيميائية«.
ودعت لنــدن إلى احملادثــات اعضاء 
الدول األطــراف غداة هجوم  مؤمتر 
بغاز لألعصاب اســتهدف العميل 
سيرغي  الســابق  املزدوج  الروسي 
سكريبال وابنته في مدينة سالزبري 

اتهم الغرب روسيا بتدبيره.
وتصاعــد القلــق الدولــي جــراء 
االتهامات املتكررة بشأن استخدام 
الغازات الســامة في النزاعات في 
ســوريا والعراق إضافة إلى عملية 
اغتيال األخ غير الشــقيق للزعيم 
غاز  باستخدام  الشــمالي  الكوري 
أعصــاب نادر في مطــار كواالملبور 

اتهمت بيونغ يانغ بتنفيذه.
ويأتي ذلك وســط مخاوف من أنه 
رغــم اعتبارها محرمة دوليا بعدما 

فتكت بالقوات املشاركة في احلرب 
العامليــة األولــى، بات اســتخدام 
األســلحة الكيميائيــة القاتلــة 
أمــرا معتادا بشــكل تدريجي في 
ظل غياب أي آلية فعالة حملاســبة 

املسؤولني عن الهجمات.

*لم تعد هيئة من احلرب الباردة« 
وفي مســتهل اجللسة االفتتاحية، 
الوهاب  املؤمتــر عبــد  قــال رئيس 
الهجمات  املسؤولني عن  إن  بلوكي 
أن  »يجب  الكيميائية  باألســلحة 
تتــم معاقبتهــم بناء علــى أدلة 

صادقة وقوية«.
وأضاف »رغم اآلراء واملواقف اخملتلفة 
واملتباينة، نحــن جميعنا ملتزمون 
بالتعاون البناء )...( لتخليص العالم 

متاما من األسلحة الكيميائية«.
منذ  االجتماع  أجواء  التوتر  وســاد 

لوســائل  املفتوحة  احملادثــات  بدء 
اإلعالم امس الثالثاء. وستستكمل 
مغلقة  أبــواب  خلف  االجتماعات 
توقعات  وســط  األربعــاء  اليــوم 
بــأن تتواصل حتــى اخلميس ليتم 
التصويــت على مســودة املقترح 

البريطاني.
ونددت موســكو مبحادثــات الهاي 
حيث أكــد رئيس الوفد الروســي 
جورجــي كالمانــوف أن بــالده لن 
تدعم مســودة االقتراح البريطاني 
بها،  مقترح خاص  عن  وستكشف 
االنباء  بحســب ما ذكرت وكالــة 

الروسية »ريا نوفوستي«.
وقــال »نعتقد أن الســلطات التي 
ترغــب بريطانيا مبنحهــا ملنظمة 
حظــر األســلحة الكيميائية هي 
نفســها ســلطات مجلس األمن 
الدولــي، الذي يعد الهيئة الوحيدة 

التي لهــا احلق في اتخاذ قرارات من 
هذا القبيل«.

لكــن دوال أخــرى بينهــا فرنســا 
والواليات املتحــدة تؤمن بأن الوقت 

قد حان لتطوير دور املنظمة.
وقال دبلوماسي فرنسي طلب عدم 
الكشف عن هويته »يجب ان يتالءم 
األســلحة  حظر  منظمة  تفويض 
الكيميائيــة مــع حتديــات القرن 

الـ21«.
وأضــاف »كان ينظر إلــى )مهمة( 
التحقق بشكل مستقل من تدمير 
القوى الرئيسية خالل احلرب الباردة 
الكيميائية  األسلحة  من  خملزونتها 
في ســياق مختلف متاما )...( يجب 
أن يتم تكييف بنية منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية ومهامها مع 

الوضع احلالي«.

*ثقافة اإلفالت من العقاب
مــن أجل متريــره، يحتــاج املقترح 
البريطاني إلى أغلبية الثلثني علما 
أن نحــو 153 من اعضــاء منظمة 
الـ193  الكيميائية  األسلحة  حظر 
أفادوا أنهم ســيحضرون االجتماع، 

بحسب ما ذكرت تقارير.
لكن مصادر ذكرت أن روسيا تعمل 
حاليــا خلــف الكواليس حلشــد 

الدعم لهزمية املقترح.
النقض  حق  موسكو  واستخدمت 
)الفيتو( فــي مجلس األمن الدولي 
املاضــي النهاء مهمة  العام  أواخر 
جلنة ســابقة مشــتركة بني األمم 
املتحدة ومنظمة حظر األســلحة 
اجلهات  لتحديد  تهدف  الكيميائية 

املسؤولة عن الهجمات في سوريا.
وقبل انتهــاء تفويضها في كانون 
األول ، توصلــت اللجنــة املعروفة 

باســم »آلية التحقيق املشتركة« 
استخدم  الســوري  النظام  أن  إلى 
غــاز الكلور أو الســارين أربع مرات 
على األقل ضد املدنيني في ســوريا. 
واستخدم تنظيم الدولة اإلسالمية 

غاز اخلردل في 2015.
وقــال مدير عــام املنظمــة أحمد 
أوزومجو إنه »بإمــكان مؤمتر الدول 
األطــراف األســبوع املقبــل تبني 
العامة  قرار ملنح تفويــض لألمانة 
لوضــع بعض الترتيبــات لتحميل 
املسؤولية، وهو أمر بإمكان منظمة 
القيام  الكيميائية  األسلحة  حظر 

به من الناحية التقنية«.
وحذر مــن مخاطر عــدم التحرك 
الســماح  »ال ميكن  انــه  مؤكــدا 
باســتمرار ثقافــة اإلفــالت مــن 
العقاب عند تعلق االمر باستخدام 

األسلحة الكيميائية«.

في مبادرة أشعلت مواجهة جديدة مع موسكو

خالف بين الغرب وروسيا بشأن تعزيز
سلطات منظمة حظر األسلحة الكيميائية

توسيع صالحيات 
منظمة حظر 

األسلحة الكيميائية 
عبر منحها سلطة 

تحديد الجهات 
المسؤولة عن شن 
هجمات باألسلحة 
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متابعة ــ وكاالت :
ماتيو  اإليطالــي  الداخليــة  وزيــر  زار 
سالفيني أمس االول االثنني، العاصمة 
الليبيــة طرابلــس حيــث صــرح أنه 
سيقدم اقتراحاً إلى ليبيا بشأن معاجلة 
القادة  على  الهجرة، سيطرحه  قضية 
تُعقد غدا اخلميس.  األوروبيني في قمة 
وأضاف »سالفيني« في مؤمتر صحافي 
نائــب رئيس حكومة  في طرابلس مع 
»ســننقل  معيتيق:  أحمــد  الوفــاق 
إلــى القادة األوروبيني أن ليبيا ليســت 

مشكلة، بل فرصة كبيرة«.
وأعلن ســالفيني أن إيطاليا ستقترح 
إنشاء »مراكز اســتقبال وحتديد هوية 
خالل  الليبية  احلدود  »جنوب  املهاجرين 
قمة االحتاد األوروبي غــدا اخلميس في 

بروكسيل.
وقــال ســالفيني: »ســندعم، باتفاق 
مشــترك مــع الســلطات الليبيــة، 
إقامــة مراكز اســتقبال وحتديد هوية 
)املهاجريــن( فــي جنوب ليبيــا، على 
حدودهــا اخلارجية، ملســاعدتها بقدر 

إيطاليا، على التصدي للهجرة«.
ولم يحــدد الوزير اإليطالــي الذي كان 
يتحدث في مؤمتــر صحافي إلى جانب 
نائب رئيس الــوزراء الليبي في حكومة 
في  معيتيق،  أحمــد  الوطنية  الوحدة 
أي بلــدة ســُتقام هذه املراكــز، إال أنه 
أشــاد بجهود خفر الســواحل الليبي، 
أنــه »يجب على الســلطات  مضيفاً 
الليبية فقط أن تقوم بدوريات في املياه 

الليبية«، قاطعاً الطريق أمام املنظمات 
غير احلكومية التــي تريد احللول مكان 
احلكومــات ومســاعدة املهاجرين غير 

الشرعيني.
وقال ســالفيني إن هناك حاجة حلماية 
احلدود إلى جنوب من ليبيا، ألنه ال ليبيا 
أن تتحمال وحدهما  إيطاليا ميكــن  وال 

عبء الهجرة غير الشرعية.
وقــال معيتيــق إن »البرنامــج الليبي 
حــول الهجرة يقوم على شــراكة بني 
ليبيــا واالحتاد األوروبي«، مشــدداً على 
أن ليبيــا »رفضت رفضــاً قاطعاً وجود 
أي معســكرات للهجــرة فــي ليبيا 
ألن ذلــك غير مقبول مبوجــب القانون 
الليبــي«. وأضاف معيتيــق: »يجب أن 
يكون البرنامج ليبياً ومشــاركة الدول 
األوروبيــة يجــب أن تكــون ضمن هذا 

البرنامج«.
وكان سالفيني صرح قبل مغادرته روما 
في اجتاه طرابلس، أن »املرافئ اإليطالية 
مغلقة وســتظل كذلك أمــام الذين 

يساعدون في تهريب البشر«.
وظلت سفينة »اليفالين« عالقة األحد 
املاضي وعلــى متنتها 239 إفريقياً من 
بينهم نساء حوامل وأطفال بعد رفض 
بينما  اســتقبالها،  ومالطــا  إيطاليا 
»إكواريوس« مصيراً  واجهت ســفينة 
مماثالً قبل أن تســمح لها الســلطات 

اإلسبانية بالرسو.
في غضون ذلك، قال مسؤولون وشاهد 
في قاعــدة بحرية إن خفر الســواحل 

الليبي انتشــل 948 مهاجــراً أفريقيا 
كانوا على منت قــوارب مطاط خالل 3 
عمليات، كما انتشــل 10 جثث. وترفع 
هذه العمليات التي جرت أول من أمس 
االول االثنني، عدد املهاجرين الذين يغلب 
عليهــم األفارقة ويحاولون التوجه إلى 
إيطاليا لكن متت إعادتهــم إلى ليبيا، 

إلى نحو 2000 منذ األسبوع املاضي.
ويعد الســاحل الغربــي لليبيا نقطة 

االنطــالق الرئيســية آلالف املهاجرين 
الهاربني من احلــروب والفقر ويحاولون 

بلوغ أوروبا.
وانخفض عدد محاوالت العبور بشكل 
حاد منــذ متــوز 2017 بعــد أن طردت 
جماعة مســلحة مهربي البشــر من 
إحدى بؤر التهريب بعد صفقة دعمتها 
إيطاليــا. وقال الناطق باســم القوات 
البحرية أيوب قاسم إن خفر السواحل 

انتشــل املهاجرين غير الشرعيني على 
مجموعات، مشــيراً إلــى أن اجملموعة 
األولى شــملت 97 مهاجراً كانوا على 
منت قارب مطاط أمــا اجملموعة الثانية 
فكانت مؤلفة مــن 361 مهاجراً على 
منت قاربَــي مطاط. وأضاف أن اجملموعة 
الثانيــة نُقلت إلى مدينــة اخلمس وإن 
اجملموعتني ضمتا 110 نساء و70 طفالً.

وقال شــاهد عيان تابع وصول سفينة 

أخرى تابعة خلفر الســواحل إلى قاعدة 
أبو ســتة البحريــة إن مجموعة ثالثة 
شــملت 490 مهاجراً انُتشــلوا قبالة 
مدينــة القره بوللــي. وكان بينهم 75 

امرأة و20 طفالً.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم املستشارة 
األملانية أنغيال مركل أمس االول االثنني، 
إنها ما زالت تســعى إلــى حل ألزمة 
املهاجرين في محادثات مع زعماء أوروبا 
بعد أن فشلت مناقشات بني بعض دول 

االحتاد األوروبي في التوصل إلى اتفاق.
وقال الناطق باســم مركل، شــتيفن 
دوري  فــي مؤمتــر صحافــي  زايبــرت 
مع  تعمل  »املستشــارة  إن  للحكومة 
الشــركاء األوروبيــني على مناقشــة 
حلول أوروبية«. وقالت مركل امس االول 
االثنني، إنها ستســعى إلــى اتفاقات 
مباشرة مع أعضاء االحتاد كل على حدة 
في شــأن املهاجرين لتقّر بفشل االحتاد 
في إيجاد حل مشــترك ملســألة تهدد 

حكومتها.
الوزيــرة املكلفة  في ســياق آخر، رأت 
اخلارجية  وزارة  في  األوروبية  بالشــؤون 
الفرنسية ناتالي لوازو أن القانون الدولي 
يلزم إيطاليا بالسماح لسفينة اإلنقاذ 
اليفالين بالرسو في ميناء إيطالي، وأن 
روما ليســت في موقف يخولها تلقني 

باريس كيفية التصرف.
 230 والســفينة التي تقل أكثــر من 
الدولية  امليــاه  فــي  عالقة  مهاجــراً 
بالبحر املتوســط. وهي ثاني ســفينة 

إنقاذ تكشــف فــي غضون أســابيع 
االنقســامات األوروبيــة العميقة إزاء 
كيفيــة توزيــع الالجئــني واملهاجرين 

الساعني إلى ظروف معيشة أفضل.
وتأتي األزمة غداة إخفــاق قادة باالحتاد 
األوروبي فــي التوصل إلــى حل ألزمة 
الهجــرة التي أضعفت وحــدة االحتاد 
االئتالف  بتفكيــك  وتهــدد  األوروبــي 
احلكومــي في أملانيــا وتقوض منطقة 
»شنغن« األوروبية التي تسمح بالسفر 

من دون تأشيرات.
واتهمت روما الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكــرون »بالغطرســة«، وحــّض وزير 
الداخليــة اإليطالي ماتيو ســالفيني 
الرئيس الفرنسي على أن يظهر بعض 
»الكرم« في سياسة الهجرة لدى بالده.
وقالت لوازو للقنــاة الثانية بالتلفزيون 
الفرنســي: »ال ميكن ألحد أن يشــكك 
في كرم فرنسا وال يحق سالفيني الذي 
أغلق موانئه )أمام املهاجرين( أن يعطي 

فرنسا درساً«. 
وأضافــت أن أوروبا فــي حاجة إلى بذل 
املزيد ملســاعدة أعضاء االحتاد األوروبي 
مثل إيطاليــا واليونان الذين ميثلون أول 
أرض أوروبية تطؤها أقــدام املهاجرين. 
لكنها قالــت إن القانون الدولي واضح 
في ما يتعلــق باملكان الــذي يجب أن 
يســتقبل الســفينة »اليفالين«: »أن 
ترســو في أقــرب ميناء لهــا وهو في 
جنوب إيطاليا. ال يناســب هذا اجلميع 

لكنه القانون الدولي«.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
صرف  لسعر  قياسي  تراجع  تسبب 
الريال في مقابل الدوالر، في إضراب 
لتجار البازار في طهران ومدن أخرى 
إيرانيــة، وصدامات مع أجهزة األمن 
أمام مقّر مجلس الشورى )البرملان(، 
باملوت  محتجــون  خاللــه  هتــف 
للمرشــد علي خامنئــي، وطالبوا 
النظام بوقف تدخله في ســورية، 

كما لّوحوا بحمل السالح.

وأوردت صحيفة »فايننشال تريبيون« 
اإليرانية أن وزيــر الصناعة والتجارة 
محمد شريعتمداري حّظر استيراد 
1339 سلعة، ميكن إنتاج مثيل لها 
الدوالر يساوي  بات  ايران، بعدما  في 
90 ألف ريال في الســوق السوداء، 
علماً انه كان يســاوي نحو 43 ألفاً 
واعلن محافظ  املاضي.  العام  أواخر 
املصرف املركزي ولي اهلل ســيف أن 
حكومتــه تخطط إلحداث ســوق 

ملكافحة  املقبل،  األســبوع  موازية 
السوق السوداء، فيما تعهد إسحق 
جهانكيــري، النائــب األول للرئيس 
حســن روحاني، »التعامل بحزم مع 
كل اجلهات التي تعتزم، عبر التورط 
االقتصادي  بالنظام  املّس  بفســاد، 
»التحّكــم  أن  معتبــراً  إليــران«، 
بالعملة الصعبــة وإدارة مصادرها، 

باتا أمراً ضرورياً«. 
وأغلق جتــار البــازار محالهم أمس 

االول االثنــني، احتجاجاً على انهيار 
»احلال  تاجر ســجاد:  وقــال  الريال. 
مشــابهة في كل السوق. إنها املرة 
األولى في حياتي التي أرى فيها ذلك. 
كل شــيء مرتبط، )تدهور العملة 
الوطنيــة( يؤثر فــي كل قطاعات« 
االقتصاد. وأشــار تاجر ســجاد آخر 
إلى أن »شــرطة مكافحة الشغب 
تدخلــت« ضــد تظاهــرة للتجار، 

و«أوقفت رجلني وعاد الهدوء«.

وقال رئيــس اجمللس املركــزي إلدارة 
أصفنديــاري:  عبــداهلل  البــازار 
»مطالــب جتار الســوق شــرعية، 
يريدون توضيح وضع ســوق الصرف 
بااللتفات  نأمل  في شــكل نهائي. 
إلى مشــكالتهم وبأن تعود السوق 

إلى حركتها العادية«. 
وأشــار إلــى أن التجــار »يحتجون 
على ســعر الصرف املرتفع، وتقّلب 
البضائع  وعرقلة  األجنبية  العمالت 

معايير  إلى  واالفتقــار  اجلمارك  في 
واضحة للتخليص اجلمركي«، الفتاً 
إلى »أنهم ليسوا قادرين على اتخاذ 

قرارات أو بيع بضائعهم«.
وتصدت قــوات األمن للمتظاهرين، 
للدموع،  مســيالً  غازاً  مستخدمة 
فيما رشــقوها بحجــارة، علماً أن 
شــيراز  إلى  امتدت  االحتجاجــات 
وشــهريار وقشم ومشــهد وبندر 

عباس وكرج وأصفهان.

يعد الساحل الغربي نقطة االنطالق الرئيسية لهم 

إيطاليا تقترح إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين على الحدود الجنوبية لليبيا

تقـرير

إضراب لتجار البازار في طهران ومدن أخرى

صدامات أمام البرلمان اإليراني وهتافات تلّوح بحمل السالح



7 اقتصاد

امتنع بنك جي.بــي مورجان عن التعقيب 
على تكهنات دراســته ضم دول خليجية 
إلى مؤشــراته للســندات املتتبعة على 

نطاق واسع.
وبرغــم أن املتحدث باســم البنك رفض 
الثالثــاء، فإن مصدرا في  التعقيب، أمس 
جي.بي مورجان قال لرويترز إن ”مؤشــرات 
)البنــك( تعمل على وفــق قواعد صارمة 
للتأهل وإن هذا التصور الذي يُشاع بشأن 
)مجلــس التعاون اخلليجــي( قد ال يحدث 

على اإلطالق“.
إي.ام.بي.آي أحد  ومؤشــر جي.بي مورجان 
أكثر املؤشــرات تتبعا من قبل مستثمري 
يســتخدمونه  الذين  الناشــئة  األسواق 

كمقياس لألداء.
ولهذا، فإن االنضمام إلى املؤشر قد يشجع 
عمليات شراء مبئات املليارات من الدوالرات 
في ســندات البلد املنضم إلى املؤشر مبا 

يخفض تكاليف االقتراض.

أكد مســؤول بارز بشــركة بــي أم دبليو 
األملانية لصناعة الســيارات في تعليقات 
أن  تاميز  فايننشــال  نشــرتها صحيفــة 
الشركة ســتغلق مصانعها في اململكة 
املتحدة، التي تصنع ســيارات ميني ورولز 
رويــس، إذا أدى خروج بريطانيــا من االحتاد 
األوروبي إلــى تعطل كبير في سلســلة 

التوريدات.
ونقلت الصحيفة عن ستيفن فريسموث 
مدير اجلمارك في بــي أم دبليو قوله »قلنا 
دومــا أننا ميكننا أن نبــذل قصارى جهدنا 
وأن نســتعد لكل شيء، لكن في احملصلة 
النهائيــة إذا توقفت سلســلة التوريدات 
عند احلــدود، عندئذ فإننا ال ميكننا أن ننتج 

منتجاتنا في اململكة املتحدة«.
وأضــاف فريســموث أن الشــركة تريــد 
بريطانيا  فــي  مصانعهــا  علــى  اإلبقاء 
مفتوحة لكــن أي عرقلة لواردات املكونات 
بنموذجها  وتلحق ضررا  التكاليف  ستزيد 

للتصنيع. 
ولم يصدر حتى اآلن تعقيب من بي أم دبليو 
على تعليقات فريسموث بشأن بريكست.

جمعت شركة شل بوشاطة احد فروعها 
ملقــاوالت حفــارات امليــاه الضحلة نحو 
225 مليون دوالر عن طريق إصدار أســهم 
جديدة بسعر 65.35 كرونة نرويجية )نحو 
8.09 دوالر( للسهم لتصبح أحدث شركة 
للحفــر يتــم إدراجها في أوســلو جلمع 

رأسمال.
ويأتي الطرح العام األولي للشــركة التي 
مقرها دبي بعد أن ألغــت خططا لإلدراج 

في لندن عندما بدأ تدهور سوق النفط.
وشهد الطلب على حفارات املياه الضحلة 
منوا مطــردا على مــدى 2017 بعد أن بلغ 
القــاع في نهاية 2016. ويبلغ ســعر خام 
برنت نحو 74 دوالرا للبرميل حاليا ارتفاعا 

من 27 دوالرا في كانون الثاني 2016.
وقالت الشركة إن نحو 28.1 مليون سهم 
جديد متثل نحو %25 من إجمالي أســهم 
Shelf Drilling العادية قد أُصدرت عند احلد 
األدنى لنطاق الســعر االسترشادي البالغ 
ثمانية إلى تســعة دوالرات مما يشــير إلى 
قيمة ســوقية عند نحو 7.3 مليار كرونة 

)903.4 مليون دوالر(.
يذكر أن شل أكبر شــركة حفر في املياه 
الضحلــة فــي العالم مــن حيث حجم 
األســطول وتتنافــس مع شــركات مثل 

إنسكو وروان وسي-دريل وبور دريلينغ.
بور، املدعومة من شلومبرجر أكبر  وكانت 
شركة للخدمات النفطية في العالم، قد 
أُدرجت في بورصة أوســلو العام املاضي إذ 

جمعت نحو 650 مليون دوالر.
ومن املتوقــع أن يبدأ تداول أســهم هذه 
الشركة في بورصة أوسلو في 25 حزيران.

جي. بي مورجان

بي أم دبليو

شل

شركات

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير النفط جبار اللعيبي، 
أمس الثالثاء، مع شركة روسية 
امكانية تطوير قطاعي النفط 

والغاز في البالد.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، 
إن »وزيــر النفــط جبــار علي 
اللعيبي، استقبل اليوم )أمس( 
املدير العام لشركة )سيوز نفت 
غاز( الروســية غيسا غوشيتل 
والوفد املرافق لــه وجرى خالل 
توســيع  افاق  بحــث  اللقــاء 
لتنفيــذ  املشــترك  التعــاون 

املشاريع النفطية في البالد«.
وأكد اللعيبي، بحســب البيان 
»حرص الوزارة على بناء عالقات 
تعــاون رصينة مع الشــركات 
العاملية وتهيئة البيئة املناسبة 
لتنفيذ املشــاريع ومبــا يحقق 

االهداف واملصالح املشتركة«.
العام  املديــر  اكد  من جهتــه 
لشــركة »ســيوز نفــت غاز« 
شــركته  رغبــة  الروســية 
بـ«توسيع افاق العمل املشترك 
الوطنية  وشركاتها  الوزارة  مع 
للتعــاون االمثــل فــي تنفيذ 
املشاريع في احلقول النفطية«.

رائدة  روسية  شركات  وتسهم 
مثــل »غازبروم نفــط« و»لوك 
أويــل« بنحو كبير فــي قطاع 
النفــط العراقــي، اضافة الى 
االســتثمارات الروســية فــي 
هذا اجملال والتــي تصل إلى 10 

مليارات دوالر.
ووقعت شركة روس نفت عقوداً 
مع حكومة كردستان الستثمار 
نحــو 3 مليارات دوالر في قطاع 
الطاقة، في وقت تؤكد بغداد أن 

أبرمتها  التي  الصفقات  جميع 
أربيــل مــن دون موافقتها غير 

قانونية.
الروسية في  الشركة  وسلمت 
 1.3 نحو  املاضي  الثاني  تشرين 
مليــار دوالر إلى االقليم مبوجب 
العقد كمدفوعات مسبقة عن 
استخدمتها  نفطية،  إمدادات 
أريبل لتســديد ديون الشركات 
أراضيه،  العاملة على  األجنبية 
وسُتستثمر املبالغ املتبقية في 

مشاريع البنية التحتية وتطوير 
خمسة حقول نفط. 

وأكدت بغداد مرات كثيرة، أنها 
في حّل مــن التعاقد النفطي 
الــذي أبرمته حكومــة إقليم 
كردستان مع روس نفت، داعية 
التفاوض معها  إلى  الشــركة 

مباشرة.
في السياق، حدد محافظ أربيل 
نوزاد هادي أمس الثالثاء احلاجة 
الفعليــة مــن مــادة البنزين 

إلقليم كردستان بـ7 ماليني لتر 
يوميا، واصفا ما مت االتفاق عليه 
مؤخــرا بني حكومــة االقليم، 
ووزارة النفط االحتادية بإرســال 
5 ماليــني لتر يوميــا بانها »ال 

تكفي«.
وقال هادي فــي مؤمتر صحافي 
عقــده أمس فــي أربيــل: »مت 
االتفاق على ارسال وزارة النفط 
خمســة ماليني لتر مــن مادة 
البنزيــن الى إقليم كردســتان 

ومثلها  ألربيل،  فمليونان  يوميا 
الى  واحد  ومليون  للسليمانية 
دهوك بســعر 600 دينــار للتر 

الواحد«.
وأضاف انــه »طالبنا مبدئيا ان 
يتــم توزيع الكميات املرســلة 
على ســيارات األجرة، وحافالت 
النقل«، مشــيرا الى ان »أربيل 
وحدها حتتاج يوميا الى اكثر من 
لتر من  املليون  ونصف  مليونني 

البنزين«.

وتابع هــادي ان احلاجة الفعلية 
إلقليــم كردســتان مــن مادة 
البنزيــن تقدر بـــ7 ماليني لتر 
يوميا اذ ان 5 ماليني لتر ال تكفي 

ألربيل، والسليمانية، ودهوك.
وكان رئيــس مجلس محافظة 
أربيل علي رشــيد مطلع شهر 
أيار اجلــاري عن موافقــة وزارة 
النفط االحتادية على ارســال 5 
ماليني لتر مــن مادة الـ«بنزين« 

الى اإلقليم يوميا.

اللعيبي يبحث مع شركة روسية تطوير قّطاعي النفط والغاز
اإلقليم: 7 ماليين لتر يوميًا حاجتنا الفعلية من البنزين

أكد اللعيبي، حرص 
الوزارة على بناء 
عالقات تعاون رصينة 
مع الشركات العالمية 
وتهيئة البيئة المناسبة 
لتنفيذ المشاريع 
وبما يحقق االهداف 
والمصالح المشتركة

جانب من اللقاء
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

رئيس  نوبخت  باقــر  محمد  أعلن 
املوازنــة والتخطيــط  منظمــة 
االيرانيــة، صياغــة موازنة مالية 
طارئة، على أن حتال جمللس الشورى 
االسالمي للنقاش االسبوع املقبل.
واوضــح محمد باقــر نوبخت في 
االجتمــاع املشــترك مــع جلنتي 
البرملانيتني  والطاقــة  التخطيط 
أمس الثالثاء، بانه ســيجري تقدمي 
ايضاحــات لنــواب اجمللــس حول 

مشروع املوزانة الطارئة.
وبــنّي أن ما يحــدث بــوادر حرب 
تذبذبات  بتنا نشهد  إذ  اقتصادية، 
غير طبيعية قبــل تطبيق احلظر 

االميركي.
واشار نوبخت  الى عملية تصدير 
النفط في االشهر املقبلة، موضحا 
أن الصــادرات امــا متضــي على 

انخفاضا  تواجه  او  احلالي  وضعها 
بســبب احلظر داعيا لالســتعداد 

لهذا االنخفاض احملتمل.
ونــوه الــى أن احلكومــة تتبنى 3 
سيناريوهات، إذ من املمكن خفض 
40 او 70 تريليــون ريال من حجم 
املوازنة البالــغ 3860 تريليون ريال 

)الدوالر= 42 الف ريال(.
وتشهد العاصمة اإليرانية طهران 
منــذ األحد، احتجاجات واســعة 
متر  التي  االقتصادية  األوضاع  على 
بها البالد، وذلك عقب انهيار الريال 

اإليراني أمام الدوالر األميركي.
وأضــرب جتــار البازار فــي طهران 
نادرة من نوعها  اإلثنني في خطوة 
املســتمر  التدهور  احتجاًجا على 
في قيمة العملة الوطنية، حسب 
ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
ووسط أجواء االستياء من الوضع 
االقتصــادي، اندلعــت مواجهات 
بني  اإلثنني  بعــد ظهــر  محدودة 

عشرات الشــبان وقوات االمن في 
وسط العاصمة. وفي شكل مواز، 
انتشرت مقاطع فيديو على مواقع 
التواصل االجتماعي تظهر على ما 
يبدو مواجهات أخرى بني محتجني 

وعناصر شرطة في طهران.
وصّرح رئيــس اجمللس املركزي الدارة 
البازار عبداهلل اصفندياري لوكالة 
»اسنا« الطالبية أن »مطالب جتار 
توضيح  يريدون  شــرعية،  السوق 
وضع سوق الصرف بشكل نهائي«. 
وأضــاف »نأمل فــي االلتفات الى 
مشــاكلهم وأن تعود السوق الى 

حركتها العادية«.
وأشــار الى أن التجــار »يحتجون 
على ســعر الصرف املرتفع، تقلب 
وعرقلــة  األجنبيــة..  العمــالت 
البضائــع في اجلمــارك واالفتقار 
الى املعاييــر الواضحة للتخليص 
اجلمركــي، وحقيقة أنهم في ظل 
هذه الشــروط، غيــر قادرين على 

اتخاذ قرارات او بيع بضائعهم«.
ولم تفتح احملال في شــوارع البازار 
املغطاة، إذ يسير املارة قرب االبواب 
املعدنيــة املغلقــة. وأكــد تاجر 
سجاد يبلغ 45 عاماً نشأ في محل 
العائلة قبــل أن يصبح ملكه، ان 
»احلال مشــابهة في جميع أنحاء 
السوق«، مضيفا »انها املرة األولى 
أرى فيها ذلك«.  التــي  في حياتي 
وأضاف »كل شيء مرتبط، )تدهور 
كل  على  يؤثر  الوطنيــة(  العملة 

قطاعات« االقتصاد.
وخسر الريال نحو %50 من قيمته 
في ســتة أشــهر، وأصبح سعر 
صرف الدوالر 85 الفا في الســوق 
املوازيــة. وقال تاجر ســجاد آخر: 
»احملــال مغلقــة منــذ الصباح«، 
مكافحة  »شــرطة  ان  مضيفــا 
الشــغب تدخلــت صباحــاً ضد 
تظاهــرة للتجــار، أوقفت رجلني، 

وعاد الهدوء«.

هبوط قياسي للريال يشعل شوارع العاصمةتقـرير

إيران تطرح موازنة مالية طارئة األسبوع المقبل

مجلس الشورى

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد رئيس الوزراء املصري استعداد 
بــالده لتقدمي الدعــم الالزم جلهود 
خالل  مــن  العراقيــة  احلكومــة 
املصرية  الشــركات  بني  الشراكة 
والعراقية في مشــروعات تنموية 
الفائدة  يحقــق  مبــا  العــراق  في 
املشتركة وتبادل اخلبرات في شتى 

اجملاالت.
وأشــار مصطفــى مدبولي خالل 
لقــاءه نائب الرئيــس العراقي إياد 
عــالوي إلــى حــرص مصــر علي 
الكويت إلعادة  املشاركة في مؤمتر 
إعمار العراق في مطلع عام 2018، 
البــدء في خطوات  أهمية  مؤكداً 

التعــاون بني  عمليــة لتعظيــم 
واملساهمة في مشروعات  البلدين 

البنية التحتية في العراق.
الرئيس  لنائــب  مدبولــي،  وأعرب 
عن ضرورة أن تســفر زيــارة األخير 
في وضــع خارطة طريــق للتعاون 
بحســب  البلدين،  بني  االقتصادي 

بيان مجلس الوزراء.
وذكر عددا من الشــراكات القائمة 
املصرية واحلكومة  الشــركات  بني 
مشــروعات  بعض  في  العراقيــة 
استخراج الغاز والبترول في العراق 
مثل عقد خدمة تطوير وإنتاج الغاز 
في حقل ســيبا، وكذا في منطقة 

القطاع 9 بجنوب شرق العراق.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد 
إلى أهمية تبــادل الزيارات والوفود 
مبا في ذلك رجال األعمال للتعريف 
بفــرص االســتثمار فــي كالً من 
البلدين، فضالً عــن إمكانية زيادة 
قائالً:  بينهمــا،  التجــاري  التبادل 
»مصممــون على دعم التعاون بني 
بلدينا، ولنبدأ من الغد، فرد الدكتور 

عالوي بل من اليوم«.
الدكتور مصطفى  بأن  البيان  وأفاد 
إياد  الدكتــور  اســتقبل  مدبولي، 
رئيــس جمهورية  نائــب  عــالوي، 
العراق، والوفــد املرافق له، بحضور 
النــواب،  وزيــر شــئون مجلــس 
ومســاعد وزير اخلارجية للشــئون 

زيارته  العربية. ويأتي ذلك في إطار 
إلى مصــر لدعم وتعزيــز عالقات 

التعاون الثنائي بني مصر والعراق.
وفي مســتهل اللقاء، رحب رئيس 
الــوزراء بنائــب رئيــس جمهورية 
العراق، مشــيداً بتميــز العالقات 

التي جتمع بني البلدين الشقيقني.
وأكــد مدبولي علــى موقف مصر 
الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته 

علي كامل ترابه الوطني.
إياد  الدكتــور  أعرب  جانبــه،  ومن 
عالوى، نائب رئيس جمهورية العراق 
عــن تطلعه إلــي تعزيــز عالقات 
البلدين  بــني  الثنائيــة  التعــاون 
فــي مختلــف اجملــاالت األمنيــة 

واالقتصادية وتأســيس مشروعات 
مشــتركة مبا في ذلــك في مجال 

البتروكيماويات.
وأشار عالوي الى ما يحققه التعاون 
والعراق  بــني مصــر  االقتصــادي 
فــي مختلف اجملاالت مــن منفعة 
متبادلــة خاصة مع وجــود فرص 
كبيرة لالســتفادة ممــا لدي مصر 
من خبرات فنية متنوعة تســمح 
بالقيام مبشــروعات واســتثمارات 
مشــتركة لتلبيــة االحتياجــات 

احمللية والتصدير.
وأضــاف أن العمالة املصرية لعبت 
دوراً مهماً فــي التنمية في فترات 
ســابقة فــي العــراق وأن ميكنها 

االســتمرار في هذا الدور اإليجابي 
مستقبالً.

وقــد بني عــالوي أهميــة تفعيل 
البلدين  بــني  املشــتركة  اللجنة 
كآليــة ملتابعة األفــكار املطروحة 
بني  االقتصــادي  التعــاون  لتعزيز 
للمشروعات  تصور  ووضع  البلدين 
التــي ميكــن للشــركات املصرية 

املساهمة فيها.
بنقل هذه  أنــه ســيقوم  وأوضح 
القيادات  إلــى مختلــف  الرؤيــة 
واجلهات التنفيذية في بالده، مؤكداً 
املتاحة  الواعدة  بالفــرص  قناعته 
في هذا الشــأن لتحقيق التكامل 

االقتصادي.

لندن ـ رويترز:
الدولية أمس  قالت وكالة الطاقة 
الثالثاء إن الصني ســتصبح أكبر 
مستورد للغاز الطبيعي في العالم 
العام القادم بدعم مشترياتها من 
الغاز املسال، في الوقت الذي ينمو 
وتتوقف  اقتصادهــا الضخم  فيه 
فيــه تدريجيا عــن االعتماد على 
الطاقة املولدة باستخدام الفحم.

للعام  للغاز  السنوي  تقريرها  وفي 
2018، قالــت الوكالــة إن الطلب 
الصينــي علــى الغــاز الطبيعي 
سيرتفع 60 تقريبا باملئة بني عامي 
إلــى 376 مليار متر  2017 و2023 
مكعب، مع زيــادة في واردات الغاز 

الطبيعي املسال إلى 93 مليار متر 
مكعب بحلول 2023 من 51 مليارا 

في 2017.
وســترتفع واردات الغاز املسال إلى 
505 مليارات متــر مكعب بحلول 
2023 من 391 مليارا العام املاضي 
بزيــادة 114 مليار متــر مكعب مبا 
في ذلك زيــادة قدرها 42 مليار متر 

مكعب للصني.
في الوقــت ذاته ســتزيد صادرات 
الغاز الطبيعي املسال العاملية 30 
باملئــة بحلول 2023 إذ ســتصبح 
مورد  أكبر  ثانــي  املتحدة  الواليات 
في العالــم باملقارنة مع صادراتها 
الضئيلة في العــام املاضي وذلك 

التي  الغــاز الصخري  ثورة  بفضل 
الطاقة  أســواق  في  حتوال  أحدثت 

بها.
ويبرز التقرير الصــادر عن الوكالة 
التي مقرها باريس ثقل االقتصادين 
في أســواق الطاقــة العاملية في 
الوقــت الذي يتأهــب فيه الرئيس 
دونالــد ترامب ملواجهــة مع بكني 

بشأن التجارة.
وســيزيد اإلنتــاج العاملــي للغاز 
بحلول  باملئــة  الطبيعي عشــرة 
2023 إلى 4.21 تريليون متر مكعب 
مع مســاهمة الواليــات املتحدة 
بأكبر كمية في منو الغاز اإلضافي 
البالغ 160 مليار متر مكعب لتلك 

الفترة.
وســيجري تســييل معظم الغاز 
الفائض للتصدير، لتصبح الواليات 
املتحــدة ثانــي أكبر بائــع للغاز 
املسال بحلول 2023 بكمية قدرها 
101 مليار متر مكعب مما ســينزل 
باستراليا إلى املركز الثالث بكمية 
قدرها 98 مليار متر مكعب وتظل 
قطر أكبــر مصدر للغاز املســال 
بكميــة قدرهــا 105 مليارات متر 

مكعب.
وسيسهم الغاز املسال من الدول 
الثالث بســتني باملئة من إجمالي 
 505 البالغة  العامليــة  املبيعــات 

مليارات متر مكعب.

مصر تعرض الشراكة بمشروعات تنموية في العراق

وكالة الطاقة: الصين أكبر مستورد للغاز في 2019

خارطة طريق للتعاون االقتصادي بين البلدين



موسكو ـ وكاالت:
احتفلت برونيتســي بعيد امليالد احلادي 
والثالثــن لنجم املنتخــب األرجنتيني 
الذي اتخذ مع زمالئه  ليونيل ميســي 
من هذه البلدة التــي تبعد حوالي 60 
كلم جنوب شــرق موسكو، مقراً لهم 

في مونديال روسيا 2018.
العاملي  الضيف  ميالد  بعيد  ولالحتفال 
الــذي مير بفتــرة صعبة بعــد اكتفاء 
األرجنتن بنقطــة واحدة من مباراتيها 
األوليــن في املونديال الروســي، حضر 
رئيــس بلديــة املدينة التــي يبلغ عدد 
ســكانها 20 ألــف نســمة، فيكتور 

نيفولن، شخصيا للمشاركة.
وقــّدم أبنــاء البلدة لنجم برشــلونة 
اإلســباني قالب حلوى )كعكة( بطول 
مترين على شــاكلته وبثياب املنتخب 
األرجنتيني، وذلك على وقع املوســيقى 
احملليــة واملطربن والراقصــن. وكانت 

هدية ميسي من أبناء البلدة إبريق شاي 
وإناء على شكل كأس العالم مع اسم 

كل من النجم األرجنتيني وبرونيتسي.
وقــال رئيــس البلدية لوكالــة فرانس 
برس: »أهالي برونيتســي فخورون جداً 
وســعداء جداً ألّن األرجنتن، الســيما 
ميسي، اختاروا برونيتسي« كمقر لهم 
مبارياتهم في  انطالق خلــوض  ونقطة 

مونديال روسيا.
وتطلب العمل على قالب احللوى »ستة 
أيام من العمل ليالً ونهاراً من قبل ستة 
أشــخاص«، وفقاً للمسؤولة اإلعالمية 
احللوى  لقالب  الصانعة  الشــركة  عن 
الذي أسعد أطفاالً بالعشرات اصطفوا 
في طابور للحصــول على قطعة منه.
وأقيــم احلفل على بحيرة بيلســكوي، 
مقابل الفنــدق الذي يتخذه ميســي 
األرجنتيني مقراً  املنتخــب  ورفاقه في 

لهم.
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موسكو ـ وكاالت:

تعادل منتخب فرنســا مــع نظيره 
الدمناركي في مباراة سلبية، أقيمت 
أمس الثالثــاء، باجلولــة الثالثة من 
الفريقان  ليتأهل  الثالثــة،  اجملموعة 

إلى الدور الثاني.
ضمنت فرنســا بهذا التعادل صدارة 
اجملموعة لترفع رصيدها إلى 7 نقاط، 
لتنتظــر وصيف اجملموعــة الرابعة 
بن منتخبــات نيجيريــا، األرجنتن 
وأيسلندا.كما حجز منتخب الدمنارك 
املركز الثاني برصيد 5 نقاط، ليواجه 

كرواتيا في الدور الثاني.
من جانب اخر، خاض منتخب املغرب 
ملحمة بطولية ضد نظيره اإلسباني 
وكان قريباً من انتزاع فوز تاريخي قبل 
 )2-2( بالتعادل  املواجهــة  أن تنتهي 
االثنن في ختام مشاركة ممثل العرب 

في مونديال روسيا 2018.
حلســاب مواجهــة كان »مصيرية« 
األطلس«  لـ«أسود  وشكلية  لالروخا 
ضمن اجملموعة الثانية، أبدع أشــبال 

أمام  رينار  الفرنســي هيرفي  املدرب 
بطــل العالــم 2010، وقّدموا عرضاً 
تنافســياً من أعلى طراز أقنعوا فيه 
العالــم بوجه مشــّرف بــل ومبهر 
أّكد أّن العرب قادرون على منافســة 
كبار اللعبــة، مهما عُظــم إرثهم 

وتاريخهم.
استهل  »كالينينغراد«،  ملعب  على 
املغاربــة بقــوة عبــر هــدف مبكر 
للمهاجــم خالد بوطيــب )14( قبل 
أن ينجح إيســكو في إدارك التعادل 
سريعاً )19(، وفي الشوط الثاني عاد 
يوســف النصيري ليتقّدم لألســود 
برأســية رائعة )81(، ثــم منح إياغو 
أســباس في الوقــت القاتــل أمالً 
إلسبانيا كاد ميوت، بتوقيعه التعادل 
من كــرة ماكــرة بالعقــب )1+90(، 
ووصلــت اإلثارة ألوجها اســتناداً ملا 
كان يحــدث في الوقــت ذاته مبلعب 
موردوفيا في سارانســك حن كانت 
إيران حتــرز التعادل مع البرتغال فيما 
بعد التسعن )90+3( في مباراة أخرى 

درامية انتهت بالتعادل )1-1(.
كارلوس  استشــاط  جانبــه،  مــن 

إيران، غضًبا  كيروش، مدرب منتخب 
بعد التعادل 1-1، مع البرتغال، أمس 
اإلول، وهــي النتيجــة التي أطاحت 
بفريقــه، مــن كأس العالم.وأكــد 

كيروش، فــي تصريحــات صحفية 
عقب اللقاء، أن كريســتيانو رونالدو 
الطرد،  اســتحق  البرتغال،  مهاجم 
بسبب ما قال إنه اعتداء باملرفق في 

وجــه مرتضى بورعلــي كنجي، وأن 
إيران اســتحقت ركلة جــزاء واحدة 
أخــرى علــى األقل.ووجــه كيروش، 
انتقادات عامــة إلى التحكيم، وكرر 

هجومه على نظــام خكم الفيديو 
املساعد.

وقال »كنا نســتحق الفوز. أنا فخور 
لكن أشــعر بإحباط شــديد«.وكان 
الفــوز علــى البرتغال فــي املباراة 
الثانية، ســيؤهل  األخيرة باجملموعة 
إيران إلى الدور الثاني. ولعب املنتخب 
اإليراني بروح قتالية عالية في مباراة 

مليئة باألحداث املثيرة.
وأبدى كيروش، غضبه من واقعة في 
الدقيقــة 80، حن أســقط رونالدو، 
بورعلي كنجــي أرضا، وراجع احلكم، 
إعــادة الفيديو ليرى إن كانت اللعبة 
تســتحق بطاقة حمراء، ثم قرر إنذار 

قائد البرتغال.
وقال كيروش »ضربة باملرفق تستحق 
بطاقة حمــراء. اللوائح ال تقول ماذا 
لو كان رونالدو أو ميسي. إنها بطاقة 
حمــراء. القــرارات يجــب أن تكون 
واضحة«.وردا على سؤال عما إذا كان 
احلكام يعاملون النجوم مثل رونالدو 
أن  قال كيروش »عليكم  بتســاهل، 
تســألوهم. لســت في مزاج جيد. 
كان من املمكن احتساب ركلة جزاء 

واحدة أخرى ضد البرتغال، على األقل 
واحدة«.

في  يجلسون  أشــخاص   5« وأضاف 
األعلى وال ميكنهم رؤية ضربة باملرفق. 
لدي رأي واضح بشأن التحكيم، لكن 
يجــب أن أنتقي كلماتــي. يجب أن 

أتوخى احلذر«.
وانتقد كيــروش، مرة أخــرى، نظام 
حكــم الفيديــو املســاعد، الــذي 
اســتخدم من أجل احتســاب ركلة 
جزاء مشــكوك في صحتها لصالح 
اإليراني  احلــارس  البرتغال.وتصــدى 
علي رضا بيرانوند، لركلة اجلزاء التي 

نفذها كريستيانو رونالدو.
وقــال املدرب »نظام حكــم الفيديو 
املساعد ال يسير بشكل جيد. هناك 
العديد من الشكاوى. يجب أن نعلم 
من يحكم املباراة، من يتخذ القرارات، 
لألخطاء  مجــاال  يترك  ال  الفيديــو 
نتقبل  املاضي كنــا  البشــرية. في 
األخطاء البشرية كجزء من اللعبة«.
الكثير هنــا، حظينا  وأمت »تعلمنــا 
اإليرانيون  الالعبــون  الناس.  باحترام 

في غاية الشجاعة«.

كيروش يفتح النار.. وعبور قيصري إلسبانيا بعد نجاتها من »األسد« المغربي

فرنسا تؤمن صدارة الثالثة بنقطة.. والدنمارك تصعد لمواجهة كرواتيا

تقرير

جانب من مباراة فرنسا والدمنارك

لوف يستقر على شريك هوميلز أمام كوريا
 الجنوبية.. والبرازيل تواجه صربيا بفرصتين

اليوم.. 4 لقاءات في ختام مباريات المجموعتين 5 و6

موسكو ـ وكاالت:

كشــفت تقاريــر صحفيــة، عن 
التشكيلة  سيدخل  الذي  الالعب 
األملاني،  للمنتخــب  األساســية 
أمام  املصيريــة  املواجهة  خــالل 

كوريا اجلنوبية، اليوم األربعاء.
نظيره  أملانيــا،  منتخب  ويواجــه 
الكوري اجلنوبي، في اجلولة األخيرة 
لنهائيــات  اجملموعــات  دور  مــن 
مونديال روســيا، بحًثا عن بطاقة 

16.وبحســب  الـ  لــدور  العبور 
صحيفة بيلــد، فإن التوقعات 
تــدور حول الدفــع بنيكالس 
ســولي، العب بايرن ميونخ، 
ماتــس  بجــوار  للظهــور 
الصحيفة  هوميلز.وأضافت 
»أنطونيــو روديجر لعب ضد 
السويد، ولكن بدا مهتزًا في 

الكثير من األحيان«.
وتلقى جيروم بواتينج، 

البطاقــة احلمراء، 
انتصار  خــالل 

أملانيــا، على 
الســويد، 

فــي 
لة  جلو ا

 ، ضية ملا ا
بنتيجــة 

ولذلــك   ،1-2
ســيغيب عــن 
كوريــا  مبــاراة 

اجلنوبية.
من جانب اخر، قــال االحتاد األملاني 
لكرة القــدم، إنه ســيمنع اثنن 
من مسؤولي املنتخب من الوجود 
في أرض امللعب فــي آخر مباريات 
الفريق باجملموعة السادســة أمام 
ارتكبا  أن  بعــد  اجلنوبيــة،  كوريا 
»تصرفا غير رياضي« أمام السويد 

في كأس العالم لكرة القدم.
وتوجــه أولريش فوجت مســؤول 
اإلعالم وجورج بيالو املســؤول عن 
لالحتفال  املنتخب،  شــؤون 
أمام مقاعد بدالء السويد 
بعدما أحرز توني كروس 
هدفا منح أملانيا الفوز 
الطاقم  2-1.ووقــف 
التدريبــي للســويد 
وقامــوا  والبــدالء 
علــى  بإجبارهمــا 
للمنطقة  العــودة 
الفنيــة 

ألملانيا.
لقــت  أ و

 ، قعــة ا لو ا
فتــح  التــي 
الدولي  االحتاد 
القدم  لكــرة 

)الفيفا( حتقيقا بشأنها، بظاللها 
على املنتخب األملاني حامل اللقب 
وكادت أن تتطــور إلى عنف بدني 
املنتخب  مســؤولو  دفــع  عندما 

السويدي بيالو بعيدا.
وقال االحتاد األملانــي لكرة القدم 
النظر عما  بيــان »بصــرف  في 
االنضبــاط  جلنــة  ســتتخذه 
بالفيفا من قرارات فإن الزميلن 
التأكيد  يريــدان  الواقعة  محل 
بشــكل واضــح أنهمــا أدركا 
عواقب سلوكهما غير الرياضي، 
كمــا يعلن االحتــاد األملاني لكرة 
القدم أنهما لن يكون لهما أي دور 
داخــل امللعب في املبــاراة التالية 

للبطولة«.
ولــم يوضح االحتــاد األملاني ما إذا 

كان املسؤوالن سيعودان إلى أرض 
امللعب إذا جنحت أملانيا في الوصول 
أم ال.. وأضاف  لدور الستة عشــر 
البيان »يــدرك عضوا فريق الدعم 
أنهما ارتكبا تصرفــا غير مقبول 

في وضع مفعم باملشاعر«.
بعــد عن  الفيفــا  يعلــن  ولــم 
نتائــج التحقيقات التــي أجراها 
إزاء الواقعــة لكنــه قــال إن أي 
أن تشمل  عقوبات محتملة ميكن 
حرمانهمــا من بطاقــة االعتماد 
باإلضافة  البطولة  مباريات  لبقية 
الحتمال فــرض غرامة مالية على 
االحتاد األملاني لكرة القدم بســبب 

سلوكهما.
وحتتاج أملانيا للفــوز بهدفن على 
األقل أمام كوريا اجلنوبية، األربعاء، 

لتضمن التأهل لدور الستة عشر 
في البطولة.

وفي ســياق اخر، ستلعب البرازيل 
أمام صربيا في اجملموعة اخلامسة 
لــكأس العالم لكــرة القدم في 
موســكو، مســاء اليوم األربعاء، 
ويضمن الفوز أو التعادل، للبرازيل، 
الســتة عشــر. لــدور  التأهــل 

وســتتأهل صربيا إذا فــازت على 
سيكفيها  التعادل  لكن  البرازيل، 
أمام  حالة خســارة سويسرا  في 
في  بأكثر من هدف  كوســتاريكا 
التي  باجملموعــة،  األخرى  املبــاراة 

ستقام في التوقيت نفسه.
اجملموعــة  متصــدر  وســيتوجه 
ملواجهة  ســمارا  إلى  اخلامســة 
صاحــب املركز الثانــي باجملموعة 

أملانيا  التــي تضــم  السادســة، 
وكوريــا  والســويد  واملكســيك 
اجلنوبية.وســيواجه صاحب املركز 
الثاني باجملموعة اخلامسة متصدر 
اجملموعــة السادســة في ســان 
العبن  ســتة  بطرسبرج.وحصل 
مــن صربيا علــى إنــذارات خالل 
املباراتن الســابقتن بينما حصل 
على  البرازيل  مــن  العبــن  ثالثة 
بطاقات صفراء، هم كاســيميرو 

ونيمار وفيليب كوتينيو.
والتقى املنتخبان مرة واحدة فقط، 
حن فــازت البرازيــل بهدف واحد 
في املبــاراة الوديــة التي جمعت 
بن الفريقن في ســاو باولو، قبل 
انطــالق نســخة 2014 من كأس 
العالم التي استضافتها البرازيل.

الفريق  أمام  البرازيل خسرت  لكن 
القــادم من البلقــان وقت أن كان 
مرتن  يوغوســالفيا  باسم  يلعب 
في عامــي 1930 و1934، غير أنها 
فازت في تسع مباريات من إجمالي 

18 مواجهة.
وستسعى املكسيك إلضافة بريق 
العالم،  كأس  في  مشــوارها  إلى 
عندما تواجه السويد بآخر مباريات 
الفريقــن باجملموعة السادســة، 

اليوم األربعاء.
وســيدعم الفــوز صــورة املدرب 
خــوان كارلوس أوســوريو املهتزة 
أوسوريو  الداخل.وظلت عالقة  في 
بوســائل اإلعالم شــائكة بسبب 
كثــرة جتربة الالعبــن منذ توليه 
املســؤولية فــي 2015. كما عبر 
املشجعون املكسيكيون عن عدم 
اقتناعهم بأســلوبه.لكن يبدو أن 
ذلك تغير بعض الشيء بعد الفوز 
اللقب  أملانيا حاملة  املفاجئ على 
في أول مبــاراة، واالنتصــار أيضا 
2-1 على كوريــا اجلنوبية ليتصدر 

الفريــق اجملموعــة ويقتــرب من 
التأهل لدور الستة عشر.

ويبدو أن املشــجعن الذين طالبوا 
برحيلــه بعد الفــوز -1صفر على 
اســكتلندا في مباراة ودية مطلع 
الشهر اجلاري، قد رضوا عن املدرب 
الكولومبي.وتتأهل املكسيك لدور 
الســتة عشــر بالفوز أو التعادل 

على السويد.
ولن حترمهم اخلســارة من التأهل 
إذا خســرت أملانيــا أو تعادلت في 
مباراتها ضــد كوريا اجلنوبية التي 
احلارس  نقاط.وقال  أي  لم حتصــد 
جويرمو أوتشــوا إن منتخب بالده 
ميلك ما يؤهله للفوز على السويد.

)اجملموعة(  أنهــا  »نعلــم  وقــال 
املباراة  ســتكون صعبــة حتــى 
وهــذا ما حــدث. نحن  األخيــرة 
مستعدون للفوز باملباريات الثالث، 
هذا مــا نريده«.وفي حــال التأهل 
املكسيك  ستسعى  التالي  للدور 
املتواصل من  اخلروج  لتجاوز عقدة 
دور الســتة عشــر في النهائيات 
السابقة لكنها قد تواجه البرازيل 

في دور الثمانية.
وفشــلت املكســيك في جتاوز دور 
الستة عشــر منذ نهائيات 1986، 
البطولــة  اســتضافت  عندمــا 
علــى أرضها ووصلــت حينها لدور 
-1صفر  الثمانية.وفــازت الســويد 
علــى كوريا في املبــاراة األولى ولم 
يحالفها احلظ لتخسر في األنفاس 
أملانيا.وأقر  أمــام  ملباراتها  األخيــرة 
ماركــوس بيرج، مهاجم الســويد 
بأن الفريــق »انهار« بعــد الهزمية.

وأضاف »سنقوم بكل ما في وسعنا 
مرتفعة  واملعنويات  املكسيك  أمام 
بيننا بدرجة ال تصدق. ســيكون من 
الصعب للغاية حرماننا من التأهل 

من هذه اجملموعة«.

املنتخب األملاني »عدسة: قحطان سليم«
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كشــفت تقاريــر 
عــن  صحفيــة 
إمكانيــة قضــاء 
ســون هيوجن من، 
توتنهــام  جنــاح 
كوريا  ومنتخــب 
اجلنوبيــة، فتــرة اخلدمــة 
ببــالده، عقب  العســكرية 
اخلروج من منافســات بطولة 

كأس العالم في روسيا.
وخســر املنتخب الكــوري أمام 
املكســيك فــي ثانــي مباريات 
الفريــق بدور اجملموعــات، ليحتل 
بعد  نقــاط،  بدون  األخيــر  املركز 

هزميتي السويد واملكسيك.

وذكرت شبكة »سبورت ميدياست«، 
أن الالعــب يواجه خطــر قضاء 21 
شــهرًا في اجليــش مقابل حصوله 

على 1200 يورو في السنة، موضحة 
أن القانــون الكوري ينــص على أنه 
فــي حالة غياب النتائــج الرياضية 
املرموقة للبالد، يعود جميع املواطنن 
حتت ســن الـ28، إلى العاصمة من 
أجل القيــام باخلدمة العســكرية 
أنهم  عامن.وأضافت  ملدة  اإللزامية 
في هذه احلالة يلعبون لنادي ساجنو 
ساجنمو العســكري، ويحصل على 

راتب يورو شهريًا.
ولفتت الشــبكة إلى أن ســون قد 
يكون أمامــه فرصة ثانية للتخلص 
توتنهام،  الرحيل عن  من مشــكلة 
في حال متكــن املنتخب من حتقيق 
نتائج جيدة في بطولة كأس آســيا 

املقبلة.

المونديال يهدد نجم توتنهام 
بقضاء فترة الخدمة العسكرية

كعكة ميالد ميسي

سون هيوجن مني

موسكو ـ وكاالت:



بغداد ـ رافد البدري*

بحضور االمني العام للجنة االوملبية حيدر 
حسني واخلبير املصري حسن خالد ورئيس 
االحتاد العراقي للشــطرجن وجميع اعضاء 
احتاد اللعبة، اختتمت يوم امس االول على 
قاعة فنــدق االنتر ببغــداد بطولة اندية 
اقيمت  كما  والبراعم،  للناشــئني  العراق 
على هامــش البطولة الــدورة التدريبية 
ومن جميع  36 مدرباً  الدولية ومبشــاركة 
محافظــات العراق، وحاضــر فيها اخلبير 
الدولي املصري للعبة حسن خالد واملدرب 

العراقي امجد علي محمد.
وقال رئيــس االحتاد العراقــي للعبة ظافر 
عبد االمير: شــهدت بطولة االندية  لفئة 
الناشــئني دون 14 عام منافســات كبيرة 
بــني االندية التــي حصلت علــى املراكز 
الثالثة االولــى وهي اندية خان زاد والهدف 
واالتصاالت، اذ ان اغلب العبي هذه االندية 
ميثلــون املنتخبــات الوطنيــة، لذلك لم 
حتدد هويــة البطل اال بعــد انتهاء اجلولة 
االخيــرة مــن البطولة، مضيفــاً ان زيارة 
االمني للجنة االوملبية حيدر حســني كان 
له االثر الكبيــر في اجناح البطولة والدورة 
التدريبيــة التي اقيمت على هامشــها، 
لالعبني  املتقدمــة  املســتويات  ان  مبيناً 
ابهــرت احلاضرين، كمــا ان ظهور العبني 
جدد والول مرة كانت لــه االثر الكبير في 

الالعب مجتبى مازن  البطولة حيث ظهر 
احمد من البصرة دون 8 ســنوات مبستوى 
متميز ومتكن من الفــوز على العبني اكبر 
منه عمراً، وكذلك احلال بالنســبة لالعبة 
وداد صباح نوري التي ســرقت االضواء في 
البطولة بفوزها فــي جميع اجلوالت التي 
خاضتها دون خســارة،عبد االمير اضاف ان 
فكرة اقامة الدورة التدريبية الدولية على 
الدولي  اخلبير  واستقدام  البطولة،  هامش 
املصري حســن خالد كانــت ناجحة بكل 
املقاييس، حيث جرت بسالســة متناهية 
وتعاون كبير من قبــل اعضاء االحتاد دعماً 
لهذه الــدورة املتطورة والتي ستســاهم 
بشــكل او باخــر في اعــداد مدربني على 
مســتوى عال، وبالتالي ســتعم الفائدة 
علــى جميع محافظات العــراق من خالل 
االشــراف علــى العبيها، مشــيراً الى ان 
مشاركة 36 مدرباً ومن جميع محافظات 
العراق يعتبــر امر مفرح، حيث ســيقوم 
هؤالء املدربني بتوظيف خبرتهم في اعداد 
وبالتالي  جيــدة،  بصورة  الصغار  الالعبني 

فان مستقبل اللعبة سيبشر بخير.
فيما حتدث املدرب الدولي واحملاضرامجد علي 
محمد قائالً: ان الغــرض من اقامة الدورة 
التي اســتمرت للفترة  الدولية  التدريبية 
من 21 ولغاية 25 من شــهر حزيران اجلاري 
،هو توسيع قاعدة اللعبة، واعداد  مدربني 
كفؤين مبستوى عال، سيعول عليهم احتاد 
اللعبة في اعــداد جيل جديد ومتطور من 

الالعبني الذين ســيكون لهم مســتقبل 
كبير في لعبة الفكر، بعد االقبال الكبير 
من محبي اللعبة والــذي زاد عددهم في 
االونة االخيــرة، بعد ان وجدوا متعة كبيرة 
وزيادة ثقافية ومعرفيه في اروقة القائمني 

واملشــرفني على لعبة الذكاء، مضيفاً ان 
الفكرة التي تبناها احتاد اللعبة تعد طفرة 
نوعيــة والول مــرة على مســتوى العراق 
في اعــداد مدربني دوليــني يحملون افكار 
علميــة متطورة في لعبــة الفكر، حيث 

وجهت الدعوة الــى اخلبير الدولي املصري 
اجلنســية حسن خالد لالشراف على هذه 
الدورة، والتي تعتبر اخلطوة االولى، نظراً ملا 
ميتلكه مــن خبرة كبيرة ومتابعة ميدانية 
على مســتوى العالم في مجال اللعبة، 

مؤكداً ان منهاج الدورة تضمن محاضرات 
نظريــة وعملية وحســب املنهــاج املعد 
من احتــاد اللعبة،وباالســتفادة من اخلبرة 
الكبيرة التي ميتلكها اخلبير املصري حسن 
خالد، وتواصله مع منهــاج االحتاد الدولي 
للعبة والذي يتضمن كتاب املدربني اخلاص 
بلعبة الشطرجن الصادر من االحتاد الدولي، 
وباشراف مســؤول جلنة املدربني في االحتاد 
والذي  كيرفاس،  اجلنسية  اليوناني  الدولي 
ينشــر بشــكل فصلي اخر التطورات في 
منهاج اعداد املدربني وكيفية التعامل مع 

الالعبني الصغار من الذكور واالناث. 
وتوج نادي خان زاد مــن محافظة اربيل 
من بلقب بطولة الناشئني دون 14 عاماً 
جامعاً 8 نقاط من 5 جوالت ، حيث متكن 
الفوز في 3 جــوالت وتعادل في جولتني، 
متفوقاً على نادي الهدف صاحب املركز 
الثانــي بفــارق نقاط الطــاوالت، حيث 
ميتلــك 8 نقاط ايضاً، بعــد ان فاز في 3 
جوالت، وتعادل في جولتني، ولكن نقاط 
طاوالت اخلصوم كانت لصالح نادي خان 
زاد، وجاء نــادي االتصاالت باملركز الثالث 
برصيد 6 نقاط، حيــث متكن من حتقيق 
الفوز في 3 جوالت، فيما خسر جولتني، 
القادسية  لنادي  بالنسبة  احلال  وكذلك 
صاحب املركز الرابع ونادي شــط العرب 
من البصــرة الذي احــرز املركز اخلامس 
ونادي الســماوة الذي حل سادساً، حيث 
جمــع كل منهما 6 نقــاط ولكن فارق 

نقاط الطــاوالت حددت مراكزهم وعلى 
االزدهار من محافظة  نادي  التوالي،وجاء 
النجف باملركز الســابع برصيد 4 نقاط، 
وحل نادي هبهب من ديالى ثامناً وبنفس 
النقاط، ولكــن فارق نقاط  الرصيد من 
نادي  املوقف، وحصل  الطاوالت حسمت 
النجدة على املركز التاسع برصيد )3.5( 
نقطة. وخطف نادي الهدف التخصصي 
لقب بطولة االنديــة للبراعم بالعالمة 
الكاملــة جامعاً 10 نقاط من 5 جوالت، 
نادي  مــع  وشرســة  قوية  ومبنافســة 
الديوانية الذي احرز املركز الثاني برصيد 
8 نقــاط، حيــث متكن من الفــوز في 4 
جوالت، وخســر جولة واحــدة من نادي 
الهدف، وحل نادي ســامراء ثالثاً برصيد 
6 نقاط، وجاء نادي اشــتي من محافظة 
4 نقاط، فيما  برصيد  رابعاً  السليمانية 
احرز نادي السماوة املركز اخلامس برصيد 
نقطتــني، ومن ثم نادي القادســية في 

املركز السادس واالخير بدون نقاط.
واشــرف علــى البطولة فرحــان نصير 
لرئيــس االحتاد  االول  النائــب  الوائلــي 
واســعد اســماعيل توفيق رئيس جلنة 
احلكام وامني ســر االحتاد مهدي عطية، 
فيما ادار جوالت البطولة كل من احلكم 
الدولي سعد محســن الكناني وسعاد 

عبد االمير وعمر ابراهيم وطارق مهدي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الشطرجن

قال مــدرب حراس 
نادي  فريق  مرمى 
اجلوية  القــوة 
القدم،  لكرة 
لـــح  صـــا
حمـيــــد، 
ن  ا
لـك  هنــا
يــد  لعد ا

مـــن 
املــرمـى  حـــــراس 
الذيــن تألقــوا فــي 
كاس  منافســات 
اجلاريــة  العالــم 
روســيا  في  أحداثها 
حاليا، بينهم الكوري 
كيــم  اجلنوبــي، 
الذي  هيــون،  جني 
الفني  االداء  قــدم 
العالي في مباريات 
بــالده  منتخــب 
النهائيات  ضمــن 

املونديالية.
وكذلــك كان حلارس 
املنتخــب  مرمــى 
اإليرانــي، علــي رضا 
فــي  دورا  بيرانفانــد، 
حتقيق نتائــج إيجابية 
أمــام  املباريــات  فــي 
إســبانيا  منتخبــات 
حيث  واملغرب،  والبرتغال 
تصدى هيــون وبيرانفاند 
الكرات  مــن  العديد  إلى 
مرمى  عن  اخلطــر  وابعدا 
في  بالدهمــا  منتخببــي 
العالــم  كأس  نهائيــات 

احلالية بنسختها الـ 21.
ان البطولة احلالية تشــهد  وبــني 
تقــدمي اقــوى اداء فنــي وبدني في 
تأريخ املســابقة، بل رمبــا في كرة 
القدم بصــورة عامــة، فاجملهودات 
واجملتمعة  الفرديــة كانت كبيــرة، 
االحصائيات شيئاً  لتشــهد  ايضا، 
يقتــرب من اخليــال، هنالك العبني 
قدموا مستويات عالية فنيا وبدينا، 
وكانوا خير عــون ملنتخبات بالدهم 
التي تفوقت بفضل ما يقدمونه من 

مستويات متميزة.
واســتدرك حميــد، قائــال: هنالك 
مــن الالعبني ممن يفقــدون التركيز 

بسبب عدم تنظيم اجلهد، فتحدث 
اخطاء جــراء غيــاب الدقة وحتمل 
اجلهد العالي، وال سيما في الدقائق 
املباريات، وشــهدنا  األخيــرة مــن 
العديــد من املباريات حســمت في 
الوقت القاتل، ممــا يؤكد ان هنالك 
تراجع فــي مســتويات العديد من 
املنتخبات املشــاركة بدنيــا، وهذا 
يسهم في تفوق املنافسني وحسم 

النتيجة.
املنتخبــات  مشــاركة  وبشــأن 
العربية فــي املونديال، قــال: لكل 
بصورة  والرياضة  نصيــب،  مجتهد 
عامة وليســت فقط كــرة القدم، 

وإدارة،  وتخطيــط  علــم  اصبحت 
وليــس مكان للتنظيــر او االعتماد 
على اطالل املاضي، ومتى ما نســى 
العــرب انهم كانوا االقــوى عندما 
بتطور  وقاتنعوا  بدائية  احلياة  كانت 
العالــم بفضل العمــل واالحصاء 
ويتركوا  والتنظيــم،  والتخطيــط 
الكالم، فاننا ســنرى منجزات على 
صعيد الكرة في املشاركات املقبلة 
ضمن أكبــر جتمع كروي يشــهده 

العالم كل 4 سنوات.
عن توقعاته لبطل النسخة احلالية 
مــن بطولــة كأس العالم، اشــار 
القوة  فريــق  مرمى  حــراس  مدرب 

اجلويــة، ان كأس البطولة لن يخرج 
من معقــل الكبــار، كأملانيا حامل 
كــرة جميلة  تلعب  التــي  اللقب، 
إلى  لوف، وتسعى  املدرب  باشــراف 
اثبات جدارتها في الســعي الكبير 
والبرازيل  باللقــب،  االحتفاظ  نحو 
التــي شــهدت مشــاركتها اثارة 
كبيرة، فالسيليســاو يقدم نفسه 
برغــم الصعوبات ويبلــغ اجملد وان 
كان متأخراً كما فــي مباراته امام 
كوســتاريكا التي حقق فيها الفوز 
بالوقــت بدل الضائــع، وكان قبلها 
تعــادل امام سويســرا، واألرجنتني 
ايضا التي عانت كثيرا من الضغط، 
وإســبانيا التــي بلغــت دور الـ 16 

بصعوبة.
هــذه املنتخبات لها ميــزة التفوق، 
فهــي ترتدي قميــص البطل دوما، 
وتعتمد على خزين كبير من الالعبني 
املنتجني فوق املســتطيل االخضر، 
البلجيكي  املنتخب  إليهم  ويضاف 
الذي اثبت قوته وســيكون منافساً 
لالخريــن، برغــم ان األفضلية في 
املنافســة نحو اللقب تبقى للكبار 

بصورة واضحة.
وتطرق حميد، إلــى تقنية الفيديو، 
فقال: هي جيــدة جدا، لكن هنالك 
بعــض احلــكام ال يعمــدون إلــى 
متابعــة احلاالت عبر هــذه التقنية 
الكثيــر، فهذه نقطة  وهذا يكلف 
ســلبية، هنالك حاالت ظلت على 
مباريات  احدى  في  حالها الســيما 
املنتخب اليابانــي، وفي هذه احلالة 
علــل احلكم احلالة وعــدم الوصول 
لكونه كان  ومتابعتها  التقنية  إلى 
قريبا من احلدث، لكن تقنية الفيديو 
في الغالب هي اتصاف للمجتهدين 

ولم تصادر ما وصوال إليه من إجناز.

صالح حميد: إحصائيات الكبار في المونديال الروسي تقارب الخيال 
إطالل الماضي ال يساوي شيئا أمام اإلدارة والتخطيط

مشاركة واسعة في البطولة

احلارس اإليراني يرد ركلة رونالدو

9رياضة األربعاء 27 حزيران 2018 العدد )3965(

Wed. 27 Jun. 2018 issue )3965)

#موندياليات
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

أخطاء كوبر
وضعــت نتائج املنتخــب املصري فــي نهائيات 
كأس العالم اجلارية احداثها في روســيا، املدرب 
األرجنتينــي هيكتور كوبر، في زاوية ضيقة، وبات 
مهدداً باإلقالة في غضون ســاعات مقبلة، نظراً 
لتعرض الفراعنــة إلى 3 هزائم أمــام أوروجواي 
انتقادات شديدة  وســط  والســعودية،  وروسيا 
تعرضت لهــا كتيبة بــالد النيل حتت اشــراف 
اخملضرم األرجنتيني الذي عاد إلى املشــاركة في 
كأس العالم بعد غيــاب دام نحو 28 عاما، حيث 
يعــود اخر حضور ملنتخب مصــر لعام 1990 في 

مونديال إيطاليا.
كوبر، 62 عامــاً، الذي تعاقد مــع االحتاد املصري 
لكرة القــدم في آذار منذ العــام 2015، جنح في 
أســتعادة مصر لوضعها الطبيعي والتأهل إلى 
نهائيــات أفريقيا في اجلابون 2017، بعد فشــل 
في بلــوغ النهائيات لـ 3 نســخ متتالية، حيث 
النهائي ليخســر  إلى  الفراعنة  قاد األرجنتيني، 

بصعوبة أمام الكاميرون بهدفني لهدف!.
ثم جاء االمتحان األخر في تصفيات قارة افريقيا، 
ليقود كوبر، املنتخب إلى النهائيات في روســيا 
بعد غيــاب 28 عاما، على حســاب الكونغو في 
موقعة استاد برج العرب في مدينة األسكندرية، 
لكن كوبر واجه معارضة شــديدة، بعد اختياره 
لتشــكيلة ضمت محترفني ومحليــني، فيما مت 
االستغناء عن بعض االسماء التي أشعل غيابها 
عن قائمة الفراعنة، أشــعل فتيــل أزمة وحرب 
فضائيــات بني كوبــر وبني عددا من جنــوم الكرة 

املصرية السابقني وبعض املدربني احملليني.
حصيلة رقمية كشــفتها تقارير مصرية، تؤكد 
ان كوبــر، قاد املنتخب املصري في 38 مباراة منها 
23 رســمية و15 ودية، حقق فيهــا الفوز بـ 19، 
وخسر 12 وتعادل في 7 مباريات، سجل 53 هدفا، 

واستقبلت شباكه 31 كرة.
املدرب األرجنتيني، ميلك سجالً متميزا، وال سيما 
في تدريبه لألندية اإلسبانية، فقاد مايوركا لثالث 
ترتيب الليجا بعد برشــلونة وريال مدريد، وللفوز 
بكأس الســوبر اإلســباني ووصافة كأس امللك 
واملركــز ذاته في كأس االحتاد األوروبي، وفي رحلته 
مع فالنســيا، تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 
مرتني ليخســر امام مواطنه، ريال مدريد 2000 ، 
وبايرن ميونيخ األملانــي 2001 ، وله محطات في 
إيطاليا حيث درب إنتر ميالن وقاد منتخب جورجيا.
وكما يقــال ان مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد 
أسهمت خســارة مصر األخيرة امام السعودية، 
في منح األخضر الثقــة مبواطنه، خوان أنطونيو 

بيتزي ملا بعد نهائيات أمم آسيا!. 
يقول الكاتب املصري، أمجد مجدي: أخطاء كوبر، 
متثَّل في اإلصرار على الطريقة الدفاعية العقيمة، 
التــي لم تُِتح ملصر أي فــوز بنتيجة كبيرة طوال 
فترته مع املنتخب؛ حيث يكتفي بفارق هدف في 
معظم اللقاءات برغم وجود العبني مثل محمود 
حســن »تريزيجيه«، وعبداهلل السعيد، ورمضان 
صبحــي، وكهربا، باإلضافة إلــى محمد صالح، 
وكانت النتيجة فــي النهاية 6 أهداف في مرمى 

املنتخب، خالل 3 مباريات مبونديال روسيا.

مفكرة اليوم/ كأس العالمـ
السويدالمكسيك كوستاريكاسويسرا5:00   9:00

ألمانياكوريا ج البرازيلصربيا5:00   9:00

أختتام منافسات األندية للفئات العمرية بالشطرنج

»خان زاد« يتوج بلقب الناشئين.. و«الهدف« يفوز بكأس البراعم 

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــباب  وزيــر  التقــى 
احلســني  عبد  والرياضــة 
الهيئة  رئيــس  عبطــان،  
الــزوراء  لنــادي  االداريــة 
الرياضــي فالح حســن 

لبحث ســير االعمــال في 
ملعب الزوراء.

اللقاء  خــالل  عبطان  وقال 
ان ملعب الزوراء سيشــهد 
اضافة  املقبــل  االســبوع 
فقــرات مهمة والسيمـــا 

االعمــال  انهــاء  بعـــد 
الكونكريتية بشكل كامل، 
العمــل  وتيــرة  ان  مبينــا 
ســتزداد فــي امللعب خالل 
االيــام املقبلــة مــن خالل 
اضافة كــوادر وايادي عاملة 

من قبـل الشركـة املنفـذة.
واضاف ان الوزارة تسعى حلل 
كل الصعوبــات املالية امام 
الشــركة من خالل املتابعة 
التخطيــط  وزارتــي  مــع 
زيادة ســرعة  الجل  واملالية 

االجناز بشــكل اكبر، مؤكدا 
ســيكون  الزوراء  ملعب  ان 
العام  خالل  لالفتتاح  جاهزاً 

احلالي 2018.
مــن جانبــه اشــاد رئيس 
الزوراء  لنادي  االدارية  الهئية 

بالدور  حسن  فالح  الرياضي 
الوزارة  تبذلــه  التي  الكبير 
في الثــورة العمرانية فضال 
الذي  املســتمر  الدعم  عن 
او  تقدمه ســواء كان مادياً 

معنوياَ.

عبطان يعد باكمال ملعب الزوراء في 2018

بغداد ـ هشام السلمان*
أعلن نائب رئيس اللجنة الباراملبية 
الوطنيــة العراقية رئيــس االحتاد 
العراقــي لكــرة الســلة علــى 
رشك  خالد  املتحركة  الكراســي 
ان تأشــيرة الدخول الــى االراضي 
املغربيــة حالــت دون مشــاركة 
املنخــب الوطنــي العراقي للعبة 

لفي بطولة املغرب الدولة.
واضاف رئيس االحتاد ان املشــاركة 
اهمية  البطولة كانت تشكل  في 
كبيرة بالنســبة  ملــدرب املنتخب 
العراقي ايراني اجلنسية عبد الرضا 
خاكــي النها من ضمــن منهاجه 
لالستعداد لدورة االلعاب االسيوية 
في جاكارتا ملا تضمه البطولة  من 

مســتويات عالية للــدول االوربية 
املشــاركة فــي البطولــة والتي 
مراكش  مدينــة  فــي  انطلقــت 
املغربية يوم امس االحد وتســتمر 

حتى االول من شهر متوز املقبل.
ليست  هذه  رشــك  خالد  واوضح 
املــرة االولى لم متنحنا الســفارة 
وحترمنا  الدخول  تأشــيرة  املغربية 

من التواجد في البطولة اذ ســبق  
ان تكررت في العــام املاضي بينما 
كان منتخــب العراق قد انقذ هذه 
البطولــة من االلغاء عــام 2016 
بسبب قلة الدول املشاركة عندما 
اقيمــت الول مــرة حتت اســم ) 
البطولة العربيــة (  ملا للعراق من 
ثقل في كرة السلة على الكراسي 

وحضوره املؤثــر جدا في البطوالت 
العربيــة واالســيوية بينما اليوم 
اربعة  مبشــاركة  البطولة  تقــام 

منتخبات فقط.
وقال رشــك اننا اتصلنا بالسفارة 
للعبة  العربــي  واالحتاد  املغربيــة 
وبذلنــا جهــودا كبيرة مــن اجل 
لدنا  يسمح  لم  ولكن  املشــاركة 

بالدخول واخبرنا اخلارجية العراقية 
العراقية  السفارة  باعمال  والقائم 
فــي املغــرب التخــاذ االجــراءات 
الالزمة ومعرفة ملاذا متنع الرياضية 
العراقيــة مــن املشــاركة فــي 

البطوالت التي تقام في املغرب

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

التأشيرة تمنع سلة الكراسي من بطولة المغرب الدولية
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اقتصادية، رياضية، وحتى السياســية. 
ولم يســلم القذافي أو حسني مبارك 
من شــرور البورتريه، لكن ذلك يتطلب 
مــن الفنــان »القدرة علــى التقاط ما 
الشــكل  ناحية  الشــخصية من  مييز 
واملضمــون. البورتريــه الكاريكاتيــري 
لتجســيد  املبالغــة  علــى  يعتمــد 

وتوضيح وتأكيــد املالمح، وبالطبع هي 
تخضع أيًضــا لقواعد اجلمال، والتكوين 

املتناسق«.
ريشــة الفنان ســامي أمني ميالة إلى 
تبدو  بحيث  بالكتلــة  الكبير  االهتمام 
شخوصه املرســومة بارزة على سطح 
اللوحات، بألوان جميلة ومليئة باحليوية، 
يســجل من خاللهــا مشــاهير الفن 
اخلير(  )صباح  على صفحــات  والثقافة 
و)روز اليوســف(، في ترجمة تشكيلية 
تعبيرية لوجوه تلك الشخصيات  )يسرا، 
شريهان، ســميحة أيوب، سيد مكاوي، 

عبد املطلب، النقشبندي ... إلخ(
نكهة  السياسي  الكاريكاتير  لرسامي 
خاصة في العالــم العربي، ولم ال؟ وهو 
الفن امللتــزم إلى حد بعيــد بالقضايا 
السياســية املصيريــة، وتبعاتها التي 
تصل حد املالحقة أو االعتقال أو القتل، 
وناجي العلــي منوذًجا صاحلًا لكل مكان 

وزمان.
»الكاريكاتيــر وثيــق الصلــة باملنــاخ 
وبالوضع  عموًما،  واحلريات  السياســي 
الرقابي، و حاله مــن حال حرية التعبير 
وهي نادرة. هنــاك العديد من احملظورات 
فــي الكثير من دول عاملنا العربي، وعلى 
مدار تاريخ طويل من القمع واالستبداد، 
وهــذا يقودنا إلــى قيود من نــوع آخر، 
شــدتها ال تقل عن املناخ السياســي 
املمنــوح، أال وهي الصحــف التي تضع 
املوضوعات  الرسامني، وعلى  قيودًا على 
القيــادات  الرســام.  يتناولهــا  التــي 
السياســية عموًما ال حتب النقد والرأي 
اآلخر؛ ولذلــك الكاريكاتير غير مرغوب 
فيه أصاًل، باإلضافة إلى التيارات الدينية 
السياســية التــي حتارب فن الرســم 
عموًما، وتقدم إفتاءات كثيرة بحق الفن 
وحتاربه مــن جذوره، وكلنا يــدرك الدور 
الذي لعبه اإلعالم الديني السياسي في 
فترة اإلخوان ثم الســلفيني في مصر، 

الكاريكاتير  رســامي  علــى  والهجوم 
واإلفتاء بقتلهم«. وال أعتقد أن ما حصل 
)شــارلي  مجلة  الفرنســية  اجمللة  مع 
إيبدو( إال مؤشــر خطير يترك أثره البالغ 

على الفن عموما«.
خط )صباح اخلير( االجتماعي، اجمللة التي 
تولى سامي أمني مهمة إخراجها الفني، 
لم يقف حائاًل أمام االنتقال إلى العمل 
النقيــض، وتقــدمي رســم كاريكاتيري 

أســبوعي في أعرق اجملالت املصرية )روز 
اليوسف(. »أنا أتشرف بانتمائي ملدرسة 
روز اليوســف الرائدة، إذ ال فرق كبير بني 
العمل في مدرســتني مختلفتني املهم 

ما يريد الفنان أن يقدمه للذوق العام«.
يســود لدى بعض فنانــي الكاريكاتير 
الكاريكاتيري  »الفــن  ظاهــرة  املصري 
املســيء إلى املرأة املصريــة« من حيث 
طرح مواضيع اجتماعية ترســخ فكرة 

املرأة املصرية »املســترجلة« مثاًل. أمني 
لم ينكر وجود األمر، لكن باملقابل »تولت 
فنانــات الكاريكاتيــر النســاء مهمة 
صورة  يقدم  البعض  بالتأكيد  التصدي. 
املرأة، ولكن هنــاك مناذج  ســلبية عن 
تفعــل العكس بالدفاع عــن قضاياها 
العدل.  دعاء  الكاريكاتير  رســامة  مثل 
هي تناولت قضايــا املرأة في الكثير من 
يجمع  كاريكاتير  ولها كتــاب  أعمالها 
الذكوري  واجملتمع  التحرش  عن  أعمالها 
والزواج املبكر واخلتــان... إلخ. باإلضافة 
إلى أســماء أخرى لهــا حضورها مثل 
الرحمن،  ياســمني مأمون ومنى عبــد 

وفاطمة حسن«. 
عــاد أمــني مؤخــرًا للرســم باللونني 
وقد شــغال  رصاص(،  )فحم،  املتضادين 
مؤخرًا مســاحات واســعة من أعماله 
املنجزة، ما يوحي بتحضير ملعرض يليق 
بها »قد يــرى البعض أن اســتخدامي 
لهذين اللونني املتضادين نوع من احلنني 
إلــى املاضي، لكن األمــر بعيد عن هذا، 
واســتخدامهما يرتبط باملطبوعة التي 
أرسم لها، فهي تطبع أغلب صفحاتها 
باألبيض واألسود، ومن جهة أخرى أحّضر 
ملعرض شــخصي، دون أن أحدد مواضيع 
معينة، رغــم قناعتــي أن الكاريكاتير 
هو فن مرتبــط بامليديا أكثر، وأن اجلدران 
ليســت مكانه، وإن كان هذا ال بأس به، 
فاملعارض وخاصة العربية والدولية لها 
دور مهم في التواصل الثقافي واملعرفي 
بــني الفنانــني واملهتمني بهــذا الفن، 
وأحــاول أن أنظم معرًضا فــي القريب 
العاجل، لكن لم أســتقر على املوضوع 

حتى اآلن. الصعوبة تكون في الوقت«.
يقول أمــني إن: »الثورات العربية قدمت 
لفــن الكاريكاتير العديد مــن الوجوه 
اجلديــدة، ولكن العمــل مرتبط بحرية 

التعبير واحلريات العامة بشكل عام«.

وفاء صبيح
 

لم يكن سهاًل دخوله إلى عالم البورتريه 
الكاريكاتيري، إذ ال باب يفتح دون موهبة 
فذة تدقه بإصرار. رسام البورتريه املصري، 
سامي أمني، بدأ حياته الفنية في مجلة 
)صبــاح اخليــر( املتفردة فــي اهتمامها 
بالفنون اجلميلة، التــي قيل إنها دخلت  
كل بيــت، وقراؤها ال يتــرددون في قص 
للفن،  أغلفتها وكأنها معرض أسبوعي 
وهي التــي ضمت عبر تاريخها أســماء 
فنانني كبــار كجمال كامل، هبة عنايت، 

إيهاب شاكر.
وســط زحمة هؤالء الــرواد وفي »عصر 
العمالقة لم يكن دخولي باألمر السهل 
واحتجت جلهد كبير حتــى أضع قدمي 
وسطهم، والحًقا كي أصبح مديرًا فنًيا 
في )صباح اخليــر(«. درس أمني في »كلية 
التجــارة. نعم. غيــر أني وفــي الفترة 
نفســها، كنت أدرس فــي كلية الفنون 
اجلميلة، ثم كلية التربية الفنية، واألهم 
أنني  تتلمذت على يــد والدي الذي كان 
من الرواد املهمني في فن اجلرافيك مبصر«.
علــى الرغم مــن تأثر أمني بـ«شــريف 
عليش، أحد رواد فــن الكاريكاتير وجورج 
 jeanو ونيــس،  ورجائــي  البهجــوري، 
mulatier وغيرهــم؛ لكني أعتقد أن لي 

أسلوبي اخلاص«.
في أســلوبه اخلاص مال أمني في بداياته 
نحــو التعبيريــة، واســتخدم األلــوان 
للموضوعات  الغــالف  رســومات  فــي 
االجتماعية، ثم صار له حيز كامل لرسم 
كبار  لفنانني  الكاريكاتيــري  البورتريــه 
باللونني األسود واألبيض، له ما له وعليه 
مــا عليه، من ليونة فــي اخلط واملبالغة 
فــي حجم الــرأس دون بقيــة تفاصيل 
اجلســد، بأســلوب راق ينم عن ذوق في 
تناول الشــخصيات ســواء كانت فنية، 

تضمها أماكن عدة في عاصمة اإلبداع 
والنصر “بغداد”، اذ سيكون مساء اليوم 
الثالثاء واألربعــاء 26-27 حزيران موعدا 
اجللسة  وستكون  الفكرية،  للجلسات 
األولى لبحث موضوعة ) ثقافة العنف 
وضمن  ملواجهتها(،  الناعمــة  واالليات 
هناك حفلة  املؤمتر ســتكون  فعاليات 
موســيقية في نادي الصيد الســاعة 

الثامنة مساء.
وتتزامــن فعاليات مؤمتــر االدباء العرب 
مع فعاليات مهرجان اجلواهري ) بدورته 
الثانيــة عشــرة، وســتتضمن قراءات 
شــعرية على مــدار يومــي اخلميس 
واجلمعة، إضافة الى عدد من الفعاليات 
ختام  التي ستتواصل حلني  املوسيقية، 
املهرجان يوم اجلمعة التاسع والعشرين 

من حزيران. 

حذام يوسف
 

تنطلــق اليوم فعاليــات املؤمتر الفكري 
املرافــق الجتمــاع االحتاد العــام لألدباء 
والكتــاب العــرب وحتت شــعار )ثقافة 
التنــوع فــي مواجهة ثقافــة العنف(، 
بحضور مميز لعدد مــن االدباء العرب من 
تونس ومن مصر ولبنان وموريتانيا وليبيا 
والســودان وغيرها من البلدان العربية، 

مع حضور كبير ألدباء بغداد واحملافظات.
دورة هذا العام بجلساته الفكرية حمل 
النواب،  الكبير مظفر  الشــاعر  اســم 
وأدبيا،  وثقافيــا  رمــزا وطنيــا  بوصفه 
وسيشهد هذا الكرنفال الثقافي الكبير، 
تواصالً مميزا بــني األدباء العرب وأخوتهم 
العراقيني، في مشاركات فكرية وشعرية، 

تفرد  بســيطة  ملفردات  التســجيلية 
بها مجموعة شــعراء الثمانينيات في 
سوريا، حيث تنتمي جتربة حسني درويش 
الذي وضع  إلى ذلك اجليــل الشــعري 
بصمة مميزة علــى القصيدة املعاصرة 
برؤيا جديدة وحساســية اســتثنائيه 
ميزته شعرياً عن جتارب عربية مشابهة.
وقد اختار الشاعر قصائده للترجمة من 
دواوين »قبل احلرب .. بعد احلرب، حديقة 
الغرباء، شــامة ليــل« وجميعها صادر 
عن دار ريــاض الريس للكتب والنشــر 
في بيروت والتي صدرت ضمن مساحة 
متقاربة  لكنها  نسبياً  متباعدة  زمنية 
من حيث احملتوى والتوجه. يذكر أن ديوان 
»قبل احلــرب، بعد احلرب« قد فاز بجائزة 
يوســف اخلال الشــعرية التــي كانت 

متنحهــا مجلة الناقد عــام 1992 في 
لندن.

وقال الشاعر حسني درويش عن »وسائد 
الليل« Les Oreillers de la nuit««: لقد 
مت اختيار القصائد بعناية لتناسب قارئ 
الفرنسية، حيث إن كثيراً من النصوص 

ملا  التأمل  القارئ مســاحة مــن  متنح 
تختزنــه من طاقــة وجدانيــة كبيرة، 
ميكن التقاطها في أي لغة أخرى، وتلك 
خصوصية القصيدة التي أكتبها، فهي 
قابلــة للعيش في ثقافــات مختلفة، 
وميكنها أن تتنفس عبر رئة قارئ الشعر 

أينما كان.
عنوان  الفلســفي الختيار  املغزى  وعن 
 Les Oreillers de الليــل«  »وســائد 
la nuit«« أوضــح درويــش قائالً: »الليل 
قصيدة ســرية طويلة، فيها عالم من 
اخلصوصية، حيث نتقاسم الوسائد مع 
من نحب، وحيث تتسع مساحة األسرار، 
العالم  فكأمنا  اخلافتة،  الكلمات  وتكثر 
صامت يصغي إلى لغة الوســائد، لغة 

يعرفها العشاق جيداً«.

الفرنســية  باللغــة  صــدرت حديثــاً 
مجموعة مختارة من القصائد للشاعر 
السوري حســني درويش بعنوان »وسائد 
 »»Les Oreillers de la nuit الليــل« 
ضمــت مجموعة من النصــوص التي 
ترجمها إلى الفرنسية محمد السعدي، 
من الدواوين التي صدرت للشــاعر خالل 
ثالثني ســنة مضت، وقد جاءت اجملموعة 
بـ 80 صفحة من القطع املتوسط حيث 
على  للكتاب  الشــارقة  هيئــة  عملت 
إصدار اجملموعــة ضمن فعاليات معرض 

باريس الدولي للكتاب 2018.
وجدانية  بــني  الديوان  تنوعت قصائــد 
وتأملية ومعايشــات يوميــة لتفاصيل 
وباملشاهدات  بالشاعر  التي حتيط  احلياة 

الفائزة يوم 8 يوليو 2018.
وكان جائزة مان بوكر الذهبية قد أعلنت 

عن روايات القائمة القصيرة وهى:
رواية »فى دولة حــرة« للكاتب فيديادر 

سوراجبراساد نيبول
رواية »القمر النمــر« للكاتبة بينيلوب 

ليفلى
رواية »املريض اإلجنليزى« للكاتب مايكل 

أونداجتى
هيالرى  للكاتبة  الذئــب«  »صالة  رواية 

مانتل
رواية »لينكولن فى باردو« للكاتب جورج 

سوندرز.
وتتكــون جلنة حتكيم جائــزة مان بوكر 
الذهبيــة من: الكاتب روبــرت ماكروم، 
والشــاعر ليمــن سيســى، والروائية 
واإلعالمى  واملؤلف  شامســى،  كاميال 
ساميون مايو، والشاعرة هولى ماكنيش.

غلق جائزة مان بوكر الذهبية للرواية باب 
رواية على  اختيار أفضل  التصويت على 
مدار خمس عقود منــذ انطالق اجلائزة، 
احتفاال مبرور 50 عاما عليها، يوم األحد، 
ومن املقــرر أن تعلن اجلائــزة عن الرواية 

رسام البورتريه سامي أمين: 
المحظورات تقيد رسامي الكاريكاتير

بغداد كانت وما زالت الحاضنة لإلبداع العربي

»وسائد الليل« مختارات إلى الفرنسية .. قصائد حسين درويش 
تنوعت بين وجدانية وتأملية ومعايشات يومية

اإلعالن عن جائزة مان بوكر الذهبية للرواية

هل سيكون يومك هو يومي أنا أيضا

عمل للفنان سامي أمني

وسط زحمة هؤالء الرواد وفي 
»عصر العمالقة لم يكن دخولي 

باألمر السهل واحتجت لجهد 
كبير حتى أضع قدمي وسطهم، 

والحًقا كي أصبح مديرًا فنيًا 
في )صباح الخير(«. درس أمين 

في »كلية التجارة. نعم. غير 
أني وفي الفترة نفسها، كنت 

أدرس في كلية الفنون الجميلة، 
ثم كلية التربية الفنية، واألهم 

أنني  تتلمذت على يد والدي الذي 
كان من الرواد المهمين في فن 

الجرافيك بمصر«.

ال نجستون هيوز
ترجمة محمد الصالح الغريسي

إلى هناك
احلرب العاملّية الّثانية

إخواني األمريكيني،
أكتب إليكم هذه الّرسالة

متمّنيا أن تكون أوقاتكم أفضل
عندما تضع احلرب أوزارها.
أنا أمريكّي أسمر البشرة

أقود دّبابة.
أنا  أســأل، هل ســيكون يومكم كيومي 

أيضا؟
أنا أرتدي زّيا عسكرّيا أمريكّيا.
قد أحلقت بالعدّو ضررا كبيرا،
و قد نقلت األملان و اليابانّيني

عائدا بهم
من بورما إلى » الّراين ».

و في كّل جبهة قتال،
كنت أحلق الهزمية

بشراذم “ الفاشيست”.
أنا أمريكّي زجنّي

عازم على الّدفاع عن أرضي
و عن قّواتها البرّية و البحرّية و اجلوّية –

أنا هناك
أستلم الّذخائر احلربّية

أقاتل أو أفرغ احلمولة، أ و االثنني معا
أواجه املوت

كما تفعل أنت
في كّل مكان.

رأيت رفيقي ممّددا
حيث سقط.

شاهدته و هو ميوت.
وعدته أن أجعل من أرضنا

أرضا آمنة
حيث يتسّنى البنه أن يصير رجال

فال يبقى واحد من طيور »جيم كراو«
يحّلق في سمائنا.

هذا إذا ما أريد أن أعرفه اآلن:
عندما نرى بريق الّنصر،

هل ستسمحون لــ »جيم كراو« أن يواصل
شّدي إلى اخللف؟

عندما تكون تلك اجلماهير األجنبّية
اّلتي ظّلت تنظر طويال، قد حتّررت كّلها –

إيطالّيني و صينيني و دامناركيني –،
هل سيظّل حّظي أنا، عاثرا

ألّني أسود؟
هل ستظّل قوانني »جيم كراو« قائمة

هنا في بلدي، و مسقط رأسي،؟
هل سيظّل » ديكسي » حني أعود،

يقتلني دون ذنب أو محاكمة؟
أم أّن هذه احلرب، يا رفاقي في الّسالح

القادمني من املصانع و املزارع،
ســتعّلمكم ما كان علينا أن نتعّلمه من 

القتال؟
عندما أخلع زّيي العسكرّي،

هل سأكون مبأمن من األذى
أم أّنكم ســتصنعون بي ما صنعه األملان 

باليهود؟
هل سأبقى عبدا ملّونا،

و قد ساعدت في إنقاذ هذا العالم ؟
أم أّن الّنصر سيغّير أفكاركم البالية؟

ال ميكنكم أن تنكروا أّنني قاتلت معكم
لسحق الغطرسة الفاشّية.

ال ميكنكم أن تنكروا أّنني كنت معكم
في كّل معركة، سواء كجندّي أو كصديق.

و اآلن و قد أدركت هذه احلرب نهايتها،
هل ستحشرونني في إحدى سّيارات »جيم 

كراو«
مثل املاشية؟

أم أّنكم حني نعود إلى الوطن،
ستقفون موقف الّرجال

من أجل الّدميقراطّية؟
هذا كّل ما أسألكم عنه.

عندما نضع الّسالح جانبا
لنحتفل بيوم انتصارنا

هل سيكون يومكم هو يومي أنا أيضا؟
هذا ما أريد معرفته بإخالص

...............
- جيم كــرو : “Jim Crow”مصطلح كان 
رائجا في القرن التاسع عشر في أمريكا 
يرمز إلــى تلك القوانــني العنصرية الّتي 
كانت تفصل بــني البيض و الّســود في 

األماكن العاّمة.
- ديكســي : DEXIE .   هي كنية ســّكان 
جنوب الواليــات املّتحدة.في إشــارة رّبا 
إلى متّســك األمريكان اجلنوبــنيّ بقوانني 

العبوديّة.

من تخطيطات الراحل ابراهيم زاير



اخلطة الهيكلية لتطوير 
محافظة األنبار

2012 وقعنا عقد  فــي شــهر آب 
مشــروع اخلطة الهيكلية حملافظة 
آيكوم  باملشاركة مع شركة  االنبار 
. كم كنت ســعيداً  البريطانيــة 
ان نعمل على هــذه احملافظة التي 
عشت فيها عدداً من السنني خالل 

طفولتي . 
محافظــة االنبــار هي مــن اكبر 
وتبلــغ  العراقيــة  احملافظــات 
مساحتها نحو 132 الف كيلو متر 
مربع ونفوســها زهاء )1.600.000 ( 
نسمة . حتادد هذه احملافظة كالً من 
سوريا واالردن والســعودية ولديها 
الدول  البحــر في  الى  أقرب  منافذ 
 . الشــمالية  اجملاورة من احملافظات 
صحراء االنبار هائلة وفيها مكامن 
عديدة للمعادن والثروات الطبيعية 
وامكاناتها هائلــة . حوض الفرات 
الذي ميتد على مسافة نحو 500 كم 
من الغرب الى الشرق يسكن حوله 
زراعات   . احملافظة  معظم ســكان 
احملافظة تنتج بشــكل رئيسي من 
حوض الفرات. صناعات الفوسفات 
في غرب االنبار تعتبر من الصناعات 
املتميزة في املنطقة ولها امكانات 
تطوير كبيرة . مكامن النفط والغار 
في االنبار يتحدث عن اســتغاللها 

العديد من الشركات العاملية .
االنبار طويلة  املواصالت فــي  طرق 
وصحراويــة اال انهــا تعتبر الطرق 
الوحيدة التــي تربط العراق بالدول 
. امكانات تطوير االنبار  اجملاورة غرباً 

هائلة . 
حتديات  تشكل  املعطيات  هذه  كل 
عديدة علينا تدارسها . فرق املسح 
املوقعي انتشــرت في احملافظة عبر 
حوض الفرات اوالً وجمعت ما امكن 
عــن القرى املنتشــرة في احملافظة 
وجمع املعلومات عن واقع الصحراء 
وآبار  املوجودة  والواحات  وامكاناتها 
املاء املنتشــرة في الصحراء . كما 
جمعت كل ما متوفر من معلومات 
عــن مشــاريع املــاء والكهربــاء 
واخلدمات للقرى واالرياف . اما املسح 
في املــدن فقد حتدد حــول جميع 
املعلومــات عن االبنية الرئيســية 
واملستشفيات  واملدارس  احلكومية 

واالحياء السكنية .
قامت فرق املســح بجمــع كل ما 
قاعدة  لوضع  معلومات  من  تطلب 
البيانات . ومــن ناحية اخرى قامت 
املكتبــي بجمع كل  املســح  فرق 
مــا متوفر مــن خرائط عــن املدن 
وتاريخها وواقعها وجمع ما موجود 
من معلومات لــدى اجلهاز املركزي 
لالحصاء عن مــدن االنبار وواقعها 
وكذلك جمعت فرق املكتبي جميع 
وزارات احلكومة  ما موجــود لــدى 
من مشاريع مســتقبلية في املدن 

واحملافظة . 

خلصنا اهداف التطوير بالعناصر 
ادناه: 

مت بحث اجتاهــات تطوير محافظة 
املقدمة  البدائل  االنبار ومناقشــة 
وتعديل البديل الثالث وهو التطوير 
الشــامل للمحافظة ليكون هدف 
التطوير بصورة عامة هو حتســني 
وتطويــر اقتصــاد احملافظــة ورفع 
املستوى املعيشــي للفرد والعائلة 
وبصــورة خاصة التركيز الشــديد 

على املبادئ األساسية :
- حتســني نوعيات التعليم املهني 

والعلمي وهو األساس للتطور.
االنتاجية لسد  القرى  - رفع كفاءة 
والتركيز   ، والتصدير  احمللية  احلاجة 
على التصدير الى االسواق العاملية 
بعــد حتســني االنتــاج ملطابقــة 
والتوظيب  العامليــة  املواصفــات 
والتعليــب وضــرورة رفــع تقنيات 
اخلزن وتبادل اخلبــر والتجارب لزيادة 

مدخوالت العملة الصعبة.
االتصــاالت  وتطويــر  -حتســني 

واملواصالت .
ان التركيــز علــى تطويــر القرى 
والنواحي ، والتركيز كذلك على رفع 
مســتويات التعليم على مستوى 
احملافظــة ، يدفــع بالضــرورة الى 
حتسني مســتويات املعيشة واألداء 
في املدن االخــرى، ألغراض االنتاج . 
للمحافظة  الهيكلية  اخلطة  اطار 
كما مبني علــى اخلارطة اعاله في 

سنة الهدف )2033( خلصناها كما 
ادناه:

1. تتوفر في محافظة األنبار جميع 
متطلبات تنمية احملافظة من اراٍض 
زراعية وصحارى واســعة تنتشــر 
فيها املعــادن ، واأليــادي العاملة ’ 
واملياه مــن نهر الفــرات التاريخي 
املواصــالت  وطــرق   ، العظيــم 

الرئيسية ، والعزمية على التطوير .
2. تبلغ مساحة احملافظة )132000( 

كم مربع .
3. توقع ان تنمو نفوس احملافظة في 
ســنة الهدف وتنتشــر الزيادة في 
النفوس مبوجب املشاريع التطويرية 

املقترحة .
4. عــن طريــق اجلامعــة العربية 
، تكويــن املركــز العربــي لبحوث 

ودراسات الصحراء .
5. تكوين املركز الدولي لدراســات 

وتطوير سواحل ونهر الفرات .
انشــاء 206.188 وحدة  يتطلب   .6
ســكنية خالل هذه الفتــرة وتوزع 
على املــدن اخملتلفة مبوجب املنهاج 

ومديات التطوير املقترحة .
7.  يتطلب انشــاء 1.313مدرســة 
خالل هذه الفتــرة وتوزع على املدن 
اخملتلفــة مبوجب املنهــاج ومديات 

التطوير املقترحة .
8.  يتطلب انشــاء 63 مستشفى 
خالل هذه الفتــرة وتوزع على املدن 
اخملتلفــة مبوجب املنهــاج ومديات 

التطوير املقترحة .
9.  تطوير شبكات الطرق والسكك 
على مســتوى احملافظة كما مبني 

وانشاء طرق جديدة :
- بني كيلو 160 وعكاشات .

- بني كيلو 160 وحديثة ليمتد الى 
بيجي .

- ربط الرمادي مع بيجي .
- بني الرطبة وعكاشات والقائم .

- بني الرمادي وكربالء
- بني النخيب وعرعر

- ربــط ســكة حديد عكاشــات 
السعودية 

10. توســيع املناطــق الزراعية في 
احملافظة :

- غرب االنبار وعلى املناطق احلدودية 
لتشــمل  والقائم  الرطبــة  بــني 
الزراعات الدمييــة واملطرية لإلنتاج 
في الزراعة وتربية احليوانات ألغراض 
لألســواق  وخزنها  اللحــوم  انتاج 

احمللية والتصدير

- دعوة الشــركات العاملية الكبرى 
املتخصصــة للعمل فــي املناطق 
املؤشــرة باخلارطة بسبب ما يتوفر 
فيها من مواصفات لإلستثمار في 
لزيادة  ؛  التصديــر  الزراعة ألغراض 
حجم االنتاج الزراعي وتربية و انتاج  
احليوانات كاألبقار واالغنام بقطعان 
كبيــرة وانشــاء معامــل اللحوم 
واخملازن اجملمدة وتوظيبها وتقديدها.

- كذا ولكن في االراضي الشاسعة 
غرب مدن حديثة وهيت .

- كــذا ولكــن مناطــق الفلوجة 
والرمادي .

- كذا ولكن املنطقة حول النخيب 
وحتى حدود الرزازة .

- تكويــن محميــات طبيعية في 
مناطــق النخيــب وغــرب الثرثار 

وشمال األنبار وشرق كيلو 160.
11. تكثيف استكشاف واستخراج 
املعــادن املطلوبة للصناعة وقطاع 
والطابوق  الزجاج  إلنتاج  االنشاءات 

الناري الخ... مثال
الغربيــة  املنطقــة  تطويــر   .12
احلدودية أي املنطقة من عنه غربا - 

القائم والبوكمال ، لتستوعب:
- صناعات الفوسفات ومشتقاتها

- واألسمدة ألغراض الزراعة
والطاقــة  الكهربــاء  وتوليــد   -

الكهربائية
- صناعات الكاربوهايدرات: تشجيع 
انتــاج الغاز والنفط لالســتعمال 

احمللي والتصدير
لتكون  الرطبة  13.تطويرمنطقــة 
ومنطقــة  تبــادل جتــاري  مركــز 
اقتصاديــة حرة ومركز اســتخراج 

املعادن .
14. تطويــر منطقة حديثة لتكون 
مركزا لنشــاطات البتروكيماويات 
اخلفيفة  والصناعــات  والتعديــن 
ومركزاً للتبادل التجاري كما يقترح 
انشــاء مطار لتغطية النشاطات 

الزراعية والصناعية لغرب االنبار.
15. تطويــر املنطقــة مــن هيت 
الى بحيــرة الثرثار لتكــون مدينة 
باســتغالل  ترفيهيــة  ســياحية 
شــواطئ بحيرة الثرثــار لألغراض 
لألهداف  و  والســياحية  الرياضية 

االخرى التالية :
- امكانية انشاء مدينة جديدة على 

البحيرة 
- تكوين منطقة صناعية اقتصادية 

حرة

- تكوين مركز تبادل جتاري 
- مركز لصناعات خفيفة

16. تطوير منطقة الرمادي فلوجة 
لتحتوي على:

- موقع مطار غرب الرمادي
- مراكز صناعــات خفيفة كاألثاث 

والثالجات والكهربائيات 
- مركز تبادل جتاري رئيس 

- مصفى نفط صغير
- عمليــات زراعيــة وانتــاج زراعي 

مختلفة 
- مناطق سياحية بيئية وصحراوي

لم تكــن محافظة االنبــار هادئة 
وكم  باملشــروع  قيامنا  فترة  خالل 
كنــا نتردد فــي االشــتراك بهذه 
. دخلت بعــض الكتل  املناقصــة 
في  الدين  رجال  ومعها  السياسية 
الدينية  السياســية  الكتل  قيادة 
، فــي اعتصام سياســي مطالبة 
بحقوق سياسية , لم تتأثر اعمالنا 
خالل فترة االعتصام . لالتصال مع 
مدير التخطيط العمراني في االنبار 
لبحث شؤون املشروع ومتطلباته و 
كان على هشــام عايد زيارته فجرا 

الى مقر سكنه في الفلوجة . 
تتأثر  ان  بــدون  اعمالنا  اســتمرت 
باألحــداث السياســية ولكن في 
منتصف ســنة 2014 ، وكنا على 
وشــك اكمال املشروع ، قام اجليش 
العراقــي بالهجوم فــي محافظة 
االنبار على عدد من احملاور للتخلص 
من االعتصامات واملعتصمني . كان 
هشام عايد مشغوالً جدا في اجناز 
املشــروع ، ثم اصدر رئيــس الوزراء 
امــرا بإيقاف جميع املشــاريع في 
محافظة االنبــار واعطاء موظفي 
االنبار اجازات غير اعتيادية ان تركوا 

مقرات عملهم . 
تدارســنا فــي دار العمــارة مــع 
والتخطيط  لنــدن  في  شــركائنا 
العمراني موقفنا من إيقاف عملنا 
بســبب الظروف وقررنا ان نستمر 
إلكمال املشروع مهما كانت ظروف 
العمل . وتسابق هشــام عايد مع 
زيارة وجولة كاملة  لتحقيق  الزمن 
حملافظة االنبار للتحقق من عدد من 
االمور في غــرب احملافظة والتقاط 
بعض الصــور بغية اجنــاز التقرير 

النهائي للمشروع . 
وبعد اجنازنا مسودة اخلطة النهائية 
لتطويــر احملافظــة ، عرضت على 
العمراني  التخطيــط  مســؤولي 

واقــرت بعد عدد مــن التعديالت . 
هيأنا بعــد ذلك الترتيبات املطلوبة 
لعقد نــدوة يجتمــع فيها جميع 
االطراف إلقرار املشــروع . اتضح لنا 
بســبب  االنبار  محافظة  ممثلي  ان 
االجازات التــي منحها لهم رئيس 
الوزراء ال يتواجدون بل ان كالً منهم 
فــي مدينة خارج االنبــار واحدهم 
في الواليات املتحدة صحبة زوجته 
حيــث تعمل هناك . عمل هشــام 
عايد كثيرا على االتصال مع هؤالء 
االعضاء ومت االتفاق على حضورهم 
الــى اربيــل . عقد االجتمــاع في 
اربيل وحضر مــن مختلف املناطق 
اعضاء املؤمتر وكذلــك حضر ممثلو 
شــركائنا من لندن . بحث املشروع 
اقرار  مت  وحــوارات  نقاشــات  وبعد 
جميع االعمال واملوافقة على طبع 
الشكل النهائي من املشروع . اصدر 
وزير البلديات رســالة يأمر مبوجبها 
مديــر التخطيــط العمرانــي في 
االنبار ان يعتمد مقترحات الدراسة 
احملافظة  تطويــر  خطــط  لتكون 

مستقبال .

اخلطة الهيكلية لتطوير 
محافظة كربالء

هيأنــا كثيرا مــن التحضيــرات ، 
لتقدمي عرض جيد ملشــروع اخلطة 
الهيكلية حملافظة كربالء من قبلنا 
البريطانيــني   Aecom وشــركائنا 
. كانــت املناقشــة تفصيلية  بني 
ولــذا حاولنــا مع  االستشــاريني 
االســتاذ علي نــوري ضغط كلف 
تنفيذ هذه الدراســة للحد االدنى 
. احيلــت مناقصة املشــروع على 
في  بالعمــل  وباشــرنا  مكتبنــا 
2011/1/26 إلجنــاز املشــروع خالل 
فترة )14( شــهراً وهي مدة العقد 
احملــددة . كلفت االســتاذ علي ان 
يكون هو مدير املشــروع العتقادي 
إذ الشــخص االفضل لهذه املهمة 
احملافظة  بتأريخ  الواسعة  وملعرفته 

ومكوناتها.
كربالء مدينة دينية سياحية حتتوي 
رئيســية وتكون مع  على مراقــد 
محافظــات النجــف واحللة مركز 
ثقل فــي اجملتمعــات احلضرية في 
الفرات االوسط من العراق. ولذا فان 
التطور في اي مــن هذه احملافظات 

يؤثر كثيرا على احملافظات االخرى .
احملافظة  في  االول  االجتماع  عقدنا 

مــع معاون احملافظ ومــدراء جميع 
احملافظة  فــي  القطاعية  الدوائــر 
النــدوة  افتتحــت  ان  وبعــد   .
انفســنا  لتقدمي  قصيــرة  بكلمة 
كاستشاريني  وشرح املهام املناطة 
بنا وطلب التعاون من كل االطراف 
، قدمت االستاذ علي مدير املشروع 
لشــرح مفاهيم املشــروع وسعة 
لصالح  حتقيقها  املطلوب  االعمال 
احملافظة . لم يتصور معاون احملافظ 
ســعة العمل بهذا املقــدار ورجا 
لنا املوفقيــة ، اال ان معظم مدراء 
الدوائــر القطاعية لم يكن يحمل 
فكرة عن ما هيه اخلطط الهيكلية 

ونطاق عملها .
بدأت اعمال املســوح والدراســات 
احلقلية في ضــوء املتطلبات التي 
جاءت مماثلة ملتطلبات عمل املشاريع 
السابقة . لم اتدخل في عمل هذا 
املشــروع كثيرا لثقتي بعلي ولكن 
كنــت دائما اتابع مســيرات الفرق 
العاملة فــي مختلف املواقع .  وان 
تخللت اعمالنــا انقطاعات عديدة 
بسبب ازدياد الزيارات الدينية وشبه 
توقف االعمال و قطــع الطرق في 
بغداد ، اال اننا التزمنا مبناهج العمل 
. اما الدراســات وجمــع املعلومات 
املكتبيــة فكانــت تســير بنفس 
الروحيــة كون مهندســينا اصبح 
لديهم من اخلبرة مــا ميكنهم من 
الوصول الى املعلومة بدون صعوبة 

 .
خــالل اشــهر العمــل ومبوجــب 
مــن  العديــد  عقــدت  املنهــاج 
النــدوات واالجتماعات الدراســية 
واربيل مع  واالستشارية في كربالء 
املطلوبة  التقارير  وقدمنا  شركائنا 
وحتليلها  البيانــات  قاعــدة  عــن 
لتطوير  الهيكلية  اخلطــة  وبدائل 
االتفاق على مســودة  ومت  احملافظة 
اخلطة الهيكلية في ضوء ما لدينا 
فــي دار العمارة مــن آراء تطويرية 
للمحافظــة ومــا لدى شــركائنا 
تطويريــة  آراء  مــن  البريطانيــني 

مستقبلية .
التــي حضرت من  الوفود   معظم 
محافظــة كربــالء لالجتماعــات 
من  ايطاليــا  فــي  االستشــارية 
مجلس  اعضــاء  او  مستشــارين 
احملافظة ، كانت متفهمة ومتجاوبة 
في تصرفاتها العامة في ايطاليا ، 
اال ان اإلحراج الــذي القيناه هو في 

نوعية اللحوم املقدمة في املطاعم 
.... هي حــالل ام ال ... وهل يجوز ان 
نرتاد املطاعم التــي ال تلتفت الى 
هذه النقطة ؟ كم شعرت باألحراج 
عندما اختــار الوجبة التي اريد من 
اللحوم احلالل في املطاعم الراقية و 
زمالئي يعتقدون ونحن في ايطاليا ، 

ان املطعم غير اسالمي ... 
كانت تصلنا اخبار معاناة االســتاذ 
علي نوري عنــد مصاحبته للوفود 
فــي ايطاليا مــن ردود فعل بعض 
الزمــالء الذيــن قــد يتطرفون في 
مســألة العقيدة ولكن علينا اداء 

الواجب وحتمل ردود الفعل هذه .
حول  والتوصيات  الدراسات  اكملنا 
اخلطة الهيكلية واقرت من اجلهات 
املســوؤلة  لتصبــح منهاج عمل 
لدوائــر التخطيــط العمراني في 
احملافظة .انهى باختصار التوجيهات 
التي اعتمدناها في اخلطة للمحاور 

االقتصادية الرئيسية : 

تنمية السياحة والزيارات 
الدينية 

- تطوير البنية التحتية التي تخدم 
الزيارات الدينية . 

- تنمية الزيارات الدينية الدولية مع 
التركيز على تنويع بلدان املنشأ .

- تطويــر الســياحة الترفيهيــة 
ويشــمل التقاطع بني الســياحة 

الدينية والسياحة الترفيهية . 
- محاولة اطالة فترة االقامة وزيادة 

االنفاق .
- تنمية انواع الســياحات االخرى ) 
التأريخية ، التراثية ، الصحراوية ( .

املبادئ الرئيســية لتنمية القطاع 
الزراعي 

- ضمان قاعدة زراعية مســتدامه 
من خالل تطبيق احــدى التقنيات 

التي تقنن املياه والبيئة .
- زيــادة االنتاجيــة فــي مختلف 
املعدل  الــى  الزراعية  القطاعــات 

الوطني ، وحتسني نوعية احلاصل .
- احلفــاظ على االراضــي الزراعية 
االراضــي  واســتصالح  القائمــة 

اجلديدة لغرض االستخدام .
- تشجيع القطاعات املساهمة في 

حتقيق االمن الغذائي والوطني .
- تطوير االنتاج ذي القيمة العالية 
احمللي  التصدير  لغــرض  واختيارها 

والدولي.
الزراعيــة  الصناعــات  تطويــر   -

بالترابط مع القطاع الصناعي . 
الزراعية قرب  العمالة  - تشــكيل 
ومناطق  الســكانية  التجمعــات 

النمو السكاني .

االسس التخطيطية لتنمية 
قطاع الصناعة 

- اعادة استثمار املنشآت الصناعية 
ودعم النشاط الصناعي .

- توسيع النشاط الصناعي لدعم 
االحتياجات احمللية واالقليمية . 

- تطوير الصناعات الزراعية .
للقطاعــات  انتقائــي  تطويــر   -
العالية  الصناعيــة ذات القيمــة 

اجلديدة مع منو امكانات التصدير. 
- انشــاء مناطق جديدة للتوســع 

الصناعي .
- تطويــر الســياحية بالتعاون مع 

القطاع السياحي .
لتطوير قطاع  التخطيطية  املبادئ 

النقل 
- حتسني شــبكة الطرق لتسهيل 
ولتمكني جوانب  الدينية  السياحة 
للتطور  احملافظة  اقتصاد  من  اخرى 

والتنمية. 
- تعزيز وتيســير وسائل نقل بديلة 
عن السيارات اخلاصة خصوصا اثناء 

مواسم لزيارات الدينية .
- توفير فصل فعال بني املرور العابر 

واحمللي .
- حتقيق التكامل بني مطار الفرات 
االوســط الدولي ) HEIA ( واشكال 
البنــى التحتية القائمة واملقترحة 

للنقل. 
- حتســني التواصــل والترابط بني 
الوصول بني  املستوطنات وسهولة 
املناطق الريفية واالسواق واخلدمات 

احلضرية .
- ضمان تصميم وتنفيذ وادارة كل 
البنــى التنموية اجلديدة واملقترحة 
االداء  مســتوى  لرفــع  للنقــل 

والسالمة.

11 كتب

هشام المدفعي
اعتادت الصباح الجديد ، انطالقًا من مبادئ أخالقيات المهنة أن تولي اهتمامًا كبيرًا لرموز العراق ورواده في مجاالت المعرفة والفكر واإلبداع 
، وممن أسهم في إغناء مسيرة العراق من خالل المنجز الوطني الذي ترك بصماته عبر سفر التاريخ ، لتكون شاهدًا على حجم العطاء الثري 

واالنتمائية العراقية .
واستعرضنا في أعداد سابقة العديد من الكتب والمذكرات التي تناولت شتى صنوف المعرفة والتخصص وفي مجاالت متنوعة ، بهدف أن 

نسهم في إيصال ما تحمله من أفكار ورؤى ، نعتقد أن فيها الكثير مما يمكن أن يحقق إضافات في إغناء المسيرة اإلنمائية للتجربة العراقية 
الجديدة .

 وبناًء على ذلك تبدأ الصباح الجديد بنشر فصول من كتاب المهندس المعماري الرائد هشام المدفعي ، تقديرًا واعتزازًا بهذا الجهد التوثيقي 
والعلمي في مجال الفن المعماري ، والذي شكل إضافة مهمة في مجال الهندسة العمرانية والبنائية وما يحيط بهما في تأريخ العراق .

الكتاب يقع في )670( صفحة من القطع الكبير، صدر حديثًا عن مطابع دار األديب في عمان-األردن، وموثق بعشرات الصور التأريخية.

نحو عراق جديد
سبعون عامًا من البناء واإلعمار

الحلقة 61

هشام املدفعي يقوم بشرح العقد املبرم مع وزارة البلديات

اول اجتماع مع مدير التخطيط العمراني د. عبد اهلل فرحان لبحث اوليات املشروع وخطط املباشرة بالعمل

هشام عايد يتصفح التقرير االخير وبجانبه خبراء شركة ايكوم واعضاء وفد االنبار بالصورة

بعد اقرار املصادقة على املشروع ، تبني هذه الصورة اعضاء الندوة النهائية في اربيل
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حــذر خبراء من تــرك زجاجــات املياه في 
السيارة خالل فصل الصيف، كونها قادرة 
على حرق أجزاء من الســيارة، أو إشــعال 

حريق بالفعل.
وذكر موقــع »livescience« أنه عند وضع 
زجاجة املياه في الســيارة، فإنها تتعرض 
حلرارة كبيرة من أشعة الشمس، وبالتالي 
فإن من املمكن للبالســتيك أن يعمل كـ 
»عدسة«، فيقوم بتركيز الضوء في حزمة 
عالية الطاقة، تكفي حلرق مقعد السيارة، 

على سبيل املثال.
وقــال العالم أوديــل مادين، مــن معهد 
»غيتي« في لوس أجنلوس: »تقوم عدسات 
بتوجيه  اجملهريــة  والعدســات  النظارات 
فوتونات الضوء بحيث تتسلط على نقطة 

معينة«.
لرؤية  ذلــك  اســتعمال  »ميكنك  وأضاف: 
شــيء بصورة أفضل، أو لتركيز الكثير من 
الضــوء على نقطة صغيرة جــدا، وتركيز 
كل هذه الطاقة التي ميكن أن تتسبب في 

ذوبان وحرق األشياء«.
كاميرا مراقبة على هيئة حمام

افادت وسائل اعالم صينية، ان خبراء بدأوا 
بأجراء جتارب ميدانية علــى درونات مزودة 
هيئة  على  مدمجــة  مراقبة  بكاميــرات 

حمام.
واضافت ان مهمة درونات مســتقبال هي 
احلفــاظ على النظام في املــدن، أي مبعنى 
»احلمــام« كمركز  درون  ميكن اســتعمال 
مراقبــة متنقل حيث لن يشــعر املراقب 

بوجوده أبدا«.
وســت  نــورث  جامعــة  أســتاذ  وقــال 
للتكنولوجيــا، شــيان ســونغ بيفنغ، إن 
»يســمى برنامــج مراقبــة املواطنني من 
الســماء عبر الدرونات بـ )Dove( »احلمام« 
ويشــمل خمس مقاطعــات صينية في 

األقل«.
وأضاف بيفنغ أنه مــن الصعب جدا متييز 
الدرونــات عــن احلمام االعتيــادي ، إذ يتم 
تغطيتهــا بغطاء جلدي خــاص وأجنحة 

حتاكي حركة طيران احلمام احلقيقي«.
ومت جتهيــز درون »احلمام« بنظــام مراقبة 
بالفيديو وببطاريــة تكفي لرحلة طويلة، 
ونظام حتديد املوقع )نظام مالحة( وأجهزة 

استشعار مختلفة«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 

لم يكــن يدور في خلــد حليمة محمد 
املرأة ذات الـ 78 عاماً، والتي تســكن في 
زي  أنها ســترتدي  أحد أقضية كركوك 
التخرج يوماً ما، بعدما أجبرتها الظروف 
على عدم الدراســة في مقتبل عمرها، 
لكنهــا أصرت على الدراســة وحصلت 
على شهادة التخرج من أحد مراكز محو 

األمية«.
تقول حليمة محمد مــن مواليد 1940 
بعد  الدراســية  املقاعــد  إلى  العــودة 
مضي العمر شــيء جميــل، واحلصول 
على الشهادة هو األجمل، كنت ال أجيد 
القراءة والكتابة ألن والدي لم يرســلني 
إلى املدرســة عندما كنا صغــاراً وكنا 
نســكن في القرية وعندما انتقلنا إلى 
كركوك، وتزوجــت ورزقني اهلل األطفال 

لم التحق باملدرسة«.
وتضيــف متحدثة عن جتربتهــا، »عند 
افتتاح مركز حملو األمية قريب من منزلي 
قررت االلتحاق به والتعلم، لم أكن أعرف 
احلروف واجلمــع واألعداد وما أن التحقت 
باملدرســة ودافع التعليــم يعود بي الى 
عشــرات الســنني، أجلس فــي الصف 
الدراسي، واســتمع إلى الدرس وأمتلك 
حقيبة صغيرة أحتفظ بها بكتب ودفاتر 
الى  واخضع  الواجبات  احضر  املدرســة 
امتحانات، واالن أجيــد القراءة والكتابة 
بعد ســنتني من التحاقــي مبركز محو 
األميــة«. وتفيد أيضا بأن »معلمة مركز 
علــى حفظ  األمية ســاعدتنا  محــو 

حروف اللغة العربيــة اجلميلة ومعرفة 
أعــداد الرياضيات وكيــف جنمع ونطرح 
الرياضيــة«، ماضيًة  العمليات  وبقيــة 
إلــى القول »برغــم كبر ســني اال اني 
عازمة على االســتمرار فــي التعلم ألن 
واجلهل ظالم«. وتســتطرد  نــور  العلم 
78 سنة وحققت  محمد قائلًة، »عمري 
حلمــي ولبســت )روب( التخــرج كما 

يفعل خريجو الكليات«، مشــيرًة إلى أن 
»القراءة والتعلم يخرجان اإلنســان من 
الظــالم إلى النور ويجعالن منه شــيئاً 
مختلفــاً يناقش ويســتمع ويقرأ«. من 
جهته، قال محافظ كركوك وكالة راكان 
اجلبــوري، إن »إدارة كركــوك تثني على 
العمــل الطوعي ملــالكات  محو األمية 
وتربيــة كركوك واخلريجــات املندفعات 

الالتي جسدن إرادة في التعلم والتفوق«، 
مشيراً إلى أن »مراكز محو األمية حتتاج 
للدعم وســنعمل علــى احلصول على 
دعم حملو األمية مــن املنظمات الدولية 
خاصة باملناطق احملررة«. وأكد اجلبوري، أن 
»داعش اإلرهابــي أوقف العمل باملدارس 
بقضاء احلويجة ونواحيها ومنع الطلبة 
والطالبــات مــن الدراســة طيلة فترة 

احتالله للمناطــق«، مضيفاً أن »األمية 
مســاوية لإلرهاب بل هــي صانعة له، 
بالبيئة  ينتشــران  والتطرف  فاإلرهــاب 
اجلاهلة واملتخلفة، بينما ال يستطيع أن 
واملتعلمة ونحن  املتنورة  باملناطق  يظهر 
يجب أن نواجه اإلرهاب بالعلم والتكاتف 

والتعليم والبناء«.
وفي الســياق ذاته، قال مدير قسم محو 
األمية بتربية كركوك قيس عبد الواحد، 
إن »مشــروع محو األمية الــذي تنفذه 
وزارة التربيــة في عمــوم العراق يهدف 
الــى القضــاء على األمية بــني اجملتمع 
ويستهدف جميع املستويات كبار السن 
واالعمار االخرى وكذلك من تســرب من 
املدرســة أو من لم يفلح في املدرســة 
على  فالدراســة  مختلفــة،  لظــروف 
مرحلتني مداهــا عامني ويخضع الدارس 
إلــى امتحان مركــزي متنحه شــهادة 
معادلة لالبتدائية، ومراكزنا منتشرة في 

عموم مراكز األقضية والنواحي«.
وأضاف عبد الواحد، »لدينا خطة ملسح 
جميع املناطق احملررة التي عانت اإلرهاب 
لغرض شمول ساكنيها مبحاربة األمية، 
أو تنظيــم عقود جلميع  وضرورة تثبيت 
احملاضريــن مبجال محو األميــة وأهمية 
التوســع في مجــال التعليم اجملتمعي 
ومهــارات احلياة مبا يســهم في نشــر 
إلى  ماضياً  اجلهــل«،  ومحاربة  التعليم 
القــول إن »قســم محو األميــة مركز 
نظم  اجملتمعــي  للتعليــم  النهــوض 
احتفاليــة بتخــرج الدفعــة الثانيــة 
الدارســات باملركــز للصف الســادس 
االبتدائــي وهــو امتــداد لتخريج االف 

املتعلمني في مراكزنا«.

مقاطعة »موازين« تجنى ثمارها
حضور ضعيف لكاظم الساهر.. وكأس العالم يخطف الجمهور

متابعة الصباح الجديد : 
الـــ17 من  الــدورة  حملــة مقاطعــة 
مهرجــان موازين جتنى ثمارها، اذ شــهد 
حفل القيصــر كاظم الســاهر في أول 
أيام املهرجان حضــورًا جماهيريًا أقل من 
املتوسط، حيث حضر املئات من اجلماهير 
احلفل بداًل من عشرات اآلالف من جمهوره 
املغربي الذين حضروا حفالته الســابقة 

في مهرجان موازين.

وخيمــت األحــداث أيًضــا علــى حفل 
النجمني مــروان خورى وســعد رمضان، 
برغم شعبيتهما الكبيرة، إال أن النتيجة 

كانت على عكس املتوقع لها.
بدأت احلملــة حتت شــعار »خليه يغنى 
وحــده«، انخرط فيها عدد مــن الفنانني 
املغاربة، احتجاًجا على مــا عدوه إهدارًا 
ألموال حتتاجها البالد في النهوض إلصالح 

أوضاع التعليم والصحة والبطالة.

مواقع  عبر  املقاطعــة  دعوات  وانطلقت 
التواصل االجتماعي، وســرعان ما القت 
رواًجا كبيرًا، وســط مخــاوف من أن تؤثر 
هــذه احلملة على نســبة إقبال اجلمهور 
على مشاهدة فقرات وسهرات املهرجان، 

وهو ما حدث بالفعل.
ووجــه القائمون على هــذه احلملة، إلى 
الفنانني املدعوين ملهرجــان موازين الذي 
حتتضنه مدينتا الرباط وســال في الفترة 

بني 22 و30 يونيو اجلاري، رسالة جاء فيها 
»ال تــأت للمغرب مطربًا فهنا غير مرحب 
بك ألنك ستغنى وترقص من دون أن تنتبه 
ملعاناة كل مواطن فقير فــي هذا البلد، 
وسوف تتقاضى أجرك من جيوب الفقراء 
وعلــى حســاب جوعهم وعطشــهم، 
ســنقاطعك ونقاطــع موازيــن، مرحًبا 
بكم ســائحني لبلدي، لكــن ال لغناكم 
ورقصكــم على دموعنــا وفقرنا، نحن ال 

نريد غنــاء ورقًصا نريد بيتا للمشــردين 
وخبزًا للجوعى«.

ولــم تؤثر حمالت املقاطعــة فقط على 
احلضــور الضعيف للجمهــور للحفالت 
بل كان لتأهل املغرب أيًضا للمشــاركة 
في مونديــال كأس العالم أثر كبير، على 
عدم تواجد جمهور مغربــي في موازين، 
وسفرهم إلى روسيا لتشجيع منتخبهم 

الوطني الذي قدم مباريات رائعة.
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حملة إلنقاذ النحل من االنقراضامرأة »عجوز« تتفوق بـ دراستها في كركوك
فــي مبادرة تعــد األولى من نوعهــا إلنقاذ 
باالنقراض، دشــن سبعمائة  املهدد  النحل 
من علماء وأساتذة الزراعة في فرنسا حملة 
إلنقاذ النحل الذي يتعرض لالنقراض بسبب 
املبيــدات احلشــرية التي يتم رشــها على 
الزهور والنباتات التي يتغذى عليها النحل، 
حيث لوحظ في الســنوات األخيرة تناقص 

أعداده بسبب هذه املبيدات.
ودعا العديد من األساتذة ومئات من أصحاب 
الشــركات العاملية إلى التحرك وبذل املزيد 
من اجلهود فيما أطلق عليه، أســبوع الزهور 
من أجل النحل، وذلك عن طريق زرع املزيد من 
الزهور بعيداً عن املبيدات احلشرية على أمل 
احملافظة على النحل املصدر الوحيد لعسل 

النحل.

حجرة للبكاء للتخلص
 من الضغوط النفسية

تزامنــاً مــع ظهــور نتائــج االمتحانــات 
األميركية  اجلامعات  إحدى  جلأت  األميركية، 
إلى مساعدة طالبها لتخفيف آالمهم عند 
فشلهم في االمتحانات عند ظهور النتائج 
النهائية، للتخلــص من الضغوط والضجر 

واحلزن التي تعتريهم.
وسعى فريق من علماء النفس األميريكيني 
في جامعــة »نيويورك« ملســاعدة الطالب 
األميركيــني عن طريق تخصيــص »حجرة 
للبكاء« داخل مكتبة الكلية حتى ال يراهم 
زمالؤهــم الذين متكنوا مــن النجاح، ليظل 
الطالب الفاشــل في هذه احلجــرة مبفرده 
ليبكي ويصرخ للتخلص من الضغوط ملدة 

عشر دقائق، ليتمكن من مواجهة اجملتمع.

آبل تطرح سماعات
 ضد الضوضاء والماء

كشفت شــركة آبل عن إصدار جديد عالي 
اجلودة من ســماعات »أيربودس« الالسلكية 
اخلاصة بها، التي ستكون مزودة مبيزة تعمل 
على إلغاء الضوضاء، إضافة إلى تكنولوجيا 

مقاومة املاء.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية أن 
آبل سُتضيف ســماعات AirPods في وقت 
ما من عام 2019، وأضافــت أنه من املمكن 
املقاومة للمياه   AirPods أال تكون أجهــزة 
واملضادة للضوضاء هي الطراز الوحيد الذي 
تطــوره آبل حالًيا، وأن الشــركة األميركية 
ســتطرح زوًجا من ســماعات عالية اجلودة 
على األذن من دون استعمال اليدين في وقت 

الحق من هذا العام.
وأضافت، أنه ستكون مضادة للمياه واملطر 

والعرق، وسيكون سعرها 159 دوالرًا.

تحذير من زجاجة الماء في حرق السيارة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«
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القوسالعقرب

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

العناد لن يفيدك.

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

عند أول اختبار.

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

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

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

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

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

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

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

بينكما بعد سوء التفاهم.

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

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

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

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. شاعر فلسطيني راحل.

2. شاعر سوري راحل.
3. شاعر مصري راحل.

4. مرض يصيب العيون o بحر.
5. في القميص تربط أطرافه.

6. أواخر ابيات الشعر o عكس 
حربا.

7. لؤلؤ o نوع قــدمي من اخلط 
العربي.

8. ضــوء o اميركي الف قصة 
العجوز والبحر.

9. كسر o أواخر.
10. رئيس )التجار مثال(.

 o نفس o 1. للسؤال عن شــخص
حد السيف.

2. يرفع به البنطال o محب.
3. تكاثر األشــياء مما يؤدى إلى أزمة 

)معكوسة( o رجف.
4. انتفاخ o مساعدة وإمداد.

5. أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه.
 o 6. جهــاز العروس )فــي اخلليج( 

حيثما تهب الريح.
7. حترك في محله بدون تقدم o ثالثة 

حروف من فنان.
8. أناث اجلمل )مبعثرة( o من اسماء 

اهلل احلسنى.
9. اربعة حروف متشابهة.

10. رحلة بالدراجة o جمع ميقات.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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جمال العّتابي*
 

ألســئلة  الصامتة  األجوبــة  تكمن 
ظلت ترافقنــا طيلة عقود من الزمن 
، هل هواحلزن للنتائج ؟ أم اننا ما زلنا 
أسرى للتجربة التي جتاوزها احلاضر ؟ 
هذا مــا أراد خليل عبد العزيز اخلوض 
، وهو يسجل جتربته السياسية  فيه 
واملهنية فــي كتابه الصــادر مؤخراً 
عن دار ســطور البغدادية )ســجون 
, إغتــراب ، نضــال .. محطــات من 
حياتــي ( ، التجربة التــي جتاوز فيها 
واملفعم   ، وآماله  بإنكساراته  املاضي 
بتداعياته ، فأّلف في فصوله ، ليصبح 
مقــروءاً، وجعلنا أقــدر على متابعة 
أحداثه ، بســبب من صلته الوثيقة 
بها ، وألنه جزء منها ، وقّدم في الوقت 
ذاته جتربته الغنية باملفاجآت واألسرار 
، حتى إستطاع أن يعيد تأليف اخملفي 
أو املستور من تاريخ احلزب الشيوعي 
الشــيوعية  واألحزاب  الســوفييتي 
التأمل  في  الرغبة  العربية، يستحث 
واملراجعة في املادة املهجورة واحلاضرة 

معاً .
فمنــذ متكن مــن اإلفــات من حبل 
حلركة  التصــدي  بتهمة  املشــنقة 
الشــواف عــام 1959 فــي املوصل، 
وهروبه لألحتاد الســوفيتي، ما إنفك 
خليــل أن ينفصل عــن تاريخه الذي 
يؤلــف فصول حياتــه ، ثابتــاً على 
مبادئه ومنهج تفكيره ، يحمل هويته 
أواســط  منذ  والنضالية  الوطنيــة 
خمســينيات القرن املنصــرم ، إذ بدأ 
يتشــكل وعيه السياسي ، واملامح 
األولى لنشــاطه املهني ، وشارك في 
إنتفاضة تشــرين 52 ، وتــرأس إحتاد 
، ومّثل  العــام في املوصــل  الطلبة 
الطلبة فــي جلنة اجلبهــة الوطنية 
التــي خاضــت إنتخابــات عــام 54 
البرملانية ، ُحكم عليه بالسجن ملدة 
عام واحــد إثر إنتفاضة 56 ، وكان من 
بني املبعدين إلى بدرة . عاد مســؤوال 
إلحتــاد الطلبــة بعد متــوز58، أكمل 
دراســته العليا في اإلحتاد السوفيتي 
، ونال درجة الدكتوراه في اإلعام عن 
بحثه في قانــون الصحافة املصري ، 
وعمل باحثاً في معهد اإلستشــراق 
التابع ألكادميية العلوم السوفيتية  .

يقــول الدكتــور كاظــم حبيب في 
كلمتــه التي تصدرت الكتــاب ، انه 
شــهادة حية  وصادقة عن األحداث ، 
ومتكن خليل من وضــع اصبعه على 
اجلــرح الكبير .ومــن اإلنصاف القول 
أن حبيب قدم بإيجــاز خاصة وافية 

للكتــاب ، ومتكــن من تنــاول أكثر 
املشكات حساســية ، وتوقف عند 
أبرز العوامل التي كانــت وراء إنهيار 
جتربة السوفييت ، يأتي في مقدمتها 
غياب الدميقراطية ، ومصادرة احلريات 
، وعدم ممارســة النقد والنقد الذاتي 

بوعي ومسؤولية .
كما قدم الكاتب فرات احملسن جهداً 
واحلوارات  اإلعــداد  في  ورائعــاً  طيباً 
، ورمبا يعــود له الفضــل في حتريك 
ذاكرة املؤلف ، وفتح صندوق األســرار 
في عقله ، فشــارك مشاركة فعلية 
في إجناز هذا األثــر من تراكم اخلبرات 
بإعتباره مشروعاً سياسياً مفتوحاً   ،

للغد .
لعل خصوصية هذا ) األثر ( تكمن في 
جدارة املؤلف بتسجيل األحداث التي 
عاشها بحرارة ، هو في وسط املعترك 
وفي خضّمه ، منتســباً إليه ، دون أن 
يحصــر هّمه في اخلضوع لســلطة 
التنظيم  وصرامــة   ، األيديولوجيــا 
احلزبي التقليدي ، ميتلك عقاً منظماً 
وحريصــا ً ، بدليــل إحتفاظه بدفتر 
خدمته العســكرية حلــد اآلن ، ألنه 
يثبت فصله عن الدراســة بســبب 
إنتمائه للحزب الشــيوعي العراقي ، 

كما مدّون في صفحات الدفتر .
    إن قــراءة متأنيــة للــدالالت التي 
تضمنهــا الكتــاب ، ســتفضي بنا 
إلــى إدراك معنى الفعــل النضالي 
والسياســي عنــد خليــل ، إذ يبدو 

متطابقاً مع 
أفكاره املرســومة بدقة على سنوات 
التجربــة ، منــذ أن مترد علــى القرار 
احلزبي الذي تبلغ به من قبل الشهيد 
ســام عادل مباشــرة حني كان في 
موسكو ،  والذي يلزم خليل مبواصلة 
الدراسة احلزبية في معهد طشقند 
الفاحي ، فامتلك حريته في اإلختيار 
، خارجاً عن الطاعة احلزبية ، ليواصل 

دراسته العليا بإصرار وحتٍد . 
فاعلة  إلى شــخصية  حتول خليــل 
ومؤثــرة طيلــة ســنوات عمله في 
معهــد اإلستشــراق ، ومــن خاله 
تهيأت له فــرص ذهبية فــي دخول 
العامليــة  السياســية  الكواليــس 
والعربيــة ، لم تكــن تتوفرلغيره في 
ذلك الوقت ، كما يعبر عنها الكاتب 
، إذ توطــدت عاقاته بالشــخصيات 
احلزبية والدبلوماســية من مختلف 
، وسافر وإلتقى الكثير  بلدان العالم 
من رؤســاء وملوك ورجال سياســة 
، واإلطاع على  وحكام عرب وغيرهم 
ودبلوماســية  سياســية  مكنونات 
واســعة ، التقى الرئيس عبد الناصر 

ونائبه علــي صبري ، واثناء وجوده في 
القاهــرة في مرحلة إعــداد البحث ، 
إلتقى محمد حسنني هيكل ، ورفعت 
الســيد ولطفي اخلولي ، وكان ضيفاً 
على احلكومــة املصرية طيلة وجوده 
في مصر ، وهناك تعّرف على برمياكوف 
مراســل جريدة البرافدا في القاهرة 
.كمــا إلتقى كبار القــادة اليمنيني : 
ســالم ربيع علي ، علي ناصر محمد 
، أثناء إحتدام الصراع على الســلطة 

فــي اليمــن ، وإختاره عبــد الفتاح 
إسماعيل مستشاراً خاصاً له إلشهر 
عّدة ، كما إلتقى احلسني ملك األردن 
، والرئيس الصومالي ســياد بري ، وزار 
أثيوبيا في فترة حكم منغستومريام  
. وشارك في فعاليات وأبحاث املعهد 
، ومنحتــه التجربة معرفة غنية في 

مجاالت العمل اخملتلفة  .
محطات عبد العزيــز حتمل أكثر من 
إشــارة لعمق الصراعات السياسية 

بــني مجاميــع ومؤسســات الدولة 
تلــك  ان  اال   ، واحلــزب  الســوفيتية 
اخلافات كانت تختفي حتت ســقف 
االجتماعات احلزبية ، كما قّدم املؤلف 
أدّلة عديدة على مظاهر فساد كبيرة 
كانت تنخر جســد الدولــة بعمق ، 
واختلف مع نهج بعض القادة الذين 
تبنــوا مفهوم التطور الارأســمالي 
كطريــق للوصول الى اإلشــتراكية 
إعتماداً على أحزاب حاكمة في بلدان 

العالم الثالث ، وبســبب موقفه غير 
واجه   ، املفهــوم  اإليجابي مــن هذا 
متاعــب عديــدة في تصديــه لهذا 
النهج .ســيما مع بعــض القادة كـ 
( واألخيرالذي  وبرمياكوف  )بونوماريوف 
سعى دائما لايقاع بخليل وإقصائه.

صدمات أولى
ان أقدراالفكار على اإلزدهار في تاريخ 
البشرية هي تلك األفكار التي تخدم 
االنسانية ، هكذا تعّلم وفهم خليل 
النظريــات وااليديولوجيا ، في حدود 
جتربتــه االولــى ، لم يكــن عارفاً انه 
ســيواجه ســلوكاً خارج أحامه و) 
مقدساته ( ، إال ان عامات االستفهام 
وإزدادت تعقيداً  احلائرة بدأت بسيطة 
، منذ أن طلب منه موظف الســفارة 
الروســية في فيينا ان يتبضع بعض 
احلاجيــات ليبيعهــا في موســكو 
ويســتفيد من فرق الُعملة ، أو اآلخر 
الفاتورة ليكسب  زّور  الذي  املرافق له 
مبلغــا اضافيا مــن دائرتــه ، وأثناء 
حتضيرات الدراسة في مصريكتشف 
ان برمياكــوف مراســل البرافدا كان 
املصرية  الصحافــة  تقارير  يلطــش 
وينســبها لنفســه ، وان الزمــاالت 
الدراســية كانت تتم من خال رشى 

تقدم لهذا املسؤول او ذاك .
وسلط الكاتب الضوء على ) مهزلة ( 
الدكتوراه  البراك شهادة  منح فاضل 
بفترة قياســة لم تتوفــر ألي طالب 
سواه ، بسبب العاقات ) الطيبة ( بني 
احلكومتني ، علما ان خليل قدم وثيقة 
تثبت دور الياس فرح في كتابة فصول 
الدراســة عــن حركة رشــيد عالي 
البــراك كان منصرفاً  ، الن  الكياني 
لشــراء ســيارة وشقة للســيدة ) 
لودميــا( دون ان يعــرف انهــا كانت 
مجندة لصالح اخملابرات السوفيتية  .

الفارابي املفتاح السحري
لزيارة الوطن

متكــن معهد اإلستشــراق من إقناع 
صالح مهدي عماش السفير العراقي 
في موســكو فــي إقامــة مهرجان 
وأملا  بغداد  الفارابي في  الفيلســوف 
آتا عاصمة كازخســتان في آن واحد 
، وكلــف  خليــل بوضــع الترتيبات 
الى  ، ومرافقته  لتنفيــذ الفعاليــة 
بغداد ، كيف يتسنى له ذلك ؟ وشبح 
أحكام اإلعدام مازالت تاحقه ، وأصر 
يترأس  أن  الســوفيتي علــى  اجلانب 
إلى  الذاهب  الوفــد  الدكتورخليــل 
بغداد ، فتدخل عماش لدى البكر في 
إلغاء أحــكام اإلعدام الصادرة بحقه 

مع بقية رفاقــه ، وكانت املفاجأة أن 
يصل خليــل الوطــن ويلتقي رئيس 
 ، عزيز  وطــارق  البكــر،  اجلمهوريــة 
ويتعــرض الى محاولــة إغتيال اثناء 

سفره الى كردستان مع عائلته  .
   يســعى خليل عبــد العزيز لتقدمي 
واجهــت حركتي  احللــول ملعضات 
اليسارو)التحرر الوطني (، بل ويثيرها 
أمام القــارىء ليفتح له بــاب احلوار 
معهــا  ، فاحملطات التي توقف عندها 
لم تكن رموزاً وألغازاً ، انه يؤلف لغته 
الواضحة من نســيج االحداث ، لهذا 
التي توقف  يبدو في أغلب احملطــات 
عندها جريئاً في صراحته ، مما جلب له 
وعدم  والشكوك  واالتهامات  املتاعب 
الرضا  ، سيما في احملاور التي كشف 
الشــيوعية  االحزاب  عاهــات  فيها 
 ) األب   ( وتبعيتها لســلطة  العربية 
الصنم ، في تنفيذ غاياته التصفوية 
، وإعتباره مرشداً ومعلماً الغنى عنه  
. ولعل هــذا ما يواجهــه أي متصٍد 

للكتابة عن التحجر واإلنغاق .
   هل ميكن لنا أن نضع إشــتراطاتنا 
وحســب قناعاتنا لإلرتقاء مبســتوى 
التوثيق ؟ فما زلنا نعتقد ان في ذاكرة 
طاقة  اليقظــة  العزيز  عبــد  خليل 
مختزنة ، حتاول ان تخترق الســكون 
عــن ظروف  للتعبير  .فهي مؤهلــة 
املرحلة التاريخية التي عاصرها ، وان 
كشف املستور منها سيقودنا حتما 
الى فهم  األهمية التي ينطوي عليها 
دور هذا الشاهد احلي ، فهناك قضايا 
اخــرى كثيرة تســتحق التســجيل 

مبوضوعية وحيادية  .
   مبقــدور الكاتب ان يتجــاوز التكرار 
, وإختصار بعضها  في سرد األحداث 
إيقاع منظم  ، وإعتماد املنهجية في 
ومتــوازن ، إلحتــواء هــذا الفيــض 
من القضايــا في محــاوالت الحقة 
ننتظرهــا ، ومراعــاة اجلانب اجلمالي 
فــي تصميم الغاف الــذي لم يكن 
موفقاً في التعبير أو اإليحاء ملضمون 
الكتاب  لألســف الشــديد ، كذلك 
تصميم الصفحات الداخلية للكتاب 
املرتبكة هي االخرى . واذا كانت هناك 
ثمة ماحظــة أخيــرة نقولها ، هي 
تلك التي تتعلق بالعنوان ، بإعتقادي 
الــذي يهيء احلوار  انه العنصر االول 
الداخلي اخلفــي بني املتلقي والكاتب 
، انه اإلنشــاء البليــغ االول الذي لم 
يتحقق فــي عنوان تقليــدي إختاره 
الكاتب دون عنايــة ، ومحطاته التي 

تكررت رمبا لدى كتاب آخرين
 

* كاتب عراقي

علي زياد العلي*

إن ظاهــرة اإلرهاب ما هــي إالّ تركيبة 
هجينة جتمــع بني العديد من املكونات 
واخلصات املتناقضة، حيث سّوق بعٌض 
من احملللني أن هذه املفردة هي غامضة 
التكونيــة والتركيــب بقصــد أو دون 
الظاهرة  لو تفحصنا هذه  قصد، لكن 
ودرســنا دالالتها التكونيــة من خال 
والتحليل  التفكيــك  عناصــر  تبويب 
لوجدنــا أن هذه الظاهرة هي عبارة عن 
كيانات تركيبيــة متناقضة اجتمعت 
فــي بوتقــة تكونينة جتلــت بظاهرة 
اإلرهاب املتمثــل ببروز بعض اجلماعات 
)القاعدة،  تنظيــم  مثــل  اإلرهابيــة 
وداعش( وغيرهما، فظاهرة اإلرهاب هي 
بنية تركيبة جتمع بني الظواهر الفكرية 
الشــاذة من بعض التنظيرات الدينية، 
والتنضيد االســتخباراتي املوجه حيث 
وظفت هذه الظاهــرة من أجل تنفيذ 
مشــاريع اســتراتيجية دولية اتخذت 
من بعض األزمــات منحنى دولياً، وفي 
بعض األوقات اتخذت منحنى إقليمياً، 
وأدرجت دائرة املصالح املتضاربة للقوى 
كمنطق  اإلرهــاب  املتنفذة  الدوليــة 
اســتراتيجي لعوملــة األمــن القومي 
ولتبريد صياغــات التدخل الدولي في 
بعــض األقاليــم اجليوبولتيكيــة من 
العالــم، ومن أجل الوقــوف أكثر حول 
لهذه  الدقيق  االســتراتيجي  التحليل 
الظاهرة، ســنتطرق لهــا من خال ما 

يأتي:
أوالً: حتليل ظاهرة اإلرهاب من منطلقات 

فكرية
    يشــير الكثير من املهتمني بظاهرة 
اإلرهاب من خــال حتلياتهم إلى أنها 
مجموعة من األفكار املتشددة اجتمع 
عليها مجموعة من املتشــددين دينياً، 
الفكري هو  توصيفــه  فــي  فاإلرهاب 
منطلق عقائدي يستند إلى مجموعة 
من العقائد واألفكار الدينية املتشددة، 
وّظفت في دائرة فكرية لتولد لنا فكراً 
عقائديــاً متشــدداً تبّنتــه مجموعة 
املتشــددة،  األصولية  التنظيمات  من 
وعملت على تســويق هــذه الظاهرة 
مــن خــال تبنــي أســلوب اإلرهاب 
األسس  فإن  وبالتالي،  والترويع؛  والقتل 
التحليليــة لظاهرة اإلرهاب تســتند 
إلى تركيبــة من العقائد واألفكار التي 
وجدت ضالتها لــدى مجاميع إرهابية 
تعتمد على تسويق هذه األفكار بشتى 
الوسائل التي تبنى على أساس قاعدة 

تكتيكات تتخذ من منطق )الغاية تبرر 
الوسيلة( أساســاً، فاملنطلق الفكري 
التي تســتند  التكونية  له حيثياتــه 
إلى مجموعــة من املراجــع الفكرية 
العقائديــة لتتخذ من بعــض الرموز 
لثوابتهم  تســويقياً  الدينية منطلقاً 
العقائدية، التي مثلت أسسه انطاقة 
لبؤرة التيــارات والتنظيمات اإلرهابية، 
فاإلرهــاب فــي مفهومــه املقتضب 
هــو ظاهرة فكريــة وظفــت لغايات 

استراتيجية.
ثانيــاً: حتليــل ظاهــرة اإلرهــاب من 

منطلقات استراتيجية
بالتأكيــد أن ظاهرة اإلرهاب ليســت 
هذه  لكن  الزمنيــة،  الصدفــة  وليدة 
املتضاربة  املصالح  وليدة  الظاهرة هي 
بني القــوى العاملية الكبــرى املتنفذة 
الدوليــة،  التفاعــات  فــي ســاحة 
الغربية  القــوى  حيث عمــدت بعض 
الظاهرة  الكبرى على اســتغال هذه 
)النشــازية( من أجل ترميم تصدعات 
مشاريعها املتلكئة في بعض األقاليم 

العاملية احلساســة التي تنشــط بها 
صراعــات متضاربــة، حيــث وظفت 
الواليات املتحــدة تنظيم القاعدة في 
أفغانستان من أجل مقاتلة السوفيت 
املنطقة  تلــك  اســتنزاف قواهم في 
احلساســة من العالم، ووظفت بعض 
اإلرهابية  التنظيمــات  الدولية  القوى 
في ســوريا والعــراق من أجــل تنفيذ 
أجندتهــا في هــذه املنطقــة، وإدارة 
احلــرب بالنيابة، وهو ما يوفر لها تنفيذ 
أهدافها من دون الغوص في مستنقع 
احلروب واالشــتباك املباشــر؛ وبالتالي 
متثــل ظاهــرة اإلرهاب أداة مــن أدوات 
الدولية،  القوى  بعض  اســتراتيجيات 
حيــث متارس هــذه القوى ســطوتها 
العســكرية بنحو غير مباشر من أجل 
ممارســة التأثير على أي قــوى تنافرها 
في التوجهــات واملصالح؛ وأخيراً ميكن 
القول: إن ظاهــرة اإلرهاب تبقى ركيزة 
أساســية ترتكز إليها اســتراتيجيات 
القوى املتنفذة من أجل تســويق ذاتها 

املضطرب إقليماً.

ثالثــاً: حتليــل ظاهــرة اإلرهــاب من 
منطلقات استخباراتية

     ميكن حتليل ظاهرة اإلرهاب على أنها 
الكيانات االستخباراتية  مجموعة من 
التي ترتبط بنحٍو مباشر أو غير مباشر 
املتنفذة  الدولية  االستخبارات  بأجهزة 
عاملياً، فاإلرهاب في تركيبته ووســائله 
هو بكل تأكيــد عبارة عن تنظيمات أو 
شبكة استخباراتية تضّم في طياتها 
ومجموعة  املتشــددين،  مــن  القليل 
من العماء -املهجنــني- املدربني على 
وإدارة  اخلاصة  والعمليات  االســتخبار 
االشــتباكات، ومن خال حتليل مكامن 
القــوى التي تتحلى بهــا التنظيمات 
اإلرهابية جند أنها تتلقى دعماً مباشراً 
أو غير مباشر من أجهزة االستخبارات 
إدارة الصراع،  الدولية، من خال حداثة 
وأســلوب االتصال، والتخابــر، وحداثة 
التفنن في استخدام األسلحة، وأخيراً 
تبقى ظاهرة اإلرهاب في توصيفها هي 
ظاهرة مركبــة ومكونة من مجموعة 
التي  الدولية  االســتخبارات  أجهــزة 

تتخذ مــن هذه التنظيمــات منصات 
ووسائلها  مشاريعها،  لتسويق  علنية 
التنفيذية في مناطق الصراع والتزاحم 

االستراتيجية.
رابعاً: حتليل ظاهــرة اإلرهاب بوصفها 

إخفاقاً حكومياً داخلياً
      ميكن إدراج أســباب ظاهرة اإلرهاب 
ضمــن دائــرة األســباب واملســببات 
الداخلية للــدول، فمن خال ماحظة 
ظاهــرة اإلرهــاب جنــد أنها تنشــط 
فــي اجملتمعــات املتشــظية، حيــث 
تطغــى النبرة التشــددية على النبرة 
العقانيــة االحتوائيــة؛ وبالتالي متثل 
ظاهرة اإلرهاب نتاج فشــل سياسات 
عامة داخلية لبعــض الدول من خال 
إخفاقها في حلحلة األمور واملعضات 
نتاج  أيضاً  وهي  االندماجية،  اجملتمعية 
نتيجة  داخليــة  سياســية  إخفاقات 
سوء تبويب السلطة وانعدام االندماج 
السياسي بني رجاالت السياسة، حيث 
تبقــى ظاهرة اإلرهاب وليدة تشــظي 
حلمــة بعــض اجملتمعات التــي ولدت 

داخلية، سببت بنحو مباشر  انخاالت 
أو غير مباشــر والدة ظاهــرة التطرف 
واإلرهــاب، وأخيراً ميكــن القول إن من 
مسببات ظاهرة اإلرهاب هي سوء إدارة 
محلية تواكبها جملة من التناقضات 
الداخلية التي صاغت داللة من دالالت 

التوصيفية لإلرهاب.
خامساً: حتليل ظاهرة اإلرهاب بوصفها 

تركيبة هجينة
     ومــن خال قــراءة أوصــاف داالت 
اإلرهــاب، ميكن إعطاء هــذه الظاهرة 
وصفــة التركيبة الهجينــة املتكونة 
من مجموعة من املســببات اخلارجية 
الداخلية اجتمعت في ظاهرة تكونية 
واحدة، وأنتجت بوتقة اإلرهاب واملتمثل 
الناشــطة  اإلرهابيــة  بالتنظيمــات 
التركيبي  فالبعــد  )داعش(،  كتنظيم 
لهذه الظاهرة حاضر وبوتيرة قوية من 
الظاهرة  املتلونة لهذه  الطبيعة  خال 
التي تتكون مــن مجموعة كبيرة من 
املدخات الســببية، فالعامل الداخلي 
لهذه الظاهرة هــو مفروض وبقوة من 

خال السبب واملسببات الداخلية، التي 
هي نتيجة حيثية خملرجات سياســية 
ومجتمعية وعقائدية تبلورت بظاهرة، 
ثم ما أن لبثت إلى حالة ســادت بعض 
اجملتمعــات، حتــى قفزت إلــى البعد 
العاملــي من خال تنضيــد جملة من 
من  تتخذ  التــي  اخلارجية  املســببات 
األبعاد االســتراتيجية واالستخباراتية 
منطلقاً تركيبياً لهــا، لتبلور لنا هذه 

الظاهرة.
سادســاً: حتليــل ظاهــرة اإلرهاب من 

منطلق صراع احلضارات
    إن صعــود نبــرة اإلرهــاب الدولــي 
الفكر  نتيجــة صــراع عقائــد  هــو 
االســتراتيجي الدولــي، حيــث خلف 
انهيار االحتاد السوفيتي فراغاً عقائدياً 
بدورها  التي  الغربية،  املنظومة  ســاد 
افتراضــي؛ من أجل  بحثت عن عــدو 
تســويق الذات الغربية ومنــع انهيار 
العقائــد الغربية اخلاصــة بها، حيث 
صعدت نبرة الصــراع الدولي من خال 
التأريخ  الغــرب منطلق نهايــة  تبني 
اللذين أشعا  ومنطق صراع احلضارات 
فتيــل الصــراع والتنافــر احلضــاري، 
اإلســامية  اجملتمعات  بني  والســيما 
وعلــى رأســها التيــارات األصوليــة 
املتشددة من جهة، واملنظومة الغربية 
على رأسها الواليات املتحدة األمريكية 
وحلفائها من جهة أخرى، حيث أخذت 
ظاهــرة الصــراع )الديني-احلضــاري( 
تتطور لتصل بنا إلــى والدة تنظيمات 
إرهابيــة، تربــع على رأســها تنظيم 
)داعش(، حيث يــرى بعضهم أن ظهور 
هذه التنظيمــات اإلرهابية جاء نتيجة 
الصراع احلضاري بــني احلضارة الغربية 

واحلضارة اإلسامية.
وأخيــراً، وبعــد التطرق إلــى معظم 
لظاهرة  االســتراتيجية  التحليــات 
اإلرهــاب، جنــد أن هــذه الظاهرة هي 
نتيجة حتمية لصراع الدولي املتفاقم 
بني القوى الدولي، علــى الرغم من أن 
بظهور  أخرى ساعدت  هناك مسبباٍت 
هذه الظاهرة، بيــد أن الصراع والتنافر 
الدولية  القوى  بني  -والســيما  الدولي 
املتناحرة- أسفرا عن ظهور جيد جديد 
مــن الصراعــات واحلــروب، التي ميكن 
اتخذت  والتي  بـ)اخملصخصة(،  وصفها 
مــن توظيــف التنظيمــات اإلرهابية 

وسيلة إلدامة زخم االشتباك الدولي.

*مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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في محطات من حياته

رؤى التحليل االستراتيجي لظاهرة اإلرهاب

غاف الكتاب

االرهاب
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الصباح الجديد - وكاالت:
الذي  العالم  ان كنت تشــعر بــأن 
تعيش فيه ال يناســبك، وترغب في 
االبتعــاد عنــه؟ فبإمكانك اليوم 
أن تصبــح مواطنــا فــي مملكة 
"أســغارديا" الفضائيــة، والتي 
الفضاء  الســتعمار  تخطــط 
إيغــور  مؤسســها  بحســب 

أشوربيلي.
وأُنشــئت أســغارديا قبل 20 
شهرا، وينتمي لها حاليا نحو 
200 ألــف مواطــن، وتتمتع 
بدســتور وبرملــان منتخب، 
تنصيبه  جــرى  رئيس  ولها 

وهو إيغور أشوربيلي.

ونقلــت "رويتــرز" عن أشــوربيلي في 
خطاب تنصيبــه بفيينا أمام مئات من 
مؤيدي فكرته: "ســيدّون هذا اليوم في 
سجالت أهم األحداث بتاريخ البشرية".
احلكومة  فروع  "أسســنا كل  وأضاف: 
وبالتالي أســتطيع أن أعلن بثقة والدة 
أســغارديا، أول بلدان البشرية املتحدة 

في الفضاء".
واقتبس أشــوربيلي اســم مملكته من 
عالم في الســماء، طبقا لألســاطير 

االسكندنافية.
وميكــن ألي شــخص أن يصبــح من 
ومن  اإلنترنت  عبر  أســغارديا  مواطني 
دون أي مقابل مــادي، إال أن هذه الدولة 
تســعى جلذب اثنني باملئة من ســكان 

األرض األكثر إبداعا، بحســب املؤسس 
الذي أشار إلى إمكانية حتقيق ذلك عن 

طريق "اختبارات ذكاء".
وبنّي أنه يعتزم امتالك أقمار اصطناعية 
تتيح الدخول إلى اإلنترنت حول العالم، 
وأن تعمل ســفن الفضــاء في غضون 
مــدة تتراوح بني عشــرة و15 عاما، وأن 
تكون نهاية املطاف، إنشاء مستوطنة 
دائمــة للعيش على القمــر خالل 25 

عاما.
ويدفع مواطنو أســغارديا حاليا رسوم 
100يورو، لكن  عضوية سنوية قيمتها 
اململكــة تخطط جلمــع ضرائب على 
األعمال التجارية، والدخل اخلاص، لكن 

بنسب منخفضة للغاية.

فريال حسين

األخبار الواردة من بالد العم ســام تقول أن صاحبة 
مطعم بوالية فرجينيا األميركيــة طرد املتحدثة 
باسم البيت األبيض، سارة ساندرز، ألنها تعمل مع 

دونالد ترمب.
وهذا احلادث هــو الثاني، في ظرف أســبوع، حيث 
األميركية، كيرستني  الداخلي  األمن  وزيرة  واجهت 
نيلسن، احتجاجات في مطعم مكسيكي ذهبت 

إليه بواشنطن.
ومع أنني أجد هذا التصرف ال يليق مع الزبائن مهما 
كانت عناوينهم، لكنني أدرك مدى االســتياء الذي 
خلفه قرار الرئيس األمريكي بفصل أبناء املهاجرين 
غير الشرعيني عن أســرهم، ووضعهم في مراكز 

احتجاز على احلدود.
ورغم تدارك األمر بقرار تنفيدي آخر يوقف عمليات 
الفصل إال أن اإلدارة األميركية واجهت وتواجه سيالً 
مــن االنتقادات الالذعة على خلفيــة قرار الفصل 
التعســفي، وال يزال اجلدل وردود األفعال مستمرة 
حول هذه القضية التي أثارت مســتوى جديداً من 

اإلدانة والرفض والغضب االجتماعي.
ولعل أكثــر االنتقــادات حدة جاءت على لســان 
جيمس كومــي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي 
الســابق والذي عبر عن شعوره باخلجل واالشمئزاز 
واالحراج من الطريقة التي تصرف بها ترامب فيما 

يتعلق بهؤالء األطفال.
كأم، وإنســانة قبل كل شــيء، ال استطيع كتم 
عواطفــي عندما أحــدق في وجــوه أطفال وهم 
يبكون، ويؤخذون بعيداً عن أحضان أمهاتهم، فمثل 
هذه الصور املأســاوية تلهب مشــاعري، وجتعلني 
اتساءل: أي نوع من الناس هؤالء الذين يقدمون على 
اتخاذ قرارات تتعارض مع أبســط القيم االنسانية 

واألخالقية سواء باسم الدين أو باسم القانون؟
لقــد فعلها هتلر مــع اليهود، وفعلها ســتالني 
بإرســال املاليني من الــروس الى املوت بالســخرة 
والتجويع، وفعلها بول بوت حني مارس شــتى أنواع 
التعذيب والقتــل بحق الكمبوديني، وفعلها صدام 
بشــنه حرب االبادة على األكــراد. ويبدو أن الرئيس 
األمريكي في الطريق للسقوط في هذا املستنقع 
وهو يبني على سابقة تاريخية حني قامت الواليات 
املتحــدة، خالل احلــرب العاملية الثانيــة، باحتجاز 
جميع اليابانيــني املقيمني على أراضيها في مراكز 

اعتقال..
فــي التاريخ األمريكــي الكثير مــن احلكايات عن 
عمليات فصل األطفال عن ذويهم لصوغ نوع معني 
من املواطنني، كما حصل مع الســود، وقبلهم مع 

الهنود احلمر. 
وكان األطفال، عند منو حركة االجتار بالبشر أوائل 
القرن التاســع عشــر، يباعون بانتظام بعيداً عن 
أســرهم، وقد رفض مؤيدو العبودية األمريكيون 
احلجــج األخالقية ضــد هذا الفصــل، مؤكدين 
أن الســود يفتقرون إلى القــدرة العاطفية على 
الشــعور باأللم احلقيقي لفقــدان طفل أو أحد 

الوالدين!!
ومــا أقدم عليه ترامب يشــير إلــى أن مثل هذه 
السياســات كانت محورية دائمــاً في نظام ظل 

يســمح، حتى وقت قريب، باالســترقاق 

في الطريق إلى المستنقع

قالــت الفنانة مي ع الدين، 
قريبة  شخصيات  هناك  إن 
التي  "هالة"  من شخصية 
مسلســل  في  قدمتهــا 
الواقــع،  فــي  "رســايل" 
وقد تكون أكثــر منها في 
الشــفافية والهبــة التي 
منحهــا إياها اهلل، اذ ميكن 
أن يبعث اهلل لها رســائل 
فــي أحالمهــا تدلها على 
ما ســوف يحدث. وتابعت: 
الشــخصية  هــذه  أعــد 
واقعية، مــع أنها من خيال 
املؤلف، ولكــن الدراما هي 
مزج ما بــني الواقع واخليال. 

ومــن جانب اخــر قالت: ال 
حني  احلجاب  إرتــداء  أمانع 
ذلك،  لــي  القــدر  يشــاء 
في  تكمن  الفكــرة  ولكن 
ضرورة إرتدائــه عن إقتناع، 
سأكون  بأنني  أشعر  وحني 
بذلك،  القيــام  على  قادرة 

عبرت الفنانة نرمني ماهر 
بنجاح  ســعادتها  عــن 
مسلسل "سلسال الدم" 
موضحة  اخلامــس،  اجلزء 
أنهــا ســعدت أكثر ألنه 
محطة مهمة في حياتها، 
مبينة أنها كانت تتابع رأي 
الشارع،  في  املشــاهدين 
أمام  وقفت  أنها  مضيفة 
جنمــة كبيرة مثــل عبلة 
كامل، وهــي أكادميية في 
العمل  وأن هذا  ذاتها،  حد 
من العالمــات املؤثرة في 
الدراما الصعيدية، خاصة 

أن الكاتــب مجدي صابر 
كتبهــا بحرفيــة عالية 
جًدا، وهــي تعبر عن املرأة 
أي  تتجاوز  التــي  القوية 
شــيء من أجــل حتقيق 

العدالة.

من  مقربة  مصــادر  نفت 
جملرد  سعد  املغربي  الفنان 
أن حكمــا قضائيــا صدر 
قبــل أيام مثلما أشــارت 
بشــأن  األخبــار  بعــض 
موضوع تغرميه في قضية 
على  باالعتــداء  اتهامــه 
فتاة فرنســية. وأشارت أن 
املبالغ التي مت احلديث عنها 
غيــر صحيحــة ووهمية 
ومن صنــع خيال البعض، 
املعلومــات  وأوضحــت 
أن املســألة مازالــت قيد 
التــداول، وفي عهدة فريق 
الدفاع عن النجم الشاب، 
الــذي أعلــن أنــه مؤمن 
ببراءتــه، وال يراهن إال على 

عدالة القضاء الفرنسي.

وميكن للمجــرد أن يواجه 
غرامــة بســبب االعتداء 
"الضــرب"  أي  اجلســدي 
االغتصاب  اما  أكثر،  ليس 
فهو مســألة غير مثبتة 
كــون املدعيــة رفضــت 
الطبيب  لفحص  اخلضوع 
عن  وامتنعت  الشــرعي، 
مواجهة الفنان خالل مدة 

توقيفه في باريس.

مي عز الدين

سعد لمجرد

نرمين ماهر

أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف

كل األديــان واجملتمعــات لديهــا ثوابت 
أخالقية، ترفض الكذب، والنفاق، واجلرمية 
بــكل أنواعهــا، ومــن ضمنهــا جرمية 
السرقة، فالســرقة ليست حاجة بقدر 
بالقوانــني اإللهية  ما هي اســتخفاف 
والوضعية، فليس كل جائع سارق وليس 

كل شبعان نزيه.
قبل مــدة عرض فــي احــدى القنوات 
برنامج  يحاكــي  برنامــج  الفضائيــة 
الكاميرا اخلفية، حيث يعرض املشــهد 
أحدهــم وهو يحمــل جهــازا كهربائيا 
ويخبره  للبيــع،  املــارة  ويعرضــه الحد 
بســرقته ورغبتــه بأن يبيعــه بأي ثمن 
الزبون "عابر الســبيل"  يعرضه عليــه 
فكان ان نهره البعض عن فعلته ورفضوا 
شــراءه، لكــن هناك من فــرح بالعرض 

السخي.
املشكلة ان من َقَبل بالعرض، بّرر موقفه 
بحجة الفقر والعــوز واحلاجة، برغم انه 

تلفاز، أي ال تتوقف عليه حياة االسرة.
ونطرح ســؤاال، في حال أقــدم أحدهم 
على عرض بضاعة بسعر بخس الى حد 
ال يصدق، ثم تكتشف انه قام بسرقتها 
من أحدهم، فهل ستقبل شراءها، وهل 
بانك  لالعتراف  الشــجاعة  ســتمتلك 
تعلم بســرقتها، لكنك مع ذلك أقدمت 
قرار  اقتنائها؟ هل ستعترف بخطأ  على 
ام ســتكابر وتبحث عن حجج  القبول، 

لقبوله باخلطأ؟
أحد املارة كان يبحث عن غرض معني وهو 
ينقل نظراته هنا وهناك بزوايا أحد احملال، 
فســألناه عما يبحث عنه فقال انه يريد 
باهظة،  األسعار  وقال:  "البتوب"  شــراء 
لذا فانا ابحث عن البتوب سعره معقول. 
فسألته: في حال جاء أحدهم االن وعرض 
عليك البتوب بسعر 100 الف دينار، وهذا 
سعر غير معقول طبعا هل ستشتريه؟ 
فقال بالتأكيد، لكن قبلها ســأحترى عن 
سبب بيعه بهذا الســعر ألنه قد يكون 
عاطال. فقلــت وان كان جيــدا جدا من 
حيث النوعية واجلودة لكنه قام بسرقته 

هل ستقبل؟ فقال:
نعم ســأقبل، فلــم اقم انا بســرقته، 
إضافة الى ان التجار فيهم لصوص كثر، 

فهم يبحثون عن ربح اضعاف االســعار 
التي يشترون بها بضاعتهم، اليس هذه 
سرقة أيضا؟ فاللصوصية لها أوجه عدة، 
وانا بالنســبة الي اعمــل بأجرة يومية، 
لكن اوالدي يحتاجون وسائل التكنلوجيا 

في دراستهم ماذا ميكن ان افعل؟
على العكس متاما كان رد ســرمد داوود 
امرا،  الذي قال: مستحيل.. ألني تعلمت 
ان اخلطأ يولد خطأ، وانا احتراما لنفسي 
أحاول قدر استطاعتي االبتعاد عن اخلطأ 
كي ال اندم، او اشعر بذنب، فلو اشتريت 
بضاعة مســروقة واعلم بسرقتها فقد 
شــاركت انا أيضا بالسرقة، وهذا شيء 
تعلمتــه من عمي ، برغــم انه رجل غير 
متدين باملعنى العــام، لكنه علمني ان 
الفعل اخلطــأ ال ينتج اال خطأ، فال ميكن 
ان ابــرر جرميتي ضد أحدهــم بحجة انه 
ارتكب اجلرم نفسه بحقي، ألني سأعرف 

ســاعتها انــي ال اختلف عنــه، وعلي 
االعتراف في حال أخطأت بتصرف معني 
وتصحيح  اعتــذار،  بداية  اعترافــي  الن 

للخطأ.
هناك من يريد ان يبرر اخلطأ الذي ميكن ان 
يرتكبه، مع علمه بقرارة نفســه انه قام 
بفعل شــر، لكنه يحاول ان يجد وسيلة 
يريــح بها ضميره، وتلــك أولى اخلطوات 
نحو الشــر املطلق، يقول حسن اجلبوري 
باحث بعلم االجتماع: اكبر مشــكالتنا 
هــي التبرير، فانــا امــا ان افعل الصح 
وبالتالــي لســت محتاجا الــى التبرير 
والبحــث عن ســبب، الن الفعل الصح 
هو القاعدة التي اوصانــا باتباعها الرب 
واجملتمــع، امــا عندما ابحث عــن تبرير، 
فذلك يعني شــيئا واحدا، اني اعلم بان 
مــا أقدمت عليه خطأ، فــأي فعل خطأ 
ان لم تعترفــي به وتعتذري عنه، ال ميكن 

فانت مسبقا  تصححيه مســتقبال  ان 
اوجدت لنفسك العذر.

االعتــراف باخلطأ فضيلة وشــجاعة، ال 
ميتلكهــا اجلميــع، لذلك فمــن يريد ان 
يعيش حياتــه هانئا راضيا مرضيا، عليه 
ان يتعلم الشجاعة لالعتراف باخلطأ في 
حال اقدامــه عليه، فارتكاب اخلطأ ليس 
نهايــة العالم، وال يعني اننا اشــرار، بل 
اننا بشر اعتياديون نكبو لسبب او آلخر، 
املهم اننا في النهايــة ننهض، وننفض 
غبار الشــر من على ارواحنا، لنقبل مرة 

أخرى على احلياة.
 الضمير أعظم صاحب ميكنه ان يقّومنا، 
ويدلنــا علــى الطريق الصــح، فالبد ان 
نحافظ عليه متيقظا. فان وجدت اخلطأ 
ال تساعد على استفحاله، بل حاول قدر 
استطاعتك احلد منه في األقل من خالل 

رفضك االسهام به.

بغداد-الصباح الجديد:
ســلم مواطن بعد قيامــه بإخبار 
قسم شــرطة حماية االثار والتراث 
فــي ذي قــار ]142[ قطعــه أثرية 

مختلفة األشكال واألحجام..

وقالت مديرية شرطة ذي قار في بيان، 
انه" مت تسليم االثار واللقى اصوليا 
إلدارة متحــف الناصريــة؛ ليقــوم 
بدوره بعرضهــا على جلنه مختصه 
لتحديد أهميتها التاريخية"، مبينة 

ان" أدارة املتحف تقدمت بالشــكر 
مبكافـــأة  ووعدته  املواطن  ملبــادرة 

مالية مجزية".
ودعت مديرية قسم شرطة حماية 
االثار والتراث وادارة متحف الناصرية 

بحوزتهم  ما  لتســليم  املواطنني" 
من قطع اثرية لتجنيبهم املساءلة 
القانونية التي تترتب على حيازتهم 
لتلــك اللقــى مــن دون ترخيــص 

رسمي".

غيور من ذي قار يعيد ]142[ قطعة أثرية لمتحف الناصرية

االعتراف بالخطأ فضيلة وشجاعة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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االعتراف باخلطأ

الصباح الجديد - وكاالت:
وصلت قبل أســبوع تهديــدات على 
الصفحة الرســمية للفنانة اللبنانية 
ماجــدة الرومي من حســاب مجهول، 
أّكد لها أنها سوف تتعرض لألذى احملتم 
في حال شاركت في مهرجان " موازين 

" هــذا العام في املغرب،  و مت إبالغ اجلهة 
اخملتصة في السلطات املغربية بالواقعة. 
و متت مراقبة الصفحــة التي جرى من 
خاللهــا التهديــد، إضافة إلــى هاتف 
تلك  فــي  اســتعماله  جــرى  محمول 
العمليــة، وبعد أقل من يــوم واحد وقع 

الفاعل بيد رجال األمن، وانتهت القصة 
عنــد رواية أّكدهــا، وهي أنــه لم يكن 
الفنانني  التهويل علــى  يقصد ســوى 
العرب املشــاركني في املهرجان املشــار 

إليه .
ورفضــت الرومي التعليق على ما حدث، 

و تركت األمور تأخذ مســارها القانوني، 
وتعد هذه املرة األولى التي تتعرض فيها 
ملثل تلــك املواقف قبــل أي حفلة تريد 
الغناء فيها في دولــة عربية، وحتى في 
لبنان لم يســبق أن واجهــت مثل هذه 
األمــور، وامللفت أن البطاقــات اخلاصة 

بحفلتها فــي " موازين " قد بيعت قبل 
مدة طويلة من إقامتها .

وأشــارت املعلومات أن الفنانة ســوف 
ترافقها فرقتها املوسيقية التي انتقلت 
إلى املغرب، ولم تلجأ إلى إجراءات أمنية 
استثنائية في احلدث الفني املشار إليه .

شاب يهدد ماجدة الرومي إذا شاركت في موازين 

بغداد - الصباح الجديد:
انطلــق مهرجــان التاجنــو الدولي في 
كولومبيا، بنســخته الثانية عشر في 

ساحة بوتيرو مبيدلني.
التاجنو  لراقصــي  املهرجان  يتيح هــذا 
مهرجان  أكبر  في  للمشــاركة  التدرب 
"تاجنو" عاملــي والذى يقام في األرجنتني 
كل عــام، و احتشــد عشــرات اآلالف 
من عشــاق رقــص التاجنو في شــوارع 

كولومبيا.
يذكــر أن التاجنــو، نوع من املوســيقى 
مصاحــب لرقصات، أصلــه من بوينس 
ومونتيفيديــو،  باألرجنتــني،  آيــرس 

واألرغواي، وانتشر في العالم بعد ذلك.
ولروعــة االســم أطلق علــى تطبيق 
.Tango محادثة للهواتف الذكية يدعى
نشــأ التانغو في مقاطعــات الطبقة 
الدنيــا في بوينــس آيرس، وقــد كانت 

املوســيقى عبارة عن خليــط من عدة 
أشكال من املوسيقى األوروبية. 

ويعود أصل كلمة تانغو في استعمالها 

للتعبير عن هذا النــوع من الرقص إلى 
التاسع عشر  القرن  التســعينيات من 

.1890

انطالق مهرجان التانجو في كولومبيا

الصباح الجديد - وكاالت:
توقفــت مبــاراة جمعــت بــني فريقني 
 30 للســيدات في العاصمة كانبيرا، ملدة 
دقيقة تقريبا، بعــد أن اقتحم كنغر ضخم 
أرض امللعــب، ورفض املغادرة. واســتلقى على 

أرضية امللعب.
اإلذاعة األســترالية:  املباراة لهيئة  وقال معلق 
لكنــه  األول،  الشــوط  يشــاهد  "كان 
قرر املشــاركة بعد خــروج الالعبات 
لالســتراحة"، على وفــق ما ذكرت 

وكالة رويترز.
وأظهــرت صــور التقطــت من 
عليه،  أقيمــت  الــذي  امللعــب 
األحد، مبــاراة بني فريقي كانبيرا 
وبيلكونــني يونايتد للســيدات، 

عاملني يســددون الكرة باجتــاه الكنغر إلجباره 
على اخلروج من امللعب، لكنه رفض بإصرار.

وأضــاف املعلــق: "كان ســعيدا بالتحكم في 
األمور"، مؤكدا أن إخراج الكنغر من امللعب كان 
صعبا إال "باللجوء إلى القوة، وإجباره على ذلك، 

وهو ما قد يثير غضبه".
ويعيــش في أســتراليا نحو 45 مليــون حيوان 
كنغر، وهو ما ميثل أكثر من ضعف عدد السكان.
ولكن نادرا ما يتسبب الكنغر في إحداث فوضى، 
فيما ميكن مشاهدته في املناطق الريفية، وفي 

محيط العاصمة كانبيرا.
وجنح مدرب فريق بيلكونني في إخراج احليوان، بعد 
أن استخدم ســيارته لدفع الكنغر باجتاه فتحة 
في ســياج يحيط بامللعب، بعدها اســتؤنفت 

املباراة، وانتهت بفوز بيلكونني -2صفر.

كنغر يعّطل لعبة كرة
 قدم نسوية لنصف ساعة

مملكة "أسغارديا " بديال عن كوكب األرض 
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