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صحة بغداد نفت حدوث إصابة بها والزراعة تؤكد السيطرة عليها

الحمى النزفية تستوطن العراق والمنطقة منذ
الثالثينيات وتظهر في الريف بين سنوات وأخرى

بغداد  -وعد الشمري:
أكــدت وزارة الزراعــة أمــس
السبت الســيطرة على مرض
احلمى النزفية ،في حني أكدت
وأيدها خبيــر صحي بأن املرض
ليــس جديــدا علــى العراق
واملنطقــة وأن له ناقال معروفا
من احليوان الى اإلنســان ،وأنه
يتوطن فيهمــا منذ ثالثينيات
القرن املنصــرم ،في حني أوردت
وزارة الصحة أن بعض اإلصابات
تظهر بني سنوات وأخرى سيما
في املناطق الريفية.
وكانت بعض صفحات التواصل
االجتماعي قــد تناقلت بنحو
محموم اخبارا نشــرتها بعض
املواقع اإلخبارية عن إصابات في
الديوانيــة والبصرة والناصرية
وحتى بغــداد ،وفي هذا الصدد
نفــت دائــرة صحة بغــداد/
الرصافة ،امس السبت ،حدوث
اصابات بـ"احلمى النزفية" ،في
وقت اكدت فيــه وكذلك دائرة
الصحة فــي الكــرخ ،ان كل
اإلجراءات الكفيلــة مبواجهة
هذا املرض قد اتخذت ،وكذلك
األمر بالنســبة لوزارة الزراعة
التي أصــدرت بيانا امس تلقت
الصباح اجلديد نســخة منه،
وأفاد فيــه الناطق الرســمي
للوزارة حميــد النايف ":مرض
احلمى النزفية ،مرض فايروسي

مشترك يصيب اجملترات بشكل
عام و خصوصا االبقار واالغنام
واملاعــز وممكــن انتقالــه الى
االنســان بواســطة احلشرات
املاصة للدم وفي املقدمة منها
حشرة القراد وهو من االمراض
املتوطنة في العــراق منذ عام
 1979وليس له عالقة باللحوم
املستوردة كما يزعم البعض".
وأضــاف ان "اولــى احلــاالت
املرضية ،ظهرت في كردستان
ثم في محافظتــي الديوانية
والناصرية وقد اتخذت الكوادر
البيطريــة فيهــا االجــراءات
الالزمة".
وبدوره أكــد مستشــار وزارة
الزراعة لشؤون الثروة احليوانية
الدكتور حســن علي ســعود
بان اإلصابات البشــرية مبرض
احلمى النزفية التي ظهرت في
عدد من املناطق محدودة جدا،
والتوجد أية هالكات في الثروة
احليوانات ،وان وزارة الزراعة من
خالل دائرة البيطرة قد اتخذت
اإلجراءات الوقائيــة املطلوبة
لتحصني احليوانات من املرض.
وأضاف مستشــار الوزارة ان":
دائرة البيطــرة من جانبها في
صدد حملة مكافحة شــاملة
للحشــرات الناقلــة للمرض
واملوجودة فــي احلضائر وعلى
جسم احليوان،وكذلك تغطيس

مزارعو كردستان يبحثون عن
أسواقالوفيرة 2
لتسويق محاصيلهم الموسمية

العبادي يعد بمالحقة "داعش" في
الجبال ويؤكد :لن نتفاوض معه

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد رئيس الــوزراء حيدر العبادي،
أمس الســبت ،وعــوده مبالحقة
عناصر تنظيــم "داعش" في كل
مكان مبا في ذلك اجلبال ،في حني
أكد أنــه لن يتفاوض معهم ،عادا
أن من يتصور ذلك فهو واهم.
وقال العبــادي في كلمة له خالل
احتفاليــة ذكرى ثورة العشــرين
تابعتهــا "الصبــاح اجلديــد"،
"ال يحــق الحد ان يُض ّيــع االجناز
املتحقق بعد ان انتصرنا على كل
التحديات التــي واجهتنا" ،داعيا
اجلميع الى "التوحد وان ال يحاول
االعداء تفرقتنا".
وأضاف العبــادي "مثلما انتصرنا

وحررنا اراضينــا بتوحدنا ،نحتاج
للتوحد فــي املرحلــة املقبلة"،
الفتا الــى "اننا ســنالحق اخلاليا
املتبقية من االرهاب في جحورها
وسنقتلها ،سنالحقهم في كل
مكان في اجلبال والصحراء".
وتابع العبــادي أن "البعض الذي
يتصور أن نتفاوض مع داعش فهو
واهم ،هذا لــم نتبعه في العراق،
رفضناه فــي الســابق ونرفضه
اليوم ،فهؤالء جزاؤهم القتل".
وكان القائــد العــام للقــوات
املســلحة حيدر العبــادي وعد،
اخلميــس املاضي ،بقتــل منفذي
جرميــة اخملتطفــن علــى طريق
كركوك ديالى.

اعتقال عصابة تتاجر
بالفتيات في بغداد

الريف أكثر عرضة لالصابة

احليوانات مبواد املكافحة والرش،
وان الوزارة قامت بحملة بدأت
مبحافظة الديوانية واحملافظات

اجملاورة وهناك حملة شــاملة
مجانيــة علــى مســتوى
احملافظــات تشــمل مكافحة

جولي :الموصليون سيتجاوزون
سنوات الرعب التي مروا بها

احلضائــر ،بعد ان جهزت جميع
املستشــفيات البيطرية مبواد
التعقيم املطلوبة ولدى الوزارة

إشــراف موقعــي علــى تلك
احلمالت.
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة عمليــات بغداد ،أمس
السبت ،إلقاء القبض على عصابة
تتاجــر بالفتيات ومتهمــن اثنني
آخريــن بجرائم أخرى فــي مناطق
متفرقة من العاصمة.
وذكــرت القيــادة في بيــان تلقت
"الصبــاح اجلديــد" نســخة منه،
ان "القــوات االمنيــة متكنت وفق
معلومــات اســتخبارية ومتابعة
حثيثة من القاء القبض على عصابة
للمتاجــرة بالفتيات فــي منطقة
القادســية ،بعد اســتدراجهن عن
طريق مواقع التواصل االجتماعي".
واضافــت " كما القي القبض ايضا
على متهم يتاجــر باملواد اخملدرة في

منطقة املنصــور وآخر بعد تهديده
وابتــزازه لدكتــورة فــي منطقة
الــدورة" ،الفتة الــى ان " املتهمني
جرى تســليمهم الــى اجلهات ذات
العالقة".
وكان إعالم مجلس القضاء األعلى،
قد أكد في وقت سابق تص ّدر بغداد
حاالت االجتار بالبشر ،مشيرًا إلى أن
هذه اجلرمية في العاصمة شــكلت
 50%من مجموعها في احملافظات.
وذكرت صحيفة القضــاء الصادرة
عــن اجمللس أن قضــاة أرجعوا ازدياد
هذه الظاهرة إلــى "امتهان" االجتار
من قبل عصابات تســتغل الفتيات
واألطفال.
تتمة ص3
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مجلس النواب ينهي اعماله بالفشل في تمديد عمره
بغداد-الصباح الجديد
انهى مجلس النــواب العراقي
جلســته األخيــرة فــي دورته
األخيرة أيضا امس ،بالفشــل
في حتقيــق النصــاب الكامل
لتمريــر قانون اريــد منه متديد
عمر البرملان ،األمر الذي يخالف
الدســتور ووقفت منــه كتل

سياســية عدة موقفا سلبيا،
ولم يحضر اجللسة التي ادارها
عضو هيئــة رئاســة البرملان
همام حمودي وانهاها ارام شيخ
محمــد عضو الرئاســة اآلخر،
ســليم اجلبوري رئيــس اجمللس
الذي يعــد من ابرز اخلاســرين
في انتخابات مجلــس النواب

العد والفرز اليدوي للصناديق
المشتبه بها ..الثالثاء المقبل
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت مفوضيــة االنتخابــات
أن عمليــات العد والفــرز اليدوي
ســتبدأ الثالثــاء املقبــل في 7
محافظات.
وقال الناطق الرســمي ملفوضية
االنتخابــات القاضــي ليث جبر
حمــزة في بيان تلقــت "الصباح
اجلديــد" نســخة منــه أمــس
الســبت ” ،بناء على االجتماعات
التــي عقدتها املفوضيــة العليا
املســتقلة لالنتخابات (القضاة
املنتدبــن) قــررت حتديــد املراكز
االنتخابية واحملطات التي ســوف
يتــم فيها اجــراء عمليــة العد
aتقريـر

والفرز اليدوي جلميــع احملافظات
وبنــاء على الشــكاوى والطعون
والتقارير الرسمية”.
واشــار الــى أن ” عمليــة العد
والفــرز اليدوي تبدأ يــوم الثالثاء
بسبع محافظات وضمن املكتب
االنتخابــي لكل مــن محافظات
كركــوك والســليمانية واربيل و
دهــــوك ونينوى وصــاح الدين
واالنبار”
وبني أن “عملية العــد والفرز في
بغداد ســتكون فــي العاصمة
وحســب املواعيد التــي حتددها
املفوضية”
تتمة ص3

التــي جــرت الشــهر املاضي،
والذي عرف عنه تكرار املطالبة
بإعادة االنتخابات بنحو كامل،
وكان آخر قانون أصدره مجلس
النواب ،قانــون تعديل املادة 38
من قانــون االنتخابات لســنة
 2013والقاضــي بإعــادة العد
والفرز اليدوي الصوات الناخبني

والذي يعد اسرع القوانني التي
شــرعها اجمللس في جلســة
استثنائية مفتوحة ،ألنه يصب
في صالــح النواب اخلاســرين،
ويذكــر ان اجمللس ذاتــه ،اخفق
حتــى االن في تشــريع قوانني
مهمــة وكبيــرة مثــل قانون
النفط والغاز.

العراق ّ
يؤمن حدوده مع سوريا
بسور حديدي متطور
بغداد ـ الصباح الجديد:
أجنزت ق ّوات حرس احلدود العراقية،
أعمــال نصــب ســياج حديدي
فاصــل علــى احلــدود العراقية
السورية متهيدا لنصب كاميرات
حرارية عليــه للحد من عمليات
تسلل اإلرهابيني عبر احلدود.
وسيتم إنشاء جدار شائك وأبراج
كونكريتيــة ودوريــات متناوبة
جوالــة على الشــريط احلدودي
بني العراق وسوريا ،بجهود ذاتية
صرفة ،وبأقل التكاليف.
وتعد هــذه اخلطــوة األولى في
عمــل قيادة قوات حــرس احلدود
العراقي في تأمني احلدود بأنظمة

متطورة.
وأكــد قائد قوات حــرس احلدود
العراقــي الفريق الركــن حامد
عبد اهلل إبراهيــم على "ضرورة
اإلسراع بإجناز ذلك العمل ليكون
درع العــراق في تأمني حدوده ضد
أي عمل إرهابي من قبل داعش".
ونقلت وكالة روســيا اليوم عن
الفريق الركن حامد قوله "نقوم
بعمــل إســتراتيجي مثــل كل
دول العالم حلمايــة احلدود ،ولن
يستطيع املتسللون وال املهربون
وال اإلرهابيــون اختــراق حدودنا
مستقبال".
تتمة ص3

عمليات نينوى تقتل  17عنص ًرا من داعش
وتحرق  3آليات تابعة للتنظيم اإلرهابي

بغداد -أسامة نجاح:
كشــفت اللجنــة األمنية في
مجلــس محافظة نينوى ،أمس
السبت ،عن قتل  17عنصرا من
تنظيم داعش اإلرهابي وإعطاب
 3مركبات دفع رباعي تابعة لهم
على الطريق البــري الرابط بني
قضــاء احلضر ومدينــة املوصل
مركــز محافظة نينــوى على
أيدي قــوات األمن العراقية بعد
إحباط نقطــة تفتيش وهمية
لهم كانت تــروم قتل وخطف
املواطنني.
وقال رئيــس اللجنة األمنية في
نينوى محمد إبراهيم في حديث
خــاص لصحيفــة ‘‘الصبــاح
اجلديــد‘‘ ان القــوات األمنيــة
من شــرطة احملافظــة وقيادة

قطعات اجليش في نينوى "ارشيف"
عملياتها متكنت مــن قتل 17
عنصرا من زمــر داعش اإلرهابي
وإعطــاب  3مركبات دفع رباعي

تابعة لهــم  ،مشــيرا إلى ان"
العملية متت على الطريق البري
الرابط بني قضاء احلضر ومدينة

املوصل مركــز محافظة نينوى
بعد ورود معلومات استخباراتية
من األجهزة األمنية" .
وأضاف إبراهيــم أن "قوة أمنية
مشتركة مدعومة بقوة قتالية
خاصــة من فرقة الرد الســريع
التابعة لــوزارة الداخلية قضت
على جميــع العناصر اإلرهابية
قبل محاولتهم الفرار ".
وكشــف رئيس اللجنة األمنية
بان" القوات األمنية عثرت على
هويــات مــزورة مــع اإلرهابيني
النتحــال صفة جنــود وضباط
ووظائف في األجهــزة األمنية
فضــا عــن حملهــم ألجهزة
اتصال متطورة وأســلحة نارية
مختلفة.
تتمة ص3
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د .علي شمخي

شؤون عراقية

لجنة الزراعة تطالب بمنع استيراد المحاصيل من دول الجوار

مزارعو محافظات كردستان يبحثون عن أسواق
لتسويق محاصيلهم الموسمية الوفيرة

احتواء وتحصين !
العمليــة االرهابية االخيــرة التي اقدم
علــى تنفيذها تنظيــم داعش وتعامل
فيها مع اخملطوفني مبنتهى اجلنب واخلسة
تؤكد ان هــذا التنظيم االرهابي مايزال
يتمســك بنهجه ومخططاتــه التي
تستهدف بث اخلوف والرعب في نفوس
االبرياء من املواطنني املدنيني وفي الوقت
نفسه تشير الى استمرار وجود املالذات
االمنــة التــي حتتضن افــراد التنظيم
في االماكــن التي مت حتريرهــا من قبل
القوات االمنية وهــو مايدعونا ان ننبه
الســلطات االمنية الى ضرورة مراجعة
اخلطط االمنية التــي مت التوافق عليها
بني القوات االمنية بشــتى تشكيالتها
واالدارات واجملالــس احملليــة فــي املدن
احملررة مبا يعزز الوضــع االمني ويطمئن
املواطنني بنجــاح هذه اخلطط والبد من
القول ان قيــادة العمليات املشــتركة
متتلك الكثيــر من النضــج واالحاطة
مبســالك االرهابيــن وطــرق تخفيهم
وانها تعاملت مع هذا امللف في معارك
ســابقة في غرب االنبار وفــي مناطق
اخرى مت طرد االرهابيني منها لســنوات
ثم عاود االرهاب نشاطه االجرامي فيها
وتنبع خطــورة هذا االمتــداد االرهابي
فــي تراخي الكثير مــن القوات االمنية
وغفلــة البعض منها وعــدم تيقظها
من مناورات االرهابيــن وقدرتهم على
تغيير خططهم واســاليبهم في كل
حقبة زمنية تبعا لتواجدهم وتنقالتهم
خاصة في املناطق التي يصعب الوصول
اليها بســهولة وفي الوقت نفسه فان
التعاون في توجيــه الرد على العمليات
االجرامية من قبــل احلكومة العراقية
ممثلة بالقيادات االمنية والتشــكيالت
االخرى ســيحفز االرهــاب على الضرب
مــن جديــد فــي اماكن اخــرى وميكن
القــول ان العمليــة االجرامية االخيرة
على طريق كركوك ديالــى وردود افعال
احلكومــة والقيــادات االمنيــة جتاهها
والتباطؤ والتلكؤ في مواجهة االرهابيني
والتعاطي معها اعالميا احدث شــرخا
وولد ردود افعال ســلبية من قبل الرأي
العام جتلى بشــكل واضح في تعليقات
املواطنــن وســخطهم وحزنهم على
الضحايا وذويهم ممــا يهدد بوجود ازمة
حقيقية ستنعكس في قادم االيام وتبدد
مظاهــر االطمئنان واالمل باســتعادة
القوات االمنيــة لقدرتها وحرفيتها في
التعامل مع بؤر االرهاب ومن املفيد جدا
ان تلتفت احلكومة وتشرع بشكل سريع
في التأســيس الســتراتيجية تتعامل
على املــدى الطويل مع حواضن االرهاب
في املناطق احملــررة على وفق مفهومني
حيويني هما االحتواء والتحصني ونقصد
بهمــا االصــرار على تضييــق الثغرات
واملنافذ امام االرهاب وحتصني ســكان
هــذه املــدن واحليلولة دون اســتجابة
املغرر بهــم في االنضمــام مجددا مع
التنظيمات االرهابية او تقدمي املساعدة
لهــا باي شــكل من االشــكال وتعزيز
الثقافة الوطنية بحماية العراق واهله
مبا ميكن تقدمي املعلومات االســتخبارية
من قبل سكان هذه املناطق واالستدالل
على بــؤر االرهــاب واجلرميــة واجهاض
العمليات قبل وقوعها .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
يقــف نــوزاد عمر حائرا وســط
حقلــه بقريــة كاني ســارد في
منطقة شارزور شرقي محافظة
السليمانية ،بني ان يقطف ثمار
محصوله الذي بلغ االثمار ،وبني ان
يتركه ليتلف نظرا لتدنى اسعار
الفواكه واخلضروات في اســواق
اخلضار مبحافظة الســليمانية
ومدن االقليم على حد سواء.
وقال عمر فــي تصريح للصباح
اجلديــد انه يخشــى ان يقطف
ثمار مزرعتــه التي زرعها بالرقي
والبطيــخ وغيرها مــن اخلضار
والفواكه ،نظرا النخفاض اسعار
احملاصيــل الزراعية في اســواق
االقليم.
ويقــف نــوزاد والعشــرات من
املزارعني فــي طوابير طويلة امام
عالوي بيع اخلضار والفاكهة ،في
االقليم ليبيعوا محصولهم الذي
ال يســاوي ســعر التكلفة نظرا
لوفرة محاصيل الطماطة واخليار
والرقي والبطيــخ الذي بات يباع
باسعار زهيدة في اسواق االقليم،
حيث وصل سعر محصول الرقي
الــى  100دينار للكغــم الواحد،
بعد ان كان في االعوام السابقة
يباع ب 750 500-دينار للكغم.
ويقول محمد فتاح وهو مزارع من
محافظة الســليمانية التقته
الصبــاح اجلديد امــام علوة بيع
اخلضار مبحافظة الســليمانية،
انه قضى وقتا طويــا ً في زراعة
احملاصيل املوسمية وصرف عليها
مبلغا ً كبيرا ،وهي االن ال تساوي
االموال واجلهد الذي بذله من اجل
بلوغها ،وتابع يبــاع االن الكغم
مــن الطماطم مببلــغ  100دينار
في عالوي اخلضــروات مبحافظة
الســليمانية بينما تبلغ تكلفة
انتاجــه اكثــر من ذلــك بكثير
فماذا نفعل لتدارك هذه اخلسارة
الكبيــرة ،وكيــف مننــع ذهاب

يقف العشرات من
المزارعين في طوابير
طويلة امام عالوي بيع
الخضار والفاكهة،
في االقليم ليبيعوا
محصولهم الذي ال
يساوي سعر التكلفة
نظرا لوفرة محاصيل
الطماطة والخيار
والرقي والبطيخ الذي
بات يباع باسعار زهيدة
في اسواق االقليم

محاصيل زراعية
مجهود عام كامل هباء.
ويقول محمد سالم وهو صاحب
محل لبيــع احملاصيــل الزراعية
واخلضروات في علــوة محافظة
الســليمانية ،للصبــاح اجلديد
التي ســالته عن الســبب وراء
تدني اسعار احملاصيل الزراعية ،ان
انتاج احملاصيل الزراعية للموسم
الزراعي احلالي ازداد مقارنة بالعام
املاضي وانه يفوق حاجة املواطنني
باحملافظة التي قدرها بقرابة 500
طــن يوميا ً مــن محاصيل اخليار
والطماطــة والرقــي والبطيخ
واخلضروات االخرى.
من جانبه عزا شاالو جمال مدير
عــام دائــرة الزراعــة مبحافظة

الســليمانية انخفاض اســعار
اخلضــروات واحملاصيــل الزراعية
فــي محافظــات االقليــم ،الى
وفرة احملصــول ووجود العديد من
العقبات التي تعوق تسويق هذه
احملاصيل في اســواق محافظات
وسط وجنوبي العراق.
خلف غفور عضــو جلنة الزراعة
وامليــاه في برملان كردســتان قال
في تصريح للصباح اجلديد التي
ســألته بداية عن االسباب التي
تقف وراء ازمة تســويق احملاصيل
الزراعية في محافظات االقليم،
ان الســبب الرئيــس وراء ذلــك
يكمــن فــي ان انتــاج احملاصيل
الزراعيــة خالل املوســم احلالي

يفوق بكثيــر احلاجــة الفعلية
للمواطنني ،فضال عن عدم وجود
اسواق جديدة لتسويق محاصيل
املزارعني في االقليم ،وعدم قدرة
االســواق وعــاوي اخلضــر على
اســتيعاب الوفــرة املوجودة في
احملصول ،اضافــة الى عدم وجود
مخازن مبردة خلزن الوفرة املوجودة
فــي احملاصيــل ،واغــاق او عدم
وجود معامــل و مصانع لتعبئة
احملاصيل مثل الطماطة وغيرها
من احملاصيل.
وتابع غفور ،ان عدم وجود تنسيق
وتعــاون فعلــي بــن حكومتي
االقليــم واحلكومــة االحتاديــة
لتســويق احملاصيل الزارعية في

خرق بالخط الناقل للنفط

الكهرباء تنهي العمل في نصب
المحطة اليابانية المتنقلة بالنجف
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية توزيع كهرباء النجف
األشــرف أمس السبت االنتهاء من
نصب احملطات اليابانية املتنقلة.
وقــال مدير توزيــع كهرباء النجف
األشــرف املهندس براك الشمرتي
في تصريح صحفــي أن ” املالكات
الهندســية والفنية فــي مديرية
توزيع كهربــاء اجنــزت العمل في
مناقلة مغذيات منطقتي العدالة
واحلرية من محطة شمالي النجف
والتي تعاني من شــدة االختناقات
الى احملطة اليابانية املتنقلة.
مشــيرا الى أن ” عمليــة املناقلة

ســتؤدي الــى تخفيــف األحمال
عن بقيــة املغذيــات وكذلك إلى
اســتقرارية في الفولتية ووصول
التيار الكهربائي الى املواطن بشكل
مستقر ومن دون انقطاعات.
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي
بحث في وقت ســابق مع شــركة
«تويوتــا تسوشــو كوربيشــن»
اليابانية ،توفير محطات كهربائية
في العراق.
وقال املكتــب اإلعالمــي للعبادي
في بيــان اطلعت عليــه «الصباح
اجلديد» ،إن «رئيــس مجلس الوزراء
حيــدر العبــادي اســتقبل رئيس

محافظــات الوســط واجلنوب
وبالعكس ،ينعكس ســلبا ً على
املزارعني ،وهو ما يظهر جليا ً في
اعادة املبالغ املستحقة للفالحني
من اموال احلنطة التي تسلمتها
احلكومة االحتادية ســنويا ،اذ ان
الفالحني واملزارعني لم يتسلموا
حلد االن جزء من اموال بيع احلنطة
لالعــوام الزراعيــة الســابقة
( )2016-2015-2014من احلكومة
االحتادية.
واضاف ان جلنة الزراعة في برملان
كردســتان قدمــت العديد من
املقترحــات حلكومــة االقليــم،
ملعاجلــة ازمة تســويق احملاصيل
الزراعية اال انها لم تأخذ طريقها

للتنفيــذ حلــد االن ،معلنا وجود
اكثــر من الفــي معمل ومصنع
لتعليب وتعبئة احملاصيل الزراعية
مغلقة منذ ســنوات من دون ان
يتم اعادة تشغليها.
وطالب حكومة االقليم واجلهات
املعنيــة مبنع اســتيراد احملاصيل
الزراعية مــن دول اجلــوار ،خالل
مواســم وفــرة انتــاج احملاصيل
احمللية في االقليــم ،مضيفا ،ان
قيــام حكومة االقليــم بفرض
رســوم جمركية علــى احملاصيل
املســتوردة اجراء غير عملي وال
يحد من االزمــة ،نظرا النخفاض
اســعار انتاج احملاصيل الزراعية
من دول اجلوار.

شركة (تويوتا تسوشو كوربيشن)
هيـــرو كاســيتاني والوفد املرافق
له».
وأضاف ،البيــان« ،جرى خالل اللقاء
مناقشة توفير محطات كهربائية
ثابتــة ومتنقلة وآليات انشــائية،
حيــث ســيتم توفيــر  4محطات
كهربائيــة ســعة ( 400كي في )
في ميســان واملثنى وشط العرب
والشــطرة ،كما ســيتم توفير 12
محطــة متنقلــة ( 132كي في)
وسيدخل معظمها للعمل في عام
 2018لزيادة معدالت انتاج الطاقة
الكهربائية في العراق».

في ذي قار يستغل للتهريب
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم
دبعون ،العثور على خرق باخلط الناقل للنفط
املار بقضاء الشــطرة ،مبينا ان ذلك يستخدم
لتهريب النفط.
وقال دبعون فــي بيان تلقت «الصباح اجلديد»،
نســخة منه «بعــد ورود املعلومات من جهاز
مخابــرات ذي قار بوجــود خرق فــي االنبوب
الرئيسي الناقل للنفط وقيام ضعاف النفوس
بتهريب النفط ،مت تشــكيل قوة مشــتركة
وبأشــراف مباشــر من قبلنــا والتوجه نحو
اخلرق احلاصل لالطالع عليــه ومعرفة االضرار
احلاصلة».
واضاف « اتخذت كافــة االجراءات وجرى ابالغ

شــرطة النفط لفتح حتقيق واتخاذ مايلزم»،
مشــيرا ً الى ان «القوات االمنية ستعمل على
مالحقــة اجملموعة التي تقــف خلف عملية
التهريب وتقدميهم الى القضاء».
وكان جهــاز األمن الوطنــي العراقي ،قد أفاد
في وقت ســابق بأنه «عثر على أنبوب لسرقة
وتهريــب النفط اخلــام من األنبــوب الرئيس
للتصديــر فــي منطقة الرميلة الشــمالية
مبحافظة البصرة».
واضــاف جهــاز األمــن الوطنــي العراقي أن
«األنبوب ميتد ملســافة  300متــر حتت األرض،
وهو مزود بصمامات ويستخدم للتهريب ،وقد
اتخذت كافة اإلجراءات ،و جرى إبالغ شــرطة
النفط بخرق األنبوب».

تقـرير

موقع الحكومة العراقية الجديدة من أزمات المنطقة ..تجليات وتوصيات
د .أسعد كاظم شبيب*
جتلــى الدور الغامــض بطريقة تعامل
احلكومــات العراقيــة الســابقة
املشــكلة من كتل وأحزاب عديدة ذات
إيديولوجيات مختلفــة ،وبعضها ذات
إنتمــاءات خارجية متباينــة في إطار
اإلســتفادة من دميومة الدولة الهشة
بعد إنهيار الدولة الشــمولية املركزية
املستبدة ،ليس فقط في إدارة امللفات
الداخليــة ،وإمنــا أيضا بغيــاب الرؤية
اإلســتراتيجية في جتنيب العراق تأثير
تداعيــات أزمــات املنطقــة العربية
السياســية واألمنيــة علــى كيانه
ومستقبل شعبه االقتصادي واألمني،
في أجواء من حرب النفــوذ والهيمنة
ما بني دول اإلقليم ذاتها ،وهناك الدول
الكبرى الســاعية لرسم سيناريوهات
سياسية ،واقتصادية ،وأمنية مختلفة،
ودور أجهزة مخابراتهــا احملترفة احملرك
الرئيسي في ذلك.
بالرغم من التغيير اإليجابي في النظام
السياســي بعد عام  ،2003لم يحقق
ما أراده العراقيون لضعف القوى التي
مبقدورهــا سياســيا أن متثــل منحاه،
لكنها لم تســتغل هذا التغيير بدءا ً
من الفترة التأسيسية (مجلس احلكم،
ومرحلة كتابة الدستور) ،والسبب هو
أن عددا من األحزاب والكتل السياسية

النافذة تنتهج سياســة اإلنقســام
اإلقليمي في داخل العراق ،وهو ما كان
واقع بأســتمرار مــع أي إنفعال أزموي
خارجــي فينعكس ســلبا على اجملال
السياســي واألمني واالقتصادي ،وما
تقولــه اخلارجية العراقيــة بعد مرور
خمسة عشر عاما من سقوط النظام
اإلســتبدادي في رؤيتها اإلستراتيجية
من تبرير غير معقول :إن العراق اجلديد
ورث تركــة ثقيلة من العــداء وإنعدام
الثقــة نتيجــة لسياســات النظام
الســابق غير املســؤولة جتاه القاصي
والدانــي التي أدت إلــى تراجع مكانة
البالد في اجملتمع الدولــي» .إلى جانب
أن العــراق ال يتجرأ فــي تثبيت قدميه
مــع القوى الدولية املســاندة للنظام
السياســي اجلديد عبر تبني سياسة
(الوقوف على مسافة واحدة من جميع
األطــراف الدولية على نحو عادل -كما
جاء فــي إســتراتيجية وزارة اخلارجية
العراقية .-هــذه السياســة أنتجت
مشــكالت كثيرة على مستوى موقع
العراق بالنســبة لباقــي دول العالم،
وكذلك هشاشــته سياسيا وضعفه
أمنيــا وجتلى ذلك في أكثــر من حدث
سياســي وأمني في ترك العراق يواجه
دخول اجملموعــات اإلرهابيــة (تنظيم
داعش) لوحــده ،وتعرض أمنه القومي،
واالقتصــادي ،وحتــى اجليــو جغرافي
للخطر في ظل إطار الدول الســاعية
لألســتفادة مــن التناحر السياســي

مجلس النواب
والهشاشة األمنية ،واملنهك من حالة
الفســاد املالــي واإلداري املستشــري
في مؤسساته الرســمية للسيطرة
على مناطق حدوديــة أو التوغل داخل
احلــدود العراقيــة بحجــة محاربــة
اجلماعــات املســلحة كحالــة حزب
العمال ُ
الكردستاني التركي في إقليم

ُكردســتان العراق ،فضال عن سياسة
احلرب بالوكالة بني الســعودية وإيران
في أكثر مــن بلد عربي ومنــه العراق
وسوريا إلى جانب البحرين واليمن ،وفي
ضوء كل هــذه األزمات من املمكن ألي
حكومة قوية ومقتدرة وعادلة أن تخرج
العراق من عنــق الزجاجة عبر عدد من

املقترحات واملعاجلات أهمها ما يلي:
 1إن األزمــات اخلارجيــة املؤثرة علىاملستويات الداخلية في العراق وإن كان
هناك مغذيــات خارجية ولكن حاللها
يبدأ من الداخل العراقي.
 2املســاهمة بتعزيــز التماســكاالجتماعي ،وترسخ قيم دولة املواطنة

خاصــة بعــد أن أســترجعت القوات
األمنيــة العراقية والقوات الســاندة
محليا ً ودوليا ً األراضي العراقية في غرب
وشمال بغداد وإنهاء مسألة إستفتاء
إقليم ُكردستان العراق لصالح الكيان
العراقي الواحد ،واإلســراع بإنهاء عدد
مــن اخملاطــر األمنيــة ،واالجتماعية:
إرهابيــة كانت أو قوميــة أو حزبية أو
عشائرية.
 3اإلســراع بإصالح اجلانب السياسيوالدســتوري وتقومي اإلعوجاج احلاصل
في العملية السياســية منذ أيامها
التأسيســية األولى وإلى مشكالت ما
بعد إنتخابات مايو من عام .2018
 4احلكومة العراقية اجلديدة مطالبةبسياســة خارجيــة أكثــر وضوحــا
فــي التعامل مــع امللفات الشــائكة
كاملشــكالت احلدودية ،وأزمــة املياه،
واجملموعات املسلحة ،على وفق طريقتي
التعامــل باملثل ،وإيجــاد البدائل ،إلى
جانب معاجلة مشــكالت أخرى بأدوات
املتابعة األمنية واخملابراتية كمشكلة
اخملدرات اآلخذه باإلستفحال منذ مدة.
 5إيقاف التوجهات اخلارجية لألحزابوالكتل السياســية في العراق وردعها
ال يتــم باإلتهامــات واخلطابــات وإمنا
بالضوابط القانونية تعديالً وتشريعاً،
خاصة تعديل قانون األحزاب السياسية
رقم ( )36لســنة  2015لضبط احلالة
احلزبية الفوضويــة إيديولوجياً ،ومالياً،
وسياســياً ،وحتى عسكرياً ،فضالً عن

تفعيل الرقابة النيابية واملؤسســات
الرقابيــة األخرى علــى املصادر األخرى
للتمويل املالي داخــل العراق وخارجه،
ومحاسبة اخملالفني بأشــد العقوبات
القضائية.
 6تقــارب العراق مع أشــقائه العربيأتي في سياقه التأريخي ــ العرقوي،
ومعاجلة التصدعات ما بني العراق وعدد
من الــدول العربية منــذ حزب اخلليج
الثانيــة وإلــى مرحلة صعــود القوى
العراقية املعارضة للنظام السابق إلى
ســدة احلكم ،وقد يكون إدراك متأخر
من قبل الدول العربية ذاتها لسياسة
الرفض جتاه النظام السياســي اجلديد
في العراق وما أثرته سياســة الرفض
من مخاوف أمنية ،وسياســية ،فعلى
احلكومــة العراقيــة املقبلــة أيا كان
توجههــا محافــظ أم إصالحي تبني
خيار اإلنفتاح املتبــادل مع العرب ودول
اجلوار عموما وعلى وفق سياسة حسن
اجلوار.
 7إبعاد العراق عن الصراعات الدوليةكتلــك املتعلق بالصــراع األميركي ــ
اإليراني الشائك ألن من شأن مناذج هذه
الصراعات أن تؤثر بصورة مباشرة على
جميع اجملاالت في العراق ،وعدم السماح
لدولة معينة بجعــل العراق في قبال
املقايضات السياسية والعسكرية.
* مركــز املســتقبل للدراســات
االستراتيجية.
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ّ
عمليات بغداد تحذر
من التظاهرات غير
المرخصة

أنجلينا جولي تصف بؤس الواقع وعفة الموصل:

لم تطلب مني عائلة واحدة شيئا والموصليون
سيتجاوزون سنوات الرعب التي مروا بها

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصــدرت قيادة عمليات بغداد ،تنويها بشــأن
التظاهر السلمي الذي كفله الدستور.
وقالت القيــادة في بيــان تلقــت "الصباح
اجلديد" ،نســخة منه إنه "فــي الوقت الذي
نؤكد فيــه أحقية التظاهر الســلمي الذي
كفله الدســتور جلميع املواطنني ،نؤكد فيه
على ضرورة اســتحصال املوافقات الرسمية
من وزارة الداخلية على وفق القانون".
وأضافــت أن "أي تظاهــر غيــر مرخــص
يعــد مخالفــا للقانــون ويتســبب بعرقلة
الســير وتعطيل عمــل الدوائــر احلكومية
وشــبه احلكومية واخلدمية واحليــاة العامة
للمواطنني" ،متوعــدة بـ"اتخــاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة حيال ذلك".

متابعة الصباح الجديد:
نشرت املبعوثة اخلاصة ملفوضية
غوث الالجئــن ،النجمة العاملية
املمثلة أجنلينا جولي مقاال ً في عدد
من الصحف العاملية حول زيارتها
األخيرة الى املوصل حيث ناشدت
اجملتمع الدولي تقــدمي العون الى
هذه املدينــة التي تعرضت للدمار
بســبب العمليات العســكرية
واحتالل تنظيم داعــش اإلرهابي
وجاء فــي املقال :كانــت معركة
حترير املوصل مــن تنظيم داعش
أضخم وأطول معركة تخاض في
مدينة منذ احلرب العاملية الثانية.
لقد حتقــق التحرير إثر ثمن مروع:
قتــل اآلالف من املدنيــن وحتويل
مساحات واسعة من أحياء املدينة
الى مجرد أنقاض.
أغلب اجلانب الشــرقي من املدينة
تفادى الدمار ولكن اجلانب الغربي
ما يزال يقبع حتــت األنقاض بعد
سنة من حتريره ،وبينما أقف هناك
كأن مشــهد انتهــاء املعركة قد
حصل أمس فقط .
وإن كان شــيء قــد تعلمناه عبر
العقد املاضي في الشرق األوسط
وأفغانســتان ،هو أنه إذا لم تكن
هناك مســاعدة فعالــة لألهالي
تتبع النصر العســكري لضمان
االســتقرار ،فعندها ســتتواصل
دوامة العنف بالدوران.
عندها ســتفكر بأنه ليس هناك
شيء أكثر أهمية في هذا الوضع
من أن حتــاول ضمان عــدم عودة
العنف فــي املوصل مــن جديد.
وميكــن أن تتوقع أن إعــادة إعمار
مدينــة كانــت أيقونــة التعدد
والتعايش الســلمي ومهد اإلرث
احلضــاري هو أن يكون في األولوية
األولى .بإمكانك أن تتخيل شوارع
غربي املوصل وهــي تعج مبعدات
إعــادة اإلعمــار وإزالــة العبوات
ومهندسني ومؤسسات حكومية
ومنظمات غيــر حكومية وخبراء
دوليني يقدمون مســاعدات فنية
للعراق في خطة شــاملة إلعادة
إعمار املدينة.

أغلب الجانب الشرقي
من المدينة تفادى الدمار
ولكن الجانب الغربي ما
يزال يقبع تحت األنقاض
بعد سنة من تحريره،
وبينما أقف هناك كأن
مشهد انتهاء المعركة
قد حصل أمس فقط

ّ
العراق يتسلم دفعة
ثالثة من الدبابات
الروسية الحديثة

جولي خالل زيارتها مدينة املوصل
ولكن بعد مرور سنة وغربي املوصل
يعانــي اإلهمال وســط األنقاض.
اجلدران التي ما تزال واقفة مليئة
بثقوب اإلطالقات النارية وقذائف
الهاون .الشــوارع هادئة وصامتة
بشــكل مخيــف :إذ أن آالفا من
سكان املدينة السابقني يعيشون
اآلن فــي معســكرات أو جتمعات
ســكانية قريبة ألنه ليس هناك
مايشــجعهم للرجــوع .رائحة
اجلثث مــا تزال متأل األجواء بانتظار
انتشالها.
في شــوارع بدت غير مســكونة
بشــكل كامــل ظهــرت هناك
عائالت مصدومــة بقذائف وهي
تزيل األنقاض من بيوتها بايديهم
العارية متحدين العبوات التي لم
تنفلق بعد .في األســبوع املاضي

حدث هناك انفجــار في بيت أدى
الى قتل وجرح  27شخصاً.
األســوأ من الضرر املادي للمدينة
هــو الضــرر النفســي املكبوت
ملشــاعر أهالي املدينة .السكان
العائــدون فقــدوا بيوتهــم
وعائالتهم بعــد أن كانوا مقيمني
هنا عبر أجيال ،فقدوا ممتلكاتهم
ومدخراتهم وحتــى الوثائق التي
تثبت هويتهم .اجملاميع السكانية
من شــتى األديان واألطياف الذين
كانــوا مرة يعيشــون جنبــا ً الى
جنب وقــد مت تهجيرهم وهم اآلن
منقسمون.
اقتــرب مني رجل وهــو يصف لي
باكيا ً كيف قام مســلحو داعش
بضربــه بالســياط .وطفــل آخر
أخبرنــي وهو يشــاهد رجالً يقتل

أمــام عينيه في الشــارع .أم وأب
وصفا لــي كيف وقعــت قذيفة
هاون قرب ابنتهمــا املراهقة أدت
الى بتر ساقيها وبعد أن هرعا بها
الى مستشفى متوسلني إلنقاذها
وتوفيــر العالج لهــا مت جتاهلهما
وتوفيت بني أذرعهم إثر النزيف.
من املستحيل قياس معدل املعاناة
والظلم احلاصل .إن ترك أشخاص
عايشــوا هذه املآســي يتحملون
هذه املصاعــب بأنفســهم مع
التجاهل الواسع جتاههم ينم عن
خطــأ صارخ وقلق عميــق .الهوة
بني ما يســتحقوه وسرعة جتاهل
العالم لهم تكاد تكون مروعة.
وجدت نفســي أتســاءل فيما لو
كان باستطاعتنا ،في زمن آخر من
هذا التاريخ ،أن نتصرف بشــكل

مختلف إزاء ما حصل في املوصل.
كما كنا قــد تفاعلنا مع فترة ما
بعد حترير أوروبا في احلرب العاملية
الثانية حيث تقاطرت املساعدات
إلعادة إعمارها وإحيائها من جديد.
في املوصل شــعرت وأنا أقف عند
معــدل الصفــر مــن إخفاقات
السياســة اخلارجية عبر سنوات
العقد املاضي .ولكنني شــعرت
في الوقت نفســه وأنــا أقف في
مكان ميثل القدرة اإلنسانية على
التحمــل للبقــاء والتجدد وقيم
التحدي في قلوب األفراد.
أذكر رجالً التقيت به والفرحة على
وجهه في متكن ابنتيه الصغيرتني
الذهاب مرة أخرى للمدرسة .حتدث
لي بفرحة برغم أن بيته ليس فيه
ســقف يحميهم وكأن دفاترهم

املدرســية هو كنز بالنســبة له.
ليس هناك نصر رمزي أكبر من أن
تتمكن كل فتــاة في املوصل من
أن تذهب من جديد الى املدرســة
والتفوق.
ليــس هنــاك عائلة واحــدة في
املوصل طلبــت مني أي شــيء.
إنهم ال يعولون على مساعداتنا.
تاريخ املوصل يرجــع الى أكثر من
 3000عــام .أنا متأكدة من أن أهل
املوصل سيتجاوزون سنني الرعب
الثــاث التــي مرت بهــم .ولكن
كم ســيكون الوضع أفضل إذا ما
رأينا تعافيهم حصيلة مســعانا
املشــترك ،في الطريقة نفسها
التي أحلقنا الهزميــة بداعش عبر
جهدنا اجلماعي.
* ترجمة حامد أحمد

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال مصدر عسكري عراقي ،إن "العراق تس ّلم
الدفعة الثالثة من صفقة الدبابات الروسية
من طراز (.")T90S
وكان العراق قد تسلم الدفعة األولى منتصف
فبراير /شباط املاضي ،دون الكشف عن عددها
آنذاك ،بينما تســلم الدفعة الثانية وعددها
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دبابة جرى التعاقد العام املاضي على شرائها
لصالح وزارة الدفاع.
ونقلت مصــادر عن ضابط برتبــة مقدم في
وزارة الدفاع العراقية "لم تســمه" ،قوله إن
"الدفعة الثالثة من صفقة الدبابات ()T90S
الروســية لم يحدد عددها ،وصلت أمس االول
ميناء أم قصــر عن طريق الشــحن البحري،
وجرى نقلها امس إلى معســكر للجيش في
بغداد".
وأضــاف أن "الدبابــات وصلــت مــع جميع
ملحقاتها ،وهي جاهزة للتوزيع على الوحدات
العسكرية املدرعة".
ويعمــل العراق على إعادة بناء ترســانته من
األســلحة ،بعد حرب طاحنة استمرت ثالث
ســنوات "من منتصــف  2014حتــى نهاية
 ،"2017ضد داعش.
وميتلــك اجليــش العراقــي دبابات مــن طراز
"إبرامز" أميركية الصنع ،إلى جانب الدبابات
الروســية ،ومدرعــات وناقالت جند روســية
وأميركية وبلغارية.
كما ميتلك العراق اسرابا ً متطورة من الطائرات
املقاتلة مــن طــراز  F16أميركيــة الصنع،
و"سوخوي" روسية الصنع ،وأخرى كورية.

تتمات ص1
احلمى النزفية تستوطن العراق
واملنطقة منذ الثالثينيات وتظهر
في الريف بني سنوات وأخرى
وطمأن املستشار املواطنني بان الخوف
على صحة املواطن من تناول اللحوم
املطهيــة او املعقمــة الن فايروس
املرض يقتل في احلــرارة او التعقيم ،
كما دعا املواطنــن واملربني الى عدم
التعامل املباشر مع احليوانات اال بعد
اخذ االحتياطــات الواجبة ومكافحة
احلشرات في املنازل واحلضائر.
ومن جانبه حدد املتحدث باسم وزارة
الصحة ســيف البدر في تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،اعراض املرض بقوله
انهــا " تتمثل بارتفــاع درجة احلرارة
وتورم في بعض اجزاء اجلســم ونزف
حتت اجللد وفي فتحات اجلسم"".
وأكد املتحدث باسم وزارة الصحة أن
"تأخر مراجعة الشخص الذي تظهر
عليه اعراض املرض عن املؤسســات
الصحية قد يــؤدي إلى الوفاة" ،فيما
اكــد أن "مرض احلمى النزفية موجود
في عدد مــن دول املنطقة وال يقتصر
اثره على العراق".
وأضاف البدر أن "االصابات تظهر بني
ســنوات واخرى ،ســيما في املناطق
الريفية التي لسكانها تالمس مباشر
مع احليوانــات مثل مربــي الدواجن
واملاشية".

وأوضــح ان " املــرض قــد يصاب به
اشخاص بعيدين عن الريف".
وحذر البدر "مربي املواشي والدواجن
مــن جتاهل تلــك االعــراض في حال
ظهرت عليهــم وبالتالــي يجب أن
يقومــوا مبراجعة اجلهــات الصحية
للتأكد من سالمتهم".
من جانبه ،ذكر مدير قســم الصحة
فــي محافظــة ذي قار حيــدر علي
حنتوش أن "املــرض ليس جديدا ً على
العراق بل متوطن فيه منذ ثالثينيات
القرن املنصرم".
وأضــاف حنتــوش في حديــث إلى
"الصباح اجلديد" ،أن "العراق ســجل
طيلة املدة املاضية حاالت متفرفة في
قسم من احملافظات ،سيما في نينوى
ودهوك ".
ولفت إلى أن "اصابات ظهرت مؤخرا ً
في محافظتي ذي قار والديوانية ،احد
املصابــن قد توفي في املستشــفى
وهو من قرية تبعد  15كيلوا مترا ً عن
قضاء الشطرة".
وأورد حنتوش ان "املــرض ينتقل عبر
حشرة القراد من احليوان املصاب إلى
الشــخص القريب ،وان العدوى تكون
باجتاه الذين يتعاملون بشكل مباشر
مع احليوانات".
وزاد حنتــوش أن " املــرض حيوانــي
بالدرجة االســاس ولذا فــأن املعاجلة

لذلك تكون املعاجلة بالدرجة االساس
عبر البوابــة البيطريــة باقتفاء اثر
القراد في احليوانات".
وأكــد أن "اجلهــات الصحية قامت
بتفحــص احليوانــات القريبــة من
املصابــن ،وكذلــك االشــخاص
املالمسني لها ووضعهم حتت املراقبة
ملدة  14يوماً".
ودعا حنتــوش "وزارة الزراعة املتمثلة
باجلانب البيطــري بالعمل اكثر على
مكافحة اآلفات في احليوانات وعدها
مصدر املرض ،وهناك تنسيق مشترك
على هذا اجلانب".
الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد
النايف اعلن أيضا ان الوزارة ":اتخذت
االجراءات االحترازية الالزمة من توفير
املبيدات الالزمة والتي هي موجودة في
مخازن دائرة البيطرة احدى تشكيالت
وزارة الزراعــة والتــي مت توزيعها على
املستشــفيات البيطريــة" ،وافــاد
"بانطــاق عمليــات املكافحة ورش
املبيدات على كافة احليوانات واماكن
بيع احليوانــات واحلضائــر في كافة
محافظات العراق منذ اكتشاف حالة
االصابة االولى في االنسان وستستمر
حلني احلد من اضرار هذا الفايروس".
وتابع ان "عملية املكافحة ســتكون
مجانية بإيعاز من السيد وزير الزراعة
بعد ان كانت في وقت ســابق بأجور

رمزيــة" ،منبهــا الى ضــرورة اتخاذ
املواطنني والعاملني في احلقول واجملازر
االحتياطات الصحية الالزمة عن عند
التالمس املباشــر مع احليوانات وعدم
اســتهالك حلوم احليوانات التي تذبح
خارج اجملازر اجملازة" ،مطمئنا املواطنني
بانه "ال اضرار من اســتهالك اللحم
ألنه عند الطهي يتلف الفايروس".
ودعــا وســائل االعالم الــى "توخي
الدقة" بهذا الشأن".
وفي السياق نفت دائرة صحة بغداد/
الرصافــة ،اليــوم الســبت ،حدوث
اصابــات بـ"احلمى النزفيــة" ،مبينة
ان الدائــرة تعمل علــى اتخاذ كافة
االجــراءات العالجيــة والوقائية من
املرض.
وذكرت الدائرة في بيان تلقت "الصباح
اجلديد" نسخة منه ،ان "املدير العام،
عبد الغني سعدون الساعدي ،ترأس،
اليوم ،اجتماعا للجنة العليا اخلاصة
بحاالت احلمى النزفية ،نفى من خالله
تسجيل اي اصابة باحلمى النزفية في
جانب الرصافة".
واوضح الســاعدي ،بحســب البيان
ان "الدائرة اتخذت كافــة االجراءات
اخلاصة (العالجية والوقائية) من هذا
املرض من خــال تهيئة ردهات العزل
وتوفير اصناف الــدم واالدوية اخلاصة
باملــرض ،فضال عــن تهيئــة كافة

املستلزمات اخلاصة بردهات العزل".
واضــاف ان "صحــة الرصافــة لم
تســجل اي حالة اصابة بهذا املرض
اال ان الدائــرة تعمل على اتخاذ كافة
االجراءات العالجية والوقائية".
وشدد الساعدي على "اهمية التوعية
وتعزيز الصحة من خالل نشر وسائل
توعوية توضح االعــراض والعالمات
اخلاصة باملرض عن طريــق املطويات
والرسائل الصحية واقامت اللقاءات
الفرديــة واجلماعيــة وخصوصا الى
اصحاب ومربي احليوانــات واصحاب
اجلزر العشوائي".
ومن جانبها اصدرت دائرة صحة بغداد
الكــرخ مجموعــة مــن التعليمات
والنصائــح واالرشــادات واالجراءات
االستباقية للوقاية من مرض احلمى
النزفية الفايروسية .
واوضح مدير عــام دائرة صحة بغداد
الكــرخ الدكتــور جاســب لطيف
احلجامــي ان الدائرة قامــت بتوفير
ردهــات العــزل في املستشــفيات
وتطبيــق التدابير املناســبة للوقاية
والسيطرة على العدوى.
اعتقال عصابة تتاجر
بالفتيات في بغداد
وذكــرت إحصائية ســنوية يصدرها
مجلس القضاء األعلــى أن محاكم

العراق ســجلت جرائم االجتار بالبشر
في أغلب احملافظات خالل عام ،2016
والبالغ عددها ما يقارب  200جرمية.

عراقي) ،بدأنا من خاللها في تعزيز كل
احلدود ،بدءا من املثلث السوري األردني
العراقي".

العد والفرز اليدوي للصناديق
املشتبه بها ..الثالثاء املقبل
واكد “اجراء عملية العد والفرز اليدوي
بصورة كاملة ملكاتب انتخابات اخلارج
للــدول كل من ايران وتركيا وبريطانيا
ولبنــان واالردن والواليــات املتحــدة
االميركية واملانيا واتخــاذ االجراءات
املطلوبة من قبل املفوضية واجلهات
ذات العالقة لنقــل صناديق االقتراع
الى بغداد”.
وتابع أن ” عملية العد والفرز ســيتم
بحضور مراقبــي االم املتحدة وممثلي
ســفارات الــدول األجنبيــة ووكالء
االحــزاب السياســية واملراقبــن
الدوليني واحملليني واالعالميني وتتولى
وزارتي الدفاع والداخلية تأمني عملية
العد والفرز اليدوي بصورة كاملة”.

عمليات نينوى تقتل  17عنصرًا
من داعش وحترق  3آليات تابعة
للتنظيم اإلرهابي
وأوضح أن "قوات األمن العراقية باتت
تعتمد على اجلهود االســتخباراتية
في تأمني الطرق البرية الشاســعة
التي تربط مدينــة املوصل واألقضية
والنواحي والقرى التابعة لها".
وبــن أن" التنظيــم اإلرهابي يحاول
استغالل تلك الطرق مجددا لتنفيذ
عمليات إرهابية تثيــر الفزع والقلق
في نفــوس املدنيني لتبقــى خالية
من الســكان ولتمنع عودة العائالت
النازحة اليها.
وكان رئيــس الوزراء حيــدر العبادي،
امر اخلميس املاضي  ،قــوات النخبة
التابعــة جلهــاز مكافحــة اإلرهاب،
بتنفيذ عمليات "خاصة" و"نوعية"،
تستهدف مواقع خاليا تنظيم داعش
باملناطق اجلبلية.
وقــال العبــادي خــال حديــث له
تابعته صحيفــة ‘‘الصباح اجلديد‘‘ إن
"العراقيني لديهم ثقة عالية بقوات
جهاز مكافحة اإلرهــاب وقدراته وإن
األخير سيكون مبستوى التحدي".

العراق يؤ ّمن حدوده مع سوريا
بسور حديدي متطور
وأضــاف "مخاوفنــا اآلن مــن احلدود
الســورية ،لقد طرحنا برنامجا على
رئيس الوزراء حيدر العبادي مبتطلبات
احلدود الســورية ،ولدينــا  4مليارات
دينار (الدوالر يســاوي نحو  1200دينار

الملف األمني

ضبط كدس كبير يحوي عشرات العبوات الناسفة في نينوى * تدمير  3مضافات وضبط معمل للعبوات غربي كركوك
ضبط  40عبوة ناسفة داخل مقبرة في األنبار * القبض على  32مخالفا بتهم شتى في الديوانية

بغداد – هجوم مسلح
أفاد مصدر امني في الشرطة العراقية
امس الســبت ،مبقل مدني في هجوم
مســلح مبنطقــة العبيدي شــرقي
العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مجهولني يســتقلون
دراجــة نارية نفذوا هجوما باســلحة
كامتــة للصوت جتاه مدنــي لدى مروره
مبنطقة العبيدي شرقي بغداد ،ما ادى
الى مقتله باحلــال"  ،مضيفا ان "قوة
امنية وصلت الى مكان احلادث ونقلت
جثة القتيل الى الطب العدلي وفتحت
حتقيقا باحلادث".
ديالى – انفجار عبوة
ذكر مصدر محلي في شرطة محافظة
ديالى امس الســبت ،بأن عبوة ناسفة
انفجرت فــي اطراف قضــاء خانقني

شمال شرقي بعقوبة.
وقال املصدر إن "عبوة ناسفة موضوعة
على طريق زراعي قرب قرية ســباهي
( 25كم غرب قضــاء خانقني  100كم
شــمال شــرق بعقوبة) انفجرت على
مركبة مدنية ،ما اســفر عــن أضرار
مادية دون تســجيل اصابات بشرية" ،
مضيفا أن "احلادث هو الثاني من نوعه
خالل أسابيع في ذات املنطقة" ،مؤكدا ً
أن "القــوى االمنيــة فتحــت حتقيقا
باحلادث".
كركوك – عملية مشتركة
اعلن احلشد الشــعبي امس السبت،
تدمير ثالث مضافات لتنظيم "داعش"
والعثور على معمل للعبوات الالصقة
بعملية امنية مشــتركة جنوب غربي
احملافظة.
وقــال موقع احلشــد في بيــان له إن

"قوة مشــتركة من اللواء 16حشــد
شــعبي واللواء الرابع شــرطة احتادية
نفذا عمليات مالحقة فلول داعش في
مناطق جنوب غرب كركوك"  ،مضيفا
أن "العمليــة اســفرت عــن تدمير 3
مضافات والعثور على معمل للعبوات
الالصقة واجهزة حاســوب وكمية من
مادة الســي فور ومواد عسكرية اخرى
في وادي الشيحة خلف قرية الدكمات
التابعة لناحية الرشاد".
بابل – انفجار كدس للعتاد
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة
بابل امس السبت ،انفجار كدس للعتاد
تابع الحدى فصائل احلشــد الشعبي
في احملافظة .
وذكر املصدر فــي تصريح صحفي ،ان
"كدســا ً للعتاد تابعا ألحــد فصائل
احلشــد ،انفجر في منطقة السيوف

بناحية الكفــل جنوب بابل"  ،مضيفا
ان "بعــض الصواريــخ املوجــودة في
الكدس انفجرت وتطايرت ووصلت الى
بعض االحياء الســكنية" مشيرا الى
"عدم معرفة حجم االضرار واخلســائر
الناجمة عــن االنفجار حتى اعداد هذا
اخلبر".
االنبار – العثور على عبوات
اعلن مركز االعالم االمني امس السبت
العثور على  40عبوة ناســفة وتطهير
طريــق داخــل مقبــرة النعيمية في
محافظة االنبار.
وقال الناطق باســم املركــز العميد
يحيى رسول إن "قوة من قيادة عمليات
شــرق األنبار عثــرت علــى  40عبوة
ناســفة خالل عملية تطهير وتفتيش
مقبرة النعيمية ومتكنت من تفجيرها
موقعيا ،وتطهير طريق طويل الى داخل

املقبــرة"  ،مضيفا ان قــوة من قيادة
عمليات األنبار فحرت  8عبوات ناسفة
في أثناء تطهير طريق في منطقة البو
زعيان من دون حادث يذكر".
الديوانية – اعتقال مطلوبني
اكد مصدر امني في شرطة محافظة
الديوانيــة امــس الســبت ان دوريات
ومفارز قســم شــرطة النجدة نفذت
ممارســة امنية واسعة النطاق شملت
عدة مناطق في احملافظة وذلك ملتابعة
اخملالفني واخلارجني عن القانون .
وتضمنــت املمارســة االمنية نصب
الســيطرات املتحركة والثابتة اضافة
الى تفتيش األماكن التي تثير الشــك
واالنتباه القت من خاللها القبض على
 32مخالــف بتهــم مختلفة حيث مت
ارسالهم إلى املراكز اخملتصة للتحقيق
معهم.

ذي قار – خطة امنية
كشــف قائــد شــرطة محافظة ذي
قار اللواء حسن ســلمان الزيدي امس
الســبت ،إعداد خطــة خاصة لفرض
ســلطة القانــون فــي قضاء ســيد
دخيــل واملناطق اجملاورة بعــد التوترات
العشــائرية األخيــرة وحــدوث بعض
النزعات في قرى القضاء.
وقال الزيــدي ان اخلطة تتمثل "بتعزيز
القوات األمنية بســرية طوارئ ثابتة،
وتكثيف اجلهد االســتخباري واالمني
ملالحقــة املطلوبــن للعدالــة ونزع
األســلحة غير املرخصة  ،كاشفا عن
"تغييرات كبيرة للضباط واملنتســبني
سيســتبدلون بآخرين من غير سكنة
املنطقة ,كما سيشــمل هذا التغيير
مناطق اخرى في احملافظة".

نينوى – عمليات تفتيش
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
نينــوى امس الســبت انه اســتمرارا
لفعاليات القــوى االمنية في البحث
والتفتيش عن مخلفات أسلحة وعتاد
عصابــات داعش اإلرهابية  ،واســتنادا
الى معلومات استخبارية دقيقة مفارز
مديرية االســتخبارات العسكرية في
الفرقة  15متكنت من الوصول الى أحد
اخملابىء الذي يضم كدسا من العبوات
الناسفة في منطقة الكسك التابعة
الى قضاء تلعفر في املوصل .
وافــاد املصدر ان كــدس العتاد ضبط
بداخله  34عبوة ناســفة معبأة داخل
جلكانات متوسطة احلجم إضافة الى
 3عبوات مخبأة في جلكانات كبيرة و
 34عبوة ناســفة على شكل مساطر
تفجير فيمــا جرى تدمير املواد موقعيا
من قبل مفارز هندسة الفرقة.
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استقدام فريق طبي

هندي إلجراء عمليات
زرع القرنية

بغداد  -الصباح الجديد:
اعلنت وزارة الصحة ،اســتقدام فريق طبي
هندي يترأســه الطبيــب اجلــراح الدكتور
روهنيت ومساعد طبيب مبســاعدة الفريق
العراقي وعلى رأســه الدكتــورة نادية عبد
الهــادي اختصاص طــب وجراحــة العيون
اخلاص بزراعة القرنية وعمليات قص السائل
الزجاجــي وعمليــات جتميــل اثــر االصابة
بعمليات االرهاب او العمليات العسكرية او
العمليات غير الناجحة .
وقال املتحــدث الرســمي لــوزارة الصحة
الدكتور ســيف البــدر ان الفريــق الطبي
الهندي يضم الطبيب اجلراح الدكتور روهيت
و مســاعد طبيب وبــدأ باجــراء العمليات
اضافة الى فحص مايقرب من ( )200مريض .
واضاف البدر ان الفريق الطبي سيجري اكثر
من ( )٤٥عملية ومبشــاركة مالكاتنا الطبية
والتمريضيــة العراقية آلكســابهم اخلبرة
املطلوبــة الجــراء مثل هــذه العمليات في
املستقبل  ،مشــيرا الى ان استقدام الفرق
الطبية الهندية ســيوفر من النفقات وفي
الوقت نفسه ســيخفف عن كاهل اجلرحى
واملصابني التكاليــف املادية ويجنبهم عناء
السفر .

مالحقة قانونية

للمتجاوزين على الخطوط
الناقلة للماء الصافي

بغداد  -الصباح الجديد:
توعدت امانة بغداد املتجاوزين على اخلطوط
الرئيســة الناقلة للماء الصافي باملالحقة
القانونية واشد االجراءات الرادعة .
وذكرت مديرية العالقات واالعالم ان « امانة
بغداد ســتتخذ اشــد االجراءات القانونية
الرادعــة بحــق املتجاوزين علــى اخلطوط
الرئيسة الناقلة للماء الصافي واملتالعبني
بأقفال الشبكات التي تؤثر سلبا ً في كمية
ونوعيــة املياه اجملهــزة ملناطــق العاصمة
بغداد«.
واشــارت الــى ان « انتاج االمانــة من املاء
الصافي يتأثر بقيام اصحاب محطات غسل
الســيارات غير املرخصة بكســر االنابيب
وربــط مضخات بأحجام كبيــرة الى جانب
الهــدر اليومي احلاصل مــن قبل املواطنني
وارتفــاع معدالت االســتهالك خالل فصل
الصيف « .
وشــددت االمانــة علــى قيــام « مديرية
احلراســات واالمن وفوج شرطة امانة بغداد
والدوائر البلديــة مبتابعة اخملالفــن وازالة
جتاوزاتهم واتخاذ اشــد االجراءات القانونية
بحقهم حفاظا ً على املاء املنتج الذي يكلف
االمانة مبالغ طائلة ومنعا ً حلصول الشحة
في اي من مناطق العاصمة بغداد « .

ّ
تسوق منتجاتها من الفالتر الهوائية وسائل األوكسجين
«الزوراء»

«النسيج والجلود» تسعى الى تطوير إنتاجها من البدلة والخوذة العسكرية
ص

بغداد  -الصباح الجديد:

اكــدت الشــركة العامــة
لصناعات النسيج واجللود احدى
شركات وزارة الصناعة واملعادن
جهودهــا ومســاعيها احلثيثة
لتطويــر وتعزيــز امكانياتهــا
وقدراتهــا التصنيعيــة النتاج
البدلة واخلوذة العسكرية.
وافصــح مدير عام الشــركة
املهندس احمد جنم الكعبي في
تصريحات صحفية عن االنتهاء
من تأهيل القاعة اخلاصة بانتاج
البدلة العســكرية في معمل
الكوفــة التابــع الــى مصنع
اجللدية واكمال نصب وتشغيل
مكائــن صبغ وحتويــف اخلوذة
العســكرية املضادة للرصاص
من مناشئ عاملية رصينة ومن
موارد الشركة الذاتية  ،مؤكدا
ان هــذه االعمــال واالجنــازات
ستســهم في تعزيز الطاقات
االنتاجيــة والعوائــد املاليــة
للشــركة الى جانــب تغطية
احتياجات الوزارات واملؤسسات
االمنية مــن شــتى املنتجات
العسكرية.
يشار الى ان الشــركة العامة
لصناعــات النســيج واجللــود
ســبق ان اتفقــت مــع وزارة
الداخليــة علــى وضــع آليات
مشتركة لتســويق منتجاتها
ذات الطابــع العســكري مثل
البدلة العســكرية والقمصلة
العســكرية وحــذاء اخلدمــة
البســطال والــدرع واخلــوذة
والبيريــة والنطــاق واملالبــس
الداخليــة واجلواريــب والبلوز
اجليرســي وكيــس التجهيزات
والباجنــو املطــري واحلقيبــة
والدوشــك واخملــدة والبطانية
واخليمة العسكرية ) .
على صعيد اخر اعلنت شــركة
الزوراء العامة احدى شــركات

أكملت الشركة
العامة لصناعات
النسيج نصب وتشغيل
مكائن صبغ وتحويف
الخوذة العسكرية
المضادة للرصاص
من مناشئ عالمية
رصينة ومن موارد
الشركة الذاتية

تصنيع البدلة العسكرية

وزارة الصناعــة واملعــادن عن
تســويق منتجاتها من الفالتر
الهوائية اخملروطية واالسطوانية
وســائل االوكســجني وتنفيذ
اعمــال متنوعــة لصالــح
مؤسسات الدولة .
وقال مدير عام الشركة جاسب
عبدالزهرة ياســن بأن شركته
قامت بتجهيز الشركة العامة
لصناعة االسمدة اجلنوبية في
محافظــة البصرة بــــ ()200
فلتر هــواء مخروطــي و()200
فلتر هــواء اســطواني وجتهيز
ســائل االوكســجني لكل من

مستشــفى الكــرخ للــوالدة
بـ( )3000لتر ومستشــفى ابن
البيطار بــ( )2500لتر  ،مضيفا
بأن الشــركة اجنــزت ومبوجب
عقدها املبرم مع شركة الواحة
الصينية اعمــال تأهيل محرك
كهربائــي جهــد عالــي قدرة
( )1000كي في وجهد تشــغيل
( )11كــي في لصالح شــركة
نفط الوســط /حقــل االحدب
فيما قامت بنصــب منظومة
غسل خاليا الطاقة الشمسية
تنفيذا للعقد املبرم مع املديرية
العامة لتوزيــع كهرباء الكرخ

والقاضــي ببنــاء منظومــة
كهروضوئية سعة ( )1ميكاواط
باستعمال اخلاليا الشمسية.
يذكر ان شــركة الزوراء العامة
ســبق وان ابرمــت عقــدا مع
محافظة بغــداد لتجهيزها بـ(
 )350محولة نوع سيمنس وقد
قامت بتجهيــز الدفعة االولى
من هــذه احملوالت والبالغة ( )50
محولة وانها ســتقوم بتجهيز
الكميــة املتبقيــة ضمن مدة
العقد البالغة (  )120يوما .
من جهــة اخــرى زار وفد فني
متخصــص من مركــز الطراز

للبحوث النســيجية واجللدية
معمل الدباغــة في الزعفرانية
التابع للشركة العامة لصناعة
النســيج واجللود لالطالع على
مراحل وعمليــات دباغة اجللود
واملــواد املضافــة لهــا وحتديد
املشــكالت واملعوقــات التــي
تعرقل مراحل عمليات الدباغة
وامكانيــة تذليلهــا من خالل
البحوث والدراســات العلمية
لتقدمي افضل ماميكن من املنتج
احمللي
كما جــرى خالل الزيــارة طرح
بحث اســتعمال انزمي البروتيز

لزيــادة ليونــة اجللــود خــال
مراحــل الدباغة املقدم من قبل
الباحثة نغم ســوادي رئيســة
الفريق البحثي في مركز الطراز
للبحوث النسيجية واجللدية.
يذكــر ان مركز الطــراز للبحوث
النسيجية واجللدية يتولى مهمة
اجــراء الدراســات والبحوث في
مجــال الصناعات النســيجية
واجللدية وموادهــا االولية وايجاد
البدائل املناســبة لهــا وتطوير
املســالك التكنولوجيــا لهــذه
الصناعة ووضع تصاميم حديثة
في تصنيع املنسوجات.

البريد العراقي يطلق موقعا إلكترونيا جديدا
بغداد  -الصباح الجديد:
اطلقت الشــركة العامــة للبريد
والتوفير العراقي احدى شــركات
وزارة االتصاالت موقعــا الكترونيا
جديدا على الهاتف النقال ببرنامج
االندرويد وســيطلق فــي املرحلة
املقبلة على هواتف االيفون .
ووصف الوكيل املالي واالداري لوزارة

االتصاالت الدكتور كرمي مزعل عند
اطالقه للموقع بانه خطوةعلمية
مهمة في مجال تقنية االتصاالت
واملعلوماتيــة يواكــب التطورات
احلاصلة على مستوى العالم حيث
يقوم بربط موقــع البريد العراقي
مــع املواقــع االلكترونيــة لالحتاد
البريــدي العاملي من اجــل اتاحة

وتوفير اخلدمــات البريدية املتبادلة
وبعدة مجاالت ســواء كانت الدفع
االلكتروني والعنونــة االلكترونية
والطرود واحلــواالت وغيرها الكثير
وتاتي هذه اخلطوة تاسيســا على
اجلهود احلثيثة التي بذلت الخراجه
حيث بــدأ العمل على تأسيســه
منذ ستة اشهر والتعاقد مع احدى

الشركات العراقية على اصداره .
وفي شان اخر أفاد مدير بريد وتوفير
نينوى باعــادة تأهيل معمل اختام
بريد نينــوى الذي تعــرض الضرار
جســيمة بفعل االعمال االرهابية
لداعش التي طالت جميع مفاصل
احملافظة حيث اعيد تأهيله مؤخرا
وعاد يعمل بطاقته القصوى على

انتاج االختــام البريديــة بجميع
انواعها وكذلــك الدروع التذكارية
واالعالنات التي تعتمد اسلوب احلفر
على اخلشــب والزجاج والبالستك
وبلغ مــن اجلودة ميســتوى درجة
ميكن اســتغىاللها جتاريا مع دوائر
الدولة كافة اضافــة الى املكاتب
التجاريــة اخلاصة  ،واعــادة تأهيل

اربعة مكاتب بريدية مدمرة بشكل
كامل في برطلــة وتلكيف وبالط
الشهداء ومكتب النبي شيث وهي
االن متارس اعمالها بشكل طبيعي
فضال عــن اتواصــل العمل على
اعادة تأهيل املكاتب االخرى لتعود
من جديد تقــدم اخلدمات البريدية
ملواطني احملافظة .

خالل مشاركته في حلقة نقاشية اختتمت في بيروت

وزير العمل :إشادة إقليمية وعربية بقانون الحماية االجتماعية العراقي
بغداد  -الصباح الجديد:
قال وزير العمل والشؤون االجتماعية
املهندس محمد شياع السوداني ان
العراق برغم الظروف االســتثنائية
التي واجهها في السنوات السابقة
َ
يتخل عــن اعداد اخلطط
اال انــه لم
واالســتراتيجيات والبرامج املتعلقة
بتنفيذ خطة التنمية الوطنية .
واضاف الوزير ان تنفيذ اســتراتيجية
التخفيــف من الفقــر التي انتجت

قانون احلماية االجتماعية تعد جتربة
رائدة ومنفردة تســتحق االستفادة
منها لذا القت اشــادة من قبل دول
عربية واقليمية.
وبني الســوداني خالل مشاركته في
حلقة نقاشــية اختتمت في بيروت
عن ( دور التكنولوجيــا في التعامل
مع حتديات املنطقة العربية) ان خطة
التنمية الوطنية ( )2022-2018تعد
خطــة طموحة وصحيحــة كونها

تتعلــق باحلوكمة الرشــيدة واعمار
احملافظات واالهتمام بالقطاع اخلاص
بوصفه شــريكا في التنمية وتنفيذ
محاور التخفيف من الفقر الذي ميثل
مؤشرا تنمويا اساسيا.
واســتعرض الوزيــر خــال احللقة
النقاشية رؤية العراق للتكنولوجيا
من اجل التنمية املستدامة من خالل
خطة معدة لهذا الغرض مستوفية
ملتطلباتهــا بتعزيــز احلوكمــة

اداريــا وماليــا فضال عــن التواصل
واالســتغالل االمثــل للتكنولوجيا
كأســاس للتطوير والتغيير واعتماد
محور التنمية البشرية االجتماعية
وتطوير قطاع التربية والصحة كاحد
اســس التنمية املســتدامة فضال
عــن اســتعراض سياســة احلماية
االجتماعية والية االســتهداف التي
نفذتها الوزارة باالعتماد على خريطة
الفقر والبحث االجتماعي ومشــروع

القروض الصغيرة وانعكاساتها على
توفير فرص عمل .
ولفــت وزيــر العمــل الــى ان هذا
االســتعراض كان وافيا ً الهم خطط
واســترتيجيات احلكومــة العراقية
برغم الظــروف االســتثنائية ومن
املؤمــل ان تقــوم (االســكوا) بدور
تنســيقي بــن الــوزارات واجلهات
الرسمية للدول العربية للوصول الى
افضل النتائج .

اختتام أعمال الورشة العلمية المعنية بمكافحة أنفلونزا الطيور
بغداد  -الصباح الجديد:
اختتمت وزارة الزراعة اجللسة الثانية
واألخيرة اخلاصة بالورشــة العلمية
التي ناقشت أفضل السبل ملكافحة
انفلونزا الطيور .
بعــد ذلــك اســتعرض مــدراء

تقرير

املستشفيات البيطرية للمحافظات
التي أصيبت بالوبــاء اإلجراءات التي
اتخذوهــا عند ظهــور املــرض  ،اذ
ألقى كل من الدكتور حســن سلوم
والدكتور محمود فرحــان والدكتور
يحيــى مرعــي ،محاضــرات عــن

إجراءات املستشفيات البيطرية في
محافظات ديالى وبابل وكركوك عند
علمهم باالصابة.
وفي ختام املؤمتر اصدر املؤمترون عددا
من التوصيات ملواجهــة املرض عند
حدوثه منها التأكيــد على إجراءات

األمــن واألمــان حلقــول الدواجــن،
وضرورة التنسيق مع اجلهات املعنية
للســيطرة علــى حركــة الدواجن،
واإلشراف البيطري على احلقول كافة
 ،وتفعيل قانــون تعويض املربني ،مع
قانون الصحة احليوانية ،وإيجاد حلول

لقاعات الدواجــن غير اجملازة ،إضافة
إلى تدريب األطبــاء البيطريني على
الطرق احلديثــة ،وتوصيات أخرى من
شانها وضع خطة عمل مستقبلية
ملواجهة خطر وبــاء أنفلونزا الطيور
في حال حدوثها .

في األسبوع لمقابالت موظفي الغذائية

التجارة تبحث المنحة الصينية للحبوب وفق المواصفات العراقية
بغداد  -الصباح الجديد:

بحــث وكيــل الــوزارة للشــؤون
االقتصادية املهنــدس هيثم جميل
اخلشــالي مع مستشــار السفارة
الصينيــة بــن جافينــز وامللحــق
التجــاري الصيني في العراق املنحة
الصينية اخلاصة باحلبوب ومبا يتوافق
مع املواصفات العراقيــة املعتمدة
اضافة الى استعراض املواضيع ذات
االهتمام املشترك وتطوير العالقات
االقتصاديــة والتجارية بــن العراق
والصني .
واكــد وكيل الوزارة انــه جرى خالل
االجتماع طرح ومناقشــة املواصفة

العراقية اخلاصة باحلبوب واملتطلبات
واالجــراءات التي تعمــل بها الوزارة
مع الوفــد الصيني لكي يتفق على
صيغة نهائية للمنحة الصينية ومبا
يحقق املصالح املشتركة لكليهما .
واضاف وكيل الوزارة انه تناول اهمية
العالقــات وتطويرهــا بــن العراق
والصني اضافة الى االســتفادة من
اخلبرات الصينية لتطوير عمل الوزارة
وتشكيالتها  ،داعيا اجلانب الصيني
للدخول في املشــاريع االستثمارية
داخل العراق واملشاركة الفاعلة في
دورة معرض بغداد الدولي املقبلة .
من جانبه اكد املستشــار الصيني
بن جافينز على حرص حكومة بالده
علــى تطوير العالقــات االقتصادية

جانب من اللقاء

والتجارية مع الصني واســتعدادهم
لنقل خبراتهم ملساعدة الوزارة في
تاهيل وتطوير شركاتها ودوائرها ،
مشيرا ان املواصفة العراقية اخلاصة
باحلبوب التي نوقشــت خالل اللقاء
لغرض دراســة املنحة الصينية من
كل جوانبهــا لتكــون ضمــن بنود
الصيغــة النهائيــة املؤمل منحها
لوزارة التجارة ومبا يحقق التوافق بني
مصلحة اجلانبني .
علــى صعيد آخر ،اعلنت الشــركة
العامة لتجارة املــواد الغذائية في
وزارة التجارة ،حتديــد يومي الثالثاء
واخلميس من كل اســبوع ملقابالت
املوظفني لالستماع الى شكاواهم
وحلها مباشرة .

واوضح مدير عام الشركة املهندس
قاسم حمود ان يوم الثالثاء خصص
ملقابــات موظفي فروع الشــركة
في احملافظــات ويوم اخلميس ملقابلة
موظفي الشــركة في بغداد  ،الفتا
الــى ان هذا الســياق الــذي تتبعه
شــركته هــي لتلقي الشــكاوى
واملشكالت التي يعاني منها موظفو
الشــركة بعد مقابلتهم شخصيا
والتوجيه بحلها مباشرة.
واشــار مدير عام الشــركة ان هذا
العمل سيخلق جوا من التواصل مع
املوظفني والتعــرف عليهم ولتجاوز
العقبــات من اجل تطويــر وتاهيل
عمل الشــركة ومبا يحقق الصالح
العام .
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في أروقة المراكز العلمية وكليات جامعة البصرة

ندوات عن أمراض شرايين القلب التاجية
والسكري والفرص االستثمارية وصناعة القرار
البصرة  -سعدي السند:
شــهد األســبوع املاضي اقامة
عــدد مــن النــدوات واحللقات
النقاشــية في اروقــة عدد من
الكليات واملراكــز العلمية في
جامعة البصرة .
فقد شهدت كلية العلوم اقامة
نــدوة عــن عالقة بعــض أنواع
املؤشــرات املناعية املستقبالت
نــوع  HLA_Gواخلاليــا املناعية
 T-regبتقدم مرض الســكري
النــوع الثاني للباحثة ســجى
ماجد حامد .
وتضمنــت الدراســة حتديد دور
ومســتوى  HLA-Gفــي مرضى
السكري النوع الثاني كذلك دور
هذه اجلزيئة وعالقتها مع بقية
املؤشــرات املناعية اخللوية مثل
 T regو  IL-10وكذلــك Fas/Fas
 ligandومعرفة دورها مجتمعة
فــي تقــدم املرض فــي مرضى
محافظة البصرة.
وتوصلت الدراســة احلالية إلى
وجود ارتفاع في مستوى HLA-G
وكذلك زيادة في مستوى FAS/
 FASLوالتــي تؤكد حدوث املوت
املبرمــج للخاليا ومــن ضمنها
خاليا البيتا املنتجة لالنسولني.
كذلــك أكدت النتائــج احلالية
ان النمط اجليني  CCلل-IL-10
 SNPs 592اشــر انخفاضا في
مســتوى إفراز املدور اخللوي IL-
 10والذي يعد كمؤشــر مضاد
لاللتهاب ولهــذا يتفق مع كون
املرض احد األمراض االلتهابية .
كما أشــارت النتائج املتعلقة
بقيــاس  cell T-regحــدوث
انخفــاض في النســبة املئوية
لتلك اخلاليا في املرضى مقارنة
باألصحاء.
كتاب عن الفرص األستثمارية
في البصرة
وصدر عن مركز دراسات البصرة
واخلليج العربي بجامعة البصرة
كتاب تضمــن أعمــال الندوة
املوسومة الفرص األستثمارية

توصلت الدراسة
الحالية إلى وجود
ارتفاع في مستوى
 HLA-Gوكذلك
زيادة في مستوى
 FAS/FASLوالتي
تؤكد حدوث الموت
المبرمج للخاليا ومن
ضمنها خاليا البيتا
المنتجة لألنسولين

الصحــي فضــا ً عن دراســة
العوامل اجلاذبة لالستثمار.
وكتاب عن دور مراكز البحث
في صناعة القرار
صدر عن مركز دراسات البصرة
واخلليج العربي بجامعة البصرة
كتابــا ً تضمــن أعمــال الندوة
املوســومة :دور مراكــز البحث
في صناعة القــرار التي أقامها
قسما الدراســات السياسية
واالســتراتيجية والدراســات
االقتصادية في مركز دراســات
البصرة واخلليج العربي بالتعاون
مــع مركــز البيان للدراســات
والتخطيط.
وقد اشــتمل هذا الكتاب على
مجموعــة مــن األوراق التــي
تضمنــت التعريــف باملراكــز
البحثيــة وأنواعهــا واهميتها
ومناذج مــن املراكز البحثية التي
لها دور فــي صناعة القرار اجتاه
بعض القضايا االســتراتيجية

 ،مــع ذكر مناذج مــن املراكز في
الوطــن العربي ,فضال ً عن مركز
دراسات البصرة واخلليج العربي
كنامــوذج للمراكــز احمللية مع
عرض بعض نشاطاته العلمية
املتعلقة بدراســة وحتليل اهم
القضايا املســتجدة والساخنة
ذات العالقــة باخلليــج العربي
أو العــراق .كذلــك تضمنــت
املناقشــات تقــدمي املقترحات
للنهــوض باملراكــز البحثيــة
وتفعيل دورها االقليمي واحمللي،
وقدرتها على طرح اآلراء واألفكار
البديلة .
امنوذج فضاء املتجهات في
استرجاع املعلومات /قسم
علوم احلاسوب
وشــهدت كليةالتربية للعلوم
حلقة حلقة نقاشــية بعنوان
(امنــوذج فضــاء املتجهات في
اســترجاع املعلومات) لطالبة
الدراسات نغم عبد الرسول طه.

ّ
وجه بضرورة اإلسراع في إنجاز معامالت عالجهم

رئيس لجنة دعم الحشد الشعبي
يستقبل عددًا من الجرحى األبطال
منى خضير عباس*
اســتقبل رئيس اللجنة العليا
لدعم احلشــد الشــعبي في
ديوان الوقف الشيعي سماحة
الشــيخ طاهر اخلاقانــي ,عددا ً
مــن جرحى مجاهدي احلشــد
الشــعبي األبطــال ،ووجــه
بعالجهم على نفقــة اللجنة
في مستشــفيات تخصصية
داخل وخارج البالد,
واكد املصدر إعالمــي بالديوان
ان الشــيخ اخلاقاني أشاد خالل
اللقــاء بالتضحيــات الكبيرة
التــي قدمهــا أبطال احلشــد
الشــعبي املقــدس ،بالذود عن
املقدســات والوطن وصوال الى
نيلهم وســام الفخر والشرف
فــي أثناء معــارك التحرير ضد
عصابــات داعــش التكفيرية ،
مبينــا ان رئيــس اللجنة وجه
بإرسال عدد منهم للعالج في

مستشفيات تخصصية خارج
العراق وآخرين الى مستشــفى
التخصصــي
الكفيــل
ومستشــفى أميــر املؤمنــن

بغداد  -الصباح الجديد:
اســتعرض الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي
مديــر عام دائرة صحة بغــداد  /الرصافة مع ممثل
منظمــة الصحة العاملية الدكتور عمار عمر علي
باباني تطبيق اســتراتيجية الصحة االلكترونية
في العراق .
وبني املدير العام ان اهميــة احلوكمة االلكترونية
والسيما في مجال الصحة مهمة جدا في سبيل
حتســن جودة اخلدمة املقدمة الــى املواطن  ،وان
الدائرة تبنت هذا املوضوع لغرض وضع استراتيجية
الصحة االلكترونية وذلــك بالتعاون مع منظمة
الصحــة العاملية من اجــل بناء اســتراتيجيات
صحية  ،كما ان الدائرة ستنفذ ايضا ندوة تثقيفية
للتعريف بهذا املشروع املهم .
من جانبة اثنــى ممثل منظمة الصحــة العاملية
الدكتور عمار عمر على جهود الدائرة وســيما في
تبني استراتيجية الصحة االلكترونية .

العمل تستعين بخبرات
المنظمات الدولية
ّ
لتطوير القطاع الخاص
جانب من ندوة مرض السكري للباحثة سجى ماجد حامد

في البصرة التي أقامها قســم
الدراسات االقتصادية في املركز
 ،وجاء في مقدمة الكتاب  ،يُعد
االســتثمار عنصــرا ً مهما ً من
عناصر تنمية الثــروة الوطنية,
وسمة بارزة من سمات االزدهار
االقتصادي ,ســيما في مدينة
البصرة التي تعاني نقصا ً كبيرا ً
فــي مصــادر التمويــل ألغلب
القطاعــات االقتصاديــة ,على
وفق هــذا املنطلق وعمل باحثو
مركز درســات البصرة واخلليج
العربــي -قســم الدراســات
االقتصادية على تســخير جزء
مــن مناقشــاتهم لالهتمــام
بدراسة االســتثمار من جوانب
عدة.
وقد اشــتمل هذا الكتاب على
مجموعــة مــن أوراق العمــل
منها  :مجال السياحة والبنية
التحتيــة والتربيــة والتعليم
والقطاع الصناعي واســتثمار
الغــاز الطبيعــي والقطــاع

العراق يناقش مع المنظمة
العالمية استراتيجية
الصحة اإللكترونية

التخصصي ومستشفى اإلمام
زين العابدين للعالج على نفقة
اللجنــة ،فضــا عــن صرف
مساعدات ماليه لهم .واوضح

املصــدر ان الشــيخ اخلاقانــي
أكــد علــى جميــع العاملني
في اللجنة بضــرورة االهتمام
بعائالت الشهداء وتوفير جميع
احتياجاتهم الضرورية وبشكل
يحفظ كرامتهم  ،مبينا ان هذا
اقل ماميكــن تقدميه ملن ارخص
الدم والــروح من اجــل حماية
املقدسات وحترير األرض من دنس
التكفيريني,
اجلدير بالذكر ان اللجنة العليا
لدعم احلشــد برئاسة الشيخ
طاهــر اخلاقانــي وبتوجيــه
ومتابعة من قبل رئيس الديوان
السيد عالء املوسوي تقدم أنواع
الدعم ورعاية عائالت الشهداء
وجرحى احلشد الشعبي وإرسال
أعداد كبيرة منهم للعالج داخل
وخارج العــراق فضال عن تقدمي
الدعم اللوجســتي للمقاتلني
في جبهات القتال.

وقالت الباحثة  :يشهد العالم
حاليا ثورة في مجال اســترجاع
املعلومــات نتيجــة للتطورات
املتســارعة التــي قدمتهــا
محــركات البحــث .ومــن بني
تلــك التطــورات هــو النماذج
اخملصصة لنمذجــة املعلومات
واالســتعالمات  .يعــد امنوذج
فضاء املتجهــات واحد من ابرز
النمــاذج التي قدمــت لغرض
حتسني االسترجاع بحيث يسمح
بترتيــب امللفات على اســاس
التشابه مع كلمات االستعالم
وتطرقت احللقة الدراســية الى
مميزات هذا االمنــوذج ومكوناته
وطريقــة عملــه .وقــورن هذا
االمنوذج مع مناذج ســابقة وبيان
نقــاط قوته واتســمت احللقة
باحلوار العلمي الهــادف وابدى
احلضور مالحظاتهم القيمة.
امراض شرايني القلب التاجية
وشــهدت كلية الطب بجامعة

البصــرة حلقة نقاشــية عن
العالقــة بــن مســتوى انزمي
املايلوبيروكســديز وهرمــون
اللبتــن والهرمونــات الذكرية
مع شدة امراض شرايني القلب
التاجية للطالب احسان شاكر
محمود .
ناقــش البحــث تأثيــر هــذه
العوامــل علــى شــدة امراض
شرايني القلب التاجية والعالقة
احملتملة بيها  ،واستنتج الباحث
بأن هرمون التستوستيرون احلر
هو عامل مســتقل ايجابي وان
هرمون االتستوستيرون الكلي
هو عامل مســتقل سلبي من
عوامل خطورة امــراض القلب
التاجيــة  ،وأوصــى الباحــث
بشــمول عدد اكبر من املرضى
فــي الدراســات املقبلة وقياس
هرمون االسترادايول لبيان مدى
تأثيره وعالقته مــع الهرمونات
الذكرية في التأثير على امراض
القلب التاجية.

كميات الحنطة المحلية المسوقة
قاربت المليوني طن للموسم الحالي
بغداد  0الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامــة لتجارة
احلبوب في وزارة التجارة ان كميات
احلنطة احملليــة املســوقة لعموم
محافظات البــاد قاربت املليونني
طن للموسم احلالي .
وقــال مدير عــام الشــركة نعيم
املكصوصي ان الكميات املســوقة
خملازن وســايلوات الشــركة كانت
( )199,354,9طنــا توزعــت مابــن
احلنطــة بدرجاتها االولــى والثانية
والثالثــة  ،مشــيرا ان املراكــز
التسويقية في احملافظات التي مازال
التســويق فيها مســتمرا بتسلم
محاصيــل احلنطة من املســوقني
والفالحني حيث توزعــت الكميات
فــي الســليمانية (  )٢١٦٧٠طنــا
واربيل ( )١٨٩٧٣طنا ودهوك ()٢٤٠٥٠
طنا وكركوك ( )١٧٧٠٣٧طنا وصالح
الدين ( )٢٣٠٨٠٩طنا واالنبار ()٦٤٢٩٩
طنا و نينوى ( )٤٩١٨٤طنا .
ولفت املكصوصــي الى ان فرع بابل
وزع بنســبة  73%من مســتحقات

الفالحني للحنطة للموسم احلالي
اذ ان الفــرع قــام بتنظيــم واعداد
املعامالت بفترة قياســية وسريعة
بعد ورود اشــعارات مببلغ  28مليارا
وبفترات متقاربة في صومعة احللة
اجلديد لتنظيــم اكثر من  300صك
لتوزيعــه على الفالحني وبنســبة
.80%
واكد املدير العام ان جلنة رقابية من
دائرة الرقابة تابعت ســير العملية
التســويقية في فــرع كركوك بدأ
من االســتعالمات وســحب مناذج
الفحص اخملتبــري وانتهاءا بالتفريغ
على وفــق التعليمــات والضوابط
التي عملت بها الشــركة في اثناء
املوسم التسويقي احلالي .
من جانبها أعلنت الشركة العامة
لتصنيــع احلبوب فــي وزارة التجارة
عن قيام اللجــان الرقابية والنوعية
في فروع محافظة البصرة بحمالت
رقابية وتفتيشــية ونوعية لوكالء
الطحني فــي ناحية الدير شــمال
محافظة البصرة .

متابعة الصباح الجديد:
عقدت وزارة العمل والشــؤون االجتماعيــة اجتماعا ً
موســعا ً مع ممثلي شــركة (كنديان ليــدرز) الكندية
(كلك) لبحث ســبل وآليــة االرتقــاء بالقطاع اخلاص
ضمن متطلبات خطة الوزارة في االســتعانة بخبرات
املنظمات الدولية ذات العالقة .
وقال املتحدث باسم وزارة العمل والشؤون االجتماعية
عمــار منعــم ان الــوزارة متمثلة بوكيلها لشــؤون
العمــل الدكتور عبــد الكرمي عبد اهلل شــال بحثت
مع املنظمة املكلفة من قبــل وزارة اخلارجية والتجارة
الدولية الهولندية ســبل تطوير القطــاع اخلاص من
خالل اعداد دراســة موســعة في هذا اجلانب تتضمن
تطوير القطــاع اخلاص والبيئة املالئمة للمؤسســات
الصغيــرة واملتوســطة وبحــث امكانيــة التوظيف
والتشغيل مشــيرا الى ان الدراسة تشمل محافظات
( بغداد  ،والبصرة  ،واربيل) كامنوذج العمامه على بقية
احملافظات.
واضــاف منعــم ان االجتمــاع تضمن توضيــح رؤية
مفصلة للمنظمة عن البيئة التشــريعية والقانونية
والتنظيمية في العراق بخصوص دخول املســتثمرين
والشــركات الهولندية  ،الفتا الى ان اجلانب الهولندي
قدم اســتبيان حول اليــة العمل وطبيعــة اخلدمات
التي ميكن تقدميها وملئه من قبــل وكيل وزارة العمل
والشؤون االجتماعية وممثلي دائرتي التدريب والتشغيل
والتقاعــد والضمــان االجتماعي للعمــال كجزء من
متطلبات الدراسة .
واشــار منعم الى ان الوزارة تبــدي اهتماما كبيرا في
املرحلــة املقبلة بتنشــيط القطاع اخلــاص من خالل
تنفيذ االســتراتيجيات واخلطط التي من شأنها دعم
هــذا القطاع ورفده باملزايا التي تهدف الى اســتكمال
منظومــة احلمايــة االجتماعيــة للطبقــة الفقيرة
بالتعاون مع الشركاء احملليني والدوليني .
على صعيد اخر ترأس وكيل وزارة العمل لشؤون العمل
الدكتــور عبد الكرمي عبد اهلل شــال اجتماعا ً للفريق
القطاعي الذي شــكل في الوزارة ملتابعة وتنفيذ قرار
مجلس االمن رقم  ،1325اذ عقد االجتماع.
وبني وكيل الوزارة خالل االجتماع اهداف تشكيل الفريق
الذي جاء ملقتضيــات مصلحة العمل من خالل اختيار
العناصر الكفــوءة في الوزارة ،مؤكــدا ً اهمية توحيد
اجلهود والعمل بروح الفريق الواحد ووضع الية واضحة
لتنفيذ القرار .1325
وبحــث الوكيل مع اعضــاء الفريق اخلطة الســابقة
اخلاصة بعمل اللجنة التنسيقية ملتابعة وتنفيذ القرار
وأهم االجــراءات التي قامت بها الوزارة بهذا اخلصوص،
مؤكدا ً على ضرورة توســيع دائرة التعريف به من خالل
اقامــة ورش تدريبية جلميع موظفي الوزارة وخاصة في
مجال املرأة وحقوق االنســان بشكل عام والسعي الى
االســتجابة للقــرارات املعنية بهذه احلقــوق واعتماد
القوانني التي تدعم تنفيذ القرار .1325
وشــدد الوكيل علــى أهمية توزيــع األدوار بني اعضاء
الفريــق علــى ان يقــدم كل عضو خطــة وتقرير عن
نشاطاته واجلهة التي يعمل فيها على وفق معلومات
ومؤشرات احصائية تشــير الى نسبة العمل لضمان
اجلودة وتقومي االداء مبا يساهم في تطوير العمل وجعله
اكثــر فاعلية وكفــاءة داعيا الى التعاون والتنســيق
املشترك سعيا لتحقيق اهداف الوزارة في هذا اجملال.
كما شدد على ضرورة ادراج عمل احملافظات بهذا القرار
واجنازاتهــا والتأكيد على اجلهات العليا على توســيع
جهة تطبيق القرار في بغداد واحملافظات فضال عن ادراج
اجنــازات مجاميع العمل التطوعــي والزيارات امليدانية
لالقليات وتبويبها ضمن تقريــر الوزارة ،واالهتمام بدور
اإلعــام واإلنترنت فــي مكافحة التطرف والشــراكة
الفعالة في تنفيذ األطــر اخلاصة بالقرار ودور املرأة في
بناء السالم.
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شؤون عربية ودولية

عودة شبح انسحاب

مجلس األمن يدعو الجماعات المسلحة إلى مغادرة منطقة العزل في الجوالن

من أوروبا

ثمان بلدات في درعا توافق على «مصالحة»

القوات األميركية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» نقال عن
مصادر في وزارة الدفــاع ،أن البنتاغون يدرس
عواقب وتكلفة ســحب قواته من أملانيا على
نطاق واسع ،بســبب تزايد اخلالفات بني قادة
البلدين وغالء كلفة بقائها.
وذكرت الصحيفة امس الســبت ،أن الرئيس
األميركي دونالد ترامب أفصح عن توجهه هذا،
خالل اجتماعه مع مستشاريه في وقت سابق
من هــذا العام .وقالت املصادر لـ»واشــنطن
بوست» إن ترامب ذهل للعدد الكبير من جنود
بالده املنتشــرين هناك ،وشكا من قلة إنفاق
الدول األوروبية على الدفاع واألمن املشــترك
في الضفة األخرى لألطلسي».
وأكدت املصادر أن البنتاغون يدرس في الوقت
احلالي خيارات مختلفة ،وسط توتر متزايد بني
ترامب واملستشارة األملانية أنغيال ميركل.
وأثارت هــذه املعلومات قلق املســؤولني في
أوروبا الذيــن يحاولون ،وفقا للصحيفة ،فهم
مــا إذا كان ترامب ينوي حقا ً ســحب القوات
األميركية من أوروبــا أم أنه تكتيك تفاوضي
خاص به ،قبل قمة الناتو في بروكسل ،هدفه
دفع حلفائه للتضحية باملزيد من األموال على
األمور الدفاعية.

الرئيس األفغاني يأمر
قواته باستئناف

القتال ضد «طالبان»
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن الرئيــس األفغاني أشــرف غني انتهاء
وقف إطالق النار مع حركة «طالبان» رســميا ً
امس (السبت) ،وكان دعا مقاتلي احلركة إلى
املوافقة على إجراء محادثات ســام شاملة
في أعقاب هدنة مدتها ثالثة أيام خالل عطلة
عيد الفطر.
وكان غنــي أصدر أمــرا ً للقــوات احلكومية
بتعليق العمليات الهجومية ملدة عشرة أيام،
بعــد هدنة عطلة العيد التي اســتمرت من
 15حتى  17حزيران وشهدت اختالط مقاتلي
«طالبــان» العزل مع اجلنود وأفراد الشــرطة
واملدنيني في شوارع كابول ومدن أخرى.
ويعني إعالن امس السبت أنه في إمكان قوات
األمن األفغانية ،التي تتخذ وضعا ً دفاعيا ً إلى
حد كبير منــذ العيد ،اســتئناف عملياتها
العادية ضــد «طالبان» ،وكذلك متشــددي
تنظيم (داعــش) الذين لم يشــملهم وقف
إطالق النار.

خطة الستئناف

المفاوضات اليمنية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقــع املوفد الدولــي مارتــن غريفيث عودة
األطــراف اليمنيــن إلى طاولــة املفاوضات
للمرة األولى منذ نحو ســنتني ،مشــيرا ً إلى
أنه سيعرض «خطة حول استئناف احملادثات»
على مجلس األمن األسبوع املقبل.
وفيما باتت «القوات املشتركة» اليمنية على
مشارف املديريات الشمالية حملافظة احلديدة
آتية من محافظة حجة ،أصبحت تلك القوات
بدعم من التحالف العربي حتاصر ميليشيات
جماعة احلوثيني في احلديدة شــماال ً وجنوبا ً
وغربا ً (من جهة البحر األحمر).
وقال املوفــد الدولــي« :أود جمــع الطرفني
(احلكومــة اليمنيــة واحلوثيــن) في غضون
أســابيع ،وأمتنــى أن يجتمع مجلــس األمن
األســبوع املقبل كي نعرض عليه خطة في
شأن كيفية استئناف احملادثات».
وأشــار إلى أنه التقى الرئيــس اليمني عبد
ربه منصور هادي في عدن األســبوع املاضي،
والناطق باســم احلوثيني محمد عبد السالم
(في مسقط).

مع دمشق برعاية روسية

متابعة ـ الصباح الجديد:
انضمت ثمانــي بلدات على األقل
في محافظــة درعا فــي جنوب
سورية إلى مناطق «املصاحلة» مع
دمشق ،مبوجب مفاوضات تولتها
روســيا ،فيمــا تســتمر الغارات
على جبهات أخــرى في املنطقة،
بحســب ما أفاد املرصد السوري
حلقوق االنسان امس (السبت).
وقــال مديــر املرصد رامــي عبد
الرحمن لوكالــة «فرانس برس»:
«وافقــت ثمانــي بلــدات علــى
األقل فــي ريفي درعا الشــمالي
والشرقي على اتفاقات مصاحلة،
اثر مفاوضــات توالها ضباط روس
مع وجهــاء محليني ومــن تبقى
من مقاتلــن معارضني داخل كل
بلدة».
ومن أبــرز تلــك البلــدات داعل
وابطع والغاريــة الغربية والغارية
الشــرقية والكــرك الشــرقي،
بحســب املرصد ،الــذي أفاد عن
انتشار شــرطة عسكرية روسية
في عدد منها.
وأشــارت وكالة األنباء الســورية
الرسمية «ســانا» إلى «انضمام
قــرى وبلــدات داعــل والغاريــة
الشرقية وتلول خليف وتل الشيخ
حسني إلى املصاحلات بعد تسليم
املســلحني أســلحتهم للجيش
متهيدا ً لتســوية أوضاعهم وفق
القوانني واألنظمة النافذة».
وتطلق دمشق وحليفتها موسكو
على اتفاقــات يتــم إبرامها مع
الفصائل املعارضة بعد مهاجمة
معاقلهــا جــوا ً وبــرا ً تســمية
«اتفاقــات مصاحلــة» .وغالبا ً ما
تكون مرادفة الستسالم مقاتلي
الفصائل وتخليهم عن سالحهم
الثقيل ،واجالء من يرفض ذلك من
املقاتلني واملدنيني إلى شمال البالد
على غرار ما حصــل في الغوطة
الشرقية قرب دمشق.
ويأتي دخول قوات النظام إلى بلدة
الكرك الشــرقي امس الســبت
غداة مقتل مختارها مع خمسة
أفراد من عائلته داخل منزله وسط
ظروف غامضــة ،في حادث يرجح
عبــد الرحمن ان تكــون مرتبطة
بكونه من «عرابي اتفاق املصاحلة»
في البلدة.
وأحصــى املرصــد منــذ مطلع
الشهر احلالي اغتيال أكثر من 12
عضوا ً من جلان املصاحلة احمللية في

تجديد مهمة قوة
األمم المتحدة
لمراقبة فض
االشتباك في الجوالن
لمدة ستة أشهر

درعا من قبل مجهولني.
وتشــن قــوات النظــام منذ 19
حزيــران بدعــم روســي عملية
عســكرية واســعة النطاق في
محافظة درعا بهدف استعادتها
بالكامل ،وحققت تقدما ً ســريعا ً
على حســاب الفصائل املعارضة
خصوصا ً في ريف درعا الشرقي.
وأوضح عبد الرحمن أن املفاوضات
التي جتــرى على مســتويني ،في
األردن اجملاور ومــع وجهاء البلدات،
تتزامــن مــع اســتمرار الغارات
السورية والروســية على مناطق
سيطرة الفصائل.
وقتل خمســة مدنيني على األقل
امس في بلدة غضم جنوب شرق
درعــا جراء القصــف ليترفع عدد
القتلى املدنيني منذ بدء التصعيد
إلى  105مدنيني بينهم  19طفالً،
وفق املرصد.
كما تدور اشــتباكات مســتمرة
داخل مدينة درعا ،تســببت منذ
ليل اجلمعة في مقتل  17عنصرا ً
علــى االقل مــن قــوات النظام
واملسلحني املوالني لها .كما قتل
 12من قــوات النظام ليل اجلمعة

جراء معارك في الريف الشرقي.
وبذلك ،يرتفع إلى  96عدد عناصر
قوات النظام واملســلحني املوالني
لها الذين قتلوا منذ بدء التصعيد
فــي مقابــل  59علــى األقل من
الفصائــل املعارضــة ،بحســب
املرصد.
وكان مفاوضــون مــن املعارضة
الســورية قالوا امس السبت إنه
بدأت محادثات مع روسيا في شأن
اتفاق الســتعادة ســيادة الدولة
على أجزاء من محافظة درعا في
اجلنوب .
وأوضــح املفاوضــون أن جلنــة
تضم ســتة أعضاء مــن املدنيني
والعســكريني شــكلها مقاتلو
معارضــة فــي اجلنــوب عقدت
اجتماعــا ً متهيديــا ً علــى احلدود
اإلدارية حملافظة السويداء اجملاورة.
وقــال إبراهيم اجلبــاوي ،الناطق
الرسمي باســم غرفة العمليات
املركزية التي أسستها اجلماعات
الرئيســة التابعــة إلــى اجليش
الســوري احلر في جنوب سورية،
إن» اللجنــة عقــدت اجتماعها
األول مع اجلانب الروسي الذي قدم

مطالبه».
وفي غضــون ذلك دعــا مجلس
األمن الدولي اجلماعات املســلحة
وأطراف النزاع الداخلي في سوريا
لالنســحاب من املنطقة العازلة
بني إسرائيل وســوريا في هضبة
اجلــوالن .واعتبر اجمللــس أن القوة
العســكرية التي يجب أن تكون
موجودة في املنطقــة هي القوة
األمميــة ملراقبة فض االشــتباك
«أندوف» التي جددت مهمتها ملدة
ستة أشهر بإجماع أعضاء اجمللس.
ووافق مجلس األمن الدولي امس
االول اجلمعة بإجماع أعضائه على
جتديــد مهمة قــوة األمم املتحدة
ملراقبة فض االشتباك في اجلوالن
(أندوف) ملدة ســتة أشــهر ،داعيا
اجلماعات املســلحة إلى مغادرة
املنطقة الفاصلة بني إســرائيل
وسوريا.
وأكــد القــرار الــذي صاغتــه
الواليــات املتحدة وروســيا وتبناه
أعضاء اجمللس اخلمســة عشــر،
أنه «باســتثناء أنــدوف (قوة األمم
املتحــدة) ،يجب أال تكــون هناك
أي قوة عســكرية فــي املنطقة

الفاصلة» في اجلوالن.
وأنشــئت القوة املؤلفة من نحو
ألــف عنصر مــن جنــود حفظ
الســام فــي العــام  1974بعد
اتفاق على خروج القوات السورية
واإلســرائيلية من اجلــوالن .وفي
العام  1981ضمت إسرائيل اجلزء
الــذي كانــت حتتله مــن هضبة
اجلوالن (حوالي  1200كلم مربع).
وال يعترف اجملتمع الدولي باخلطوة
اإلسرائيلية ،ويعتبر أن اجلوالن جزء
من األراضي السورية.
وأدان قرار مجلس األمن «بشــدة
اســتمرار القتــال فــي املنطقة
الفاصلة» داعيــا «جميع أطراف
النــزاع الداخلي في ســوريا إلى
وقف أنشــطتهم العســكرية
فــي منطقة عمليــات» قوة األمم
املتحــدة «واحترام القانون الدولي
اإلنساني».
وشدد القرار على «ضرورة أن يحترم
الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل
كامل ودقيق أحــكام اتفاق العام
 1974في شأن فض االشتباك بني
القوات اإلســرائيلية والسورية».
كما دعــا «األطراف إلى ممارســة

أقصى درجات ضبط النفس ،ومنع
أي انتهاكات لوقف إطالق النار أو
توغالت في املنطقــة الفاصلة»،
مشجعا «األطراف على أن يلجأوا
باستمرار إلى أندوف حلل املسائل
ذات االهتمام املشترك».
وجاء في القرار أنــه «ينبغي أن ال
يكون هناك في منطقة العزل أي
نشاط عسكري من أي نوع مبا في
ذلك أي عملية عسكرية للقوات
املسلحة العربية السورية».
ومع تصاعد القلــق الدولي جراء
اســتمرار املعارك في جنوب غرب
سوريا ،أكد القرار أيضا أنه «يجب
أال يكون هناك أي نشاط عسكري
لفصائل املعارضة املســلحة في
منطقة العزل».
وطلب مجلس األمــن من «الدول
األعضــاء بــأن توضــح لفصائل
املعارضة املســلحة السورية في
منطقة عمليات» القوة األممية بأن
أندوف «تبقــى كيانا محايدا وأنه
يجب عليهــا (الفصائل) التوقف
عن أي نشاط يعرض قوات حفظ
الســام التابعة لألمم املتحدة الى
اخلطر».

خيبة أمل مجموعة العمل المالي ّ
جراء موقف إيران من مكافحة تمويل اإلرهاب
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت هيئة دوليــة تراقب عمليات
غســيل األمــوال ومكافحة متويل
اإلرهــاب علــى مســتوى العالم
أمــس االول (اجلمعــة) إنها أمهلت
إيران نحو  3أشــهر ،حتى تشــرين
األول ،الستكمال إصالحات جتعلها
تتماشــى مع املعاييــر العاملية وإال
ســتواجه عواقب قد تزيــد عزوف
املستثمرين عنها.
وسعت إيران إلى جذب املستثمرين
األجانــب بعد إبــرام اتفــاق العام

 2015مع الواليات املتحدة وروســيا
والصني وفرنســا وأملانيا وبريطانيا،
رفع مبوجبه عــدد من العقوبات في
مقابــل موافقة طهران على تقييد
برنامجها النووي.
وحتــاول إيران تطبيــق املعايير التي
وضعتها «مجموعة العمل املالي»،
وهي هيئة دولية ملكافحة عمليات
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ،على
أمل رفعها من قائمة ســوداء تدفع
بعض املستثمرين األجانب إلى عدم
التعامل معها.

وقالــت الهيئــة فــي بيــان بعد
أســبوع من املداوالت في باريس ،إن
«مجموعــة العمل املالي تشــعر
بخيبــة أمل بســبب تقاعس إيران
عن تنفيــذ خطة عملهــا ملعاجلة
أوجه القصور الكبيرة في مكافحة
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب».
وأضافت« :تتوقع اجملموعة في شكل
عاجل أن تســير إيران ســريعا ً على
مســار اإلصالح لضمان معاجلتها
جلميــع البنود املتبقيــة في خطة
عملهــا ...نتوقع أن تســن طهران

تعديــات علــى قوانــن مكافحة
غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ...مع
االمتثال الكامــل ملعايير مجموعة
العمــل املالــي في حلول تشــرين
االول  ،2018وإال ســتقرر اجملموعــة
اإلجراءات املناسبة والالزمة في ذلك
احلني».
ومينــح القــرار إيران بعــض الوقت
علما ً بأن اإلجــراءات العقابية التي
ستتخذها اجملموعة قد تزيد الوضع
سوءا ً بالنســبة إلى قطاعها املالي
الذي بــدأ يعاني من قــرار الواليات

املتحــدة فــي أيار االنســحاب من
االتفاق النــووي ،وحترك إدارة الرئيس
دونالــد ترامب لتنفيــذ مجموعة
من العقوبــات اجلديدة التي تصيب
الشركات بالذعر.
وقال املرشــد اإليراني علي خامنئي
في  20حزيران إن على البرملان أن يقر
تشريعات ملكافحة غسيل األموال
وفقا ً ملعاييره اخلاصة.
وتعني كلمات خامنئي أنه من غير
املرجح أن يستخدم البرملان معايير
«مجموعة العمــل املالي» .وتقول

الشركات األجنبية إن مشروع قانون
يتضمن إرشادات مجموعة العمل
املالي ضــروري إذا أراد اإليرانيون زيادة
االستثمار.
وعــارض احملافظــون فــي البرملان
اإليراني إقرار تشــريع ميتثل ملعايير
«مجموعة العمل املالي» ،وقالوا إن
ذلك قد يعرقل الدعم املالي اإليراني
للحلفاء مثــل جماعة «حزب اهلل»
اللبنانيــة التي تضعهــا الواليات
املتحــدة علــى قائمــة املنظمات
اإلرهابية.

تقـرير

االتحاد األوروبي يتبنى مقاربة سياسية طوعية بشأن الهجرة
متابعة ـ الصباح الجديد:
توصلت القمة األوروبية ،بعد محادثات
ّ
معقدة وعسيرة دامت تسع ساعات،
إلى مقاربة سياسية «طوعية» تنقذ
ماء وجه قادة دول االحتاد األوروبي الذين
يتع ّرضون إلى ضغط شــديد نتيجة
تدفــق مهاجرين من جهــة ،وتنامي
تيارات ميينية متشددة من جهة أخرى.
والتــزم قــادة االحتــاد واملفوضيــة
األوروبيــة احلذر ،إذ يدركــون أن تنفيذ
هــذه املقاربة يتط ّلب جهــودا ً هائلة،
ال ســ ّيما مع اســتمرار خالفات بني
الدول األعضاء على اســتقبال مراكز
مقفلة للمهاجرين ،إذ أكدت فرنســا
والنمسا أنهما لن تقبال إقامتها على
أراضيهما.
وقــال رئيــس اجمللس األوروبــي رئيس
القمة دونالد تاســك« :من الســابق
ألوانــه احلديث عــن جنــاح ،ألن اتفاق
القمة هو اجلزء الســهل من املهمة،
مقارنــة مبــا ينتظرنا مــن صعوبات
لتنفيذ املقاربة».
ولــم يقتصر جــدول أعمــال القمة
علــى الهجرة ،إذ أق ّر قــادة دول االحتاد

«متديــد العقوبــات االقتصادية على
روســيا لستة أشــهر» ،واستعجلوا
«تبنّي نظام جديد من القيود ملواجهة
اســتخدام األســلحة الكيماويــة
وانتشارها» ،وتكثيف التعاون ملواجهة
تهديد متثله «نشاطات استخباراتية
معادية».
وتعهــد قــادة االحتاد «الــر ّد على كل
اإلجراءات ذات الطابع احلمائي» ،داعني
إلى قانون جديد لفحص االستثمارات
األجنبية.
وبعــد ســاعات على توقيــع االتفاق
في شــأن الهجرة ،برز تباين في شأن
تفسيره ،إذ شــدد الرئيس الفرنسي
إميانويــل ماكــرون على ان بــاده لن
تش ّيد على أراضيها مراكز الستقبال
املهاجرين ،بحجة انها «ليســت بلد
وصول أول».
واقترح مبدأ تبنّته دول االحتاد ،يقضي
بإقامة «مراكز تخضع للمراقبة» في
أوروبــا ،حتديدا ً في الــدول التي يصل
إليها املهاجرون ،أي إيطاليا وإســبانيا
واليونان ،على أساس طوعي .واستنتج
أن املقاربة األوروبية «منسجمة ّ
وحتفز
التعاون مع الــدول األخرى في أفريقيا
والشرق األدنى والشرق األوسط» ،الفتا ً

الى أنها تنبــذ «دعوات الى االنغالق أو
التنكر للمبادئ األوروبية».
لكن رئيس الــوزراء اإليطالي جوزيبي
كونتــي رفــض تصريحــات نظيره

الفرنسي ،مشــددا ً على أن االتفاق ال
يتضمن «إقامة مراكز االستقبال في
ّ
أوروبا ،في دول محددة» ،علما ً انه اعتبر
أن بالده «لم تعد وحدها» في مواجهة

أزمة املهاجرين .أما املستشارة األملانية
أنغيال مركل فأعربت عــن «تفاؤل ،إذ
ميكننــا اآلن أن نواصل العمل ،وإن كان
علينا أن نبذل الكثيــر من اجلهد من

أجل تقريب وجهات نظر مختلفة».
وأثــار االتفاق مخاوف فــي دول خارج
يتضمن إقامة
أوروبا ،ال ســ ّيما انــه
ّ
«منصات» للمهاجريــن خارج االحتاد،
ّ
لردعهــم عن عبور البحر املتوســط.
وحذر «اجليش الوطني الليبي» بقيادة
املشير خليفة حفتر «أطرافا ً دوليني»
من «إنشــاء وجود عسكري» لهم في
جنوب ليبيا «بحجة التصدي للهجرة
غير الشــرعية» ،ملوحا ً باتخاذ «كل
اإلجــراءات الكفيلــة بحماية الدولة
الليبية وحدودها وشعبها».
وأعلنــت مصــر رفضهــا إقامــة
«معســكرات إيواء» للمهاجرين على
أراضيها ،و»رفض عزلهم بأي شــكل
وحتت أي مسمى» .وأشــارت الى أنها
تتعامل مــع املهاجرين عبر «دمجهم
في اجملتمع وتأمني احلاجات األساسية
لهم» .وكان وزير اخلارجية املغربي ناصر
بوريطة اعلــن رفض بالده فكرة إقامة
مراكز استقبال خارج االحتاد األوروبي.
وأقــ ّرت قمــة االحتاد األوروبي إنشــاء
«منصــات إنــزال» للمهاجرين خارج
ّ
أوروبــا ،لردعهــم عــن عبــور البحر
وينص االتفاق على تشييد
املتوسط.
ّ
«مراكز خاضعــة للمراقبة» في دول

أوروبية «على أساس اختياري» ،يوضع
فيها املهاجــرون بعد وصولهم وتُنفذ
فيها «ســريعاً» عملية فرز املهاجرين
غير الشرعيني الذين يجب ترحيلهم،
والذين يحقّ لهم طلب اللجوء وميكن
توزيعهــم ونقلهــم إلــى دول أخرى
أوروبية ،على أساس «تطوعي».
ويشــير االتفاق الــى «تعزيــز آليات
مكافحــة شــبكات التهريــب ،من
خالل التعــاون مع أجهــزة األمن في
دول الســاحل األفريقــي ودعم خفر
الســواحل الليبي ...وإقامــة مراكز
جتميع املهاجريــن الوافدين في التراب
األوروبي وفي دول الســاحل األفريقي
والشرق األوسط».
لكن الطابع غير اإللزامي للمقاربة أثار
تســاؤالت حول تنفيذ عناصر اخلطة
بالكامــل ،خصوصــا ً مــن دول أوروبا
الشــرقية .كما أن اقتراح استنساخ
الصفقــة املبرمة بني االحتــاد وتركيا
عام  ،2016وعرضها على األردن ولبنان
ودول الســاحل األفريقي ،سيتط ّلبان
مفاوضات مع األطراف املعنيني .لكن
تونس واجلزائر واملغرب استبقت إعالن
املقاربــة األوروبية ،مؤكــدة رفضها
استقبال مخيمات جتميع ملهاجرين.

اقتصاد
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مجلس التنسيق العراقي  -السعودي يشيد بتطور العالقات الثنائية
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد رئيــس مجلس التنســيق
العراقي الســعودي عــن اجلانب
العراقي الدكتور سلمان اجلميلي،
التطــور املضطرد الذي تشــهده
العالقات املشــتركة بني البلدين
الشــقيقني بعد تأسيس اجمللس،
خالل اجتماع موسع عقده اجمللس
في مقــر االمانــة العامة اجمللس
الــوزراء بحضــور االمــن العام
الدكتور مهدي العالق.
واضــاف اجلميلي في مســتهل
االجتمــاع ان االشــهر املاضيــة
شــهدت العديد مــن الفعاليات
واالنشطة املشــتركة بني العراق
والســعودية متثلــت بالزيــارات
املتبادلة وفتح افــاق التعاون في
عــدد من اجملــاالت املهمــة التي
ســتكون لها اثــار ايجابية على
حجم التعاون املشترك  ،داعيا الى
اكمال متطلبــات جميع امللفات
املطروحة على طاولة احلوار وصوال
لبلورتها بصيغتها النهائية على
شكل مذكرات تعاون في اجملاالت
اذ ان اجلانــب
القطاعيــة ،
السعودي يولى العالقة مع العراق
اهتماما كبيرا  ،وقد ابدى االشقاء
السعوديون رغبة كبيرة في تعزيز
التعاون في اجملاالت االســتثمارية
والتجارية والصناعية والزراعية .
وشــهد االجتمــاع اســتعراضا
جململ النتائــج التي حتققت خالل
املــدة املاضية من عمــل اجمللس
التنســيقي العراقي  -السعودي
 ،اذ عــرض وزير التعليــم العالي
والبحــث العلمــي الدكتــور
عبدالــرزاق العيســى تقرير جلنة
التعليم والشــباب والرياضة بعد
زيارة اللجنة الى الرياض وما حتقق
من تعاون على مستوى اجلامعات
بــن البلدين وكذلــك في مجال
الرياضة والشباب.
من جانبه اســتعرض وزير النقل
كاظم فنجــان احلمامي ما حتقق
من نتائــج من خــال عمل جلنة
النقل واملنافــذ احلدودية واملوانيء

شهدت األشهر
الماضية العديد من
الفعاليات واألنشطة
المشتركة تمثلت
بالزيارات المتبادلة
وفتح آفاق التعاون
في المجاالت
المهمة التي
ستكون لها أثار
إيجابية على حجم
التعاون المشترك

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت اسعار النفط الى اعلى مستوياته خالل
الشهر اجلاري على الرغم من اتفاق منظمة اوبك
وروسيا على زيادة اإلنتاج ألكثر من مليون برميل.
وبحلول الساعة الواحدة بتوقيت بغداد سجلت
العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت 44
سنتا أو ما تعادل  0.57%إلى  78.90دوالرا ً للبرميل
 ،فيما سجلت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس
الوســيط األميركي  72.83دوالرا ً للبرميل بزيادة
سبعة سنتات أو .% 0.10
وصعدت أســعار النفط في معظم  2018بفعل
تقلص الفجوة بني العرض والطلب في الســوق
في ضوء مســتوى الطلب القياسي وتخفيضات
اإلنتــاج الطوعية التي تقودهــا منظمة البلدان
املصدرة للبترول (أوبك)  ،وبجانب هذه التخفيضات
اســهمت حاالت تعطل مفاجئــة إلمدادات من
كندا وليبيا وفنزويال في دعم األسعار.

 70ألف نخلة

وبضائع ومواد غذائية  ،كما وافق
اجلانب الســعودي على انضمام
العراق الى مذكرة الرياض اخلاصة
باملعاييــر القياســية لتفتيــش
السفن في املوانيء .
ولفــت الوزير الــى توقيع مذكرة
تفاهم اخــرى لتأهيل منفذ عرعر
احلــدودي  ،وهنــاك عمــل يجري
االن الكمــال عمليــات الربــط
الســككي املشــترك فضال عن
انشــاء ســاحة للتبادل التجاري
في اجلانــب العراقي مــن منفذ
عرعر كما شــهد االجتماع عرض
تقارير عــدد من اللجــان االخرى
من بينها اللجنــة الزراعية التي
يرأســها وزير الزراعة فالح الزيدان
واللجنة االقتصاديــة والتجارية

واالستثمارية والتنموية واالغاثة
برئاســة وزيــر التجارة ســلمان
اجلميلــي  ،وجلنة الثقافة واالعالم
التي يرأســها وزير الثقافة فرياد
راوندوزي.
الى ذلك قدم وكيل وزارة الصناعة
واملعــادن عــادل كــرمي تقريرا عن
زيارة الوفــد الســعودي املتمثل
بشــركة ســابك بصحبة جلنة
الطاقة والصناعــات التحويلية
الى وزارة النفط ومشروع النبراس
والشــركة العامــة للحديــد
والصلب في البصرة.
وناقــش اجمللــس فــي اجتماعه
املوسع مستجدات عمل اللجنة
املاليــة واملصرفية خــال تقرير
قدمه مستشــار البنــك املركزي

العراقي وليد عيــدي  ،فضال عن
مناقشة مذكرة التفاهم اخملتصة
بالتعاون االمني .
وحتدث االمــن العام جمللس الوزراء
الدكتــور مهــدي العــاق عــن
تفاصيل مبادرة امللك ســلمان بن
عبدالعزيز املتضمنة انشاء ملعب
رياضــي متكامل فــي العاصمة
بغداد يتســع لـ ١٠٠الف متفرج ،
مبينا ان هناك عدد من االجراءات
التي اتخــذت في هذا الســياق
من بينها حتديــد مكانني الختيار
احدهما النشــاء امللعــب وهناك
تنســيق عراقي سعودي مشترك
في هذا اجملال .
واقر اجمللس عددا مــن التوصيات
تتعلق بعمله خالل املرحلة املقبلة

من بينها حتديــد موعد االجتماع
املقبل جمللس التنســيق العراقي
 الســعودي الذي ســيعقد فيالعاصمــة بغداد الحقا  ،ومتابعة
التعهــدات التي قدمتها اململكة
خالل مؤمتر الكويــت للمانحني ،
والتباحث مع اجلانب الســعودي
فيمــا يتعلق بتســهيل اجراءات
دخول احلجاج العراقيني الى الديار
املقدســة من خالل امكانية اخذ
بصمــات العني واالصابــع داخل
االراضي العراقــي باالعتماد على
شركة متخصصة في هذا الشأن
 ،فضال عــن توصيات اخرى تتعلق
بواقع املنافذ احلدوديــة واالزدواج
الضريبي وزيادة الرحالت اجلوية بني
البلدين .

غازبروم تطمح لمبيعات
التنافس األميركي

بين السعودية واإلمارات
وبحث اجلانبان أوجــه التكامل والتعاون
خالل الفترة املقبلة ،واملشاريع املشتركة
في قطاع البنية التحتية للجودة .وشدد
املعيني على «أهمية الشراكة اإلماراتية
 السعودية املتأصلة تاريخيا ً بني البلدينوالشعبني الشــقيقني» ،مشيرا ً إلى أن
«مجلس التنسيق السعودي  -اإلماراتي
وإســتراتيجية العــزم املنبثقــة منه،
يؤسسان آلفاق جديدة من التعاون املثمر
بني البلدين في مشــاريع إستراتيجية
تعــزز النمــو فيهمــا ،خصوصــا ً في
قطاعات ذات أهمية كبيرة تتعلق بريادة
األعمال والقطاع اللوجستي وغيرها من
القطاعات احليوية».
وشــدد على «أهمية اللقاء مع الهيئة
الســعودية للمواصفــات واملقاييــس
واجلــودة ،خصوصا ً في ظل الشــراكة
املثمرة بني البلدين ،والتي ســتنعكس
على تطويــر العمل لدى اجلانبني ،وتبادل
اخلبــرات ،مبا ينعكس إيجابــا ً على دعم
االقتصاد الوطني في البلدين».
وأشــار إلــى أن «مجلــس التنســيق
الســعودي  -اإلماراتي تطرق إلى بعض

بغداد ـ الصباح الجديد:
يخطط العــراق لزراعة  70ألــف نخلة جنوب
العاصمة بغداد ،على أمــل إنعاش إنتاجه من
محصول التمور الذي طاملا اشتهر به في أرجاء
الشرق األوسط.
وكان العراق ينتج ثالثة أرباع التمور في العالم،
لكن إنتاجه اآلن ميثل  5باملئة فقط ،بعدما حول
تركيزه االقتصــادي إلى النفط ،وبعد عقود من
احلروب دمرت مزارعه.
وقامت إحدى املؤسســات بزراعة  16ألف نخلة
خــارج مدينة كربالء جنوبــي العاصمة بغداد،
وبدعم من قرض من الدولة بقيمة  10مليارات
دينار ( 8.43مليون دوالر).
وقال مدير املشــروع فائز عيســى أبــو املعالي
«نخطط ألن يكون لدينــا أكثر من  70ألفا من
أشــجار النخيل فــي املســتقبل» .وأضاف أن
«مســاحة املشــروع ألفا دومن ( 200هكتار) ،ما
يجعله أكبر مشروع للتمور في العراق ،ويهدف
حلماية أنواع نادرة من النخيل».
وبحســب موقع املشــروع على اإلنترنت ،فإن
املؤسســة التابعة للعتبة احلسينية لها عدة
أنشطة جتارية ،وأنشأت املزرعة خللق فرص عمل
للعاطلني وزيادة اإلنتاج الزراعي.

قياسية إلى أوروبا برغم

تعاون في المواصفات والمقاييس
الصباح الجديد – وكاالت
ناقش املديــر العام لـ «هيئــة اإلمارات
للمواصفــات واملقاييــس» (مواصفات)
عبداهلل املعيني ،مــع محافظ «الهيئة
الســعودية للمواصفــات واملقاييــس
واجلــودة» ســعد بن عثمــان القصبي،
التنســيق والتكامــل خــال الفتــرة
املقبلة بني اجلهتني ،في ضوء الشــراكة
االســتراتيجية اإلماراتية الســعودية
املتمثلــة فــي «مجلــس التنســيق
الســعودي اإلماراتي» ،تأسيسا ً ملرحلة
أكثر قــوة وحيوية تعود علــى البلدين
باخلير واالزدهار.
وأكــد املعيني خــال اللقــاء «أهمية
التعاون املشــترك في قطاع املواصفات
واملقاييس واجلودة مع السعودية ،بهدف
تبادل اخلبرات واملعرفــة ،مبا يخدم تعزيز
الشــراكة بني البلدين في هذا القطاع
املهم ،ودعم التعاون والعمل املشــترك،
للمســاهمة فــي إطــاق الكثير من
املبادرات واملشــاريع املشــتركة ،وتبادل
اخلبــرات املهنية واملعرفيــة واملعلومات
والدراسات والبحوث ذات العالقة».

عالميا

العراق يخطط لزراعة

جانب من احدى اجتماعات اجمللس التنسيقي العراقي  -السعودي
بعــد زيــارة اللجة الــى اململكة
العربيــة الســعودية  ،مبينا ً ان
اجلانبني وقعا اتفاقية مشــتركة
بشأن اســتئناف الرحالت اجلوية
بــن العراق واململكــة وهناك ١١
رحلة اسبوعية وحتقيق  ٤٨٨رحلة
منذ توقيع االتفاقية حلد االن ن ُقل
خاللها اكثر مــن  ٦٤الف معتمر
عراقي .
وفيمــا يتعلق بالنقــل البحري ،
اوضــح احلمامي اننــا اتفقنا مع
اجلانب الســعودي علــى توحيد
التعرفة اخلاصة بالرسوم واالجور
والعوائــد وجرى تســيير رحالت
لســفن الروافد بني ميناء الدمام
الســعودي وام قصــر العراقي ،
واثمرت تلك الرحالت عن نقل سلع

ارتفاع أسعار النفط

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال أليكســي ميلر الرئيس التنفيذي لغازبروم
يوم اجلمعة إن الشركة الروسية تتوقع مبيعات
غاز قياسية مرتفعة هذا العام في أوروبا مقلال ً
من شــأن التهديد الذي تشــكله واردات الغاز
الطبيعي املسال األميركي.
اســتطاعت غازبــروم تدريجيا زيــادة حصتها
السوقية في أوروبا ،سوقها الرئيسة ،إلى نحو
 34باملئة برغم النفور العام من إمدادات الطاقة
الروســية التي أصبحت ُمسيســة على نحو
متزايد بعد قيام موسكو بضم القرم في .2014
وقــال ميلــر إن صــادرات الغاز الروســي إلى
تركيا والدول األوروبية عــدا جمهوريات االحتاد
السوفيتي السابق قد تتجاوز  205مليارات متر
مكعب هــذا العام ارتفاعا من  194.4مليار متر
مكعب العام املاضي وهو ما كان رقما قياســيا
أيضا.
وقال ألكســندر ميدفيديف نائب ميلر متحدثا
خالل اجتماع ســنوي عام ملســاهمي جازبروم
”توجد فرص والفرص ترتبط بتراجع إنتاج الغاز
احمللــي في أوروبا بينما يزيــد الطلب على الغاز
 ،ويقــول احملللــون إن إمدادات الغــاز الطبيعي
املســال املنقولة بحرا من الواليات املتحدة قد
تقوض مركز جازبروم في سوق الغاز األوروبية.

امللفــات االقتصاديــة املشــتركة ،من
بينهــا تطويــر مواصفات وشــهادات
قطاع املنتجات احلالل في شــكل يدعم
االقتصادين ،مبا يعطي فرصــــة مهمة
لتطوير مسيرة العمل احلكومي بشكل
يعزز مفاهيم االرتقــاء بجودة احلياة في
اجملتمعني اإلماراتي والسعودي».
وأوضح أن «الدولتني تســعيان إلى تبادل
اخلبــرات واملعرفة ،ونقل منــاذج العمل
الناجحــة ،وتصميــم وتبنــي املبادرات
التي تعزز االقتصاد الوطني ،وتدعم في
الوقت ذاته منظومــة العمل اخلليجي
املشترك».
ويهدف اجمللس إلى وضع رؤية مشــتركة
تعمل على تعميق العالقات بني البلدين
واســتدامتها مبا يتسق وأهداف مجلس
التعاون لدول اخلليــج ،وتعزيز املنظومة
االقتصاديــة املتكاملــة بــن البلدين
وإيجاد احللول املبتكرة لالستغالل األمثل
للموارد احلالية ،وبناء منظومة تعليمية
فعالــة ومتكاملة قائمــة على نقاط
ّ
القــوة التي تتميز بهــا الدولتان إلعداد
أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية.

تقـرير

المغرب يتفاوض مع االتحاد األوروبي لتجديد اتفاق الصيد البحري
الصباح اجلديد – وكاالت:
يُسابق االحتاد األوروبي واملغرب الزمن
للتوصــل إلى اتفاق جديــد للصيد
البحــري يســمح مبواصلة نشــاط
عشرات الســفن األوروبية في املياه
اإلقليمية املغربية ،مع اقتراب انتهاء
مفعول االتفــاق املوقع عــام 2014
منتصف متوز اجلاري .
وســمح االتفاق اجلاري ،لـ 119باخرة
أوروبية بالصيد في ســواحل احمليط
األطلســي والبحر األبيض املتوسط
علــى مســافة  3500كيلومتر ،في
مقابل دعم مالي بقيمة  160مليون
يورو.
وعقد املغرب واالحتــاد األوربي جولة
مفاوضــات جديدة في بروكســيل
مطلع األســبوع ،لوضع اللمســات
األخيرة على مشــروع اتفاق الصيد
البحري اجلديد الذي ســ ُيعرض على
املفوضيــة األوروبيــة قبــل طرحه
للتصويــت في البرملــان األوروبي في
ستراسبورغ الشهر املقبل.
وأفادت مصادر مطلعة على امللف ،بأن
تقدما ً كبيرا ً حصل في املباحثات بعد
موافقة الطــرف األوروبي على إدراج
«أقاليم الصحراء» في االتفاق املقبل،
متاشــيا ً مع قرار ســابق للمفوضية
األوربيــة باالعتراف بســيادة املغرب

البحرية علــى جميع مناطق الصيد
املســموح بها فــي االتفــاق ،ورفعا ً
لكل لبس حول اســتفادة ســكان
الصحراء من رســوم اتفــاق الصيد
البحــري املقدرة بنحو  40مليون يورو
سنويا ً واخملصصة لتطوير موانئ رسو
القوارب في إطــار «مخطط اليوتس
البحري».
وتقع أغنى املصائد املغربية في جنوب
احمليط األطلسي بني مدينتي بوجدور
والداخلة في أقصى جنوب اململكة.
وكانت احملكمة األوروبية أصدرت في
شــباط (فبراير) املاضي رأيا ً قضائيا ً
حول شــرعية االتفاق السابق الذي
ال يتضمــن صراحــة مناطق الصيد
في جنوب اململكــة ،على رغم عمل
البواخر األوروبية في تلك املناطق ،ما
أثار انتقاد اجلهات املعارضة لســيادة
الرباط على الصحراء.
وتزامنت مفاوضــات الصيد البحري
مع جولــة جديدة للمبعــوث األممي
إلى شــمال أفريقيا املك ّلف بقضية
الصحراء الغربية هورســت كوهلر،
الذي اجتمــع أول من أمس مع رئيس
احلكومــة املغربيــة ســعد الدين
العثمانــي ووزير الشــؤون اخلارجية
والتعــاون ناصــر بوريطــة  ،وينتقل
كوهلير إلــى الصحــراء لالجتماع
بالســكان احملليني ،والوقــوف على
التطــور االقتصــادي واالجتماعــي

صيادو السمك املغاربة

والعمرانــي والتنمــوي الذي حققه
املغرب لفائدة السكان.
وتســتثمر اململكــة  77بليون درهم
نحــو ( 8باليــن دوالر) في مشــاريع
تنموية مختلفة في أقاليم الصحراء،
تشــمل شــبكات للطرق السريعة
والطاقة املتجــددة والكهرباء ومياه
الشفة والري ،فضالً عن تنمية املوانئ
والتعليــم والصحة .كما تســتثمر
في مجال اســتخراج الفوســفات
والصناعات التحويلية والسياحة.
ويتم بنــاء أكبر ميناء فــي اإلقليم
بكلفــة  6باليــن درهــم (نحو 650
مليون دوالر) في مدينة الداخلة على
احمليط األطلسي لربط أوروبا وأفريقيا
عبر شــبكات النقل البحري انطالقا ً
من مدن الصحراء.
وأكدت مصادر مغربية في تصريحات
إلــى «احليــاة» أن مــوارد الصحراء
الطبيعية وحدهــا ال تكفي لتنمية
اإلقليم واالســتجابة إلــى حاجات
السكان الذين يتمتعون بدخل فردي
يزيد عن مثيله في شــمال البالد ،إذ
ينفق املغرب سبعة أضعاف ما تؤمنه
إمكانــات املنطقــة من فوســفات
ومعادن وصيد بحري.
وطلبــت الرباط من االحتــاد األوروبي
رفــع قيمــة الدعــم املقتــرح في
اتفاق الصيد اجلديد لتســريع وتيرة
التنمية احمللية ،إذ يتطلب تطوير قرى

الصيادين وجتديد املصايد في مناطق
معنية باالتفاق أكثــر من  40مليون
يورو سنوياً.
وتســتند الرباط إلى دراسة سابقة
حتصل
أشارت إلى أن السفن األوربية ّ
أرباحا ً تقدر بثالث أضعاف ما تسدده
من رســوم ونفقات فــي عملها في
امليــاه املغربية» .إذ قــدرت أرباح 70
ســفينة صيد أوروبية فــي املغرب
بأكثــر من  80مليون يــورو ،في وقت
يصــل إنتاجها مــن املصايد إلى 1.5
مليون طن.
وطالب املغرب برفع قيمة الدعم في
االتفــاق املقبل ،وشــدد على ضرورة
خفض عدد الســفن حماية للبيئة،
وتفريغ جــزء إضافي من األســماك
في املوانئ املغربية لتعديل األســعار
وجعلها في متناول الفئات الفقيرة
في اجملتمع.
يُذكــر أن هناك الكثير من االنتقادات
الشــعبية التي تطال االتفاق املبرم،
وتعتبره يصب فــي مصلحة أوروبا،
ويساهم في رفع أسعار السمك على
برغم وجود أطول السواحل البحرية
في املنطقتني العربية واألفريقية في
املغرب.
وكشــفت مصادر مطلعة أن بعض
البواخر األوروبية التي ال حتترم املعايير
البيئية الدوليــة املتعارف عليها ،لن
جتدد تراخيصها في االتفاق املقبل.
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فرنسا تقتل حلم ميسي بسيناريو مثير

روسيا تستعين بالمغرب إلسقاط إسبانيا ..وصراع كرواتي دنماركي
موسكو ـ وكاالت:

جنــح منتخب فرنســا ،فــي تخطي
عقبة نظيره األرجنتني ،بالفوز عليه،
بنتيجة  ،3-4مساء أمس السبت ،في
افتتاح منافســات دور الـ  16لبطولة
كأس العالم ،على ملعب كازان أرينا.
سجل رباعية فرنسا ،أنطوان جريزمان
وبنيامــن بافــارد وكيليــان مبابــي
(هدفــن) ،في الدقائــق  13من ركلة
جــزاء و 57و 64و ،68مقابــل ثالثيــة
لألرجنتني ،ســجلها آنخيل دي ماريا
وجابرييل ميركادو وســيرجيو أجويرو،
في الدقائق  41و 48و.93
وتأهــل املنتخــب الفرنســي ،لدور
الثمانية ،منتظرا الفائز من مواجهة
أوروجــواي والبرتغال ،فيما ضاع حلم
ليونيل ميســي ،فــي التتويج بلقب
املونديال ،خالل مشاركته الرابعة في
العرس العاملي.
من جانب اخر ،وقبل شهر من انطالق
كأس العالم لكرة القدم رمبا كان من
الســهل توقع نتيجــة املواجهة بني
إسبانيا وروسيا في دور الستة عشر،
لكن اآلن من الصعب اختيار الفائز في
مباراة اليوم بعــد البداية املتواضعة
لبطلة العالــم  2010واملتألقة للبلد
املستضيف.
وتلقت استعدادات إســبانيا لكأس
العالم ضربــة قوية بعد إقالة املدرب
جولني لوبيتيجي وتولي فرناندو هييرو
املســؤولية بــدال منه قبــل أيام من
انطالق البطولة.
وتصدر فريق املــدرب هييرو اجملموعة
الثانيــة لكنه حصــد  5نقاط فقط
فيمــا افتتحــت روســيا البطولــة
بانتصار ســاحق  0-5على السعودية
قبل الفــوز  1-3على مصر لتبلغ أدوار
خــروج املغلــوب للمــرة األولى منذ
تفكك االحتاد السوفيتي.
ورغــم أن فريق املدرب ستانســيالف
تشيرتشيســوف عاد إلى أرض الواقع
بهزميــة ثقيلــة  0-3أمــام أوروجواي

فهو قادر على تهديد إسبانيا باستاد
لوجنيكي ،لو اســتعاد احليوية التي
ظهــر بها فــي أول مباراتــن ..وقال
داني كارفاخــال مدافع إســبانيا إن
فريقه الذي تعــادل  3-3مع البرتغال
و 2-2مــع املغــرب يجــب أن يضيق
املســاحات في الدفاع أمام روســيا..
وأضاف «لدينا مبــاراة صعبة للغاية
اليوم ضــد البلد املســتضيف الذي
أحرز  8أهداف في مباراتني وســتكون
اجلماهير كلها خلفه» ..وتابع« :روسيا
متلك فريقا قويا وسريعا ويجب علينا
احلذر في التفريط في الكرة .يجب أن
نلعب بتركيز شــديد ونكشف نقاط
الضعف ونستغل األخطاء».
وأشــار كارفاخال إلــى أن املنتخبات
ســتضطر للهجوم أكثر فــي أدوار
خروج املغلــوب ،إذ يتوقــع أن تخرج
إسبانيا من الظل وتقدم أداء أفضل.
وتابــع «من اآلن كل مبــاراة هي حياة
أو مــوت وال ميكــن اللعــب من أجل
التعــادل .الفــوز أو العــودة للديار،
أعتقد أن املباريات ســتكون مختلفة
وسنستعيد قمة مستوانا».
وبينمــا تعادلــت إســبانيا  3-3ضد
روســيا في مبــاراة وديــة مثيرة في
تشــرين الثانــي املاضــي كانت آخر
مواجهة رســمية بينهما في بطولة
أوروبا  ،2008عندما انتصر املاتادور 0-3
في الدور قبل النهائي.
واملدافــع الروســي ســيرجي
إيجناشفيتش من بني  3العبني حاليني
كانوا في هذا الفريق وقال إن منتخب
بالده درس كيف تسببت إيران واملغرب
في مشــاكل دفاعية إلسبانيا ..وتابع
«املدافعون يتقدمون كثيرا وهذا يؤدي
إلى مســاحات كبيرة ومينحك فرصة
تهديد املرمى عبر الهجمات املرتدة».
وأضــاف «هذه واحدة مــن أبرز نقاط
ضعف إســبانيا فــي دور اجملموعات
واستخدمت إيران واملغرب هذه اخلطة
وسنحاول فعل ذلك أيضا».
وكانت إسبانيا حصدت  5نقاط فقط
لكنها تصدرت اجملموعة الثانية بفارق

مبابي يواسي ميسي بعد اخلروج

األهداف عــن البرتغال ،والتي تعادلت
معهــا  3-3فــي اجلولــة األولى ،ثم
تغلبت على إيران  ،0-1وأخيرا تعادلت
مع املغرب .2-2
احتلــت روســيا املركــز الثاني في
اجملموعة األولى وبدأت مشــوارها في
البطولــة التــي تســتضيفها على
أرضها بفوز كبير  0-5على السعودية
ثم تغلبــت  1-3على مصــر ،قبل أن
تخســر  0-3من أوروجواي في اجلولة
األخيرة.
ويحتــل دينيس تشيرشــيف صدارة
هدافي روســيا بـ 3أهداف ،وهو نفس
رصيد دييجو كوســتا هداف إسبانيا
حتى اآلن.
ركضــا في أول
العبو روســيا األكثر ً
جولتني ،حيث قطعوا  118كيلومترا
أمام الســعودية و 115كيلومترا أمام
مصــر وتراجع هذا الرقــم في اجلولة
األخيرة أمــام أوروجواي ،بعد طرد أحد
الالعبني في الشــوط األول ليركض

أوزيل ينهي صمته بعد نكبة المونديال
ميونيخ ـ وكاالت:
علق الدولي األملاني ،مسعود أوزيل ،أول
أمس ،على خــروج منتخب بالده املبكر،
من نهائيــات كأس العالم ،بعد الهزمية
أمام كوريا اجلنوبية (.)0-2
وقال أوزيل ،عبر حســابه الرسمي على
«تويتر»« :االضطرار ملغادرة كأس العالم
بعد مرحلة اجملموعات ،أمر مؤلم كثيرًا».
وتابع« :لم نكن جيدين مبا فيه الكفاية،
سأحتاج لبعض الوقت من أجل التغلب
على ما حــدث» ..وكان املنتخب األملاني
مرشــحا بقوة للدفاع عن لقبه ،لكنه
ً
ظهر مبســتوى مخيب لآلمال ،وخســر
مباراتني من أصل ثالث في دور اجملموعات.

الالعبون  98كيلومترا فقط.
روســيا تخوض دور الستة عشر في
كأس العالــم ألول مرة منــذ انهيار
االحتاد السوفيتي ،وكان أفضل نتائج
االحتاد الســوفيتي السابق بلوغ قبل
النهائي في نسخة  1966في إجنلترا..
وأحرزت إسبانيا لقب كأس العالم مرة
واحدة عام  2010فــي جنوب إفريقيا
وقبل ذلك لم تتجاوز دور الثمانية.
ولم تخسر إســبانيا خالل  23مباراة
متتالية منذ الهزمية  0-2أمام إيطاليا
في دور الستة عشر في بطولة أوروبا
 ..2016وسيلتقي الفائز من الفريقني
مع كرواتيا أو الدمنارك في دور الثمانية.
اذ يشــهد مونديــال روســيا في دور
الـ 16اليــوم ،صراعا ً مثيرا ً بني كرواتيا
والدمنــارك ،وبرغــم ان الترجيحــات
متيل لكفــة كرواتيا بقيــادة النجم
مودريتــش ،اال ان الدمنــارك ميلــك
العبني قدموا أنفســهم في املباريات
واستحقوا االحترام.

الفيفا ينتقد خروج مارادونا عن النص
موسكو ـ وكاالت:
قــال االحتــاد الدولــي لكــرة القدم
(الفيفا) ،أمس األول ،إن دييجو مارادونا
اســم كبير فــي تاريخ كــرة القدم
لكن عليه أيضا أن يحترم مشجعي
البلدان املنافســة داخل اســتادات
نهائيات كأس العالم.
وعندما سأل عن شكاوى بأن الالعب
الســابق البالغ من العمــر  57عاما
وجه إشــارة بذيئة بإصبعيه لبعض
املشــجعني بعدما انتزعت األرجنتني
فوزا صعبا فــي الدقائق األخيرة ضد
نيجيريــا يــوم األربعاء ،قــال كولن
أوزيل سميث املدير التنفيذي لكأس العالم

تقرير

لم حتقــق روســيا أي انتصــار على
إســبانيا فــي  6مواجهــات جمعت
بينهما ،حيث فازت إســبانيا  4مرات
وتعادل الفريقان مرتني.
آخر مبــاراة جمعــت بينهما انتهت
بالتعادل  3-3وكانت ودية في تشرين
الثانــي املاضــي ،بينما آخــر مباراة
رسمية كانت في قبل نهائي بطولة
أوروبــا  2008وفازت خاللها إســبانيا
.0-3
إلــى ذلك ،وجدت مســيرة إســبانيا
املضطربــة بنهائيــات كأس العالم
لكرة القدم شــفيعا وحيدا حتى اآلن
وهو ظهور القائد اجلديد إيسكو.
فبعــد اإلقالــة املفاجئــة للمدرب
الســابق جولني لوبيتيجي قبل أيام
من انطالق النهائيات ،قدمت إسبانيا
بطلة العالم السابقة  3مباريات دون
املســتوى في دور اجملموعات شــملت
تعادلني مــع البرتغــال واملغرب وفوز
واحد على إيران.

وقدم العب الوسط أداء رائعا في كل
مباريات إســبانيا خاصة في التعادل
الصعــب مع املغــرب  2-2فــي آخر
مباريات الفريق بــدور اجملموعات حني
سجل أول أهداف فريقه ..وبعد اللقاء
لعب دور املتحدث باسم الفريق ،وقال
إن األداء املتعثــر ال يعكس ما متلكه
إسبانيا من قدرات.
وقال إيســكو «عندمــا تأتي مباريات
احليــاة أو املوت ال ميكــن أن نتنازل عن
أهداف ونحتــاج للتركيز» ..وكان أداؤه
الهجومي الرائع وشخصيته القوية
ملحوظا في غرفة خلع املالبس.
وقال عنه زميله دانــي كارفاخال «ال
أعتقد أنه يحتاج للقيام بأي شــيء
آخر .إنه بالفعل أحد قادتنا» ..وأضاف
«عندما تســوء األمــور يتولى الدفة
وميضي في الطريق».
وفــي وقت قــدم فيه دافيد ســيلفا
وأندريس إنييســتا النذر اليسير من
مهاراتهما املعتادة ،ستبحث إسبانيا
مجددا عن إيســكو لبث احلماس في
الفريق خــال مواجهة اليــوم بدور
الستة عشر ضد روسيا مستضيفة
البطولة.
ولم يكن األداء في كأس العالم غريبا
على إيســكو بعد العــروض القوية
قبل النهائيــات خاصة في الفوز 0-3
علــى إيطاليا خالل التصفيات وأيضا
ثالثيته فــي الفوز الكبيــر  1-6على
األرجنتني.
لكن الغريب أن العب الوسط املوهوب
يشارك في أول بطولة كبيرة له وهو
في عامه الســادس والعشرين ،رغم
انتقاله إلى ريال مدريد في عام 2013
مقابل  27مليون يورو بعد أداء رائع
في ماالجا.
وفــي ظــل العبــن
اســتثنائيني مروا على
خط وســط إسبانيا
منهــم تشــابي
وإنييســتا ودافيــد
سيلفا وتياجو ألكانتارا وكوكــي
اضطر إيســكو لالنتظار حتى اآلن..

وفي روســيا تولى الالعب مسؤولية
جديدة عندما احتاجه فريقه.
وفــي ظل توقعــات بأن تكــون هذه
النهائيات األخيرة إلنييســتا وسيلفا
وكذلك بلــوغ آخرين منهــم جيرارد
بيكيه وسيرجيو راموس أكثر من 30
عاما ،فإن صغر عمره يؤهل إيســكو
ألن يكون مستقبل إسبانيا.

فــي الفيفــا إن مارادونا شــخصية
حتظى بتقدير في برنامج (االساطير)
في الفيفا الذي يروج للعبة.
وقــال للصحفيني «علــى الالعبني
الذين ســاعدوا في كتابة تاريخ كرة
القــدم دور يــؤدوه .دييجــو مارادونا،
وهــو بالطبع أحــد أعظــم العبي
كرة القــدم على اإلطــاق ،جزء من
ذلــك» ..وأضاف «ونحن نتوقع من كل
الالعبني والالعبني السابقني واألطقم
واملشجعني وكل شخص أن يتصرفوا
بأسلوب محترم».
ولفت مارادونــا االنتبــاه بتصرفاته
الطريفــة داخــل املدرجــات ومنها

الكشــف عن ملصق عليه
صورته وكذلك نومه لبعض
الوقت .ولكن بعدما سجل
األرجنتيني ماركوس روخو
هدف الفوز في الدقيقة 86
الذي ضمن لفريقه الصعود
للــدور الثاني وجــه مارادونا
إشارة بذيئة بإصبعيه.
وإثارة اجلدل ليست غريبة على
بطــل كأس العالم  ،1986فقد
ســبق له إطالق النار من بندقية
ضغــط هــواء علــى مجموعة
من الصحفيني ،وعانــى من إدمان
الكوكايني والكحول.

المغرب االستثناء الوحيد

قراءة للمشاركة العربية في كأس العالم روسيا 2018
موسكو ـ وكاالت:

اختتمــت اخلميس منافســات الدور
األول مــن كأس العالم روســيا FIFA
 2018معلنة نهايــة أحالم املنتخبات
العربية في بلوغ ثانــي أدوار البطولة
العاملية.
فشــلت جل املنتخبــات العربية في
التأهــل إلى الــدور الثانــي من كأس
العالم روسيا  FIFA 2018التي تتواصل
مجرياتها حتّى  15يوليو املقبل.
ولئن كانت النتيجة واحدة وهي اخلروج
من الــدور األول ملونديال روســيا فقد
تباينت مســتويات املنتخبات العربية
بني املش ّرف واخمل ّيب.
وسنحاول من خالل هذا املقال تسليط
الضوء على مشــوار ممثلي كرة القدم
العربية فــي الــدور األول للمونديال
الروسي.
خ ّيــب املنتخب املصري آمــال أنصاره
ومتابعيــه رغــم أن التكهنات كانت
تصــب في خانة إمكانيــة بلوغ الدور
ثمــن النهائي علــى األقــل ..وانقاد
الفراعنة إلى ثالث هزائم متتالية أمام
كل من أوروغواي ( )1-0وروســيا ()3-1
والسعودية (.)2-1

واتسم أداء املنتخب املصري باالرتباك
والتســ ّرع رغم أنــه كان يتف ّوق على
منافســيه علــى الــورق باســتثناء
أوروغواي املرشــحة األولى لبلوغ الدور
الثاني.
وفشــل املدرب األرجنتينــي هيكتور
كوبر في إيجاد احللول الالزمة للتغ ّلب
على منافسيه رغم أنه ميلك أحد أبرز
الالعبني في العالم وهو محمد صالح
جنم ليفربول اإلنكليزي.
وأثار اخلروج اخمليب للفراعنة ســخط
اجلميع من إعالميني وجماهير مصرية
انتظرت مردودا ً أفضل من أبناء النيل.
ومن خــال املواهــب التــي يضمها
املنتخــب املصري يحق لعشــاقه أن
يطالبــوا باألفضــل ألن فكــر كوبر
الدفاعي حرم املصريني من االستمتاع
بأداء ج ّيد وخالف تاريخ الكرة املصرية
الهجوميــة التي طاملــا لفتت أنظار
متابعي «الساحرة املستديرة».
واختلفت اآلراء بشأن مشاركة األخضر
يعدها
السعودي في مونديال روسيا إذ ّ
البعض محتشــمة في حني يعتبرها
الشق اآلخر مقبولة بشكل عام.
وانقادت الســعودية إلــى الهزمية في
مباراتيها أمام روسيا ( )5-0وأوروغواي
( )1-0بيد أنها تداركت املوقف وحققت

لقاء السعودية ومصر

فوزا ً شرفيا ً على مصر (.)1-2
منطقيــا ً تعتبر مشــاركة املنتخب
الســعودي مقبولة باستثناء الهزمية
القاســية في املباراة االفتتاحية أمام
الدولة املضيفة بخماسية نظيفة.

ويحســب لألخضر أنه مللــم جراحه
بعد اخلســارة االفتتاحية وصمد أمام
ثم ّ
متكن من
هجوم أوروغواي القــوي ّ
حتقيق فوز شرفي في آخر ظهور له في
املونديال الروسي.

وأثارت مشــاركة نســور قرطاج في
مونديال روســيا جدال ً كبيرا ً بســبب
اآلمــال الكبــرى التي عقــدت على
املنتخب العربــي لتحقيق حلم بلوغ
الدور الثاني للمرة األولى في تاريخه.

واســتهلت تونس املونديال بخسارة مونديال  1978باألرجنتني.
مؤملة أمام إنكلتــرا في الوقت القاتل وســجل األرجنتيني كالوديو كانيجيا
( )2-1ثــم تع ّرضت ألكبــر هزمية في الهدف رقــم  1500في مونديال 1994
تاريخها املونديالي ( )5-2أمام بلجيكا بالواليات املتحدة ،خالل املواجهة التي
قبل أن حتفظ ماء الوجه بنصر معنوي فازت بها األرجنتني  1-2على نيجيريا..
على حساب بنما (.)1-2
أمــا الهدف رقــم  2000فجــاء عبر
ويعاب على املنتخب التونسي فقدانه السويدي ماركوس ألباك في نهائيات
التركيز في آخر حلظات مباراة األسود كأس العالم  2006بأملانيا ،وحتديدا ً في
الثالثــة فضالً عن خســارته الكبيرة شباك املنتخب اإلنكليزي.
يعد املنتخب املغربي هو االستثناء
أمام بلجيكا التي أدخلت الشــكوك ورمبا ّ
حول مستقبل املدرب نبيل معلول مع خالل مونديال روسيا إذ أنه نال إعجاب
معظــم متابعــي النســخة احلادية
الفريق.
بالنظر إلى األمور بشكل عام يبدو أن والعشرين من كأس العالم.
مشاركة نســور قرطاج في مونديال وانقاد املغرب إلى هزميتني أمام كل من
روســيا مقبولــة فــي ظــل موجة إيران ( )1-0والبرتغــال ( )1-0ليختتم
اإلصابات التي طالــت كتيبة معلول مشاركته املونديالية بتعادل مثير مع
وغياب أســماء قادرة على صنع الفارق إسبانيا (.)2-2
قدم املغرب ما يشفع
في اللحظات احلاسمة.
وبشهادة اجلميع ّ
ودخل التونسي فخر الدين بن يوسف له بأن يتأهل إلى الــدور ثمن النهائي
تاريخ كأس العالم بتسجيله الهدف بيد أن بعض العوامل كســوء الطالع
والتســ ّرع باإلضافة لبعض األخطاء
رقم  2500في املونديال.
الهدف األول في تاريــخ كأس العالم التحكيمية حالت دون ذلك.
سجله الفرنســي لوســيان حتديدا ً والقى األداء املش ّرف للمنتخب املغربي
في النســخة األولى عــام  1930في صــدى كبيرا فــي أوســاط املونديال
شــباك املنتخب املكســيكي ,.وجاء مما دفــع العديد من جنــوم كرة القدم
الهدف رقــم  1000عبر الهولندي روب العاملية للتأســف على خروج أســود
رينسنبرنك في مرمى اسكتلندا خالل األطلس.
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#موندياليات

يناقش التحضيرات االولية لمهرجان يوم الشباب العالمي

فالح الناصر

عبطان يؤكد للسفير األندونيسي دعم العراق
لدورة األلعاب اآلسيوية في جاكارتا

إعالم الشباب والرياضة
اكد وزير الشــباب والرياضة عبد
احلســن عبطــان ،دعــم العراق
الكامل لدورة االلعاب االســيوية
الـ 18والتي ســتقام في جاكارتا
في شهر اب املقبل.
وقــال الوزيــر خالل اســتقباله
الســفير االندونيسي في العراق
بانباجن انتاريكسو ان وزارة الشباب
والرياضة ستقدم دعمها الكامل
للمنتخبات العراقية املشــاركة
في الدورة االسيوية والتي نسعى
من خاللها الــى حتقيق االجنازات
وفي مختلف االلعاب .
مــن جانبــه ثمــن الســفير
االندونيســي اجلهود التي تبذلها
وزارة الشــباب والرياضــة لدعم
الرياضة ورفــع احلظر عن املالعب
العراقيــة ،مؤكدا علــى تعاونه
الكامــل مــع العــراق لدعم
وتطوير الرياضــة العراقية..
وقدم السفير دعوة للسيد
الوزير حلضــور دورة االلعاب
االسيوية.
مــن جانب اخــر ،ناقش
وزير الشــباب والرياضة
عبد احلســن عبطان،
التحضيــرات االولية
القامــة مهرجان يوم
الشباب العاملي لعام
.2018
وقال عبطــان خالل
لقائــه اللجنــة

عبطان يلتقي السفير األندونيسي

املشرفة على اقامة يوم الشباب
العاملي ان هذه املناسبة لها وقع
خاص ومهم علــى الوزارة كونها
هــي املعنيــة بقطاع الشــباب
وتســعى الــى خدمتــه ،مبينا
ان الوزارة ســتكون هــي املدافع
احلقيقــي للشــباب مــن اجل
استحصال حقوقهم في جميع
اجملاالت.

واضاف ان مهرجان يوم الشــباب
العاملي الذي ستقيمه الوزارة هذا
العام ســيكون مختلف جدا ً من
حيث اقامــة الفعاليات اخملتلفة،
وتسليط الضوء االكبر على هذه
املناســبة العزيزة كون الشباب
هم عماد ومستقبل البلد.
مــن جانــب اخــر ،حــددت وزارة
الشباب والرياضة االول من شهر

«البصرة» تضيف نزاالت
مالكمة األندية لفئة الناشئين
البصرة ـ حيدرعبدالجليل*
مبشــاركة املركز الوطنــي للموهبة
الرياضيــة  ،انطلقــت علــى قاعة
اللجنــة االوملبيــة فــي محافظة
البصــرة منافســات بطولــة اندية
العــراق للمالكمة لفئة الناشــئني
ليتبارى خاللها  270العبا في رياضة
الفــن النبيــل ميثلــون  83ناديا من
مختلف احملافظات .
وحضر حفــل االفتتــاح جمع
من الشــخصيات الرســمية
والرياضيــة فــي احملافظة الى
جانــب ابطــال ورواد اللعبة..
وشهد اليوم االول من البطولة
تألقا ملحوضــا ملوهوبي املركز
الوطني اذا تأهل الالعب حسني
مثيل الــى الــدور الثاني ضمن
منافســات  46كغم بعد ان جتاوز
خصمه بهــذا الــوزن  ،كذلك فعل
زميله ســجاد يســر وعبر الى الدور
الثاني ضمن منافسات  63كغم  ،الى
جانب فوز الالعب حسن عادل وتأهله
الى الدور الثاني ضمن منافسات 57
كغم  ،على امل ان يتواصل تألق بقية
الالعبني في منافسات اليوم الثاني .

«األولمبية»  :درجال ..صحفات مشرفة
إعالم األولمبية
ان املبادئ االوملبية تتمثل بالتسامح
واحملبة والسالم والتعاون ..ولن تتحقق
هــذه املبــادئ اال اذا كان التعامــل
بني االســرة الرياضية تســوده الروح
الرياضية ..وفــي هذا االطار وفي ظل
هذه املبــادئ الراقية تتابــع اللجنة
االوملبية الوطنية العراقية ما ينشــر
ومــا يكتب فــي وســائل التواصل
االجتماعي حول اخلــاف بني النجم
الكبير عدنــان درجــال وادارة االحتاد
العراقي لكــرة القدم وهو خالف اخذ
اكبر مما يجب ان يكون عليه االجتهاد
الهــادف خلدمــة الكــرة العراقية

جانب من النزاالت
مديــر املركــز الوطنــي للموهبــة
الرياضيــة رافــد خليل اســماعيل
اكــد ان موهوبــي املركــز الوطني
عازمني على حتقيق افضــل النتائج
في البطولة الســيما بعــد الدعم
الالمحــدود واملتابعة مــن قبل مدير
عام دائرة االقاليم وشــؤون احملافظات
الســيد طالب املوسوي الذي وفر كل
متطلبات ومســتلزمات املشــاركة
في البطولة  ،مضيفا ان فريق املركز
الوطني اشترك مبنتخب موحد يظم

تقرير

متوز اجلاري موعدا النطالق مشروع
بناء السالم الذي يستهدف اكثر
من نصف مليون شــاب وشــابة
عراقية.
وقــال مدير عام دائرة التنســيق
واملتابعــة املديــر التنفيــذي
للمشــروع الدكتــور اكرم نعيم
خــال االجتمــاع التحضيــري
للمشــروع ،ان املشــروع يعد من

املشــاريع املهمــة للغاية كونه
يهتم بشكل مباشــر بالشباب
ويطــرح العديــد من املشــاكل
ويحدد املعاجلات واحللول الناجعة
للشباب ،وســتاخذ الدائرة على
عاتقها تنفيذ البرنامج بالتعاون
مع دائرة الرعاية العلمية وقسم
االعــام واالتصــال احلكومي في
الوزارة ،وسيتم متويله من صندوق

الســكان لألمم املتحدة واحلكومة
االملانية.
واضــاف نعيم ان الدائــرة اعدت
 30متدربــا من اخملتصني في القاء
احملاضرات والتنمية البشرية بعد
ان مت تدريبهــم فــي االردن وفــق
الطــرق واملناهج احلديثــة التي
تعتمد علــى احلداثــة واالبتعاد
عن الروتني والوصــول الى افكار
الشباب بطرق منهجية بسيطة
والحتتاج الى جهود كبيرة.
واشــار مدير عام دائرة التنسيق
واملتابعة ان املشــروع سينفذ في
ست محافظات هي نينوى وصالح
الديــن واالنبار وواســط وذي قار
والعاصمة بغداد ويستهدف اكثر
من نصف مليون شاب ،وسيكون
التدريــب مــن خــال منتديات
الشــباب ومديريــات الشــباب
والرياضة في تلك احملافظات .
ودعا نعيم الشباب الى املشاركة
الفاعلة في املشروع الذي يهدف
الى بناء الســام وحتقيق السلم
اجملتمعــي ومحاربــة التطــرف
والعنصرية والســيما ان البلد مير
مبنعطف مهم وهناك مشــاكل
كبيــرة وعديدة تواجه الشــباب
العراقــي ،وان وزارة الشــباب
والرياضــة اخذت علــى عاتقها
االهتمام بهذه الشريحة املهمة
التــي تشــكل النســبة االكبر
واالهم في بلدنــا ،ومن خاللهم
يتحقق التطور واالزدهار.

مراكــزه االربعة في بغــداد والكوت
والعمــارة والبصــرة اذ مت اختيار 26
العبا مبختلف االوزان للمشاركة في
البطولــة  ،من اجل زيــادة احتكاك
الالعبني وتطوير مهاراتهم وخبراتهم
 ،مبينا ان موهوبي املركز سيتفوقون
على اقرانهم وهــو ماظهر جليا مع
انطالق اليوم االول من البطولة .
* إعــام دائــرة شــؤون األقاليــم
واحملافظات

والرياضة في بلدنا عموما.
ان املكتب التنفيذي للجنة االوملبية
الوطنية العراقية يشــجب االساءة
الية شخصية رياضية قدمت للوطن
على مدى ســنوات طويلة االجنازات
املقرونــة باجلهد الكبيــر واالخالص
الذي التشــوبه شــائبة ..وســماء
الرياضة العراقيــة تكتظ مبثل هذه
النجوم املشعة حبا وعطاء ومن بني
أكثر هذه النجوم بريقا النجم عدنان
درجال الذي خط صفحات مشــرفة
مبــداد العرق والدم ايضا في ســجل
الرياضــة العراقية ومــازال مخلصا
في كل نشــاطاته ملا فيه خير العراق

ورياضته .
انطالقــا من هذه النظــرة الوطنية
الرياضيــة فــان املكتــب التنفيذي
للجنــة االوملبيــة يدعــو ويتمنــى
على اجلميع عدم االســاءة الى رموز
الرياضــة العراقية بأي شــكل من
االشكال وان تســود الروح الرياضية
املعبرة عن املبــادئ االوملبية تعاملنا
الرياضي بــكل مفرداتــه وان حتضر
ثقافة االعتــذار والتراجع عن الزلل
واخلطأ في ســلوكنا الن املؤسسات
الرياضية وكذلك النجوم قدوات في
اجملتمــع وعلى القــدوة ان يكون في
أعلى مستوى اخالقي .

«شباب اليد» يختتم معسكره في تونس
بغداد ـ حسام عبد الرضا*
اختتــم عصــر يوم أمس معســكر
منتخبنا الشبابي لكرة اليد في دولة
تونس (سوســة )  ،ويأتي هذا املسكر
استعدادا ملشاركة منتخب الشباب
فــي بطولة آســيالكرة اليــد والتي
ســتقام في مدينة صاللة العمانية
منتصف شهر متوز اجلاري.

اجــرى املنتخــب خالل املعســكر 5
مباريــات ودية مــع فــرق احلمامات
واالفريقي والترجي ومنتخب طبلبة،
وفي تصريح ملــدرب املنتخب الكابنت
خالد عدنان والذي اشــاد باملعسكر
واالنضبــاط العالي لالعبــن داخل
وخارج املعسكر واالستفادة القصوى
من املباريات التجريبية.

وكان املنتخب قــد خاض آخر مبارتني
له في مدينة تونس مع فرق شــباب
االفريقي والترجي املطعمني بالعبني
من اخلط األول انتهت األولى بفوزه ب
( ) 29-24وخســارته املباراة الثانية ب
(.) 27 29-
* الناطق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

falahalnasser@yahoo.com

الديك المجنون
يــوم أمس ،بــدأت مباريات دور الـــ  16لنهائيات
كأس العالــم بكرة القدم التي حتمل النســخة
الـــ  ،21التي انطلقت في روســيا للمدة من 14
حزيــران املاضي ،وتســتمر حتى  15متــوز اجلاري،
ومع بــدء دور خروج املغلوب ،تغير احلال ،فارتفعت
حدة املنافســة ،كما شاهدنا ما جرى من احداث
في املبــاراة األولى التي جمعــت راقصي التاجنو
األرجنتيني والديوك الفرنسية.
جنون كرة القدم ،وان شهدته مباريات التصفيات
األولية للمجموعات ،اال انه لم يبلغ ما وصل إليه
يوم امس ،فاللعب واألهداف سجاال ،تارة لكتيبة
خورخــي ســامباولي ،وتارة اخــرى لفريق ديديه
ديشــان ،ليصيح في النهاية الديك باعلى صوته
اجملنون ،انه قــادم إلى املنافســة احلقيقية على
لقب املونديال بعد االطاحة باألرجنتني بنجومها
ميســي وأجويــرو وهيجواين والقائمــة تطول،
باربعة أهداف مقابل ثالثة!!.
لم تنفع نتائج التاريخ ،لراقصي التاجنو ،فتعرضوا
لهزمية امام الديك الفرنســي ،السحر الفرنسي
كان واضحا ،ومنذ البداية كان الديوك يصيحون،
فبــدأت مغامرتهم عبــر أنطــوان جريزمان ،ثم
بنيامــن بافارد واكمــل كيليــان مبابي العرس
الفرنسي الكبير بتسجيله هدفني.
احصائيات املونديال ،تشــير إلى ان مبابي ،العب
فريق باريس ســان جيرمان الفرنســي ،بات ثاني
العب مراهق يسجل هدفني في مباراة واحدة بعد
البرازيلي الشــهير بيليه عندما احرز ثنائية في
باك السويد في مونديال عام  ،1958ويعد مبابي
 19عامــا و 193يوما ،من أبرز الالعبني الشــباب
الذين قدمتهم الكرة الفرنسية في املدة احلالية،
وبات رابع اصغر العب يســجل هدفني في االدوار
األقصائيــة ملباريــات كأس العالم بعــد بيليه
البرازيل وأوين اإلجنليزي وجرين األمريكي!.
يقينا ،اننا ســنرى إثارة وتشــويقا ً فــي املباريات
املقبلــة للمونديال الروســي ،ما دامــت األرادة
حاضــرة واألداء الفني يتصاعــد واجلميع عينه
ترنو نحو الكأس العاملية! ..فهل سنشاهد بطالً
جديدا يعتلي منصة التتويــج ،ام تبقى الغلبة
للكبار ،وان بدأوا يتساقطون الواحد تلو االخر!.

«بناء االجسام» في

البطولة العالمية
بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك االحتاد املركزي لبناء االجسام في البطولة
العامليــة التي ســتجرى في الصني شــهر أيلول
املقبل ،بحســب رئيس االحتاد ،فائز عبد احلســن،
واشــار إلى ان احتاده ســيعمل على حتقيق افضل
النتائج من خــال املشــاركة باملنتخبا الوطني
للعبة الذي يضم العبني خبرة وشباب ،حيث سبق
ان اشــترك في بطولة منغوليا بـ  12العبا حصل
فيها على  12وســاما ملونا بينها  3ذهب ومثلها
فضة و 6برونز ،مع كسب بطاقتني لالحتراف.
وقال ان هنالك العديد مــن البطوالت في منهاج
االحتاد خارجيا منها املشــاركة في بطوالت تقام
في فرنسا وإســبانيا وأوكرانيا ،لكن احتاده يعاني
من صعوبة احلصول على دول أوروبا وال سيما التي
تعتمد «الشنكن» في دخول اراضيها.

اتحاد المبارزة يختتم تاسع بطوالته للعام الحالي ويعلن منهاجه الخارجي

كرار حيدر وسما حسن يفوازن بكأس «الشيش» تحت  20عامًا
بغدادـ الصباح الجديد:
اختتم احتاد املبارزة املركزي يوم أمس
الســبت ،البطولة التاســعة في
منهاجه للعام احلالي ،وذلك بتتويج
الالعبان كرار حيدر محمد وســما
حســن بلقبي بطولة اندية العراق
لفئة الشــيش حتت  20عاما ،وذلك
في املنافســات التي اقيمت للمدة
مــن  28ولغاية  30حزيــران املاضي،
وشــهدت مشــاركة نحو  38العبا ً
والعبة ميثلــون أنديــة ( االتصاالت
واجليش والعدالة واجلنسية واألرمني
واحلسني واحلسنني والنجدة وامليثاق
والــوالء والعربي والشــرطة ودجلة
وعلــي الغربــي وقلعة ســكر من
محافظة ميسان.
وقال رئيس احتاد املبارزة ،زياد حســن،
ان البطولــة هي التاســعة ضمن
منهــاج العام احلالــي  ،2018حيث

ســبقتها اقامة  7بطوالت محلية
وواحــدة دوليــة هــي كأس بغداد
الدولية بسالح ســيف املبارزة التي
حصد لقبها الالعب مرتضى حسن
تاله زميله محمد فاخر ،مشيرا ً إلى
ان البطولة التي اختتمت أمس هي
الثانية بفئة سالح الشيش.
واســفرت النتائج النهائية عن فوز
كرار حيــدر محمد باملركز االول تاله
حســن ســعد ثم احلر علي ثالثا
وامين حامــد باملركــز الثالث مكرر،
ولفئة الشــابات حلت سما حسن
أوال ً تلتها زينب حيدر ونرجس أحمد
ثالثة وماريان شــانت باملركز الثالث
مكرر.
وكشــف رئيس احتاد املبارزة منهاج
احتاد املقبل ،مبينــا بطولة العالم
لالسلحة الثالث ستقام في الصني
يوم  17متوز اجلاري ،مبينا ان البطولة
ذاتها ستشــهد مشــاركة احلكم
الدولي العراقي عــاء عبد اهلل في

كرار حيدر محمد

سما حسن

لثطة من البطولة

إدارة لقــاءات ضمن منافســاتها،
فيما تقام بطولة القــارة للبراعم
واألشبال في الصني ايضا يسبقها
اقامة معســكر تدريبي باشــراف
االحتاد اآلســيوي للعبة بالتعاون مع
منظمة  AFيوم  10اجلاري ،إلى جانب
املشاركة في بطولة بوتشي.
وتابع ان منتخب الشــباب سيقيم
معســكرا تدريبيــا فــي إيــران أو
بيالروســيا شــهر أيلــول املقبــل
أســتعدادا ً للبطوالت املقبلة .بطل
العراق حتــت  20عاماً ،كــرار حيدر
محمد ،اشــار إلى سعادته باللقب
والتتويــج بالوســام الذهبي والذي
يعد الثانــي له محليا فســبق ان
فاز باحدى بطوالت فئة الناشــئني،
مؤكدا ان البطولة شهدت مشاركة
واســعة مــن الالعبني الشــباب
وشهدت تنظيما جيدا بجهود رئيس
االحتاد زياد حسن وجميع العاملني.
وذكر انه ســار علــى خطوات والده

املدرب حيــدر محمد فــي اختياره
لرياضــة املبــارزة من اجــل حتقيق
التفــوق والفوز باألوســمة ومتثيل
العراق في االســتحقاقات اخلارجية
حيث يترقب املشــاركة في بطولة
العرب املقررة في مصر ،وســبق له
احراز فضي العرب لفئة الناشــئني
والوســام البرونزي في بطولة غربي
آسيا.
من جانبه ،اكــدت الالعبة احلاصلة
على املرتبة األولى في البطولة ،سما
حسن ،انها تشعر بالفخر لنجاحها
في حصد الوسام الذهبي ،وقالت ان
البطولة شهدت جناحا كبيرا بسبب
كثرة الالعبات الشــابات واملنافسة
املثيرة بينهن ،مشــيدة بــدور احتاد
اللعبة بشخص رئيسه ،زياد حسن،
واملالكات التدريبية العاملة واإلدارية
التي جنحت في الوصول إلى درجات
النجاح فــي التنظيم لبطولة حتت
 20عاما ومن جميع اجلوانب.
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ثقافة

دراسة

صبحي حديدي يعيد

«صياغة» إدوارد سعيد الناقد
عمر شبانة

الفن والحياة !
قال أرسطو إن للشعراء أن ينشدوا ما يشاؤون،
دومنــا حــرج ،وليس مــن حق أحد أن يشــكل
عليهــم في ما يقولــون .فالشــعر فن حر ال
يلتزم بقيــد وال يخضع لســلطان .و ما فعله
أفالطون بطرده الشــعراء من مدينته ،ما خال
أولئك الذين يتمســكون بالفضيلة ،ويتحلون
بالعقل ،ويذكرون اآللهة باخلير إن هو إال باطل ال
يستقيم مع روح الفن ،وال ينسجم مع رسالة
الشعر.
والفرق بــن الرأيني واضح جلي .فــاألول يدين
بالعقل والثاني يحتكم للــروح .ومازال الناس
إلى يومنا هذا يختلفون في نظرتهم للشــعر
– أو الفــن عموما ً – على هذا األســاس .ولكل
فريق حججه ومبرراته .إال من تطوع للجمع بني
االثنني ،أو التقريب بني الوجهني.
وأتباع أرســطو يرون أن الفن خلق للتســلية
واملتعــة ،وليس ملعاجلة ظاهرة ،أو نشــر فكرة،
أو الترويج لعقيــدة ,فلهذه األمور وســائلها
اخلاصة .فإذا ما وجد الناس فيه مالحة أو جماال ً
أو طرافة أحبوه ومالوا إليه.
ومعنى ذلك أن ال شــأن لــأدب أو الفن باحلياة،
وال دور لــه في توجيه األفــكار .فهو لم يخلق
للتعبير عن املعاناة أو املشاكل اليومية ،وليس
هدفه الدعوة إلى فكرة أو االنتصار ملبدأ.
والعنايــة بالشــكل أو املظهــر اخلارجي دون
االلتفات للمضمون ،مذهــب قدمي .وله بعض
اجلذور في أدبنــا العربي القــدمي .إال أن بدايته
احلقيقية كانت بعد انهيار ســلطة الكنيسة
الغربية في القــرون األخيرة ،وانطالق األصوات
التي تنفي عن الفــن صفة النفعية أو االلتزام
العقائدي ،وتدعو إلى حتلله من أي فكرة موروثة،
أو ســلوك اجتماعي محدد .وكان أول من نظر
له كانط  ،وتبعه الشاعر الفرنسي بودلير .أما
العرب فكان من دعاته العقاد وتوفيق احلكيم.
إن العصور التي شــكلت ضغطــا ً على الفن،
ووظفته في خدمة السلطة أو الدين هي التي
أنبتت املذهب التعبيري (أو الفن للفن) وجعلته
يحظى بالقبول لدى الناس .وال شــك أن ازدهار
سوق الشعر في اجلاهلية كان بسبب حتلله من
أي قيمة حياتية أو فكريــة .فلم تكن له غاية
سوى اإلجادة واالتقان ،ولم يكن له هدف سوى
التجلة والبيان .على خــاف ما جرى بعد ذلك
في عصر صدر اإلسالم .وما إن عادت األمور إلى
مجاريها بعد استقرار الدين اجلديد ،وخمود روح
املعارضة لدى الناس ،حتى عاود ســيرته األولى
من جديد.
ومع أنني ال أرى أن االســتغراق في نظرية الفن
للفن يخدم اجملتمع ،إال أن شيوع احلس اجلمالي
لدى األفراد دافع عظيم لنشــدان حياة أفضل،
وباعث كبير لتبني قيم أكثر نبالً .كما أن ترقية
الذوق دليل على التحضر واملدنية.
ورمبا يعني ضمــور الفن في بالدنــا على وجه
اخلصــوص ،أننا أحوج ما نكــون هذه األيام إلى
العــودة إلى هذا املذهب ،لتأســيس مدرســة
تعبيريــة تهتم باللغــة والشــكل ،واجلمال
والذوق .مثلما فعل العباسيون في القرن الثاني
للهجرة .ألن مدرســة كهذه هــي األقدر على
إعطائنا دفعة من األمل للولــوج إلى العصر،
وإعــادة االعتبار للــذات ،واخلــروج من محنة
التخلف.

درج الناقــد صبحي حديدي ،منذ عقود
َ
من عمله في النقد ،على اعتماد املقالة
الصحافيــة ،الثقاف ّية والسياســ ّية،
العربي،
وســيلة للتواصل مع القــارئ
ّ
لكنه رأى خــال األشــهر األخيرة من
العام املاضي ومن هــذا العام ،أن يُفرج
عــن بعــض «اشــتغاالته» النقدية،
ويُصدرها في كتب ورقية ،فأصدر خالل
هذه األشــهر عــددًا مــن الكتب ،كان
منها «زوال ال يزول :قراءة في شــعر ّيات
باقيــة» ،ثــم «التعاقد العســير :ألق
التجريب وأرق القــراءة» ،وها هو يطلق
كتابه اجلديد «إدوارد سعيد الناقد :آداب
التابع وثقافــات اإلمبريالية ،مجموعة
دراســات»( ،وك ّلها من إصــدارات الدار
عمــان  2017و .) 2018هنا
األهليــة ّ -
أضواء على الكتاب األخير.
الكتاب قسمان :قسم أول حمل عنوان
«مسارات وأعمال» ،ويضم تسع مقاالت
نقدية ،األولى «مســرد» حلياة ســعيد
الثقافية ،والبقية قــراءات في ثمانية
من كتبــه ،بوصفه ناقــ ًدا هنا ،وليس
أيضا،
املفكر الشهير .وهذا القسم هو ً
وبحســب املؤلف «استعراض بانورامي
ألعمال سعيد ،وكيف ّ
شكلت خطوط
تفكيره النقدي ومنهجياته النظرية».
والقســم الثاني «مختارات من كتابات
إدوارد ســعيد النقديــة» مــن ترجمة
املؤلف ،وهي عــن محمود درويش ،حتية
كاريوكا ،ميشيل فوكو ،موريس ميرلو
بونتــي ،باإلضافة إلــى ملحقني؛ األول
مقال عن إدوارد سعيد بعنوان «املسافر
واملنفى» كتبها أحد أفضل دارسيه وهو
ســتيفن هاو ،وامللحق الثاني هو حوار
أجراه صبحي حديدي نفســه مع إدوارد
سعيد عام .1994
منذ مقدمــة الكتاب ،يحــدد صبحي
حديــدي مكان إدوارد ســعيد ومكانته
في الفكر والنقــد والتنظير العاملي ،إذ
إن إدوارد سعيد ( ،)2003 - 1935بحسب
توصيف حديدي ،ينتمى إلى «تلك الق ّلة
ّ
ّ
واملفكرين الذين
واملنظريــن
من النقاد
يســهل حتديد قســماتهم الفكرية
الكبــرى ،ومناهجهــم وأنظمتهــم
املعرفية وانشــغاالتهم؛ ولكن يصعب
علــى الــدوام حصرهم في مدرســة
تفكيــر محــددة ،أو تصنيفهــم وفق
منوذجا
مذهب بعينــه ،ذلك ألنــه كان
ً
رفي ًعا للمثقف الذي يعيش عصره على
نحو جدلي ،ويُدرج إشــكالية الظواهر
كبند محوري على جدول أعمال العقل،
ويُخضع َملَكة التفكير لناظم معرفي
ومنهجي مركزي هو النقد».
ويســتطرد حديــدي أن ســعيد «كان
يســاريًا ،علمان ًيــا ،أنســن ًيا ،وحداث ًيا؛
ولكنــه كتب نق ًدا معمقًــا بالغ اجلرأة
ضد يسار أدبي يبتذل املوهبة اإلبداعية
حني يخضعهــا للسياســة اليومية
أو الطارئــة ،فينتقصها أو يســتزيدها
بالقياس إلى ما ليــس فيها؛ وكان بني
أشجع نقّ اد العلمانية الكوزموبوليتية،
التي ال تبصــر أي عنصــر تقدمي في
املعتقدات املك ّونــة للثقافة والذاكرة
فضحا منهج ًيا صار ًما
اجلَ ْمعية؛ ومارس
ً
ً
وأصيل لنزعة إنس ّية مطلقة ،تبدأ من
تصب في مركزية
مركزية كونية لكي
ّ

تهمشــه
غربية صرفة ،تقصي اآلخر أو ّ
لصالح ذات أوروبية مؤنسنة على نحو
جتريدي مطلق».
الراديكالي
الناقد
ّ
حتت عنوان «مسارات وأعمال :التكوين
النقــدي والفكــر التركيبــي» ،يتناول
يســميه عقد التأســيس
حديدي ما
ّ
( )1975 – 1964أو َ
«طــ ْور هارفارد» الذي
شهد انكباب سعيد على دراسة اآلداب
اإلنكليزيــة والفرنســية واإليطاليــة
واإلغريقيــة والرومانية .ثم الطور الذي
يقود سعيد إلى وقفات متقطعة عند
أعمــال ليفي ســتروس األخــرى ،مثل
«العرق والتاريــخ» ،و»النيء واملطبوخ»
و»األنثروبولوجيــا البنيويــة» ،وقفات
كانت تنتهي باملراجعــة إلى خالصات
ثاقبة حــول «توتاليتاريــة» املنظومة
اإلجماليــة خلــف «الفكــر البــ ّر ّي»،
ومنهجية ليفي ستروس عمو ًما.
وينظر حديدي عميقًا في نقد ســعيد
الراديكالــي للن ُ
ُظــم األنثروبولوجية،
وتعمقه في كشف صالتها مع املشاريع
ّ
االستعمارية األوروبية؛ إذْ قد يبدأ البحث
األنثروبولوجي من النزوع العلمي ،لكي
مي ّر بعدها باســتهواء إكزوتيكي ،لكي
ينتهــي في حاضنة تكريس سلســلة
ثنائيات الـ «نحن» والـ «هم» التي يندر
أن تفلح في تفادي االنزالقات العنصرية.
وهنا يجد حديدي مما هو جدير بالتذكير،
املستعمر :محاورو
مقال سعيد «متثيل
َ
األنثروبولوجيا» .1989
ويتوقف حديدي عنــد محطة جديدة
في مســار إدوارد سعيد ،محطة قلقة
ّربــا ،حيث فــي ربيع عام  1975نشــر
ســعيد مراجعة لكتــاب هارولد بلوم
«خريطة القــراءة العاثــرة» ،املراجعة
التي جــاءت حتت عنوان «الشــاعر في
إهاب أوديــب» ،وتناولــت موقع املؤلف
في الثقافة الغربية ،كما استأنســت
بكتاب بلوم األشــهر «هاجس التأثير»
 ،1973حني كان ســعيد فــي األربعني
ً
اعتمــال نظريًا عار ًما
من عمره ،يعيش
سوف يسفر عن صدور كتابه «بدايات:
القصد واملنهج»  ،1975كتابه النقدي
ً
ّ
وسيطا
يحتل موق ًعا
األهم ،فهو «عمل
ّ
«قلقًــا» -إذا جاز التعبيــر  -بني كتابيه
«جوزيف كونــراد »..و»االستشــراق»،
أيضا .أي «بني
بحســب وصف حديدي ً
انخراط ســعيد في دراســة إشكالية
اإلمبرياليــة والذات واآلخــر ،من خالل
اخلطاب الروائــي عمو ًما وأعمال كونراد
بصفة خاصة؛ ودراسة اإلشكالية ذاتها
ولكن عبر ســلطة اخلطــاب وخطاب
االستشراق ،هذه امل ّرة».
هكــذا يســتمر حديدي في «ســرد»
محطات من مســيرة سعيد العلمية
الفكري
والثقافيــة عمو ًما ،ونتاجــه
ّ
ّ
واملفكرين الذين
واملعمق واملتم ّيز،
الغزير
ّ
حاورهم في كتاباته ،أو تأ ّثر بهم ..وذلك
يســميه حديدي «مسار
كله ضمن ما
ّ
االنشــقاقي» عمو ًما ،واملسار
التفكير
ّ
«الوفي أب ًدا حلقيقة ما يجري في التاريخ،
ّ
األعم من
وعلى األرض ،وفي الســطوح
ّ
اخمل ّيلة :القضية الفلســطينية» .على
الرغم من أن «مكانة سعيد لم تنهض،
أي يوم ،علــى اســتثمار حكايته
فــي ّ
الشخصية؛ ونهضت ،في املقابل ،على
ومبدئي،
ذكي ،دؤوب
عبقري
اســتثمار
ّ
ّ
ّ

غالف الكتاب
ّ
لكل ما فــي القضية الفلســطينية
مــن أبعاد إنســانية وتاريخية وثقافية
ً
وصول إلى خالصة
وجيو /سياســية».
مهمة هي أن إدوارد ســعيد ،بالنسبة
ّ
«يظــل
إلــى حديــدي ســوف
منوذجا
ً
صاحلًا وقدوة ســارية املفعول ،في نقد
االستشــراق ،كما في تسليح عشرات
املناهج البحثية والدراسية ،التاريخية
واألنثروبولوجيــة والسوســيولوجية
والسياسية ،قبل تلك األدبية والنقدية
والثقافية».
تأتــي قــراءات حديــدي لكتــب إدوارد
سعيد ،لتكشف عن املنهج والنظرية
والســجاالت التي خاضها سعيد هنا
وهناك .أمــا الكتب التي
يقــدم قراءة
ّ
صص
فيهــا فهي «جوزيف كونــراد و َق َ
الســيرة الذاتية» وحتمل القراءة عنوان
«حس االغتــراب وانخالع الذات» ،وفيها
ّ
يتناول حديدي قراءة سعيد في رسائل
كونــراد (ثمانية مجلدات) ،ثم قراءة في
كتب أخــرى ،حيث يكتــب حتت عنوان
«عمارات املعنى وأنظمة التشــتيت»،
وذلك في تناوله لكتاب سعيد «بدايات:
القصــد واملنهــج» ،الذي يقــول عنه
إنه قد يكون هــو «العمل األفضل من
ّ
ســعيد ،بوصفه الناقد
واملنظر األدبي
ضجــة عارمة
الــذي أحــدث أكثر من ّ
ّ
واحدة في
صف النظرية األدبية ،وعلم
ً
أخص ،في
نحو
على
،
ثم
؛
إجمال
اجلمال
ّ
ّ
اخلاصة بالرواية،
النظريات التفصيلية
ّ

وعلم الســرد ،واحملــ ِّددات االجتماعية
والســيكولوجية واألنثروبولوجية وراء
مفهــوم العمل األدبي ،ومــا إلى ذلك.
وحتــت عنــوان «النقــد العلماني في
مواجهة النقــد الديني» يقدم حديدي
قراءته في كتاب سعيد «العالم،
النص،
ّ
والناقــد» ،وفي فصل رابــع حتت عنوان
«التابع وتواريخه» ،يقدم قراءة في كتاب
سعيد «بعد الســماء األخيرة :حيوات
فلســطينية» ،أمــا الكتــاب اخلامس
«متتاليات موســيقية» فتأتي قراءته
فن
حتت عنوان «السياسة واجملتمع في ّ
النخبة» ،فيما يكتــب بعنوان «القراءة
الطباقية وروايــة الهيمنة» عن كتاب
«الثقافة واإلمبريالية» الشــهير ،وعن
كتاب «متثيــات املثقف» يكتب بعنوان
«واجب االنشــقاق» ،ثم يكتب حديدي
أخيرًا مفاهيــم ومراجعات حول كتاب
«تأمالت حول املنفى».
ُ
ابن املنفى واحلرية
أتو ّقف أخيــرًا مع جانب مهم من احلوار
الذي أجراه حديدي مع سعيد ،وتضمنه
هــذا الكتاب ،وهو حوار شــديد الثراء،
حد عدم القــدرة على اإلحاطة مبحاوره
ّ
ومضامينــه ،لــذا أختار منــه اجلانب
املتع ّلق بحديث إدوارد سعيد عن جتربته
مع املنفى ،وما يعنيه لــه ،وهو اجلانب
الذي أثاره صبحي حديدي قبل أن يكون
إدوارد سعيد قد توقف عنده مط ّو ًل في

كتابه «خارج املكان» ،وهو الكتاب الذي
يشير إليه في هذا احلوار بوصفه كتابًا
يشــر إلى اسم
قيد «التأليف» ،وإن لم ِ
الكتاب.
يسمى «املنفى»
عالقة إدوارد سعيد مبا
ّ
تبدأ من شــعوره بالنفي داخل اسمه
«امللتبس» ،أي من هذه التركيبة «إدوارد»
ً
فضل عن
و»ســعيد» ،كما يقول ،لكنه
«غربة» االسم ،يضيف البيئة التي نشأ
فيها «العائلة التي نشــأت في كنفها
مزيجــا عجي ًبا مــن العناصر
كانــت
ً
العربية واملســيحية واإلنكليزية ،نظرًا
إلى أن والدي خدم في اجليش األميركي
خالل احلرب العاملية األولى ،واكتســب
اجلنســية األميركية ،قبل أن يعود إلى
فلســطني .كنّا نعيش بطريقة غريبة
للغاية ،وأنا اآلن أكتب ّ
مذكراتي عن تلك
السنوات األولى».
يتحدث عن تركيبته هو النفســية
ثم
ّ
«على الدوام كنت أشعر بنفسي منفيًّا
حد ســواء.
في الداخل وفي اخلارج على ّ
لم يســبق لي أن كنت في املوضع الذي
علي أن
ينبغي أن أكــون فيهّ .
توجــب ّ
أكتشــف ما هو في الباطن من إدوارد،
الشخص اآلخر القادر على االنبثاق من
إدوارد واحتالل موقعــه على نحو أكثر
سرًا مما فعلت أنا».
يُ ْ
وحول مقولة له قال فيها «أعتقد أنني
شــعبان في واحد .أشــعر أحيان ًا أن ال
مقام لي في أية ثقافة» ،وإن كان ما يزال
يعتقد بهذه املقولة؟ وماذا يعني املنفى
بالنسبة إليه؟ ير ّد ســعيد «احلقّ أنني
لم أعد أشــعر أنني شعبان منفصالن
في واحد ،بل أربعة أو خمســة رمبا! كان
اجلواب هو حالة التعدد في االهتمامات
ودومنا نظر إلى محاولة مصاحلة بعضها
مــع البعض اآلخــر .لقــد توقفت عن
محاولــة القيام بذلــك ،وإنني أكتفي
باالفتــراض القائل إنني ،وأي شــخص
آخر ،هوية متناقضــة وتعددية .أنا في
الواقع ال أفكر كثيرًا بنفســي كمقدار
كمي ثابت ،بســبب مرضي جزئ ًيا .ومن
ّ
دون أن أتوقف حول سؤال من أنا ،أشعر
بعديــد من األشــياء التــي أرغب في
القيام بها ،والعديد من األشياء األخرى
التــي ال أرغب في القيــام بها .وهكذا
حــددت خياراتي ،وتلك التي أســتطيع
ّ
القيــام بها أتابعها ،وأنا أدرك أنني أكثر
من شــخص واحد ،أو أننــي على األقل
لست هوية أحادية وثابتة ومتجانسة.
إلي ،شرط النفي يعني احلرية
وبالنسبة ّ
في اقتفاء هذه اخليارات من دون أن أعبأ
باملكان .لقد زرت فلســطني مرتني ،في
عــام  1992و ،1993ويوجــد اآلن حكم
ذاتي ضئيل ال يعنيني ،ولست راغ ًبا في
العودة إلى وطني كالجئ».
وحول عالقتــه بالعالم العربي
أخيــرًاَ ،
وقضاياه وهمومه التي شــغلت حيزًا
حاسما
كبيرًا في اشتغاالته ،فهو يبدو
ً
«جتــاوزت اهتماماتي العالــم العربي،
أيضا .ومع ذلك
وأشــعر أ ّن األمر ح ّررني ً
فإنني مخلو ُق الدرب الذي ســرت عليه،
مخلو ُق تاريخي أنا ،واللغات والثقافات
التي اش َتقَقت نفســي منها .ولكنها
إلي الع ّلة الرئيسية
لم تعد بالنســبة ّ
لوجودي .إنهــا جزء من هــذه الصورة
أسميها املنفى ،الذي
الشاســعة التي
ّ
ً
حقل كرميًا ،بعض الشــيء،
بات عندي
في منح الفرصة».

ترجمات

قصائد للشاعر اإلسباني بيكتور بوتاس
ترجمة أحمد عبد اللطيف
املطر
عينيك املمطرتني
في
ِ
تنبت شجرات شاحبة
من الثلج بني أغصانها ترجتف
في صخرة حية منحوتة
صورة إله متلهف يبتسم ويقتل.
--مجهولة
ال سعيدة ج ًدا ،وال تعيسة .مثل كثيرات،
كانت تبدو جامدة أمام ما قد يحدث
بجانبها .كل يوم
ستسير في نفس الشوارع
ونفس الظالل
ستنظر إليها وهي تعبر .ولن تعثر
على أح ٍد ميكنه متييزها عن األخريات،
هكذا ،بالنظرة اجملردة .وكل يوم
ستموت ً
قليل (من دون مقارنة
مع عجلة طاحونة الصوفية احلديثة؛
وال العمــل الروتيني والســوقي الذي تدركه
جي ًدا
عمل يجففها ويلغيها)
وما الذي يتبقى .وما احلل.
غير أني أعلم
أنهــا حتتفظ بطزاجــة ورقة قلــب ملتهب
وفطري،

من أعمال الفنان محمود صبري
وفضول يافع .ستكون امرأة وحيدة،
مثل وحيدين ،بطريقة أو بأخرى ،صاروا كذلك
الختالفهم.
ولن ترتاب ذات ظهيرة

علي قصيدة.
في أنها هكذا كانت متلي ّ
--ذكرى غائبة

اآلن ،أبحث ،بني رماد تلك األمسية املمزقة،
على احلدث املناقض
احلدث الذي لم يحدث.
أعرف أنه يتربص بي في أي ناصية.

أتخيلــه وأنا ســعيد تقري ًبــا (وحزين بعض
الشيء)
---

مدينة الزهراء
نظرتان تبادلتا العشق في اخلفاء،
خالل سنوات طوال.
كلمتان لم ينطق بهما أحد.
كلمتان ،ما كان ينبغي أن ينطق بهما أحد.
كنوز مسكينة
حتتفظ بصحائف مسكينة.
(كما احلديقة املق ّوضة،
مقوضا)
غدا عشق عبد الرحمن الناعم،
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ
بيكتــور بوتاس (إســبانيا  )1994-1945كان
أحد أبرز شــعراء جيــل  77بجانب ميجيل
دوروس وخوســيه لويس جارثيا مارتني .صدر
له عشــرة دواوين قبل موته املبكر ،وكشف
ديوانــه األول «األشــياء التــي تتربص بي»
ً
( )1979موهبــة كبيــرة
وتنوعــا موضوعيًا،
وغاب عنه احلب في مقابل االنتصار للشعر
حول احليــاة وجريان الزمــن الغامض ،وهي
خصائص ستتجلى باســتمرار في دواوينه
التاليــة التــي ظهــر فيها احلب مــن أجل
وداعــه .فاز بوتاس باجلائــزة الوطنية للنقد
بديوانه «حكاية قدميــة» ،وظهر في العديد
مــن األنطولوجيات مثل «أصــوات وأصداء»
و»ثالثون عامًا من الشــعر اإلسباني»ُ ،
ونشر
عن شــعره العديد من الكتب النقدية مثل
«أعمــال بيكتور بوتاس الشــعرية» ()1995
ثم كتاب «بيكتور بوتاس» للناقد خوســيه
هافل ويضم مجموعة من النصوص والصور
غير املنشورة
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شريط

مضيفو الطيران :أكثر الناس عرضة
لخطر االصابة بجميع انواع السرطان

ملون

اإلنسان األول كان أكثر تطورًا مما نعتقد
أظهرت دراسة حديثة أن إنسان نيانديرتال« ،ابن عم»
اإلنسان احلديث ،كان يتّبع أساليب معقّ دة للصيد،
في مؤشــر جديد على مدى ذكاء هذا النوع البشري
الذي انقرض قبل ثالثني ألف عام.
وقالت سابني غودزينســكي ويندهاوزر الباحثة في
مركز الدراسات عن تط ّور السلوك البشري في أملانيا
«تشــير أبحاثنا إلى أن إنسان نيانديرتال كان يقترب
من احليوانات ويطلق رماحه من مسافة قريبة جدا».
وأضافت «الصيــد بهذه الطريقة يتط ّلب تخطيطا ً
دقيقــاً ،إذ ينبغي على الصيادين أن ينصبوا الكمائن
ويتعاونوا بشــكل وثيــق مع بعضهم» .ونشــرت
الباحثة دراســتها في مجلة «نيتشر إيكولوجي آند
إيفولوشن».
ويقول العلماء إن إنســان نيانديرتال ظهر في أوروبا
قبل  300ألف ســنة ،وانقرض قبــل ثالثني ألفا ً في
ظــروف ما زالت غير واضحة متاماً ،ولم يبق من بعده
على وجه األرض من األنواع البشــرية سوى اإلنسان
احلديث.
وتضيف هذه الدراسة مؤشرا ً جديدا ً على أن إنسان
نيانديرتال كان أذكى وأكثر تط ّورا ً مما كان يُعتقد في
السابق.
ومنــذ العثور فــي بريطانيا وفي أملانيــا على رماح
خشــبية عمرها  300ألف ســنة ،بدأت األوســاط
العلمية تدرك أن إنســان نيانديرتال كان قادرا على
صنع األدوات ،وليس اإلنسان احلديث فقط.

بني املضيفــات ،مبا في ذلك مراقبة
جرعة اإلشــعاع وتنظيم اجلداول
الزمنية.

متابعة الصباح الجديد:
لطاملا حلم الكثير من األشــخاص
بأن يعملوا مبهنة موظف الضيافة
اجلوية (مضيف الطيــران) ،فيرون
فيها املتعة والسفر والتجوال بني
عواصم العالم ،والتســوق من كل
البلدان ،فضالً عن الرواتب العالية
جــدا ً واملميــزات التــي تقدمها
شركات الطيران ملوظفيها.
لكن وجدت دراسة جديدة أن العمل
كمضيــف للطيران يزيد بشــكل
كبير من خطــر اإلصابة مبجموعة
من السرطانات ،مقارنة بالسكان
عموما.
وتتبــع باحثــون أكثر مــن  5آالف
شــخص ،ووجدوا أن خطر اإلصابة
بســرطان الثدي زاد بنسبة تفوق
 50%لدى مضيفــات الطيران أكثر
مــن النســاء األخريــات ،في حني
ارتفعت مخاطر اإلصابة بسرطان
املعدة بنسبة تصل إلى  ،74%لدى
طاقم الطيران مقارنة بالســكان
االعتياديني.
ولم توضح الدراســة أسباب هذه
الزيــادة ،لكــن الباحثــن قالوا إن
التعرض املتزايد لإلشــعاع املتأين
في الوقت الــذي يقضيه الطاقم
في الطبقــات العليا للجو الرقيق،
وكذلك فتــرات النــوم املتقطعة
ودورات الوجبــات ،ميكــن أن تكون
عوامــل خطــر لإلصابــة بأنواع
مختلفة من السرطانات.
ووصــف الباحثــون نتائــج
الدراســة التي نشــرت في دورية
“ ”Environmental Healthبأنهــا
مثيرة للقلــق ،خاصة فيما يتعلق
بأســلوب حياة طاقم الطيران غير
الصحي.

صعوبات وحقائق صادمة
ومــن الصعوبات التــي يواجهها
موظفــو الطيــران ،أن حياتهــم
االجتماعيــة تكــون صعبــة إثر
الســفر الدائم وازدحــام الرحالت؛
مــا يجعلهم غيــر مســتقرين،
كما يصبح التواصــل مع العائلة
واألصدقاء أكثر صعوبة.
ومــن الصعــب عليهــم تكوين
صداقة بني الزمــاء والزميالت؛ إذ
يتغير طاقم املضيفني كل رحلة.
ويعــد جدول رحــات الطيران غير
ّ
منتظــم؛ فهناك رحــات تتطلب
حضورهم فــي منتصــف الليل،
ورحــات مدتهــا طويلــة ،جتعل
مواعيــد نومهم غير مســتقرة؛
ما يضــر بالصحــة .ويتطلب من
مضيفي الطيــران ،تهدئة الركاب
الذيــن يخافون مــن الطيران ،ومن
لديهم رهاب (فوبيا) منه.
وقــد يتعــرض املضيفــون جلميع
حاالت اخلطر علــى الطائرة؛ مثل:
اخلطف ،أو ســقوط الطائــرة ،أو
حدوث أي عطل فيها.
وفي حال حدث أي خلل في اخلدمة
أو كان الطعــام غيــر جيــد ،يقع
اللوم بالدرجة األولى على مضيف
الطيران.
ويتعــرض املضيفــون لســرعة
انتقــال أي عدوى من املســافرين؛
الحتكاكهــم املباشــر بالركاب،
ولعدم توافر منافذ جيدة للتهوية.
كمــا يعانــي مضيفــو الطيران
آالم الظهر ،بســبب مساعدتهم
للركاب في رفع أمتعتهم الثقيلة
ووضعها في أماكنها اخملصصة.

مضيفو الطيران
وقالــت الدكتــورة ،إيرينــا
موندخوفيتــش ،من كلية الصحة
العامــة بجامعــة هارفــارد“ :إن
دراستنا هي من بني أكبر الدراسات
وأكثرها شــموال حول الســرطان
بني أفراد طاقم الطيران حتى اآلن،
ونبلغ عن انتشــار أعلى لسرطان
الثــدي وســرطان اجللــد والــورم
امليالنيني ،هو أخطر أنواع سرطان
اجللد ،بني أطقــم الطيران مقارنة
بعامة السكان”.

ولوحظــت زيــادة خطــر اإلصابة
بسرطان الثدي بنســبة  3.4%بني
أطقــم الطيران مقارنــة بـ 2.3%
في عامة السكان ،واإلصابة بعنق
الرحــم بنســبة  1.0%مقارنة بـ
 ،0.70%واجلهاز الهضمي بـ0.47%
مقارنــة بنســبة  ،0.27%والغدة
الدرقية بنســبة  0.67%مقارنة بـ
.0.56%
كما وجدت الدراسة أيضا أن خطر
اإلصابة بســرطان الثدي وسرطان

اجللد وغيرها من أنواع الســرطان،
يرتفع مع كل  5سنوات من العمل.
ويتعرض مضيفو الطيران للعديد
مــن املــواد املســرطنة املعروفة
واحملتملــة فــي بيئــة املقصورة،
وتشــمل هذه املواد اإلشــعاعات
التي تعتمد على االرتفاع وتعطيل
ســاعة اجلســم من خــال أمناط
التحول غير املنتظمة وسوء نوعية
الهواء داخل املقصورة.
وقال الباحثــون إن فترات العمل ال

يبدو أنها مرتبطة بسرطان الثدي
أو سرطان الغدة الدرقية أو سرطان
اجللــد فــي كل النســاء ،ولكنها
ارتبطــت بارتفاع خطــر اإلصابة
بسرطان الثدي لدى النساء اللواتي
لــم يكن لديهــن أطفال أبــدا ،أو
النساء اللواتي لديهن ثالثة أطفال
أو أكثر.
وأشــار الباحثون إلــى أن النتائج
تشير إلى ضرورة بذل جهود إضافية
لتقليل مخاطر اإلصابة بالسرطان

روبوت جديد يمارس دور مربية األطفال
أزاحت شــركة «أفاتار مايند» لتقنيــات الروبوتات
الصينية ،الســتار عــن روبوت جديد يحمل اســم
«آي بال» ،يأخــذ دور مربية األطفال في املنزل ،ويتيح
إمكانيــة التعليم والتســرية عن األطفــال الذين
يعانون الوحدة.
ونقل املوقع اإللكترونــي «فيز دوت أورغ» املتخصص
في التكنولوجيا ،االثنني ،عن مؤســس الشــركة،
تنيجيو هوانغ ،قوله :إن «الفكرة وراء هذا الروبوت هو
أن يصبح جليسا ً لألطفال».
وأضاف« :عندما ينظر طفل ما إلى هذا الروبوت فإنه
سوف يظن أنه صديق له أو فرد آخر من األسرة».
وأعــرب هوانغ عن اعتقــاده أن الروبوت اجلديد ،الذي
يصل ســعره إلى تســعة آالف يــوان ( 1400دوالر)،
«ال ميكنــه أن يكون محل اآلباء أو املدرســن ،ولكنه
يســتطيع أن يكون أداة تكميليــة لتخفيف بعض
العبء».
ويســتطيع الروبوت التحدث بلغتني ،وميكنه إعطاء
دروس في الرياضيات ،وروايــة النكات ،والتفاعل مع
األطفال ،عن طريق شاشة على صدره.
ويأخذ الروبوت اجلديد شــكالً بشــرياً ،ويتساوى في
طوله مع طفل في اخلامســة من عمــره ،كما أنه
يتحــرك ويرقص على عجالت ،وميكنه قراءة تعبيرات
وجه الطفل عبر تقنيات خاصة.
ومن املقرر أن تطرح الشــركة روبوتــا ً آخر للتحدث
إلى كبار الســن وتذكيرهم مبواعيد الدواء واالتصال
باملستشــفى في حالة تعرضهم ألي وعكة صحية
مفاجئة.

ّ
تغرم بائعة  10آالف يورو لرفضها التعامل مع محجبات
محكمة فرنسية
متابعة ـ الغد برس:
غرمــت محكمــة اجلنايــات
الفرنســية في مدينة البي ،بائعة
محــل صحف وســجائر  10آالف
يورو ،بســبب رفضها التعامل مع
نساء محجبات.

معلومة

وقدمــت الســيدة حجــة واهية
للمحكمة بأنها لــم تتمكن من
التأكــد من مطابقة شــكلهن»
النســاء املســلمات» للصورة في
بطاقة الهوية.
وقالــت البائعــة البالغــة مــن

العمــر  60عا ًمــا ،خــال دفاعها
عن نفســها في اجللسة األخيرة
املنعقــدة في  24حزيــران اجلاري:
«املشــكلة مع متدينــة رفضت
خلع حجابها ،سواء كان طاقية أو
قبعة أو نظارات شمسية أو خوذة

دراجة ،فالقاعدة واحدة بالنســبة
للجميع ،وقد طبقت القانون دائ ًما،
نتعامل مع اجلميع ما دام بإمكاننا
رؤية وجههم .كنت دائ ًما أخاف من
وقوع أي مشكالت في متجري».
لكن النائب العــام االن بيرثوميو

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة
جنوب الدمنارك في كوبنهاغن ،أن السكن
بالقرب من جيران مزعجني يزيد من خطر
اإلصابة باضطرابات عقلية.
وأوضــح باحثون من اجلامعــة أن اإلقامة
بجوار منازل يصدر عنها ضجيج يضاعف
احتمال اإلصابة باضطرابات عقلية ،كما
أنه يزيد من فرص اإلصابة بحاالت اإلجهاد
احلــاد مبعدل ثالثــة أضعــاف ،مقارنة بـ
«اجليران الهادئني».
ووجدت الدراسة أن معدل االكتئاب أعلى
مرتني لدى األشــخاص الذين يســكنون
على مقربة من بيوت مزعجة ،بخالف من
يحظون بســكن هادئ ،بحسب ما نقل
موقع «سكاي نيوز».
واعتمــدت الدراســة على عينــة من 7
آالف شخص يســكن أغلبهم في أبنية
مرتفعة ،ثم ســألتهم حــول صحتهم
العقليــة ومــدى شــعورهم باالرتياح
والهدوء.

وأظهر االســتطالع أن  %40عانوا اإلجهاد
بســبب دخولهم في مشادات مع اجليران
املزعجني ،ال ســيما أن  %10من نقاشات
اجليران تنتهي بالعنف.
خطورة اجللوس لفترات طويلة
كشــفت دراســة علمية حديثة ،أشرف
عليها باحثــون أميريكيــون ،أن اجللوس
لفترات طويلة أمر خطير وال يتم تعويضه

لقطة

مبمارسة الرياضة.
وأوضح الباحثون ،أن الكبار يجلسون أكثر
من أي وقــت مضى ،وعــدد قليل منهم
يهتمون بكيفية جلوسهم طوال اليوم،
بحســب موقــع صحيفة “ديلــى ميل”
البريطانية.
وتشــمل بعض أنشــطة اجللوس األكثر
شــيوعا ً تناول وجبات الطعــام والقيادة
والتحدث على الهاتف باستعمال جهاز
كمبيوتر أو تليفزيون أو التليفون األرضي
والقراءة.
وأشــار إلى أن احلقيقــة أن مقدار الوقت
املستغرق في اجللوس قد ازداد مبرور الوقت،
مثل الدليفري وخدمات الوجبات اجلاهزة،
فإننــا جنلس أكثر بكثير من كبار الســن
لفترة أطول ،وســوف يفعلــون ذلك في
كثير من األحيان.
وأضاف الباحثون :أن كثرة اجللوس تسهم
في اإلصابة بالســمنة ،وبالتالي أمراض
القلب والســكري ،كما أنها ال تعوضها
ممارسة الرياضة.

بغداد ودجلة توأمان اليفترقان «عدسة :زياد متي»

قال إن «النساء كن يرتدين حجابًا
وليس برق ًعــا ،ووجوههن واأليدي
واألرجل ظاهرة» ،وطالب بسجنها
 3أشهر ،إضافة إلى الغرامة.
وقال «ما يغطي الــرأس ال يخفي
الوجه ،وال ميثل خطرًا ،والســيدة

أفقي

عمودي

– 1أسم ثاني لشاعر معاصر
 – 2ممثلة مصرية – مسرحية
لفيروز
 – 3وضع خلسة – نسبة إلى
لغة سامية
–4وقعة لنابليون – متشابهان
 – 5متشــابهة – فاكهــة
صيفية
 – 6نصف أريج – مركز قضاء
لبناني
 – 7جمع سلك – خمرة
 – 8يخفيه – سقي
 – 9مدينة في شمال الهند .

 – 1دولة أسيوية
 – 2مدينة أميركية
 – 3هــرب – مثل – جدها في
والد
 –4يسجن – عاصمة أفريقية
 – 5عكســها زعيــم نازي –
بحر
 – 6جدها في أيوبي – جنيعها
 – 7خاط الثوب – لدى
 – 8ينظرون – أشاهد
 – 9كلمتــان  :أحد األنبياء +
رتبة عسكرية .

حظك اليـوم
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الحمل

الثور

الجوزاء

مهنياً :حتظى بعروض مغرية تســاهم في
حتســن دخلك املــادي ويبتســم لك احلظ
ويأتيك باألخبار السا ّرة عاطفياً :ال تقدم على
أي خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك عن
ّ
التواصل مع الشريك

مهنياً :املشــاركة في العمل تســاعد على
تأمني فرص النجاح وزيادتها ،كما تخلق نوعا ً
أي
من االنســجام التام بني الزمالء عاطفياًّ :
تقدم بعض
جناح للعالقة بالشريك يلزمك أن ّ
التنازالت ،وهذا ليس معيبا ً أو مهينا ً

مهنياً :تأثيرات إيجابية وج ّيدة على الصعيد
املهني ،وتتلقى مكافأة قريبا عاطفياً :تسير
األوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن،
بعد ســوء التفاهم البســبط الذي ســاد
بينكما أخيرا ً

السرطان

األسد

الميزان

برج السرطان
مهنياً :تشــعر باالرتباك وتخاف على موقع
أو عالقــة ،لكنّه يدفعك إلــى ارتكاب بعض
أعمال الته ّور عاطفياً :ال تســتفز الشريك
متشددة فالظروف احلالية سيئة
مبواقف
ّ

مهنياً :تتهور كثيرا ً بســبب الســرعة في
اتخــاذ القرارات املهمة ،لــذا عليك أن تكون
أكثر حذرا ً في تصرفاتــك عاطفياً:عليك أن
تقوم مبا يتوجب جتاه الشــريك ،وال سيما أن
هناك بعض احلقوق املهدورة التي تزعجه

مهنياً :ال تســ َع إلبعاد الزمالء بغية الوصول
إلى أهدافــك ،فقد تنقلــب األدوار وتصبح
الضحيــة عاطفيــاً :تق ّبــل النصائح من
الشــريك واعمل بها ،فهو األكثر قربا ً منك
والقادر الوحيد على جتنيبك ارتكاب األخطاء

العذراء

العقرب

القوس

مهنياً :خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء
مجــدداً ،وخصوصا أنك واجهــت في االيام
املاضية تراجعا ً الفتا ً في عملك عاطفياً :جتد
نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية
جتاه الشــريك ،لكنّه قد يعلمــك بأنه غير
جاهز لذلك بعد

مهنياً :حني تواجه مواقف حاسمة يسيطر
عليــك القلق ،لكن ذلك لن يــدوم طويالً أل ّن
األســباب املوجبة ســتزول قريبــا ً عاطفياً:
ّ
عليــك أن تكــون متســامحا ً
لتتمكن من
حل بعض املشــاكل مع الشــريك ،وهذا ما
يجنّبكما الوقوع في اخلطأ

مهنيــاً :الثقــة مطلوبة فــي العمل ،وهي
تفتح أمامــك مجاالت متعــددة وآفاقا ً لم
تكن تتوقعها عاطفياً :اســتعدادك للدفاع
عن الشــريك حتى النهاية ،عالمة فارقة في
حياتك ويعزز موقعك في قلبه

الدلو

الجدي

الحوت

مهنياً :اســتفد من احليوية والنشاط لديك
لالنطالق في مشــاريع جديــدة والتألق في
مجالــك عاطفياً :لــن تطرق الرومنســية
واللهفة ومشــاعر احلب بابك بل تدخل من
دون استئذان

مهنياً :مساع متواصلة للحد من طموحك
الكبير في العمل،
لكــن ذلك لن يثنيك عن
ّ
االستمرار في ما أنت مصمم عليه عاطفياً:
ما يضمره لك الشــريك قد يفاجئك ،لكنك
قادر على استيعاب األمور بسرعة

تخصك ،وال
مهنياً :ال تتدخل فــي قضايا ال
ّ
ســيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وتنذر
بحسم قريب عاطفياً :ســارع إلى تلطيف
األجواء مع الشريك ،بعد التردد الذي اعتراك
في األيام املاضية لئال تدفع الثمن

ص

4222074
5222111
5429120

بينييه شــرعت قانونهــا اخلاص
في مملكــة جتارتها ،كل تلك حجج
واهيــة ،فالضحايا األربع من نفس
الديانــة ،وقــد أهانتهــن ،ومثل
هذه التصرفات تغــذي التعصب
الديني».

كلمات متقاطعة

الجيران المزعجون يؤثرون على صحتك؟

13

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

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

العراقيون ضحايا مثالياتهم
د.عبداخلالق حسني*
ال شك أن تعليقات األصدقاء والقراء
الكرام تشــكل مصدرا ً مهما ً ألفكار
حتفــز الكاتب على كتابــة املزيد من
املقاالت .ومن التعليقات على مقالي
األخيــر املوســوم (ذكاء العراقيــن
املدمــر)  ،كتب لي صديــق ،لعب دورا ً
نضاليا ً مشــرفا ً في إســقاط نظام
العهر والفاشية ،قائالً( :وتعقيبا على
األفكار التي كتبنا عنها حول طبيعة
وجدت هذه املقولة لفولتير
العراقيني
ُ
باإلنكليزي:
“DON’T ALLOW THE PERFECT
TO BE THE ENEMY OF THE
 ”GOODأي (ال تســمح للمثالــي أن
يتحول إلــى عدو للجيــد) .ويضيف
الصديق“ :ونحــن كعراقيني كم مرة
ذبحنــا ،أو أحيانــا وأدنــا العمل (في
باكورة إنتاجه) أو اجلهد اجليد من أجل
فكرة مثالية”.
فــي احلقيقة أنا كتبت فــي األعوام
املاضية عدة مقاالت بهذا املعنى مثل
مقالي املوســوم( :شاف القصر ه َّدم
كوخه) وغيره.
لقد خلص الصديق باقتدار ،مأســاة
العراق منذ تأسيس الدولة العراقية
احلديثة عام  1921وإلى اآلن.
فكلنا نعــرف أن العــراق قبل احلرب
العاملية األولــى كان خرائب وأنقاض،
وأغلب مدنه ،رغم قلتها ،كانت أقرب
إلى قرى عشــوائية واسعة منها إلى
مدن .أمــا بغداد ،وكما نشــاهد من
صورها التاريخية قبل وبعد ســقوط اخلــراب البشــري ،واملــادي ،املوروث
الدولــة العثمانية مباشــرة ،فهي املتراكم منــذ عزو هوالكو عام 1258
األخرى كانت عبارة عن قرية مترامية وإلــى عــام  ،1921عام التأســيس،
األطراف ليس فيها أي شــارع حديث فالشــعب الذي قدروا تعــداده نحو
إال شــارع واحــد الذي بنــاه آخر والة ثالثــن مليون نســمه فــي العهد
وسماه العباســي ،بقي منه نحو مليونني أو
العثمانيني ،وهو خليل باشا،
ّ
باسمه ،والذي أُطلِقَ عليه فيما بعد أقل عند طرد األتــراك .وهذا يعني أن
الشــعب العراقي كان على وشــك
بـ(شارع الرشيد.).
فلما دخل اإلنكليــز بغداد عام  1917االنقراض لوال حتريره من االســتعمار
وطــردوا األتراك من العــراق ،واجهوا التركــي املتخلــف .وقــد حــاول
حرب اجلهاد مــن العراقيني دفاعا ً عن املسؤولون آنذاك بناء دولة حديثة من
االحتالل التركي العثماني “املسلم” ،هذا اخلراب الشامل الذي استمر نحو
ضد االحتــال االنكليزي “الكافر” ،ثم ثمانية قرون.
ثورة العشــرين الوطنيــة ،التي على بطبيعة احلال لم تكن الدولة الوليدة
أثرهــا اضطر االنكليز إلى تأســيس مثاليــة ،وال ميكــن أن تكــون كذلك
الدولة العراقية و بحمايتهم ،وجلبوا وسط اخلراب الشامل ،ولكنها كانت
لها األميــر فيصل بن احلســن من بداية مقبولة ،بل وحتى جيدة حسب
احلجــاز ونصبوه ملــكاً ،والذي صوت ظروف املرحلة القاســية آنذاك .إال أن
أغلب العراقيني املتشــبعني بثقافة
عليه معظم قادة ثورة العشرين.
لقــد واجه جميع من في الســلطة “املثالية” ،وخاصــة تلك التي تلقوها
اجلديدة مــن عراقيني ،وإنكليز ،حجم من رجال الدين ،و وعاظ الســاطني،

مقهى بغدادي

لم يوافقوا على وجــود االنكليز في
العراق ،أو أية عالقــة ارتباط معهم،
بل أصــروا علــى االســتقالل التام،
ورحيل آخــر جندي بريطاني ،في وقت
لــم تتوافر فيه للعراقيــن إمكانية
إدارة دولــة ،وحمايتها مــن أي عدوان
خارجي ،وال حتى حماية أنفسهم من
أنفسهم.
لذك راحت االنتلجنســيا العراقية،
املدنية والدينية ،حترض العراقيني ضد
ما حتقق لهم ،وباألخص ضد النظام
امللكي الذي جعلوا منه رمزا ً للشــر
املطلق ،و ميكن اختصار هذا التحريض
ببيت شــعر من إحدى قصائد شاعر
العرب األكبر محمد مهدي اجلواهري
الذي قال:
عليهم—-
البيــوت
ألج
هم
أنــا حت ُف
ُ
أّغري الولي َد بشتمهم واحلاجبا
وهكذا كانت جــل قصائد اجلواهري،
وقصائد أغلــب الشــعراء اآلخرين،
وكتابات الكتــاب ،وخطابات اخلطباء

من هذا النــوع التحريضــي ،يصب
حمما ً علــى جميع رجــاالت العهد
امللكــي .وكذلك موقــف املعارضة
الوطنيــة ،والشــخصيات الدينية،
باألخص الشيعية ،فصار العراقيون،
وبتأثير تلــك الثقافــة ،ينظرون إلى
العهــد امللكــي كنظــام معــادي
للشــعب ،وعميــل لالســتعمار
البريطاني واألمريكــي ،لذلك صارت
عندهم إزالته من أقــدس الواجبات
الوطنية!
وبســبب هــذه الثقافة املتشــبعة
باملثاليــة املفرطــةُ ،حــرِّ َم العهــد
امللكي من أي اســتقرار ،حيث واجه
االنتفاضــات الشــعبية ،والوثبــات
الوطنيــة ،واالنقالبات العســكرية،
الناجحة والفاشــلة ،إلى أن تكللت
نضاالت الشــعب بثورة  14متوز عام
 ،1958التي بدأت كانقالب عسكري،
ولكن بعــد أقل من ســاعة خرجت
جماهير الشــعب من أقصى العراق

إلى أقصاه فــي تظاهرات جماهيرية
صاخبــة مؤيــدة مبنتهــى احلماس،
فأحالت االنقالب العسكري إلى ثورة
شــعبية حقيقية ،وهذه التظاهرات
املليونيــة كانت عبــارة عن تصويت
على شرعية الثورة وقيادتها.
وحلسن حظ الشعب العراقي أن قائد
الثــورة ،الزعيم عبدالكرمي قاســم،
كان في منتهى الوطنية والعقالنية
والرحمــة ،وضــد العنف ،وشــكل
احلكومة من األحزاب الوطنية ،ولكن
مع ذلك ،لم يســتمر شــهر العسل
بني تلك القوى وقيادة الثورة أكثر من
ســنة ،حتى وبدت املثاليات واألحالم
الطوباويــة تلعب دورهــا املدمر في
متزيق القوى السياسية ،ومناهضتها
حلكومة الثــورة ،ألن األخيرة لم تكن
“مثاليــة” مبا فيه الكفاية ،وحســب
مواصفاتهم األيديولوجية .فرغم أن
الثورة حققت للعراق مكاسب كبيرة
ال تُقــ َّدر خالل أربع ســنوات ونصف

الســنة من عمرها القصير مبا يعادل
ضعــف ما حققــه العهــد امللكي
خالل أربعة عقــود ،وكان الزعيم قد
هيأ لكتابة الدســتور الدائم ،وإجراء
انتخابــات برملانية ،الفتتــاح البرملان
في الذكرى اخلامســة للثــورة ،كما
وبذل الزعيــم قصارى جهــوده ملنع
أعمال العنــف اجلماهيري ،وحذرهم
من مغبتــه وعواقبــه ،ودعى القوى
السياسية إلى وحدة الصف ،وحماية
مكتســبات الثــورة ،إال إن كلماتــه
وقعــت علــى أذن صمــاء ،فنجحت
جهــود أعدائهم في اغتيــال الثورة
وقيادتها الوطنيــة اخمللصة .وهكذا
دمروا اجليد املمكن ألنه في رأيهم دون
املثاليات التي ال ميكن حتقيقها إال في
خياالت الطوباويني احلاملني.
ولكن هــل كانــت مثاليــات هؤالء
السياســيني العراقيــن موحــدة
ومتجانســة؟ اجلواب كال ،فلكل فئة
مثاليتهــا اخلاصة بها ،ومتضاربة مع

مثاليــات الفئات األخــرى .فمثالية
القوميني العروبيني والبعثيني كانت
تعني إلغــاء اجلمهوريــة العراقية،
و ضمهــا إلــى اجلمهوريــة العربية
املتحدة (مصر وســوريا) ،وهم يرددون
(وحدة ما يغلبها غالب) ،أما مثاليات
الشيوعيني فكانت (حزب الشيوعي
باحلكم مطلــب عظيمي) ،و مثاليات
اإلســاميني ،وعلى ضعفهم حينئذ:
(حكــم إســامي) ،وتطبيــق نظام
(احلاكميــة هلل) الســنية ،ولم تكن
نظريــة (واليــة الفقيه) الشــيعية
معروفــة بعــد ،ولكــن املرجعيــة
الشــيعية أصدرت فتوى (الشيوعية
كفر وإحلــاد) ،التي اســتهدفوا بها
حكومة الثورة ألنهــا أصدرت قانون
األحوال الشــخصية التقدمي الذي
أنصف املرأة .ونتيجة لهذه املثاليات،
خسر العراقيون أشرف قيادة وطنية
نزيهة ،ألشــرف ثورة تقدمية واعدة
باخلير ،وأدخلوا العراق في نفق مظلم
منذ انقالبهم يوم  8شباط  1963ولم
يخرج منه إلى اآلن ،و أسوأه هو عهد
البعــث الصدامي الذي دمــر العراق
وأذ َّل العراقيني.
والكارثة ،أنه ملا توافرت للعراقيني مرة
أخرى ،فرصة تاريخية نادرة عام ،2003
على يد قوات اجملتمــع الدولي بقيادة
الدولة العظمى ،خلالص الشعب من
حكم البعث الفاشــي اجلائر ،وإقامة
النظام الدميقراطي دون عزل أي مكون
من مكونات الشعب ،وكالعادة ،انشق
العراقيون على أنفسهم في صراعات
دموية مــن أجل املصالــح الفئوية،
وهم مصرون على تدمير كل ما حتقق
لهم من نظام دميقراطي ،ألن البعض
منهم يــرى أن النظام اجلديد هو دون
مســتوى ما في الدول الدميقراطية
العريقة في الغرب ،وآخــرون يريدون
العودة إلــى الدكتاتوريــة املقبورة.
نســي هؤالء أن النظام الدميقراطي
لــم يولد فــي أي بلد متكامــاً ،بل
ينمو مع تطور الشــعب وهكذا ،بدال ً
مــن القبول باملمكــن ،والعمل على
دعم الوليد اجلديد ورعايته ،وتطويره،
وتكامله نحو األفضل ،نراهم يبذلون
قصارى جهودهم لتدمير كل ما حتقق
لهم ،وجر العــراق إلى املربع األول ،أي
العــودة إلى الدكتاتوريــة الطائفية
والعنصرية ،وإغراق البالد والعباد في
مزيد مــن الدماء والدمــوع ،واملقابر
اجلماعية ،وكم األفواه ،وتشريد املزيد
مــن العراقيــن .فمتــى نتعلم من
أخطائنا؟.
*كاتب عراقي.

حزب تركيا القومي« :صانع ملوك» يمكن أن يسبب المتاعب
سونر چاغاپتاي*
في انتخابــات األحد املاضي التي فاز
فيهــا الرئيس التركــي رجب طيب
أردوغــان بفتــرة والية ثانيــة ،أدلى
مواطنو البــاد بصوتني في صناديق
االقتراع ،األول ملرشــحهم الرئاسي
واآلخر ملرشحهم في مجلس النواب.
وعلى نحــو أدق ،لم يكن من املمكن
أن يفوز أردوغان لــوال «حزب احلركة
القومية» اليمينــي املتطرف ،الذي
ظهــر على الســاحة السياســية
التركية بدور «صانع امللوك» من خالل
دعمه ألردوغان.
وقد حتالف «حزب احلركة القومية»،
الفصيل القومي التركي املتشــدد،
مع «حزب العدالــة والتنمية» الذي
يتزعمــه أردوغان ،قبــل االنتخابات
بفترة وجيزة ليضمن فــوزا ً مزدوجا ً
ألردوغان.
فقد أضاف «حزب احلركة القومية»
أصواته البرملانية البالغة نســبتها
 11،7فــي املائة إلى حصــة «حزب
العدالة والتنمية» البالغة  42,6في
املائة ليســاعد بذلــك أردوغان على
تكوين ائتالف يتمتــع باألغلبية في
اجمللس التشريعي التركي .واألهم من
ذلك هو أن «حــزب احلركة القومية»
لم يقدم أي مرشــح له في ســباق
الرئاســة ،بل أن رئيــس احلزب دولت
بهتشلي طلب من أنصاره التصويت
ألردوغان ،وبذلك ســاعده على الفوز
في االنتخابات الرئاســية بنســبة
 52,6باملائة.
ونتيجة لذلك ،أصبح أردوغان مدينا ً
لبهتشلي وسيتقاسم معه بعضا ً
من السلطة ،على األرجح من خالل
تعيينه أحد ن ّوابه الرئاســيني .ومن
املمكن أيضــا ً أن مينح أردوغان بعض
احلقائــب الوزارية لـ«حــزب احلركة
القوميــة» ،مقابل دعم بهتشــلي
ألردوغان فــي البرملان ومســاعدته
على إقرار التشريعات الرئيسة مثل
امليزانية.
ولكن لدى أخذ التوجهات التاريخية
في عني االعتبار ،يتبني لنا أن التحالف
بني «حــزب احلركة القومية» و«حزب
العدالــة والتنمية» ال يبشــر باخلير
الســتقرار تركيا .فجميع احلكومات
التركيــة – من دون اســتثناء  -التي
كان يدعمها «حزب احلركة القومية»
انهارت بعد تعرضها ألزمات خطيرة،
مبــا فيها االشــتباكات املشــابهة

اردوغان

للحــرب األهلية التي نشــبت في
الشوارع عا َمي  1977و ،1979واألزمة
االقتصادية األســوأ التي مرت على
تركيــا بــن عا َمــي  2001و.2002
ففي العامني  1977و ،1979شــارك
«حزب احلركــة القومية» في املعارك
بواسطة ميليشياته املعروفة باسم
«الذئاب الرماديــة» ،وفي عام 2002
خان بهتشــلي حلفاءه في االئتالف
احلكومي في ذلــك الوقت ،ودعا إلى
إجراء انتخابات مبكرة أســفرت عن
وصول «حــزب العدالــة والتنمية»
الذي يتزعمه أردوغان إلى احلكم.
بيــد ،ليس مــن قبيــل الصدفة أن
تؤول نهايــة حكومات «حزب احلركة
القوميــة» إلــى أزمات فــي تركيا.
فجذور هــذا احلزب تعــود إلى تاريخ
احلرب البــاردة في تركيا ،ونظرته إلى
السياســة مشــحونة بالعنصرية
ومثيرة لالنقسام وذات نزعة قتالية
وطموحات استبدادية .بعبارة أخرى،
إنــه العنصر الشــقي فــي عالم

السياسة التركية.
في ســتينيات القرن املاضي ،وبينما
شهدت تركيا انبثاق حركات يسارية
وأخرى من الطبقــة العاملة ،بدأت
اجلماعات القومية املتطرفة املعادية
للشــيوعية مبمارســة الترهيــب
اجلســدي ضد الطــاب والباحثني
والناشطني والصحفيني اليساريني.
وعمــد أحــد الزعمــاء القوميــن
املتطرفني ويدعى ألب أرسالن تركش
إلى الترويــج إليديولوجية مناهضة
للشــيوعية اســتندت على التفوق
العرقــي لألتراك علــى األقليات من
خالل حزبــه املدعو «حــزب احلركة
القومية».
وخالل احلرب البــاردة ،كان القوميون
املتطرفون [مجرد] قــوة صغيرة في
صناديق االقتراع ،ولكن «حزب احلركة
القومية» أصبح مؤثرا ً في الشــوارع
ّ
املســلح «الذئاب
من خالل تنظيمه
الرمادية» .وقد تصرفت هذه اجلماعة
كقوات هجومية في معارك الشوارع

التي كانت تدور ضد اليساريني ،والتي أكثر تشــددا ً فيما يتعلق بالقومية
رســمت نوعا ً ما معالم السياسة الكرديــة ،مثــل اســتبعاد احلــل
السياسي للقضية واتخاذ إجراءات
التركية خالل السبعينيات.
وفي نهاية احلــرب الباردة ،وبعد وفاة عســكرية أكثر صرامة ضد «حزب
تركش في عام  ،1997ابتعد الكثيرون العمــال الكردســتاني»  -جماعة
في «حــزب احلركــة القومية» عن إرهابية حتاربهــا تركيا منذ ما يقرب
ماضــي احلزب املظلــم ،ومن بينهم من أربعة عقود.
ميرال أكسينير التي انشقّ ت مؤخرا ً أضــف إلى ذلــك أن «حــزب احلركة
ســيحد من حرية املناورة
عن احلزب لتؤســس «حــزب اخلير» القومية»
ّ
الوســطي الذي نال نســبة  10في لدى أردوغــان عند محاولته التوصل
املائة من األصــوات .ومع ذلك ،بقيت إلى تســوية مؤقتة مع واشــنطن،
مجموعة أساســية من أتباع «حزب التــي اعتمدت علــى حليف «حزب
احلركة القومية» مناصرة لبهتشلي ،العمــال الكردســتاني» « -وحدات
مما ساعد على جعله واحلزب عنصرا ً حماية الشــعب»  -حملاربــة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» في سوريا.
رئيسيا ً في السياسة التركية.
وفي الواقع ،سوف يكون نفوذ «حزب وقبــل االنتخابات التركيــة ،كانت
احلركة القومية» أكثــر وضوحا ً في واشــنطن وأنقرة قد وقعتــا اتفاقا ً
املســألة الكردية .فخالفا ً لألحزاب ينص على انسحاب «وحدات حماية
السياســية التركية األخرى ،غالبا ً الشــعب» من مدينة منبــج البارزة
ما ينكــر «حزب احلركــة القومية» شمال غرب ســوريا إلى الشرق من
وجود هوية كردية في تركيا ،وسوف نهــر الفــرات حيث تســيطر هذه
يطالب احلزب أردوغان باتخاذ موقف الوحدات على مســاحة من األراضي

يطلــق عليها اســم «روج آفا» .وقد
مستعدا ً لتق ّبل
بدا أردوغان حينذاك
ّ
ســيطرة «وحدات حماية الشعب»
علــى اجلزء الســوري الواقع شــرق
الفرات.
ومن املرجح أن يرغــم «حزب احلركة
القومية» الرئيس التركي على إعادة
النظر في نهجــه الواقعي ،مما يحد
من اخليــارات املتاحة أمــام أردوغان
للحفاظ على اتفاقه مع واشنطن.
وعلى الصعيد احمللــي ،وانطالقا ً من
تفاني «حزب احلركة القومية» للروح
االستبدادية ،سيقوم احلزب بتشجيع
أردوغــان علــى ميولــه املناهضة
للدميقراطيــة .فخــال احلملــة
االنتخابية ،حني انتقــدت املعارضة
أردوغان حول نزعته املســتبدة ،وعد
الرئيس التركي بإنهاء حالة الطوارئ
التي كان قد أعلنهــا بعد االنقالب
الفاشل عام  .2016ولكن بهتشلي
الذي عارض رفع حالة الطوارئ في 26
حزيران/يونيو سيشجع أردوغان على

التمسك بالسلطوية في ما يخص
السياسة الداخلية.
وإذا كان شعار السياسة اخلارجية لـ
«حزب احلركة القومية» هو التضافر
مع قضيــة األتــراك املقيمني خارج
البالد ،فإن الوحش األســود في هذا
السياق متثل على مر التاريخ بروسيا
التي هيمنت على مجتمعات تركية
كبيرة .ومن املرجح أيضا ً أن يشــجع
بهتشــلي علــى تبنــي سياســة
متشــددة جتاه روســيا ،على الرغم
من أن أردوغان ينســجم مع الرئيس
الروســي فالدميير بوتــن .ومع ذلك،
يجدر ببهتشــلي توخــي احلذر في
ضغوطه علــى أردوغــان ،فالرئيس
التركــي مييل إلى إضعــاف حلفائه
الذين يضغطــون عليه بقوة .ومثال
على ذلك هو فتــح اهلل غولن الذي
كان في الســابق حليفــا ً ألردوغان
وأصبح عدوا ً له عندما حاول التغلب
عليه في السياسة التركية ،وطلب
يعي
مــن أردوغان في عــام  2011أن ّ
أحد أتباعه رئيســا ً لالســتخبارات
التركية.
وانتهى املطاف بالزعيمني في صراع
سياســي .ويعتقد بعض احملللني أن
الضباط الــذي انحازوا إلى غولن أ ّدوا
دورا ً رئيســيا ً في محاولــة االنقالب
التــي اســتهدفت أردوغــان .ولكن
الرئيــس التركــي لم يهــزم فقط
متآمــري االنقالب ،بــل اعتقل أيضا ً
بعد ذلك عشــرات اآلالف من أنصار
غولن.
فإذا أفرط بهتشــلي فــي الضغط
على أردوغان بشــدة بشــأن روسيا
أو «وحــدات حماية الشــعب» أو أي
قضية شائكة أخرى ،لن يجد الرئيس
التركي صعوب ًة في تشــويه سمعة
«حــزب احلركة القوميــة» وهزميته.
ومع ذلك ،ومبــا أن أي حكومة تركية
مدعومة من «حزب احلركة القومية»
لم تــؤل إلى نهاية حســنة ،فإذا ما
سقط «حزب احلركة القومية» ،فمن
املؤكد أنه سيحاول إسقاط تركيا -
ورمبا أيضا ً رئيسها  -معه .وبالفعل،
ّ
سيشكل التعامل مع «حزب احلركة
القوميــة» التحــدي األكثر صعوبة
الذي يواجه أردوغان.
*ســونر چاغاپتــاي زميــل «بايــر
فاميلــي» ومدير برنامــج األبحاث
التركية في معهد واشنطن.

اعالن
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رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

أحالم يوسف
يقال ان احلســد هو شعور عاطفي
بتمنــي زوال قوة ،أو إجنــاز ،أو ملك،
أو ميزة لشــخص آخــر ،واحلصول
عليها ،أو يكتفي احلاســد بالرغبة
بزوالها.
احلســد مثار جــدل بــن فريقني،
فريق مؤيد حلقيقة احلســد ،وفريق
اخر ينكره ويعــزوه الى ضيق األفق
والتفكير احملدود غير العلمي.
لكن يبقى احلســد عامــل خوف
بالنسبة للكثير منا ،وهناك نساء
يلبســن اوالدهن بعد والدتهم بأيام
مالبــس رثــة ،بحجة انهــا تخاف
عليه من احلســد ،وهناك من أقدم
على تسمية أبنائه بأسماء غريبة
وباحلجــة نفســها" ،اخلــوف من
احلسد" ،لكن ما هي العوامل التي
نعزوها الــى االميان من عدمه بتلك
احلالة.
ثمة بعض يذهب الى ان احلسد من
املتوارثات الدينية ،وفي هذا الشأن،
قال النبي محمد "ص" ال تباغضوا،
وال حتاســدوا ،وال تدابــروا ،وكونوا
عباد اهلل إخوان ًا ،فهل هذا يعني ان
االميان باحلسد محصور بني الفئات
املتدينة؟
احلسد علميا موجود ،لكن بتسمية
أخــرى ،هذا مــا ذكرته نهــار طه
"باحثة بعلم النفس" التي اضافت
قائلة :احلسد هو رد فعل نحو حالة
ما ،تتسبب بانفعال داخلي ميكن ان
ينطق به اللســان سواء كان سلبا
ام إيجابــا ،كأن نقول مــا اجمله،
اصحــه ،وقد نكتمه
مــا اغناه ،ما
ّ
بداخلنا خاصة ،اذا ما كنا نعلم ان
صاحب احلالة يؤمن كثيرا باحلسد
ويخاف منه.

احلسد

وتابعــت :العلــم يقــول ان هناك
طاقة حــول كل انســان ،الطاقة
ميكــن ان تكون قويــة ،او ضعيفة،
وكل حالــة لها أســباب وعوامل،
منهــا االميان باهلل وقــدره ،واالميان
باحلسد ،واالميان بالقوة او الضعف
..الــى آخره ،هناك أنــاس طاقتهم
قوية فعند انفعالهم بسبب حالة
معينة ميكن ان يؤثروا على املقابل،
ويتســببوا بأذيتــه بغــض النظر
عن حجــم األذى ،وهنــا يقول لقد
حســدني فالن ،لذلك جند ان هناك

أناســا لم ميروا بحالة "احلســد"
تلك مع انهم ميلكون ميزات كبيرة
وعديــدة ،في حني جنــد غيرهم لو
اشــترى دجاجة من السوق حتدث
مشكلة ،وقد ال يتسنى له اكلها،
الن أمثال احلالــة االخيرة طاقتهم
ضعيفة جدا ،اذ يتصــورون ان كل
من حولهم يحسدونهم على اتفه
األمور التي ميكن ان يحصلوا عليها،
وكلنا نعلم ان العقل الباطن ميكن
ان يتسبب مبوت الشخص ان وضع
بحســاباته انه ســيموت فكيف

باحلاالت االخف وطأة.
اذن فقد اجتمع الدين والعلم على ان
احلسد بعيدا عن التسمية العلمية
لــه موجود ،لكــن األهم ان ســبل
التخلص من تبعاتــه مبتناول أيدينا
وعقولنا ،فهنــاك عوامل كما ذكرت
طه تعزز من قوة الطاقة التي حتيط
بنا واولهــا االميان بأن اهلل هو الفعال
ملا يريد دون سواه ،واالميان بقوتنا نحن،
يســاعدان على التخلص من اخلوف
الذي يؤدي بنا الى مشكالت نفسية
ومادية كثيرة.

فاتورة هاتفية باهظة بسبب طائر
الصباح الجديد-وكاالت:
تلقت منظمة بيئية بولندية فاتورة
هاتــف قدرها عشــرة آالف زلوتي
( 2650دوالرا) بعدمــا اختفى طائر
لقلق كانت ثبتت عليه جهاز إرسال
لتتبع هجرة الطيور في الســودان،
وقام شخص ما باستعمال الرقاقة
اإللكترونيــة فــي اجلهــاز إلجراء
مكاملات.
وشأنه شــأن طيور اللقلق األخرى

بسبب تصرفات احملقق السابق وعدد
من زمالئه.
وفي أثناء النطق باحلكم ،التزم احملقق
السابق ،الصمت رافضا اإلجابة على
أســئلة هيئة احمللفني ،مســتفيدا
من التعديل اخلامس على الدســتور
األميركي.
وتقول "شــيكاغو تربيون" إن ريفيرا

واالستجابة مع أمزجتهم.
وقد طور "الدمــاغ الطائر" املركز
األملاني للطيــران والفضاء ،وهو
مرســل خصيصا على منت هذه
الرحلة ملســاعدة رائــد الفضاء
األملاني ألكســندر غيرست ،الذي
يعد أول رائد فضاء أملاني يحظى
بقيادة محطة الفضاء الدولية.
وميكن للروبــوت الرؤية من خالل
عينني عبارة عــن كاميرتني ،وهو
مزودة بكاميرا ثالثة للتعرف على
الوجوه ،كما ميكنه الســماع من
خالل سبعة ميكروفونات تعمل

اجلنــدي ،وعفاف رشــاد،
وتامــر ضيائــي ،ونادية
رشــاد ،وضياء امليرغنى،
وماجد الشريف ،وهنادي
هانــي مهنــا ،وتأليــف
الكاتــب مجــدي صابر،
وإنتــاج لؤي عبــداهلل،
وإخــراج أحمــد خالــد

جانيت جاكسون

التــي تقطــن
بولنــدا فــي
فصــل
الصيــف،
بـــــــدأ
"كايتك"،
طــائـــر
ا للقلــق
البالـــغ،
هجر تــه

واحد من  18رجــا أدينوا في قضايا
حقــق فيهــا الضابط الســابق،
شــابتها مزاعــم باإلكراه
والوحشية.
ودفعــت مدينــة
شيكاغو  670مليون
دوالر أميركــي
خالل الســنوات
الـــ 15املاضية،
تعو يضــا ت
أل شــخا ص
تضــرروا مــن
ســلوك ضباط
الشرطة.
ومــن احملتمل أن
تدفــع املدينــة
مبالــغ أخــرى،
في ظــل رفع 12
سجينا ســابقا
دعــاوى مماثلة ضد
ضباط الشرطة.

أول "دماغ طائر" يرسل إلى الفضاء

الصباح الجديد  -وكاالت:
أرسلت شــركة "سبيس إكس"
إلى الفضــاء ،أول روبــوت يعمل
بتقنيــة الــذكاء االصطناعــي،
يطلــق عليــه اســم "الدمــاغ
الطائر" ،ملساعدة رواد الفضاء في
مهماتهم وتلبية احتياجاتهم.
ويأخذ الروبوت "ســاميون" شكل
الكرة ،ويزن خمسة كيلوغرامات
بقطــر يبلــغ  32ســم ،ويتكون
من املعدن والبالســتيك ،وميكنه
التحــدث واالســتماع وفهــم
اآلخرين والتعرف على مشاعرهم

كمال أبو رية
أعلــن الفنان كمــال أبو
رية ،عــن موعــد عرض
مسلسل "أفراح أبليس"
اجلزء الثاني ،خالل الدورة
البرامجية القادمة والتي
تبدأ خــال أســبوعني،
بدال من مسلســل "ريح
املدام" على  MBCوالذي
يذاع في التاسعة مسا ًء.
يذكر أن "أفــراح إبليس
 "2مــن بطولــة "جمال
ســليمان ،ومحمــود
عبداملغنــي ،وصابريــن،
وإيناس عزالديــن ،ومنة
فضالي ،وأحمد صفوت،
وكمال أبوريــة ،ومحمود

 21عامًا من السجن ثمنها  17مليون دوالر
الصباح الجديد  -وكاالت:
أمرت هيئــة محلفني فــي مدينة
شيكاغو األميركية ،مبنح رجل مبلغ
 17مليون دوالر تعويضا عن ســجنه
ظلما ملدة  21عاما.
وأوردت صحيفة "شيكاغو تربيون"
احملليــة أن القضية تعــود إلى عام
 ،1988عندمــا أدين جاكيــز ريفيرا
بارتكاب جرمية قتل ،مشــيرة إلى أن
محققا في الشرطة أرغم صبيا في
الـ  21من عمره على القول إن ريفيرا
هو من ارتكب اجلرمية.
وأمرت احملكمة الضابط املدان واثنني
من زمالئه بدفع مبلغ  175ألف دوالر
كتعويضات تأديبية.
وجــرت تبرئة ريفيرا من تهمة القتل
عــام  ،2011وأطلــق ســراحه من
الســجن ،لكن بعــد أن ضاعت 21
سنة من عمره خلف القضبان.
وهذا ثانــي تعويض مباليني الدوالرات
تأمر به هيئة محلفني في شيكاغو

أخبــارهــــــــــم

الحسد ..بين العلم والدين

المخطوفون يقتلون مرتين
ألسباب تطرقنا اليها مرارا ً وتكراراً ،جنحت فلول عصابات
داعــش اإلجرامية من إدارة ملــف اخملطوفني على طريق
(ديالى -كركوك) بشــكل أحلق الضرر بقضية احلرب التي
يخوضها العراقيــون ضد اإلرهاب .ومــن يتابع تداعيات
ذلك احلــدث املأســاوي ،وجتلياته إعالمياً ،سيكتشــف
حجم املكر والدهاء الذي تتمتع به ورش داعش اإلعالمية
واملنابر املتجحفلة معهم ،في صناعة وإدارة مراحل تلك
اجلرمية البشــعة .لقد متكنوا عبر أســاليبهم اإلعالمية
األشــد فتكا من القتل اجلســدي ،وكما هــي غالبا ً في
مثل هذه األحداث؛ من حتويل موجة الغضب ضد القتلة
وحواضنهــم االجتماعية وفلول شــبكاتهم وخالياهم
النائمــة ،الى حيث املعســكر اآلخر والــذي لم تنقطع
جهوده وتضحيات منتسبيه يوما في احلرب ضد عصابات
داعش اإلجرامية ،التي أصبحت أكثر دونية وشراسة بعد
الهزائم العسكرية املاحقة التي حلقت بها.
لقد كشــف تقرير الطب العدلي عــن؛ حقيقة مقتل
اخملطوفني قبل أكثر من خمســة أيــام من حلظة العثور
عليهم ،أي أنهم كانوا مقتولني حلظة بث داعش لشريط
الفيديو .وهذا وحده يطيح بغالبية ذلك الطفح اإلعالمي
الذي بســط هيمنته على القســم األعظم من وسائل
اإلعالم التقليدية واجلديدة (مواقع التواصل االجتماعي)
التي تناولت ذلك احلدث ،بشــكل متسرع وغير مسؤول،
عندما ســمحوا خلطاب داعــش اإلجرامي واملتجحفلني
معه بدونية وإجرام؛ بامتطائهــم والوصول بالتالي الى
غاياته الشــريرة .لقد جنحوا مرة أخــرى بإرباك األوضاع
وضــخ املزيد من اللبس والغموض على املشــهد املعقد
وامللتبس أصالً ،وكل ذلك بسبب فشلنا في صناعة إعالم
مهني ومســؤول ينهض مبهماته في مثل هذه الظروف
الصعبة التي مير بها هذا الوطن املنكوب وجتربته الفتية.
إن جبهة احلــرب اإلعالميــة والفكريــة والقيمية ضد
معســكر اإلرهاب والفســاد واإلجرام ،ال تقــل أهمية
وخطورة عن العمل العســكري واألمني في هذه احلرب
املتعــددة اجلبهات ،وهــذا ما أكدته هــذه احملطة املؤملة
من حوادث القتل واالختطــاف .أن نلتفت متأخرين لهذا
اخللل البنيوي (الفشــل اإلعالمي) أفضل من االستمرار
في التســتر عليــه لدواعــي احملاصصــة ومتطلباتها،
والتي ســتغري كل حثاالت األرض لتجريب حظها على
تضاريســنا املنكوبة بكل سالالت القتلة واللصوص .مما
يحــز في القلب أن ال تكتفي قوى اإلرهاب من قتل أبنائنا
جسديا ً فقط ،بل تقتلهم عبر متريرها خلطابها اإلعالمي
الــذي يتمكن غالبا من فتل عنق األحــداث والوقائع الى
ما يخطط له من نهايات ونتائــج ،رغم أنف هذا اجليش
العرمرم من "اإلعالميني" الذين يشــفطون أعلى األجور
واخملصصات لقاء عمل عجزوا عن النهوض به طوال أكثر
من خمسة عشر عاما ً من "التغيير".
بالرغم مما نعرفه جميعا ً عن حثاالت البشــر هؤالء (فلول
داعــش) مــن انحطاط ودونية واســتهتار بــكل القيم
واملواثيق ،والذي أكده تقرير الطب العدلي؛ إال أن آثار الدور
اإلعالمي السام واملضلل الذي رافق مجريات تلك احلادثة
األليمة ،وال سيما منها توجيه اللوم وأصابع االتهام الى
احلكومة واملؤسســات املعنية ،لعدم مســاومتها حياة
اخملطوفني بالداعشيات املسجونات لديها؛ ستبقى كما
غالبية الوقائع واألحداث التي جرت وجتري على تضاريس
هذا الوطــن املنكوب بالضيــاع والهلوســات والعويل
والنحيــب .إننا ال نســتغرب مثل هذه اإلدارة البائســة
للحــرب اإلعالميــة ضد أخطر مــا يواجهــه ال العراق
واملنطقة وحســب بل العالم كله من حتديات مصيرية،
ألن فهمهــا احملدود وضيــق أفقها ونوع املــاكات التي
تعتمدها ،ال يتيح لها غير ذلك العجز والفشل...
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كاألذن ،أمــا فمــه فهو
عبارة عن مكبر للصوت
يســتعمل للتحدث أو
تشغيل املوسيقى.
ودرســت وكالــة
الفضــاء األميركية
"ناســا" تأثير طول
املدة ،التي يقضيها
الــرواد في الفضاء
على أجســامهم،
فوجدت أن اجلسم
يزيد طوله بضعة
ســنتيمترات في
الفضاء إذا ما قورن
مع منوه على األرض.
وخضــع لهــذه
الدراسة رائد الفضاء
ســكوت كيلي ،الذي
قضــى  340يوما على
منت محطــة الفضاء
الدوليــة ،حيــث تبني
أنه منــا نحــو اربعة
ســنتيمترات مقارنة
مع شــقيقه مارك
علــى األرض .وقد عاد
إلى طبيعته بعــد يومني من
عودته لألرض.

جنوبــا إلــى أفريقيــا فــي
أغسطس .2017
وبفضــل جهاز إرســال
مزود برقاقــة اتصاالت،
متكنــت "مجموعــة
إكولوجيكال" من رصد
حركته على جهاز تتبع
املواقع "جــي بي إس"
ونشــرت تفاصيل عن
الرحلة على اإلنترنت.

وســجلت آخر إشــارة من الطائر
في الســودان في  26نيسان/أبريل
املاضي ،لكن في وقت الحق سمعت
اجملموعة نحــو  20مكاملة هاتفية
باســتعمال رقاقــة االتصاالت في
السودان ،حســب ما ذكرت وكالة
أسوشييتد برس.
وفي السياق ،قال إيرينوس كالوغا،
رئيس اجملموعة ،إن كايتك "رمبا ليس
على قيد احلياة".

كشفت النجمة العاملية
جانيــت جاكســون عن
معاناتهــا فــي مرحلــة
الطفولــة ،والتي جعلتها
تعاني مــن االكتئاب ملدة
طويلة .وقالت جاكســون
فــي حوارها مــع مجلة
" :ESSENCEعانيت كثيرا ً
من اإلكتئاب وكانت املعاناة
شــديدة ،فقلــة إحترام
الذات ناجتة عن النشأة في
الطفولة والشعور بعقدة
النقص ،وأيضا ً املشكالت
االجتماعية مثل التحرش
والعنصرية".

كمــا أكدت جاكســون
أن الســعادة تتجســد
فــي إبنها عيســى ،وفي
اللحظــات التي تقضيها
معه ،الفتة الى أن النظرة
منــه تعطيهــا أمال في
احلياة.

عاصي الحالني
كشف الفنان اللبناني
عاصي احلالني أن حادث
الســقوط عن احلصان
وقــع قبــل أســبوعني
تقري ًبا ،وليــس بجديد،
وحصــل فــي قريتــه
احلالنية ،مشيرًا إلى أنه
ال كســور وال رضــوض
تعرض لها ،وإمنا اقتصر
األمــر علــى إصابــة
بسيطة.
وقال ّ
احللني في تصريح
خاص إلى أحــد املواقع
اإلخباريــة الفنية" :مرَّ
األمر علــى خير وانتهى

املوضــوع واحلادثــة
ليســت االولــى وإمنــا
ســبق أن تعرضت لها
من قبل ومعظم الذين
ميارســون رياضة ركوب
اخليل عرضــة ملثل تلك
احلوادث".

رويدا عطية تحمل من زواج سري
الصباح الجديد  -وكاالت:
سافرت الفنانة السورية رويدا عطية ،قبل
أشهر إلى أستراليا ضمن إطار جولة فنية
قامت بها إلى جانب الفنان اللبناني هادي
خليــل ،وهناك بدأت مرحلــة جديدة في
حياتهــا اخلاصة ،بعد أن تع ّرفت إلى رجل
أعمال لبناني-أســترالي ،ونشأت قصة
حب بينهما ،أثمرت عن ارتباط رســمي،
لكن املســألة بقيت ســرا بطلب من
فضل أن
الزوج الذي ال
يحب األضواء ،وي ُ ّ
ّ
يبقى بعيدا عنها.
وتفيــد املعلومــات بأنه بعــد عودة
النجمــة إلى لبنان وهــي تقيم في
العاصمــة بيروت ،اكتشــفت أنها
حامل ،وأخبرت الزوج باخلبر السعيد

الذي تعيش بعد زواجها السابق.
واحترمــت رويــدا رغبة زوجهــا ،لكنها في
الوقــت نفســه ق ّررت الكشــف عــن خبر
االرتباط الرســمي واحلمل فــي خُ طوة غير
متوقعة ،وبخاصــة بعد أن ســ ّرب البعض
اخلبر عبر بعــض مواقع التواصل االجتماعي،
إذ سارعت هي إلى توضيح الصورة ،وبخاصة
إثر تأكيدات تفيد بأن زوجها سوري اجلنسية،
ووضعت النقــاط على احلــروف ضمن إطار
زواجها ،وأصبحت هي املصدر األساسي لتلك
املعلومة.
وأوضحت املعلومات أن عطية لن تعتزل الفن،
وإمنا ســتبقى تغني مع احلفاظ على أسرتها
وموضوع األمومــة وغيرها من النواحي التي
تعنيها وحدها في حياتها اخلاصة.

أمل كلوني تكشف :جئنا الى بريطانيا الجئين
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت محامية
حقوق اإلنســان،
أمــل كلونــي ،خالل
خطاب في مهرجان الفنون
" "Luminatoفي تورونتو،
عن حقيقــة وصولها
الجئة إلــى بريطانيا
بعد هربها وعائلتها
من احلرب األهلية
في لبنان.
و شــكر ت
زوجة النجم
ا لعا ملــي

جــورج كلونــي ،احلكومــة
البريطانيــة خــال خطابهــا،
بســبب مدها يد املساعدة لها
وألســرتها ،لكي يعيشوا حياة
آمنــة ويحظوا بتعليــم جيد،
وكذلــك لتحقق مــا أرادته في
حياتها.
وتابعت كلوني قائلة" :أنا ممتنة
لتمكني من دخول بلد أظهر لي
كل التعاطف والدعم ،وأمتنى لو
أن ذلك يحدث في أماكن كثيرة
حول العالم".
وقــام الزوجان مؤخــرا بالتبرع
مببلغ  100ألــف دوالر لـ "مركز

حقــوق األطفــال املهاجرين"،
املؤسســة التــي أخــذت من
جامعة شــيكاغو موطنا لها،
والتــي تقــدم االستشــارات
القانونية لألطفــال املهاجرين
ممن فقدوا أهلهم.
وساعد كل من جورج وأمل في
متويــل ثماني مدارس أنشــئت
ألطفال الالجئني السوريني في
لبنان ،وأعربــا عن عدم قدرتهم
على فصل األطفال الســوريني
عن أهلهم الذين جلأوا بنحو غير
قانوني ،لكي ينالوا رعاية تتوافق
وحقوق الطفل الدولية.

آستون مارتن تطرح
"وحشا" رياضيًا جديدًا
الصباح الجديد  -وكاالت:
استعرضت شــركة آستون
مارتــن مؤخرا ســيارة "DBS
اجلديــدة
"Superleggera
مبواصفات رياضية مميزة.
وجـــاءت هــــذه السيـــارة
بهيكـــل انســيابي شبيـــه
بهيكل سيارات " "DB11لكنه
أخف بـ  75كلغ ،كونه مصنوع

من أليــاف الكربــون اخلفيفة
واملتينة.
كما زودت املركبة مبحرك توربيني
رياضي بـ  12أسطـوانة وسعة
 5.2لترات وعزم  715حصانا ،قادر
علــى زيادة التســارع من  0إلى
 100كلم /ساعــة فـي غضون
 3.4ثانيــة فقــط ،والوصـــول
بالسيارة إلى سرعة قصوى 340

كلم /ساعة.
وطرحــت آســتون مارتــن في
" "DBSاجلديــدة نظامــا فريدا
للفرامــل مصنوع مــن ألياف
الكربــون ،يتميز عــن األنظمة
التقليديــة بقــوة فرملة أكبر
علــى الســرعات العاليــة ،وال
يسبب ارتفـــاع درجــات حـرارة
املكابـح.

