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السجن  76سنة لعصابة
"إتاوات" في بغداد

أكدوا أن غياب السلطة التشريعية ال يؤثر في أعمال بقية السلطات

خبراء :العراق لن يدخل الفراغ الدستوري والحكومة

ستعمل بصالحياتها الكاملة وليس بتصريف األعمال

بغداد  -وعد الشمري:
أكــد خبــراء قانونيــون ،أمس
األحــد ،أن العــراق لــن يدخل
الفراغ الدستوري نتيجة انتهاء
أعمال مجلس الن ّواب ،كما ر ّوج
بعض رؤساء الكتل السياسية
ووســائل اإلعالم مــن دون دراية،
ولفتــوا الى أن غياب الســلطة
التشــريعية ال يؤثــر في أعمال
بقيــة الســلطات ،مؤكدين أن
احلكومة احلالية ســوف تستمر
بصالحياتهــا الكاملــة لغاية
التصويت على أعضاء الكابينة
الوزراية بعد تشــكيل حكومة
جديدة.
وقــال اخلبيــر طارق حــرب في
حديــث إلى "الصبــاح اجلديد"،
إن "احلديــث عن دخــول العراق
في فراغ دستوري بسبب انتهاء
اعمال مجلس النــواب عار عن
الصحة وال يتفق مع الدســتور
نصا ً وروحاً".
وتابع حرب أن "الفراغ الدستوري
يعني الفوضــى وانعدام الدولة
وعدم وجود قوات امنية أو جيش
وهذا قد يتسبب بجرائم وغيرها
من االمور التي هــي خارج اطار
الدولة".
وأشــار إلــى أن " واقــع البالد

يضــم حكومة احتاديــة ووزارات
ومؤسسات دولة وادارات محلية
ومحاكــم وغيرها مــن الدوائر
الرســمية ،وال يتوقــف منهــا
شيء".
ولفــت حــرب إلــى أن "الفراغ
احلالي هــو برملاني نتيجة انتهاء
الــدورة االنتخابية الثالثة وعدم
وجــود نواب يقومــون مبهامهم
التشريعية".
ونــ ّوه اخلبيــر القانونــي إلى أن
"هــذا االمر اعتاد عليــه العراق
وليس بجديد امنا يحصل مع كل
انتخابات تستمر مدة معينة من
دون مجلس النواب".
ويســتغرب حرب من "التهويل
الذي حصل في هذه الدورة على
موضوع غياب مجلــس النواب،
فــي حــن أن الفائزيــن مبجرد
مصادقة احملكمة االحتادية العليا
على نتائجهم سيؤدون القسم
ويتحولون إلى اعضاء في الدورة
املقبلة التي سوف تنعقد قريباً".
مــن جانبــه ،ذكر اخلبيــر اآلخر
محمــد علــي في حديــث إلى
"الصباح اجلديد" ،إن "الدســتور
أورد حالتــن فقــط لتصريــف
االعمال بالنسبة للحكومة".
تتمة ص3

القبض على أحد المتورطين في قضية
"المختطفين الستة" شمالي بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت مديرية االســتخبارات
واألمــن ،أمس األحــد ،القبض
على أحــد املتورطني في قضية
"اخملتطفني الســتة" شــمالي
بغداد.
وقالت املديرية فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه،
إنه "وفق معلومات استخبارية
دقيقــة متكنت مفــارز مديرية
استخبارات وأمن بغداد امليدانية
التابعة الــى املديريــة العامة
جانب من اجللسة االعتيادية جمللس الوزراء

الهيئة القضائية لالنتخابات تؤيد قرار المفوضية بشأن العد والفرز اليدوي جزئيًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلــس القضاء األعلى،
أمــس األحد" ،تأييــد" الهيئة
القضائيــة لالنتخابــات لقرار
املفوضية بشــأن العد والفرز
بي أن
اليدوي "جزئيا" ،في حني ّ

هذا القرار "يتماشــى" مع قرار
احملكمة االحتادية العليا.
وقــال املركــز اإلعالمي جمللس
القضاء اإلعلى في بيان صحفي
تلقت "الصباح اجلديد" نسخة
منــه ،إن "الهيئــة القضائية

لالنتخابــات فــي محكمــة
التمييز االحتاديــة أصدرت قرارا
بتأييــد قرار املفوضيــة العليا
املستقلة لالنتخابات املتضمن
إجــراء العــد والفــرز اليدوي
بالنســبة للمراكز االنتخابية

مسؤول كردي يدعو حكومتي اإلقليم والمركز
الى تحرك سريع للقضاء على بؤر تواجد داعش
تقرير

التي رفعت بشــأنها شكاوى
فقط ،وليــس جميــع املراكز
االنتخابية في عموم العراق".
وأضاف املركــز ،أن "قرار الهيئة
القضائية جاء متاشيا مع القرار
الصــادر عن احملكمــة االحتادية
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 7مليارات و 323مليونا و150ألف دوالر إيرادت الخام للشهر الماضي
بغداد ـ الصباح الجديد:
حققت شــركة تســويق النفط
العراقية "ســومو" إيرادات بلغت
اكثر من ( )7مليارات و( ) 323مليونا
و ( )150الف دوالر ( سبعة مليارات
وثالثمائة وثالثة وعشــرون مليونا
ومائة وخمســون الف دوالر) ،جراء
تصديــر اكثــر مــن ( )105مليون
و( )640الــف و( ) 160برميل( مائة
وخمسة مليون وستمائة واربعون
الفــا ومائة وســتون برميل) من
النفــط اخلام خالل شــهر حزيران
املاضي.
aتقريـر

بلغت اكثر من ( )7مليارات و()323
مليونــا و ( )150الــف دوالر  ،فيما
لم تسجل االحصائية صادرات من
حقول كركوك.
واشــار الــى ان املعــدل اليومي
للصــادرات بلــغ ( )3ماليني و()521
الف برميل.
على صعيــد آخر وبهــدف تأمني
اخلدمات املصرفية لــوزارة النفط
وشركاتها افتتح وزير النفط جبار
علي اللعيبي فرع مصرف التجارة
العراقي " "TBIفي مركز الوزارة.
وقال اللعيبي فــي كلمة له خالل

العليا والقاضــي بإعادة العد
والفرز يدويــا ً باملراكز التي رفع
بشأنها شكاوى فقط".
يشــار الى ان احملكمة االحتادية
اعلنــت ،اخلميــس ( 21حزيران
 ،)2018عن تأييدهــا للتعديل

الثالــث لقانــون االنتخابــات
الذي صوت عليــه البرملان ،في
الســادس من حزيــران اجلاري،
والــذي يتضمــن اعــادة الفرز
اليدوي لنتائــج االنتخابات في
جميع العراق.

انتشال  700جثة للدواعش من تحت
أنقاض العياضية وهناك العشرات غيرها

وزير النفط يفتتح فرعا لمصرف الـ ( )TBIفي مقر الوزارة

أورد هذا بيان لــوزارة النفط تلقت
الصباح اجلديد نســخة منه امس،
وفي البيان نفســه والذي اعتادت
الوزارة إصــداره شــهريا انطالقا
مــن اميانها باطالع الشــعب على
عمليــات التصديــر وااليــرادات
املتحققة منه ،قال املتحدث باسم
الــوزارة عاصم جهــاد ان مجموع
الكميات املصدرة من النفط اخلام
لشــهر حزيران املاضي من احلقول
النفطية في وسط وجنوب العراق
بلغــت اكثــر مــن ( )105مليونا و
( )640الفا و( )160برميال  ،بايرادات

حفــل االفتتاح انها خطوة مهمة
لتوفيــر خدمة مصرفيــة للوزارة
ولشــركاتنا النفطيــة الوطنية
بهدف حتقيــق انســيابية عالية
فــي التعامــات املاليــة  ،والتي
تشكل ركنا أساســيا مهما ً في
االدارة املالية للمشــاريع النفطية
اخملتلفة .واوضح أن التوسع الكبير
في النشــاط النفطي وفي تنفيذ
املشاريع اخملتلفة والتعامل املباشر
مع الشــركات العامليــة ،يتطلب
نشاطا ً ماليا ً ومصرفيا ً مرادفا ً له.
تتمة ص3
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أدان رئيس التحالف الوطني ،السيد
عمار احلكيــم ،التفجيــر اإلرهابي
الذي اســتهدف أمس األحد ،مخزن
صناديــق االقتــراع التابــع ملكتب
مفوضية االنتخابــات في كركوك
وخلف إصابات بني منتسبي األمن.
ونقل بيان ملكتبــه تلقت "الصباح
اجلديد" نســخة منه قولــه "نتاب ُع
بالغ اخلروقــات األخيرة التي
ٍ
بقلــق ٍ
شــهدها ُ
امللف األمنــي وآخرها ما
اعتــداء إرهابي
حصــ َل امس مــن
ٍ
َ
اســتهدف مدين َة اإلخــاء كركوك

حيثُ خ ّل َ
ف عشــرين جريحــا ً أثناء
تعرض مكتب مفوضية االنتخابات
هجوم مزدوج".
إلى
ٍ
وأضــاف إ َّن "هــذا التطــور اخلطير
وما شــهدت ُه املنطقــة اجلغرافية
محافظــات كركوك
الواقعــة بني
ِ
وديالــى وصــاح الدين مؤخــرا ً من
أحــداث را َح ضحيتهــا كوكب ٌة من
أبنــاء محافظتي كربالء املقدســة
ِ
واألنبار على ي ِّد فلول داعش املهزومة
إلثبات
ظالمي
إمنا يد ُل على مسعى
ِ
ٍّ
الوجــود وإربــاك املشــهد وإعادة
الــوراء وال
عقارب الســاعة إلــى
ِ

تداول  17مليار سهم بقيمة

 10مليارات دينار الشهر الماضي
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف املدير التنفيذي لسوق العراق
لالوراق املالية طه احمد ،امس االحد،
ان مؤشر السوق ســجل تداول 17
مليار سهم بقيمة جتاوزت العشرة
مليــارات دينار ،خالل شــهر حزيران
املنصرم.
وقال أحمد فــي بيان صحفي تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منه ،ان
"يوم اخلميــس املوافــق  28حزيران
كانت اخر جلســات شــهر حزيران
 2018فــي ســوق العراق لــاوراق
املالية" .وبني ان "البيانات املتحققة
عن مؤشــرات التداول االوراق املالية
خالل شهر حزيران املاضي ،تشير الى

أن عدد جلسات التداول التي نظمها
السوق بلغت ( )17جلسة ،فيما بلغ
عدد الشــركات املتداولة اسهمها
( )64شــركة مســاهمة من اصل
( )102شركة".
واوضح احمــد ان "عدد االســهم
املتداولة خالل شهر حزيران بلغ اكثر
مــن ( )17مليار ســهم فيما بلغت
قيمة االســهم املتداولــة اكثر من
( )10مليار دينار".
واضاف "بالنسبة الى عدد االسهم
املتداولــة مــن قبــل االجانب في
الشراء ،فقد بلغ ( )912مليون سهم
بقيمة جتاوزت امللياري دينار.
تفصيالت أوسع ص7

الطابع الديني ،بضمنها النمرود
واشور واحلضر".
وبني ان "اليونسكو تسعى حاليا
لضم اثار بابل وبحيرة ساوة الى
الئحة التراث العاملي".
واكــد معلــة ،ان "وزارة التربية
وبالتعــاون مــع وزارة الثقافــة
والتنســيق مــع منظمــة
(اليونســكو) ســتعمل علــى
ترميــم  38مكتبة ومســرحا
وصرحــا فــي جانبــي الكــرخ
والرصافة وترميم معهد الفنون
اجلميلة".
واوضح ،ان "املنظمة تبنت أيضا
مشــروع اســترداد  100قطعة
اثريــة مفقــودة مــن املنطقة
العربيــة عموما ،وأكــدت انها
ســتعمل مع اجلانــب العراقي
علــى اســتردادها بالتعاون مع
اجلهات االقليمية والدولية ذات

ســيما بعد إنهيارِ املشروع اإلرهابي
وإقبال العراق علــى صفح ٍة ملؤها
السياســي ملرحلــ ِة ما بعد
الوئام
ّ
االنتخابات".
وتابع الســيد عمــار احلكيم "نحن
إذ نحذرُ من تنامي هذه النشــاطات
بالقيادات األمنية
نهيــب
اإلجرامية
ُ
ِ
َ
ترصــن اخلطط
علــى
ل
أ ْن تعمــ
ِ
االســتخبارية واالســتباقية لــوأدِ
وتفويت الفرصة
اخملططات احلاقدة
ِ
ِ
على كل من تسو ُل له نفسه األثيمة
العبث بأمن الوطن واملواطن".
تتمة ص3

عمار احلكيم

خروج العراق من قائمة الدول

تبنت استرداد  100قطعة اثرية مفقودة من المنطقة العربية

جامع النوري ومئذنة احلدباء قبل تفجيرها "ارشيف"

لالستخبارات واألمن وبالتعاون
مــع قــوة أمنيــة مشــتركة
مــن إلقــاء القبض علــى احد
اإلرهابيــن املتورطــن بعملية
خطــف املواطنني مــن أهالي
كربالء واالنبار".
وأضافــت ان "ذلــك جــاء بعد
ورود معلومات عــن تواجده في
منطقة الراشدية شمال بغداد
حيث قام بقتل ()6أشخاص من
املغدورين".
تتمة ص3

الحكيم يصف تفجير كركوك بالتطور الخطير
ّ
ويحذر من تنامي النشاطات اإلجرامية

اليونسكو تعتزم إعمار مئذنة الحدباء وجامع النوري وترميم  38مكتبة وصرحا علميا
بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة التربية عن قيام
منظمــة التربيــة والثقافــة
(اليونســكو) التابعــة لــأمم
املتحــدة ،قريبا ً بإعمــار مئذنة
احلدباء وجامع النوري في املوصل
وترميــم  38مكتبة ومســرحا
وصرحا علميا في جانبي الكرخ
والرصافة ،وتسعى الى ضم آثار
بابــل وبحيرة ســاوة مبحافظة
املثنى الى الئحة التراث العاملي.
وقــال األمــن العــام للجنــة
الوطنيــة العراقيــة للتربيــة
والثقافة والعلوم حسنني فاضل
معلة في تصريــح صحفي ،ان
"(اليونســكو) ستباشــر قريبا
مبشــروع اعمار مئذنــة احلدباء
وجامع النوري مع توثيق االضرار
التي تسببت بها عصابات داعش
االرهابية لالبنية واملنشــآت ذات

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت محكمــة جنايات الكرخ
املتخصصــة بقضايــا اإلرهاب
حكما بالســجن ( )76سنة على
متهم وأفــراد عصابته لقيامهم
بابتــزاز املواطنني وأخــذ اإلتاوات
منهم.
وقــال املتحدث الرســمي جمللس
القضــاء األعلــى القاضي عبد
الســتار بيرقدار فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نسخة منه ،إن
"محكمة جنايات الكرخ املعنية
بقضايا اإلرهــاب أصدرت حكما
بحق أفراد عصابــة قامت بابتزاز

مواطنــن من أصحــاب مكاتب
الدالليــة وأصحــاب املولــدات
األهلية وإجبارهم على دفع مبالغ
نقدية طائلة وبصــورة دورية كـ
(إتاوات)".
وأشــار بيرقدار الى ،أن "املتهمني
يقومون بتفجير منازل ومركبات
املواطنني بواسطة عبوات محلية
الصنع في حالة عدم دفعهم".
وأضاف أن "احملكمة صدقت أقوال
املتهمني ومازالت هناك شكاوى
قيد التحقيق ضد أفراد العصابة
فــي حــوادث أخــرى مبنطقتي
الدولعي واحلرية".

العالقة "،الفتــا الى ان "الهيئة
العامــة لالثار والتــراث اصدرت
الئحة عــن فقــدان  94قطعة
اثرية عراقية ســرقتها عصابات
داعــش االرهابية مــن متحف
املوصل ،اذ ادرجت ضمن مشروع
االسترداد".
واشــار معلة الــى ان "منظمة
اليونســكو ،اجنــزت العديد من
املشــاريع التي تخدم العملية
التربوية في العراق ،منها مشروع
تطوير املناهج العراقية وتدريب
املعلمني ومشــروع محو االمية
وانشاء املركز الوطني للمناهج
ومشــروع اصــاح التعليــم
والتدريب التقني واملهني ،منبها
على االستعداد لتوقيع املرحلة
الثانية ملشروع {علم طفال} بعد
اجناز مرحلته االولى".
تتمة ص3

الخاضعة لرصد ومتابعة
العمل المالي الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنــك املركزي العراقي،
أمس األحــد ،خــروج العراق
بشــكل رســمي من قائمة
الدول اخلاضعة لعملية الرصد
واملتابعة مــن قبل مجموعة
العمل املالي الدولية.
وقال البنــك املركزي في بيان
تلقــت "الصبــاح اجلديــد"
نســخة منه ،إن "مجموعة
العمل املالــي الدولية FATF
أعلنت رســميا خروج العراق
من منطقة املتابعة".
وأضــاف البيــان ،أن ذلك جاء
بســبب ما حققــه "البنك
املركــزي العراقــي ومكتــب
مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهــاب من تقــدم كبير في
حتسني ومعاجلة أوجه القصور

والســتيفائه جميع التزاماته
اجتــاه توصيــات مجموعــة
العمــل املالــي ومعاجلــة
متطلبــات اســتيراتيجية
مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهــاب التي أعدهــا البنك
املركــزي العراقــي فضال عن
تشريع قانون مكافحة غسل
االموال رقم 39لســنة2015
وإصدار التعليمات والضوابط
وتأســيس مجلس مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب
وكذلــك جلنة جتميــد أموال
االرهابني".
واختتم بيان البنــك بالقول،
"وبهذا لم يعد العراق يخضع
لعملية الرصــد واملتابعة من
قبل مجموعــة العمل املالي
الدولية ."FATF
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شؤون عراقية

ّ
يحضر لعمليات أوسع في المناطق المتنازع عليها
قال إن تحركاته ازدادت وهو

مسؤول كردي يدعو حكومتي اإلقليم والمركز

الى تحرك سريع للقضاء على بؤر تواجد داعش

خطاب التأثير !
تختلف مضامني اخلطــاب املوجه الى
اجلمهور ويختلف احملتوى تبعا للظروف
السياسية واالمنية واالقتصادية التي
حتيط باملشهد العام الية دولة والميكن
القــول ان كل مــن يتولــون املناصب
واملســؤوليات في اي محفــل قادرين
بالضرورة علــى صياغة خطاباتهم مبا
ينســجم وتوجهــات اجلمهورفهناك
الذي يفتقــد املؤهالت والقــدرة على
اختيار الكلمات املناســبة وهناك من
تنقصــه البالغة وهناك من يفشــل
في اختيــار الزمان واملــكان في اللقاء
وهنــاك من اليفلــح بانتقــاء االفكار
وهناك مــن هو محتاج الــى تقدمي يد
العون واملساعدة في عملية التسويق
السياســي في كل مراحلها ولالسف
مثلت التجربة السياســية في العراق
حتديــا كبيرا للكثير من السياســيني
الســباب متعددة ابرزهــا افتقار عدد
كبيــر منهم الــى النضج فــي هذه
التجربة فيما تعكز القسم االخر على
تاريخه ونضاله ضد النظام الســابق
مــن دون ان يحوز نفــاط التأثير فعمد
الكثير منهــم الى االكتفــاء بعرض
ســيرته الذاتيــة كمعــارض للنظام
الســابق امــام العراقيــن ومحاولة
التأثير بهــم من خالل هــذا املفصل
اليتيــم من دون االستشــهاد او تقدمي
اي نتاج سياســي في مجــاالت احلياة
اخملتلفة ولرمبا تتصاعد خطورة افتقاد
املسؤولني في العراق الية ثقافة او وعي
في مجاالت خطابات اجلمهور مع تولي
قســم منهم دفة القيــادة في مراكز
حساسة سواء اكان ذلك في السلطة
التنفيذية او التشــريعية او املناصب
االمنيــة واالقتصادية االخــرى حينها
تتفاقــم الكثير من املشــكالت جراء
فشــل هؤالء في التعاطــي والتفاعل
مع الرأي العام ويبرز ذلك بشكل جلي
في اثناء االزمــات واملواقف واللحظات
الصعبة وخالفا ملــا يتامله الناس من
القادة واملسؤولني من قدرة على تهدئة
الشارع وبث رسائل الطمأنينة بتخبط
الكثيرون في خطاباتهم ويبدو االرتباك
والتوتر في محيياهم وترصد عدسات
التلفزة مظاهر الضعف والفشــل في
ادائهم ويصبــح الكثير منهم محط
ســخرية وتندر واســتهزاء في موتقع
التواصــل االجتماعي وهنــا ميكن ان
نوجه اصابع االتهام الى مكاتب االعالم
والعالقات العامة املنوط بها مساعدة
االحــزاب والكيانات واملســؤولني في
شــتى مواقعهم احلكوميــة واحلزبية
في التسويق االعالمي مبا يحقق التأثير
في الرأي العام وهؤالء لهم قصة اخرى
تنســجم مع االستســهال واالرجتال
فــي اختيارهم كناطقني رســميني او
متحدثني صحفيني من دون التمحيص
بقدراتهــم ومؤهالتهم ممــا يؤدي في
النهايــة الــى اســتجالب الفوضى
والفشل للمســؤول واملؤسسة التي
ينتمي اليها في ان واحد وفي التجربة
العراقية امثلة كثيرة نســتدل منها
علــى اخفــاق الكثيرين فــي اختيار
وتوجيه خطاب التأثير في الرأي العام .

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اكــد مســؤول رفيع املســتوى
في املناطــق املتنــازع عليها بني
محافظة املوصــل واربيل ارتفاع
اعــداد ارهابيــي داعــش ،واعادة
تنظيم صفوفــه حتضيرا الطالق
عمليــات عســكرية واســعة
ضــد قــوات اجليــش العراقــي
والبيشمركة.
وقــال احمد زاكه مســؤول مركز
تنظيمات االحتاد الوطني في قضاء
كوير التابــع حملافظة املوصل ،في
تصريح للصباح اجلديد ،ان حتركات
عناصــر تنظيم داعــش االرهابي
باتــت ملحوظة وهــي تتركز في
مناطــق اجلزيرة والقــرى التابعة
لناحية الكوير وقراج ومنرود.
وتابــع زاكــة ان تنظيــم داعش
منشــغل باعادة تنظيم صفوفه
االن وله حتركات دائمة ومســتمرة
في تلــك املناطــق ،واردف انه لم
ينفذ اية عمليات عســكرية في
تلك املناطــق التي يتحــرك بها
مبحافظة نينوى وصوال الى قضاء
احلويجة وجبال حمرين ،مشــيرا
الى ان اعداده ارتفعت خالل الفترة
االخيرة مــن  25عنصــرا ارهابيا
الى اكثر مــن  150وبات وجودهم
وحتركاتهم امرا واقعا ً يراه سكان
القرى بنحو واضح.
وقــال زاكــة ان ارهابيــي داعش
يتحركون في مناطق التماس بني
قوات اجليش والشــرطة االحتادية
وقوات البيشــمركة ،في املناطق
املتنــازع عليها بنواحــي النمرود
وقــراج وبعــض القــرى العربية
والكرديــة املهجورة فــي قضائي
مخمور والكوير.
وتابــع ،ان عشــرات العائالت من
سكان تلك املناطق من كرد وعرب
وغيرهم مــن القوميات نزحوا عن
قراهم تخوفا من ان ينفذ عناصر
داعش عمليات عسكرية ضدهم،
على غــرار العمليــات االرهابية

زاكة :ارهابيي داعش
يتحركون في مناطق
التماس بين قوات
الجيش والشرطة
االتحادية وقوات
البيشمركة ،في
المناطق المتنازع عليها
بنواحي النمرود وقراج
وبعض القرى العربية
والكردية المهجورة
في قضائي مخمور
والكوير

مخلفات داعش بالقرب من قضاء كوير التابع حملافظة املوصل (أرشيف)
التي اســتهدفت قرى الكاكئية
في اطراف قضاء داقوق مبحافظة
كركوك.
واضاف ،ان قــوات اجليش العراقي
ســحبت بعض وحداتها القتالية
من تلــك املناطق بعــد انخفاض
حدة التوتر بني قوات البيشمركة،
عقــب احــداث  16اكتوبــر عام
 ،2017وان القــوات املتبقية ليس
لديهــا القــدرة القتاليــة على
تنفيذ عمليات هجومية في تلك
املناطق.
وحذر زاكه من اســتعداد ارهابيي
داعش لتنظيم صفوفهم والقيام
بعمليات واســعة مع حلول شهر
تشــرين االول املقبــل الحتــال

بعــض القرى واملناطق الرئيســة
في املناطــق املتنــازع عليها ،اذا
لــم تتــدارك حكومتــي االقليم
واحلكومــة االحتادية ذلك وتقومان
بتنفيــذ عمليــات عســكرية
مشــتركة لتطهير تلك املناطق
من بقايــا التنظيم االرهابي الذي
يســتعني مبقاتلني من جنسيات
اجنبيــة .وكان تنظيــم داعــش
االرهابــي قــد صعد فــي االونة
االخيرة من حدة عملياته االرهابية
في بعض النواحي والقرى التابعة
حملافظة كركــوك وديالى واملوصل،
مستهدفا املدنيني وسكان القرى،
من شــتى القوميــات واملذاهب،
في مســعى الحــداث الفوضى

واستهداف االمن واالستقرار.
قائد في جهــاز مكافحة اإلرهاب،
الفريــق الركــن عبــد الوهــاب
الســاعدي ،قال بــدوره ،إن هناك
أطرافــا وجهات سياســية حتاول
استغالل احلوادث األخيرة لتحقيق
أهداف ومصالح خاصة بها ،مبينا
أن «داعش كتنظيم مســلح لم
يعد ميلك مقار ومواقــع ودواوين،
وان ما تبقى منه مجرد مجموعات
محدودة جدا.
ونقلت وكالــة األنباء األملانية ،عن
الســاعدي إنه «برغــم محدودية
هذه العناصــر وعملياتها ،إال أنها
تســعى إلحــداث أكبر قــدر من
الصدمة بالشارع العراقي ...حيث

االتحادية تؤكد وجوب التزام مجالس المحافظات
بالسياقات العامة لمجلس الوزراء
بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت احملكمــة االحتاديــة العليا،
أمس األحد ،وجــوب التزام مجالس
احملافظات بالسياقات العامة جمللس
الوزراء ،الفتة إلــى ان موافقة الوزير
اخملتــص علــى تعيني من يشــغل
املناصــب العليا فــي احملافظات ال
يتعارض مع الدستور.
وقال املتحدث باســم احملكمة إياس
الســاموك في بيان تلقت «الصباح
اجلديد» نســخة منــه ،إن «احملكمة
االحتاديــة العليا عقدت جلســتها
برئاســة القاضي مدحــت احملمود
وحضور القضــاة األعضــاء كافة

تقـرير

ونظــرت فــي دعوى الطعــن بعدم
دستورية الفقرة ( )1من البند (ثانياً)
مــن املــادة ( )4من قانــون التعديل
الثالث لقانون احملافظات ،املتضمنة
وجوب موافقة الوزير على تعيني من
يشغل املناصب العليا في احملافظة
أو رفضهــا اذا كانــت الشــروط
للمرشح غير متوفرة فيه».
وأضــاف الســاموك ،أن «احملكمــة
االحتاديــة العليا وجــدت أن النص
موضــوع الطعــن ال يتعــارض مع
أحكام الدســتور ذلك أن الشــروط
الواجــب توفرهــا في املرشــحني
للمناصــب العليــا فــي احملافظة

تتطلــب التنســيق مــع احلكومة
االحتادية التي وضعت تلك الشروط،
كما أن موافقة مجلس الوزراء على
ذلك ســياق متبع بالنســبة ملن هو
بدرجة مديــر عام ،فاعلــى لذا فأن
النص موضوع الطعن ال يتعارض مع
احكام الدستور».
وأشــار الســاموك ،إلى أن «املدعي
 وهــو رئيــس مجلــس محافظةميســان /اضافة لوظيفته  -طعن
في دعواه أيضا ً بعدم دستورية املادة
( )11من قانون التعديل التي تقضي
بالتزام احملافظة بالسياقات العامة
التي يرسمها مجلس الوزراء».

تركــز هذه العناصــر على تنفيذ
عمليات خطف وقتل ملدنيني عزل
من مناطــق حدوديــة ونائية في
أغلب األوقات من أجل إيهام الناس
بأن التنظيم مستمر وله وجوده».
الساعدي شدد في الوقت نفسه
علــى أن «أي مراقــب للمشــهد
العراقي يدرك أنــه ال ميكن فصل
الوضع السياســي بتجاذباته عن
الوضع األمني» ،مشــيرا إلى عدم
اســتبعاده جلوء بعــض الكيانات
السياسية ،وما يتبعها من فصائل
للتضخيــم من خطر داعش لتبرر
استمرار متسكها بالسالح.
وكان تقرير لصحيفــة «األخبار»
اللبنانيــة قــد اوضــح أن «دولة

اخلالفــة» التي اسســها تنظيم
داعش االرهابي في سوريا والعراق
أصبحت جزءا من املاضي ،واقتصر
وجودها علــى بقــع صغيرة في
ســوريا ،كما في العراق ،في وقت
تبعــت «دولــة اخلالفــة» في أوج
قوتهــا ،خمســة وثالثــون والية
تســعة عشــر منها في العراق
وسوريا ،خسر معظمها في العام
األخير.
وأضاف التقريــر ،أنه وعلى امتداد
الســنوات األربع من عمر احتالل
داعــش واعــان ما اســماه دولة
اخلالفة ،دفعت البلــدان تكاليف
باهظة مــن دم ونــزف اقتصادي
وعسكري ودميوغرافي.

الحكومة تحيل اتفاقية النقل الجوي
مع السعودية الى البرلمان المقبل

بغداد -الصباح الجديد:
اعلنت االمانة العامة جمللس الوزراء امس االحد ،ان
مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تصديق
اتفاقية النقــل اجلوي بني حكومــة جمهورية
العــراق وحكومة اململكة العربية الســعودية
املوقع عليها في الرياض في اذار املاضي.
واشــار بيان لألمانــة تلقت «الصبــاح اجلديد»
نسخة منه ،الى “إحالة مشروع قانون االتفاقية
الى مجلس النواب اســتنادا ً الى احكام املادتني
( /61اوال ً و /80ثانياً) من الدستور”.
وكانت وزارة النقل العراقية ،قد وقعت في وقت
ســابق اتفاقية مع نظيرتها الســعودية بشأن
النقل اجلوي لتعزيز املالحة بني البلدين.
وقالت الــوزارة إن وزيــر النقل كاظــم فنجان

احلمامي وقع االتفاقية في العاصمة السعودية
الرياض ،مع نظيره السعودي نبيل العامودي.
وأوضحــت الــوزارة ،أن «االتفاقية من شــأنها
تفعيل تسيير الرحالت اجلوية للنواقل الوطنية
وشــركات الطيران األخرى بني البلدين بشــكل
أكبر».
وتأتي االتفاقية ،بحســب وزارة النقل العراقية،
في إطار انفتــاح بغداد مع دول العالم ،مبا يخدم
املصالح االقتصادية والتجاريــة للبلد ،وكذلك
تســهيل إجــراءات ســفر املواطنــن من أجل
الدراسة والعالج وبقية اجملاالت األخرى.
وكانت بغداد والريــاض قد وقعتا مذكرة تفاهم
في أكتوبر املاضي ،لتسيير رحالت جوية متبادلة
بني البلدين ،وذلك ألول مرة منذ  25عاما.

يسعى لإلسراع بإنجاز ملفات األحداث

االدعاء العام يحسم قضايا األطفال «كريمي النسب» في نينوى
نينوى ـ إيناس جبار:

اهتم االدعاء العام في نينوى بحسم
ملفات شــريحتي األطفال «كرميي
النســب» واألحــداث مــن ضحايا
اإلرهــاب وذلــك من خــال القيام
بالكشــف امليداني علــى أمكنة
إيوائهــم واتباع الطــرق القانونية
فــي وضعهــم في تلــك األمكنة
للمحافظة عليهم واحتضانهم.
وقال القاضي نعمان ثابت حســن
رئيــس االدعــاء العــام بنينوى في
تصريــح لـ»القضــاء « إن «االدعاء
حرص بشــكل جدي وفعــال على
احملافظــة علــى األطفــال (كرميي
النســب) ممن فقــدوا ذويهم خالل
معــارك الشــرف التي جــرت في
حتريــر محافظة نينوى مــن براثن
العصابــات اإلرهابية ،وكذلك البت
بقضايا األحداث املتورطني باألعمال
اإلرهابية او اجلنائية».
وأضاف حسن أن «االدعاء العام قام
بزيــارات ميدانية إلــى أمكنة إيواء
األطفال ومنهــا دار الدولة لرعاية
الزهور التابع إلــى ذوي االحتياجات
اخلاصة ووجد  30طفــا أعمارهم
تبلغ من يوم واحد الى ست سنوات،
وكذلك زيارة إلــى دار البراعم الذي

يضــم  9من األوالد من عمر  6ــ 18
سنة ،كما زار قسم الطفولة الذي
يضــم  30طفال ،كما يســعى حلل
مشكالت أعداد أخرى منهم».
ولفت حسن إلى أن «اغلب مشاكل
هؤالء األطفــال والصبيان تنحصر
في عدم العثور على ذويهم ســواء
من مجهولي النســب او ممن فقدوا
ذويهم وعدم استحصال أمر قضائي
إليداعهم فــي الــدار املعنية ولم
تنظم لهــم أوراق حتقيقية خاصة
بكل حالة بغية الســعي للتوصل
إلى ذويهم مما يؤثر سلبا على األوالد
ونفسياتهم في املســتقبل وهي
مســؤولية قانونية على دار اإليواء
وان كانت رسمية».
وعلى صعيد متصل أشــار حسن
إلــى أن «االدعــاء العام شــخص
املشــكالت واألســباب التي تقف
حائال أمــام البت فــي الكثير من
قضايا األحداث املوقوفني على ذمة
قضايــا مختلفة ،ومنهــا صعوبة
االتصال بذوي املوقوفني بسبب حالة
النــزوح اجلماعي من املــدن وتغيير
أمكنة الســكن وخاصة للمنتمني
إلــى عصابات «داعــش» اإلرهابية،
وكذلــك قلــة مــاكات مديريــة
شــرطة األحداث املشــكلة حديثا
وافتقارهــم الى الكفــاءة واخلبرة،

وأيضا توقف اجنــاز وتنفيذ العديد
من القرارات على إجابة مؤسسات
حكومية مختلفــة وحتديدا في ما
يخص عائالت ينتمــي أفرادها الى
العصابــات اإلرهابيــة وتأخر ورود

اإلجابات أمام إنــكار الكثير منهم
للتهم املوجهة اليهم».
وتابع «من األســباب فقــدان هوية
األحوال املدنية ألغلب املتهمني عند
االعتقال من قبــل اجلهات األمنية

ومضي مــدة طويلة على االعتقال،
ووجود أســباب عديدة للنقض في
محكمة املوضــوع واغلبها لوجود
نقص فــي أوراق القضايا» ،مبينا ً أن
«نقص أمكنة االحتجاز واإليداع تعد

من األسباب املهمة أيضا في تأخير
البت بقضاياهــم مع قلة املالكات
املتخصصة في البحث االجتماعي
والطــب النفســي وعــدم التفرغ
لدوام يــوم بكامله أو اإلقامة خارج
احملافظة» ،الفتا ً إلى «وجود تنسيق
مشترك بني االدعاء العام ومحكمة
حتقيق نينــوى ومحكمــة حتقيق
اإلحداث لتذليل تلك املشــكالت».
وأكد القاضي نعمان ثابت حســن
أن «االدعــاء العام ميــز العديد من
القضايا التي حكمت فيها محاكم
نينوى وكان في تلك احلكام خروقات
قانونية» ،مشــيرا إلــى إن «من بني
تلك القضايا إطالق سراح متهمني
بقضايا إرهابية بكفالة مالية رغم
خطورة أفعــال املتهمني املتضمنة
انتحــال صفــة رجال امــن وإبالغ
الدواعش عن امرأة بأنها من مذهب
معني لغرض قتلها وإطالق ســراح
متورطني بجرائم قتل ،ومتكنت من
رد الدعــاوى وفرد دعوى خاصة بهم
على وفق إحكام املــادة الرابعة 1 /
من قانــون مكافحة اإلرهاب» ،الفتا ً
إلى أن «غاية القضاء وهدفه حتقيق
العدالة واستتباب األمن ورد حقوق
املشتكني ألصحابها».
من جانبه ،قال القاضي طارق حازم
احليالي نائــب املدعي العام حملكمة

حتقيق نينــوى أن «رئاســة االدعاء
العام تبذل جهودا ً مكثفة لتطبيق
العدالة بحــق اإلرهابيني املتورطني
بجرائم قتــل وتشــريد املواطنني
وتهديد السلم اجملتمعي كون اغلب
القضايا املعروضة حاليا هي اخلاصة
باملادة أربعة إرهاب ،وعبر اللجوء إلى
التدخل التمييزي في القضايا التي
يوجد فيها خروق قانونية».
وافاد احليالي بــأن «جميع القرارات
التي يصدرهــا القضاة تعرض على
نائب املدعي العام الذي يكون بدوره
كافال لضمانات املتهم القانونية»،
الفتا الى إن «االدعاء العام يحتفظ
بقوائــم وقاعــدة بيانــات إضافة
لسجالت خاصة باملتهمني».
ويلفــت احليالــي الــى أن «قضايا
اخلطــف واالبتــزاز املالي ،ســيما
للمواطنني األثرياء من القضايا التي
أفرزتها احلرب في املوصل إضافة إلى
قضايا اإلرهاب وكذلك دمج العمل
بني الساحل األيسر واألمين نتج عنه
زخم كبير في القضايا» ،مشيرا إلى
«ورود دعاوى كرميي النســب واآلثار
واخلطــف واجلرائم املنظمة وجميع
القضايــا التــي يشــملها قانون
العقوبــات العراقي إضافة لإلرهاب
جميعها تعرض على االدعاء العام
كونه غير مختص نوعيا بالقضايا».
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القوات العراقية من قبضة داعش تشكو اإلهمال القاتل
آخر مدينة حررتها

 5مليارات دينار
لمعالجة ُ
شح المياه

انتشال  700جثة للدواعش من تحت أنقاض
العياضية وهناك العشرات غيرها
نينوى ـ خدر خالت:
في الثالثني من آب /اغســطس
 2017أعلنــت القوات العراقية
املشــتركة عن التحرير الكامل
ملدينــة العياضيــة وطــرد
عصابات داعش االرهابية منها
ـ كآخر مدينة عراقية شــهدت
معركة كبيــرة بــن اجلانبني،
وبعد انتشــال نحــو  700جثة
داعشــية من مركز العياضية،
نصفها تعــود الرهابيني اجانب،
ووجود العشــرات مــن اجلثث
لقتلــى داعش في قــرى قريبة
من محيطها ،لكــن املدينة ما
زالت خالية من سكانها وليس
هنالك اية بوادر لعودة ســريعة
للحياة الى هذه املدينة املدمرة
بنحــو  50%والتــي كان عــدد
ســكانها يبلغ  16الف نسمة
ضمــن  7االف عائلــة اغلبهم
يتوزعون على مــدن في اقليم
كردســتان وبقية انحاء العراق
كنازحــن ومهجريــن الى اجل
غير معلوم.
يقــول الناشــط حكمت عبد
الرحيــم ،وهــو مــن اهالــي
العياضيــة ويعيــش نازحا في
محافظة كركــوك في حديث
الى مراســل "الصباح اجلديد"
ان "مدينتــي االن خاويــة من
ســكانها وال احد يقبل باجمليء
للعيــش فيها ،بســبب الدمار
الهائل الذي اصابهــا في اثناء
عمليــات التحريــر ،علمــا ان
االغلبية يتمنــون العودة اليها
اليوم قبــل الغد ،لكن االمنيات
شــيء والواقع شــيء اخر ،مع
االشــارة الــى ان الكثيــر من
العائــات تذهــب للعياضية
ويقومــون بتنظيــف منازلهم
والعودة من حيث اتــوا ،النه ال
تتوفر ايــة خدمــات فيها حلد
االن".
واضــاف "العياضيــة منكوبة

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافــق مجلــس الــوزراء ،أمس األحــد ،على
تخصيــص  5مليارات دينار ملعاجلة الشــحة
املائية.
وقالــت األمانة جمللس الوزراء فــي بيان تلقت
"الصباح اجلديد" نســخة منــه ،إن "مجلس
الوزراء وافق على قيام وزارة املالية بتخصيص
مبلغ خمســة مليارات دينار الــى وزارة املوارد
املائيــة مــن احتياطي الطــوارئ لعام 2018
لغرض معاجلة الشحة املائية".
واضافــت ان "قــرار اجمللس جاء متاشــيا ً مع
توجهات احلكومــة بتوفير أفضــل اخلدمات
للمواطنني".

ناشط من مدينة
العياضية :مدينتي االن
خاوية من سكانها وال
احد يقبل بالمجيء للعيش
فيها ،بسبب الدمار
الهائل الذي اصابها في
اثناء عمليات التحرير،
علما ان االغلبية يتمنون
العودة اليها اليوم قبل
الغد ،لكن االمنيات شيء
والواقع شيء اخر ،مع
االشارة الى ان الكثير من
العائالت تذهب للعياضية
ويقومون بتنظيف
منازلهم والعودة من
حيث اتوا

العراق يتعرض ألقوى
موجة حر بدءا من
اليوم

جانب من معارك حترير املدينة

فعــا ،واهلهــا ســيعودون
تدريجيــا ،لكــن هــذا يتطلب
توفير شــروط العيش البسيط
كاملاء والكهرباء ،ورغم ان بعض
الدوائر اخلدميــة بدأت اعمالها
وهنالك فرق مــن البلدية واملاء
والكهربــاء واملركــز الصحي
ومركز للشــرطة ،لكن نسبة
الدمار كبيــرة وهنالك مخاوف
من وجود مقذوفات حربية غير
منفلقة او احزمة ناســفة في
اطــراف البلدة ،النــه مت االعالن
عن تطهيــر مركز املدينة ،لكن
ما زال هنالــك مخاطر وعبوات
ناسفة واحزمة وعشرات اجلثث
لقتلى داعش في القرى القريبة
مثل قرية الراعــي وطولة باش

مجلس الوزراء يخصص

اجملاورتــن للعياضيــة ،وميكن
مشــاهدة بقايــا تلــك اجلثث
بالعني اجملردة".
منوهــا الى ان "جهــود اجلهد
الهندســي كانــت كبيرة جدا
فــي تطهير مركــز العياضية
مــن جثــث الدواعــش ومــن
املواد املشــتبه بها كالعبوات
واالحزمة الناســفة ،لكن هذا
يعد خطوة اولى وبسيطة نظرا
لهول الكارثة وفداحة اخلسائر
في مدينتنا ،حيث اغلب الطرق
مغلقة باالنقاض ونسبة الدمار
تصل الى  50%في البيوت سواء
التضرر اجلزئي او الكلي".
وتقــع العياضيــة شــمال
غــرب املوصل بنحــو  65كلم،

ويســكنها اغلبية مطلقة من
التركمان السنة ،واعلن مجلس
النــواب العراقــي العياضيــة
كمدينــة منكوبة في االول من
اذار/مــارس من العام احلالي الى
جانب بلدات اخرى في محافظة
نينوى.
يقول الناشــط حكمت ان "اي
طرف لم يساعد اهل العياضية
ولم يشــجعهم على العودة،
وهي مدينة مهملــة بالكامل
برغــم مضي نحو عــام كامل
على حتريرها".
وتابــع "مــن اكبر املشــكالت
التــي ســتواجهها العياضية
فــي املســتقبل القريــب هي
مشــكلة عائــات الدواعــش

من ابنائهــا ،حيــث ان جميع
العشــائر يرفضون عــودة تلك
العائالت ،النهم السبب الرئيس
في دمارها ،و هم من اســتقبل
الدواعش االجانــب في البلدة،
وارتكبوا مجازر وجرائم وشوهوا
اســم مدينتنــا ،وعليهــم ان
يدفعوا ثمن جرائمهم بطريقة
او باخرى".
وحول ما يريده االهالي من امور
تشجع عودتهم ملدينتهم يقول
محدثنا "هنالك شــروط اولية
منها ،تعويض االهالي املتضررة
بيوتهم باملبالغ املالية باســرع
وقت ممكــن ،تعويــض االهالي
بالكرافانات او مبجمعات سكن
مؤقتة ،ترميم الشوارع والقناطر

التي تربــط العياضية بتلعفر،
والعياضية بزمــار ،والعياضية
مبنطقــة عوينات ،ونحن نحتاج
الــى مســاعدة املنظمــات
الدوليــة لناحيــة العياضيــة
بجميــع االشــياء الن املنطقة
منكوبــة ،ونطالــب محافظ
نينــوى الذي لم يزر الناحية حلد
االن بزيــارة واحدة للوقوف على
وضعهــا واحتياجاتها ،و ضرورة
تخصيص ســيارات اطفاء عدد
 ،3كما نطالب بتحسني الواقع
الصحي في الناحية وتنســيب
كــوادر طبيــة متخصصة في
مركز العياضية الصحي".
يتبع اجلزء الثاني واالخير

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع راصد جوي ،موجـة حـر شديدة هـي األقوى
هـــذا الصيف اعتبارا ً من اليوم االثنني وتستمر
أليام طويلة ودرجات احلرارة تتجاوز الـ 50درجة في
مناطق واسعة.
وقال علي املوسوي في صفحته على الفيس بوك
"يتوقع بعد مشيئة اهلل أن تتأثر البالد اعتبارا ً من
اليوم االثنني واستمرارا ً لـفترة ليست بالقصيرة
مبوجة حـــر هـــي األقوى واألشد هذا الصيف إذ
ستســلك درجات احلرارة مســارا ً تصاعديا ً حتى
تتجاوز الـــ 50درجة في كافــة املناطق اجلنوبية
وبعــض املناطق الوســطى ،وتتجاوزهــا رمبا في
مناطق منهـــا واســط وبابل أما في العاصمة
بغداد فســتصل خالل ذروة املوجــة لـ 49درجة
مئوية".
وأضــاف "حتــى املناطــق الشــمالية كافة لن
تكــون مبنأى عن إرتفاع درجات احلرارة اذ ســتتأثر
هي األخرى مبوجة احلر ولكن بشــكل أقل بقليل
من مناطق الوســط واجلنوب وستتجاوز درجات
احلرارة حاجــز الـ 47درجة مئوية وتشــمل أربيل
والســليمانية ومناطق شمال غرب املوصل على
الرغم من انها مناطق جبلية ما يعني ان األجواء
ستكون فيها شديدة احلرارة أيضاً".
ولفت الى ان "ذروة املوجــة احلارة يتوقع ان تكون
يومــي الثالثــاء واألربعاء املقبلني اذ ستســجل
العاصمــة بـــغداد درجات حرارة تقـــارب الـ50
درجة مئوية ،واملوصــل  49درجة ،كذلك هو احلال
بالنسبة الى كركوك ( 49درجة) ،والبصـــرة 51
درجة ،وكـــربالء  49درجة ،وبعـــقوبة  49درجة،
وتكـريت  48درجة ،وأربيل  48درجة ،والسليمانية
 47درجة ،والنجـف  50درجة ،والناصرية  52درجة،
والديوانية  51درجة ،والرمـادي  49درجة ،والعـمارة
 51درجة ،والسماوة  50درجة ،والكــوت  52درجة،
وبابل  51درجة ،وزاخو  45درجة".

ميسان تنفي حدوث اصابتين فيها

خلية االعالم الحكومي :ال مخاوف من انتشار مرض الحمى النزفية

بغداد-الصباح الجديد

أكــدت خلية االعــام احلكومي ،امس
االحد ،عــدم وجود مخــاوف من مرض
احلمى النزفية ،مشــيرة الــى ان هناك
"مبالغات" في تناول االمر.
وقالت اخللية في بيــان تلقت ،الصباح
اجلديد نســخة منــه ،إن "تقارير وزارة

الصحــة تؤكد ان هناك ســبع حاالت
شــخصت في العراق منذ بداية العام
احلالي خمس منها أدت الى الوفاة وحالة
متاثلت للشفاء واُخرى قيد العالج".
واضافــت اخلليــة" ،وحســب بيانات
منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة
ان هذا املرض هو من األمراض املتوطنة

في العراق والدول اجملاورة منذ ســنوات
طويلة اذ شخصت اول حالة في العراق
عــام  1979ومنذ ذلك التاريخ تســجل
إصابات فــي عدد من محافظات العراق
مبعدالت مســيطر عليها ،كما تسجل
حــاالت مقاربة في الــدول اجملاورة االمر
الذي ال يجعله يصنف كوباء".

وبينت اخللية ،أن "التقارير املتخصصة
تؤكــد ان هــذا املــرض ،مــن األمراض
املشــتركة بــن االنســان واحليوانات
املصابــة وينتقل من شــخص مصاب
او مــن حشــرة القرادة كوســط ناقل
والينتقــل مــن خــال تنــاول اللحوم
املطبوخة بشكل جيد".

وتابعت اخللية" ،وتستمر وزارة الصحة
من خــال دور املركز الوطنــي للوقاية
والســيطرة على األمــراض االنتقالية
ومختبــر الصحة العامــة املركزي في
متابعــة األمــراض االنتقاليــة واتخاذ
االجراءات الوقائية".
واضافت اخللية ،انها "تهيب بوســائل

االعــام توخي الدقة فــي نقل االخبار
واملعلومات واالتصال باملتخصصني في
وزارتي الصحة والزراعة من اجل التناول
الدقيق للمعلومات وفقا ملعايير املهنية
في تناول االخبار".
وعلى صعيد ذي صلة نفت دائرة صحة
محافظة ميسان ،االحد ،ما أورده النائب

الســابق ناظم الســاعدي عن حدوث
اصابتني باحلمى النزفية في احملافظة.
وقال مدير اعالم الدائرة محمد الكناني
فــي تصريح صحفي تابعتــه الصباح
اجلديــد ،ان "االنبــاء التي اشــارت الى
وجود اصابات مبــرض احلمى النزفية في
احملافظة ،عارية عن الصحة".

تتمات ص1
خبراء :العراق لن يدخل الفراغ
الدستوري واحلكومة ستعمل
بصالحياتها الكاملة وليس بتصريف
األعمال
واضاف علي أن "احلالة االولى املنصوص
عليها فــي املــادة ( /61ثامنــاً /د) من
الدستور ،عندما يتم سحب الثقة عن
احلكومة وحينها يجــب أن تتحول إلى
تصريف اعمــال ملدة ثالثــن يوما ً حلني
تكليف مرشــح الكتلة النيابية االكثر
عددا ً بتشــكيل حكومة جديدة ،فيما
يشــكل حل البرملان لنفســه ،احلالة
الثانية ،مبوجب املادة ( )64من الدستور،
وهنا تتحول احلكومة ايضا ً إلى تصريف
االمــور اليوميــة على أن تتــم الدعوة

إلى انتخابات مبكــرة واجراءات جديدة
ملوضوع اختيار الرئاسات".
وأورد أن "الدســتور لم ينــص على أن
تتحول احلكومة إلى تصريف اعمال عند
انتهــاء عمل مجلس النــواب وبالتالي
فسوف تســتمر احلكومة احلالية باداء
مهامها اســوة مبا حصــل للحكومات
السابقة بعد عام ."2003
وشدد على أن "احلكومة سوف تستمر
بصالحياتهــا الكاملة بعــد مصادقة
احملكمــة االحتاديــة العليا وتشــكيل
مجلس النــواب اجلديد حلني تســليم
مهمتها إلى احلكومة املقبلة".
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد اعلن
عن ختام اعماله أمس االول بعد فشله

فــي عقد جلســة اخيرة حــاول فيها
تشــريع قانون لتمديد اعماله خالفا ً ملا
نصت عليه املادة  56من الدستور.
القبض على أحد املتورطني في قضية
"اخملتطفني الستة" شمالي بغداد
وكانــت قيــادة العمليات املشــتركة،
قــد أعلنت يوم األربعــاء املاضي ،اعدام
تنظيم داعش للمختطفني الستة من
كربــاء واالنبار ،والتأكــد من هوياتهم
ضمن اجلثث الثمانيــة التي عثر عليها
في وقت سابق من نفس اليوم.
 7مليارات و 323مليونا و150ألف دوالر
إيرادت اخلام للشهر املاضي

يوفــر متطلبــات الســيولة املاليــة
والتحويــات املاليــة وتســديد
االستحقاقات سواء بالعملة احمللية أو
االجنبية  ،وأن جنــاح التعامل املصرفي
مع اجلهــات املعنية  ،يعد احد اخلطوات
املهمــة لتعزيــز ثقــة املســتثمرين
واملتعاملــن مع الــوزارة وشــركاتها
النفطية  ،فضالً عن حتقيق السرعة في
أجناز التعامالت املالية .
وأكد الوزيــر حرص الــوزارة على أتباع
وأعتمــاد ومواكبــة أحــدث االنظمة
االدارية واملالية واملصرفية في القطاع
النفطي  ،من اجل املســاهمة الفاعلة
فــي أحداث نقلة نوعيــة في التعاطي
الســليم والتعاون املثالــي مع اجلهات

املعنية االخرى ،مشــيرا أن أفتتاح فرع
للمصرف التجارة العراقي في مقر وزارة
النفط هي خطــوة باالجتاه الذي يصب
في خدمة الصالح العام .
ومن جهته اكد مديــر مصرف التجارة
العراقي فيصــل وســام الهيمص ان
الفــرع ســيقدم خدماتــه للعاملني
في الــوزارة والشــركات النفطية كما
سيؤمن انسيابية عالية في التعامالت
املصرفية .
من جانبه اكد املتحدث الرسمي بأسم
الــوزارة عاصــم جهــاد ان افتتاح هذا
الفرع املهم سيحقق الكثير للوزارة في
مجال التعامالت املالية مع الشــركات
النفطية العامليــة العاملة في العراق

حيث ســيختصر الكثير مــن املراحل ،
فضال عن تقدمي التســهيالت املصرفية
والتحويــات الداخليــة واخلارجيــة
والســحب وااليداع بالعملــة الوطنية
واالجنبية ومنح ( الفيزا كارت) وتوطني
الرواتب بالنسبة ملنتسبي الوزارة
احلكيم يصف تفجير كركوك
ّ
ويحذر من تنامي
بالتطور اخلطير
النشاطات اإلجرامية
وكان هجوم نفذه انتحاري صباح أمس
األحــد ،مســتهدفا ً مخــزن مفوضية
االنتخابــات لصناديــق االقتــراع فــي
محافظة كركوك ،أسفر عن اصابة 14
شخصا ً بحســب مركز االعالم األمني

فيما قالــت دائرة صحة كركوك ان عدد
املصابني كان  20شــخصا ً بينهم اثنان
من موظفي مكتب املفوضية.
اليونسكو تعتزم إعمار مئذنة احلدباء
وجامع النوري وترميم  38مكتبة
وصرحا علميا
ولفــت الى ان "(اليونســكو) كانت قد
صوتت في شــهر متوز مــن العام 2016
على إدراج األهــوار واملناطق األثرية في
العراق علــى الئحة التــراث العاملي ،اذ
متت املوافقة على ضم ثالث مدن قدمية
وأربعة من األهوار العراقية إلى ســجل
الئحة التراث العاملي بعد املوافقة على
الطلب الذي تقدم به العراق".

الملف األمني

اعتقال مطلوبين عدة في عدد من مناطق بغداد * القبض على زوجة مسؤول مشاجب داعش غربي كركوك
تدمير مضافتين واعتقال إرهابيين في سامراء *  27متهمًا في قبضة الشرطة بصالح الدين

بغداد – اعتقال مطلوبني
ذكــر مصدر أمني في قيــادة عمليات
بغداد امس األحد ،ان قوة امنية القت
القبض علــى متهمني عــدة بينهم
إرهابيني اثنني في مناطق العاصمة.
وقــال املصــدر إن "القــوات األمنية
في قيادة عمليات بغــداد متكنت من
ــن اثنني
إلقــاء القبــض على متهَ َم َ ِ
باإلرهاب في منطقتي بغداد اجلديدة،
والبتاويني" ،مبينا ً " كما القي القبض
علــى متهــم باخلطف فــي منطقة
املشــتل"  ،مضيفا ان "القوات ذاتها
ي
متكنت من إلقاء القبض على متهَ َم َ ِ
اثنني بالسرقة في منطقتي الشعب
والكاظميــة ،ومتهــم باالحتيال في
منطقة الدسيم شرقي بغداد.
ديالى – قتيل باطالق نار

افاد مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس االحد ،بان مدنيا قتل بنيران
مجهولني شمال شرقي احملافظة.
وقــال املصــدر ان "مدنيا فــي العقد
الثالث من عمره يعمل حارســا ليليا
في قرى شــيخ بابا قرب ناحية جلوالء
(70كم شــمال شــرق بعقوبة) ،قتل
بنيــران مجهولني قرب إحــدى نقاط
احلراسة" ،مضيفا ان "االجهزة االمنية
فتحت حتقيقا باحلادث".
كركوك – اعتقال ارهابية
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة
كركوك يوم الســبت ،باعتقال زوجة
مســؤول مشــاجب تنظيم "داعش"
جنوب غربي احملافظة.
وقال املصدر إن "قــوة من اللواء الرابع
الفرقة االولى ألقت القبض على زوجة
ارهابي فــي ناحية الرشــاد 45( ،كم

جنوب غربي كركــرك)" ،موضحا أنها
"اعترفت خالل التحقيــق بأن زوجها
كان يعمل في تنظيم داعش اإلرهابي
ويدير مشاجب وأسلحة التنظيم".
بابل – عمليات دهم
أعلنت مديرية شرطة بابل امس االحد
القاء القبض علــى عدد من املتهمني
املطلوبني للقضــاء العراقي مبختلف
اجلرائم في عموم احملافظة.
وبينــت املديريــة ان قواتهــا نفــذت
عمليــات دهــم وتفتيــش لتعقــب
املطلوبني  ،متكنت خاللهــا من ألقاء
القبض عدد مــن املتهمني واملطلوبني
للقضاء بجرائم جنائيــة ومخالفات
متنوعة ،مشــيرة الــى ان العمليات
جرت بناء على معلومات اســتخبارية
دقيقة واســتهدفت مناطق متفرقة
في عموم أنحاء احملافظة

واسط – ضبط عصابة
اعلــن مصدر امني في قيادة شــرطة
محافظة واســط ،امس االحد ،القاء
القبض على عصابــة تتاجر باخملدرات،
وضبطت بحوزتهم كمية منها.
وقــال املصــدر ان "مفــارز مكافحة
اخملــدرات في شــرطة واســط القت
القبض علــى عصابة تقوم بالتعاطي
واملتاجــرة باخملدرات ومادة الكرســتال
واحلبوب اخملــدرة ،وجرى تدوين أقوالهم
وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم
العادل".
صالح الدين – تدمير مضافتني
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظة صالح الدين امس االحد عن
تدمير مضافتني لـــتنظيم "داعش"
في سامراء.

وقال املصدر إن "القــوات األمنية في
قيادة عمليــات ســامراء متكنت من
تدميــر مضافتني لعصابــات داعش
اإلرهابي وعثرت على  3صواريخ قاذفة
واخــر  ، "SPG9مضيفــا ان القــوات
"القــت القبــض علــى  9مطلوبني
على وفق قضايــا إرهابية وعلى  7من
املشــتبه بهم ،في حني القت القبض
أيضا علــى  27متهما ً على وفق مواد
قانونية مختلفة ،خالل عمليات بحث
وتفتيش ضمن قاطع املسؤولية".
االنبار – عملية نوعية
اعلــن الناطق باســم مركــز اإلعالم
األمنــي امــس االحد ،إلقــاء القبض
بعملية نوعية علــى إرهابي العتدائه
على منزل مواطن برمانات في الرمادي.
وقــال الناطق العميد يحيى رســول
إن "مفــارز مديريــة االســتخبارات

العســكرية فــي الفرقة العاشــرة
وبعملية نوعية ،وبوقت قياســي لم
يتجــاوز الـــ  45دقيقــة ،متكنت من
القبــض على أحــد األرهابيــن بعد
اعتدائــه بالرمانــات الهجومية على
منزل أحــد املواطنني في منطقة البو
ذيــاب قرب جامع الريــان بالرمادي في
محافظة االنبار بقصد إشاعة اخلوف
والرعب بني سكان املنطقة".
ذي قار – اعتقال مطلوب
أعلن مصدر امني في مديرية الشؤون
الداخلية واألمن في ذي قار امس األحد،
القبض علــى متهم مطلوب للقضاء
في احملافظة.
وقال املصدر لقد القــي القبض على
املتهم والصــادر بحقه امر قبض وفق
املاده  ٤٤٦ق.ع"  ،وتســليمه الى جهة
الطلــب مكافحــة اجــرام اجلبايش

إلكمال اإلجراءات القانونية املطلوبة .
نينوى – ضبط عتاد
كشــف مصــدر امني في شــرطة
محافظة نينوى امــس األحد ،العثور
على كدس للعتاد فــي ناحية بادوش
شمالي املوصل.
وقــال املصــدر إن "مفــارز مديريــة
االستخبارات العســكرية في الفرقة
 20واستنادا ً الى معلومات استخبارية
دقيقة متكنــت من الوصول الى كدس
للعتــاد فــي ناحية بادوش شــمالي
مدينــة املوصل من مخلفات عصابات
داعــش االرهابية"  ،مضيفــا ا " جرى
ضبط ( 6صواريخ طائرة اســتطالع و7
أخرى نوع  RBG7و 16قنبرة هاون عياري
 60 120ملــم و  3صواريــخ )SPG9ودمرت موقعيا ً من قبل مفارز هندسة
الفرقة".

4

محليات

االثنني  2متوز  2018العدد ()3968
)Mon. 2 Jul. 2018 issue (3968

زيادة إنتاجها ( )230ميكا واط عن العام الماضي

محاضرة علمية

إدخال الوحدة التوليدية الرابعة في محطة

عن (دمج الطاقة

الشمسية في المباني)
بغداد  -الصباح الجديد:
اقامــت وزارة االعمــار واالســكان والبلديــات
واالشــغال العامة محاضرة علميــة في مقر
الوزارة عن (دمج الطاقة الشمسية احلرارية في
املباني). .
وذكر املركز االعالمي للــوزارة ان الدائرة الفنية
في مقر الــوزارة نظمت وبالتعاون مع شــركة
الفاروق العامــة للمقاوالت االنشــائية احدى
تشــكيالت الوزارة محاضرة علمية تخصصية
عن (دمج الطاقة الشمسية احلرارية في املباني)
وبني املركز االعالمــي ان احملاضرة تضمنت تقدمي
علمي تناولــت فيه عددا ً مــن احملاور
ملخــص
ً
ً
اهمهــا اعطاء ملخص عــن تكنلوجيا الطاقة
الشمســية واهم خصائصهــا باالضافة الى
املتطلبات الرئيســة الواجب اخذهــا باالعتبار
لدى تطبيق هذه التكنلوجيا في مختلف انواع
املشــاريع واملواقع اجلغرافية اخملتلفة فضالً عن
اجلوانب املالية واالقتصادية لتطبيقات الطاقة
الشمســية وكذلك تعزيز نظم تسخني املياه
بالطاقة الشمسية.
يذكــر ان الوزارة متواصلة فــي تقدمي احملاضرات
والنــدوات التدريبية والتي تســهم في تنمية
القدرات العلمية والثقافية ملالكاتها الهندسية
والفنية العادة اعمار وبناء مدن العراق كافة.

إطالق الدفعة

الثالثة لرواتب

اإلعانات االجتماعية
بغداد  -الصباح الجديد:
اعلن وزير العمل رئيس هيئة احلماية االجتماعية
املهندس محمد شــياع السوداني اطالق الدفعة
الثالثة لرواتــب االعانــات االجتماعية ألكثر من
مليون ومائة الف اســرة مســتفيدة في بغداد
واحملافظات مببلغ يصل الــى اكثر من ( )313مليار
دينار ،داعيا االســر الى مراجعــة منافذ الصرف
لتسلم رواتبهم.
وذكرت مدير عــام صندوق احلمايــة االجتماعية
جاكلني صليــوا ان الدفعة الثالثــة لعام 2018
تشــمل ( )427092اسرة تعيلها امرأة مببلغ يصل
الــى اكثر مــن ( )101مليار دينار وايضا تشــمل
الدفعــة ( )678216اســرة يعيلهــا رجــل مببلغ
يصل الى ( )212مليار دينــار  ،مضيفة ان هنالك
( )3306بطاقات بني االيقاف والغلق لعدة اسباب.
مــن جانبه قال املتحدث باســم هيئــة احلماية
االجتماعيــة عمار منعم ان الــوزارة ماضية في
تامني مبالــغ الدفعات واطالقهــا في مواعيدها
املقررة كل شــهرين حســب توجيه وزير العمل
رئيس هيئة احلماية االجتماعية املهندس محمد
شــياع الســوداني ،داعيا من لديه اي شكوى او
استفســار الى االتصال على الرقــم ( )1018في
اثناء الدوام الرســمي  ،محذرا األسر املستفيدة
من تصديق الشــائعات واالكاذيب التي تنشر هنا
او هناك.

ردود رسمية
ورد الى صحيفتنا رد رســمي مــن دائرة العالقات
واالعالم في وزارة الداخلية بعنوان ( رصد صحفي )
بالعدد  31140في  2018/6/7ما يلي نصه :
(( اشــارة الــى اخلبــر الصحفــي املنشــور في
صحيفتكــم بعددها  3850فــي  2018/1/3وحتت
عنوان (مناشــدة  ..امام انظار دولــة رئيس الوزراء
احملترم  ..معالي وزير الداخلية احملترم ) .
نود اعالمكم بانه مت االتصال هاتفيا الكثر من مرة
بالرقم اخلاص للمواطن ( منير احلســيني) صاحب
املناشــدة وتبني ان جهازه مغلــق بالوقت احلاضر
 ،يرجــى تزويدنا بالعنــوان الدقيق له ليتســنى
للجهات اخملتصة اتخاذ الــازم مبا يخص موضوع
البحث اعاله )) .
التوقيع
اللواء الدكتور
مدير دائرة العالقات واالعالم

كهرباء الرميلة الغازية بطاقة  200ميكاواط
متابعة الصباح الجديد:

متكنت املــاكات الهندســية
والفنيــة في محطــة كهرباء
الرميلــة الغازيــة أعمالها من
ادخال الوحدة التوليدية الرابعة
بطاقة ( )200ميكاواط وإعادتها
إلى العمــل بعد اجــراء اعمال
الصيانة لها وربطها بالشبكة
الوطنية بعد توقف دام أكثر من
 90يوما.
وتضمنــت االعمال اســتبدال
الفالتــر القدمية باخــرى جديدة
مجهزة من شــركة ســيمنس
االملانيــة ،كمــا وجــه املديــر
العــام ببذل املزيد مــن اجلهود
إلعــادة احملطــة الــى اخلدمــة
بكامــل طاقتهــا اإلنتاجيــة،
والتي ستســهم بشكل كبير
باستقرار التيار الكهربائي خالل
فصل الصيف.
علــى صعيــد متصــل متكنت
املالكات الهندسية والفنية في
املديرية العامــة النتاج كهرباء
البصرة من زيــادة االنتاج ()230
ميكا واط عن العام املاضي.
واوضــح املتحــدث الرســمي
بأســم وزارة الكهرباء الدكتور
مصعب ســري املدرس ان ارتفاع
إنتــاج الطاقــة الكهربائية في
محافظة البصرة بلــغ حاليا (
 )2686ميــكاواط  ،بزيــادة()230
ميكاواط عن العام املاضي الذي
كان انتاجهــا ( )2456ميكاواط
 ،مــن غيــر محطــة الرميلــة
االســتثمارية التي مازالت حتت
التشغيل التجريبي ومن املؤمل
دخولهــا إلى العمل فــي األيام
املقبلة ،إضافــة إلى خروج ثالث
وحدات في محطة شط البصرة
الغازية بسبب انخفاض ضغط
الغاز.
مــن جانبهــا اجنزت املــاكات

ص

اوضح المتحدث
الرسمي بأسم
وزارة الكهرباء ان
ارتفاع إنتاج الطاقة
الكهربائية في
محافظة البصرة بلغ
حاليا (  )2686ميكاواط
 ،بزيادة( )230ميكاواط
عن العام الماضي

إحدى محطات الكهرباء

الهندســية والفنية في مديرية
توزيــع كهرباء شــمال البصرة
التابعة للمديرية العامة لتوزيع
كهربــاء اجلنوب اعمــال صيانة
مغذي (الشــمعة ) 11ك ف في
محافظة البصرة.
وقال املدرس ان االعمال تضمنت
صيانة مغذي الشمعة  11ك ف
اخلارج من محطة الدور الثانوية
 33/11ك.ف وصــوال ً الى مناطق
ّ
طلع الشــمعة التابعة لناحية
الهارثة شــمال البصــرة ,الى
جانب اســتعمال قواطــع دورة

( ) 250امبيــرا حلمايــة احملوالت
ومعرفــة احمالهــا ،اضافة الى
اســتُعمال قابلــو ( ) 95ملــم
ومعدات ربط املنيوم واســتبدال
بعــض العوازل خلــط ( )11ك.ف
وهي العــوازل القرصية وكذلك
استعمال سلك نحاس وسحب
االسالك املتدلية منها.
واضــاف ان الغرض مــن أعمال
الصيانــة الوقائيــة خلطــوط
ومحوالت الشــبكة الكهربائية
هو من أجل ســامتها ودميومة
عملها وتوازن احمالها واستقرار

الفولتية مما ســينعكس ايجابا
على اســتقرار التيار الكهربائي
للمواطنني.
الى ذلك وضمــن خطة املديرية
العامة لنقل الطاقة الكهربائية
في اجلنــوب لفــك االختناقات
والســيطرة علــى األحمــال
فــي محافظــة املثنــى خالل
فصل الصيف ,أجنــزت املالكات
الهندسية والفنية في املديرية
العامة املذكــورة اعمال نصب
وتشــغيل متنقلة جديدة نوع(
 ) MEiDNSHAسعة( )MVA 31

زين كاش توقع اتفاقية تعاون
مع شركة بازيان لالسمنت ()Lafarge
بغداد  -الصباح الجديد:
أعلنت "زيــن كاش" ،إحدى أبرز بوابات
الدفع اإللكتروني عبر الهاتف احملمول
واإلنترنت في العراق ،عن توقيع اتفاقية
تعاون مع شــركة بازيان لإلســمنت
( )Lafargeالتابعــة جملموعة Lafarge
 Holcimالرائدة فــي قطاع مواد البناء
ســيتمكن مبوجبهــا مشــتركو زين
كاش من تســديد فواتير مشترياتهم
بسهولة وسرعة وأمان عن طريق هذه
املنصة.
ّ
وحول املوضوع ،قال يزن التميمي ،املدير
التنفيــذي خلدمة "زين كاش""3 :نحن
في زيــن كاش نحرص علــى مواكبة
التطورات العصريــة لذا ال نو ّفر جهدا ً
في سبيل تقدمي احللول واخلدمات التي
تلبي تط ّلعات مشتركينا .وتهدف هذه
املبادرة إلى توسيع محفظة شركائنا
إلثراء جتربة مشتركينا وإتاحة الفرصة
أمامهم للتعامل بانسيابية من خالل
خدمتنا املصرفية عبر الهاتف النقال
واإلنترنــت مما ســيغنيهم عن اللجوء
إلــى التحويالت املاليــة املتعددة عبر
البنوك ،وبالتالي يضاعف من الكفاءة
حيث ستس ّرع هذه املنصة إجراءاتهم
املالية".
جتدر اإلشــارة إلــى أنه مبوجــب هذه

تقرير

االتفاقيــة ،يجب على مشــترك زين
كاش الراغــب فــي شــراء منتجات
"الفارج" أن يعمد إلى اختيار شــركة
"بازيان لإلســمنت" من الئحة "مزودي

اخلدمــات" عبــر تطبيق زيــن كاش،
وإضافة معلوماته الشخصية وقيمة
الفاتورة املطلوب تسديدها .وسيقوم
وكيل زيــن كاش بالدفع نيابة عنه إلى

في محطة شــمال الســماوة
لغرض حل اختناقــات منطقة
الصياغ واملناطق احمليطة به.
من جانــب اخر اجنــزت املالكات
الهندســية والفنية في مديرية
توزيــع كهرباء ذي قــار التابعة
للمديرية العامة لتوزيع كهرباء
اجلنوب اعمال الصيانة الطارئة
علــى خــط ( )33ك .ف املغذي
حملطة كهرباء اجلبايش الثانوية.
وقال املدرس ان االعمال تضمنت
صيانة خــط ( ) 33ك .ف املغذي
حملطة اجلبايــش الثانوية()11/33

ك .ف اخلــارج مــن محطــة
اخلضــر( ) 132ك .ف بعد تعرضه
لعطل طارئ أدى إلى خروج أحدى
محولتي القــدرة عن العمل مما
تسبب بزيادة في ساعات القطع
املبرمــج فــي مناطــق (املركز,
الكورنيش ,ال خاطر ,الساجية)
 ،مضيفــا ان إعمــال الصيانة
تضمنت إجراء عملية الفحص
واملعاينــة علــى مســار اخلط
الهوائي وحتديد مكان العطل و
واستبدال عوازل (  ) 33ك .ف عدد
( )8وصيانة فاصل هوائي.

تشكيل لجان إلصدار
هويات خاصة بذوي اإلعاقة

شركة "بازيان لإلســمنت" من خالل
حتويــل املبلــغ املطلوب من حســاب
املشــترك إلى حساب الشــركة عن
طريق محفظة زين كاش االلكترونية".
يذكــر أن زيــن كاش أطلقــت مؤخرا ً
نظام التســديد داخل املتجر بواسطة
رمز االســتجابة السريعة ()QR Code
ملشتركي زين ،وهي ســابقة تاريخية
في العراق يتو ّقع أن تغ ّير شكل قطاع
تسديد املدفوعات في العراق .وبفضل
هذه املنصة املصرفيــة الديناميكية
التي ترتكز على الهاتف احملمول ،يعمد
النظــام إلى عــرض رمز االســتجابة
الســريعة داخل املتجــر حيث يجري
مسحه عن طريق تطبيق زين كاش في
الهاتف الذكي إلجراء املعاملة .مت إطالق
محفظــة "زين كاش" التي تعمل عبر
الهاتــف احملمول ألول مــ ّرة في آذار من
العام  2013بهدف تطوير حلول الدفع
باســتخدام الهاتف احملمول واالنترنت،
ومنح البنك املركزي العراقي الترخيص
باعتمادها في كانــون األول من العام
 .2015وتشــمل خدماتها الرئيســية
حتويل األموال من شــخص لشخص
( ،)P2Pوتسديد فواتير اخلدمات العامة،
واملشــتريات الرقمية ،وإعادة شــحن
الرصيد ،والتجارة اإللكترونية.

بغداد  -الصباح الجديد:
شــكلت وزارة العمل والشــؤون
االجتماعيــة  /هيئــة رعاية ذوي
االعاقة واالحتياجات اخلاصة جلانا
فنيــة متخصصة من االقســام
والشــعب املعنية الصدار هويات
خاصة باالشخاص ذوي االعاقة من
املشمولني باحكام القانون رقم 38
لسنة .2013
وقال رئيس هيئة رعاية ذوي االعاقة
واالحتياجــات اخلاصــة القاضي
اصغــر املوســوي خالل ترؤســه
اجتماعا ضم نائــب رئيس الهيئة
الدكتورة عبير اجللبــي وعددا ً من
املديرين العامــن ان الهيئة حترص
على توفير متطلبــات رعاية ذوي
االعاقة واالحتياجات اخلاصة على
وفــق منهج علمي وانســاني من
خالل تنفيــذ مضامــن القانون
رقم  38لســنة  ، 2013مشيرا الى
تشــكيل جلان فنية من االقســام
والشعب املعنية النشــاء قاعدة
بيانــات خاصة باملعوقــن واصدار
هويــات خاصــة بهم لتســهيل
مراجعاتهــم للدوائر الرســمية
من جهة والنشــاء نظام احصائي
تعتمــده الهيئة ضمن ســياقات

عملها.
واكد رئيس الهيئة على ضرورة ان
تاخذ االقسام دورها بصورة فعالة
على وفــق مقتضيــات مصلحة
العمل بناء على التوصيف االداري
في هيكليــة الهيئــة وامكانية
افتتــاح وحــدات ادارية القســام
الهيئة فــي احملافظات في املناطق
النائية والبعيدة عن مركز احملافظة
بعــد وضــع اخلطط والدراســات
املطلوبة لذلك وحسب االمكانيات
املادية والبشرية املتوفرة وتفعيلها
في املســتقبل القريــب والتركيز
علــى تطويــر الية عمل قســم
شــؤون االقاليم واحملافظات واتباع
الطــرق املتقدمة في التقســيم
اجلغرافي االداري لتلك االقســام او
باتباع التقســيم الفني وحسب
االختصاصــات الدارة الشــعب
اخلاصة بكل قسم للحصول على
انسيابية عالية في االجناز وحتقيق
التفاعــل املثمر مع املســتفيدين
من خدمات الهيئــة وتوجيه تلك
االقسام مبخاطبة اجلهات االمنية
ذات العالقة لتوفير احلماية االمنية
لكل قســم وخصوصــا في مدة
توزيع راتب املعني املتفرغ .

تمثل دافعا جديدا لمواصلة العمل االحترافي

صناعة األسمدة الجنوبية تحصل على شهادة االيزو
بغداد  -الصباح الجديد:

اعلنت الشــركة العامة لصناعة
االســمدة اجلنوبية احدى شركات
وزارة الصناعة واملعادن عن حصولها
على شهادة االيزو  9001:2015من
اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة
النوعية .
وقال مدير عام الشــركة املهندس
عباس حيال ان الشركة جنحت في
احلصــول على شــهادة االيزو بعد
فترة من العمــل واالعداد للوصول
الى هذا االجنــاز وبعد اجتياز جميع
االختبــارات واملواصفــات من قبل
مدققي االيزو اخلارجيني  ،مشــيرا
الــى اهميــة احلصول علــى هذه
الشــهادة الــذي ســيمثل دافعا
جديدا ملواصلــة العمل االحترافي
من قبل الشــركة في الوقت الذي
سيضاعف من مسؤوليتها لتقدمي
افضل احللول .

واوضــح املدير العــام أن االيزو هي
مواصفة دوليــة عامة ألدارة اجلودة
وحتتوي على معايير الداء أنشــطة
منسقة لتوجيه وضبط الشركة
فيما يتعلق باجلودة وترتكز معايير
هذه املواصفــة على عدة مفاهيم
اساســية يتم من خاللها التأكد
من أن الشــركة تقوم بأدارة جودة
مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها
بشــكل فعال  ،الفتا الى ان جميع
الشــركات التي حتصل على االيزو
تخضع للمراقبــة الدورية من قبل
اجلهات املانحة ومنها اجلهاز املركزي
للتقييــس والســيطرة النوعية
وذلك للتأكد من استمرارية التقيد
مبعايير املواصفة ولضمان عمليات
التطوير والتحسني املستمر داخل
الشركة .
واكد املديــر العام على ان حصول
الشركة على االيزو ما هو اال اخلطوة
االولى نحو تقــدمي كل ماهو جديد
لعمالئها السيما الشركة العامة

للتجهيــزات الزراعيــة كما انها
تعد دافعا لتحقيق ســتراتيجية
الشركة الســاعية لتوفير افضل
نظام عمل خصوصا وانها طموحة
لتحقيق اكبــر كمية فــي انتاج
سماد اليوريا خالل العام احلالي.
على صعيد اخر استقبلت الشركة
العامة للصناعات الفوالذية احدى
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن
وفــدا كبيرا من الشــركة العامة
للمعــدات الهندســية الثقيلة
التابعة الى وزارة النفط برئاســة
مديرهــا العــام للتباحث بشــأن
امكانيــة ابــرام اتفاقــات وعقود
مشتركة .
وقــال مدير عام الشــركة العامة
للصناعــات الفوالذية جالل عباس
حســن أن شركته اســتعرضت
امكانياتها وامللف التعريفي اخلاص
بها واخلبــرات املتراكمة ملالكاتها
الفنيــة والهندســية فــي كافة
اجملاالت ســيما في مجال صناعة

الكرفانات واملســقفات والهياكل
احلديدية واخلزانات وابراج التقطير
واوعية الضغط واجلسور وصناعة
ابراج نقــل الطاقــة الكهربائية
واالعمــدة املــدورة املغلونه وانتاج
املصبوبــات احلديديــة املقاومــة
للحرارة والتأكل اضافة الى غلونة
الصفائح بكافة احجامها وانواعها
وتصنيــع املطروقــات والفلنجات
على وفق احدث املواصفات العاملية
ســيما بعد حصــول الشــركة
علــى شــهادة اجلــودة العاملية (
 .)iso9001:2015واشار املدير العام
الى انه وبعــد ان اجرى الوفد الزائر
جولة ميدانية لالطالع على مصانع
الشــركة وخطوطهــا االنتاجية
واملنتجات التي باالمكان تصنيعها
جــرى التأكيد على ضرورة التوصل
الى اتفــاق بني الشــركتني وابرام
عقود مشــتركة السناد الشركات
النفطية وتشجيع ودعم الصناعة
الوطنية واملنتج احمللي .

تقارير محلية
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العمل والبنك الدولي يناقشان دراسة حالة األسر
المشمولة ببرنامج اإلعانة المشروطة
متابعة الصباح الجديد:
بحث مدير عام دائــرة تكنولوجيا
املعلمومــات في هيئــة احلماية
االجتماعية بوزارة العمل املهندس
جمال عبد الرسول مع وفدي البنك
الدولي ومنظمة (يونيسيف) اخر
مراحل التقدمي احلاصل في تطبيق
البرنامــج التجريبــي لالعانــات
املشــروطة املطبق فــي منطقة
الصدر.2/
وذكــر املتحــدث باســم هيئــة
احلماية االجتماعيــة عمار منعم
ان مديرعــام دائــرة تكنولوجيــا
املعلومــات املهنــدس جمال عبد
الرســول ان الوفدين اجريا تقييما
لســير عمــل البرنامــج وكذلك
تطرقــا الى اهمية دراســة احلالة
اخلاصــة بالعائــات املســتفيدة
من البرنامــج التجريبــي ومدى
االستفادة واملؤشــرات على سير
التنفيذ.
وبني منعــم ان اللقاء ناقش ايضا
امكانية استمرار تدريب الباحثني
ليكونوا مهيئني لالنطالق االوسع
واالشــمل للبرنامج مســتقبال ،
موضحــا ان الوفديــن اتفقا على
خطة عمل مســتقبلية في هذا
اجلانب .
وذكر املتحدث باسم هيئة احلماية
االجتماعيــة ان االجتمــاع بحث
ايضــا امكانيــة تزويــد الباحثني
بنســخة الكترونية مــن واجهة
برنامــج املتابعة املطبــق ليكون
الباحث على علم بانتظام الطالب
في مدارسهم واالطفال واالمهات
احلوامل بالبرامج الصحية (برنامج

أجرت «العمل» تقييما
للبرنامج وأهمية
دراسة الحالة المعنية
بالعائالت المستفيدة
من البرنامج التجريبي
ومدى االستفادة
والمؤشرات على سير
التنفيذ

على صعيد متصل بحث الوكيل
الفني لــوزارة العمل والشــؤون
االجتماعية الدكتــور عبد الكرمي
عبداهلل شــال مع منظمة ()GIZ
االملانيــة االجــراءات االساســية
لتنفيــذ مشــروع انشــاء مراكز
للتوظيف العــادة دمج العراقيني
العائدين من اوروبا.
وقــال الوكيل عبد الكــرمي خالل
اســتقباله وفد املنظمة االملانية
ان الوزارة ســبق ان وقعت محضر
تفاهــم مــع اجلمعيــة االملانية

للتعــاون الدولــي ( )GIZلدعــم
العائدين الــى العراق طوعا واعادة
دمجهــم اجتماعيــا واقتصاديا،
الفتــا الــى ان محضــر التفاهم
يتضمن انشــاء مراكز للتوظيف
لدعــم العائديــن وتنفيذها في
ثالث محافظات (بغداد ،والبصرة،
واربيــل) ومبوازنة تصــل الى ثالثة
ماليــن دوالر بتمويل من احلكومة
االملانية متمثلة بــوزارة اخلارجية
والشؤون االقتصادية.
واضاف ان االجتماع شهد مناقشة

انشــاء مركز توظيف فــي اربيل
ومباشــرته العمل وافتتاح مركز
آخر في بغــداد ،بعد اقتراح اماكن
لتنفيذ املشــروع خالل االســبوع
املقبل ،إذ مــن املؤمل ان يقوم وزير
اخلارجية االملاني بافتتاح املركز مع
مسؤولي وزارة العمل.
واشــار الوكيل الى عقد ورشــة
تضــم جميــع اطــراف احلكومة
العراقية متمثلــة بوزارتي العمل
والتخطيــط فضــا عــن وزارة
العمــل فــي اقليم كردســتان

لطرح ومناقشــة مشاريع اجلانب
االملانية البالغة ( )14مشروعا في
العراق ومناقشة مراحلها وآليات
تنفيذها.
وبني الوكيل ان هناك ورشــة اخرى
ســتعقد في آب املقبــل بني وزارة
العمــل ونظيرتهــا فــي االقليم
ملناقشــة آليات تنفيذ املشــروع
وحتديــد مواعيد الفتتــاح مراكز
التوظيف وآلية ربط هذا املشروع
باملشــاريع االخــرى للجمعيــة
االملانية.

براءة اختراع لدائرة بحوث البناء في تصنيع البالط الموزائيكي
بغداد – الصباح الجديد
اعلنت وزارة االعمار واالســكان
والبلديــات واالشــغال العامة
ان دائــرة بحوث البنــاء احدى
تشــكيالت الــوزارة حصلــت
علــى بــراءة اختــراع تنفيــذ
طريقة جديدة لتصنيع البالط
املوزائيكي باستعمال منصهر
مخلفات الزجاج.
وذكر املركــز االعالمي للوزارة ان
الدائرة حصلت على براءة اختراع
عن طريقــة جديــدة لتصنيع

البالط املوزائيكي باســتعمال
منصهر مخلفات الزجاج وتأتي
هــذه التجربــة من اســتثمار
النفايات الزجاجية التي تسبب
العديد من مشــكالت التلوث
البيئــي ومــن بــن الكثير من
املواد الهندســية ميتلك الزجاج
مواصفات خاصة جتعله الغنى
عنه في العديد من التطبيقات
الهندسية في بحثنا استخدم
كســر الزجاج امللون بدل حجر
املرمر املســتعمل فــي البالط

املوزائيكي .
وتابع املركز االعالمي انه مت اعداد
بالطات بابعاد ( )40×40×4سم
بأستعمال مكبس هيدروليكي
وتســليط ضغط قــدره ()20
ميــكا باســكال لتشــكيل
البالطــة الــذي يحتــوي على
طبقتني،طبقة الوجه مت اعدادها
بخلــط االســمنت االبيــض
والغبــرة ( مســحوق ناعم من
كاربونات الكالســيوم ) وكسر
الزجاج وبنسب وزنية 2:1:1على

التوالــي  ,اما الطبقــة الثانية
مت اعدادهــا بخلط االســمنت
املقاوم لالمالح والرمل واحلصى
وبنســب وزنيــة  4:2:1علــى
التوالي  ,حيث اجريت الفحوص
علــى البالط املصنع بحســب
املواصفــة العراقيــة 1042
لســــنة 1984واملتضمــــنة
فحــص ( االمتصاصيــــة ،
معايــر الكسر  ،مقاومة البلي
) لتقييمــه واظهــرت النتائج
بان اســتخدام كســر الزجاج

قلل االمتصاصيــة الى %19.5
وحســـن معايــــر الكســر
بحــدود  %4.5وازدادت مقاومة
البلـي بحـــدود  %70مقارنـة
مـــع البـــاط املوزائيكـــي
التقليـدي.
واجلدير بالذكر بأنة قد حصلت
تطــورات كبيــرة فــي صناعة
واســتخدام مواد البناء طالت
جميــع مفاصل املبانــي ومن
ضمن تلك املواد بالط االرضيات
املوزائيكــي موضــوع البحث

وهي وحــــدات خرسانيــــة
مسبقــــة الصب تستعمــل
كمواد أنهائية فــــي املبانــي
 ,وتتكــــون هــذه الوحــدات
بصورة عامة من مادة السمنت
والرمل واحلصــى ويضاف على
الوجه مادة الغبــرة (كاربونات
الكالســيوم) وقطــع مــن
احجاراملرمــر العطائــه نعومة
وجماليــة وحتســن اخلصائص
الفيزيائيــة وامليكانيكيــة
للبالطة.

التربية تبحث مع اليونسكو ووزير التعاون
الهولندي إعمار المدارس في نينوى
بغداد  -الصباح الجديد:
عقــدت وزارة التربيــة اجتماعا
مع وفــد منظمة اليونســكو
الدولية فــي مبنى مديريتها في
نينوى وذلك لتنفيذ خطة الوزارة
اخلاصــة بإعادة تأهيــل وترميم
املــدارس املهدمــة فــي املدينة
القدمية  ،فيما ثمن الوزير الدكتور
محمــد إقبــال الصيدلــي دور
املنظمات الدولية واحمللية لدعم
العملية التربوية في البالد.
وذكــر املكتب اإلعالمــي للوزير

ان مديــر عام تربيــة نينوى عقد
اجتماعــا ً مــع ممثلــة منظمة
اليونســكو ومنظمــة النــاس
واســتعرض معهــم الواقــع
التربــوي فــي احملافظــة ودعم
العمليــة التربويــة كمــا قدم
شرحا مفصال حول عمل املديرية
وتنفيذ مشــاريع اليونسكو من
بناء وترميم وتوفير مســتلزمات
تربوية والدعم النفسي للطلبة
 ،وكذلك اقامــة دورات للهيئات
التربوية لالســهام في استقرار

الدراســة والتعليم ومشــروع
التعليــم االلكترونــي  ،واكــد
املكتب االعالمي ان خطة الوزارة
تهدف الى إعــادة إعمار وتأهيل
املــدارس أوال ضمــن املناطــق
املهدمة في املدينة القدمية .
علــى صعيد متصل كشــفت
وزارة التربية عن قيام املسؤولني
في مديريتها فــي نينوى بإجراء
مباحثــات مــع ســرخيد كاغ
وزيرة التعاون الدولــي والتجارة
الهولندية خــال زيارتها ملدينة

املوصــل احلدبــاء  ،لالطالع على
الواقــع التربوي وســبل االرتقاء
ب ِه في احملافظــة  ،مبين ٍة أن هذه
اخلطوة تندرج ضمن مبدأ تفعيل
التعاون مع املنظمــات الدولية
الذي حتقق بجهــود وزير التربية
الدكتور محمد إقبال الصيدلي .
وذكــر املكتب اإلعالمــي للوزير
أن مدير عــام تربية نينوى ألتقى
سرخيد كاغ وزيرة التعاون الدولي
والتجارة الهولندية في مدرسة
الصناديــد للبنات فــي مدينة

املوصــل لبحث الواقــع التربوي
وسبل االرتقاء ب ِه  ،مشيدا ً بجهود
الوزارة وتعاونها مــع املنظمات
الدولية واحملليــة والذي نتج عن
ترميم وتأهيل االبنية املدرســية
وتقدمي الدعم للعملية التربوية ،
إضافة الى ضمان حقوق الطلبة
ومستقبلهم الدراسي .
يذكــر أن التعليم في محافظة
نينوى يشــهد تطورا واسعا في
اآلونــة األخيرة خصوصــا ً بعد
استقرار وضعها األمني .

ّ
العمل تحذر من صفحات وهمية في مواقع التواصل االجتماعي
بغداد  -الصباح الجديد:
حــذرت وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة املواطنني والوســائل
االعالميــة واجلهات الرســمية من
وجــود صفحــات وهميــة تنتحل
صفتها او احــدى دوائرها في مواقع
التواصل االجتماعي .

وقــال املتحدث باســم وزارة العمل
عمار منعــم ان الــوزارة رصدت في
االونــة االخيرة وجــود صفحات في
مواقع التواصــل االجتماعي تنتحل
صفتها او احدى دوائرها ومسؤوليها
وتــروج ملعلومــات مغالطــة وغير
صحيحة  ،داعيا املواطنني والوسائل

بغداد  -الصباح الجديد:
احتفلت الشــركة العامة للنقل البحري بتوزيع
االوامــر االدرايــة اخلاصة بتســليم االراضي على
موظفي فرع بغداد البالغ عددهم  450منتســبا
مستفيدا.
وقــال مدير عام الشــركة عبد الكــرمي كنهل ان
االجــراءات االدارية وفــرز االراضــي وتوزيعها جاء
حســب اقدمية اخلدمة في فرع بغداد  ،وســلمت
للمســتحقني  ،مبينا ان مساحة االرض  250مترا
مربعا»
وتابع قوله «ان الشركة متتلك  600قطعة ارض في
بغداد وزعــت منها  450قطعة على املوظفني ذوي
خدمة  5ســنوات والبقية منها ســتوزع حسب
سنوات اخلدمة من اربع سنوات فما دون  ،موضحا
شمل التوزيع اسرتني من موظفي البحارة املتوفني
في الشهر املاضي  ،وكذلك شمل منتسبي الفرع
الساكنني في احملافظات القريبة من بغداد « .
واشــار مدير عام فرع بغداد املهندس هيثم رحيم
«ان الشــركة متتلك  600قطعــة ارض منذ عام
1950واليــوم ان الشــركة ســتخاطب املصارف
لتسهيل منح القروض لتمويل عملية البناء « .

تنفيذ حمالت خدمية
في ايمن مدينة الموصل
جانب من اللقاء

اللقاحات ومتابعة االم احلامل ) .
وكانــت وزارة العمــل قد اطلقت
البرنامــج التجريبــي لالعانــات
النقديــة املشــروطة بالصحــة
والتعليم في منطقــة الصدر2/
بالتعــاون مــع البنــك الدولــي
ومنظمــة (يونيســيف) ووزارات
(التربيــة والصحــة والتخطيط
واملالية ) ويهدف البرنامج الى رفع
املستويني التعليمي والصحي من
اجل احلــد من الفقــر واجلهل في
اجملتمع.

النقل البحري توزع
قطعا سكنية
لموظفي فرع بغداد

االعالمية الى توخــي احلذر واعتماد
صفحاتها الرسمية املعتمدة لتلقي
االخبار واملعلومات .
واضاف منعــم ان الوزارة حترص على
التواصــل مع املواطنني والوســائل
االعالميــة واملؤسســات احلكومية
وغيــر احلكوميــة عبــر الوســائل

املعتمدة كصفحاتها الرسمية في
مواقع التواصــل االجتماعي (فيس
بوك) التي حتمل االســماء (املهندس
محمد شياع السوداني  ،ووزارة العمل
والشــؤون االجتماعيــة  ،واملتحدث
الرسمي باسم وزارة العمل  ،وهيئة
احلمايــة االجتماعيــة  ،واعالم وزارة

العمل والشؤون االجتماعية  ،وهيئة
رعايــة ذوي االعاقــة واالحتياجــات
اخلاصة) الفتا الى ان قســم االعالم
واالتصــال احلكومي يشــرف عليها
بشكل مباشر ومستمر ويجيب على
اسئلة واستفسارات املواطنني على
وفق سياق اعالمي مهني .

ّ
المجمعات التجارية الى تسديد رسوم المهنة
دعوة أصحاب
بغداد  -الصباح الجديد:
دعــت امانة بغــداد املشــمولني من
اصحاب اجملمعات التجارية واالســواق
واملرائــب بالتعــاون مــع مالكاتهــا
لتسديد ما بذمتهم من رسوم املهنة

واالعالن واجور جمع النفايات .
وذكرت مديرية العالقــات واالعالم ان
« امانــة بغداد دعــت اصحاب احملال
التجارية الــى التعاون وتســديد ما
بذمتهــم لتوظيف االموال التي يتم

جبايتها فــي تقدمي خدمــات افضل
للمواطنــن وتنفيذ بعض املشــاريع
اخلدمية املهمة «.
واضافت ان « قانون واردات امانة بغداد
نص على قيام كل مــن ميارس مهنة

بدفع ( )10%من مبلغ االيجار السنوي
وكذلك رســم االعالن مــن اي جهة
تعلن عن نفسها في الشوارع العامة
وواجهات احملــال والفعاليات التجارية
والتعليميــة االهليــة والترفيهيــة

والســياحية وغيرها مــن الفعاليات
التي يتم نصب اعالن لها «.
وبينت املديرية ان» الرســوم تشــمل
ايضــا اجــور رفــع النفايــات جلميع
النشــاطات غير السكنية وبحسب

بغداد  -الصباح الجديد:
نظمــت امانة بغداد بالتنســيق
مع القسم االقتصادي بالسفارة
االميركية ندوة اقتصادية بعنوان (
ادارة مصادر املياه وكيفية التعامل

في حاالت اجلفاف وشحة املياه) .
وذكرت مديريــة العالقات واالعالم
انها « اقامت برعايــة امني بغداد
الدكتورة ذكــرى علوش ندوة على
قاعة املوتيل مبتنزه الزوراء بحضور

املديرين العامــن لدوائر العالقات
واالعالم ومــاء بغــداد وعدد من
الدوائر البلدية ومعاونيهم حاضر
فيهــا الدكتوراملهنــدس بارنــي
اوســن املدير التنفيــذي ورئيس

شركة اكوا ستراتيجيز» واضافت
املديرية ان « الندوة ناقشت اجلفاف
وادارة املياه وتقليل اســتعماالتها
مــن خــال الترشــيد والطرائق
االخرى والتخطيــط لتوفير امداد

املياه كمــا تضمن اجلــزء الثاني
من احملاضرة االســتعانة مبنظمات
اجملتمــع املدني وطــاب اجلامعات
والشــخصيات االكادميية في هذا
اجملال ».

ّ
ً
ندوة عن األمن المائي
أمانة بغداد تنظم

بغداد  -الصباح الجديد:
تواصل وزارة االعمار واالســكان والبلديات واالشــغال
العامة العمل في تنفيذ احلمالت اخلدمية بأمين مدينة
املوصل.
وذكر املركز االعالمي للــوزارة ان اجلهد اخلدمي لبلدية
املوصل التابع ملديرية البلديات العامة احدى تشكيالت
الوزارة يواصل تنفيذ احلمــات اخلدمية اليومية الزالة
االنقــاض املتراكمة وفتح الطرق فــي االزقة الضيقة
مبناطق (املشــاهده  ,راس الكور  ,الفاروق ,الساعة) من
اجل تهيئة االجواء املناسبة واخلدمات في تلك املناطق
لتســهيل عودة النازحني اليها بعــد ان تعرضت تلك
املناطق الى دمار كبير بسبب داعش االرهابي.
وتابع املركز االعالمــي ان اجلهد اخلدمي يواصل حمالت
قشط واكساء شارع السايدن في منطقة النجار امين
املوصل فيما تتواصل احلمــات اليومية لرفع النفايات
في مناطــق حي االنتصار شــارع  ٣٠قــرب جامع نور
اجلاللة ومدرســة ســعد بن معاذ وقرب مدرسة ناظم
الطبقجلي وحي الوحدة قرب مدرســة املأمون وشارع
الكنيسة وســوق امليثاق ومنطقة جامع صالح النوح
ومنطقــة جامع البــر الرحيم في شــارع ٦٠وجديدة
املفتي7.
من جانبه اعلن الوكيل الفني لوزارة االعمار واالسكان
والبلديات واالشغال العامة املهندس جابر عبد خاجي
عن صيانة وتأهيل عـدد من مشاريع املاء في محافظة
نينــوى .وذكر الوكيــل الفني ان مديرية املــاء العامة
احدى تشــكيالت الوزارة تواصل اعمال صيانة مشروع
ماء خواجة خليل ومشروع ماء االيسر اجلديد ومشروع
مـاء الزهور ومشروع مـاء االيسر القديــم اضافـة الى
تأهيل مشـروع ماء تلكيف في محافظة نينوى .
واضاف الســيد الوكيل ان غرفة العمليات تعمل على
تنفيذ زيارات ميدانيـة ملتابعة االحتيـاجـات االساسية
لتوفير الدعم املطلوب للمزيـــد من املشاريع اخلدميـة
ومتابعة املشاريع التي وصلت نسب اجنازها الى مراحل
متقدمة الكمالها في الوقت احملدد ووضعها في خدمة
املواطنني.
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ّ
يقدم نفسه قائدا سياسيا

الكوريتان تعيدان فتح
قناة االتصال البحرية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارة الدفاع الكوريــة اجلنوبية في بيان
إن ســيول وبيونغيانغ أعادتا فتح قناة االتصال
البحريــة امس (األحــد) لتجري الســفن من
البلدين اتصاالت بالالسلكي.
وذكرت الوزارة أن زورق دورية من كوريا الشمالية
اســتجاب على الفور عندمــا تلقى اتصاال ً من
البحريــة الكورية اجلنوبية عبر قناة الســلكي
دولية في الســاعة التاســعة صباح اليوم في
البحر الغربي ،وبذلك جــرى إعادة قناة االتصال
البحرية للمرة األولى منذ عشر سنوات.
وقال مســؤول من الــوزارة إن اخلطوة تظهر أن
الكوريتــن «تتخذان خطــوات عملية» اللتزام
االتفاقات التي أبرمت في  27نيسان عندما قرر
زعيما البلدين نزع فتيل التوترات العســكرية
بالتدريج.
من جهــة ثانية ذكــرت صحيفــة «يوميوري»
اليابانية امس االحد أن زعيم كوريا الشــمالية
كيم جونغ أون طلب من الرئيس الصيني شــي
جينبينغ خــال اجتماع في بكــن في حزيران
(يونيــو) العمل مــن أجل وضــع نهاية مبكرة
للعقوبات االقتصادية املفروضة على بالده.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن
كيم أبلغ شي بأنه يريد مساعدة الصني إلنهاء
العقوبات بعد جناح قمة  12حزيران بني الواليات
املتحدة وكوريا الشمالية.

ّ
«مسيرة»
إسقاط طائرات
في حميميم في سوريا

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلت وكالة اإلعالم الروســية عن ناطق باسم
قاعدة جويــة قوله امــس (األحــد) إن اجليش
الروسي أســقط طائرات مسيرة (من دون طيار)
مجهولة قرب قاعدة حميميم اجلوية الروسية
في سورية.
وذكرت وكالة «إنترفاكس» لألنباء نقالً عن اجليش
الروسي أن القاعدة لم تلحق بها أي أضرار.
من جهة ثانية قال ناطق إن احملادثات اســتؤنفت
بني املعارضة السورية ومفاوضني روس في شأن
اتفاق ســام في بلدة يســيطر عليها مقاتلو
املعارضــة في جنــوب غربي البــاد ،وذلك بعد
وســاطة أردنية .واضطرت العديد من البلدات
والقرى التي تخضع إلى ســيطرة املعارضة إلى
القبول بســيادة الدولة أمس االول (السبت) مع
انهيار خطوط دفاع مقاتلي املعارضة في مناطق
من اجلنوب الغربي حتت وطأة قصف مكثف.
وذكر مقاتلو معارضــة أن املفاوضات في بصرى
الشــام فشلت أمس االول السبت ،بعد اجتماع
مفاوضني روس مع فريق ميثل «اجليش الســوري
احلر» وطلــب خالله الروس مــن فريق املعارضة
استسالما ً كامالً.

شؤون عربية ودولية

حفتر يسعى لتوسيع نفوذه إلى طرابلس
متابعة ـ الصباح الجديد:
يسعى املشــير خليفة حفتر
أحد أبرز األطــراف الفاعلة في
النزاع الليبي ،إلى توسيع نفوذه
إلــى طرابلس بعــد جناحه في
إرساء ســلطاته على مجمل
الشــرق الليبــي ،وفــق ما يرى
محللون.
كانــت ليبيــا مقســمة قبل
إلغاء النظام االحتادي في 1963
إلى ثالثة أقاليــم هي برقة في
الشــرق ،وطرابلس في الغرب،
وفزان في اجلنــوب .ومنذ ،2011
بات البلد يعانــي من النزاعات
واخلصومــات وانعدام األمن كل
هذا فــي ظل أزمــة اقتصادية
خانقة.
وال يعترف حفتــر الذي يحظى
بدعم حكومة وبرملان الشــرق،
بشــرعية حكومــة الوفــاق
الوطني برئاســة فايز السراج
ومقرها في طرابلس وإن كانت
حتظى باعتراف اجملتمع الدولي.
ولــم يكن التزامــه ُمقنعا ً في
باريس في نهاية أيار إلى جانب
الســراج بتنظيم انتخابات في
كانون األول وإخــراج البالد من
الفوضى.
لقد واصــل حفتر قائد «اجليش
الوطنــي الليبــي» عملياتــه
العســكرية وحتديــه لتلــك
احلكومة.
وفــي غضــون أيــام قليلــة،
ســيطرت قواته على منشآت
نفطية وطردت منها جماعات
منافســة ،ومن ثم قبــل أيام
على درنة معقل «اإلســاميني
املتطرفني» واملدينــة الوحيدة
في الشــرق التــي كانت خارج
سيطرته.
وقــال احمللــل الليبــي محمد
اجلارح :إن «خصــوم حفتر هم
أفضل سالح له .إنهم من خالل
تصرفهــم األخرق ومغامراتهم
العســكرية غيــر املنظمــة،
يســهلون عليــه التفكير في
التوسع باجتاه الغرب واجلنوب».

منذ  ،2011بات البلد
يعاني من النزاعات
والخصومات وانعدام
األمن وهذا في
ظل أزمة اقتصادية
خانقة

وأعلــن حفتر ( 75ســنة) مرارا ً
خــال الســنوات املاضية عن
االســتعداد «لتحرير طرابلس».
لكن مثل هذه املهمة ليســت
ســهلة .فمدينة مصراتة التي
تشكل جزءا ً من إقليم طرابلس،
تسيطر عليها فصائل مسلحة
هي بني األقوى في ليبيا واألكثر
عداء له.
ويقــول كــرمي بيطــار مــن
معهــد العالقــات الدوليــة
واالستراتيجية :إن «اإلعالن عن
االنتصــار املظفر املفترض على
اإلرهاب يوحي بأن استعادة درنة
قد تصيبه بالغرور وجتعله يقلل
من أهمية الطريق الذي ال يزال
عليه اجتيازه».
وحفتر املســؤول العســكري
الســابق فــي نظــام معمــر
القذافي الــذي ُقتل عام ،2011

يتهمه معارضون بأنه يســعى
إلى إقامة نظام عســكري من
خالل التخلص من خصومه.
وأثار قــراره هذا غضب حكومة
الوفــاق الوطني ،ال ســيما أن
قــرارات األمم املتحدة تنص على
أن النفط يجــب أن يظل حتت
اإلدارة احلصرية ملؤسسة النفط
الوطنيــة املعتــرف بها وحتت
إشراف حكومة الوفاق الوطني
وحدها.
وأكدت الــدول الغربيــة واألمم
املتحــدة واالحتــاد األوروبــي
أن تصديــر النفــط هــو «حق
حصري» للمؤسســة الوطنية
للنفط ومقرها طرابلس .فهل
أقــدم حفتر علــى خطوة غير
محسوبة وغير مدروسة؟
يسعى حفتر إلى تقدمي نفسه
كقائد سياســي منفتح على

رغم الشــكوك التــي يبديها
العديــد من العواصــم جتاهه.
وهو ســجل نقطة فــي اجملال
لدى دعوته إلــى باريس حلضور
االجتماع حول ليبيا.
وقال جالل احلرشاوي املتخصص
في الشــؤون الليبية بجامعة
باريس الثامنــة إن «حفتر اغترَّ
جراء تشجيع بعض الدول التي
تعده بتقدمي الدعم له».
وقــال إيثــان كوريــن وهــو
ديبلوماســي أميركي ســابق
في طرابلــس ،ويعمــل اليوم
مستشاراً« ،من الصعب تخيل
كيف تســتطيع ليبيــا إجراء
انتخابــات حرة ونزيهــة طاملا
أن األطراف اخملتلفــة ال تعترف
ببعضها البعض».
ويطالــب أنصار حفتــر بإقالة
حاكم البنــك املركزي الصديق

عمر الكبيــر عدوهــم اللدود
املتهــم بتقدمي الدعــم املالي
خلصومهم.
وقال احلرشاوي إن «حفتر مصمم
متاما ً على إضعاف الدائرة احمليطة
بحكومــة الوفــاق الوطني في
طرابلس ليس فقط بالوســائل
العســكرية ولكن أيضا ً بوسائل
إدارية واقتصادية».
وأضــاف أن «حفتر رجل كبير في
السن ،ولذلك فهو في عجلة من
أمره .لقد مر أكثر من أربع سنوات
ولم يتمكن مــن دخول طرابلس.
إنه مصمم على اســتخدام كل
السبل لتحقيق ذلك هذا العام».
ولكن بيطار قــال« :حتى القوى
اخلارجية التي تدعمه ترى أحيانا ً
أن حفتر يبالغ فــي تقدير قواته
وأنــه ال ميكن حتقيق شــيء من
دون تقــارب سياســي يتجــاوز

االستقطابات احلالية الشديدة».
في غضــون ذلك ،حــذر «اجليش
الوطنــي الليبي» بقيــادة حفتر
اجلمعة املاضية «بعض األطراف
الدوليــة» مــن «إنشــاء وجود
عســكري لها» في جنوب البالد
«بحجة التصــدي للهجرة غير
الشرعية».
ويأتــي هذا التحذيــر في خضم
اتفــاق دول االحتــاد األوروبي على
إقامــة «منصــات «للمهاجرين
خــارج االحتــاد االوروبي ســعيا ً
لردعهم عــن عبور البحر االبيض
املتوسط.
وأكد حفتر في بييان انه ســيتم
«اتخاذ كافة االجراءات والتدابير
الكفيلة بحماية الدولة الليبية
وحدودها وشــعبها ،مبــا مينع اي
تصرف ميثــل عدوانــا وانتهاكا
للسيادة الوطنية».

احتجاجا على فصل أفراد عائالت المهاجرين

اآلالف يشاركون في تظاهرات ضد

سياسة الهجرة في الواليات المتحدة
متابعة ـ الصباح الجديد:
شارك آالف املتظاهرين الغاضبني
من سياســة الهجرة االميركية
امس االول الســبت في مسيرات
في مختلف الواليــات االميركية
احتجاجا على فصل افراد عائالت
املهاجريــن تطبيقــا لسياســة
التشــدد التي ينتهجها الرئيس
االميركي دونالــد ترامب في هذا
امللف.
وانطلقــت تظاهرة حتت شــعار
«العائــات يجــب ان تكــون
مجتمعــة» من ســاحة الفاييت
املواجهــة للبيت االبيــض باجتاه
مبنى الكابيتول مقر مجلســي
الشيوخ والنواب.
وفي نيويــورك شــاركت عائالت
وشــبان واطفــال وشــيوخ من
القادمــن اجلــدد واملواطنني في
تظاهرة احتجاجية حتت شــمس
حارقة .وقدر احد الشــرطيني عدد
املشاركني بنحو «الفي شخص».
وهنف املتظاهرون «قولوها بالفم
املآلن ،قولوهــا بوضوح ،املهاجرون
مرحب بهم هنا» ،كما اعربوا عن
ترحيبهم باملسلمني.
وعلى وقع الطبول رفعت احلشود
الفتــات كتــب فيهــا «مدينتنا
نيويــورك هي نيويــورك املهاجرة،
و»ال قفص ،ال حظر ،ال جدار».
وكتب علــى الفتة اخــرى «حلوا
آيس (وكالــة انفاذ قوانني الهجرة
واجلمارك األميركيــة)» ،في دعوة
تشــكل صدى ملطالبة نشــطاء
بحل الوكالة.
*في منتهى القسوة
وفي محاولة لوقف تدفق عشرات
آالف املهاجرين شهريا الى احلدود
اجلنوبيــة للواليات املتحــدة ،امر
ترامب مطلع ايار بتوقيف البالغني
الذين يعبرون احلدود بطريقة غير
شرعية وال سيما طالبي اللجوء.
والعديد ممــن يحاولون عبور احلدود
املكســيكية االميركيــة يريدون
الفرار مــن اعمال العنــف التي
متارســها العصابات ،وغيرها من
االضطرابات التي تشهدها اميركا
الوسطى.
ونتيجة حملة القمع التي شنتها
االدارة االميركية ،مت فصل االطفال
عن اهاليهم ،وبحســب مشاهد
تناقلتها وســائل االعالم العاملية
وضعوا في مراكز تابعة لسلسلة

متاجــر ،ما اثــار ردود فعل منددة
محليا وعامليا.
هذا ووقع ترامب االســبوع املاضي
امــرا تنفيذيــا لوقف اجــراءات
فصــل العائالت لكــن محامني
متخصصني فــي قضايا الهجرة
يقولون ان العملية ستســتغرق
وقتا طويال وستكون معقدة.
وال يزال نحو الفي طفل مفصولني
عن ذويهم ،بحسب ارقام رسمية
نشرت نهاية االسبوع املاضي.
وتأتي تظاهرات امس االول السبت
بعــد ان أقــرت احملكمــة العليا
االميركية الثالثاء املاضي مرسوم
ترامب املناهــض للهجرة ،مانحة
انتصــارا واضحــا للرئيــس بعد
معركة قضائية حول هذا اإلجراء
املثير للجدل.
ويصادق القرار الذي اتخذ بغالبية
خمســة قضــاة مقابــل اربعة،
على هذا املرســوم الــذي يحظر
بشــكل دائم على مواطني ست
دول ،خمس منها مسلمة ،دخول
الواليات املتحدة.
وشــاركت جوليــا الم ( 58عاما)
في تظاهرة نيويورك مع اثنني من
اصدقائها واطفالهما.
والم أم ومصممــة ازياء متقاعدة
هاجــرت الــى هونغ كونــغ في
ثمانينات القرن املاضي.
وقالــت الم «اعتقــد ان فصــل
االطفــال (عــن ذويهــم) امر في
منتهــى القســوة» .وتابعت «انا
غاضبــة .انا فــي غايــة احلزن ملا
يحصل في بلــدي .ال افهم كيف
ميكــن النســان ان يفعل شــيئا
كهذا».
بدورها قالت احملامية مالوري مالوي
( 34عاما) إن من املهم ابداء الدعم
للمهاجرين واظهار ان سياســات
االدارة االميركية «ال متثل اميركا».
وحملت مالوي الفتة كتب عليها
«الطفــل الوحيد الــذي مكانه
القفص هو دونالد ترامب» ،وقالت
لوكالــة فرانس بــرس «»لن نقف
هنا لنشــاهد بالدنا تتمزق وفصل
االطفال عن امهاتهم».
*احتلوا آيس
فيما مت توقيــف اخلميس املاضي
أكثر من  500امــرأة بينهن عضو
في الكونغرس االميركي في مبنى
الكابيتول ،خالل مشاركتهن في
تظاهــرة احتجاج على سياســة

ترامــب املتشــددة املتعلقــة
بالهجرة.
وشــهدت الواليــات املتحــدة
تظاهرات اخــرى لكن تلك املقررة
السبت املقبل يتوقع ان تكون اكبر
حجما ،ومن املتوقع ان يشارك 50
الفا او اكثر في تظاهرة واشنطن.
وكان ترامــب جعــل مكافحــة
الهجرة ،شــرعية كانــت ام غير
شــرعية ،بنــدا رئيســيا ضمن
مشروعه السياسي «اميركا اوال».
وتتولــى وكالــة انفــاذ قوانــن
الهجرة واجلمارك األميركية «آيس
«التوقيفات وتنفيذ حملة القمع
التي اطلقتها االدارة االميركية.
لكن دعــوات حلــل الوكالة بدأت
تصدر عــن ائتــاف جديد يضم
سياسيني ونشــطاء ومتظاهرين
مؤيدين للهجرة.
ويقول منتقدو الوكالة إن «آيس»
عاملت بعــض طالبــي الهجرة
بقسوة وبشكل غير عادل.
وكانــت املرشــحة الدميوقراطية
ملنصــب حاكــم واليــة نيويورك
ســينتيا نيكســون من اوائل من
طالبوا بحل الوكالة ،لينضم اليها
الحقا رئيس بلدية نيويورك بيل دي
بالزيو الذي قــال حملطة «دبليو واي
ان ســي» االذاعية «هناك حاجة
لوكالة مــا للتعامل مع الهجرة،
لكن ،آيس ،ليست املناسبة».
كذلك انضمت اليهما الســناتور
عن نيويورك كريســن غيليبراند
التي وصفت علــى تويتر الوكالة
بانها «قوة ترحيل قاسية».
والســبت اعلن ترامب عبــر تويتر
دعمــه للوكالة فــي تغريدة كتب
فيها «دميوقراطيو اليسار الراديكالي
يريــدون ح ّلكم .وتاليا ســيأتي دور
الشــرطة كاملــة .ال مجــال ،لن
يحصل هذا ابدا».
وبلغت ردود الفعل على «آيس» حدة
دفعت اعضاء شــعبة التحقيقات
اجلنائية في الوكالة الى الطلب من
وزيرة االمن الداخلي كريسنت نيلسن
ان جتعل من شعبتهم وكالة قائمة
بذاتها ،بحســب ما اوردت صحيفة
واشنطن بوست اخلميس املاضي.
وافــادت الصحيفــة ان الطلب ورد
من غالبية العمالء املســؤولني عن
شــعبة التحقيقات في وزارة االمن
الداخلي ،التي تتولــى التحقيقات
العابرة للحدود واملتعلقة مبكافحة
االرهاب ،واخملدرات واالجتار بالبشر.

اقتصاد
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بمشاركة  64شركة مساهمة من أصل 102

 13مليار دوالرحجم

حزيران يسجل تداول  17مليار سهم بقيمة  10مليارات دينار
بغداد ـ الصباح الجديد:
سجل مؤشــر ســوق العراق
لألوراق املالية تــداول  17مليار
ســهم وبقيمة جتــاوزت الـ10
مليــارات دينار في  17جلســة
تداول ومبشــاركة  64شــركة
مساهمة من اصل .102
وقال املدير التنفيذي للســوق
طه أحمد عبد السالم في بيان
صحفي تلقت «الصباح اجلديد»
نســخة منه إن «يوم اخلميس
املاضي كانت اخر جلسات شهر
حزيران  2018في ســوق العراق
لــاوراق املالية» ،مبينا أن «عدد
جلســات التداول التي نظمها
الســوق بلغ  17جلسة ،فيما
بلغ عــدد الشــركات املتداولة
اسهمها  64شركة مساهمة
من اصل  102شركة».
واضاف عبد الســام ،أن «عدد
االســهم املتداولة خالل شهر
حزيران بلغ اكثــر من  17مليار
ســهم فيمــا بلغــت قيمة
االســهم املتداولة اكثر من 10
مليارات دينار».
واوضح عبد الســام ،أن «عدد
االســهم املتداولة مــن قبل
االجانــب فــي الشــراء بلغت
 912مليون ســهم فيما بلغت
قيمتها اكثر من ملياري دينار»،
مشــيرا الى أن «عدد االسهم
املتداولة من قبل االجانب بيعا
بلغت اكثر من  2مليار ســهم
وقيمتها بلغت اكثر من ملياري
دينار».
وبني املدير التنفيذي للســوق،
أن «مؤشــر أســعار االسهم
املتداولــة  ISX60اقفــل على
( )593.98نقطة في اول جلسة
من شــهر حزيران ،واقفل على
( )579.06نقطة في اخر جلسة
من الشــهر ،بانخفــاض بلغ
نسبته .»% 2,51

أقفل مؤشر أسعار
األسهم المتداولة
 ISX60على ()593.98
نقطة في أول جلسة
من شهر حزيران،
وأقفل على ()579.06
نقطة في آخر جلسة
من الشهر ،بانخفاض
بلغت نسبته 2,51

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة املــال املصرية على
موقعها اإللكتروني بدء تنفيذ أكبر
موازنة عامة في تاريخ مصر امس
األحد ،مشيرة إلى أنها تشهد زيادة
في حجم املصروفــات لتصل إلى
 1.42تريليون جنيــه ،بارتفاع 200
بليون جنيه عن مســتويات موازنة
العام املالي .2018/2017
وأوضحــت الــوزارة أن الزيادة في
حجم املصروفــات يرجع إلى «زيادة
مخصصات العديد مــن البرامج
ذات البعد االجتماعــي مثل أجور
العاملني في اجلهاز اإلداري للدولة،
والتــي زادت بقيمة  30بليون جنيه
لتصل إلى  270بليون جنيه ملواجهة
الزيــادات احلتمية فــي األجور وأثر
العالوات اخلاصة واالستثنائية التي
ترفع دخل املوظف من  2018/7/1مبا
ال يقل عن  265جنيها شــهريا ً إلى
جانب زيادة االستثمارات احلكومية
املمولة من اخلزانة العامة بنســبة
 42في املئة عن العام املالي السابق

تقـرير

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال ســفير اجلمهورية االســامية االيرانية في
بغداد ان حجم التبادل التجاري بني ايران والعراق
بلغ العام االيرانــي املاضي (انتهي في  20مارس-
اذار) اكثر من  13مليارا و  210ماليني دوالر.
واضاف الســفير ايرج مســجدي فــي اجتماع
اللجنــة الثقافية ملمثليات بــاده ان «ايران تعد
الشــريك التجاري الثاني للعراق بعــد تركيا» ،
وقــال ان « 6.5مليار دوالر مــن هذا احلجم يتعلق
بالبضائــع غيرالنفطية حيــث احتلت ايران في
هذا اجملال املركز االول بني ســائر شــركاء العراق
التجاريني».
واوضــح الســفير االيراني «هدفنا هو توســيع
العالقات بني ايران والعــراق في جميع اجملاالت مبا
فيها الثقافية».
ووصف الســفير االيراني «الثقافــة» بانها االداة
األجنع الرساء اسس العالقات بني حكومتي ايران
والعراق وشعبيهما».

صفاقس الدولي

ســوق االوراق خالل ايار املاضي،
مســجال حجم تداول بلغ 65
مليار سهم وبقيمة بلغت 66
مليار دينار.
وقال املدير التنفيذي إن «سوق
العراق لــاوراق املالية نظم في
شــهر ايار  21 , 2018جلسة،
تركز التداول فيها على اسهم
القطاع املصرفي كونه القطاع
االكثر عددا من حيث الشركات
املدرجة وعدد االسهم املدرجة»
.
واضاف عبد الســام ان «عدد
الشــركات املتداولة اسهمها
خالل شــهر ايار املاضي بلغ 62

مصر تبدأ تنفيذ أكبر
موازنة عامة في تاريخها
لتصل إلى نحــو  100بليون جنيه
فــي مقابــل  70بليــون جنيه في
موازنة .»2018/2017
وأكد وزير املال محمد معيط انتهاء
الوزارة من جميــع الترتيبات لبدء
العمــل باملوازنة اجلديدة مشــيرا ً
إلى أنه «مت حتويل اخملصصات املالية
املطلوبة من اجلهــات الداخلة في
املوازنة عن الشــهر األول من العام
املالي اجلديــد ،إلى جانــب إصدار
تعليمات مشــددة بضرورة مراعاة
ضوابط ترشيد اإلنفاق العام وعدم
جتــاوز اخملصص باملوازنــة للجهات
العامة ،إلى جانب تشديد إجراءات
الرقابــة علــى عمليــات اإلنفاق
العام».
وأضاف الوزير املصــري أن «املوازنة
العامة اجلديــدة يتواكب تنفيذها
مع بدء الوالية الثانية للرئيس عبد
الفتاح السيسي ،ولذا فهي تعكس
توجيهــات القيــادة السياســية
وتكليفاتهــا للحكومة ،خصوصا ً
ما يتعلــق بزيادة معــدالت النمو

العراق وإيران

العراق يشارك في معرض

سوق االأوراق املالية

يذكر ان ســوق العــراق لالوراق
املاليــة قد اســتعمل انظمة
التــداول االلكترونــي وااليداع
املركزي منذ عام  2009ويسعى
الطــاق نظــام التــداول عبر
االنترنيت للمستثمرين ،وينظم
خمس جلسات تداول اسبوعيا
من االحــد الى اخلميس ،ومدرج
فيه  101شــركة مســاهمة
عراقية متثل قطاعات املصارف
واالتصاالت والصناعة والزراعة
والتامني واالستثمار املالي .
كما اعلن ســوق العراق لالوراق
املاليــة االحــد ،عــن تصــدر
املصــارف تداول االســهم في

التبادل التجاري بين

االقتصادي التي نتوقع أن تبلغ 5.8
في املئة خــال العام املالي اجلديد،
لترتفع إلى نحــو  6.5أو  7في املئة
على املدى املتوســط ،ما يســهم
في حتقيق خطط احلكومة والبنك
املركزي الرامية إلى السيطرة على
معدالت التضخــم وخفضها إلى
أقل من  10في املئة».
وأوضــح معيــط أنــه «مت تعزيــز
مخصصــات التنمية البشــرية،
إذ تشــمل املوازنة أيضــا ً زيادة غير
مسبوقة في مخصصات التعليم
والصحة ليصال إلى حوالى 257.7
بليون جنيــه في مقابــل حوالى
 222بليــون جنيه في موازنة العام
املالــي املاضي ،ما يعــد أكبر زيادة
فــي مخصصاتهمــا فــي تاريخ
املوازنــات املصرية» .وأشــار إلى أن
«اعتمادات قطــاع الصحة بلغت
نحــو  98.7بليــون جنيــه ،بينما
بلغت مخصصات قطاع التعليم
قبــل اجلامعي  108بليــون جنيه،
وللتعليم العالي  51بليون جنيه».

شركة مساهمة من اصل 102
شــركة مدرجة في الســوق»،
مبينا انه «ما تزال اســهم 19
شــركة مســاهمة متوقفة
بســبب عدم تقــدمي االفصاح
الســنوي لعام  2016من قبل
هيئة االوراق املالية».
وبــن عبــد الســام ان «عدد
االســهم املتداولــة تأثر بتاخر
عــدد مــن الشــركات املهمة
في تقدمي مؤشــرات االفصاح
الســنوي  2017اذ بلــغ عــدد
االســهم املتداولــة  65مليار
ســهم ،وبلغت قيمة االسهم
املتداولة  66مليار دينار فيما بلغ

عدد الصفقــات املنفذة 7901
صفقة تداول بيعا وشراء» .
واوضح عبد السالم ان «مؤشر
أســعار االســهم املتداولــة
 ISX60اغلــق علــى 608.66
نقطة في اول جلسة من شهر
ايــار ،فيما اغلــق على 593.78
نقطــة فــي اخر جلســة من
الشهر منخفضا بنسبة 2.4%
عن اغالق اول جلسة».
ولفت عبد السالم الى انه «بلغ
عدد االسهم املتداولة لالجانب
شــراء  2مليار ســهم بلغت
قيمتهــا  10مليارات دينار وبلغ
عدد االسهم املتداولة لالجانب

بيعــا  3مليــار ســهم بلغت
قيمتها  2مليار دينار».
يذكر ان ســوق العــراق لالوراق
املاليــة قد اســتخدم انظمة
التــداول االلكترونــي وااليداع
املركزي منذ عام  2009ويسعى
الطــاق نظــام التــداول عبر
االنترنيت للمستثمرين ,وينظم
خمس جلسات تداول اسبوعيا
من االحد الى اخلميس ,ومدرج
فيه  101شــركة مســاهمة
عراقية متثل قطاعات املصارف
واالتصاالت والصناعة والزراعة
والتامــن واالســتثمار املالي
والسياحة والفنادق.

األردن يقر إجراءات جديدة لمكافحة
غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
الصباح الجديد ـ وكاالت:
بعــد إقرارهــا مــن قبــل اللجنة
الوطنية ملكافحة غســل األموال
ومتويل االرهاب ،أصدر البنك املركزي
األردنــي تعليمات محدثة ملكافحة
غســل األمــوال ومتويــل اإلرهاب
للبنوك األردنية املرخصة.
واوضــح البنــك االردني فــي بيان
أصدره أمس االحــد أن التعليمات
اجلديدة جاءت استجابة للتعديالت
التــي حصلــت علــى توصيــات
مجموعــة العمل املالــي الدولية
لعام  2012والتطورات التي حدثت
في األسواق احمللية والدولية ،ولدعم
وتعزيز إطار مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب في اململكة.
واشــار البيــان إلــى أن مــن أبرز
التعديالت التي أدخلتها التعليمات
اجلديــدة ،تأطير العمــل باملنهج
املبني على األخطــار وتعزيز؛ حيث
ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل
ألخطــار غســل األمــوال ومتويل
اإلرهاب لديها في شــكل ســنوي

علــى وفق منهجيــة معتمدة من
مجلس إدارتها ،مــن خاللها حتديد
أخطار غســل األمــوال وتقييمها
وفهمهــا ومتويــل اإلرهــاب في ما
يتعلــق بالعمالء والــدول واملناطق
اجلغرافيــة واملنتجــات واخلدمات
والعمليات وقنوات تقدمي اخلدمة.
وأشار البنك إلى أن هذا اإلجراء يؤدي
إلى تناســب نطاق وشدة وظيفة
إدارة األخطار مــع طبيعة وحجم
وتعقيد عمليات ونشــاطات البنك
ومســتوى أخطار غســل األموال
ومتويل اإلرهــاب لديــه ،وأن تتواءم
وتتكامل وظيفة إدارة أخطار غسل
األموال ومتويل اإلرهاب في البنك مع
اإلطار الكلي إلدارة األخطار فيه.
وأكــدت التعليمات ،ضــرورة توافر
سياسات وضوابط وإجراءات إلدارة
وخفــض أخطــار غســل األموال
ومتويل اإلرهــاب ،واتخــاذ إجراءات
عنايــة واجبة ومعــززة تتوافق مع
درجــة األخطــار التــي مت حتديدها
مبوجــب التقييــم ،ومــع تصنيف

العمالء حسب درجة أخطارهم.
وأوضحــت التعليمــات اجلديــدة
اإلجــراءات املطلوبــة للتحقــق
والتعرف إلى العمالء ســواء كانوا
أشــخاصا ً طبيعيــن أو معنويني
وتوقيت هــذا التحقق ،حيث أكدت
التعليمات ضــرورة حتديــد هوية
املستفيد احلقيقي واتخاذ إجراءات
معقولــة للتحقق من هذه الهوية
حســب طبيعة أخطــار العميل.
وطلبــت التعليمات وضــع نظام
أخطــار لتحديد أي مــن عمالئه أو
املستفيدين احلقيقيني يندرج ضمن
فئة األشخاص السياسيني املمثلي
األخطار ،ســواء األجانــب منهم
أم احملليــن ،واإلجــراءات املطلوبة
في حال ثبت للبنــك أن أيا ً منهم
يندرج ضمن فئة العمالء املرتفعي
األخطــار ،وحــددت فــي شــكل
تفصيلــي التزامــات البنوك عند
تنفيــذ حواالت ســواء أكان البنك
مصدرا ً للحوالــة أم متلقيا ً لها أو
وسيطا ً في تنفيذها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــارك العراق ممثــا بشــركة اور العامة احدى
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن فــي معرض
صفاقس الدولي  52املقام حاليا في تونس لعرض
منتجاتها النمطية واجلديدة.
وقد حظي جناح الشــركة فــي املعرض بأهتمام
بالغ حيث شــهد زيارة رئيس احلكومة التونسية
وجمع غفير من املواطنــن الذين ابدوا اعجابهم
الكبير باجلناح واملنتجات املعروضة .

نمو صادرات تركيا
 % 5في يونيو

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال احتاد املصدرين األتراك امس األحد إن صادرات
تركيا زادت خمسة باملئة على أساس سنوي في
يونيو حزيران لتصل إلــى  12مليارا و 600مليون
دوالر.
وأظهــرت البيانــات أيضا منو صــادرات النصف
األول مــن العام  7.4باملئة إلــى  81.9مليار دوالر.
يصدر االحتاد أرقامه قبل شــهر من إعالن معهد
اإلحصاءات التركي البيانات الرسمية.

تجهيز كهرباء الجنوب

بمئات المقاييس الكهربائية
بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل شــركة ديالى العامة أحد تشكيالت وزارة
الصناعة واملعــادن جتهيز كهربــاء اجلنوب مبئات
املقاييس الكهربائية .
وقال مدير عام الشــركة املهندس عبد الرســول
محمد عارف ان الشــركة جهزت املديرية العامة
لتوزيــع كهربــاء اجلنــوب ب( )1333مقياســا
كهروميكانيكيا بثالثة اطوار (20ـ )60امبيرا حيث
بلغت القيم االجمالية ( )99مليونا و 975الف دينار
من جهــة اخرى افصح عارف عــن جتهيز كهرباء
الفرات االوســط ب( )113محولة توزيع مختلفة
الســعات مببلغ اجمالي قدره مليار و 666مليونا
و 930الف دينار وجتهيز ( )90محولة توزيع ســعة
 11/400كــي في أي مــع ( )23محولة توزيع اخرى
ســعة  11/250كي في أي وبفترة قياسية قليلة
الفتا» الــى ان االمكانية والقــدرة التي متتلكها
الشركة في اجناز العقود التي تبرمها مع اجلهات
االخرى من القطاعني العام واخلاص وبفترة زمنية
اقل من الفترة احملــددة ومبواصفات فنية مطابقة
لدى وزارة الكهرباء

سينعكس سلبًا على شركات النفط األميركية وعلى األسعار السائدة

الخالفات التجارية تهدد نمو االقتصاد العالمي بمزيد من التحديات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
مع اشــتداد وتيرة اخلالفات التجارية
بــن الواليــات املتحــدة األميركية
والصــن بشــكل رئيــس ،وامتداده
ليصل إلى االحتاد األوروبي ،أصبح من
املؤكد أن فرض املزيد من الرسوم على
الصادرات من شــأنه التأثير سلبا ً في
األداء االقتصادي لعدد كبير من الدول،
ويهدد منــو االقتصاد العاملي مبزيد من
التحديات واإلخفاقات.
ولفــت تقريــر «نفــط الهــال»
األســبوعي ،إلــى أن «التنبــؤ بتأثير
القــرارات االســتراتيجية املعتمدة
وحجم تأثيــرات ردود الفعل من قبل
االقتصــادات املســتهدفة ،لم يعد
صعبا ً خالل الفتــرة احلالية واملقبلة،
كما أن االســتجابة لإلمالءات كافة
من دون اتخاذ قــرارات مماثلة لم يعد
ممكناً.
وأضــاف أن «التوجهــات األميركية
لفرض رســوم إضافية على الواردات
من الصني ،من شــأنه أن يحمل معه
ردود أفعــال معلنــة وغيــر معلنة،
سيكون في مقدمها فرض رسوم على
استيراد النفط األميركي ،ما انعكس
خالل األســبوع املاضي وسينعكس
سلبا ً على شركات النفط األميركية،
وعلى األسعار السائدة».
وأشــار إلى أن «فرض أميركا للرسوم

سيحســن مــن عالقــات الصــن
التجارية مع الكثير أعضاء «منظمة
الدول املصدرة للنفط» (أوبك) وروسيا
لتعويض أي تراجعات على اإلمدادات
األميركيــة من النفــط» ،منوها ً بأن
«القــرارات األميركيــة ذات العالقة
بإعادة التوازن وخفض العجوزات في
امليزان التجــاري مع كبــار الالعبني،
ســتنتج حتالفات جتارية واقتصادية
جديدة تخدم اقتصــادات أقل حجما ً
وتأثيرا ً على الســلع األساسية حول
العالم».
ولفت التقرير إلــى أن «الصورة تبدو
أكثر تعقيدا ً بالنظــر إلى احلراك بني
دول االحتاد األوروبي وروســيا وأفريقيا
وكذلك التحرك األميركي جتاه الصني
وأفريقيا .إذ إن محاولة إضعاف القدرة
االقتصادية األوروبية املوحدة واحلفاظ
على حدود دنيا من العالقات التجارية
واالقتصادية ،تفيد االقتصاد األميركي
ومن دون تأثيــرات عميقة على األداء
االقتصادي األوروبي».
وحــول مدى إمكانيــة حتقيق جزء أو
كل من املسارات املشــار إليها ،أكد
التقرير أن «االقتصاد العاملي سيكون
قادرا ً على التعامــل مع مجمل تلك
التوجهــات والقــرارات التــي ميكن
تصنيفها أنها فردية وتعود بالفائدة
علــى اقتصادات بعينهــا ،من دون أن
تتسع لتشمل التكتالت االقتصادية
أو تأخــذ فــي االعتبــار التحالفات

مؤشرات السوق العاملية

التجارية واالقتصاديــة القائمة بني
دول العالم».
ونوه التقرير بأن «خالل املرحلة األولى
مــن تطبيــق التوجهــات والقرارات
التجاريــة واملالية ،ســتضعف قدرة
أســواق النفــط علــى التماســك
واحلفاظ على أسعار مرتفعة إيجابية
القتصادات املنتجني» .وأكد أن «االجتاه
نحــو فرض رســوم واعتمــاد قرارات
موازية في الزمان واملكان املناســبني،
ســتكون له تأثيــرات إيجابية على
األطراف كافة وســيضمن ألســواق
النفط أن تعكس األســعار العادلة،
وتُ ّكــن كبــار الالعبني لدى أســواق
النفط وفــي مقدمهــا «أوبك» من
اتخاذ القرارات املناســبة لدعم توازن
األســواق ،ما ينعكــس إيجابا ً على
إجمالــي املشــهد التجــاري واملالي
العاملي ككل».
وأشــار إلى أن «مرحلة تراجع أسعار
النفط وعائداته انعكســت ســلبا ً
على أداء االقتصادات املنتجة منفردة
من دون اتخاذ أي إجراءات من شــأنها
اإلضــرار باقتصادات املســتوردين وال
مبعدالت النمو االقتصادي املستهدفة
لالقتصاد العاملي».
وتطــرق التقريــر إلى أبــرز األحداث
التي مــرت على الســاحة النفطية
خالل األســبوع املاضي ،إذ أكد مصدر
باحلكومة الهندية أن «شــركة بترول
أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) ســتوقع

اتفاقــا ً مــع «أرامكو الســعودية»
وشركات هندية حلصة تصل إلى 25
فــي املئة في مشــروع مزمع لتكرير
النفط والبتروكيماويــات قيمته 44
بليون دوالر في الهند.
ويســتهدف منتجون كبــار للنفط
آســيا ،حيــث يتنامــى الطلب على
الوقود ،كمنفذ مســتقر لنفطهم.
والهنــد هي ثالــث أكبر مســتورد
ومســتهلك للنفــط فــي العالم،
وتهدف إلى زيــادة طاقتها التكريرية
بنســبة  77في املئة لتصل إلى 8.8
مليــون برميل يوميا ً بحلــول .2030
وتخطط «أدنوك» الستثمار  45بليون
دوالر علــى مــدار األعوام اخلمســة
املقبلة لتوســيع عملياتها للتكرير
والبتروكيماويات.
من ناحيــة ثانية ،أعلنت مؤسســة
نفط الشــارقة الوطنية بدء تشغيل
مشــروع خلط الغاز النفطي املسال
وحتميله ،في مجمع «الصجعة» في
الشــارقة .كما أعلن مجلس النفط
في الشــارقة افتتــاح اجلولة األولى
للمناقصــة على تراخيــص حقوق
االمتياز للحقول البرية في اإلمارة.
وأنهــت شــركة «نفــط البصــرة»
محادثات مع «إكســون موبيل» لبناء
منشــأة عمالقة ملعاجلــة املياه ،وهو
مشروع حيوي ليتمكن البلد العضو
في منظمــة «أوبك» من زيادة طاقته
إلنتاج اخلام.
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المكسيك واليابان تصطدمان بقوة البرازيل وبلجيكا ..اليوم

لعنة صاحب األرض تصعق إسبانيا وتصعد بروسيا لربع النهائي
موسكو ـ وكاالت:

حقــق املنتخب الروســي مفاجاة
مدوية بإقصاء إسبانيا من دور ثمن
النهائي بــكأس العالم ،بعد الفوز
بضربات الترجيح بنتيجة  ،3-4بعد
انتهاء الوقت األصلي بنتيجة ..1-1
أفتتح ســيرجي إينياتشــيفيتش
أهــداف املبــاراة لصالح إســبانيا
بهدف عكسي في مرماه بالدقيقة
 ،12ثم عادل أرتيــم دزيوبا النتيجة
في الدقيقة  41بهــدف من ضربة
جزاء.
ليصــل املنتخبــن إلــى ضربات
الترجيح ،والتي جنح فيها املنتخب
الروســي بالعبور إلى ربع النهائي
بتســجيله  4ركالت مقابــل 3
إلسبانيا ،مستفيد من إهدار كوكي
وأسباس لركتلني.
من جانبه ،حقق ســيرجيو راموس،
قائــد املنتخــب اإلســباني ،رقما
قياســيا خــال مواجهة روســيا،
مساء أمس األحد ،حلساب دور الـ16
لكأس العالم .2018وذكرت شبكة
«أوبتــا» لإلحصائيــات ،أن راموس
أكمل  141متريرة ضد روسيا ،كأعلى
رقم لالعب في مباراة واحدة بكأس
العالم ،منــذ .1966وجلأ املنتخبان
إلى الوقت اإلضافــي ،بعد التعادل
في الوقت األصلي (.)1-1
من جانــب اخر ،يتطلــع املنتخب
البرازيلي إلى الفوز على املكسيك

اليوم واملضي نحــو اللقب العاملي
الســادس فــي تاريخه مــن خالل
النســخة احلاليــة لبطولة كأس
العالم ،واملقامة في روســيا حيث
يطمح الفريق إلى محو آثار الهزمية
الثقيلة  1ـ  7التــي مني بها أمام
نظيــره األملاني في املربــع الذهبي
للمونديــال املاضــي عــام 2014
بالبرازيل.
وكان من املمكن أن يلتقي املنتخب
البرازيلي نظيره األملاني مساء اليوم
في مواجهة ثأرية بالدور الثاني (دور
الســتة عشــر) للمونديال احلالي
ولكــن منتخب كوريا اجلنوبية فجر
كبرى مفاجــآت املونديــال احلالي
وأطــاح بالفريــق األملاني حامل
اللقــب من الــدور األول
بالتغلب عليه 2
ـ .0
و بهــذ ا ،
يلتقي

فرحة العبي املنتخب الروسي بالتأهل

الذي احتل املركز الثاني في
اجملموعة السادسة.وافتقد
املنتخــب البرازيلــي جهود
جنمه الشــهير نيمــار في
املباراة أمام املنتخب األملاني
مبونديال . 2014
ولكــن ،مــن املنتظــر أن
يخوض نيمار مباراة الفريق
أمام نظيره املكســيكي
في مدينة ســامارا ضمن

املنتخــب
البرازيلــي
ا ليــو م
نظيــر ه
املكسيكي

التشــكيلة األساســية للمدرب
تيتــي ،حيث تبدو صفــوف الفريق
مكتملة قبل هذه املباراة.
وكان مارســيلو خــرج مــن مباراة
الفريق أمام صربيا في اجلولة الثالثة
من مباريــات اجملموعة اخلامســة
بســبب معاناته من تقلص عضلي
في الظهر بعد عشــر دقائق فقط
من بدايــة املباراة ،ولكــن رودريجو
السمار طبيب الفريق ساعد الالعب

على التخلص من اإلصابة ســريعا
ليصبح جاهزا ملباراة الغد.
ويشــعر املنتخــب املكســيكي
بالسعادة لبقائه في املونديال رغم
الهزمية  3ـ  0أمام السويد في اجلولة
الثالثة من مباريات الدور األول.
وقال أندريس جــواردادو جنم الفريق:
«ما من شــيء أفضل مــن كتابة
التاريــخ وما مــن أفضل من خوض
مباراة حياتنا أمام املنتخب البرازيلي
الفائز بلقــب كأس العالم خمس
مرات سابقة».
وكان املنتخبــان البرازيلــي
واملكســيكي التقيــا فــي دور
اجملموعات مبونديــال  2014وانتهت
املبــاراة بالتعادل الســلبي بفضل
األداء الراقــي مــن حــارس املرمى
املكســيكي جييرمو أوتشوا الذي
سيحرس املرمى اليوم االثنني أيضا.
وإذا كان من حق املنتخب املكسيكي
أن يطمح في مزيد من احلظ للبقاء
في البطولة على حساب املنتخب
البرازيلي ،فإن منتخب اليابان يحق
له أن يشعر بنفس اإلحساس بعدما
حســم بطاقة تأهله للدور الثاني
على حســاب املنتخب السنغالي
بفضل الفارق في عــدد البطاقات
الصفــراء التي حصــل عليها كل
فريق في مبارياته بالدور األول.
ويلتقــي املنتخب اليابانــي اليوم
نظيــره البلجيكــي الــذي تصدر
مجموعته في الدور األول بالفوز في
مبارياته الثالث.

وقال روبرتو مارتينيــز ،املدير الفني
للمنتخــب البلجيكي عــن املباراة
الســابقة بني الفريقني في :2017
«نعــرف املنتخــب اليابانــي ألننا
واجهنــاه وديــا منذ فترة ليســت
ببعيــدة».وكان املنتخــب الياباني
قد قلب تأخــره مرتني فــي املباراة
أمام الســنغال إلى تعادل ثمني  2ـ
 2مؤكدا أنه لم يعــد الفريق الذي
يسهل التغلب عليه.وقال مارتينيز:
«املنتخــب الياباني فريــق منظم
للغايــة ويتمتع بإمكانيــات فنية
عالية ..يجب أن نعد أنفسنا بشكل
جيد للغاية لهذه املباراة».
مــن جانبهــا أعلنت جلنــة حكام
املونديــال ،طاقمي مباراتي اليوم ،اذ
يدير حكمان من السنغال وإيطاليا،
مباراتي دور الـــ 16بكأس العالم،
اليوم اإلثنني ،بني بلجيكا واليابان
والبرازيل واملكسيك.
وسيتولى الســنغالي ماالجن ديديو،
حتكيــم مبــاراة بلجيــكا واليابان
في روســتوف ،فيما يدير اإليطالي
جيانلوكا روتشــي مبــاراة البرازيل
وصربيا في سامارا.
وتعد هذه املبــاراة هي الثالثة التي
يديرها ديديو في النســخة احلالية
من املونديــال ،حيــث أدار مباراتي
كوســتاريكا وصربيــا وروســيا
وأوروجواي ..وأدار روتشي نفس العدد
من املبارايات خالل البطولة ،إذ تولى
مســؤولية مواجهتي إسبانيا أمام
البرتغال واليابان مع السنغال.

روني يرشح إنجلترا للفوز بكأس العالم
لندن ـ وكاالت:
بــدا الالعب الدولــي اإلجنليزي
الســابق واين رونــي ،املنتقل
حدي ًثــا لــدي ســي يونايتد
األمريكي ،قاد ًما من إيفرتون،
مقتن ًعا بأن إجنلترا قد تذهب

بعي ًدا وتفوز بلقب املونديال هذا العام.
وقال رونــي في تصريحات لشــبكة
"فوكس ســبورت" الرياضية" :هناك
بعض الفــرق الكبيرة التــي غادرت،
وقد تكون هــذه الســنة التي ميكن
للمنتخب أن يذهب فيها بعي ًدا ،ونأمل

كريستيانو يعادل رقم باستيان شفاينشتايجر
موسكو ـ وكاالت:
حقــق البرتغالــي
كريســتيانو رونالدو،
املنتخــب
قائــد
البرتغالــي ،رق ًمــا مميزًا
بعدما تواجد في تشكيل

منتخب بالده أمام أوروجواي في مباراة
دور الـ 16مبونديال روسيا أول أمس.
وذكرت شبكة «أوبتا» لإلحصائيات ،إن
رونالدو لعب اليوم مباراته رقم  38مع
البرتغال في بطولتي كأس العالم وأمم
أوروبا وال يوجد العب شارك أكثر منه

في البطولتني ،ولكنه بذلك يتساوى
مع أســطورة الكرة األملانية ،باستيان
شفاينشــتايجر ..وســجل رونالدو 4
أهداف في مونديال روســيا حتى اآلن،
حيث أحــرز  3أهداف أمام إســبانيا،
وهد ًفا في شباك املغرب.

بيبي يحقق رقما مميزا أمام أوروجواي
موسكو ـ وكاالت:
حقق بيبي ،العــب املنتخــب البرتغالي،
رقما مميزا خالل مباراة بطل أمم أوروبا مع
نظيره األوروجوياني ،في دور الـ 16من
مونديال روسيا ،وخســرت البرتغال
أمام اوروجــواي بهدفني مقابل هدف
واحد.
وذكرت شــبكة «أوبتا» لإلحصائيات،

تقرير

أن بيبــي ســجل هدفه األول مــع البرتغال في
نهائيات كأس العالم ..وأشــارت الشــبكة إلى
أن العب ريال مدريد الســابق ،بات أكبر برتغالي
يسجل باملونديال ،في سن  35عاما و 124يوما.
وأوضحــت الشــبكة ،أن هــدف بيبــي أنهى
سلسلة أوروجواي التي امتدت لـ 597دقيقة دون
اســتقبال هدف ،منذ مباراة النمسا في تشرين
الثاني .2017

أن يفــوز باللقب".وأضاف" :أعتقد أن
أول مباراتــن كان األداء ممتازا ،كان من
املنعش رؤية الكثير من الشــباب في
املنتخــب ،هناك الكثيــر من الطاقة
والضغــط العالي ،إنهم يســجلون
أهدا ًفا مثيرة".

وتابــع" :مواجهة بلجيــكا كانت من
املباريات التي لم يرغب أحد في الفوز
بها ،خسارة املباراة قد تفيد إجنلترا في
املضي قد ًما بــكأس العالم ..ويواجه
املنتخب اإلجنليزي نظيره الكولومبي
في الدور ثمن النهائي ،يوم غ ٍد الثالثاء.

ميسي يودع بعقدة أزلية
بوينس آيرس ـ وكاالت:
ودع النجــم األرجنتينــي ،ليونيــل
ميســي ،منافســات كأس العالم،
بخسارة مثيرة أمام فرنسا ،بنتيجة
 ،4-3في افتتــاح مباريات دور الـ 16
ملونديال روسيا.
وســلطت صحيفة ليكيب ،الضوء
على رقــم ســلبي ،الزم ميســي
طوال مســيرته فــي كأس العالم،
باإلشــارة إلى عجز جنم برشــلونة،
عن التسجيل في األدوار اإلقصائية،
خالل  4مشاركات له بكأس العالم.
ولعــب ليونيل ميســي 18 ،مباراة
في كأس العالم ،وسجل  6أهداف،
لكن أهــداف البرغــوث ،جاءت في
الدور األول ،بواقع ثالثية في نيجيريا،
مبونديالــي  2014و ،2018وإيــران
والبوســنة فــي  ،2014وصربيا في
.2006
مــن جانب اخر ،أعلن العب وســط

املنتخــب األرجنتيني لكــرة القدم
خافيير ماسشيرانو اعتزاله اللعب
دوليا مباشــرة بعد خروج بالده من
الدور ثمن النهائي لــكأس العالم
في روسيا ،بخسارتها السبت أمام
فرنسا  4-3في قازان.
وقال الالعــب البالــغ  34عاما في
حديــث لشــبكة «تي واي ســي»
األرجنتينيــة «حان الوقــت ألقول
وداعا .مــن اآلن فصاعــدا ،أمتنى أن
يتمكن جميع الشــبان من الوصول
الى هدفنا .احللم تبخر».
وتابــع العب برشــلونة اإلســباني
سابقا وهيبي فورتشــون الصيني
حاليــا «حــان الوقــت لتشــجيع
الالعبني على مواصلة احملاولة .عاجال
أم آجال ،ســيحققون ذلــك (الفوز
باللقب الغائب عن خزائن االرجنتني
منذ  ،»)1986داعيا الى «اإلصرار ،ألنه
جزء من احلياة».

بعد وداع النجوم للمنافسات

مونديال روسيا يربك بورصة الكرة الذهبية
موسكو ـ وكاالت:

شــهدت النســخة احلاليــة مــن
كأس العالــم التــي تســتضيفها
روســيا ،ظهور املفاجآت مبكرا ،وفي
املراحل األولى مــن البطولة ،فبعض
املنتخبات املرشحة جتاوزت منافسني
أقل قوة وتاريخا بشق األنفس.
كما خــرج املنتخــب األملاني حامل
اللقــب من الــدور األول يجــر أذيال
اخليبة بعدمــا اكتفى بفــوز وحيد
وهزميتني ،وفي أول أيــام الدور الثاني
حلق به وصيفه األرجنتني باخلســارة
أمام فرنســا بنتيجــة  ،4-3وبعدها
بساعات ودع منتخب البرتغال ،بطل
أوروبا في النســخة األخيرة ،مونديال
 2018باخلســارة أمام أوروجواي بطل
املسابقة عامي  1930و.1950
ويســتعرض في هذا التقرير هبوط
أسهم بعض املرشحني جلائزة الكرة
الذهبيــة ألفضل العب فــي العالم

هذا العــام ،بعدما أدار لهم املونديال
ظهــره ،متناســيا كل مــا حققوه
من إجنازات بارزة مــع أنديتهم طوال
املوسم املاضي.
الفرعون املصــري ،محمد صالح ،بدأ
البطولــة على مقاعــد البدالء أمام
أوروجواي ،لعــدم تعافيه من إصابته
في الكتف التي تعرض لها في لقاء
ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا
يوم  26أيار املاضي.
وبدأت مشــاركة جنم منتخب مصر
في املباراة الثانية أمام روسيا ،وسجل
هدفا لم ينقذ الفراعنة من اخلسارة
أمــام الــدب بنتيجــة  ،3-1وتكــرر
السيناريو في الديربي العربي باجلولة
الثالثة ،حيث هز شــباك السعودية
بهــدف ،وفــاز األخضر فــي النهاية
بنتيجة .1-2
اخلروج من الدور األول ضرب معنويات
محمد صالح في مقتل بعد موسم
تاريخي مــع ليفربول حصد فيه كل
األلقــاب الفردية لألفضل في الدوري

من مباراة البرتغال وايران

اإلجنليزي إضافة جلائزة احلذاء الذهبي
بإجنلتــرا بعد تصــدره قائمة هدافي
البرمييير ليج برصيد  32هدفا.
أما ،كريستيانو رونالدو ،فبدأ مشواره
في كأس العالم بعرض قوي وهاتريك
فــي مرمى إســبانيا منــح ملنتخب
البرتغــال التعادل بنتيجــة  ،3-3ثم
ســجل هدف الفــوز علــى املغرب،
ولكنــه لم يترك بصمة فــي مباراة
اجلولــة األخيــرة أمام إيــران أو لقاء
أوروجواي في دور الـ.16
وأفســدت هــذه املســيرة فرحــة
كريستيانو رونالدو قبل أسابيع قليلة
من كأس العالم بفــوزه بلقب دوري
أبطال أوروبا مع ريال مدريد اإلسباني
للمرة الثالثــة على التوالي ،وتصدره
قائمــة هدافي البطولــة برصيد 15
هدفا ،لتعوض اإلخفاق احمللي للفريق
امللكي الذي أنهى املوسم بال بطولة.
ونهى ليونيل ميســي موســمه مع
برشــلونة بحصــد ثنائيــة الدوري
والكأس وحصد جائزة احلذاء الذهبي

لهداف البطوالت األوروبية بعد إحرازه
 34هدفا في الليجا.
وســافر جنم البارســا إلى روســيا،
ويحمل على عاتقه أحــام التتويج
بكأس العالم في مشاركته الرابعة
بالبطولــة بعد خســارة اللقب في
نهائي مونديال  2014واخلروج من ربع
النهائي في  2006و.2010
إال أن مســيرة البرغوث في مونديال
 2018كانــت أكثر ســوء ،حيث كان
التأهل لدور الـــ 16أكثر صعوبة من
ســيناريو التأهل لكأس العالم ذاته،
وذلك بحصد  4نقــاط من تعادل مع
أيسلندا وفوز على نيجيريا وسقوط
بالثالثة أمام كرواتيا.
إال أن مواجهة الديك الفرنسي كانت
صعبة املراس على ليونيل ميســي
ورفاقه ومــدرب األرجنتــن خورخي
سامباولي ،الذين وجدوا صعوبة في
وقف انطالقات السرعات الفرنسية،
ليودع ليونيل ميســي املونديال يجر
أذيال اخليبة مجددا.
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مفكرة المونديال دور الـ 16
بلجيكا

البرازيل  5:00المكسيك

 9:00اليابان

#موندياليات

يأمل مؤازرة جماهير كرة الديوانية للبقاء في الدوري الممتاز

فالح الناصر

سمير كاظم :ديوك فرنسا هي األرجح للفوز بلقب المونديال
الديوانية ـ إيمان كاظم:
امتــاز بطــول القامــة و اتقانه
لاللعــاب الهوائيــة قضــى فترة
ليســت بالقصيــرة فــي عالم
االحتراف بعد إعتزاله اللعب اجته
للتدريب و العمــل اإلداري فترأس
الهيئــة اإلدارية
لــا ز ر ق
ا لعر ا قــي

 الكــرة العراقية حتتاج إلى وقفةمــن اجلميــع و يجب ســن قانون
خاص بالكرة العراقية و تخطيط
مــدروس و نــاس متخصصــة
بالرياضه و نحتاج وقفة اجلماهير
و احلكومة إلنقــاذ الكرة العراقية
وال بد من تعاون بني وزارة الشــباب
والرياضة و احتاد الكــرة العراقية
للنهوض بها مــن جديد و العودة
بها الى سابق عهدها .

مبابي يسجل هدفني في مرمى االرجنتني

عام  ٢٠٠٣فحصد
لقب الــدوري و
بطولة الكأس
في عهــده..
اليــوم هو
يقود نادي
الديوانيه

الرياضي
الذي يلعب
با لــد و ر ي
العراقي املمتاز

كان لنا معه هذا احلوار.
* نبــدأ مــن املهمــة اجلديــدة،
تســلمت مؤخرا مهمــة تدريب
فريق نــادي الديوانية الذي يحتل
املركز الثامن عشــر مــن ترتيب
الــدوري املمتاز كيف قبلت بهذه
املهمــة الصعبــة ؟ و مــا هــي
األسباب التي دفعتك لذلك ؟
 بالتأكيــد املهمــة صعبة فيظل األزمــة املالية التــي مير بها
النــادي و الوقت حــرج جدا لكن
لدينــا الطموح املشــروع للبقاء
في الــدوري املمتــاز ..وانــا أؤكد
للجماهيــر الديوانية أن الديوانية
ســيبقى ضمن الدوري املمتاز ألن

الديوانيــة ميتلك خامات ممتازه من
الالعبــن ،فمحافظــة الديوانية
منجم لالبطــال و لو كنت مدرب
للمنتخب الوطني الســتدعيت
اكثر من خمس العبــن من نادي
الديوانيــه لصفــوف املنتخــب
الوطنــي نحتاج وقفــة اجلماهير
الديوانيــة معنا مبــا تبقى لنا من
مباريات مبعركة البقاء في الدوري.
* ماذا غادر ســمير كاظم البيت
اجلوي؟
 نادي القوة اجلوية هو عشــقياألول ألنــه يســري بدمــي منذ
الطفولــة كنت أطمــح ان أكون
العب ميثــل القوة اجلوية و بالفعل

«مواهب المالكمة» تتألق في نزاالت
ناشئة األندية بالبصرة
البصرة  -حيدر عبد الجليل*
واصــل موهوبــو املركــز
الوطني للمالكمة في وزارة
الشباب والرياضة تألقهم
في منافسات بطولة اندية
العــراق للناشــئني املقامة
على حلبــة قاعــة اللجنة
االوملبيــة فــي محافظــة
البصــرة ،و ينظمهــا االحتاد
املركزي للعبة مبشــاركة 83
ناديا ميثلون جميع احملافظات .
اذ شــهد اليوم الثانــي فوز 7
مالكمني وتأهلهــم الى االدوار
املقبلة من البطولــة  ،اذ تاهل
املالكمني حســن مثيــل بوزن
 46كغم وحســن هادي بوزن 57
كغم الى الدور شــبه النهائي

من البطولة  ،فــي وقت تأهل الى
الدور الثاني املالكمني علي هشــام
بوزن  48كغم وعلي مســلم بوزن
 50كغم وحيدر جبار بوزن  52كغم
وحيدر عبد الهــادي بوزن  54كغم
وحســن علي بوزن  60كغم بعد
ان جتــاوزا خصومهم بــكل جدارة
واستحقاق .
رئيــس االحتاد املركــزي للمالكمة
علــي تلكيــف ابــدى اعجابــه
باملســتوى املتميز ملوهوبي املركز
الوطني بعد تألقهم باملنافســات
وفوزهــم بالنــزاالت  ،مبينا انهم
ســيحجزون مقاعد في تشكيلة
املنتخــب الوطنــي للناشــئني
ويكونوا من اعمدته االساســية
فــي البطوالت الدوليــة املقبلة ،

تقرير

في حني اكد احلكم الدولي واخلبير
باللعبــة عبد الكرمي جاســم ان
موهوبي املركــز الوطني وبالرغم
من صغر اعمارهم وقلة خبراتهم
اال انهم ميتلكون وعي كبير ودراية
بقانون اللعبة ولم يرتكبوا اخطاء
فنية في املنافســات وهم يلعبون
مالكمــة حديثــة نالــت اعجاب
وتقديــر املتابعني وهــذا من خالل
النهج الصحيح لوزارة الشــباب
والرياضــة فــي تأهيلهم وصقل
مواهبهم ،متوقعا ان يكون يكون
لهم شــأن كبير في املســتقبل
برياضة الفن النبيل.
* إعــام دائــرة شــؤون األقاليــم
واحملافظات

حتققت تلك األمنيــة و اصبحت
العب مشــهور و مــدرب و إداري و
الظروف كانت أقوى مني فغادرت
اســوار النــادي و لكــن يبقى هو
العشق األول .
* ما هــي ابرز ألقاب جنــم الكرة
العراقية السابق سمير كاظم؟
 لقــب كنت اعتز بــه كثيرا هوالســد العالي ألنني كنت أطول
العب انذاك في املنتخب الوطني
و اجيد االلعــاب الهوائية فلقبت
بهذا اللقب.
* كيف ينظر سمير كاظم لواقع
الكرة العراقية احلالية؟

* رأيــك مبونديال روســيا  ٢٠١٨و
مشاركه الفرق العربية ؟
 مونديــال روســيا كان منظمتنظيم جيد و وجود تقنية الVAR
كانت حالــة حضاريــة انصفت
العديــد من الفرق املشــاركة في
املونديــال باإلضافة إلــى التواجد
اجلماهيري الواســع مــن كل دول
العالم.
اما عــن مشــاركة العــرب في
املونديــال كاملغــرب تونــس
الســعودية ومصر كانت مخيبة
المآل اجلماهيــر العربية و فقيره
جدا .
* مــن برأيــك ســيكون باملباراة
النهائية في البطولة ؟
 بحســب توقعاتي الشخصيةســتكون بني فرنســا و البرازيل
و منتخــب فرنســا األقرب حلصد
اللقب .
* كلمة اخيرة ؟
 شكرا لكل العبني نادي الديوانيةالرياضي ..شــكرا للهيئة اإلدارية
 ..شــكرا للجماهيــر الديوانية و
التي دائمــا ما تقف خلف جناحات
الفريق ،شــكرا ً لالعالم الرياضي و
شكرا ً جلريدتكم الغراء .

falahalnasser@yahoo.com

إخفاق وثقافة
ما يزال الشــارع الكروي العربي ،حزيناً ،بعد االخفاق
الــذي رافق املشــاركة األخيرة في مونديال روســيا
 ،2018وكالعادة ،تبدأ فصول حكايات وتبادل اتهامات
وتســقيط بــن اطراف عــدة ،مــن دون اللجوء إلى
األســباب التي تكمن في الفشــل ،وال يوجد هنالك
تقومي ملــا بعد مرحلة الــوداع املونديالي املر ،ســوى
اإلطاحة برأس املدرب الذي يكون شماعة يعلق عليها
اخفاق احتادات الكرة في العديد من بلدان العرب!!.
ان الفارق الواضح بني الالعب العربي ،وبني منافســه
من شــتى قــارات العالم ،بات واضحــا ،فاألفضلية
حتمية لألخر ،لذلك أســبابا ً عدة تتعلق في طبيعة
التعامــل مع احلــدث والتعبئة لــه ،وتهيئة الالعب
بالصورة املثالية حلــدث كاملونديال ،وبعد االخفاقات
العربية ،تبرز التصريحــات وتتصدر اغلفة الصحف
واجملــات وشاشــات التلفــزة ومواقــع التواصــل
االجتماعي بجميــع تفرعاته ،فيما يقوم االخرون من
دول قــارات العالــم االخرى ،بالنظر جيدا ملســببات
الفشــل ،مــن أجل البدء مبســيرة جديــدة هدفها
التعويض والنجاح!!.
يقول الكاتــب الصحفي الرياضــي ،املصري ،عصام
ســالم :الفارق بني الثقافة العربية في التعامل مع
األزمات ،وبني الثقافة األملانية ،هو الفرق نفسه في رد
الفعل العربي بعــد «خيبة املونديال» ،وبني رد الفعل
األملاني بعد «كارثة» خروج بطل العالم من الدور األول،
ففي الوقت الذي انشغلت فيه الكرة العربية بلطم
اخلدود وشــق اجليوب ،وتبادل االتهامات وجلد الذات،
حت ّول األملان سريعا ً للتفتيش في أسباب اإلخفاق ،حتت
شــعار «ه ّيا بنا نعمل» ،فهم قوم يتعاملون مع كل
أمور حياتهم باجلدية الكاملــة دون أن تكون لديهم
«رفاهية» إضاعة الوقت ،واألهم أن لديهم ثقافة «فن
إدارة األزمات» ،لذا ال أستبعد أن ينهض األملان سريعاً،
بينما سنظل نحن العرب نفتش في ملف «اإلخفاق
املونديالي» إلى أن يداهمنا املونديال املقبل!.

اليوم ..مواجهة مصيرية لسلتنا امام قطر
بغداد ـ أحسان المرسومي*
يواجــه منتخبنــا الوطني بكرة
السلة نظيره القطري في الساعة
السادسة من مساء اليوم االثنني
( توقيــت بغداد ) فــي قاعة نادي
الغرافة بالعاصمة الدوحة  ،ضمن
منافســات النافــذة الثالثة من
التصفيات االســيوية املؤدية الى
نهائيــات كاس العالم في الصني
. 2019
وتعــد هــذه املبــاراة مفصلية
للمنتخبــن اذ ســيلتحق الفائز
فيها الــى املرحلــة النهائية من
التصفيــات  .ويحتــل منتخبنا
املركــز الثالث فــي مجموعته ب
 7نقــاط خلف املتصــدر ايران ب
 9نقــاط والوصيف كازاخســتان
ب  8نقــاط  ،وتتذيــل قطر جدول
الترتيــب ب  6نقــاط  ،فيما يتيح

لها الفوز في مباراة اليوم التعادل
بالنقــاط مع منتخبنــا ليحتكم
الفريقان الى فارق املواجهتني التي
تــؤول بطبيعة احلال الى قطر  ،اما
فوز العراق فيعنــي حصوله على
البطاقة الثانية فــي مجموعته
تاركا املركز الثالث لكازاخســتان
 ،اذ يشــير فارق نقاط املواجهتني
معها لصالح منتخبنا بعد فوزنا
املريح في اخــر املواجهات بنتيجة
 50 – 64نقطة .
وانهى منتخبنــا حتضيراته ملباراة
اليــوم عبــر وحدتــن تدريبيتني
باشــراف التركي مصطفى دارين
 ،اشــر خاللها بعــض املالحظات
واالخطــاء التــي رافقــت مباراة
كازاخســتان وايضا دراسة نقاط
قوة وضعف الفريق القطري الذي
خســر اخر مباراة له امــام ايران

بفارق نقطتني  ،وقــال رئيس احتاد
الســلة العراقي الدكتور حسني
العميــدي في اتصــال من قطر "
ان الفريق في امت اجلاهزية ملواجهة
قطر اليوم  ،مشيرا الى ان الالعبني
واضعني نصــب اعينهم الفوز وال
غيره والذي ســينقلهم للمرحلة
الثانية من التصفيــات  ،مبينا ان
الفريق برغم انه يفتقد ثالث ركائز
اساســية متمثلة بغياب محمد
صالح وعلي حامت ومعاودة االصابة
لالعــب ذو الفقار فاهم اال انه جنح
من قلب تاخره الى فوز مهم على
كازاخســتان  ،مامنــح الالعبني
جرعة معنويــة كبيرة  ،بانتظار ان
يزفوا بشــرى التاهل الى املرحلة
النهائية من التصفيات.
ومر منتخبنا بظروف صعبة خالل
هذه التصفيات فبعد فوز تاريخي

على ايران في مستهل التصفيات
 ،عــاد ليخســر مع كازاخســتان
علــى ارضــه وبني جمهــوره بعد
متديد وقــت املباراة اثــر تعادلهما
في الوقت االصلي  ،بعدها تعرض
جنــم منتخبنا محمــد صالح الى
اصابة بليغة في احــدى مباريات
الدوري املمتــاز ادت الى ابعاده عن
املنتخــب ليخســر مباراتني في
النافذة الثانية امــام قطر وايران ،
وفي النافذة الثالثة متكن منتخبنا
من الفوز على كازاخستان بغياب
العبيه علي حامت وذو الفقار فاهم،
فيمــا ينتظر منه الفوز اليوم على
قطر ليحصل على احدى بطاقات
اجملموعة املؤهلة للمرحلة الثانية.
* الناطــق اإلعالمــي الحتــاد كرة
السلة

في إجتماع االتحاد العراقي لإلعالم الرياضي

تثمين إدارة ملعب الشعب ..وشكر جهود األكاديمية األولمبية
بغداد ـ الصباح الجديد:
*عقدت الهيئة االدارية لإلحتاد العراقي
لإلعــام الرياضي اجتماعهــا الدوري
في مقر االحتاد فــي نقابة الصحفيني
العراقيني ،يوم السبت املوافق ,2018/6/
وتــدارس االحتــاد خالل هــذا االجتماع
عددا من احملــاور املهنيــة املدرجة في
جدول األعمال ،وإتخذ القرارات الالزمة
بشأنها ،وكما يأتي:
أوال :مــن أجل التوصل الــى خالصات
نهائية فــي توصيف الهيئــة العامة
لالحتــاد ،وحســم موضوعــة االبقاء
على كيان االحتــاد العراقي للصحافة
الرياضية بتركيبته املهنية املعروفة أو
املضي في تنفيذ قرار نقابة الصحفيني
العراقيني في اعتماد كل العاملني في
ميــدان االعالم الرياضي حتت مســمى
كيان االحتــاد العراقي لإلعالم الرياضي,
وبالنظــر للتضــارب واالختالف املهني
وتأثيراتــه املباشــرة حتى فــي أجراء
االنتخابــات التي تســتوجب إجراءات
أخرى فــي ما لو مت املضــي في العمل
في املســمى الثانــي ،ومنهــا تغيير
النظام الداخلي وإجراء ما يســتوجب
من تعديالت عليه مبا في ذلك الفقرات

املتعلقــة بتوصيف الهيئــة العامة
والنصــاب اإلداري وآليــات االنتخــاب،
وغيرها ،يدعو احتادنــا الزمالء العاملني
في اإلعــام املرئي الى جلب كتب تأييد
من مؤسســاتهم االعالمية املعتمدة
في النقابة ،تؤكد متثيلهم الشــرعي
لتلــك املؤسســات بغيــة توصيــف
الهيئة العامة خالل  15يوما ،تســلم
خاللها كتب التأييــد الى الزميل أمني
ســر النقابة ،علــى أن يعقــد بعدها
إجتماع موســع بحضور السيد نقيب
الصحفيني العراقيني والهيئة اإلدارية
لإلحتاد لوضع حل نهائي وحاسم لتلك
اإلشكالية.
ثانيــا :ملناســبة قرب انتهاء املوســم
الكــروي وإقفال حســابات دوري الكرة
املمتاز ،قرر احتادنا اقامة احتفالية خاصة
لتكــرمي األفضل في املوســم الكروي
احلالي بالتعــاون بني نقابة الصحفيني
العراقيــن واالحتــاد العراقــي املركزي
لكرة القدم ،على أن يحدد مكان وزمان
إقامتهــا الحقا ..ومن أجل التوصل الى
االختيارات الصحيحة لألفضل مبوجب
معايير وضوابط محددة ،تقرر تشكيل
جلنة خاصة تتولى اجناز املهمة ،مؤلفة
من الزمالء :عدنان لفته ,محمد خلف,
د .موفق عبدالوهاب ,ميثم احلســني,

ملعب الشعب الدولي
علي اسماعيل ،وماهر حسان.
ثالثــا :يتقدم احتادنا بخالص الشــكر
والتقديــر الــى األكادمييــة األوملبيــة
العراقيــة ،ممثلة بشــخص رئيســها،
الدكتــور هــادي عبــد اهلل ،لتبنيها
ومســاهمتها املاليــة واالعتبارية في

إجناز عدد من االصدارات املتخصصة في
اإلعالم الرياضي ،والتي كان اخرها كتاب
الزميل خالد جاسم (الشيخ والقلم..
شــاكر اســماعيل ..رائــد احلداثة في
الصحافة الرياضية ..حكايات وســيرة
حيــاة لم ترو) ،وكتــاب الزميل د -عمار

طاهر (الصحافة الرياضية في العراق..
تاريخ طويل ومحطــات مضيئة) ،ومبا
يعزز من مكانــة االعالم الرياضي ورفد
املكتبة الرياضيــة العراقية باملزيد من
اإلصدارات الغنية والرصينة.
رابعــا :بالنظــر للجهــود الفنيــة

واللوجســتية التي تنهــض بها ادارة
ملعب الشعب الدولي ،بشخص املدير،
السيد بشــير جابر ،في اجناز املقصورة
اخلاصة بالزمالء الصحفيني الرياضيني،
واكمــال متطلباتهــا من تســقيف
وتكييف مركزي ،ورفدهــا باملتطلبات
الضرورية األخرى ،يتقدم احتادنا بخالص
الشــكر واالمتنــان الــى إدارة امللعب
الدولي األثير ،متمنني على بقية إدارات
املالعب أن حتذو اخلطوة نفسها خدمة
للرياضة واإلعــام الرياضي في عراقنا
احلبيب.
خامسا :يدعو احتادنا الزمالء الصحفيني
الرياضيني الشــباب (دون  30عاما) من
الراغبني باملشــاركة في ورشــة عمل
الصحفيني الشباب ،التي يقيمها احتاد
كتاب الرياضة في باكســتان ،بالتعاون
مع االحتاد االسيوي للصحافة الرياضية
فــي مدينة كراتشــي الباكســتانية
للمــدة من  4ولغاية  9تشــرين الثاني
املقبل ،تقــدمي طلباتهم الى احتادنا في
موعد أقصاه العاشــر مــن اب املقبل،
علما أن اجلانب الباكســتاني يتحمل
تكاليــف االقامة واإلطعــام ،ويتحمل
املشارك تذكرة السفر ذهابا وايابا .كما
يدعو احتادنا الزمالء الصحفيني الشباب
من األعمار بــن  24و 27عاما الراغبني

املشاركة في برنامج تدريب الصحفيني
الشباب ،الذي ينظمه احتاد الصحفيني
الرياضيــن فــي الهنــد ،بالتعاون مع
االحتاد االســيوي للصحافة الرياضية
خالل املدة من  12ولغاية  16كانون األول
 ،2018حيــث يحصل املشــاركون في
البرنامج على اخلبــرة العملية اخلاصة
بتغطية منافســات بطولــة العالم
بالهوكــي ،ويتحمل اجلانــب الهندي
اإلقامــة واإلطعــام ،علــى أن يتحمل
الصحفي املشارك تذكرة السفر ذهابا
وايابا ,فعلى الراغبني املشاركة في هذا
البرنامــج تقدمي طلباتهم على الرابط:
.http://accreditation.fih.ch
سادسا :ردا على أسئلة واستفسارات
الزمالء في الهيئــة العامة بخصوص
احلصول علــى هويات اإلحتــاد العربي
للصحافــة الرياضيــة  ,مــن الواجب
اإلشارة الى أن االحتاد العربي لم يصدر
هذه الهويات للســنة احلالية ألسباب
فنية ،فــي حني نحن مســتمرون في
تســلم طلبات احلصــول على هويات
االحتــاد الدولي للصحافــة الرياضية،
ومبوجــب إعمامنا الســابق مبراجعة
الزميل رافد البدري في إجناز متطلبات
احلصول علــى تلــك الهويــات ..مع
التقدير.
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ثقافة

قراءة

«إشكالية الخطاب العلمي في النقد األدبي

العربي المعاصر» لـ»عبد العزيز كسوس»
د .محمد البندوري
 قراءة في العتبة :بغض النظر عن جانبالشكل الذي يظهر فيه عنوان هذا الكتاب
قويا فــي بــروزه بينما جند اســم املؤلف
صغير احلجم في أســفل الغالف داال على
نكران الــذات على عكس ما هــو وارد في
أغلب الكتب التي جتد فيها اســم املؤلف
طاغ على العنــوان .هذا ناهيك عن األلوان
املســتعملة في الغالف والتي لها دالالت،
وتوحــي بالكثير .إال أنه من حيث املضمون
فإن العنوان يكتسي أهمية وبعدا أساسيا
فــي الدراســات األكادميية ،حيــث يكون
العنوان أحيانا أكبر مــن املوضوع ،وأحيانا
أخرى يكون املوضوع أكبر من العنوان ،وهو
ما يجعل التساؤل يطرح إزاء هذا الكتاب:
هل العنــوان الذي بــن أيدينــا أكبر من
املوضوع أم إن املوضوع أكبر من العنوان؟
أم أن هناك توازنا بني املوضوع والعنوان؟
العنوان الذي نحن بصدده يحتوي مكونني
أساســيني ،يتجلــى األول في إشــكالية
اخلطاب العلمي والثانــي في النقد األدبي
العربي املعاصر.
وهو مــا يجعلنا نلمس بــأن هناك خطابا
علميا يبحث عنه الكاتب في النقد األدبي.
إذ أن العنــوان يحــاول جتــاوز االنطباعية
والذوقية فــي النقد األدبي العربي ليبحث
فيه عن أسس اخلطاب العلمي.
هذا األخيــر الذي يقصد بــه الكاتب كل
حديث يستبطن أو يعتمد العلم بنظرياته
ومفاهيمــه ومناهجــه ومصطلحاتــه
إلكساب نفسه املوضوع الذي يتحدث عنه
طابع العلم( ..حسب تعبير الكاتب).
إال أن العنوان ال يجزم بهذا احلضور العلمي
ويعتبره إشــكاليا ،واإلشــكالية حسب
حتديد املؤلف ،مصطلح يوحي باإلشــكال
واالستعصاء على احلل..
 - 2املقدمة:
إن إشكالية إكســاب النقد األدبي طابعا
علميا أدت إلى نسقني متمايزين هما:
 إمكانية إكســاب النقــد األدبي الطابعالعلمي في ارتباط يســعى كافة احلقول
املعرفيــة والثقافيــة املتوخيــة لدرجة
العلمية.
 ثم إمكانية إنتاج معرفة علمية باألدب.إحدى دراســته انفتحت على أزمنة نقدية
عربية وغربية ،حيث عرضت الستطالع آراء
النقاد العرب القدامى ،وبينت بأن جهودهم
دعت إلــى تقليــص حــدود االنطباعات
والتأثرات في دراسة الشعر وإخضاعها إلى
محاكمة منطقية.
ولذلك رأى الدكتور عبد العزيز كســوس «
بأن جناعة النقد تكســب من جدارة الناقد
الذي ميتلك ســلطة علمية تؤهله للفهم

وللحكــم دون غيره» .وقد عمــل النقاد
احملدثــون في الفضاءيــن العربي والغربي
على استثمار مفاهيم العلوم اإلنسانية
ومناهجها في دراســة األدب بغية حتقيق
علمية النقــد األدبي من جهــة ،وإنتاج
معرفة علمية باألدب ظاهرة ونصوصا من
جهة ثانية.
ولذلك يذهب الدكتور عبد العزيز كسوس
إلــى أن حداثة النقد األدبــي قد ارتبطت
بانفتاحــه على العلوم اإلنســانية ،لكن
هذا االنفتاح عمق من اإلشــكالية ،وذلك
أن مصداقية هذه العلوم تطرح نفســها
بإحلاح في مجال العلوم ،مما جعل الكثيرين
يدعون إلى اســتقالل النقــد األدبي عن
العلوم اإلنســانية .إن إشكالية اخلطاب
العلمي فــي النقد األدبي العربي املعاصر
تتأسس – حسب املؤلف – في البحث عن
علمية النقد األدبي وإنتاج معرفة علمية
بالظاهــرة األدبية وبتجلياتهــا النصية.
وهما أمــران قــد ارتبطا بالنقــد األدبي
وبالتصورات النظريــة واملنهجية ليرصد
اإلشكالية الثالثية األبعاد:

العنوان الذي نحن بصدده يحتوي
مكونين أساسيين ،يتجلى األول
في إشكالية الخطاب العلمي
والثاني في النقد األدبي العربي
المعاصر .وهو ما يجعلنا نلمس
بأن هناك خطابا علميا يبحث
عنه الكاتب في النقد األدبي.
إذ أن العنوان يحاول تجاوز
االنطباعية والذوقية في النقد
األدبي العربي ليبحث فيه عن
أسس الخطاب العلمي .هذا
األخير الذي يقصد به الكاتب كل
حديث يستبطن أو يعتمد العلم
بنظرياته ومفاهيمه ومناهجه
ومصطلحاته إلكساب نفسه
الموضوع الذي يتحدث عنه طابع
العلم( ..حسب تعبير الكاتب).

 - 3البعد التاريخي:
يكتسي التاريخ أهمية كبيرة في النقد؛
بحيــث ميكــن املتتبع من الوقــوف على
التيارات النظرية واملنهجية التي تؤسس
للظاهرة األدبيــة؛ وذلك مرورا باإلرهاصات
األولى ثم مرحلة التأســيس ووصوال إلى
مرحلــة النضج حيــث يتبــن للمتتبع
الناقد معالم املمارسة النقدية واحلقول
التي ســيقت منها اآلليات واملفاهيم من
أجل معاجلة الظاهرة..؛ وقد سار الدكتور
عبد العزيز كســوس على هذا النهج ،إذ
بعد محاولتــه التأريخ للشــعرية ،جنده
يحاول التأريخ للنقد ،ومعلوم أن األستاذ
اجلليل قد بسط في كتابه  « :خطاب علم
النفس في النقــد األدبي العربي احلديث»
محــاوالت بعض الباحثني فــي هذا اجملال
وأبدى مالحظات هامة فــي هذا الصدد؛
وقد رأى الدكتور كســوس أن التاريخ يدل
علــى البعد التراكمي للنقــد األدبي في
فضاءيه العربــي والغربي ،ولذلك وجدناه
في كتاب « إشكالية اخلطاب العلمي في
النقد األدبي العربي املعاصر» يســتعرض
اللحظــات التاريخيــة التي مــرت منها
العمليــة النقدية مبا فــي ذلك اللحظة
اليونانيــة ثم اللحظــة العربية القدمية
وصوال إلى اللحظة احلديثة واملعاصرة.
إن البعد اإلشــكالي في ســؤال التاريخ
يجعلنا بصدد مجموعة من التســاؤالت،
من قبيل:
 هل تاريخ النقد يخضع للبعد التراكميأم ال؟
 ثم ما هي حدود التراكم في ظل اختالفالســينات الزمانية واملكانية بني اليونان
والعرب والغرب؟
 أو بصيغة أكثر وضوحا :هل هذا التأريخيجب أن يراعي احلوار بني الثقافات النقدية
اخملتلفة؟ أن إنه يجــب التركيز داخل كل
بيئة على خصوصياتها النقدية؟
إن التأريخ لألدب قد طرح عدة مشــاكل
من قبيــل العالقة بني األدب والتطورات أو
االنتكاسات السياســية .فما هي ابعاد
حضور أو غيــاب مثل هــذا العنصر في
التأريخ للنقد.
واملالحــظ أن الهم املعرفــي الكبير الذي
ظل مسيطرا على أستاذنا – بعد مسألة
التأريخ – هو اإلشــكالية بني النقد األدبي
والعلوم التي تقدم نفسها ملعاجلة النص
األدبــي ،مع مــا تطرحه اإلشــكالية من
ســمات بارزة أهمها املناهــج واملفاهيم
واآلليات التــي ينبغي قبولها كأســاس
إلضفاء الشرعية على علم األدب ،ليطرح
السؤال اآلتي :أي من هذه العلوم قادر على
معاجلة النصــوص األدبية دون االنزالق في
إيديولوجية املنهــج أو املفاهيم الذاتية
التي يفتخــر بفعاليتها كل علم؟ تطرق
الدكتور الكرمي إلى ثالثة علوم ،بادئا بعلم

في العلوم اإلنســانية وهل ميكن قبولها
كسند قوي إلكساب الطابع العلمي على
النقد األدبي.
وأشار أيضا إلى النقد األدبي واأليديولوجية،
حيث طــرح إشــكالية األيديولوجيا في
الدراسات النقدية ،وتطرق إلى العالقة بني
النقد األدبــي واأليديولوجية حيث عرض
وجهة نظره.
 - 5البعد املنهجي:
أما فيما يخص البعد املنهجي ،فقد أشار
الدكتور إلى إشــكالية املنهج في النقد
األدبي ،ومن حتديســد العالقة بني الناقد
األدبــي واملنهج ،هذا الناقــد األدبي الذي
يعتبر طرفا جوهريا فــي املنهج النقدي
بوصفه املتحكم في أسســه النظرية.
فلطاملــا نتحدث عن مناهج الدراســات
األدبية لكن احلديث يظل قليال عن مناهج
الدراسات النقدية.

من أعمال الفنان جبر علوان
النفس ،معرفا إيــاه ،ومحددا العالقة بني
الدراسات النفســية والنقد األدبي ومميزا
بني التحليل النفســي والنقد النفسي؛
ويرمي إلى مناهج النقد .وبعد ذلك انتقل
األستاذ الكرمي إلى علم االجتماع ،ومعرفا
إياه ،ومحــددا العالقة بــن النقد األدبي
وهــذا العلم ،جند األســتاذ الفاضل مييل
إلى النقد على حساب الدراسات األدبية.
كما أشــار إلى مرحلتني في هذه العالقة
أوالهما مرحلة املقاربة االجتماعية لألدب
ثم مرحلة علم اجتماع األدب إال أن الطفرة
النوعية التي بشــرت مبيالد علم اجتماع
األدب ارتبطــت خصوصا بــورج لوكاتش
وليوســبان كولدمان وميخائيل باخثني.
وفي ثنايا هــذا الطرح جند الدكتور يطرح
مجموعة األسئلة من قبيل ما هي حدود
حضور علم االجتماع في النقد األدبي ،هل
هو حاضر بكل نظرياته أم من خالل بعض
اآلليات واملفاهيــم فقط؛ ويبدأ بالتحليل
ليدخل إلى النقد ثم مييز بينهما .وانتقل
األستاذ الفاضل بعد ذلك إلى علم اللغة،
فركز علــى عدة مناهج هي األســلوبية
والشكالنية والبنيوية الشعرية؛ ثم تطرق
بعد ذلــك إلى نظريــة التلقي كمفهوم
حديث ألن النقاد القدامى ظلوا مهتمني

اصدار

صدر حديثا ً عن دار التكوين في دمشق،
ومبنحة إنتاجية
مقدمة من مؤسســة
ّ
املورد الثقافي للعــام  ،2018كتاب نثري
ثالث للشــاعر السوري جوان تتر بعنوان
«كتاب األشياء» يحتوي على مجموعة
ُ
نصوص نثريَّة
تتحدث عن تعريف األشياء
ّ
خالل احلرب ،ويتمحور املغزى األساســي
لهــذا الكتاب حــول تعريــف اختالف
األشــياء مبجملها خالل فتــرات احلروب،
حيــث يختلف معنى الشــيء وطريقة
نظر الشاعر إلى األشياء باجململ.
وجــاء في
مقدمة الكتــاب التي كتبها
ّ
الروائي املصري «رجائي موسى»:

اذهبي

تدس أنفها فــي أمر انتحارنا؟ أم عليها
َّ
الزي العســكري
هــي األخرى أن ترتدي ّ
وتنتحر؟ أنا ال أعــرفّ .
لعل هذا الكتاب
محاولة جواب على هذا السؤال».
جاء الكتاب في  100صفحة من القطع
املتوســط وبتصميم غالف من الفنان
باسم ص َّباغ.
يذكر أن هذا الكتاب هو الثالث للسوري
جوان تتر بعــد ديوانه النثــري الصادر
لدى دار أبابيل للنشــر والتوزيع« :املوتى
يتك ّلمو َن هبا ًء»  2017وأيضا ً كتاب صدر
لدى دار الكتابة األخرى في القاهرة عام
 2010وحصل على جائزة امللتقى الثاني
لقصيدة النثر في القاهرة.

شو جه موه
ترجمتهــا عــن الصينية مي
عاشور

إعادة النظر في العلمانية ..دراسات فكرية
صــدر حديثــا ً عــن الشــبكة العربية
لألبحاث والنشــر كتاب «إعادة النظر في
العلمانيــة»،
وتضمن الكتاب دراســات
ّ
جادة ألهم الباحثني فــي احلقل الفكري،
مثل طالل أســد وتشارلز تايلور وخوسيه
كازانوفــا وكريــغ كالهون .قــام بتحرير
الكتاب كريغ كالهون ومارك يورغينزماير
وجوناثان فــان أنتوربن .وترجــم الكتاب
الدكتور شكري مجاهد.
هذا الكتاب هو عبــارة عن مجموعة من
الدراسات الرائدة ألبرز العلماء والباحثني
الذين ميثلون تخصصات عديدة في حقول
التاريخ والفلســفة والعلوم السياسية
وعلم االجتماع واألنثروبولوجيا.
يفتتح الكتاب بفصل تشارلز تايلور الذي
يرى أن مصطلح «علماني» معقد ومبهم
ويخضــع لتغيــرات عندمــا ينتقل من
ســياق إلى آخر .ويقول خوسيه كازانوفا
إن إعــادة النظر فــي العلمانية تقتضي

مراعــاة متييزات حتليليــة بني مصطلح
«العلمانــي» واملصطلحــات القريبــة
منه .ويح ّول كريــغ كالهون النقاش إلى
عرض أســئلة معاصرة عــن العلمانية
السياســية واملواطنــة والفضاء العام.
أما راجيف بهارغافــا فيرى ضرورة إعادة

تأهيــل العلمانية السياســية بدال ً من
نبذهــا .من جهــة أخرى ،يدعــو ألفريد
ســتيبان إلى التنوع في أشكال عالقة
الدولــة والديــن واجملتمــع القائمة في
الدميقراطيــات احلديثــة ،ويطــرح بيتر
كاتزنســتاين ســؤاال ً حول ما إذا كانت

 - 4البعد النظري:
وفيمــا يتعلــق بالبعد النظــري ،حتدث
الدكتور عن أهمية التنظير في املمارسة
النقديــة وخصوصا فــي حتديد املفاهيم
والبنيات والوظائــف والغايات ،كما حتدث
عن النقــد األدبي والفن ،مبينا أن العالقة
بينهمــا بطبعها التركيــز على الذوقية
واالنطباعيــة في مجال النقــد ،واحلالة
هاته تثير أســئلة من قبيل :كيف ينظر
إلــى االنطباعيــة في النقــد األدبي ،ثم
هل العلــوم التي اعتمدهــا النقد حلت
إشكالية علمية النقد أم عمقتها؟
 وهل احتفظ النقــد على خصوصياتهفي التمييز بني طبقات األدب أم أنه أخضع
خلصوصيات العلوم اإلنسانية أو بصيغة
أدق خضع أليديولوجياتها؟
كما أشار األستاذ اجلليل إلى النقد األدبي
والعلــم ،فتطرق إلى مشــكلة العلمية

ترجمات

كتاب األشياء جديد دار التكوين في دمشق
«القصيــدة عند جوان تتر هي الســر،
لكنه ليس الســر العميق واخلفي ،بل
البســيط مثل احلياة واملكشوف مثل
املوت؛
«أشب َه بســرٍّ عريق ،أودعت ُه اآلله ُة في
بئر،
ٍ
بســير في الضباب بال
ه
أشــب
مالمح
َ
َ
ٍ
جل َّي ٍة أو رغ َب ٍة في احلياة».
فيما كتب الشــاعر املصــري عماد أبو
صالح علــى الغالف اخللفــي للكتاب
الصادر« :حف ٌر عميق دون رعونة عاطفية
وال ثرثــرة .كتابة صارمة تنحت في ِجذر
األلــم» .وكتب الروائــي اللبناني فوزي
ذبيان أيضــاً« :هل يحــقُّ للقصيدة أن

بالعالقة بني النــص واملؤلف ،ولهذا عمل
النقاد على إبراز مبررات االهتمام باملتلقي.
ومنها أن النص يكتســب صيغة األدبية
من خالل املتلقي؛ وأن كثيرا من النصوص
اللغوية لم يعترف لها باألدبية إال عندما
قرر املتلقي االعتراف بها.

 - 6اخلالصات التركيبية:
 - 1يبــدو أن هذه الدراســة هي في إطار
إشــكالية عميقة تتجلى في إشكالية
اخلطاب العلمــي في النقد األدبي العربي
املعاصر في أبعادهــا التاريخية والنظرية
واملنهجية.
 - 2إن الكثيــر من الدراســات تشــتغل
مبجموعــة مفاهيــم دون حتديدها ،لكن
من حســنات هذه الدراســة أن جهازها
املفاهيمــي قوي حيــث إن الكاتب يحدد
مفاهيمها باستمرار.
 - 3تظهر هذه التحديدات املفاهيمية في
املقدمة وفي الفصول.
 - 4ما جنده في العنوان جنده في الدراسة
حيــث إن هــذه الدراســة يكتنفها بعد
إشكالي.
 - 5تتميز هذه الدراســة بقوة منهجية،
فكل فصل يســتهله الكاتــب بتمهيد
مؤطــر ويختمــه بخالصــات تركيبية،
كما استهل الدراســة مبقدمة وختمها
كذلك بخالصــات عامة وركز على اجلانب
املنهجي.
 - 6االحتفاء بالنقد األدبي العربي املعاصر
مع عرض أهم إشكالياته املنهجية.
 - 7التأســيس على قيم النقــد القدمي
اليونانــي والعربي وخصوصــا في اجلانب
التاريخي.
 - 8إن عنوان هذا الكتاب كان منســجما
مع ذاته فقد سيطر التناسب بني العنوان
واملوضــوع ،واحلقيقة أن هــذا الكتاب ميد
دارس النقــد األدبي مبادة غنية جدا جتعله
مطال على عمق اإلشكالية املعاجلة ،كما
تقدم له طرحا أكادمييا في طرقة بســط
القضايا وتفسيرها وحتليلها.
 - 9تنــوع املراجع بــن املراجــع العربية
واملراجع الغربية.

الدول واألنظمة الرأســمالية واألنظمة
الدميقراطية هي ثالثة مكونات أساسية
للسياســات العلمانيــة .أمــا فصــل
إليزابيث شــاكمان هيرد فيتضمن بحثا ً
ينقد ثنائية «العلماني/الديني» .ويسأل
مــارك يورغينزماير ملــاذا ارتبطت اللغة
والهويــة الدينية بالتحديــات املعاصرة
للنظام االجتماعي السائد؟ كما تدرس
سيسيليا لينتش أنشطة القائمني على
األعمال اإلنســانية في سياق سياسات
العلمانيــة الكوكبية .ويعود ســكوت
آبلبي إلى «مشــروع األصولية» ويسأل
هل «األصولية» مجرد مصطلح مهترئ؟
ويستند ريتشارد مادسن إلى قراءة تايلور
لفهم العلمانية احلديثــة .أما بيتر فان
دير فير فيأخذ حالة الصني ويقارن تاريخ
العلمانية الصينية بنظيره الهندي .وفي
الفصل األخير من الكتاب ،يتناول باحث
العلمانية الشــهير طالل أســد قضية
اإلساءة إلى املقدس وحرية التعبير.

اذهبــي ،وكذلك أنا ســأغادر ،ومن ثم
نفترق،
أي درب كبيــر تســلكينه فســيري
مطمئنة الفؤاد،
انظــري إلى مصبــاح الطريــق ذاك،
فضوءه دو ًما يالمس السماء ،وحسب!
اتبعي خيط هذا النور
اذهبي أوالً ،بينما أقف أنا ملشــاهدتك
في هذا املكان،
خطاك ،وال تثيري انبعاث الغبار
أمهلي
ِ
الرمادي،
طيفك املبتعد بوضوح،
أريد رؤية
ِ
أميزك،
ال
املسافة
جتعلني
حتى
ِ
اسمك.
أنادي
حتى
أو
ِ
أذكرك،
هنا
أنا
توقف
وبال
ِ
وفي ســبيل تبديــد كآبة الشــوارع
املوحشة والليل الدامس،
عودتك.....
أتتبعك بنظراتي في
ِ
بلى ،فأنا حر نفسي،
فال داعي ألن تقلقي بشأني ،سيري في
الدرب الشاسع،
أما أنا فســأدخل ذلك الزقاق الضيق،
انظري إلى هذه الشجرة،
تناطح األفق ،ســأخطو وانعطف إلى
هناك،
املاضي هو فوضى البراري:
فيه بركة عميقــة ،ومنخفض ،ومياه
راكدة شبه متأللئة،
أشــبه بدموع متطايرة وسط ليل به
بصيص نور.
وبه صخرة ،ونبات متسلق شائك يجرح
الكاحل،
يتطلعان إلى أن يتعثر بهما ما ّر شارد!

لكن ال داعي ألن تقلقي ،فكل ما أملكه
هو اجلسارة،
والدروب املهلكــة تعجز عن أن تخيب
رجائي.
انتظرك حتــى تبتعدي ،ألخطو خطى
ِ
كبيرة إلى األمام،
ما في هذه البراري هو نقاء ندى ليلي،
ما دامــت هناك رياح ،فلــن أنزعج من
تشابك الغيوم،
ففي بحور السحب تدافع موجات زئبق
متدفق للنجوم،
واألكثر من ذلك أنها ســتضيء أعماق
قلبي إلى األبد،
تلك الــدرة التي ال يخمــد بريقها .أنا
أعشقك!
ِ
...
ُكتبت هذه القصيدة عام  ،1931وهو
نفس العام الذي توفي فيه شــو جه
موه ،وهي آخر قصيدة كتبها إلى لني
خوي يني ،وحتديدا ً كتبها بعدما ذهب
إلى زيارتهــا ،عندما كانت تعالج في
«اجلبل العطري» ببكني ،إثر إصابتها
مبرض صــدري ،كما كانــت تلك املرة
األخيرة التــي يراها فيهــا؛ فبعدها
بأشــهر ســقطت به الطائــرة وهو
في طريقــه إلى بكني؛ حلضــور ندوة
ســتقدمها لني عن العمــارة والفن
الصينــي .توفــي عن عمــر يناهز 34
عامًا.
ولد شــو جه مــوه عــام  ،1897وهو
واحــد من أهم الشــعراء فــي األدب
الصينــي احلديــث ،ومن مؤسســي
«جماعة الهالل» الشــعرية ســنة
 ،1923كما أنه كاتب نثر مميز  ،ساهم
فــي إثراء احلركــة األدبية في الصني
فــي ذلــك الوقــت ،كان أول من نادى
بشــعر ذي ُنظم جديــدة ،تتحرر من
النظم التقليدية للشــعر الصيني،
كما أنه كان متأثرا ً بالشــعر الغربي
الرومانسي.

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

س:حول هــذه التصريحــات التي
نوهتــم بها  .اميكــن اعطاء فكرة
عامــة عــن اجتاهاتها  .ال ســيما
تلك التــي تتعلــق بالطابع املميز
حلكومة الرابع عشــر من متوز اعني
حول طبيعة احلكم ودميقراطيته .
نحن نقرأ كثيــرا من اراء متناقضة
متنافرة اليــوم بصدد تقومي احلكم
الذي جــاء به نظام قاســم  .ومن
املفيد جدا ان يقف ابناء جيلنا على
رأي صريح لهذا الذي أسميته برائد
الدميقراطية احلقيقي.
وكان ما ذكرته ال يكفي ؟ اظنك تريد
تقوميــا للجادرجي عــن دميقراطية
نظام قاسم ؟ مما قاله عن حكومة
الرابع عشر من متوز ان (قاسما) كان
مســؤوال بالذات عن انتقاء اعضاء
حكومته  ,وعليه غرمها ورفض عن
تفكير سليم مجاراة الوصف العام
الذي اطلــق على تلك احلكومة في
وقتهــا وفيما بعــد – بأنه مظهر
دميقراطــي ,اي انها حكومة ائتالف
متثلت فــي التجمعــات واالحزاب
والكتــل السياســية فــي البالد
كافة (عــدا احلــزب الشــيوعي)
 .قــال اجلادرجــي ان هــذا النعت
ليس صحيحــا مطلقا الن اعضاء
احلكومــة عينوا تعيينــا  .فكانت
مجموعــة تضم قبل كل شــيء
كل العناصر السياســية املعادية
للنظام السابق  .غير متجانسة وال

متلك برنامجا ثابتا متفقا عليه .
وعــن النظــام ككل لــم يرحب
اجلادرجي بــه دون حتفــظ وارتياب
فهو نظام عســكري على كل حال
وقد نال منــه كفايته  .ومن كل ما
استنتجت انه عارض في منح ثقة
كبيرة بقاســم يوم  14متوز بدليل
جوابه عن ســؤال وقد انتزع مننه
انتزاعا على ما اذكر  :فقال" :انه رجل
مخلص دميقراطــي النظرة " .وهو
قول غامض باملفهوم السياســي .
كما نقــل لي مصدر قريب منه انه
لــم يذعن او يســمح (حملمد حديد
وهديب احلاج حمود ) من قادة حزبه
مبباشرة منصبيها الوزاريني اال بعد
نقاش حــام في اجتماع له بأعضاء
احلزب املقربني .
س :نوهتم فيما سبق بأن اجلادرجي
ادان سياســة القمع التي جلأ اليها
عبد الكــرمي قاســم ازاء مطالبة
الكرد بحقوقهم القومية  ,ال سيما
بشــنه احلرب على الكرد في ايلول
 .1961هل كان اســهامه االيجابي
في القضية الكرديــة قاصرا على
هذا؟
كال فهنــاك مواقــف لــه  .كان
اجلادرجي منهما بالقضية الكوردية
كثيرا  .ورمبا سبق اهتمامه اهتمام
االخريــن  .واني الســتذكر موقفا
يعرفه عنه بعض املســنني امثالي
مــن اعضــاء احلــزب الدميقراطي
الكردستاني – بعد بضعة ايام من
قيام ثــورة متوز تألــف وفد حزبي –
شعبي كردي لتهنئة (قاسم) وفي

اثناء املقابلة تكلــم احد االعضاء
واظنه االســتاذ (ابراهيــم احمد)
حول احلقوق السياســية الكردية
مطالبا بشــكل عام منح املنطقة
الكردية درجة من االدارة الذاتية  .اال
ان اجابة قاسم غير املباشرة كانت
تتضمن الرفض البات  .فبادر بعض
رجــال الوفد باالتصــال باجلادرجي
مســتنجدا ومســتنصحا فكان
جوابه  :ان هــذا الوجه في احلقوق
من شــأنه ان يســوى بالدســتور
الدائم للجمهورية وليس بالدستور
املوقت وليس هنــاك دليل ابلغ من
هذا علــى ان القضيــة الكوردية
كانــت حتتــل جانبــا ايجابيا من
ضميره وفي تلــك االيام كان بعض
القانونيني يعكفــون على صياغة
مواد الدســتور املؤقت  ,الذي صدر
بعد املقابلة ببضعة ايام .
هناك حكاية في غاية من الطرافة
 .يســتخلص منهــا ان مســألة
احلقــوق السياســية الكردية في
النظام اجلمهــوري كانت موضوع
بحث في مجلــس اجلادرجي  ,وقد
شــاعت في وقتها ورويت  .وبطلها
هو املرحوم املقاول (رشــيد عارف)
وهو مــن الوطنيني الكرد املعروفني
الكثيري البذل في ســبيلها  .وقد
عرفنا به ظرفا ونباعة حتن اصحابه
وكانــت له مكانته عنــد البارزاني
الكبير  .كما كانت له منزلة خاصة
عند اجلادرجي وهــو دائم التردد الى
مجلســه  ,يفتقــده اجلادرجي ان
تخلــف عنه في ذات يــوم طرحت

مســألة احلكم الذاتي لكوردستان
 .ال ادري متــى كان ذلك افي العهد
امللكــي ام العهــد اجلمهــوري ؟
ونوقشــت مســألة احلــدود التي
ســيمتد اليهــا احلكــم الذاتي ,
كيف سيتم رسمها ومن سيقوم
بتحديدها  .وطرحت اســماء شتى
كوسطاء او محكمني  .ورسا القول
على (رشــيد عــارف) وطلب منه
تعيني محكم  .واشــرأبت االعناق
وارهفت االذان لسما ما يقول .
قال رشيد  :اجلمل العربي !! نطلقه
على هواه دون قائد  .وحيثما توقف
فهذه حدودنا (مشيرا الى ان اجلمل
ال يستخدم في املناطق اجلبلية ).
وضحك القوم وعلق اجلادرجي قائال:
"كنت تظنك ســتختارني بدال عن
اجلمل فقد أكون اكثر أنصافا لكم
منه"
س :كانت هناك تيــارات متناقضة
في احلــزب الوطنــي الدميقراطي
ترسل اشارات مختلفة عن اجتاهاته
وسياســاته  .فمثال كان هذا احلزب
برئاســة اجلادرجي قد عقد حلقات
مــع حزب االســتقالل وهــو حزب
قومي ال يؤمن بضمانة حقوق الكرد
في الوطن العراقي .
تالحــظ ان احتــدث عــن اجلادرجي
باالصــل وليــس عن احلــزب الذي
رئســه  .واظنك تشير الى محاولة
احلزبني املعطلــن منذ العام 1954
لالندمــاج وتأســيس حــزب واحد
بأســم "حزب املؤمتر الوطني "في

العام  ,1956وكان اكبر املتحمسني
له والداعني اليه االســتاذ حسني
جميــل  .وكان من مــواد برنامجه
فيما اذكر اقامة احتاد عربي فدرالي
 .وقــد خال من اي بحــث للقضية
الكردية لم تنجــح احملاولة ورفض
طلب االجــازة في حينــه  .كانت
حتصل اجتاهــات فجائية كثيرة في
سياســات حزب اجلادرجي ليست
من وحيــه او صنعه وهــو بالتالي
حــزب دميقراطــي النظــام يتخذ
قراراته وفــق االصول الدميقراطية .
اريد ان اذكر بهذه املناسبة اننا نحن
املثقفني املهتمني بالشؤن العامة
كنا لوقــت طويل نعــد اجلادرجي
رئيس للحكومــة املثالي على رأس
عراق متجــدد دميقراطي  .صحيح
ان احلزب اكتسحته تيارات الهموم
العربية واالحالف العســكرية في
احلرب الباردة فضــا عن التكتالت
السياســية العاملية  ,وقد خســر
كثيــرا مــن شــعبيته عندمــا
تســلطت عليه فكرتان توأمان ما
بــن العامــن  1954و  1958فكرة
القوميــة العربيــة  ,وفكرة نهجه
الدميقراطي الذي يدعو له عن طريق
الوعي االجتماعي  .وهذان التياران
املتناقضــان كانا مســؤولني عن
الضعف الذي انتابــه حتى انتهاء
اجلــه  .كان اجلادرجي في ســبيل
الوصول الى نظام حكم دميقراطي
صحيح يؤمن بحرية االعتقاد وحرية
التعبير للمواطن العراقي مستعدا
للتعاون مرحليا مــع اي تنظيم او

حزب او تكتل يومــن بهذا ويعمل
له  .ومع انــه كان في احيان كثيرة
يولي السياســة اخلارجيــة للبالد
اهتماما قد يبدو ازيد من اهتمامه
بالشؤون الداخلية فامنا يقوم بذلك
توفيقا لتشــدد تيار معارض وعلي
بهذ املناسبة وعلى سبيل املقارنة
ال غير  ,ان اشــير مثال الى املذكرة
التــي قدمتهــا الى عبــد الكرمي
قاســم (جبهــة االحتــاد الوطني)
التي لم يبق فيها العام  1959غير
ثالثة احــزاب هي احلــزب الوطني
الدميقراطــي واحلــزب الدميقراطي
الكردســتاني واحلزب الشــيوعي
العراقي .وهي اعتراف رســمي من
اجلادرجي بشرعية التنظيم احلزبي
الكردســتاني  .واذكر باملناســبة
اني ســمعته وانا بزيــارة اخيرة له
في منزله خــال تلك الفترة تبرمه
الشــديد من صيغة تلــك املذكرة
واقتراحه بأن تكون اكثر جفافا واقل
مجاملة للدكتاتور .
س :هــل حصــل بعلمكــم لقاء
شــخصي بــن الســيد البارزاني
واجلادرجي ؟
ال اظن فــي مدى علمــي  .وتعلم
اني كنــت اعيش بعيدا عن مواطن
االحداث واللقــاءات في العاصمة
 .ومــا يتيســر لي هو مــا تضعه
الصدف في طريقــي اثناء تواجدي
القصيــر املتقطع هنا .فــا اذكر
ان حصــل شــيء من هــذا اال اني
سمعت للبارزاني رأيا في اجلادرجي

وقــد ورد ذكــره عرضا وفــي وقت
متأخر  ,وصفه بأنه انســان نظيف
وان في وقفته ضد قاســم رجولة .
لعل غيري يستطيع ان يلقي ضوءا
على هذه الزاوية وهي في نظري من
االهمية مبكان  .واصدقك القول اني
وجدت من هــذه املالحظة العابرة
للبارزاني زاحدا من الدالئل الكثيرة
على اهتمام الزعيم الكردي مبتابعة
مواقــف السياســيني العراقيني
بدقة.
س :وفــي رأيكم وعلــى ضوء هذه
املواقف كم يستاهل اجلادرجي من
تكرمي؟
مــن ناحيــة موقفــه او جهــوده
فــي القضية الكورديــة  ,ينضوي
اجلادرجي في قائمــة اولئك الذين
نوهت بأسماء بعضهم في حديثي
الســالف وهي قائمة طويلة قد ال
تنتهي  .اال ان احياء اســمه بعمل
تكرميي بوصفه رائــد الدميقراطية
في العــراق امر مستحســن في
نظريــث  .وتلــك بالدرجــة االولى
خدمــة النصــار الدميقراطية في
العــراق عموما  .وخدمة للمســار
الدميقراطــي الذي يســعى اقليم
كردستان الى انتهاجه .
*اجرى احلــوارات الســيدان مؤيد
طيب وســعيد يحيــى والكتاب
من منشــورات دار أراس للطباعة
والنشــر ،منشــورات اجلمــل،
الطبعة األولى 2012
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مكافحة اإلرهاب :االستراتيجيات والسياسات
(مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية)
يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب ،وتنقلهم ما بين دول أوروبا ـ وسوريا
والعراق ،لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.
وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين
العائدين ،مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم
بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصو ًال منه.
جاسم محمد*
تداعيات تغير املوقف التركي ضد
"داعش" وضرب األكراد:
• احتمال كبير ان تشن تركيا عمليات
عســكرية واسعة ضد وحدات حماية
الشــعب الكوردي في سوريا وكذلك
فــي العــراق ،العمليات العســكرية
علــى االرض تأتي دائمــا بعد ان حتقق
الضربات اجلويــة اهدافها ،وهذا يعني
ان العمليات علــى االرض باتت قريبة.
تركيا متلك تفاصيــل على االرض عن
خارطة القوى املســلحة في ســوريا،
فهــي تعاملت وتعايشــت مع اغلب
اطــراف هذه اجلماعــات ابرزها جبهة
النصــرة واحــرار الشــام وجماعات
اخرى .وإن ضربات الطيران التركي الى
"داعش" و الكورد في ســوريا والعراق
سوف تستمر.
• أضعــاف تنظيم "داعــش" نتيجة
الضربات اجلوية وكذلك مامتلكه انقرة
مــن معلومات وبيانات حــول تنظيم
داعش ،ممكن ان ميثــل ضربة قوية الى
داعش تعمل علــى اضعاف التنظيم
من الداخــل ،اي العمل اســتخباريا
ضد التنظيم من داخله باالضافة الى
الضربات العســكرية .انقرة متســك
بقيادات داعش رمبا من اخلط االول وهذا
يعني ســتكون هناك نقطة حتول في
قدرة التنظيم العسكرية.
• تغييــر في مقرات ســيطرة تنظيم
داعش وتغيير في قياداته.
• اضعاف شــبكة عمل "داعش" في
تركيــا ملا ميثله التنظيم من شــبكة
عمل وغســيل اموال وتهريب مقاتلني
ومعسكرات تدريب.
• ســوف يشــهد تنظيــم "داعش"

شحة في تدفق املقاتلني عبر االراضي
التركية ،بســبب احلملة التي شنتها
اجهزة امــن تركيــا ضــد التنظيم
وكذلك ما اتخذتــه انقرة من اجرائات
عند مطاراتها ومعابرها احلدودية ،رمبا
بسبب الضغوط الدولية.
• صعــود كفة اجلماعــات والفصائل
املســلحة االخــرى في ســوريا على
حساب اضعاف "داعش" ،فمن املتوقع
ان تدعم تركيــا الفصائل االخرى هذه
املــرة ملقاتلــة داعش وليــس القوات
النظامية السورية.
تدفــق الجئــن ســوريني مدنيني الى
املناطــق العازلــة احملتمل انشــائها،
بأعتبارهــا مناطق امنــه ورمبا تخضع
برعاية اميركية واممية.
معاجلة احلواضن "اجلهادية" في
الدول الفاشلة
الدولــة الفاشــلة هي تلــك الدولة
الضعيفــة أو التي تفقد الســيطرة
علــى أراضيها ،وتفقــد تامني احلماية
الى ثرواتها الطبيعية والبشــرية .أن
اســتمرار ومطاولة الفوضى في دول
املنطقة من شأنه ان يخلق دول فاشلة
بانهيار مؤسساتها ،ويحول ابنائها الن
تقاتل بالوكالة لصالح اطراف خارجية.
الدول الفاشلة ،حسب تعريف الباحث
"نعوم تشومســكي" هي الدول غير
القــادرة فــي حمايــة مواطنيها من
العنف .اما "مايكل مازار" فيقول في
احدى دراســاته "لقد وجدت الواليات
املتحــدة ضالتها فــي خطر"الدولة
الفاشــلة" الذي بدأت في الترويج له،
كونه تــراه أبرز مصــادر تهديد األمن
القومي األمريكي ،بل وتهديد السلم
واألمن الدوليــن" .وهذا ماجعل وجود

ترابط مابني وجــود التدخل االميركي
فــي العالم واملنطقة وفشــل الدول،
ابرزها الصومال وافغانســتان والعراق
واليمــن .الكاتــب الفلســفي زهير
اخلويلدي يقول في دراسته "ال يشكل
االرهــاب ظاهرة اســتثنائية وعارضة
بل يدخل فــي صلب وجودنــا الفردي
واالجتماعي ،تتنوع أشــكاله املفرطة
والعنيفة وتبلــغ حدا يصبح معه من
العبث احللم بامكانية القضاء عليه".
التنظيمــات القاعديــة "اجلهادية"
توجــد دائما فــي الدول الفاشــلة او
تلك الدول التــي تعيش حتت معدالت
الفقر ،يعتبر العراق على سبيل املثال
من الدول الغنيــة ،لكنه يصنف دولة
فاشلة بســبب التراجع الذي شهدته
الدولــة العراقية ،وابرز االســباب هي
الفســاد والتســييس وغياب الهوية
الوطنية .اما اليمن وافغانستان فرمبا
ظروفهمــا االقتصادية تختلف وممكن
تصنيفهما بانهما من الدول الفقيرة
باالضافــة الــى الصومــال ،ليكون
الفقر الى جانب الفشــل السياسي
ابرز االســباب التي تعمل على ظهور
التنظيمات "اجلهادية" واملتطرفة.
فراغ السلطة
هــذه التنظيمــات تســتغل فــراغ
السلطة ،بفرض سيطرتها وتعاليمها
االســاموية على اجملتمعــات وتطرح
نفســها في البدء مدافعا عن حقوق
الضعفاء ،وتستقطب املقاتليني اجلدد،
لتتحول بعد ذلك الى مركز للحوكمة
والســيطرة والتســلط عليها وهذا
مــا كان واضحا بأنتشــار طالبان في
افغانســتان والتنظيمــات القاعدية
االخرى في الدول املذكــورة .وبالتوازي

مــع هــذه التنظيمــات" اجلهادية"
تظهرمجموعات املسلحة الصغيرة او
كبيرة على شكل امليليشيات ،بعد ان
حتصل على التمويل والدعم والتدريب
باالضافة الى تعاظم سطوة العشائر.
فعندمــا تفقــد الدولة ســلطتها
على املــدن والبلــدات ،تعطي فرصة
الى ترعــرع تلك اجلماعات املســلحة
و"اجلهاديــة" بكل درجاتهــا وانواعها
الــى النمو ،وتدريجيا تســتقوي على
ســلطة الدولــة والقانــون ،لتتحول
املناطق التي تقع حتت ســيطرتها الى
حواضــن ومالذات امنــة تتكاثر فيها.
يشــار ان تنظيم القاعــدة و"الدولة
االســامية" تعتمــد فــي عملهــا
علــى احلواضن ،وكثيــرا ماتقوم هذه
التنظيمــات باملصاهــرة والتجانس
والتعايش ،هذه السياســة تؤمن لها
التخفــي واحلماية ولتكــون قياداتها
غير ظاهرة على السطح مما يعطيها
حماية اكثــر .اجلماعــات "اجلهادية"
تقفز على مشــاكل اجملتمعات ،لتضع
نفســها بديال ،وتســتغل سياسات
التهميــش واالقصــاء والسياســات
اخلاطئة لنشرايدلوجيتها "اجلهادية"
لذلك هنالــك اجماع عنــد املعنيني
في مكافحة االرهاب وســيكولوجية
االرهــاب واســبابه ،بان السياســات
اخلاطئة تلعب دورا رئيســيا في حتول
الفرد الى هذه اجلماعات باالضافة الى
العوامل الدافعة االخرى.
العنف املضاد
ومن االخطاء الظاهــرة في مكافحة
االرهاب في هذه الدول انها تســتخدم
القــوة اي العمل العســكري مبفرده
ملواجهة هذه اجلماعــات وهي ترتكب

خطأ كبير في معاجلة االرهاب بالعنف.
العمليــات العســكرية لوحدهــا ال
تســتطيع مواجهة االرهاب دون وجود
حل او خيار سياسي يتركز على فصل
احلواضن عن هذه اجلماعات وان التؤخذ
احلواضن واملــاذات بجريرة التنظيمات
واجلماعــات "اجلهادية" .لــذا ينبغي
ان تقوم االســتراتيجية العســكرية
واالمنية على املمارســات العقالنية
وال تقوم علــى الثار واالنتقــام ،التي
يذهــب ضحيتها الكثير مــن االبرياء
خــال عمليات املداهمــة والتحقيق.
لذا بات ضروريا جتنب استخدام العنف
املضــاد النه يزيد كثير مــن الكراهية
والثأر.
هــذه اجلماعــات تســتغل ســلوك
وممارسات القوات النظامية في مناطق
الفوضى ،هــي تبحث عــن املواجهة
لتضع نفســها بديال عــن اجملتمعات
وحتصل علــى متطوعني جدد .التقارير
والتحقيقــات كشــفت إن اجلماعات
"اجلهادية" ابرزها النصــرة والقاعدة
و"الدولة االســامية" رغم حصولها
علــى التمويــل ،لكنهــا تراهن على
املواجهة مع خصومها .وكلما اشتدت
املواجهــة كلما يصعــد رصيد هذه
اجلماعــات بتدفق املقاتلــن واالموال.
اليوم االرهاب اصبح كــرة ثلج ماعاد
ينتهــي في منطقــة اال ان يظهر في
منطقة اخرى ،رغم ان هذه التداعيات
لم تكن بعيدة ابــدا من اطراف دولية
واقلمية العبة في حتريك هذه اجلماعات
واشــعال املنطقة .بعض الطروحات
والدراســات النظرية تقــول "اجملتمع
الدميقراطي في البلدان املتقدمة ياتي
مكمال وامتدادا للدولة التي كانت في
اصل نشــوئه بالعكس من ذلك ياتي

احلديث املتزايد عــن اجملتمع املدني في
البــاد النامية كتعويــض عن غياب
اجملتمــع متاما وكرد علــى الفراغ الذي
احدثه في الفضاء العمومي تفســخ
الدولة وحتلــل الســلطة العمومية
الى ســلطة أصحاب مصالح خاصة
وانهيار القاعدة قانونية واملؤسساتية
للدولة واجملتمع معاً".
جتارب ناجحة في مكافحة االرهاب
تعتبــر اململكــة االردنية مــن الدول
التي جنحت فــي مكافحــة االرهاب
اقليميــا ومحليا ،رغم وجود دول اخرى
ورمبا ســبقتها مثل اململكة العربية
الســعودية مبواجهة تنظيم القاعدة
ودولة االمارات العربيــة في مواجهة
ارهاب االخوان وخالبــا القاعدة واخير
النموذج املصري فــي مواجهة ارهاب
االخــوان والقاعدة ايضــا الذي ضرب
بتداعياتــه املنطقــة بالكامل .احلالة
االردنية تســتحق الوقوف عندها كون
اململكــة االردنية حتتضــن بعض ابرز
منظــري الفكــر "اجلهــادي" ابرزهم
ابــو محمد املقدســي ،وفــي الفترة
االخيــرة ظهــر الطلحــاوي الذي لم
يتردد ابدا بتأييده الى ممارسات "الدولة
االســامية" .يبــرز دور اململكة اكثر
النها حتــاط مبناطق ســاخنة .االردن
وضعت خطط بالتوازي مع االعتقاالت
واملراقبة مع اجرائات دقيقة عند املعابر
احلدوديــة .ووضع اخلطــط واالجرائات
االحترازية االســتباقية ،فهي التنتظر
ظهــور االرهاب ،بل حتــول دون ظهورة
وتدفع به خارج املربع للعاصمة عمان.
استغالل شبكات التواصل
االجتماعي

احتلت إجرائــات مكافحــة اإلرهاب
إهتمامــا واســعا علــى مســتوى
احلكومات واملنظمات الدولية واالعالم.
وأهم أنواع اإلرهاب كان إرهاب القنابل
البشرية املوقوته والسيارات املفخخة.
لقد أنتشرت ثقافة التطرف األسالمي
"اجلهــادي" فــي اعقاب احــداث 11
ســبتمبر  ،2001لتتحــول القاعــدة
الى شبكة عمل واســعة وايدلوحية
ميكن للشــباب ركوبها فــي اي وقت،
ليكون اإلرهــاب كامنــا ،يتحرك من
خالل وســائل التأثير اخلارجية .يعتبر
األنترنيــت واملواقــع "اجلهادية" أولى
العوامل أملؤثرة لتحويــل االرهاب من
احلالة الكامنة ليتحرك على االرض.
االنترنيت واملواقــع " أجلهادية " متنح
الفرص الى معرفــة التفخيخ وصنع
املتفجرات ووسائل االتصاالت السرية.
وتقع هذه املســؤولية علــى اجملتمع
الدولــي واحلكومات وكذلك االســرة
واملدرسة وتشــترك جميعها بتحمل
هذه املســؤولية .املشــكل ان الكثير
من الدول تنظر الــى االرهاب بصورته
املتحركــة علــى االرض ،اي بعد وقوع
احلــدث وهــذا ماميثل تهديــدا اخطر
لالمــن .وال تنظر احلكومــات له ،على
انــه ارهابــا كامنا و معرفة أســبابه
ومسبباته وإتخاذ األجراءات الوقائية،
أي إحبــاط اإلرهاب في مكامنه .يبقى
التمويل العصب الرئيس في حياة هذه
التنظيمات.
* باحــث عراقــي ،مقيم فــي املانيا،
متخصص فــي مكافحــة اإلرهاب
واالستخبارات
و الكتاب صادر عن دار نشــر وتوزيع
املكتب العربي للمعارف – القاهرة
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هوس السيلفي :نهايات مأساوية وإصابات خطيرة

سيلفي جنوني
ينهي حياة زوجني
زوجان من بريطانيا وأســتراليا لقيا
مصرعهما ،إثر سقوطهما من جدار
ســياحي في البرتغــال بعدما كانا
يحاوالن التقاط صورة «سيلفي».
وبحســب مــا نقلــت صحيفــة
«غارديــان» البريطانية ،فإن الزوجني
اللذيــن كانــا في رحلة ســياحية
بالبرتغال ،فقدا توازنهما قرب اجلدار
الذي يطل من األعلى على شــاطئ
البحر.
وترجــح الســلطات فــي منطقة
إيريســيرا ،غربــي البــاد ،أن يكون
الهاتــف قــد وقع من يــد أحدهما
فحــاوال أن يســتعيداه لكــن
محاولتهما باءت بالفشــل وانحدرا
إلى الهاوية.
ووجدت عناصر اإلنقــاذ هاتف أحد
الزوجــن علــى اجلــدار ،أي أنهمــا
توقفا للحظــة حتى يلتقطا صورة
«ســيلفي» ،لكن محاولتهما آلت
إلى نهاية مأساوية.
ولم يشر تقرير السلطات إلى اسمي
الزوجني ،لكنه أوضح أن الزوجة في
الثالثني والزوج في األربعني ،وسقطا
من علو ثالثني متراً.
وسبق لعدد من الســياح أن وقعوا
من اجلدار الســياحي فــي املنطقة
البرتغاليــة ،كما أن أشــخاصا ً كثر
في العالم يلقون مصرعهم سنويا ً
في أثناء محاولتهــم التقاط صور
ســيلفي فــي مناطــق مرتفعة أو
محفوفة باخلطر.

ملون

الحشو المعدني لألسنان ينتج مادة سامة
توصل علماء إلى أن استعمال احلشو املعدني لألسنان
يســرب مادة الزئبق إذا تعرض لفحص طبي باألشعة
فائقة القوة.
وقال العلماء انهم ” قد درســوا تأثير أشــعة الرنني
املغناطيســي فائقة القوة ،التي تعد أحدث وســائل
تكنولوجيا املسح باألشعة في كثير من املستشفيات
البحثية في بريطانيا”.
واضــاف العلماء إن “ثمة حاجة إلــى إجراء املزيد من
الدراسات مبا يكفل التوصل إلى اخملاطر احلقيقية ،وال
تستعمل تقنيات األشعة الفائقة على نطاق واسع،
غير أنها تساعد في البحوث الطبية”.
وأظهرت الدراســة التي نشــرتها دورية “راديولوجي”
العلمية أن التعرض ملدة  20دقيقة تكفي إلطالق مادة
سامة من أسنان محشوة مبادة الزئبق الفضية.
وعلى الرغم من أن احلشــو املعدني اســتُبدل حاليا
بحشوات مركبة بيضاء أو خزفية ،إال أنه مازال األكثر
شيوعا ً لدى أطباء هيئة التأمني الصحي البريطانية.

بجروح خطيرة فــي البداية قبل أن
يقتله بشكل مأساوي.
وقال مســاعد محافــظ الغابات،
فيليــب ســاهو« ،كان مســؤولو
الغابات يحاولون إعــادة الفيل إلى
القطيع الذي خرج منه عندما اقترب
بهارتي اللتقاط صورة سيلفي».
ويبدو أن الفيــل الذي أضاع قطيعه
كان متوتــرا ً حني وجــده الضحية،
الذي أراد تخليــد لقطة معه ،وكذا
مساعدته في العودة إلى قطيعه.
ومنذ يوليو من العــام احلالي  ،قتل
ثالثة أشخاص في األقل من بينهم
امرأة وابنها ،في هجمات لفيلة قرب
روركيال.

متابعة الصباح الجديد:
يلقــى العديــد مــن االشــخاص
مصرعهم او يكادون في جميع أنحاء
العالم بسبب هوس السيلفي الذي
أصاب الكثير ممــن جازفوا بحياتهم
من أجل لقطاته.
وهذه مجموعة من احلوادث املتفرقة
للعبرة ولتفادي أخطار غير متوقعة.

سقطت من أعلى جسر
بكاليفورنيا
وكذلــك ،فقــدت امــرأة توازنهــا
وســقطت مــن أعلى جســر في
كاليفورنيا بينما كانت حتاول التقاط
صور شخصية «ســيلفي» ،وفقا ً ملا
ذكرت وسائل إعالم أميركية.
وقالــت الشــرطة احملليــة فــي
ســاكرامنتو ،عاصمــة واليــة
كاليفورنيا ،إن امرأة مغامرة سقطت
من اجلسر ،عن ارتفاع  18متراً ،عندما
كانت حتاول التقاط صورة ســيلفي،
مشيرة إلى أنها تعرضت إلصابة في
الذراع وكسر في بعض العظام ،كما
أنها فقدت الوعي.
وذكــرت شــبكة «ســي إن أن «
أن املغا ِمــرة كانــت برفقــة  5من
أصدقائها يزورون جســر فورســت
هيــل ،بالرغــم من أن زيارة اجلســر
واملشــي عليه قانونيــا ،إال أن املرأة
حتدت اجلميــع وحاولت التقاط صور
سيلفي بطرق خطيرة ،وهو ما عرض
حياتها للخطر.
وكشــف أحد أصدقائهــا أن املرأة
كانــت تلتقط صورا قبــل أن تفقد
توازنها وتســقط إلى الــوراء .ويعد
فورست هيل أعلى وأخطر جسر في
كاليفورنيا ،حيــث يرتفع بنحو 220
مترا ً عن سطح األرض.

انتشار ظاهرة السيلفي
زوجان يقتالن رضيعتهما
وقــد توفيت رضيعة هــذه املرة ،في
شهرها العاشر ،بعد أن سقطت من
ذراعي أمها التي كانت تلتقط صورة
«ســيلفي» مع زوجها على ســلم
متحرك في مركز جتاري بالهند.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته
صحيفة «ديلي ميــل» البريطانية،
الزوجني وهمــا يلتقطان مجموعة
مــن الصور إلــى جانب أحــد احملال
التجاريــة ،قبــل أن يصعــدا على
السلم املتحرك.
وحني كانا على السلم ،شرع الزوجان
في التقاط الصور مرة أخرى ،مما أدى
إلى فقدان الزوجة توازنها ،األمر الذي
جعل الرضيعة تسقط أرضا.

وقالــت الصحيفــة البريطانية ،إن
الرضيعة توفيت على الفور ،مشيرة
إلى أن احلادث وقع في مركز تســوق
في غانغاناغار بوالية راجستان.
فقدت حياتها
وقالــت صحيفــة «ديلــي ميــل»
البريطانيــة إن فتاة شــابة لقيت
حتفها بعد سقوطها من نافذة في
الطابق الثاني خالل التقاطها صورة
«سيلفي».
واوردت صفحة أحد أصدقاء الشابة
على فيس بــوك «كانت توني كيلي
فتــاة شــابة وســعيدة وجميلــة
تعرضت حلادث مأساوي بينما كانت
تعيش في لندن».

وأضافت «حاولنا التبــرع بأعضائنا
إلنقــاذ حياة كيلي ولكن لألســف
لقيت مصرعها جراء الســقوط من
الطابق الثاني».
وتابعــت «إنــه حدث مؤلــم فعال
بالنسبة لعائلتها  ،ليس من السهل
أن تفقد ابنتك بهذه الطريقة».
وانتقلت توني كيلــي إلى بريطانيا
قبــل عام ،رفقــة عائلتهــا قادمني
من وانغاري فــي نيوزلندا.ولم تذكر
عائلتهــا وال الســلطات اللندنية
تفاصيل وفاة كيلي.
نهاية مأساوية
لـ»سيلفي الفيل»
وفي الهنــد ،ذهب مواطــن هندي

ضحية صورة سيلفي أراد التقاطها
مع فيل ،قــرب كوانرموندا في والية
أوديشــا شــرقي الهند ،حسب ما
أظهرت لقطات مصورة.
وذكــرت صحيفــة «ديلــي ميــل»
البريطانيــة أن أشــوك بهارتى (50
عاما) كان يتنــاول الكحول ،قبل أن
يقــرر االقتراب من الفيــل اللتقاط
صورة سيلفي ،أنهت حياته.
وقال شاهد قريب من املوقع التقط
احلــادث بكاميرا فيديــو ،إن بهارتي
الذي اقترب من الفيل تعثر في أثناء
محاولته الفرار بعد أن رأى عدوانية
احليوان الضخم.
وأضــاف الشــاهد أن الفيل هاجم
الضحيــة بنحــو عنيــف ،وأصابه

جهاز ذكي لكشف األطعمة الفاسدة
طور علماء مــن جامعة ناجنينــغ الصينية وجامعة
تكســاس ،جهازا ً ذكيا ً يعمل على الكشف عن املواد
الكيميائيــة التي تطلقهــا األطعمــة عندما تبدأ
محتوياتها بالتحلل.
وذكر العلماء ان “اجلهاز يرســل إشــارة إلى الهاتف
الذكي ،حتذر املســتهلكني أو القيمني على املطاعم
مــن فســاد األطعمة املوجــودة لديهم فــور بدئها
بالتحلل ،واســتعمال العلماء تقنية إشارات اتصال
احلقل القريب التي تشــبه اإلشــارات املســتعملة
في ملصقــات احلماية األمنية املوجــودة على جميع
البضائع.
وأجــرى العلماء جتربة مبدئية علــى فعالية اجلهاز إذ
قاموا بتثبيت مستشــعر للغازات ميكنه الكشــف
عن األمينات احليوية املنشــأ التــي تصدر عن اللحوم
واألطعمة املتحللة ،بعد تخزين كمية من اللحم ملدة
 24ســاعة في درجة  28مئوية ،حيث وجدوا أن أجهزة
االستشــعار جنحت في اكتشــاف كميات كبيرة من
البكتريا في اللحوم.
طريقة جديدة لقياس مستوى السكر
ابتكر علماء مــن جامعة واترلو بكنــدا تكنولوجيا
جديدة تستطيع حتديد مســتوى السكر في اجلسم
من دون أخذ عينة من الدم.
وبحسب موقع « »medicalxpress.comأن الطريقة
اجلديدة تقوم على استعمال الذكاء االصطناعي في
حتليل املعلومات التي جتمع بواسطة موجات الراديو.
وحتــدد املوجات مســتوى الغلوكوز ،ومن ثم ترســل
املعلومات إلى الذكاء االصطناعي لتحليلها.
ويفتــرض أن تعمل التقنية اجلديــدة على وفق مبدأ
تعقب النبض .وقــد بينت نتائج االختبــارات أن دقة
األســلوب املبتكر بلغت  85%وهــي «نتيجة مذهلة»
بحســب الباحثني .لذلك ،يأملون في أن تساعد هذه
الطريقة األطبــاء واملرضى في مكافحة الســكري
بفعالية أكبر.

آخر ألحان مايكل جاكسون في ألبوم جديد
متابعة الصباح الجديد :
بعد النجاح املــدوي الذي حققه
ألبومــه األخيــر ،كشــف قريب
للمطــرب األســطوري الراحــل
«مايــكل جاكســون» ،أن بعض
األغانــي التــي يحتويهــا ألبوم

معلومة

«دريــك» اجلديــد تعــود ملقطع
موسيقي حلنه «جاكسون» قبيل
وفاته.
وبحســب صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية ،اتهم «أستون براون»،
ابن شــقيقة ملك البوب العاملي،

أن «دريــك» اقتبــس عــددا ً من
أحلــان ألبومه األخيــر عن مقطع
موسيقى جلاكســون لم يكمله
بســبب رحيله جراء أزمة قلبية
أودت بحياته عام .2009
وأكد «براون» ،االبن األكبر لـ «ريبي

جاكســون» ،شــقيقة مايــكل
الصغرى عزمه رفع دعوى قضائية
على «بريــك» ،إلثبات تعديه على
حقوق امللكية الفكرية إلحد أحلان
ملك البوب.
ويبــدو أن األزمــة الراهنة جاءت

القهوة تزيد القدرات االبداعية لإلنسان
كشــفت نتائج جتارب أجراهــا العلماء
مؤخــراً ،أن للقهــوة ميــزات إضافيــة
مفيدة جلســم اإلنســان ،حيث تبني أن
تناولها يساعد في زيادة فعالية العمـل
اجلماعـي.
وأشــارت نتائج هــذه التجــارب إلى أن
الكافيــن املوجود في القهــوة يزيد من
انتباه اإلنســان وقدراته اإلبداعية ،حيث
اشــترك في التجربة األولى  72متطوعا ً
تتراوح أعمارهم بني  25-20عاماً ،قسموا
إلى مجموعتــن ،تناول أفــراد اجملموعة
األولى فنجان قهوة يومياً ،وتبني بنتيجة
التجربة أنهــم يتحدثــون بإيجابية عن
زمالئهــم ،األمــر الذي رفــع روح العمل
اجلماعي بينهم.
أما التجربــة الثانية ،فقــد تناول بعض
أفرادها قهوة حتتوي على الكافيني ،بينما
تنــاول البعــض اآلخر قهــوة خالية من
الكافيــن ،فكانت نتائج هــذه التجربة

متطابقة مع نتائج التجربة األولى.
استنادا ً إلى هذه النتائج استنتج علماء
مــن الواليات املتحدة ،بــأن تناول القهوة
باعتدال يساعد في حتسني فعالية العمل
اجلماعي .كما أن فنجانا ً من القهوة يوميا ً
يؤثر إيجابيــا ً في عمل الدمــاغ ويحمي
خالياه من املؤثرات التي تدمرها ،ويساعد
مســتقبال على منــع اإلصابــة باخلرف،
إضافة إلــى أن القهوة مفيــدة بصورة
خاصة للمصابني مبرض الزهامير ،حيث أن
الكوليســترول يصل إلى دماغ املصابني
باملرض لعدم قدرة احلاجز الدموي الدماغي
على منع ذلك ،إضافة لذلك فإن الكافيني
يخفض وتيرة منو لويحات األميلويد ،التي
تزيد من خطر اإلصابة باألمراض العصبية
بنسبة .%20
ومع ذلك ،فاألطباء ينصحون األشــخاص
الذيــن يعانون من أمراض القلب واألوعية
الدمويــة بعدم تناول القهــوة ولو حتى
بكميات قليلة.

لقطة

دوائر خدمية

هواتف تهمك

الحريق:

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

أفقي

عامودي

 .1نصف النصف  oأمانع
 .2مجموعة متتالية  oأعلو
 .3نصف منار  oالعب تنس أميركي من
أصول ايرانية
 .4متشابهة  oكثير هطول املاء.
 .5ســال (مبعثرة)  oتخطــى مرحلة
الطفولة  oقرأ
 .6أثار انتباهه  oرمي الرماد في العيون
 oنعم (مبعثرة).
 .7ذرة مــن املادة فقدت أو اكتســبت
الكترونا  oنصف مناص  oحرف نصب.
 .8هــدم وســوى باألرض  oتســتحق
الشفقة.
 .9قارة  oلم يعد يذكر.
 .10العب كرة ســعودي ســجل ثالث
أفضل هدف في تاريخ كأس العالم.

 .1جنم التنس االسباني.
 .2اسطورة التنس االملاني.
 .3ازدحم  oماكنة بحث انترنت عاملية
 oنصف واصل.
 .4مبعنــى  oحرف للتأكيد على صحة
رأي.
 .5كون شيئا من املعدن  oاختلف عن
البقية  oسال
 .6العب تنس أميركي معتزل حقق 14
لقبا في تاريخه الرياضي
 .7دهن الطعام(معكوسة)  oيعود عن
رأيه وال يحقق ما وعد (معكوسة).
 .8العب تنس برازيلي  oسهولة
 .9بطلــة كأس العالم في كرة القدم
.1990
 .10لقب املنتخب املصري لكرة القدم.

حظك اليـوم

احد االسواق البغدادية في يوم الجمعة «عدسة :زياد متي»

115 104

لصالح «دريــك» ،اذ حصد ألبومه
«األعلى اســتما ًعا» على مقياس
مجلة «فيرتــي» العاملية ،محققًا
أكثر من  170مليون استماع عبر
تطبيق هواتف آبل الشهيرة خالل
اجلمعة املاضية فقط.

كلمات متقاطعة

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي
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الحمل

الثور

الجوزاء

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك
جتاه اآلخرين ،إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون
أو من حولك بشــكل عام .رمبا يدرك البعض
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك
وحتتفظ بها لنفسك فقط.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير
مستقر نفســيا ،ولكن في احلقيقة ،هذه األزمة
ليســت كما تتخيلهــا .ال تضــع طاقتك في
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك ،وإال
لن حتقق أي شيء في النهاية.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات،
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم ،تشعر
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل.
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في
حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

السرطان

األسد

الميزان

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل
عملــي ومنطقي ،ومن املهم جــدا أن تخصص
وقتا ملتطلباتك واحتياجاتك الشــخصية .أنت
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في
عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض
عليك .لسوء احلظ اليوم ،رمبا ال تتمكن من االبتعاد
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن
تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما
تظنه من وجهة نظرك تافها .لن تنوي إيذاء هذا
الشــخص على اإلطالق ،ولكن أســلوب حوارك
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص .كن
لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

العذراء

العقرب

القوس

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة.
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك.
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي
يطلبها منك البعض.

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك.
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها.
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم

اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر
صفــوك .لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن
إجنازاتك أو األمور التي حققتها ،وللشــعور
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك
واستراتيجياتك في العمل.

الجدي

الدلو

الحوت

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا
أســلوبك الغريــب ،ورمبا يظنون أنك شــخص
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك
احلقيقيــة .ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك
وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة
في االنتهاء منها .من األفضل أن متارس بعض
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر
بالنشاط.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع
حدودا بينك وبني اآلخرين .اســتغل ما لديك
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن ،وإن لم
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية ،عليك
أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

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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فريال حسين

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

من أجل حياة أجمل
كل ما نحن عليه هو نتيجة ملا فكرنا به..
األشياء التي نقولها ،األشياء التي نعتقدها ،األشياء
التي نقوم بها ،بل حتى األشياء التي ال نفعلها تنتج
عن طاقة تؤثر علينا وعلى األشخاص من حولنا.
بعض الطاقات قوية وميكن التعرف عليها بسهولة،
والبعض اآلخر ميكن أن نكتشفها باحلدس .وميكننا
إنشاء وجتربة مختلف أنواع الطاقات التي تؤثر على
تفكيرنــا ،وما نقــوم بإجنازه طوال اليــوم .فإذا كنا
نعمل على خلق طاقة إيجابية ،فسنرى الكثير من
التغيرات التي تطرأ على حياتنا.
لكن ماذا نقصد بالطاقة اإليجابية؟
الطاقــة اإليجابية بعبــارة موجزة تعنــي التوازن
العقلي ،فحــن يكون هناك نهــج عقالني متوازن
في التعامل مع أية مشكلة فسيكون من السهل
التوصل إلى حلول صحيحة ألن السلبية أو العقل
غير املتوازن هو ســبب العديد من املشــاكل التي
نخلقها ثم نعاني منها ،ونشــرك اآلخرين في هذه
املعاناة.
وتنتقــل الطاقة من خالل موجــات ،وهذه املوجات
تصبح ســلبية عندمــا نكون متوتريــن ،غاضبني
ومحبطني .أما في حال االرتياح واالبتسام واالنشراح
تتحول مشاعرنا إلى طاقة إيجابية تنشر السعادة
في محيطنا األســري أو االجتماعي ،وجتعل اآلخرين
يشعرون بنفس مشــاعرنا .ونحن كثيرا ً ما صادفنا
أشــخاصا ً يشــعون طاقة إيجابية في كل شــيء
يفعلونــه ،لدرجة أننــا أحببنا أن نكــون دائما ً من
حولهم ،لنتغذى من طاقتهم.
الطاقة تأتي إلينا بأشــكال ولنأخذ املوسيقى على
سبيل املثال ،وسنرى كيف نشــعر عندما نستمع
إلــى أغنيتنا املفضلــة ،وما هو نــوع الطاقة التي
تنتج عنها ،ذلك أن املوســيقى هي واحدة من أكثر
أشكال الطاقة اإليجابية قوة ،وميكن التعرف عليها
بســهولة ،ولهذا يلجأ الرياضيون إلى االســتماع
لبعض األغاني أو املوسيقى قبل األلعاب للمساعدة
في توجيه األدرينالني ملا له من تأثير في القضاء على
اخلوف ،كما أن كثيرا ً من الكتاب يكتبون مبســاعدة
من املوســيقى ملا لها من تأثير في تدفق عصائرهم
اإلبداعية.
وعلى الرغم من أن املوســيقى هي أســهل طريقة
لفهم معنــى الطاقة اإليجابيــة إال أنها بالتأكيد
ليســت الطريقــة الوحيدة إلنتاجهــا ،ففي كثير
من األحيان ،نحصل عليها بطرق ســهلة ،فعندما
نســتيقظ ،ونرفع ســتائر الغرفة ،ونفتح النوافذ
لنور الشمس نكون قد حصلنا على طاقة إيجابية
تشعرنا بالنشاط واحليوية.
رياضة املشي طاقة ايجابية..
التأمل طاقة ايجابية..
القراءة طاقة ايجابية..
وثمة ممارســات أخرى كثيرة لها نفــس قوة التأثير
العميقة كالشــعور بالرضا والضحك واالستمتاع
بالطبيعة والنزهات.
أمــا نصيحتــي اخلاصــة للحصول علــى الطاقة
االيجابيــة هي االبتعــاد عن ثقيلــي الظل ،فليس
هناك ما يسد النفس أكثر من هؤالء خصوصا ً حني
يستظرفون ويطلقون النكات.

بين اإلقدام واإلحجام خطوة تكلف أحيانا عمرا كامال أخبــارهــــــــــم
أحالم يوسف
فــي احدى املرات أقــدم باحثون على
اجراء اســتطالع جملموعــة من كبار
الســن .تضمن االســتطالع أسئلة
عدة عن حياتهم اخلاصة ،وعاداتهم،
واملواقف التي مــرت بهم واثرت على
حياتهم بشكل ،او بشكل اخر.
اإلجابات كانت مختلفة ،كل حسب
جتربته اخلاصة ،اال ان سؤاال واحدا اتفق
الكل به على جواب واحد ،الســؤال
كان :ما هو أكثر شيء تندم عليه االن
بعد هذا العمر ،فكانت اإلجابة :اردت
ان أقوم بأشياء معينة ،وترددت خوفا
من عدة أمور تتعلق بي او بأهلي.
استوقفني هذا االســتطالع كثيرا،
فانا وغيري من الكثيرين ،تراجعنا عن
تنفيذ فكرة ما بســبب اخلوف ،اخلوف
من الفشل ،واخلوف من الشماتة بعد
الفشل ،اخلوف من لوم االهل ،وأسباب
أخرى كثيرة ،وهنا نطرح السؤال على
مجموعــة من كبار الســن ومن كال
اجلنســن ،ما االمر الذي كانوا بودهم
ان يقوموا به ومنعهم اخلوف عنه؟
بدأنا مــع "علوية عبد محمد" ،بعمر
السابعة والسبعني فقالت :لألسف
عندما تقــدم زوجي املرحوم خلطبتي،
وافق االهل من دون ان يسألوني رأيي،
لكن جدي آنذاك كان متنورا اكثر حتى
من شباب اليوم ،فاخبرني انه سيقف
الى جانبــي في حال كنــت رافضة
للزواج ،وشــجعني ان اقرر بعيدا عن
تأثير االهل ،لكني ترددت كثيرا بسبب
اخلوف من ان أكون ســببا مبشــكلة
بينه وبني اهلــي ،برغم تأكيده لي ان
األمر بســيط ،لكني خفت من والدي
رحمه اهلل ،فقد كان شديدا ،فبقيت
الوم نفســي على ذلك ألني لم اعش
شــبابي بالصورة التي كنت امتناها،
ولم اعش يوما واحدا بســعادة اال مع
اوالدي.
اخلــوف مــن ان نكون ســببا بخالف

أنجلينا جولي

دشــنت امللكة إليزابيث
برنامجــا لدعــم القادة
ً
الداعمني للتــاج امللكي
مــن داخــل بريطانيــا
وخارجها ،تعــود أصوله
لـــ  200عام مــن تاريخ
اإلمبراطورية البريطانية.
ويشارك في هذا البرنامج
ســنويا مجموعة كبيرة
من رموز اجملتمعات داخل
بريطانيــا وخارجها ،ممن
قدمــوا للمجتمع دولي
إضافــة ،وكان لهم تأثير
إيجابي على من حولهم.
وشــاركت النجمــة
العامليــة أجنلينــا جولي
باالحتفاليــة ،وتعد أحد
أبــرز املشــاركني بهــذا
البرنامج خالل عام .2018

ينشــب بــن احبتنــا قد يســبب
مشــكالت أكبر من املفترض ،والذي
يقع بعلم الغيب ،زهير عدنان ضابط
متقاعــد بالثمانينيات مــن عمره،
أخبرنــا انــه ناقم على نفســه الن
الكثير من االحداث التي كان ميكن ان
يعيشها ويستمتع بها فاتته بسبب
اخلوف من غضب االهل ،وقال:
قضيت عمري كله نادما على ما كان
ميكن ان يغير حياتي بأكملها بسبب
اخلوف ،فقد عرض علي احد األصدقاء
وقتها موضوع الهجرة الى أوروبا ،في
وقت كانت قيمة الدينار العراقي اكبر
مــن الدوالر األميركــي ،أي كان ميكن
ان اؤســس لي مصدر عيــش هناك،

لكني خفت على امــي رحمها اهلل
ألنها كانت متعلقة بنا بشكل مبالغ
به ،وقد شــاهدت موتها "مجازا" بأم
عيني عندما أراد اخي األكبر الهجرة،
فلم اســتطع ان اقتلها ثانية بعد ان
تعافت من صدمتها األولى ،فرفضت
املوضــوع ،واليــوم وحلد االن اشــعر
بالنــدم ،ألني لــم اكن شــجاعا مبا
يكفي الســتوعب انها ميكن ان تتأثر
وحتــزن ،لكن بالنهاية ستســتوعب
االمر وتتعافى مرة أخرى .لكني خفت
حد اجلنب.
اخلوف هو مــا يكبلنــا بالعديد من
القيود ،نصنعها بأنفسنا فنحد من
افكارنــا وطموحاتنــا ،البعض يعد

احلياة مقامرة ،فال شيء مضمون ،وال
شــيء مطلق ،فكيف لنــا ان نعيش
حياتنا بالشكل املطلوب والصحيح
ونحن نخاف املغامــرة ،واالقدام على
اجملهول الذي ميكــن ان يكون لنا فيه
خير ،ونختم حديثنا بأبيات للشــاعر
ابي القاسم الشابي يقول فيها:
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هاتف ذكي من الفلين
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت شركة برتغالية عن هاتف ذكي
بنظام التشغيل "آندرويد" ،صنع غالفه
مــن مادة الفلــن الطبيعيــة ،القابلة
إلعادة االستعمال ،واملتوفرة في البالد.
ويعــد هاتف شــركة "إكيموبيلي" من
بني أولى الهواتف التي تستعمل خامات

واشتهرت شــير بأغنيات مثل (دارك
ليدي) ،و(إيف آي كــود تيرن باكتامي)،
و(بيليف) ،وتغنــي في الفيلم أغنية

غير البالستيك واملعدن والزجاج.
ومن املقرر طرح نســخة مــن الهاتف
في البرتغال هذا العــام ،عندما تنتهي
الشركة من إنشاء مصنع لنقل معظم
عمليات اإلنتاج من الصني ،على وفق ما
ذكرت "رويترز".
وتغطي طبقة من الفلني ظهر الهاتف

أبا الشــهيرة (فرناندو) .وتظهر شير
مرتديــة مالبس براقــة وترقص مع
املمثــل آندي غارســيا ،وفي لقطات
أخرى بجوار ستريب.
وصدر للفيلم اجلديد الذي ســيكون
بعنوان (ماما ميــا! هير وي غو أغني)
عــدد من اللقطــات الترويجية قبل
طرحه فــي دور الســينما في متوز/
يوليو املقبل.
وتبدأ أحداث الفيلم من حيث انتهى
اجلزء األول الذي تدور أحداثه في جزيرة
يونانية ،وقامت ببطولته ستريب ،مع
أماندا سيفرايد التي جتسد دور ابنتها
صوفي ،إلى جانب بوريس بروســنان،
وكولن فيرث ،وستيالن سكارسغارد.
ويعود اجلزء الثاني الذي يشــارك فيه
الكثير من الوجــوه اجلديدة بالزمن
إلى الوراء ،حيــث تع ّرف صوفي التي
تنتظــر مولودها املزيــد عن ماضي
والدتها دونا.

اجلديد ،مما يشــكل عازال حراريا وخواصا
مضــادة للصدمــات ،كمــا يحمي من
إشعاعات البطارية.
وقال تيتــو كاردوزو ،الرئيــس التنفيذي
للشركة في املصنع الواقع في منطقة
كوروشــي الغنية بالفلــن ،والتي تقع
علــى بعد  80كيلومتــرا إلى الغرب من

العاصمة لشــبونة" :تريد إكيموبيلي
أن تضــع البرتغــال علــى الطريق إلى
املستقبل والتكنولوجيا من خالل منتج
برتغالي".
وأضــاف" :املنتج يقدم شــيئا مختلفا،
شــيء ميكن للناس أن ينتابهم شــعور
جيد بشأن استعماله".

َشعر األفارقة مقرر دراسي في بريطانيا
الصباح الجديد  -وكاالت:
شارك تالميذ في مدرســة ابتدائية في
جنوب غرب إجنلترا في درس جديد يهدف
الــى تعليم األطفال ،أن شــعر األفارقة
جميل ،وذلك مبناســبة اليــوم األفريقي
العاملــي الذي يجري االحتفــال به حول
العالــم في اخلامس عشــر مــن أيلول/
سبتمبر املقبل.
ومن املقرر أن يجري التوسع في تدريسه
في أنحاء اململكة املتحدة .حسب رويترز.
وقالت ميشيل دو ليون صاحبة املبادرة ،إن
الفكرة من الدرس اجلديد تعريف األطفال
بأساليب تصفيف الشعر لألفارقة.
وأضافــت" :الــدرس يتعلــق بالتفكير
النقدي والتعــرف على الثقافات واحللول
اإلبداعيــة .األطفال يفكرون بأســلوب
مختلــف ،إذا غيرنــا األوضــاع عند هذا
املســتوى ،أعتقــد أن العالــم بأســره
سيتغير".
وعبرت عن اعتقادهــا بوجود حتامل ضد

شــكل تصفيف الشــعر ملن هم من
أصول أفريقية ،ما قد يضر بنفســية
األطفال ،واحترامهم لذواتهم.
وتابعت" :بسبب التحيز في اجملتمع.
يؤثــر ذلك علــى األطفال الســود
ومختلطي األعراق في سن مبكرة
جــدا .فينظــرون في املــرآة وال
تعجبهم صورتهم ويريدون تغيير
شكل شعرهم .ويؤثر على فرص
العمل ،وفرصهــم في احلياة ،وما
يريدون أن يفعلوه بحياتهم".
وميكــن للمــدارس واملعلمــن
حتميل خطة الــدرس مجانا ،كما
تتــاح فيديوهــات تعليمية تعلم
األطفال كيفية إجراء أبحاث على
تصفيفــات شــعر
أفريقية ،وعمل
فيديوهــات
خا صــة
بذلك.

يوتيوب يوفر خاصية طالما تمناها المستخدمون
الصباح الجديد-وكاالت:
بعد سنوات طويلة من توفير هذه
اخلاصية ملستخدمني معينني ،أتاح
موقع يوتيوب إمكانية مشــاهدة
مقاطــع الفيديــو خــال القيام
بأنشــطة أخرى على الهاتف ،في
أماكن وأجهزة محددة.
وأصبــح بإمــكان مســتخدمي
يوتيــوب حصريــا فــي الواليات

املتحدة ،ممن ميلكون هواتف تعمل
بنظام أندرويــد  8.0أوريو ،واألحدث
منها فقط ،أن يستمروا مبشاهدة
فيديوهــات يوتيوب فــي اخللفية،
بينما يقومون بأنشطة أخرى.
يذكــر أن هذه اخلاصيــة أيضا لن
تعمل في الفيديوهات ،التي تضم
محتويات غنائية معينة.
وكانت هذه اخلاصيــة حكرا على

مشــتركي يوتيــوب " "Redأو
" "Premiumأو "،"Google Play
الذين يدفعون مبالغ مالية مقابل
اشتراكهم.
ومن املتوقع أن يوســع "يوتيوب"
مــن نطــاق األشــخاص ،الذيــن
سيســتفيدون من هذه اخلاصية،
خاصــة وأنــه تلقــى العديد من
االنتقــادات جلعلهــا حكــرا على

البعض فقط ،مع العلم
أن الكثير من املواقع
والتطبيقات توفر
هــذه اخلاصية
بســهو لة
للجميع.

سوالف فواخرجي " :خط ساخن" يحوي حالة إنسانية عالية
الصباح الجديد  -وكاالت:
كشفت الفنانة سوالف فواخرجي أن
مسلسل " خط الســاخن" يعد من
نوعية املسلســات التــي يوجد بها
حالة إنسانية ،ومشــاعر عالية ج ًدا
بني النــاس ،خاصة أنه يناقش العديد
من القضايا التي تهم املواطن العربي.
واشارت إلى أنها تريد من خالل العمل
إعادة فكرة األســرة والترابط األسري

من جديد داخل املتجمع العربي.
وأعلنت ســوالف فــي حديث خاص
إلى املواقــع اإلخباريــة الفنية ،أنها
جتسد خالل السياق الدرامي ألحداث
املسلســل شــخصية" عليا" ،وهي
شــخصية مصرية ،إنهــا تعمل في
مركــز للوقاية مــن االنتحار موجودة
داخل مصــر ،وحتاول دائ ًما مســاعدة
الناس الذيــن تراودهم فكرة االنتحار،

ونشــرت لقطات جديدة
ألجنلينــا جولــي علــى
هامش مشاركتها بهذه
االحتفاليــة ،ظهرت بها
خــال زيارتهــا ملتحف
تخليــد ذكــرى اجلنــود
باحلرب العاملــن الثانية،
حيث ظهرت متأثرة أثناء
قراءتها لكشــف بيانات
أسماء اجلنود األميركيني
الذين توفوا باحلرب.

خالد سليم

"شير" في الجزء الثاني من "ماما ميا"
الصباح الجديد  -وكاالت:
ألقى محبو فيلــم (ماما ميا) نظرة
جديدة على مــا ينتظرهم في اجلزء
الثاني من الفيلم املوسيقي الناجح
من خالل لقطات لالحتفاء باملغنية
شــير التي تشارك في الفيلم املليء
بالغناء والرقص.
وبشــعر أبيــض مصفــف بعناية،
وبذلة فاحتة اللــون ،وعصا في يدها،
تظهر شير في الفيلم الذي يحتفي
بأغنيات فريق أبا الغنائي ،اذ جتســد
دور روبــي ،والــدة دونــا التــي تؤدي
شخصيتها النجمة ميريل ستريب.
وفي اللقطات تقول شــير ( 72عاما)
"أصل في طائرة هليكوبتر ،ثم أهبط
وأسير ممسكة بعصا ...أنا مختلفة"،
كما حتدث جنــوم الفيلم عن العمل
مع املغنية اخملضرمــة التي تصدرت
أغنياتهــا القوائــم وفــازت بجائزة
أوسكار.
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وتعطي لهم ً
أمل من جديد في احلياة.
واكدت أن املسلســل رصني ،ويناقش
العديد مــن القضايــا واملوضوعات
املهمة التي ســيتم الكشف عنها
حني عــرض العمــل عبــر القنوات
الفضائية خالل املدة املقبلة.
يشــار إلى أن أحداث املسلسل تدور
في إطار اجتماعي بشــأن العديد من
القضايــا املصرية ،التي شــغلت بال

املصريــن في اآلونــة األخيرة،
والعمل يعيد ســاف إلى الدراما
املصرية بعد مدة غياب طويلة ،اذ كان
آخر مسلسل مصري شاركت فيه هو
"كليوباترا" الذي ُعرض عام .2010
مسلســل "خــط ســاخن" بطولة
ســوالف فواخرجي ،وحسني فهمي،
وصالح عبد اهلل ،ونضال الشــافعي،
وميدو عــادل ،وســهر الصايغ ،ومن

تأ ليف
فــو ز يــــة
حســن ،وإنتاج
أحمــد اجلابري ،وإخراج حســنى
صالح.

يســتعد النجــم خالد
ســليم إلحيــاء حفلة
غنائيــة ضخمــة يــوم
 20يوليــو /متــوز املقبل
بدار أوبرا اإلســكندرية،
"مسرح ســيد درويش"،
وذلــك ضمــن حفــات
املهرجــان الصيفــي
الذي تنظمــه دار األوبرا
املصرية ،وفي سياق آخر،
يواصــل النجــم خالد
ســليم تصويــر أحداث
مسلسله اجلديد "أبواب

الشــك" ،الــذي توقف
تصويره منذ نحو شــهر
ونصف الشــهر بسبب
االنشــغاالت برمضــان
الكرمي.

بريانكا شوبرا
نظــم اكاش امبانــي
الصديق املقــرب للنجمة
بريانكا شوبرا حفال خاصا
لصديقته جنمــة بوليوود،
احتفاال بقرب خطبتها من
نيك جوناس.
وظهرت بريانكا مرتدية زي
احتفاالت التراث الهندي،
ومعها النجم الشاب نيك
جوناس حلظــة وصولهما
ملقــر احلفــل ،اذ اختــار
نيــك الظهــور بإطاللة
كالســيكية على عكس
ما كان متوقع من ظهوره
أيضا بإطاللــة من التراث

الهنــدي .وكان قــد أعلن
كل مــن بريانكا ونيك عن
ارتباطهما رســميا خالل
الشــهر املاضي ،لينضما
الى قائمة جنــوم هوليوود
املرتبطــن برغــم فــارق
السن لصالح املرأة.

