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تمنع االقتراض الخارجي وتحمي المنتوج الوطني

سائرون :الخاسر األكبر في إقرار الموازنة
المسؤولون المنتفعون من المال العام

بغداد  -وعد الشمري:
أكــدت قائمــة ســائرون ،أمس
الســبت ،جناحها في حذف جميع
املــواد التي اعترضــت عليها من
املوازنة ،مبينة أن القانون ينطوي
على العديد من النقاط االيجابية
فــي مقدمتهــا حمايــة املنتج
الوطني ،ومنع اســتيراد املنتجات
الزراعية واحليوانيــة والصناعية،
فضــاً عــن إيقــاف االقتــراض
اخلارجي.
وقــال النائب عــن القائمة ناجي
الســعيدي فــي حديــث إلــى
"الصبــاح اجلديــد ،أن "اللجنــة
املالية في مجلــس النواب بذلت
جهدا ً اســتثنائيا ً في مناقشــة
قانون املوازنة عشية إقراره ،بعد أن
اجتمعت ملدة  14ساعة متواصلة
ســعت من خاللها للوصول إلى
نص يرضي جميع األطراف".
وأضاف الســعيدي ،أن "املشروع
قد وصل إلــى مجلس النواب فيه
الكثيــر من اإلخفاقــات تتحمل
مســؤوليتها وزارتــي املاليــة
والتخطيط واجلهــات احلكومية
ذات العالقة".
ون ّوه إلــى أن "العمل في مجلس
النــواب كان علــى أكثــر مــن
محــور تندرج حتته ثالثــة أهداف
وهي اســتخدام مصــادر جديدة
إلنعــاش االقتصــاد العراقــي،
وتنمية األقاليم ،وحل املشكالت

مجلس النواب "ارشيف"
املتراكمة للمواطنني".
ولفت السعيدي ،إلى أن "سائرون
تبنــت الكثير من النقــاط التي
تخــدم الشــارع العراقــي منها

تثبيت العقود وإضافة مشــاريع
جديــدة لــم تــرد في املســودة
احلكومية".
وشــدد ،علــى "جنــاح مقترحنا
ّ

بإيقاف االقتــراض اخلارجي الذي
كان مدرجــا في املوازنــة ،وقد مت
التصويت على ذلــك اإليقاف من
قبل مجلس النواب".

بريمر تورط بسرقة وضياع  12مليار دوالر من اموال العراق
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حصص العراق من إيران وتركيا لن تكون كالسابق

وزير الموارد :انشغلنا بعد  2003بخالفات حزبية
وطائفية وقومية وأضعنا المشاريع الرئيسة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد وزير املــوارد املائية جمال
العادلي ،ان "احلصة املائية التي
ستعطيها ايران وتركيا للعراق
لن يكون بالشكل املسرف كما
في السابق".
وقــال العادلي فــي تصريحات
صحفية امس "لديهم عشرات

الســدود في تركيا وكذلك في
ايران التي قامــت بقطع مياه
أنهر بنسبة  100%وهو مخالف
كل املواثيق واالعراف" مشــيرا
"نحتــرم وضــع الدولتني وهم
يســعون الى مصالح بلدهم
وعلينا ايضا ان نعمل ملصلحة
العراق".

وأضاف "بعد  2003أنشــغلنا
بقضايا أخرى غير املوارد املائية
مــن خالفات حزبيــة وطائفية
وقوميــة وأضعنــا مشــاريع
رئيسة كان يجب ان نعمل من
أجلها اضافة الــى ان قوى في
املنطقة كان لها تأثير ســلبي
على العراق من داعش والقاعدة

وغيرها".
وتابــع العادلي "العــراق اليوم
فيه حكومة قوية وقضينا على
االرهــاب وداعــش ،وبدأنا جديا
في هذه احلكومة لإللتفات الى
مشــاريع وتنظر ملصالح البلد
مبشاريع واعدة ومكبلون بديون
خارجية وقروض".

في تصنيف جديد لالحصاءات العسكرية العالمية

روسيا أقوى الدول النووية في العالم وتمتلك  6850راسا نوويا
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ما تــزال األســلحة النووية أكبر
خطر محدق باألمــن العاملي ،في
الوقت احلالي ،فيمــا تقول الدول
القوية عسكريا إنها لن تستخدم
هذه الترسانة إال في حالة الدفاع
عن النفس مؤكــدة أنها لن تبادر
إلى الهجوم.

ومــع ذلــك ،تظهــر اإلحصاءات
العســكرية أن ما ميلكه العالم
في يومنا هذا من أســلحة نووية
كاف لتدمير البشــرية على نحو
كامل ،وفــق ما نقل موقع "بزنس
إنسايدر".
وأضاف املصدر أن تسع دول فقط
تســيطر على  14ألفا و 200رأس

نووي ،وتكفي قنابل روسيا مبفردها
إلبادة احليــاة على نحو نهائي في
كوكب األرض.
وينبــه اخلبــراء إلــى أن خطورة
الســاح النــووي ال تنحصر في
مســألة الهجوم فقــط ،إذ ثمة
أسئلة مقلقة بشــأن اختبارات
هذه األســلحة وطــرق تخزينها

ودرجة األمان في املستودعات.
وفي التصنيــف الذي أعده موقع
"بزنس إنســايدر" ،حلــت كوريا
الشــمالية التــي تعانــي عزلة
وعقوبات دولية بسبب برنامجها
النووي ،في املرتبة التاسعة ،ويقدر
اخلبراء رصيدها بـ 60رأسا نوويا.
تتمة ص3

"تعزية"
تلقت " الصباح الجديد" ببالغ الحزن واالسى وفاة المحامي واالديب
والدبلوماسي عطا عبدالوهاب الذي وافاه االجل المحتوم في العاصمة
االردنية عمان الخميس الماضي ،ويتقدم رئيس التحرير إسماعيل زاير واسرة
الجريدة بأحر التعزيات الى عائلة الفقيد تغمده اهلل برحمته الواسعة واسكنه
فسيح جناته والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان .
والفقيد شقيق كل من جميل وزكي عبدالوهاب ووالد سينا ولهب  ،وكان
مثا ًال للشخصية الوطنية المخلصة ،والذي وضع المسودة األولى
لقانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية كما كان له الفضل في
تعزيز العالقات العراقية االردنية ،وخدمة الجالية العراقية
في االردن بعد عام  ،٢٠٠٣والتي نال على اثرها وسام
االستقالل من الدرجة االولى من لدن جاللة الملك عبداهلل
الثاني" .
وكان الفقيد اول سفير للعراق في االردن بعد عام ،٢٠٠٣
والعضو المناوب لعدنان الباجه جي في مجلس الحكم ".

وأكد النائب عن قائمة ســائرون،
أن "عــددا ً مــن االعتراضــات مت
تسجيلها حول القانون ،فاملوازنة
هي أداة تنظيمية لســنة الدولة

املالية".
وبني أن "ابرز مــا وجهنا هو إدخال
مواد ال ترتبط بفلســفة املوازنة
منهــا مــادة تتيح بيــع جزء من
القطــاع العام إلــى اخلاص ،وهي
خالية من الضوابط ومطاطة".
وأورد السعيدي ،أن "جميع الفقرات
التي اعترضنا عليها اســتطعنا
مــن تعطيلها وإســقاطها عبر
التصويت من خالل شــركائنا في
مجلس النواب".
ويــرى ،أن "اخلاســر األكبــر من
القانون هم املسؤولون املنتفعون
من املال العام ،والشعب العراقي
قد كسب قانونا ً للفقراء ويعالج
جزءا من البطالة".
ومضى السعيدي بالقول ،إلى أن
"املوازنة رصدت ثالثــة تريليونات
دينار إلى تنمية األقاليم ،وتريليون
دينــار لبنــاء ألف مدرســة في
عموم العراق ،مع إضافة مشاريع
إســتراتيجية منهــا مــا يتعلق
بإنشــاء مشــروع الفــاو الكبير
ّ
تشــكل امتيازات
وهذه اجمعها
للمحافظات".
من جانبه ،ذكــر النائب األخر عن
القائمة سالم الشمري أن املوازنة
أدرجــت مادة فعلت مــن خاللها
قانــون رقــم ( )11لســنة 2010
حماية املنتجــات احمللية احليوانية
والنيابية والصناعية والزراعية".
تتمة ص3

العبادي" :التغلغل اإليراني"
في العراق يشكل الحكومات
ويختار النخب الحاكمة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشف رئيس ائتالف النصر حيدر
العبــادي ،عن حجــم "التغلغل
اإليراني" في العراق ،فيما اشــار
الى ان هذا األمر يثير احلزن.
ونقلت روســيا اليوم عن العبادي
قوله ان "هنــاك نفوذا ايرانيا في
العراق ميارس تشكيل احلكومات
واختيــار النخب احلاكمة" ،مبينا
ان "هذا األمر يثير احلزن لدي".
واضاف ان "هناك نفوذا في العراق
لعدة دول" ،مؤكدا رفضه "عمل
أجهزة بعــض الــدول إن كانت
مــن الواليــات املتحــدة أو إيران
أو الســعودية فــي التأثير على
تشكيل احلكومات بالعراق".

وتابــع أن "التدخــل اخلارجي في
احلياة السياســية فــي العراق
جــاء نتيجة الضعــف والصراع
(الداخلي) وتقدمي املصالح اخلاصة
على املصالــح العامــة" ،داعيا
إلى "وحدة وطنية ليســت ضد
دول اجلــوار بل للتعــاون من أجل
املصالح الداخلية".
وحــذر العبــادي مــن "أن تكون
للقــوى العراقية املســلحة رأيا
وقرارا سياسيا تنحاز به لصالح
جهة سياسية ضد أخرى" ،الفتا
الى ان "ذلك ســيؤدي إلى صراع
بني تلك القوى من أجل مصاحلها
ضد مصالح املواطن".
تتمة ص3

المحكمة االتحادية :تسويق النفط
من مهام الوزارة وربط سومو

بالنفط الوطنية ليس دستوريا
بغداد ـ الصباح الجديد:
قضت احملكمــة االحتادية امس
السبت بعدم دســتورية ربط
شركة تسويق النفط (سومو)
بشــركة النفــط الوطنيــة
العراقية  ،الفتة إلى أن عملية
التســويق يجب أن تكون من
مهــام وزارة النفــط االحتادية
وفقا ً للدستور.
وقــال املتحــدث الرســمي
للمحكمة إياس الساموك في

بيان تلقــت "الصباح اجلديد"
نسخة منه ان "احدى الطعون
املقدمــة على قانون شــركة
النفــط الوطنيــة العراقية
رقــم ( )4لســنة  ،2018والتي
نظرتهــا احملكمــة االحتاديــة
العليــا ،أنصبــت علــى ربط
شــركة (ســومو) التي تتولى
تسويق النفط ،بشركة النفط
الوطنية".
تفصيالت أوسع ص2
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سالم مكي

شؤون عراقية

طالبوا بانهاء االدخار االجباري في مرتبات موظفي االقليم

اعضاء كرد في اللجنة المالية يحذرون من
عدم التزام حكومة االقليم بقانون الموازنة
موازنة النفقات
السيادية

موازنة النفقات الســيادية ،هو االســم املناسب
ملوازنة العام احلالي التي اقرها مجلس النواب ،قبل
ايام بعد مخاضات سياســية عسيرة .والنفقات
السيادية ،هي تلك املتعلقة بسيادة الدولة ،والتي
تقدم علــى غيرها من النفقات ،ملا لها من اهمية
كبيرة ،في صيانة ســيادة الدولــة من الناحيتني
الداخلية واخلارجية ،فمن الناحية الداخلية ،تتمثل
النفقات السيادية ،بتلك النفقات التي تخص اهم
مؤسســات الدولة ،وهي مجلس النواب ،رئاســة
اجلمهورية ،رئاســة الــوزراء ،وزارة اخلارجية ،هيأة
املســاءلة والعدالة ....ونفقات هذه املؤسســات،
ترتبط بشــكل مباشر بســيادة الدولة ،حتى ان
حصة اقليم كردســتان ،تصرف بعد خصم تلك
النفقات .اما اجلانب اخلارجي للنفقات الســيادية،
فيتمثــل بقائمة عريضة ،بأســماء مؤسســات
مالية دولية واقليمية ،ســبق وان اســتدان منها
العراق ،يتم في هذه املوازنة ،تسديد اقساط تلك
القروض ،وهي تشكل نســبة كبيرة من املوازنة،
حيــث ان اغلب مواد قانون املوازنــة للعام احلالي،
تتمثل بتسديد اقســاط قروض اخذت في فترات
ســابقة .وحتى في هذه املوازنة ،تستمر احلكومة
باتباع سياســة االقتراض من تلك املؤسســات،
لســد العجز املالي في تلبية متطلبات النفقات
السيادية وغير السيادية ،اي مبعنى يتم االقتراض
لتسديد اقساط القروض السابقة! وهو أمر غاية
في اخلطورة على اقتصاد البلد ،وعلى مســتقبل
االجيال ،حيث ان سياســة القروض التي تتبعها
احلكومة احلالية واحلكومات التي سبقتها ،تشير
الى خلل كبير في السياسة االقتصادية للبلد ،اذ
ال ميكن معاجلة املشكلة مبشــكلة اكبر .كما ان
مبالغ تلك القروض ،ال تترك اثرا في البنية التحتية
للبلد ،وال تذهب الى اقامة مشــاريع استثمارية
مهمة ،ميكن ان تدر دخال تســدد به اقساط تلك
القروض ،بــل تذهب اغلبها الى املوازنات اجلارية او
االستهالكية او الى رواتب لفئات محددة ،اغلبها
يحول الى خارج البلد .ولــو عدنا الى نص املادة 9
من قانون املوازنة الذي نشر مؤخرا ،لو جدنا قائمة
بعشرات املؤسسات املالية الدائنة للعراق ،فكيف
ميكن االنتهاء بشــكل كلي من تلك القروض؟ هل
هناك خطة حقيقيــة وضعتها احلكومة لاليفاء
بجميع التزاماتها املالية جتاه تلك املؤسسات؟ هل
ستبقى احلكومة تقترض الى ما ال نهاية؟ اال ميكن
اللجوء الى بدائل اقل تكلفة من طريق االقتراض؟
تنويع مصادر الدخــل والتقليل من االعتماد على
النفط كمصــدر رئيس للموازنــة ،ال يحتاج الى
معجزة ،بقدر ما يحتاج الى ارادة سياسية ،تنقل
الواقع االقتصادي احلالي الــى واقع افضل ،بعيدا
عــن االقتراض وتكبيل االقتصــاد العراقي ،بديون
كبيرة ،قد تبقى لعشــرات الســنني .ان النفقات
السيادية التي يفترض ان يتضمنها قانون املوازنة،
هي النفقات التي تذهب الى بناء املدارس واملصانع
واملستشــفيات والى دعم القطــاع اخلاص ،والى
توفير مســاكن وبيئة صحية وتوفير اخلدمات الى
املواطن الذي يعتبر املالــك احلقيقي للموازنة .ان
اصل ســيادة الدولة ،ومبرر وجودهــا هو املواطن،
الذي يعيش على االرض ،ويقبــل بكل ما تفرضه
تلك االرض عليه ،من أزمــات وحروب وفقر ،إلميانه
الراســخ ،بأنها أرضه التي ال يتخلى عنها مهما
حصل .امــا ان تذهــب النفقات الســيادية الى
جهات خارجيــة وداخلية ،ال تترك اي اثر اجتماعي
او اقتصادي ،وال يشــعر بها املواطن ،فهي نفقات
سياسية وليســت سيادية ،تســتهدف سيادة
الطبقة السياسية وليست سيادة الدولة.

تقـرير

السليمانية ـ عباس كاريزي:
حذر اعضــاء في اللجنــة املالية
مبجلس النــواب العراقي من عدم
التــزام حكومة االقليــم مبا يقع
علــى عاقتها من التزامــات وفقا
لقانون املوازنــة للعام  ،2019الذي
اقره مجلس النواب مؤخرا ،بعد ان
شهد تثبيت حصة االقليم ورواتب
املوظفني وقوات البييشمركة.
وقــال عضــو اللجنــة املالية عن
حركة التغيير هوشــيار عبد اهلل
في حديــث للصبــاح اجلديد ،ان
حصــة االقليم فــي املوازنة وفقا
للقانون ارتفعت من  317مليار الى
 ، 454كرواتــب للموظفني ،اضافة
الى  68مليــار دينار كرواتب لقوات
بيشمركة كردســتان ،اي ان املبلغ
االجمالي يبلغ  522مليار دينار.
وحذر عبد اهلل مــن ان عدم التزام
حكومــة االقليــم مبا يقــع على
عاتقها من قانون املوازنة ســيضر
باالقليم بالدرجة االولى ،وسيمنع
احلكومة االحتادية من ارسال حصة
االقليم ومستحقاته من القانون.
واضاف ان عــدم التــزام حكومة
االقليم بارســال النســب احملددة
لالقليم من النفــط الذي تصدره
عبــر شــركة ســومو ،ســيجر
وراءه مشــكالت جمــة وكبيــرة
وسينعكس ســلبا على العالقة
ومبدا حســن النية الــذي ابدته
احلكومة االحتاديــة ،واغلب الكتل
في مجلس النواب ،كما ســيحرج
الكتل الكردســتانية التي سعت
جاهــدا مجتمعــة لتثبيت حصة
االقليــم من قانــون املوازنة للعام
احلالي .2019
وتابع من الضروري جدا ان ترســل
حكومة االقليم النسبة املقرة عبر
شركة سومو اذا ما كانت حكومة
االقليم تريــد فتح صفحة جديدة
ومبادلة مبدا حســن النية باملثل
مع احلكومة االحتادية ،مشــيرا الى
ان هنــاك من االن اصــوات تتعالى
بالضد من هذا االتفــاق ،وان عدم
االلتزام ســيخلق مشكالت للكرد
واحلكومــة االحتاديــة ووزارة املالية
ايضا.

هوشيار عبد اهلل:
ان حصة االقليم في
الموازنة وفقا للقانون
ارتفعت من  317مليار
الى  ، 454كرواتب
للموظفين ،اضافة الى
 68مليار دينار كرواتب
لقوات بيشمركة
كردستان ،اي ان المبلغ
االجمالي يبلغ 522
مليار دينار.

اجتماع اللجنة املالية النيابية «ارشيف»
ووفقا ً لقانــون املوازنة االحتادي ،فإن
احلكومة العراقية ملزمة بدفع 10
ترليونــات و 800مليار دينار إلقليم
كردستان مقابل تصدير  250ألف
برميل من النفط يوميا ً عبر شركة
سومو ،وبخالف ذلك تواصل بغداد
إرســال رواتــب موظفــي اإلقليم
والبيشمركة فقط.
واضاف عبد اهلل انــه لم يبق امام
حكومة االقليم اية ذريعة لالبقاء
على االدخــار االجباري فــي رواتب
موظفــي االقليم ،اال انــه دعا الى
االسراع في تشريع قانون االصالح
فــي رواتــب املوظفــن والدرجات
العليا واملتقاعدين الذي ناقشــه
برملــان كردســتان الســابق وهو
بحاجة الى بعض التعديالت لكي
يقــره برملان كردســتان ،مؤكدا ان
اقرار هذا القانون ســيوفر حلكومة
االقليــم االمــوال املطلوبة اللغاء

قانون االدخــار االجباري ،فضال عن
انه ســيوفر مبالغ اضافة لبعض
القطاعات املهمة وتقدمي اخلدمات
املتلكئة منذ سنوات.
مشيرا الى انه وحسب قانون االدارة
املالية للدولــة العراقية فان قانون
املوازنة سيدخل حيز التنفيذ بعد
املصادقــة عليه مــن قبل مجلس
الوزراء ورئيس اجلمهورية وسينفذ
باثر رجعي من .2019-1-1
بــدوره ،قال عضو اللجنــة املالية
النيابية ،أحمد حاجي رشيد ملوقع
روداو «كل األطــراف السياســية
الشيعية والسنية أكدت لنا على
أن مســألة رواتب موظفي إقليم
كردســتان خــط أحمــر ال ميكن
املســاس به» ،مضيفــا ً «أعطيت
فرصة حلكومة إقليم كردســتان
حتى نهاية العام اجلاري بغية حسم
ملفها النفطي وإرســال البيانات

املتعلقة باملوظفني والبيشــمركة
إلى احلكومة االحتادية».
ووفقــا لقانون املوازنــة الذي متت
املصادقــة عليه فــإن احلصة هي
 12.67%لكن املادة العاشرة – ثانيا ً
(ب) تنــص علــى ان مخصصــات
البيشــمركة ضمــن املنظومــة
العراقيــة والقــوات االحتاديــة،
بينما تنــص الفقــرة ج أن يكون
هنالك فصل بــن رواتب املوظفني
والتعويضــات عــن اخلالفــات
السياسية.
وتنــص املــادة العاشــرة ثانياً/ب
علــى أنــه «تخصص نســبة من
تخصيصــات القــوات االحتاديــة
للجيش العراقــي إلى رواتب قوات
البيشــمركة للقــوات املذكــورة
بوصفهــا جــزءا ً مــن املنظومة
األمنية العراقية» ،فيما تنص «ج»
من املادة ذاتها على أنه «عند عدم

قيام إقليم كوردســتان بتســديد
اإليــرادات االحتادية املســتحصلة
إلى اخلزينــة العامــة االحتادية ،ال
تلتزم وزارة املالية االحتادية بتمويل
نفقــات اإلقليــم املدرجــة ضمن
املوازنة االحتادية عدا نفقات الرواتب
باإلضافة إلى رواتب البيشمركة».
مــن جهته قــال عضــو مجلس
النواب عن املكون الكردي الدكتور
غالب محمد فــي تصريح تابعته
الصباح اجلديد ،ان حكومة االقليم
ملزمة بعد الزيادة التي طرأت على
حصة االقليم من املوازنة االحتادية،
بالغاء قانــون االدخار االجباري على
رواتب املوظفني ،الفتا الى ان املبلغ
الذي حتصل عليه حكومة االقليم
من احلكومــة االحتادية اضافة الى
االمــوال التي تدخــل خزائنها من
بيع النفــط كاف ،ملنح الرواتب دون
استقطاع ،فضالً عن قدرتها على

اعادة االموال التي اســتقطعتها
حكومة االقليم مرتبات املوظفني
خالل السنوات السابقة.
وتابــع في حال لــم تلتزم حكومة
االقليم بالغاء االدخار االجباري فاننا
ســوف نطالب احلكومة االحتادية
بان تأخذ علــى عاتقها منح رواتب
موظفي االقليم بنحو مباشــر من
دون العودة الــى حكومة االقليم،
مطالبا ً رئيــس اجلمهورية بصفته
حام للدســتور ان يكون له موقف
باحلفاظ على قوت الشعب واموال
املوظفني فــي االقليم ،فيما لو لم
تلزم حكومة االقليم بانهاء االدخار
االجباري فــي مرتبــات املوظفني
الذي يستقطع ثلث رواتب مالكات
حكومة االقليم واعتمدته حكومة
االقليم قبل سنوات من دون مسوغ
قانوني.

ضوابط جديدة في زراعة اإلعضاء البشرية والتبرع بها تصدرها الصحة
بغداد ـ الصباح الجديد:
أعدت وزارة الصحة والبيئة ،جملة
من الضوابــط واالجراءات اخلاصة
بعملية زراعة االعضاء البشــرية
والتبرع بها ومبا يضمن عدم وجود
اي متاجرة فيها.
وقــال مديــر هيئــة املراكــز
التخصصية في الــوزارة الدكتور
سامي شاتي في تصريح صحفي،
ان الوزارة «وإهتماما منها بقضية
عدم اســتغالل ضعــاف النفوس
لقضيــة التبرع باالعضــاء ،فقد
شــكلت جلنة لتجديد الضوابط
على ضــوء القانون اخلــاص مبنع
االجتار باالعضاء البشرية».
وبني ،أن «التعليمــات والضوابط
حرصت بشــكل كبير على إيقاف

اي خروقات قد ترافق عملية التبرع
وبشــكل يؤدي الــى املتاجرة بها
وتهريبها »،الفتــا الى ان» اللجنة
املركزية لقبول متبرعي زرع الكلى
بالوزارة ،تشــرف عليهــا الهيئة
املشــكلة ا لعــام  2016وتضــم
ممثلني من وزارة الداخلية».
وبني شاتي ان «كل شخص يتبرع
بأعضائه في عموم البالد ،ال بد ان
يتم التاكد اوال مــن اهلية املتبرع
وسالمة موقفه القانوني واالداري
لضمان عدم وجــود اي احتمالية
للمتاجرة باالعضاء البشــرية من
خالل بيعهــا الى جهــات اخرى،
وبالتالي فان اللجنة تتسلم اوراقه
وتتحقق من صحتها واســتيفائه
جلميع الشروط اخلاصة باملتبرعني».

في الســياق نفسه ،افصح عن ان
البــاد حظيــت مبصداقية كبيرة
لدى اجملتمع واملنظمــات العاملية
التي ادخلت اســمه ضمن قائمة
الدول امللتزمــة باملعايير الدولية،
فيما سيتم تقدمي االجراءات التي
نفذتهــا البــاد بهذا اجملــال الى
اجملتمع الدولي».
واشــار مديــر هيئــة املراكــز
التخصصيــة الــى اســتمرار
وزارته بدورهــا الرقابي ومتابعتها
للمستشــفيات واملراكــز فــي
القطاعني العام واخلاص وفق قانون
زراعة االعضاء البشرية في العراق
رقم  11لعام  ،2016منبها على ان
استئصال ونقل االعضاء البشرية،
هي عمليــات فائقة الدقة وحتتاج

الــى خبــرات طبيــة تخصصية
ومراكز مجهزة بأحدث االجهزة».
وفي ســياق منفصل ،قال ان لدى
وزارته خطة تتضمن االسراع باجناز
املشروع الوطني للديلزة في عموم
البــاد الســيما فــي محافظتي
نينــوى وكركوك ،مشــيرا الى ان
وزارتــه وجهــت فرقهــا الرقابية
والفنية امليدانية من اجل االطالع
على الكشوفات اخلاصة مبشاريع
الديلــزة فــي بغــداد واحملافظات
كافة من اجل الوقوف على نسب
االجنــاز فيها ،الى جانــب متابعة
جودة اخلدمــات الصحية والطبية
املوجــودة حاليــا من اجــل اتخاذ
اجراءات بتحســينها بالشــكل
االمثل».

تسويق النفط توضح موقفها من عقود المشاركة باألرباح

المحكمة االتحادية :ربط سومو بشركة النفط الوطنية ليس دستوريا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت احملكمة االحتادية امس الســبت
عدم دســتورية ربط شــركة تســويق
النفط (سومو) بشركة النفط الوطنية
العراقية  ،الفتة إلى أن عملية التسويق
يجب أن تكــون من مهــام وزارة النفط
االحتادية وفقا ً للدستور.
وقــال املتحــدث الرســمي للمحكمة
إياس الساموك في بيان تلقت «الصباح
اجلديد» نســخة منه ان «احدى الطعون
املقدمــة على قانــون شــركة النفط
الوطنية العراقية رقم ( )4لســنة ،2018
والتي نظرتها احملكمــة االحتادية العليا،
أنصبت على ربط شــركة (سومو) التي
تتولى تســويق النفط ،بشركة النفط
الوطنية».
وأضاف الســاموك أن «احملكمة االحتادية
العليا قضــت بعدم دســتورية الفقرة
(ثالثا ً وخامســاً) من املادة ( )4من القانون
وبقدر تعلق االمر بعملية تسويق النفط
 ،مؤكدة ان ذلك من مهــام وزارة النفط
والشركة املرتبطة بها ،وذلك لتعارضها
مع املادة ( )112من الدستور».
وتابــع ان «احملكمــة قضت ايضــا ً بعدم
دستورية البند (ح) من الفقرة (ثانياً) من
املادة ( )7املتعلقة بجعل شــركة النفط
(ســومو) من التشكيالت املرتبطة مبركز

الشــركة» ،مشــيرا الــى ان «ذلك جاء
لتعارضها مــع احكام املــادة (/110اوال ً
وثالثاً) مــن الدســتور»  ،وأن «جميع ما
يصــدر عن احملكمة االحتاديــة العليا من
احكام وقــرارات بات وملزم للســلطات
كافة،على وفق املادة ( )94من الدستور».
على صعيد اخر أعلنت شــركة تسويق
النفط العراقية ( سومو) امس السبت،
اجابتهــا عــن جميــع االستفســارات
املوجهة للشــركة من رئيــس واعضاء
جلنة النفط والطاقة النيابية حول عقود
املشــاركة باألرباح وآلية عمل شــركة
تســويق النفط وتنفيذ العقود بشكل
مفصل وواضح.
وذكرت الشركة في توضيح صحفي انه
بعد دعوة االســتضافة مــن قبل رئيس
جلنة النفط والطاقة عــدي عواد حضر
مدير عام شــركة تسويق النفط واملالك
املتقدم املرافق له يوم الثالثاء املاضي في
مجلــس النواب ،جلنة النفــط والطاقة
لإلجابة على جميع االستفســارات التي
طرحها النائب عدي عواد وأعضاء اللجنة
حول عقود املشــاركة باألرباح ولتوضيح
آلية عمل شــركة تســويق النفط من
حيث التعاقد والتسعير وتنفيذ العقود
بشــكل مفصل وواضح ومبا يسهم في
إزالة أي لبس قد يكون موجودا حول هذه
املسائل».
واوضح ،ان «النواب استمعوا الى الشرح

مبنى احملكمة االحتادية
املفصل وثمنــوا املهنية والعلمية إلدارة
الشركة وكادرها املتقدم في اإلجابة على
جميع استفساراتهم واألخذ باملالحظات
القيمة املقدمة خدمة للصالح العام».
واضــح انــه ،فيمــا يتعلــق بالوثائــق
واملعلومــات التي قدمهــا النائب عدي
عــواد ،فقد مت اإلطالع عليها وبيان التالي
بشأن أبرزها ان النائب ابرز وثيقة يفترض

انها عقد لتأسيس شركة مشتركة مع
شــركة زينهوا الصينية كانت تتضمن
ان العقــد نافذ خلمســن ســنة ،وعند
معاينتها اثبتت إدارة شــركة تســويق
النفط أن الوثيقة والعقد غير حقيقية
من خالل ابراز الصيغــة احلقيقية التي
كانت مرفوعــة ألنظار مجلــس الوزراء
املوقر والتــي تؤكد ان فتــرة العقد هي

خمس ســنوات فقط وأنها غير موقعة
وغير نافذة حتى.
ولفت التقرير الى انه متــت إزالة اللبس
احلاصــل حول وثيقة احتســاب ســعر
لشــحنة من نفط خام البصرة اخلفيف
املتجهة للســوق األوربي وبيــان ماهية
الفروقات السعرية ومسبباتها املوجبة
والتي تنســجم مع العــرف الدولي في

جميع عقود تســويق وجتارة النفط اخلام
في العالم املرتبطة بتســعيرها بنفوط
إشــارة مرجعيــة تختلــف عنهــا في
املواصفــات النوعية وتخضــع ملتغيرات
أساسيات الســوق  ،واطالع النواب حول
عدد من البرامج واألنظمة التخصصية
املتطورة التي تعتمدها شــركة تسويق
النفط في حتديد ربحية املصافي العاملية
من النفط اخلــام العراقي وغيره وكذلك
فــي تتبع حركــة الناقالت مــن مواقع
حتميلها إلــى مواقع تفريغهــا للتأكد
من سالمة تنفيذ الشــركات للشروط
التعاقدية وايصال النفــط للبلد حيث
تتواجد مصافي تلك الشــركات  ،كما مت
إيضاح العديد مــن التفصيالت الفنية
املرتبطة بالســيطرة النوعية والكمية
فــي موانــيء التحميل ومــن منطلق
املعرفة التســويقية بهــذا املوضوع مع
التأكيــد على أن هذا األمر من اختصاص
الشركات النفطية املســؤولة عن إدارة
اإلنتاج والتحميل من املوانيء.
واشار الى انه مت اإليضاح للنواب بأن خلط
زيت الوقود بالنفط اخلام املصدر هو ليس
من مســؤولية او واجبات شركة تسويق
النفــط ،وامنا بإإلمكان اإلستفســار عن
أســبابها وصحة الدراســات بشــأنها
مــن وزارة النفــط ومن تنســبه الوزارة
من شــركات التصفية والدائرة الفنية
املعنيــن باملوضــوع ،وبهــذا الصدد مت

التأكيد على أن واجب شــركة تســويق
النفــط تصديــر الكميــات املتاحة في
املينــاء وليس قبل ذلــك  ،وعرض النائب
عدي عــواد مطالعــة معدة مــن دائرة
الرقابــة الداخليــة توصــي ببيع نفط
خام القيارة كنفط أســود لرفع قيمته
الســعرية ،ومت اإليضاح بأسلوب علمي
ومهني أن ما مت تكليفنا به من قبل وزارة
النفط هو بيــع الكميــات املنتجة من
نفط خام القيــارة واملتاحة للتصدير وأن
مقترح دائرة الرقابة الداخلية في الوزارة
هو غير دقيق ويتضمن أســس إحتساب
فنية خاطئة وال يســتند إلى أي أســس
تسويقية ومنها ان السوق العاملي يعي
حقيقة ان هذا املنتوج نفط خام القيارة
وليس زيت وقود وحتى لو تقبله الســوق
باإلسم املقترح كمنتوج زيت وقود وليس
كنفط خام فتبقــى حقيقة املواصفات
املسببة للسعر املنخفض لن تتغير.
واعربت «ســومو» عن اســتغرابها من
تصريحــات النائب التــي ال تعكس بأي
حال مــن األحــوال حقيقة مــا دار في
اإلســتضافة وبإمكان النــواب الرجوع
للتسجيل الصوتي جللسة اإلستضافة
لتحري حقيقــة أن كافة اإلجابات كانت
وافية وشــافية وان العديــد من النواب
عبروا عن تقديرهم وامتنانهم لطبيعة
اإلجابــات الدقيقــة والشــرح املفصل
املهني الذي اتسم باملوضوعية.

شؤون عراقية
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على ذمة الغارديان:

بريمر تورط بسرقة وضياع  12مليار دوالر من اموال العراق
الصباح الجديد  -متابعة:
قالت صحيفة الغارديان البريطانية،
في تقرير نشــرته بعددها األخير ،إن
الواليــات املتحدة نقلــت ما يقارب
الـ  12مليار دوالر على شــكل حزم
بقيمة  100دوالر أمريكي إلى العراق،
ثــم وزعتهــا دون الســيطرة على
عملية انفاقها.
وذكــرت الصحيفة فــي تقرير لها
انه مت حتديــد حجم مذهــل ألكبر
عملية نقل نقدية في تاريخ مجلس
االحتياطي االحتــادي االمريكي وفق
حتقيق مــن قبل جلنــة الكونغرس
االميركي.
واوضحت انه في العام الذي أعقب
غزو العراق في عام ، 2003مت إرســال
ما يقــرب مــن  281مليــون ورقة
نقدية ،تزن  363طنــا ،من نيويورك
إلى بغداد لتوزيعهــا على الوزارات
العراقية وعمــاء الواليات املتحدة،
باســتخدام طائرات من طراز 130-
، Cومتت عمليات التســليم مرة أو
مرتني في الشــهر مــع أكبر مبلغ
مقداره (ملياريــن واربعمائة وواحد
مليون وســتمائة ألف دوالر) في 22
يونيو .2004
واضافــت انــه ظهــرت تفاصيل
الشــحنات فــي مذكــرة أعــدت
الجتماع جلنــة مجلس النواب حول
الرقابــة واإلصــاح احلكومي الذي
يدرس إعادة إعمار العراق.
ونقلت الغارديــان عن رئيس اللجنة
هنــري واكســمان ،وهو من أشــد
منتقــدي الغزو االمريكــي للعراق،
قولــه إن "الطريقــة التــي مت بها
التعامل مع األمــوال كانت محيرة
للعقل .األرقام كبيرة جدا بحيث ال
يبدو من املمكن أن تكون صحيحة.
مــن الذي فــي كان عقله صحيحا
ويرســل  363طنا مــن النقد إلى
منطقة حرب؟".
وتوضح املذكــرة تفاصيل الطريقة
غيــر الرســمية التــي صرفت بها
ســلطة االئتــاف املؤقتــة بقيادة
الواليــات املتحــدة األمــوال ،التي
جاءت من مبيعات النفط العراقي،
وفائض األموال مــن برنامج النفط
مقابل الغذاء التابــع لألمم املتحدة،
واســتولت من خاللها على األصول
العراقية.
وتقــول املذكــرة أن ":املدفوعــات

اوضحت انه في العام
الذي أعقب غزو العراق
في عام ، 2003تم
إرسال ما يقرب من 281
مليون ورقة نقدية ،تزن
 363طنا ،من نيويورك
إلى بغداد لتوزيعها
على الوزارات العراقية
وعمالء الواليات المتحدة،
باستخدام طائرات من
طراز ، 130-Cوتمت
عمليات التسليم مرة
أو مرتين في الشهر
مع أكبر مبلغ مقداره
(مليارين واربعمائة
وواحد مليون وستمائة
ألف دوالر) في  22يونيو
2004

بين تركيا والسليمانية

مــن الــوزارات العراقيــة اخلاضعة
لسيطرة سلطة التحالف املؤقتة.
وكان من املمكن أن يكون بعض هذه
الصناديق قد أثــرى كل من اجملرمني
واملتمردين لقتال الواليات املتحدة".
ووفقــا ملا ذكــره ســتيوارت بوين،
املفتش العام اخلــاص إلعادة إعمار
العراق ،فقــد "مت صــرف أموال8.8
مليــار دوالر إلى الــوزارات العراقية
بــدون ضمــان اســتخدام األموال
بشكل صحيح".
ولكن وفقا للمذكــرة" ،يعتقد اآلن
أن عدم املســاءلة والشفافية ميتد
إلــى كامل الـ  20مليــار دوالر التي
أنفقتها سلطة التحالف املؤقتة".
وتابعــت أنــه "لإلشــراف علــى
النفقات ،كان من املفترض أن تعني
ســلطة التحالف املؤقتة شــركة

محاســبة عامة معتمدة .ولكنها
ً بدال من ذلك ،اســتأجرت ســلطة
التحالف املؤقتة شركة استشارية
غامضة تدعى شــركة نورث ستار
كونســلتنتس .وكانت الشــركة
صغيرة للغاية لدرجــة أنها تعمل
من منزل خاص في سان دييغو".
ووجد بوين ،أن الشــركة "لم تقم
بإجراء مراجعة للضوابط الداخلية
كما هو مطلوب مبوجب العقد".
ومع ذلك ،فإن "األدلة املعروضة على
اللجنة تشير إلى أن كبار املسؤولني
األمريكيــن كانــوا غيــر مهتمني
باملوقــف ألن املليــارات لم تكن من
أموال دافعي الضرائب األمريكيني".
و ذكــر بول برميــر ،رئيس ســلطة
التحالــف املؤقتــة ،للجنــة بــأن
"موضــوع جلســة اليــوم هــو

استخدام سلطة التحالف املؤقتة
ومحاســبتها عــن األمــوال التي
تخص الشــعب العراقــي احملتفظ
بها في ما يســمى صندوق التنمية
للعراق .هــذه األموال غير اخملصصة
للواليات املتحدة .إنها أموال عراقية،
وأعتقد أن سلطة التحالف املؤقتة
قامــت مبســؤولياتها إلدارة هــذه
األموال العراقية نيابة عن الشعب
العراقي".
مستشــار برمير املالــي ،األدميرال
املتقاعــد ديفيد أوليفــر ،هو أكثر
شخص حتدث مباشرة وفق مقابلة
مع  BBCالعاملية .وعندما سئل عما
حــدث ملبلغ  8.8مليــار دوالر أجاب:
"ليس لدي أي فكرة .ال أستطيع أن
أقــول لك مــا إذا كان املال قد ذهب
إلى األشياء الصحيحة أم لم يفعل

– وال أعتقد فعال أنه مهم".
وكان احلوار كالتالي:
س" :لكن احلقيقة هي أن مليارات
الدوالرات قد اختفت بدون أثر".
أوليفــر" :مــن أموالهــم .مليارات
الــدوالرات مــن أموالهــم ،نعــم
أفهم .أنا أقول مــا هو الفرق الذي
يصنعه؟"
وقال برميــر ،الذي ألقى باللوم على
اللجنة في حل القوات املسلحة
العراقيــة وبرنامج اجتثاث البعث
بأنه يساهم في الفوضى احلالية:
"إنني أقــر بأننــي ارتكبت أخطاء
وأنني كنت سأفعل ،مع االستفادة
من اإلدراك املتأخر ،بعض القرارات
بشــكل مختلف ،كانت أولويتنا
القصوى هي دفع عجلة االقتصاد
مرة أخرى".

تأهيل شارع مهم يخدم مناطق الحرية والدولعي

فتح الشارع الذي يربط منطقة الشيخ عمر بأتجاه الفضل وسط بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت مديرية املــرور العامة امس
الســبت فتح الشــارع الذي يربط
منطقة الشيخ عمر بأجتاه الفضل
وسط بغداد.
وقــال مديــر الســيطرة واخملابرة
باملديرية العميد حيدر القصاب في
بيان "الصباح اجلديد" نسخة منه

باشرت قوة من مديرية مرور بغداد
الرصافة باحلملة الثالثة والتسعون
لفتح الطرق ورفع التجاوزات ضمن
جانــب الرصافة بأشــراف العميد
سامي كاظم التميمي نائب مدير
مرور بغداد الرصافة والعقيد احمد
عبد اخلالق امر قاطع مرور النهضة
برفع الصبات وفتح الشــارع الذي

يربط منطقة الشــيخ عمر بأجتاه
منطقــة الفضل وبأجتــاه تقاطع
الفضل".
من جانبهــا اعلنت امانــة بغداد
عن افتتاح الشــارع اخلدمي االيسر
احملاذي لطريق صــاح الدين للمرور
الســريع ضمــن قاطــع بلديــة
الشعلة.

وقالت مديريــة العالقات واإلعالم
باالمانة في بيــان تلقت "الصباح
اجلديد" نسخة منه ان "دائرة بلدية
الشــعلة اعادت افتتاح الشــارع
اخلدمــي االيســر احملــاذي لطريق
صالح الدين للمرور السريع بهدف
فك االختناقــات املروريــة وتأمني
انســيابية حركة السير وتخفيف

الضغط على الطريق السريع الذي
يشهد اعمال صيانة مستمرة".
واضافت ان "الشــارع اخلدمي الذي
مت افتتاحــه يخــدم مناطق احلرية
والدولعــي حيث اصبــح بامكان
مستعملي الطريق الدخول املباشر
لهذه املناطق" ،مشيرة إلى أن "هذا
الشارع خضع العمال صيانة وادامة

وتنظيف ورفع الكتل الكونكريتية
املستعملة في إغالقه".
يذكر أن امانة بغــداد افتتحت في
وقت سابق الشــارع اخلدمي االمين
لطريق صالح الديــن بالتزامن مع
املباشــرة باعمال صيانــة الطريق
السريع الســتيعاب الزخم املروي
وايجاد ممر بديل حلركة املركبات.

تتمات ص1
سائرون :اخلاسر األكبر في إقرار
املوازنة املسؤولون املنتفعون
من املال العام
وأضاف الشمري ،في تصريح إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "املنتجات
املســتوردة في مقدمتها األلبان
والفواكــه واخلضر واألســماك
والدواجن سوف يتم منعها دعما ً
للمنتج الوطني".
وأشــار ،إلى أن "اتفاقا ً حصل مع
رئيس مجلس الــوزراء عادل عبد
املهدي لتفعيل دور وزارة الصناعة
واملعادن واالعتمــاد على املالكات
الوطنية".
وزاد الشمري ،أن "مجلس النواب
وفي جلســة طويلة اســتطاع

حذف مواد عديدة متس امن البلد
االقتصادي وتهدر املال العام".
ويواصل ،أن "القانــون بنحو عام
جيد ولكن قــد تكون هناك مواد
لــدى الكتل السياســية عليها
بعض االعتراضات ،مع ذلك فأننا
أجنزنــا ملفا ً مهما ً وهــو املتعلق
مبعيشة املواطن العراقي".
وأفــاد الشــمري ،بــأن "مجلس
النواب اآلن أمامه حتديات جديدة
في مقدمتها استكمال الكابينة
الوزارية طبقــا ً لالتفاق الذي ابرم
بني حتالفي اإلصالح والبناء".
يشــار إلى أن مجلس النواب كان
قد جنــح في إقــرار موازنة 2019
في جلسة استمرت حتى الفجر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت هيئة األنواء اجلويــة والرصد الزلزالي،
تقريــرا ً عن حالــة األمطار املتوقعــة في هذا
األسبوع بسبب منخفض بارد يعصف مبناطق
وســط البحر املتوســط برياح شديدة ويتجه
لدول الشام ومن ثم العراق.
وعلى وفق التقرير فان بوادر األمطار ستشــتد
غزارتها من اليوم األحد وتســتمر متفاوتة الى
يوم الثالثاء املقبل.
وكانت مديريــة الدفاع املدنــي أصدرت أمس
حتذيرا ً للمواطنني من إحتمــال هطول أمطار
غزيرة على املناطق الشرقية للعراق إعتبارا من
 27و 28من الشــهر اجلاري ،يتوقع بعدها ورود
موجات فيضانية لأليام  29و 30و 31من الشهر
فــي مناطق ( الزاب األعلى والشــرقاط والزاب
األسفل وديالى وواسط )".
وأهابت مديرية الدفاع املدني العامة املواطنني
"بااللتــزام بوصايا وارشــادات الدفــاع املدني
اخلاصة بالفيضانــات والتبليغ عــن أي حالة
طارئــة على هاتف ســيطرة املديريــة ()١١٥
اجملاني فضال عن عدم االســتهانة بالســيول
والفيضانــات كونها حتصل بشــكل مفاجئ
وباوقات مختلفة .

استئناف الرحالت الجوية

بول برمير
النقديــة كانت تدفع مــن مؤخرة
شــاحنة صغيرة ،ومت تخزين النقود
فــي أكيــاس غيــر محكمــة في
مكاتب الوزارات العراقية ،وقام أحد
املســؤولني بأخذ  75.6مليون دوالر
نقدا ،وأمر بإنفاقها في أسبوع واحد
قبل أن تســيطر احلكومة العراقية
املؤقتة على األموال العراقية".
ويكشف محضر اجتماع  CPAالذي
عقد في مايو ، 2004بحســب تقرير
الصحيفة ،عن "دفعة واحدة بقيمة
 500مليــون دوالر للتمويــل األمني
املسمى فقط بـ ، TBDمبعنى "يتم
حتديده".
وتخلص املذكرة إلى أن "الكثير من
األموال قد ضاعت بســبب الفساد
والهــدر ،كان اآلالف مــن املوظفني
الوهميني يتلقون شــيكات مالية

اليوم  ..امطار غزيزة
تتفاوت نسبة هطولها
الى الثالثاء المقبل

عد نوابا ً
األســبوع املاضي ،فيما ّ
القانون فيه ظلــم للمحافظات
املنتجــة للنفــط ،وحتدثــوا ً عن
إمكانية الطعن فيه أمام احملكمة
االحتادية العليا.
العبادي" :التغلغل اإليراني"
في العراق يشكل احلكومات
ويختار النخب احلاكمة
واكد العبادي ان "أي مســؤولية
أمنيــة داخــل البلــد هــي من
صالحيــات الســلطة املدنيــة،
هؤالء (القوات املسلحة العراقية
واحلشــد الشــعبي) ال يجوز أن
يتدخلــوا في تنصيب الــوزارات،
تنصيب احلكومــة ..أن ال يدخلوا

فــي الصــراع السياســي ..هذا
خطر على البلــد" ،موضحا "اننا
ال نريــد أن تســيطر علــى هذا
البلد جماعات مسلحة متناحرة
تفتش عن مصاحلها السياسية
فقط ضد مصالح املواطن".
روسيا أقوى الدول النووية في
العالم ومتتلك  6850راسا نوويا
في غضون ذلك ،حلت إسرائيل في
املرتبة الثامنة ،من خالل ترسانة
نوويــة تصل إلى  80رأســا ،لكن
تل أبيب ما زالــت حتيط قدراتها
النووية بكثير من التعتيم.
أما الدولة اإلســامية الوحيدة
في القائمة فهي باكستان ومتلك

 150رأســا نوويا ،لتحل بذلك في
املركــز الســادس ،بينمــا جاءت
جارتها الهند في املرتبة السابعة
بترســانة تصل إلى  140رأســا
نوويا.
وتبوأت بريطانيا املرتبة اخلامسة
من خالل ترسانة تضم  215رأسا
{ 120منشــورة و 95فــي حالــة
تخزين} ،وتقدمت لندن على بكني
التي متلك  280رأســا نوويا وحتل
في املرتبة الرابعة.
أما فرنسا ،فتبرز في املركز الثالث
بترســانة قدرها  300رأس {290
منشــورة و 10مخزنة} ،كما أنها
الدولة الوحيدة التي تسير حاملة
طائــرات بوقود نــووي إلى جانب

الواليات املتحدة.
ونالــت الواليات املتحــدة املرتبة
الثانية فــي قائمة الدول النووية،
عبر ترســانة  6450رأســا نوويا
{ 1750صــاروخ منشــور ،و2050
في حالــة تخزين ،أمــا الـ2650
رأســا املتبقية فتم سحبها إلى
التقاعد}.
وحســب تصنيــف "بزنــس
إنسايدر" ،حتتل روسيا املركز األول
ومتلــك  6850رأســا نوويا ( 1600
منشورة في الوقت احلالي ،و2750
في حالة تخزين ،أمــا الصواريخ
الـــ 2500األخرى فتــم التوقف
عــن اعتمادها ودخلــت مرحلة
"تقاعد") .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مدير عام ســلطة الطيــران املدني علي
خليل إبراهيم امس الســبت ،عن اســتئناف
الرحالت اجلوية بني تركيا ومطار الســليمانية
الدولي.
وقال املدير العام إن "مطار السليمانية الدولي
اســتقبل منذ ســاعات الصباح االولى ليوم
امــس أولى رحالته املقبلة مــن مطار اتاتورك
الدولي".
وأشــار املدير العام إلــى أن "اخلطوط اجلوية
العراقية ستباشــر بتنفيــذ رحالت جوية من
مطار السليمانية الدولي إلى مطار اسطنبول
خــال األيــام املقبلة"  ،مضيفا أن "ســلطة
الطيــران املدنــي العراقي تعمــل على تقدمي
جميع التســهيالت أمام مختلف شــركات
النقل الدولي بهدف التوسع في واقع خدماتها
خلدمة املسافرين في جميع دول العالم".
وكانت بغداد فرضت حظرا على تسيير الرحالت
الدولية إلى مطارات أربيل والســليمانية في
ايلول من عام  ، 2017على خلفية إجراء إقليم
كردستان استفتاء االستقالل عن العراق.
وأعلنــت بغداد ،في شــهر آذار من عام ،2018
رفع حظــر الرحالت الدولية مــن وإلى إقليم
كردســتان ،فيما لــم تعاود تركيا اســتئناف
الرحالت من وإلى مطار السليمانية فقط.

التعليم تناقش آليات
تنفيذ برنامج تطوير
القيادات الجامعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آليات
تنفيــذ برنامج تطوير القيــادات اجلامعية بحضور
مديري مراكز التعليم املستمر في اجلامعات.
وقال وكيل الوزارة للشــؤون اإلدارية الدكتور محمد
عطية الســراج خالل ترؤســه االجتماع إن تنفيذ
برنامــج تطوير القيادات اجلامعيــة يتطلب تهيئة
قاعدة للبيانات وتخصيص احملاضرين القادرين على
رفع مستوى التطبيق العملي للقيادات اجلامعية مبا
يســهم بالنهوض بالعملية التعليمية  ،مؤكدا ان
الوزارة ماضية في انشــاء مركز متخصص لتطوير
القيادات اجلامعية.
وأعلن الســراج موافقة وزير التعليم على الشروع
بتطوير اللغة االنكليزية للحاصلني على الشهادات
العليــا لتخصصات العلوم اإلنســانية باجلامعات
العراقيــة من اجل اجناز ونشــر بحوثهم في اجملالت
واملواقــع العلميــة العاملية األمر الذي من شــأنه
االرتقاء بتصنيف اجلامعات في التصنيفات العاملية.
من جهته أكد مدير مركز العلوم النفسية بالوزارة
الدكتــور علي عودة ضرورة تهيئة املالكات املطلوبة
إلجناح مشروع تطوير القيادات اجلامعية عبر تعاون
اجلامعــات من خالل حتديد مناهج الدورات واســناد
تنظيمها إلى مراكز التعليم املســتمر باجلامعات
واالســتعانة بالكفاءات العلميــة لتحقيق أهداف
املشروع.

الملف األمني

احباط محاولة تفجير بعرصات الهندية وسط بغداد * تدمير وكر ارهابي في قاطع العبارة جنوبي ديالى

ضبط  126صاعق تفجير و 4رمانات في النجف * اعتقال  ١٦مطلوبا بينهم متهمون بـ"االرهاب" في كربالء
بغداد – احباط تفجير
افاد مصدر امني في الشرطة العراقية
امس الســبت ،بأن قوة امنية احبطت
محاولة تفجير فــي منطقة عرصات
الهندية وسط العاصمة بغداد.
وقال املصــدر ان "قوة امنيــة قامت،
صباح امــس بتفكيك عبوة ناســفة
كانت موضوعة على جانب الطريق في
مدخل منطقة عرصات الهندية وسط
بغداد ،من دون سقوط اصابات بشرية
او احلاق اضــرار مادية"  ،مضيفا انه "مت
تطويق مــكان احلادث ،وفتح حتقيق في
مالبساته".
ديالى – تدمير وكر ارهابي
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة
ديالى امس السبت ان القوات االمنية

دمرت قي قاطع العبارة وكرا لالرهابيني
جنوبي احملافظة .
وذكــر املصــدر ان" القــوات األمنية
في قيــادة عمليات ديالــى متكنت من
العثور علــى وكر لالرهابيــن يحتوي
على مالبس عســكرية واخرى مدنية
ومواد غذائية وأدوات طبخ و ٤بطاريات
مختلفة واســلك كهربائية بطول ٣
متر وكرات حديديــة" ،مضيفا لقد مت
تدميــر الوكر من قبل مفــارز املعاجلة
ضمن قاطــع املســؤولية ،كما عثرت
على  ٧رمانات قاذفة و ٧حشوات رمانة
و ٤٠جهاز اســتقبال وإرسال للذبذبة
يستعمل في تفجير العبوات الناسفة
ضمن قاطع شرطة العبارة .
صالح الدين – تفجير عبوات
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة

صالح الدين امس السبت ان مفرزة من
اللواء  31للحشــد الشعبي ،متكن من
تفجير عشــرات العبوات واملتفجرات
محلية الصنع في بيجي متهيدا إلعادة
نازحيه.
وقــال املصــدر ان " قــوة اللــواء نفذ
عملية مســح وتطهيــر ميداني في
قضاء بيجي ( 40كم شــمال تكريت)،
لتأمينه امام عودة النازحني"  ،مضيفا
أن القوة " عثرت على عشرات العبوات
واجللكانــات املصنعــة محليا واملعدة
للتفجير فضال عــن مخلفات حربية
تابعة لداعش.
االنبار – وكر ارهابي
كشــف الناطق باســم مركز االعالم
االمني امس السبت ان القوات االمنية
عثــرت على وكــر لالرهابيــن يحوي

متفجرات فــي جزيرة بحيــرة الثرثار
مبحافظة االنبار .
وذكر العميد يحيى رســول على وفق
معلومات اســتخبارية دقيقة ،متكنت
القوات األمنيــة في قيــادة عمليات
اجلزيرة مــن العثور على وكر لالرهابيني
في قرية عبيد االســود بجزيرة بحيرة
الثرثار ،احتوى على  ٣احزامة ناســفة
و ٤عبوات الصقة وعبوتني ناسفتني " ،
مضيفا " كما مت العثور على  ٤مفاتيح
تفجير و ١٨ســبحة تفجير مسطرتي
تفجير و ٢٤بطارية وجتهيزات عسكرية
مختلفة زائــد واير كوركتس للتفجير
بطول  ٣٠مترا وحقيبة عسكرية ".
النجف – ضبط صواعق تفجير
افــاد مصدر فــي الدفــاع املدني في
محافظــة النجــف االشــرف امس

السبت ،بأنه مت العثور على  126صاعق
تفجير واربع رمانات يدوية في مدرسة
بالنجف  ،مبينا ان احد الصواعق انفجر
على طفل ادى الى اصابته بجروح.
وقال املصــدر ان "فرق الدفــاع املدني
عثرت على اكثر من  126صاعق تفجير
واربــع رمانات يدوية في مدرســة قمر
بني هاشم في حي املكرمه بالنجف" .
كربالء – عملية استباقية
اكد مصدر محلي في محافظة كربالء
املقدســة امس الســبت اعتقال ١٦
مطلوبا بينهــم متهمون بـ"االرهاب"
في أطراف احملافظة .
وقال املصدر إن "مديرية االستخبارات
ومكافحــة االرهــاب فــي كربالء في
عملية اســتباقية نتجت عــن القاء
القبض  ١٦مطلوبــا على وفق املادة ٤

إرهاب ومــواد جنائية خطيرة اخرى في
أطراف احملافظة"  ،كمــا ان محافظة
كربــاء تعد من احملافظات املســتقرة
امنياً.
ذي قار – اطالق نار
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة
ذي قــار امــس الســبت ان ضابطــا
وعنصريــن أمنيــن اصيبا فــي تبادل
إلطالق النار مــع مجموعه خارجة عن
القانون شمال غربي الناصرية.
وذكر املصــدر ان "مجموعــة خارجة
عن القانــون ،بادالت إطــاق النار مع
دورية شــرطة تقوم بالتجوال املسائي
في منطقة ســيد ذهب شــمال غرب
الناصرية مما أســفر عن إصابة ضابط
شــرطة ومنتســبني أثنني وواحد من
املتهمني".

وبني ان "الشــرطة ضربت طوقا أمنيا
علــى مكان احلــادث وشــنت عملية
تفتيش واســعة متكنــت خاللها من
القاء القبض علــى املتورطني مصاب
بطلق ناري وخمســة مشــتبه بهم
وضبط قطعة سالح وسيارة صالون ال
حتمل لوحات تسجيل" .
نينوى – طلعات جوية
اعلن مصدر عســكري في محافظة
نينوى ان طيران اجليش وخالل اسنادهم
لقطعات قيادة عمليات نينوى نفذ اربع
طلعات جوية أسفرت عن تدمير وكرين
لالرهابيني وقتل عنصرين منهم.
وذكر املصــدر ان "ابطال طيران اجليش
عاجلوا اربــع مخابئ عبــارة عن بيوت
طينية بداخلها عدد من إرهابيي داعش
جنوبي احلضر".
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العمل تنجز مسح
( )550الف اسرة ضمن
حملة البيان السنوي
بغداد _ الصباح الجديد:
اجنزت هيئــة احلمايــة االجتماعية فــي وزارة
العمل مسح ( )٥٥٠الف اسرة مشمولة براتب
االعانة االجتماعية ضمن حملة البيان السنوي
املستمرة.
وذكر مديــر عام دائــرة احلمايــة االجتماعية
محســن طعمة محســن ان نســبة املسح
امليداني اخلاص بالبيان السنوي بلغت  50%منذ
انطالق عملية املسح امليداني في شهر حزيران
من العام املاضي  ،مبينا ان عدد االســر التي مت
بحثها بلغ ( )550الف أســرة مشــمولة براتب
االعانة االجتماعية فــي بغداد واحملافظات عدا
اقليم كردستان ،وان العمل مازال مستمرا حلني
إجناز البحث امليداني جلميع العائالت املستفيدة
من راتب اإلعانة االجتماعية.
وأضاف املدير العام ان عملية املســح امليداني
أظهرت العديد مــن حاالت الوفــاة والتجاوز
على راتب االعانــة االجتماعيــة  ،موضحا ً ان
تلك احلاالت سيتم التعامل معها وفق القانون
والتأ كيد على اســتمرارية منــح راتب االعانة
االجتماعيــة لالســر التي لم يزرهــا الباحث
االجتماعي كون عملية املســح جتري على وفق
جدول زمني .يذكــر ان  ١٢٠٠باحث اجتماعي
يقومون بعملية املسح امليداني للبيان السنوي
لالسر املشمولة.

محادثات لتطوير التعاون في
االستثمار والعمالة االجنبية
بين العراق وباكستان

بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور
باســم عبد الزمان مع ممثل رئيس الوزراء وزير
العمل الباكستاني تعزيز العالقات الثنائية بني
البلدين والتعاون في مجال االستثمار وتنظيم
العمالة االجنبية الداخلة الى العراق.
وقال الوزيــر خالل اللقــاء ان الرؤيــة اجلديدة
للحكومــة تتضمــن التوســع فــي مجاالت
االســتثمار مع الشــركات كافة ،الفتا ً الى ان
هناك مؤمترا ً للشركات االستثمارية ستعقده
الــوزارة في اذار املقبل توضــح من خالله رغبة
العــراق في تكوين شــراكات مع الشــركات
الراغبة باالســتثمار .واضــاف الوزير ان الوزارة
مهتمة جدا ً مبسألة تنظيم العمالة االجنبية
الداخلــة الى العراق مع التأكيــد على اهمية
حتقيق مبدأ التوازن في تشغيل العمالة وحتقيق
نسبة تشــغيل  % 50من العمالة الوطنية في
اي مشروع اســتثماري .كما بحث الوزير ايضا ً
موضوع مذكرة التفاهــم املوقعة من اجلانبني،
مؤكدا ً ضرورة اعادة النظر فيها واضافة فقرات
او اجراء تعديالت على بعــض اجلوانب وخاصة
املتعلقة منها بتنظيم العمالة الباكستانية،
ووجه دائرة العمل والتدريب املهني بالتنســيق
مع السفارة الباكســتانية لدى العراق العداد
صيغة نهائيــة للمذكرة بعد اضافــة الرؤية
املستقبلية للوزارة فيها ومن ثم مباشرة توقيع
املذكرة من اجلانبني .من جانبه ابدى وزير العمل
الباكســتاني رغبة بالده في تعزيز التعاون مع
العراق في اجملاالت كافة وخاصة االســتثمارية
منها وذلك لكون العراق االن في مرحلة االعمار
والبنــاء بعد انتهــاء مرحلة داعــش االرهابي،
مؤكدا ً اســتعداد بالده لتزويد العراق باخلبرات
املطلوبــة فــي مجــاالت االعمــار والصناعة
والزراعة وغيرهــا ،فيما ايد توجــه الوزير نحو
تنظيم العمالة االجنبية الداخلة الى العراق.

النقل الخاص تنظم
حملة إلدامة مرائب
الرصافة
بغداد _ الصباح الجديد:
باشــرت الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص
 ،حملتهــا الكبرى إلدامة وإنــارة مرآئب جانب
الرصافة من العاصمة احلبيبة بغداد .
وقال مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي
لقد مت تنظم حملة إدامــة وإنارة جلميع مرآئب
جانــب الرصافة فــي بغداد  ،مضيفــا أن هذه
احلملة ستشــمل مرائب عدة  ،فيما ستشهد
األيام املقبلة إنطــالق حمالت جديدة ومتنوعة
مــن أجل النهــوض بواقــع املرائــب اخلدمية
واللوجستية لتكون مهيأة إلستقبال املواطنني
 ،مؤكدا ً على عاتق النقل اخلاص تقع مسؤوليات
كبيرة في توفير وسائل النقل للموطن الكرمي .

ناقشتها جامعة البصرة وتابعتها «الصباح الجديد»

ندوات في طرائق وأساليب التدريس والذكاء
المنظومي والتحيزات المعرفية

البصرة _ سعدي السند :
عقــدت كليــة طب األســنان
بجامعــة البصــرة نــدوة عن
طرائق وأســاليب التدريس في
اجلامعات واســتعراض طرائق
التدريس املهمة .
وقدمــت الدكتــورة مليــاء
كاظم باقر بعــض االيجابيات
والســلبيات لــكل طريقــة
للوصول إلى احللول املناســبة
التي ميكن اعتمادها واستخالص
بعــض املبــادئ العامــة التي
يستحســن مراعاتها من اجل
تدريس أفضل  ،موضحة
إن التنوع في طرائق وأســاليب
التدريــس أفضل مــن اعتماد
طريقــة وأســلوب واحــد وان
الطالب يتعلم بقدر مشاركته
فــي العمليــة التعليميــة ،
وأكدت على العمل اجلماعي بني
الطلبة ملا له مــن مردود تعلم
أفضل بني الطلبة.
الذكاء املنظومي وعالقته
بجودة احلياة النفسية
ومت في قســم العلوم التربوية
والنفســية في كليــة التربية
للعلوم االنســانية في جامعة
البصــرة مناقشــة البحــث
املوســوم (الــذكاء املنظومي
وعالقته بجودة احلياة النفسية
لدى طلبة اجلامعــة) للباحثة
سارة جبار سلمان جاسم.).
وتناولــت الدراســة الــذكاء
املنظومــي الذي يعــد جوهر
النجاح فــي احلياة وكذلك ي ُ َعد
من أهم أنواع الــذكاءات الذي
ميكن أ َ ْن يحقق مســتوى عاليا ً
من جودة احليــاة وإن الفرد الذي
يستعمل هذا النوع من الذكاء
تكون له رؤية شاملة  ،ويصبح
قادرا ً على النقــد واإلبداع  ،لذا
فــإن الــذكاء املنظومــي ي ُ َعد
شــامال ً ألنــواع مختلفــة من
الذكاءات  .وتضمن البحث عددا
من االهــداف تضمنت التعرف
علــى الــذكاء املنظومي لدى
طلبة اجلامعة ،وكذلك التعرف
على جــودة احلياة النفســية
لدى طلبــة اجلامعة  ،والعالقة
االرتباطية بني الذكاء املنظومي
وجــودة احلياة النفســية لدى
طلبــة اجلامعة  ،وتكونت عينة
الدراســة مــن ( )400طالــب

تضمن البحث
عددا من
االهداف التي
تناولت التعرف
على الذكاء
المنظومي لدى
طلبة الجامعة،
وكذلك التعرف
على جودة
الحياة النفسية
لدى طلبة
الجامعة

مناقشة طرائق وأساليب التدريس في اجلامعات
وطالبــة من جامعــة البصرة
بواقــع ( )200طالــب و()200
طالبة  ،مت اختيارهم باألسلوب
العشوائي .
واستنتجت الدراســة أن أفراد
عينــة البحــث لديهــم ذكاء
منظومــي وكذلــك متتعهم
بجــودة احلياة النفســية وهذا
يــدل علــى ارتفاع املســتوى
العقلــي واملعرفــي للطلبة,
وهناك عالقة ارتباطية دالة بني
الــذكاء املنظومي وجودة احلياة
النفســية لدى طلبة اجلامعة,
وتوجــد فــروق فــي العالقــة
االرتباطية بني الذكاء املنظومي
وجودة احلياة النفسية على وفق
متغير اجلنس (ذكور -إناث) وكان
لصالــح اإلناث  ،وعــدم وجود
فروق حسب متغير التخصص
(علمي -إنساني) .

الطاقة النفسية وعالقتها
بالرضا عن احلياة لدى طلبة
اجلامعة
وناقشت كلية التربية للعلوم
االنســانية  /قســم اإلرشــاد
النفســي والتوجيــه التربوي
البحــث املوســوم (الطاقــة
النفســية وعالقتهــا بالرضا
عن احلياة لــدى طلبة اجلامعة)
للباحــث محمد عبــد الرضا
شــريف العمــري  ،وتناولــت
الدراسة متغيرين هما الطاقة
النفسية  ،الرضا عن احلياة .
واســتهدف هــذا البحــث
التعرف على الطاقة النفسية
وعالقتهــا بالرضا عــن احلياة
لدى طلبة اجلامعــة ولتحقق
أهداف البحــث مت بناء مقياس
لقيــاس الطاقة النفســية ،
وتبني مقياس الرضا عن احلياة
 ،وقد توصلت الرسالة إِلى عدد

من النتائج التي اكدت على ان
عينة البحث بشكل عام تتمتع
مبســتوى مرتفع مــن الطاقة
النفســية  ،وكذلــك متتعهم
مبســتوى جيد مــن الرضا عن
احلياة مع وجود عالقة ارتباطية
ايجابية بني الطاقة النفســية
والرضا عن احلياة .
التحيزات املعرفية وعالقتها
بالتفكير القائم على احلكمة
لدى طلبة اجلامعة
كمــا متت مناقشــة بحث عن
التحيزات املعرفيــة وعالقتها
بالتفكيــر القائم على احلكمة
لدى طلبة اجلامعــة للباحثة
زينــب علــي عبــود  ،وتناولت
الدراســة ( مفهــوم التحيزات
املعرفيــة لدى طلبــة اجلامعة
حيث مت تطبيــق املقياس على
عينــة تكونت مــن  766طالبا

وطالبة حيث تكون املقياس من
 42فقــرة موزعة على ســبعة
مجاالت كل مجال استخرجت
نتائجــه بصــورة مســتقلة
وكذلك مت بناء وتطبيق مقياس
لقياس التفكيــر القائم على
احلكمة لديهــم تكون املقياس
من  61فقرة.
وتضمنت الرســالة  ،دراســة
الكشف عن التحيزات املعرفية
لــدى طلبة اجلامعــة والتعرف
على مســتوى التفكير القائم
علــى احلكمــة لــدى طلبــة
اجلامعة  ،والتعرف على العالقة
بني التحيزات املعرفية والتفكير
القائم علــى احلكمة على وفق
متغيرات التخصص الدراســي
واجلنس واملراحل  ،والتعرف على
الفروق فــي العالقة بني املراحل
الدراســية علــى مقياســي
التحيزات املعرفيــة والتفكير

القائــم احلكمــة علــى وفق
متغيرات التخصص الدراســي
واجلنس واملراحل .
مدى اسهام التحيزات
املعرفية في التباين الكلي
للتفكير القائم على احلكمة
واستنتجت الدراسة ان ( طلبة
اجلامعة يوجــد لديهم حتيزات
معرفيــة  ،كذلــك يتمتعــون
مبستوى متوسط من التفكير
القائم على احلكمة وان هنالك
عالقة ارتباطية عكســية بني
التحيزات املعرفيــة والتفكير
القائــم على احلكمــة كذلك
عــدم وجــود فــروق ذات داللة
احصائية في مجاالت التحيزات
املعرفية والتفكير القائم على
احلكمة حسب متغير ( اجلنس
والتخصص واملرحلة الدراسية )
ماعدا في ثالثة مجاالت.

تأسيس  167شركة وطنية وتسجيل  12فرعا لشركة اجنبية
بغداد _ الصباح الجديد:
اعلنت دائرة تســجيل الشركات
فــي وزارة التجــارة ان مــالكات
الدائرة اجنزت معامالت تأســيس
) )167شــركة وطنية وتسجيل
) )12فرعا لشــركة اجنبية خالل
شهر كانون االول املاضي.

بغداد _ الصباح الجديد:
نظمــت كليــة التربيــة في
اجلامعــة املســتنصرية ،ندوة
علمية عن اجلرائم االلكترونية
واالســتعمال اآلمن لوســائل
التواصل االجتماعي ،مبشاركة
عــدد مــن املتخصصــني
والتدريسيني والطلبة .وتهدف

تقرير

وقالــت مدير عام الدائــرة فريال
اكرم عبــداهلل ان الدائرة اصدرت
عدة قرارات تتعلق بتعديل عقود
الشــركات توزعت مابــني زيادة
رأســمال ودمج حسابات شركة
وتصفيــة حســابات شــركة ،
مضيفة انه مت كذلك توثيق ()172

شركة مســجلة وتأشير احملاضر
واحالة ( )463شركة عراقية الى
احملقق العدلي خملالفتها الضوابط
والتعليمات .واضافت املدير العام
ان الدائرة قامت بدراسة احلسابات
اخلتاميــة للشــركات الوطنية
البالــغ عددها ( )1412شــركة

وطنية اضافة الى دمج حسابات
) )34شــركة وزيــادة راس مــال
) )28شــركة وتصفية حسابات
) )20شــركة وتعديل عقد ()85
شركة ودراسة حسابات مكاتب
وفروع الشركات االجنبية لـ ()71
شركة وتأشير احلجوزات والتأكد

من االسماء احملجوزة اموالهم لـ
) )366وتدقيق وصوالت لـ()2940
شــركة واجراء ( )155كشفا عن
الشركات في بغداد واحملافظات .
ولفتت املدير العام الى قيام دائرته
بتصديق محاضــر االجتماعات
التأسيسية للشــركات احملدودة

والبالــغ عددهــا ( )175محضرا
اضافة الى تصديق ( )32محضرا
خاصا باجتماعات الهيئة العامة
للشركات املســهمة فضال عن
تصديق قــرارات الهيئة العامة
لشــركات االشــخاص احملدودة
والبالغ عددها ( )748قرارا .

ندوة عن الجرائم االلكترونية في المستنصرية
الندوة التي أقيمت بالتعاون مع
دائرة اإلعالم والعالقات العامة
فــي وزارة الداخلية ،إلى نشــر
الوعي بني تدريســيي اجلامعة
وطلبتها عن طبيعــة اجلرائم
االلكترونيــة وكيفيــة الوقاية
منها ،فضال ً عن تعريف الطلبة
بطرق التحصــني وأهمية عدم

التواصــل مع األشــخاص غير
املعرفون بالنسبة لهم.
وتطرقــت النــدوة إلــى أنواع
اجلرائم االلكترونية التي تشمل
التهديد عبر االنترنت ،وســرقة
البريد االلكتروني واختراق مواقع
األفراد واملؤسســات ،واالحتيال
املالي واإلساءة إلى الشخصيات

واألطفال ،والتشــهير واالبتزاز
عبر مواقع التواصل االجتماعي
 .واســتعرضت النــدوة جرائم
احلاسوب والقرصنة االلكترونية
وجرائــم مواقــع التواصــل
االجتماعي ،وشرح مفصل عن
واقع هــذه اجلرائــم والتقنيات
املستعملة فيها وطرق الوقاية

منهــا ،فضال ً عــن اجلهود التي
تبذلهــا الدولة فــي مكافحة
هذه اجلرائم واحلد منها.
وأوصت النــدوة بخلق إطار من
الوعي لدى الطلبة عن اجلرائم
االلكترونيــة لضمــان عــدم
التعرض لهــا ،وأهمية تعديل
التشــريعات النافــذة وإصدار

تشــريعات جـــديدة حلمايــة
املواطنــني وتقنني األوضـــاع
ملكافحة اإلرهاب اإللكتـروني ،
وضـرورة اتـــخاذ االحـتياطـات
من قـــبل اجلـــميع لـحمـاية
أنـفـــسهم وأبنائـــهم فـي
أثـنـــاء اســتعـــمال هــذه
التـقنيـات.

اعادة افتتاح معمل المنتجات الكونكريتية

وزير النقل يؤكد ان السكك مقبلة على مشاريع استراتيجية رابحة
بغداد _ الصباح الجديد:
أكد وزير النقــل املهندس عبداهلل
لعيبي خالل زيارته محطة سكك
حديــد املعقــل فــي البصــرة ان
الشــركة العامة للسكك احلديد
مقبلــة علــى مشــاريع وخطط
اســتراتيجية كفيلــة بــأن تكون
ضمن شركات الوزارة الربحة  ،ووجه
خالل الزيارة ادارة احملطة والقائمني
عليها بتوفير اهم اخلدمات لسواق
القطارات  ،مشــددا على مباشرة
العمل فورا بتأهيل ابنية وغرف نوم
خاصة بهم وذلك تثمينا جلهودهم
التي يبذلونها من خالل عملهم في

احملطة .
يذكر ان وزير النقــل وصل البصرة
وقام بجولة ميدانية جلميع مرافق
املوانئ العراقية مطلعا على سير
العمل فيها ومعاجلة ابرز املشكالت
واملعوقات التي تواجهها .
علــى صعيــد متصــل اعلنــت
الشــركة العامة للسكك احلديد
العراقيــة اعــادة افتتــاح وتأهيل
معمــل املنتجــات الكونكريتية
واجناز 1000عارضة بعد انقطاع دام
خمس سنوات .
وقال مدير عام الشــركة املهندس
سالم جبر ســلوم انه بعد انقطاع
دام اكثــر من  5ســنوات مت اعادة
تأهيل وتشــغيل املعمــل وإنتاج

الشركة العامة للسكك احلديد مقبلة على مشاريع وخطط استراتيجية

العوارض الكونكريتية لرفع كفاءة
خطوط السكك الفرعية القدمية
باجلديدة مسبقة اجلهد.
وأضاف سلوم مت إنتاج 1000عارضة
بالوقت احلاضر ومت اســتعمال 600
عارضــة منهــا لتأهيــل خطوط
ســكك محطة قطار الكاظمية -
إسحاقي لرفع كفاءة اخلط لتسيير
القطــارات  ،وأن معمــل املنتجات
الكونكريتيــة بدأ عملــه الفعلي
وعلى ضــوء التحديثات التي طرأت
على بنيته التحتية مؤخرا اسهم
في زيــادة حجــم طاقــة االنتاج
لتعظيــم املوارد املالية للشــركة
لينتج بالوقت احلاضر ( )100عارضة
يوميــا لغــرض تلبيــة احتياجات

احملطات الفرعيــة بتأهيل وصيانة
خطوطها .
يذكــر أن هــذا املعمــل تأســس
ســنة  1963حيــث يقــوم بتعزيز
مفاصــل الشــركة بالقــدرات
اإلنتاجيــة املـتـنـــوعة لصيانــة
اخلطـوط منـها ( العوارض والكتل
الكونكريـتيـة واعمدة كونكريتية
ومنحـنـــية
مستـقـيمـــة
وانـابـيـــب كونـكريتـــية وقطع
شتـايـكر وغـيـرها من املـقـاطـع
الـتـــي تـدخـــل فـــي صـلـب
مـفـاصـــل الـســـكك ) مـــن
اجـل رفـــع كـفـــاءة اخلـطـوط
وانـــسيابية سيـــر القـطـارات
لـخدمـة املـسـافر الكريـم .

اعالن
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ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ ﺗﺮﺟﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ
ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ »ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ« ﻧﺰﻉ
ﻧﻮﻭﻱ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
ﻛﺸــﻒ ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﺮوﺳــﻲ ،إﻳﻐﻮر
ﻣﻮرﻏﻮﻟــﻮف ،اﻣﺲ اﻟﺴــﺒﺖ ،أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻃﻠﺒﺖ ﻣــﻦ روﺳــﻴﺎ ﻣﺴــﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓــﻲ »أﺟﻨﺪة
اﳌﻔﺎوﺿــﺎت« ﻣــﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸــﺄن ﻧﺰع
ﺳــﻼﺣﻬﺎ اﻟﻨــﻮوي .وﻗﺎل ﻧﺎﺋــﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺳــﻲ
ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﲔ» :ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد) ،اﻟﻘﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ -
اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ( ،ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﺎ واﺷﻨﻄﻦ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺣﻮل ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﻧﺰع اﻟﺴﻼح
اﻟﻨﻮوي« .وأﺿﺎف ﻣﻮرﻏﻮﻟﻮف» :ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض
اﻟﺴﺪاﺳــﻴﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻠﻤﻮﺳــﺔ
واﳋﻄﻮات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻞ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳌﺸــﺎﻛﻞ
اﻟﻨﻮوﻳــﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸــﻜﻼت ﻓﻲ
ﺷــﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ« .وﻗﺎل ﻣﻮرﻏﻮﻟﻮف إﻧﻪ ﻋﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ اﻣــﺲ اﻻول اﳉﻤﻌﺔ ﻣﻊ اﳌﻤﺜﻞ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
اﳋﺎص ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺳــﺘﻴﻔﻦ ﺑﻴﻐﻮن ،ﻓﻲ
واﺷــﻨﻄﻦ .وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻮرﻏﻮﻟــﻮف ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﲔ» :ﻛﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .ﺟﺮت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﺸــﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻜﻮرﻳﺔ وآﻓﺎق
ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة«.
وأﺿﺎف ﻧﺎﺋــﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺳــﻲ:ﻟﻘﺪ أﺑﻠﻐﻨﺎ اﳉﺎﻧﺐ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑﻴــﺮ اﳌﺘﺨﺬة ﻓﻲ
روﺳــﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼــﺎرم ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻷﻣــﻦ )ﺑﺸــﺄن ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ( .ﻛﻤــﺎ أﻋﻠﻦ
ﻣﻮرﻏﻮﻟﻮف أﻧﻪ دﻋﺎ اﳌﻤﺜﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳋﺎص ﻟﺸﺆون
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺳــﺘﻴﻔﻦ ﺑﻴﻐﺎن ،إﻟﻰ روﺳــﻴﺎ
ﳌﻮاﺻﻠــﺔ اﳌﺸــﺎورات .وﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺳــﻲ
ﻟﻠﺼﺤﻔﻴــﲔ» :ﻧﻌﻢ ،دﻋﻴﺘﻪ ،ﻓــﺎﻵن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻧﺸــﻄﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ .وﻣﻦ اﳌﻘــﺮر أن ﻳﺰور
اﳌﻤﺜﻞ اﳋﺎص ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ،وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ ﺟﺪا
أن ﻳﺰور ﻧﺎﺋﺐ ﺑﻴﻐﺎن ،ﻣﺎرك ﻻﻣﺒﻴﺮت ،روﺳــﻴﺎ رﲟﺎ ﻓﻲ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ أو ﻣﺎرس« .وأﻓﺎدت اﻟﺴــﻔﺎرة اﻟﺮوﺳــﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﺑﺄن ﻧﺎﺋﺐ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳــﻲ
إﻳﻐﻮر ﻣﻮرﻏﻮﻟﻮف ،أﺟﺮى أﻣﺲ اﳉﻤﻌﺔ ،ﻣﺸــﺎورات
ﻣﻊ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ أﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﺣﻮل ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻗﺪ ﻓﺮض ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ،ﻓﻲ
دﻳﺴﻤﺒﺮ ، 2017أﻗﺴــﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻰ
ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﲢﺪ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣﻦ ﻗﺪرات
ﺑﻴﻮﻧﻎ ﻳﺎﻧﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺣﺘﻰ ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻗﻤﺸﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﶈﺮوﻗﺎت.

ﺗﻀﺎﺅﻝ ﺣﻈﻮﻅ ﻓﻮﺯ
ﺗﺮﺍﻣﺐ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﻠﻦ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﲔ ،ﻧﻴﺘﻬﻢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
ﻟﻠﺮﺋﺎﺳــﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،ﻋﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻘــﺎد ﺑﺘﻀﺎؤل ﺣﻈــﻮظ اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﳉﻤﻬﻮري
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﺑﻮﻻﻳﺔ رﺋﺎﺳــﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم
 .2020وﻣــﻦ ﺑﲔ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ
أﺑﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷــﻴﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ :ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸــﻴﻮخ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻛﻴﺮﺳﱳ ﺟﻴﻠﻴﺒﺮاﻧﺪ،
وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﻫﺎواي ،ﺗﻮﻟﺴﻲ
ﻏﺎﺑﺎرد ،وﻋﻤﺪة ﺳﺎوث ﺑﻴﻨﺪ )إﻧﺪﻳﺎﻧﺎ( ،ﺑﻴﺖ ﺑﺎﺗﻴﺠﻴﺞ،
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪة ﺳــﺎن أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ )ﺗﻜﺴﺎس(،
ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻛﺎﺳﺘﺮو ،وزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﻀﺮﻳﺔ
ﻓــﻲ إدارة ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ .ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺮﺷــﺤﲔ
اﶈﺘﻤﻠﲔ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ،ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن ،وﻋﻀﻮ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺑﻴﺘﻮ أورورك،
وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﺟﻴﺮﺳــﻲ،
ﻛﻮري ﺑﻮﻛــﺮ ،وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸــﻴﻮخ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ
ﻣﻴﻨﻴﺴــﻮﺗﺎ ،آﻣﻲ ﻛﻠﻮﺑﻮﺷــﺎر .وﻳﻌﺘﺰم اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر
اﻟﻴﺴــﺎري ﻋﻦ وﻻﻳــﺔ ﻓﻴﺮﻣﻮﻧﺖ ،ﺑﻴﺮﻧﻲ ﺳــﺎﻧﺪرز،
اﻟﺘﺮﺷــﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2020ﺣﺴــﺒﻤﺎ ذﻛﺮت ﻳﻮم اﳉﻤﻌــﺔ ﺑﻮاﺑﺔ أﺧﺒﺎر
ﻳﺎﻫــﻮ .ووﻓﻘﺎ ﹰ ﳌﺼﺎدر ﻳﺎﻫﻮ ،ﻓﺈن اﳌﺸــ ﹼﺮع ﺳــﺎﻧﺪرز،
اﻟﺬي ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ وزﻳﺮة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻫﻴﻼري
ﻛﻠﻴﻨﺘﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﻴﻞ ﺗﺮﺷــﻴﺢ اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎم  ،2016ﺗﺮدد ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ
ﺑﺸــﺄن ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وﻗﺪ
ﺷﺠﻌﺘﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﲔ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻓﺮﻳﻘﻲ
واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ أﺻﻞ إﺳــﺒﺎﻧﻲ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺪﻋﻤﻮه
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت .وﻳﻌﺘﺰم ﺳــﺎﻧﺪرز ،اﻟﺬي ﻫﻮ رﺳﻤﻴﺎ
ﺳﻴﻨﺎﺗﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،اﻟﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ
اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ .وﺳﺘﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻷوﻟﻰ ﻟﻨﺸــﻄﺎء اﳊﺰب ﺧﻼل اﳊﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ
اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ آﻳﻮا ﻓــﻲ أواﺋﻞ ﻓﺒﺮاﻳﺮ  .2020ﻛﻤﺎ
ﺳــﻴﻌﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ اﳊﺰب اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ،اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻠﻦ
رﺳﻤﻴﺎ ﹰ اﺳﻢ ﻣﺮﺷــﺢ اﳊﺰب ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ  ،ﻣﻦ  13إﻟﻰ
 16ﻳﻮﻟﻴــﻮ  .2020وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻴﺎﻣﻲ ﺑﻴﺘﺶ )ﻓﻠﻮرﻳﺪا(
وﻣﻴﻠﻮوﻛﻲ )وﻳﺴﻜﻮﻧﺴــﻦ( وﻫﻴﻮﺳﱳ )ﺗﻜﺴﺎس(
ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﳌﺆﲤﺮ .وﺳﻴﻌﻘﺪ اﳉﻤﻬﻮرﻳﻮن
ﻣﺆﲤﺮﻫﻢ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ  2020ﻓﻲ ﺗﺸﺎرﻟﻮت ﺑﻮﻻﻳﺔ
ﻧﻮرث ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ .وﺳــﺘﺠﺮي اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳــﻴﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟـ 59ﻓﻲ  3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2020

ﺗﻘﺮﻳﺮ

ﺷﺆﻭﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ :ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ »ﻋﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ«

ﺍﻟﺮﻭﺱ ﻳﻘﺮﻭﻥ ﺑﺴﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺿﻨﺔ ﻭﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ّ
ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ »ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﻣﻨﺔ« ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ:
أﻛــﺪ اﻟﺮﺋﻴــﺲ اﻟﺘﺮﻛــﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
أردوﻏــﺎن أن ﺑﻼده ﺗﺼ ﹼﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺸــﺎء
اﳌﻨﻄﻘــﺔ اﻵﻣﻨــﺔ ﻋﻠﻰ اﳊــﺪود ﻣﻊ
ﺳــﻮرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﹰ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ واﺷــﻨﻄﻦ،
ﻓﻴﻤــﺎ ﻗﺎل وزﻳــﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺮوﺳــﻲ
ﺳــﻴﺮﻏﻲ ﻻﻓﺮوف ،اﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪ
ﺳــﺎﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻻول ،أن
ﺑﻼده ﺗﻌﺘﺒﺮ »اﺗﻔــﺎق أﺿﻨﺔ« اﳌﺒﺮم ﺑﲔ
أﻧﻘﺮة ودﻣﺸــﻖ ،ﻋــﺎم » ،1998ﻻ ﻳﺰال
ﺳﺎرﻳﺎ«.
واﺿﺎف ﻻﻓﺮوف ﺧــﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﻔﻲ
ﻣﺸــﺘﺮك ﻋﻘﺪه ﻣﻊ ﻧﻈﻴــﺮه اﳌﻐﺮﺑﻲ
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮرﻳﻄــﺔ ،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮﺑﺎط،
إن »ﺟﻮﻫﺮ اﻻﺗﻔــﺎق ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﺪ
اﺨﻤﻟﺎوف اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ«.
واورد »واﻓﻘﺖ اﻹدارة اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
إﺑﺮام ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ،وﲢﻤﻠﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﻣﺤــﺪدة ،ﻧﻔﺘﺮض أن اﻻﺗﻔــﺎق ﻻ ﻳﺰال
ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ،ﻛﻤﺎ أﻓﻬﻢ ،ﻓﺈن اﻟﺪول
اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻪ )ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳــﻮرﻳﺎ( ﺗﻌﺘﻘﺪ
ﻫﺬا أﻳﻀﺎ«.
وأوﺿﺢ أن »ﻣﻮﺳﻜﻮ وأﻧﻘﺮة ﻣﻬﺘﻤﺘﺎن
ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدة ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﺴــﻴﺎدﺗﻬﺎ ووﺣﺪة
أراﺿﻴﻬﺎ«.
واﺳــﺘﻄﺮد »ﺷــﺮﻛﺎؤﻧﺎ اﻷﺗﺮاك أﻛﺪوا
ﻣﺮة أﺧﺮى دون ﻗﻴﺪ أو ﺷﺮط ،ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﺳــﺘﻌﺎدة ﺳــﻮرﻳﺎ
ﻟﻠﺴــﻴﺎدة ووﺣﺪة أراﺿﻴﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ »ﺗﻮاﻓﻖ رﺋﻴﺲ ﺑﻼده ﻓﻼدﳝﻴﺮ
ﺑﻮﺗــﲔ ،وﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛــﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ
أرودﻏﺎن ،ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﺑﺨﺼﻮص اﳌﻮﺿﻮع
اﳌﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﲟﻮﺳــﻜﻮ،
اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ«.
وﻳﻨــﺺ اﺗﻔــﺎق أﺿﻨﺔ ،ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺎون
ﺳﻮرﻳﺎ اﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹرﻫﺎب« ﻋﺒﺮ اﳊﺪود ،وإﻧﻬﺎء دﻣﺸــﻖ
ﺟﻤﻴﻊ أﺷــﻜﺎل دﻋﻤﻬﺎ ﻟـــ »ﺑﻲ ﻛﺎ
ﻛﺎ« ،وإﺧﺮاج )وﻗﺘﻬﺎ( زﻋﻴﻤﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ
أوﺟﻼن ،ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻬﺎ ،وإﻏﻼق ﻣﻌﺴﻜﺮاﺗﻪ
ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨــﺎن ،وﻣﻨﻊ ﺗﺴــﻠﻞ
إرﻫﺎﺑﻴﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻛﻤــﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠــﻰ »اﺣﺘﻔــﺎظ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﲟﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻓﻲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـ«ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻋــﺎدل« ﻋﻦ ﺧﺴــﺎﺋﺮﻫﺎ ﻓــﻲ اﻷرواح
واﳌﻤﺘﻠــﻜﺎت ،إذا ﻟــﻢ ﺗﻮﻗﻒ ﺳــﻮرﻳﺎ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟـ »ﺑﻲ ﻛﺎ ﻛﺎ« ﻓﻮرا.
وﺗﻌﻄﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﻖ »ﻣﻼﺣﻘﺔ
اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ« ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻮري ﺣﺘﻰ
ﻋﻤﻖ  5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮات ،واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻷﻣﻨﻴــﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ إذا ﺗﻌــﺮض أﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وأﻋﺮب اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮوﺳــﻲ ،ﻋﻦ »اﻣﻠﻪ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﻮل ﺳﻮرﻳﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬــﺎ اﻷول ﻓــﻲ »اﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻘﺮﻳﺐ«.

ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺃﺧﻴﺮ
ﺍﺳﺘﺤﻀﺮ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﺿﻨﺔ ﺍﻷﻣﻨﻲ
ﺍﻟﻤﻮ ﹼﻗﻊ ﻣﻊ ﻧﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺣﻞ ﺣﺎﻓﻆ
ﺍﻷﺳﺪ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻷﻭﻝ
 ،1998ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ
ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻣﻮﺭ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﺗﻬﺪﺩ ﺃﻣﻨﻬﺎ

ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎزﺣﲔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
وﻗــﺎل »ﺑﺎﻟﺘــﻮازي ﻣﻊ اﺟﺘﺜــﺎث ﺑﻘﺎﻳﺎ
اﻹرﻫﺎب ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴــﻮرﻳﺔ وﺣﻞ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮدة
اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺑﻨــﺎء اﻟﺜﻘﺔ ،ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺤﺮك
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.
وﻟﻔﺖ ﻻﻓﺮوف ،إﻟﻰ أن »اﻟﺪول اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ
ﻟﺼﻴﻐﺔ »أﺳــﺘﺎﻧﺎ« )ﺗﺮﻛﻴﺎ وروﺳــﻴﺎ
وإﻳﺮان( ﻗﺎﻣﺖ ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸــﺎق
ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣــﺔ )ﺳــﻮرﻳﺎ( واﳌﻌﺎرﺿﺔ،
ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.
وأﻋــﺮب ﻋﻦ أﻣﻠــﻪ ﻓــﻲ أن »ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨــﺔ ﻣﻦ ﻋﻘــﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ«.
وﻗﺒﻞ ﻫــﺬا ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ أردوﻏﺎن ،ﻗﺎل أن ﺑﻼده ﺗﺼ ﹼﺮ ﻋﻠﻰ
إﻧﺸــﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨــﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود
ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﹰ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ.
وﺷــﺪد أردوﻏــﺎن ﻋﻠــﻰ أن »ﺗﻜــﻮن
اﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻵﻣﻨــﺔ ﺑﺄﻳ ﹴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺔ« ،ﻣﺴــﺘﺒﻌﺪا ﹰ أي
دور دوﻟــﻲ ﻓﻲ إﻧﺸــﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻓﻲ
اﳌﻘﺎﺑــﻞ ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌــﺎم ﻟـ »ﻗﻮات
ﺳــﻮرﻳﺔ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴــﺔ« )ﻗﺴــﺪ(
ﻣﻈﻠﻮم ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ ،إن ﻗﺮار اﻻﻧﺴــﺤﺎب
اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ ﻛﺎن ﺧﺎﻃﺌﺎﹰ ،وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ
أن أي اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻀﻤﻦ
»ﺧﺼﻮﺻﻴــﺔ« ﻗﻮاﺗــﻪ اﻟﺘــﻲ ﺣﺎرﺑﺖ
»داﻋﺶ« ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

وﻓﻲ إﻃﺎر اﳉﻬﻮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟــﻮد اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ،
ﻓﺮﺿــﺖ واﺷــﻨﻄﻦ ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت »زﻳﻨﺒﻴﻮن« و«ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن«
اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳــﺮان ،واﻟﺘﻲ ﲢﺎرب ﻣﻊ
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ.
وﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت
اﳌﺴــﺆوﻟﲔ اﻟــﺮوس واﻷﺗــﺮاك ﻋﻘﺐ
اﻟﻘﻤــﺔ اﻟﺮوﺳــﻴﺔ  -اﻟﺘﺮﻛﻴــﺔ ،ﻗﺎل
أردوﻏــﺎن إﻧﻪ أﺟﺮى زﻳــﺎرة ﻣﺜﻤﺮة إﻟﻰ
روﺳــﻴﺎ ،ﻣﻌﺮﺑﺎ ﹰ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﺑﺄن »ﻧﺘﻤﻜﻦ
ﻣــﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴــﻼم ﻋﻠــﻰ ﺣﺪودﻧﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴــﺔ« ،ﻣﺆﻛــﺪا ﹰ ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻲ
»أرض روم« ﺷﺮق ﺗﺮﻛﻴﺎ ،أن ﺑﻼده ﺗﻌﺘﺰم
إﻧﺸــﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻄﻂ
ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺪود ﻣﻊ ﺳﻮرﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﹰ
ﻻﺗﻔﺎق ﺑﲔ أﻧﻘﺮة وواﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن
أﺷــﻬﺮ ،وزاد» :ﻧﺘﻮﻗــﻊ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻳﻔﺎء
ﺑﻮﻋﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺑﻼدﻧﺎ ،وﻟﻴﺲ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ،
وإﻧﺸــﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ آﻣﻨﺔ ﺧﻼل أﺷﻬﺮ،
وإﻻ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳــﻨﻘﻴﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
آﻣﻨﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎزﻟﺔ« ،ﻣﺸﺪدا ﹰ ﻋﻠﻰ
أﻧﻪ »ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﻄﺮة
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﻓﻲ أﻳ ﹴﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺔ« ،ﻻﻓﺘــﺎ ﹰ إﻟﻰ أن ﺑﻼده »ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ
أﻣﺎم ﻛﻞ اﳊﻠــﻮل اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺧﺎرج ﻫﺬا
اﻹﻃﺎر«.
واﺳــﺘﺒﻌﺪ أردوﻏــﺎن ﻣﺸــﺎرﻛﺔ اﻷﱈ
اﳌﺘﺤــﺪة ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻗﺎﻣــﺔ ﻫﺬه

اﳌﻨﻄﻘﺔ ،وﻗــﺎل» :ﻧﺮى ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴــﺮة أن اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎﺟﺰة
ﻓﻲ ﻣﺴــﺄﻟﺔ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻵﻣﻨﺔ،
وﺗﺮﻛﻴــﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﻟﻮﺣﻴــﺪة اﻟﻘﺎدرة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ«.
وﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎد ﺷــﺪﻳﺪ اﻟﻠﻬﺠﺔ ﳌﻮاﻗﻒ
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴــﺔ ،زاد أردوﻏﺎن:
»ﺗﺮون ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء
ﺣﺰام آﻣﻦ«.
وﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﺳﺘﺤﻀﺮ
أردوﻏﺎن اﺗﻔﺎق أﺿﻨﺔ اﻷﻣﻨﻲ اﳌﻮ ﹼﻗﻊ ﻣﻊ
ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﺣﺎﻓﻆ اﻷﺳــﺪ
ﻓــﻲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول  ،1998وﻗــﺎل إن
اﻻﺗﻔﺎق ﻳﺘﻴﺢ ﻟﺘﺮﻛﻴــﺎ دﺧﻮل اﻷراﺿﻲ
اﻟﺴــﻮرﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث أﻣﻮر ﺳــﻠﺒﻴﺔ
ﺗﻬﺪد أﻣﻨﻬﺎ.
وﻣﻊ إﺷــﺎرﺗﻪ إﻟﻰ أن »ﻣــﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ
ﺣﺪودﻧﺎ ﻣﻊ ﺳــﻮرﻳﺔ وراءه ﺣﺴــﺎﺑﺎت
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ وﻟﻴﺲ ﺑﺴــﻮرﻳﺔ« ،ﻗﺎل
أردوﻏﺎن» :ﻟﺼﺒﺮﻧﺎ ﺣــﺪود وﻟﻦ ﻧﻨﺘﻈﺮ
إﻟﻰ اﻷﺑﺪ«.
وﺗﺰاﻣﻨﺎ ﹰ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أردوﻏﺎن ،وﻟﻠﻴﻮم
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،اﺳــﺘﻬﺪﻓﺖ
ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ اﳉﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﳌﺘﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ درع اﻟﻔﺮات ﺷــﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ،
ﻣﻮاﻗﻊ »وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ« ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻞ رﻓﻌﺖ ﺷﻤﺎل ﺳﻮرﻳﺔ.
وﺗﻘﻊ ﺗــﻞ رﻓﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌــﺪ ﻧﺤﻮ 20
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﹰ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﻋﻔﺮﻳﻦ ،اﻟﺘﻲ

وﻓﻲ واﺷــﻨﻄﻦ ،أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳋﺰاﻧﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴــﺔ ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﺿــﺪ
ﻣﻴﻠﻴﺸــﻴﺎت »زﻳﻨﺒﻴﻮن« و«ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن«
ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ ،اﳌﺪﻋﻮﻣﺘﲔ ﻣﻦ إﻳﺮان.
ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ اﻟــﻮزارة ،وﻓﻖ ﺑﻴﺎن ﺻﺎدر
ﻋﻨﻬﺎ ،ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷــﺮﻛﺔ »ﻓﺎرس
إﻳﺮ ﻗﺸــﻢ« اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﳉﻮي،
وﺷــﺮﻛﺔ »ﻓﻼﻳﺖ ﺗﺮاﻓﻞ إل إل ﺳــﻲ«
اﻷرﻣﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳉﻮﻳﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ
ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﺑﺨﻄﻮط
»ﻣﺎﻫــﺎن« اﳉﻮﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ )ﺧﺎﺻﺔ(،
اﻟﺘــﻲ ﻓﺮﺿــﺖ واﺷــﻨﻄﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎم  ،2011ﻟﺪورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ
أﻧﺸﻄﺔ »اﳊﺮس اﻟﺜﻮري«.
وﻣﻌﻠــﻮم أن اﳊﺮس اﻟﺜــﻮري اﻹﻳﺮاﻧﻲ
أﺳــﺲ »ﻟﻮاء ﻓﺎﻃﻤﻴﻮن« ﻣﻦ ﺷﻴﻌﺔ
أﻓﻐــﺎن ،و«زﻳﻨﺒﻴــﻮن« ﻣــﻦ ﺷــﻴﻌﺔ
ﺑﺎﻛﺴــﺘﺎﻧﻴﲔ ،ﳉﺄوا إﻟﻰ إﻳــﺮان ﻋﻠﻰ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺿﻄﺮاﺑــﺎت ﻓﻲ ﺑﻼدﻫﻢ ،وﻣﻦ
زج ﺑﻬﻢ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ إﻟﻰ
ﺛﻢ ﹼ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈــﺎم ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة ﻋﺎم
.2011وﻧﻘــﻞ اﻟﺒﻴﺎن ﻋــﻦ وزﻳﺮ اﳋﺰاﻧﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳــﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺷــﲔ ﻗﻮﻟﻪ
إن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﺮاﻧﻲ »ﻋــﺪﱘ اﻟﺮﺣﻤﺔ«؛
ﻻﺳــﺘﻐﻼﻟﻪ اﻟﻼﺟﺌﲔ إﻟــﻰ أراﺿﻴﻪ،
واﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ دروﻋﺎ ﹰ ﺑﺸــﺮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺳــﻮرﻳﺔ ،ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣــﻦ ﺗﻘــﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ ﻟﻬﻢ.

ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴــﻴﻄﺮة ﺗﺮﻛﻴــﺎ وﺣﻠﻴﻔﻬﺎ
اﳉﻴــﺶ اﻟﺴــﻮري اﳊﺮ ﻣﻨــﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺷﻨﺘﻬﺎ أﻧﻘﺮة اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ
ﺑﻬﺪف ﻃﺮد وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸــﻌﺐ
ﻣــﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌــﺔ ﺑﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل
وﻣﻨﻄﻘﺘــﲔ ﺧﺎﺿﻌﺘــﲔ ﻟﺴــﻴﻄﺮة
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻘﺎﺗﻠﲔ
ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ إﻟﻰ اﳉﻨﻮب.
وﻗﺎل إن »ﻗﺮار اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻛﺎن ﺧﺎﻃﺌﺎﹰ،
)أي( ﺗﺮك ﺟﺰء ﻣــﻦ اﻟﻘﻮات اﶈﺎرﺑﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وﻫــﺬا ﻣﺎ أﺑﻠﻐﻨﺎه
ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﲔ« ،وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ وﺟﻮب أن
»ﻳﻀﻤﻦ أي اﺗﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻗﻮاﺗﻪ« ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺘﻄﺮف
»ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ وﺣﺘﻰ ﻋﻦ
اﳉﻴﺶ اﻟﺴــﻮري« ،ﻻﻓﺘﺎ ﹰ إﻟﻰ أن ﻗﻮاﺗﻪ
»ﺣﻤﺖ ﺷــﻤﺎل ﺷــﺮﻗﻲ ﺳــﻮرﻳﺔ...
وﺣﺮرت ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻃــﻖ ،وﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن
ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ« ،وزاد:
»ﻫﺬا ﻫــﻮ ﺧﻄﻨﺎ اﻷﺣﻤــﺮ ،وﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ذﻟﻚ« .وﻛﺸﻒ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ أن
»اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم ﻻ ﺗﺰال ﺟﺎرﻳﺔ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ« ،ﻛــﻮن اﻟﻨﻈﺎم »ﻣﺎ زال
ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺄن ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧــﻪ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎم  ،«2011وزاد» :وﻟﻬﺬا ﻳﺤﺘﺎج
)اﻟﻨﻈﺎم( إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻴﻔﻬﻢ
أن ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ وﻻ ﳝﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ«.

ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻬﺪﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻲ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺮﺩ ﺑﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ
ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ـ ﻭﻛﺎﻻﺕ:
أﻋﻠــﻦ وزﻳــﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ
اﳉﻤﻌﺔ أن ﺑﻼده ﺳﺘﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻔﺾ اﳊﻮار
ﻣــﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﻠــﺪ ﺣﻮل أﻧﺸــﻄﺘﻪ
اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ وﻧﻔﻮذه اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ »إﻟﻰ
ﻧﺘﻴﺠﺔ«.
وﻗــﺎل ﺟﺎن إﻳــﻒ ﻟﻮدرﻳــﺎن »ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻣﻄﻠﺒﺎن  ،أن ﺗﺘﺨﻠﻰ إﻳﺮان ﻋﻦ إﻧﺘﺎج
اﻟﺼﻮارﻳــﺦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ
إﻟﻰ ﺑﻌــﺾ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴــﻠﺤﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ،وأﻳﻀﺎ اﻟﻰ
اﳊﻮﺛﻴﲔ« ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وأﺿــﺎف أن إﻳﺮان »ﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜﻒ
أﻳﻀــﺎ ﻋﻦ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻋﺰع
اﻻﺳــﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﳌﻨﻄﻘﺔ«،
ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ ﲟﻮﺟــﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﺪوﻟﻲ
 2254ﺣﻮل ﺳﻮرﻳﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن
ﻫﻨﺎك »ﻗﻮات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.
وﺗﺎﺑــﻊ »أﻃﻠﻘﻨﺎ ﺣــﻮارا ﺻﻌﺒﺎ ﻣﻊ

إﻳــﺮان ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺴــﺘﻤﺮ ،وﻧﺤﻦ
ﻣﺴــﺘﻌﺪون ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸــﻠﻪ إﻟﻰ
ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﺻﺎرﻣــﺔ .وﻫﻢ
ﻳﻌﺮﻓﻮن ذﻟﻚ«.
وأﻛﺪ أن ﺑﺎرﻳﺲ ﺳــﺘﻜﻮن »ﺣﺎزﻣﺔ
ﺟــﺪا« ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﺣﻮل »إرﺳــﺎل
أﺳــﻠﺤﺔ ﻣﻦ إﻳــﺮان إﻟــﻰ اﳉﻨﺎح
اﳌﺴــﻠﺢ ﳊﺰب اﷲ« اﻟﺸﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن.
وأﺳــﻒ ﻟﻠﺘﺄﺧــﺮ ﻓﻲ ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌــﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ
أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻓﻲ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ .2018
وﻗــﺎل »ﻣــﻦ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﻤﻞ
اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨــﺮوج ﻣﻦ ﻫــﺬا اﳌﺄزق
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻓﻴﻪ«.
وأﺿــﺎف »ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻴــﻮم اﻟﻘﺒﻮل
ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮرﻳﺎﻟﻲ«.
وﺗﺎﺑﻊ »ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﳌﺄزق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،

ﻟﻮدرﻳﺎن
ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﻨﺎﻫــﺎ ﻟﻠﺒﻨــﺎن ،ﲟﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬــﺎ ،وﺣﻴﺎل اﳉﻴﺶ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧــﻲ اﻟﺬي ﻳﺒﻘــﻰ اﻟﻴﻮم رﻏﻢ
ﻛﻞ ﺷــﻲء اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﺘﻮازن
اﻟﺪوﻟــﺔ« .وﻓﻲ ﻧﻴﺴــﺎن ﺗﻌﻬﺪت

اﻷﺳــﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﲤﺮ ﻋﻘﺪ
ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺘﻘــﺪﱘ ﻫﺒﺎت وﻗﺮوض
ﻟﻠﺒﻨــﺎن ﺑﻘﻴﻤــﺔ  11,5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﺒﺎﻟﻎ اﺨﻤﻟﺼﺼﺔ أﺳﺎﺳﺎ
ﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﻰ ﲢﺘﻴﺔ ،ﻻ ﳝﻜﻦ ﺻﺮﻓﻬﺎ
ﻓﻲ ﻏﻴﺎب ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

ﺧــﻼل اﳌﺒﺎﺣﺜــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.
وأﺿﺎف أن ﺗﻬﺪﻳﺪات وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﺟــﺎن إﻳــﻒ ﻟﻮدرﻳــﺎن
»ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.
وأﻛﺪ ﻗﺎﺳــﻤﻲ أن إﻳﺮان ﺗﺴــﻌﻰ
دوﻣﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ واﻻﺳــﺘﻘﺮار ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘــﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻊ اﻷﺳــﻠﺤﺔ
اﳌﺘﻄــﻮرة واﻟﻬﺠﻮﻣﻴــﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴــﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ» ،ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار
اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﻮازﻧﻬﺎ«.
وﺟــﺎء ذﻟــﻚ ردا ﻋﻠﻰ إﻋــﻼن وزﻳﺮ
اﳋﺎرﺟﻴــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﺟــﺎن إﻳﻒ
ﻟﻮدرﻳﺎن أن ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻔــﺮض ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻃﻬﺮان
ﻓــﻲ ﺣﺎل ﻋــﺪم إﺣﺮاز ﺗﻘــﺪم ﻓﻲ
اﳌﻔﺎوﺿــﺎت ﺣــﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ إﻳﺮان
ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﺴﺘﻴﺔ.

ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﺣــﺬرت اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ
ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﻣﻦ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻣﺆﻛﺪة أن ﻃﻬﺮان ﺳﺘﻌﻴﺪ
اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻊ أوروﺑﺎ ﻓﻲ
ﺣﺎل ﰎ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳــﻢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﻲ ،اﻣﺲ اﻻول
اﳉﻤﻌﺔ :ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت
أوروﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺳﻨﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ أوروﺑﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻘﺪرات اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ »ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟﻘــﺪرات
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ اﳌﺸــﺮوﻋﺔ« ﻟﺒﻠﺪﻧﺎ وﻫﻲ
اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،ﻣﺸــﻴﺮا
إﻟــﻰ أن ﻃﻬــﺮان ﺗﺒﻨــﻲ ﻗﺪراﺗﻬﺎ
اﻟﺪﻓﺎﻋﻴــﺔ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻬﺪﻳــﺪات وﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺘﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة .
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن »اﻟﻘﺪرات اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ
اﻹﻳﺮاﻧﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض
وأﺑﻠﻐﻨــﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ

ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻛﻬﻨﻮﺗﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ

ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﻧﺌﻬﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ـ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ :
أﻛــﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﻣﺎﺗﻴﻮ
ﺳــﺎﻟﻔﻴﻨﻲ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب اﻟﺮاﺑﻄﺔ )ﳝﲔ
ﻣﺘﻄﺮف( ﻣﺠﺪدا ﹰ أن اﳌﻮاﻧﺊ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻐﻠﻘﺔ أﻣﺎم ﺳﻔﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺬ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
وﺗﻘﺘﺮب إﺣﺪاﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻘﻠﻴﺔ.
وﻛﺘــﺐ ﺳــﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻓــﻲ ﺗﻐﺮﻳــﺪة
»اﺳﺘﻔﺰاز آﺧﺮ وﺷــﻴﻚ :ﺑﻌﺪ ﲤﻀﻴﺔ
أﻳﺎم ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﳌﺎﻟﻄﻴﺔ ،ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺳﻲ
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ﻣﻬﺎﺟﺮا ﹰ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ«.
وأﺿﺎف» :أﻛﺮر أن ﻧﻬﺠﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻐ ﹼﻴﺮ وﻟﻦ
ﻳﺘﻐ ﹼﻴﺮ.
ﻟﻦ ﻳﻨــﺰل أﺣﺪ ﻓــﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ .ﻧﺤﻦ
ﻣﺴــﺘﻌﺪون ﻹرﺳــﺎل أدوﻳﺔ وﻃﻌﺎم

وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠــﺰم )ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ
ﻟﻜﻦ اﳌﻮاﻧــﺊ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ( ،ﹼ
ﻣﻐﻠﻘﺔ وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻛﺬﻟﻚ«.
وﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت زﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﻟﻮﻳﺠــﻲ دي ﻣﺎﻳﻮ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟــﻮزراء وزﻋﻴﻢ ﺣﺮﻛــﺔ ﺧﻤﺲ ﳒﻮم
)اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ( ،ﻓﻲ
اﻟﺴــﻴﺎق ﻧﻔﺴــﻪ داﻋﻴﺎ ﹰ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﻓﻜﺘــﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﺎﻳﺴــﺒﻮك« أن
»ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳــﻲ ووﺗﺶ« ﻏﻴﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ اﳌﺘﺠﻬــﺔ إﻟــﻰ ﺻﻘﻠﻴﺔ
ﺳــﺘﺤﻈﻰ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ،
ﻓﻲ ﺣــﺎل اﻟﻀــﺮورة ،ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟﺼﺤﻲ«.
وأﺿــﺎف» :أدﻋﻮﻫﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﺮﺳــﻴﻠﻴﺎ وإﻧــﺰال اﻷﺷــﺨﺎص ﻓﻲ
اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﹰ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻣــﻦ دون ﺟﺪوى ﻓﻲ اﳌﻴــﺎه اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ

ﻷﻳﺎم«.
وﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم ،أﻧﻘﺬت ﺳﻔﻴﻨﺔ »ﺳﻲ
ووﺗﺶ  «3اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ »ﺳــﻲ ووﺗﺶ«
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ 47 ،ﻣﻬﺎﺟﺮا ﹰ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳــﻮاﺣﻞ
ﻟﻴﺒﻴــﺎ وﺗﺒﺤﺚ ﻣﺬاك ﻋــﻦ ﻣﺮﻓﺄ آﻣﻦ
ﻹﻧﺰاﻟﻬــﻢ إﻻ أن ﻣﺎﻟﻄــﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴــﺎ
ﺗﺮﻓﻀﺎن اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮ.
وﻛﺘﺒــﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷرﺑﻌــﺎء اﳌﺎﺿﻲ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴــﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗــﻊ »ﺗﻮﻳﺘﺮ«،
»اﻟﻴﻮم اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻦ دون ﻣﺮﻓﺄ آﻣﻦ ﻟـ47
ﺷﺨﺼﺎ ﹰ ﻋﻠﻰ ﻣﱳ ﺳﻲ ووﺗﺶ.
وﻳﹸﺘﻮﻗﻊ اﺿﻄﺮاب ﺷــﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﺎﺻﻔﺔ .ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﱳ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﺒﺮد .ﻧﺤﻦ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ ﻣﻠﺠﺄ ،إﻟﻰ ﻣﺮﻓﺄ آﻣﻦ ﻓﻲ
أﺳﺮع وﻗﺖ«.
وﺗﻮﺟﻬﺖ اﻟﺴــﻔﻴﻨﺔ ﻧﺤــﻮ ﺻﻘﻠﻴﺔ
وﻫﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﹰ وﻓﻖ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﻼﺣﺔ،

ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺴــﺎﺣﻞ اﻟﺸــﺮﻗﻲ
ﻟﺼﻘﻠﻴﺔ ،ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﻣﻦ ﺳﻮء اﻷﺣﻮال
اﳉﻮﻳﺔ.
وﺑﻌــﺪ ﻇﻬﺮ أول ﻣﻦ أﻣــﺲ ﻗﺎﻟﺖ 20
ﻣﻨﻈﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ
»ﺳــﻴﻒ ذي ﺗﺸــﻴﻠﺪرن« و »ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻔــﻮ« و »أﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود«» :ﻧﻄﻠﺐ
ﻣــﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأوروﺑﺎ إﺣﺘــﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن
وإﻧــﺰال ﻫﺆﻻء اﻷﺷــﺨﺎص ﻓــﻮرا ﹰ ﻓﻲ
ﻣﺮﻓﺄ آﻣــﻦ« .وأﺿﺎﻓﺖ» :ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺴــﻼﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳــﺔ اﻷرواح
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻮاﺟﻪ ﻫﺆﻻء اﻷﻓﺮاد
ﻣﻌﺎﻧــﺎة ﺟﺪﻳــﺪة« .وﺗﺎﺑﻌــﺖ» :ﻋﻠﻰ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأوروﺑﺎ ﲢﻤﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻤﺎ
ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳊﻮادث ﻣﺄﺳﺎوﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮ وﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ«.
وﻗﺎل ﺳــﺎﻟﻔﻴﻨﻲ ﻋﺒﺮ »ﻓﺎﻳﺴــﺒﻮك«:
»أواﺻﻞ وﺳــﺄواﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺪود ﺑﻼدي وأﻣﻦ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
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ارتفاع أسعار النفط
بفعل أزمة فنزويال

نيويورك ـ رويترز:
ارتفعــت أســعار النفــط بفعــل القالقل
السياســية في فنزويال والتي تهدد بتقليص
معــروض اخلــام لكن اخملــاوف بشــأن تنامي
مخزونات الوقود األميركية ومتاعب االقتصاد
العاملي نالت من املعنويات.
وكانت الواليات املتحدة أشــارت يوم اخلميس
إلى أنهــا قد تفرض عقوبات علــى الصادرات
الفنزويلية بعد االعتراف بزعيم املعارضة خوان
جوايدو رئيســا مؤقتا هذا األســبوع ،مما حدا
بالرئيس نيكوالس مــادورو إلى قطع العالقات
مع واشنطن.
لكــن النــزاع التجــاري األميركــي الصيني
والتشاؤم حيال النمو االقتصادي العاملي كبحا
األسعار.
وختمت العقــود اآلجلة خلام برنت اجللســة
عند  61.64دوالر للبرميل مرتفعة  55سنتا مبا
يعادل  0.9باملئة .لكن برنت فقد  1.7باملئة منذ
بدء تداوالت االثنني ليتجه صوب أول خســارة
أسبوعية في أربعة أسابيع.
وحتدد ســعر التســوية لعقود اخلام األميركي
غرب تكســاس الوســيط عنــد  53.69دوالر
للبرميل بزيادة  56ســنتا أو  1.05باملئة .ونزلت
عقود اخلام نحو  0.2باملئة على مدار األســبوع
لتتكبد هي األخرى أول انخفاض أسبوعي لها
في أربعة.
وتوقعت آر.بي.ســي أوروبا أن تزيد أي عقوبات
أميركية حجــم تناقص اإلنتــاج املتوقع في
فنزويال إلى ما يقرب من مثليه.
وقالت ”اإلنتاج الفنزويلي سيتراجع مبقدار 300
إلى  500ألــف برميل يوميا إضافية هذا العام،
لكن مثل تلك اإلجراءات العقابية قد تزيد ذلك
النقص بعدة مئات اآلالف من البراميل“.
لكــن بعض احملللني اســتبعدوا احتمال فرض
عقوبات فورية.
وقــال جيــم ريتربوش رئيــس ريتربــوش اند
آسوشــيتس في مذكرة ”نعتقــد أن احتمال
فرض عقوبــات على الــواردات الفنزويلية هو
احتمال ضعيــف وإجراء أخير مــن املرجح أال
يحدث قبل أسابيع بل أشهر إذا حدث.
و”التطورات فــي فنزويال قد تؤخر على ما يبدو
االختبار الذي نتوقعه ملســتوى الدعم عند 50
دوالرا».

للوصول الى طاقة انتاجية تبلغ  140ألف برميل يوميًا

ّ
المحسن في مصفاة «بيجي»
النفط :انتاج البنزين
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة النفــط ،أمــس
الســبت ،املباشــرة باملرحلــة
الثانية من اعــادة اعمار وتاهيل
مجمــع مصافــي الصمود في
بيجــي للوصــول الــى طاقة
انتاجية تبلــغ  140الف برميل
يومياً.
وقــال وكيل الــوزارة لشــؤون
التصفية فياض حســن نعمة
في اثناء تفقده ملشــاريع تاهيل
مجمــع مصفــاة الصمــود
«بيجي» مبحافظة صالح الدين،
إن «املالكات الفنية في شركات
القطاع النفطي باشرت بأعمال
املرحلة الثانية من اعمال اعادة
االعمــار والتاهيل التي تتضمن
اعــادة تاهيل وحــدة الهدرجة
ووحدة حتسني البنزين ومصفاة
صالح الدين  1/و.»2
واضاف نعمــة ان «الوزارة تعمل
وتخطــط للبدء في تشــغيل
وحدتي الهدرجة وحتسني البنزين
نهاية شهر آذار املقبل ،وتابع ان
مصفاة صالح الدين ( )1سيكون
قيد التشغيل التجريبي نهاية
شهر حزيران املقبل».
واشار الى ان «الطاقة التكريرية
ملصافي الصمود ســتبلغ بعد
انتهاء اعمال املرحلة الثانية 140
الف برميل يوميا ً من املشتقات
النفطيــة والبنزين احملســن»،
مبينــا ً ان «الكميــات املنتجة
ستغطي احتياجات محافظات
صالح الديــن واالنبار ونينوى من
املنتجات النفطيــة ،فضالً عن

ذروة  7أشهر

تقـرير

أحد احلقول النفطية

توفير كميــات جيدة من الوقود
حملطــات الطاقــة الكهربائية
والقطاعات الصناعية االخرى».
واوضــح الوكيــل األقــدم ،ان
«الوزارة تعمل علــى زيادة وتيرة
الفعاليات اخلاصة باعادة االعمار
والتاهيــل للعودة الــى الطاقة
االنتاجيــة القصوى لشــركة
مصافــي الشــمال وبالتحديد
مصافي الصمود فــي بيجي»،

مشــيرا الى ان الوزارة ستقوم
باعمال املرحلــة الثالثة لتاهيل
اجملمع بعــد االنتهاء من املرحلة
الثانية.
واكد ،ان «تاهيــل هذه املصفاة
يحضــى باهتمــام احلكومــة
والســيد نائــب رئيس الــوزراء
لشؤون الطاقة وزير النفط الذي
يتابع تفصيالت مراحل التاهيل
يوميــا ً ووجه بتســخير جميع

منح نحو  4آالف اجازة تصدير
واستيراد في كانون األول

الذهب يسجل
الصباح الجديد ـ وكاالت:
قفــز الذهب أكثر من واحد باملئــة ليتجاوز ذروة
ســبعة أشــهر ويختــرق لفترة وجيــزة 1300
دوالر مــع هبــوط الدوالر قبــل اجتماع مجلس
االحتياطي االحتادي (البنــك املركزي األميركي)
األســبوع املقبل إذ من املتوقع على نطاق واسع
أن يبقي أسعار الفائدة من دون تغيير.
وكان الســعر الفوري للذهب مرتفعا  1.3باملئة
إلــى  1297.26دوالر لألوقيــة (األونصــة) بعد
أن المس في وقــت ســابق ذروة  1300.30دوالر
ليسجل أعلى مستوياته منذ  15حزيران .وكان
املعدن بصدد أفضل أداء أســبوعي له في أربعة
أسابيع.
وارتفعــت عقود الذهب األميركيــة اآلجلة 1.4
باملئة ليتحدد سعر التسوية عند  1298.10دوالر
لألوقية.
وقال فؤاد رزاق زاده احمللل في فوركس.كوم ”العامل
الرئيس الداعم للذهب هو تراجع الدوالر ،وسط
توقعات بأن يتوقــف مجلس االحتياطي مجددا
في دورة رفع أسعار الفائدة األسبوع القادم“.
وزاد البالديــوم ثالثــة باملئة إلــى  1360.50دوالر
لألوقية لكنه ظل بصدد أول انخفاض أسبوعي
له في خمسة أســابيع بخســائر واحد باملئة
منذ بداية األســبوع .كان املعدن سجل مستوى
قياســيا مرتفعــا عنــد  1434.50دوالر لألوقية
األسبوع املاضي بفعل انخفاض اخملزونات وتنامي
الطلب.
وارتفعــت الفضــة  2.3باملئة إلــى  15.66دوالر
لألوقية في حني تقدم البالتني  1.5باملئة مسجال
 813دوالرا ومتجها صوب أول صعود أســبوعي
في ثالثة أسابيع.

المالكات الفنية في
شركات القطاع
النفطي باشرت
بأعمال المرحلة الثانية
من اعمال اعادة
االعمار والتاهيل
التي تتضمن اعادة
تاهيل وحدة الهدرجة
ووحدة تحسين البنزين
ومصفاة صالح الدين
 1/و2

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجــارة منــح
الشــركة العامــة للمعارض
واخلدمــات التجاريــة العراقية
( )79إجازة تصدير و( )3877اجازة
استيراد لتجار وموردين عراقيني
خالل كانون االول املاضي.
وقــال مديــر عــام الشــركة
املهندس هاشــم محمد حامت،
ان "الشــركة قامت أيضا ً خالل
الشهر ذاته باصدار ثالث هويات
تصديــر وجتديــد (  )45هويــة
اســتيراد وتصديق( )23شهادة
منشأ" ،مضيفا ً ان منح اجازات
التصديــر كانت ملــواد غذائية
وكيمياويــة ومتنوعــة والتي
بلغــت اقيامهــا ( )129مليارا
و 219مليونــا و 445الفا و170
ديناراً.

من جانب اخر ،اشــار البيان الى
اســتمرار االقســام والشعب
االخرى في الشركة باجناز جميع
االعمال املناطــة اليها وتقدمي
اخلدمات للمواطنني وكال ً حسب
اختصاصه من خــال متابعة
تنفيذ العقود املبرمة وتصفية
قوائــم املشــاركني فــي دورة
معرض بغــداد الدولي وجميع
املعــارض املتخصصــة واعداد
خطة للمشاركات في املعارض
اخلارجية لعــام  2019واملوافقة
على معــارض جتارية شــاملة
واقامة ســوق جتاري للمنتجات
العراقية.
وذكــر البيــان ،ان الشــركة
املوافقــات
"اســتحصلت
االصولية ملشــاركة العراق في
معرض دبي اكسبو  2020واجناز

تقرير استبيان للمعرض الوطني
االول للجامعات ومعرض العراق
للبنــاء واالعمار واســتكمال
اخلطة الستراتيجية اخلمسية
للسنوات ( 2018لغاية .")2022
وأضــاف ،ان "الشــركة متكنت
من اعداد خطة تنفيذ البرنامج
احلكومــي اخلــاص بالنافــذة
الواحــدة وتزويــد وزارة التجارة
باملعلومات الشــهرية اخلاصة
بعمــل الشــركة لنشــاطي
االستيراد والتصدير" ،منوها ً الى
أنها "أجرت تطبيق معايير نظام
اجلودة ومتابعة ومعاجلة قرارات
املراجعــة االداريــة لالجتمــاع
التجريبــي االول ومفاحتــة
الشركات املانحة لشهادة االيزو
مــع معاجلة االهــداف اخلاصة
باالقسام".

األسهم األميركية تغلق مرتفعة
نيويورك ـ رويترز:
أغلقــت األســهم األميركية
مرتفعــة بعــد موجــة صعود
واســعة النطــاق مــع ترحيب
املســتثمرين بأنبــاء التحــرك
صوب إنهاء مؤقت ألطول إغالق

حكومــي فــي تاريــخ الواليات
املتحدة.
وبناء على أحدث البيانات املتاحة،
ارتفع املؤشر داو جونز الصناعي
 175.92نقطــة مبا يعــادل 0.72
باملئة ليصــل إلــى 24729.16

نقطة وزاد املؤشــر ستاندرد اند
بــورز  500مبقــدار  21.27نقطة
أو  0.80باملئة مســجال 2663.6
نقطة وصعد املؤشــر ناسداك
اجملمع  91.40نقطة أو  1.29باملئة
إلى  7164.86نقطة.

إمكانيات الوزارة بهدف اإلسراع
في إجناز عمليات التاهيل وتذليل
جميــع املشــكالت واملعوقات،
مثمنا ً جهود شــركات مصافي
الشــمال واملشــاريع النفطية
واملعدات الهندســية الثقيلة
وجميع اجلهات الساندة ومنها
وزارة الكهربــاء والقوات االمنية
التــي متكنت بجهــود املالكات
العراقيــة مــن اعــادة تاهيل

املصافــي بعــد اخلــراب الذي
خلفته عصابات داعش االرهابية
باجملمع».
واشــار إلــى «تصاعــد وتائــر
عمليــات وفعاليات شــركات
املشــاريع واملعدات الهندسية
وخطوط االنابيب بتاهيل واعمار
اخلزانات واملستودعات النفطية
في اجملمع وبناء وانشــاء خزانات
جديدة بدال من اخلزانات املدمرة».

وأكد ان «اجلهود مســتمرة على
مدار الساعة العادة اعمار هذا
اجملمــع الذي يســهم في تعزيز
االقتصاد العراقي».
يذكــر ان الوزارة اعــادت تاهيل
مصفاة صــاح الديــن  2/في
مجمــع مصافــي الصمود في
بيجي العــام املاضــي بطاقة
انتاجية بلغــت  47الف برميل
يوميا ً وصوال ً الى طاقة  70الف.

«النقد الدولي» يمهد
لمنح مصر  2مليار دوالر
الصباح الجديد ـ وكاالت:
أشــادت مديرة صنــدوق النقد
الدولــي ،كريســتني الغــارد،
باإلصالحــات االقتصاديــة التي
أجرتهــا الســلطات املصريــة
مشــيرة إلــى أنها ســتوصي
مبوافقــة البنــك ملنــح مصــر
الشــريحة الرابعة ،والتي تبلغ
ملياري دوالر ،من القرض اخملصص
للقاهرة والبالغ  12مليار دوالر.
وقالت الغارد ،فــي بيان إن مصر
وضعت عجــز ميزانيــة الدولة
على مســار نزولي وساعدت في
تقليص معــدل البطالــة إلى
عشــرة باملئة وهو أقل مستوى
منذ العام .2011
وأشادت الغارد بأ»التقدم الكبير»
الــذي حتققه مصر فــي مجال
اإلصالحات مــا أدي لتعزيز النمو
وخفض من البطالــة الى أدنى
معدالتها منذ العام .2011
إال أنهــا قالت إنّه «مــن املهم
البنــاء على التقــدم احملرز حتى
اآلن واملضي قدما في اإلصالحات
الهيكليــة التــي تســهل منو
القطــاع اخلــاص وخلــق فرص
العمل».
وأضافــت أن «فريــق موظفــي
صنــدوق النقد الدولي أنهى اآلن
التفاصيــل املطلوبــة» لتقدمي
االتفــاق جمللــس إدارة الصندوق

للموافقة عليه.
وســيجتمع اجمللــس التنفيذي
للصندوق خالل األسابيع املقبلة
ملناقشة املراجعة.
وبصرف تلك الشريحة ستكون
مصر قد حصلت على  10مليارات
دوالر من القرض ،من إجمالي 12
مليــار دوالر متفــق عليها على
مدار  3ســنوات في إطار خطة
مســاعدات كبيرة جرى اإلعالن
عنها في تشرين الثاني  2016في
مقابل إجــراء احلكومة املصرية
إصالحات جذرية في البالد.
وكانت وزيرة التخطيط املصرية،
هالة السعيد ،قالت ،إن اقتصاد
البــاد منا بنحــو  5.3باملئة على
أساس سنوي في الربع األول من
السنة املالية  ،2019-2018التي

بدأت في األول من متوز.
وذكــرت الوزيــرة في بيــان ،أن
أعلــى نســبة مســاهمة في
هذا النمو جاءت مــن قطاعات
الغاز واالتصــاالت والبناء وقناة
السويس.
وتراجع معدل التضخم في مصر
إلى أقل مســتوى في عامني في
حزيران ،بعد أن ســجل مستوى
قياســيا مرتفعا فوق  33باملئة
في متوز  ،2017عقب حترير ســعر
صرف اجلنيه في نشــرين الثاني
.2016
وبلغ معدل التضخم األساسي
في آب  8.83باملئة ،بينما سجلت
احتياطيــات النقــد األجنبــي
 44.419مليــار دوالر مقارنة مع
 36.143مليار قبل عام.

لي كه :اقتصاد البالد يتمتع بما يكفي من المرونة واإلمكانيات

الصين تؤكد إبقاء نموها في «نطاق معقول» خالل 2019
الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت وكالــة أنباء الصــن اجلديدة
(شــينخوا) عن رئيس الوزراء لي كه
تشيانغ قوله إن بالده واثقة متام الثقة
من أنها قادرة على إبقاء معدل منوها
االقتصادي في نطــاق معقول خالل
عام  2019بالرغم من التحديات.
وقــال لي خالل مناقشــة مع بعض
اخلبراء األجانــب العاملني في الصني
إن اقتصاد بالده ”يتمتع مبا يكفي من
املرونــة واإلمكانيات والقدرة الكبيرة
على النمــو ،خاصة في ظل ضخامة
السوق احمللية واملوارد البشرية الثرية
البالغة نحو  1.4مليار نسمة“.
وأضاف” :مــن ثم فإننــا واثقون كل
الثقة وقادرون متاما على إبقاء معدل
النمو االقتصــادي في نطاق معقول
بالرغــم مــن التحديــات واخملاطــر
املتعددة في .»2019
ومنا ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم
بنسبة  6.6باملئة في عام  ،2018وهو
أقل معدل منــو منذ عام  ،1990وذلك
وســط ضغوط من تراجــع الطلب

احمللــي والرســوم اجلمركيــة التي
تفرضها الواليات املتحدة.
ويتوقع محللــون تباطؤ منو االقتصاد
الصيني أكثر إلى  6.3باملئة هذا العام
مع استمرار تلك الضغوط.
وتباطأ اقتصاد الصني في الربع األخير
حتت ضغــط ضعف الطلــب احمللي
ورســوم جمركية أميركيــة مؤملة،
ليســجل خالل  2018أبطأ وتيرة منو
في نحو ثالثة عقود ،وســط مخاطر
تهدد االقتصاد العاملي.
وقــال املكتب الوطنــي لإلحصاء ،إن
ثانــي أكبــر اقتصاد فــي العالم منا
بنسبة  6.4%على أساس سنوي في
الربع األخيــر من تشــرين األول إلى
كانــون األول ،مقارنة مــع  6.5%في
الربع السابق ،وهي أبطأ وتيرة منو منذ
األزمة املالية العاملية.
وبذلك هبط معدل منــو الناجت احمللي
اإلجمالــي لعــام  2018إلــى ،6.6%
وهو أقل مســتوى له منذ عام 1990
انخفاضا من  6.8%بعد التعديل في
.2017
وتؤجج دالئل الضعــف املتزايدة في
الصــن ،التي ســاهمت بنحو ثلث

النمــو العاملــي في العقــد األخير،
اخملــاوف بشــأن اخملاطر التــي تهدد
االقتصــاد العاملــي وتضغــط على
أرباح شركات مثل أبل وكبار منتجي
السيارات ،وفق ما تنقل رويترز.
وتعــد أرقام منو االقتصــاد الصيني،
ّ
مقياســا لالقتصاد العاملــي ،وعلى
إثرها تتحدد اجتاهات عديد القطاعات
االقتصادية والسياسات املالية حول
العالم.
وتؤكد بكــن أن «أكبر تغيير جاء من
اخلــارج» ،وقال مدير املركــز الوطني
لإلحصاء نينغ جيجيه إن «كل العالم
قلق كثيرا من وجهة الوضع الدولي.
التغيــرات عديــدة مثــل العوامل
املقلقة».
وأضاف أن كل هــذا «يؤثر على ثاني
اقتصاد في العام تشــكل مبادالته
التجاريــة ثلــث إجمالــي النــاجت
الداخلي».
وتعهد واضعو السياســات مبزيد من
الدعم هذا العام للحد من خطر فقد
جماعي للوظائف ،في حني استبعدوا
فيضا مــن إجــراءات التحفيز التي
اعتمــدت عليها بكني في الســابق،

والتي كان لها دور في حتســن معدل
النمو سريعا ولكن خلف ديونا هائلة.
ويرى محللــون أن تباطــؤ االقتصاد
مرتبط إلى حد كبير باإلجراءات التي
اتخذتها بكني بخفض دينها الهائل،
ونصت على احلد من اإلقراض وخفض
نفقات مرتبطة ببنى حتتية.
ويتوقــع عدد مــن خبــراء االقتصاد
اســتمرار التباطؤ ،علــى األقل في
النصف األول من  ،2019وفق ما نقلت
وكالة الصحافة الفرنسية.
وســجل إنتاج املصانع زيادة مفاجئة
إلى  % 5.7من  ،5.4%وكان من النقاط
املضيئــة القليلة إلــى جانب قطاع
اخلدمات.
وأظهرت بيانات أخرى أن االستثمارات
ومبيعات التجزئة ما زالت تعاني ،في
حني ارتفع معدل البطالة.
وارتفعت االســتثمارات في األصول
الثابتــة  % 5.9في  ،2018وهي األبطأ
في  22عاما على األقل وسط حملة
للجهات التنظيميــة على التمويل
والديون األكثر خطورة ،التي ضغطت
على إنفاق احلكومات احمللية في أوائل
هذا العام.
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الصراع الثقافي في أوروبا اليوم
عمرو حمزاوي
ملخص :التورط في الصراع الثقافي
ّ
ال يستدعي صياغة برامج سياسات
محددة ،بل املطلــوب فقط هو رفع
الالفتات املناســبة والقرع املستمر
لطبــول جمــود وفســاد النخــب
التقليدية.
ما زلــت ،ومنذ عدت إلــى برلني في
ســبتمبر ايلــول  ،٢٠١٨أبحــث في
أســباب صعود اليمني املتطرف في
اجملتمعات األوروبية.
خالل األسابيع املاضية ،قرأت نصوص
حــوارات أجريــت مــع سياســيني
وبرملانيــني ميينيني ينتمون إلى أحزاب
حاكمــة (إيطاليا) وأخــرى معارضة
(فرنســا وأملانيا والســويد) ،وتابعت
مداخــالت إذاعيــة وتليفزيونيــة
للمتحدثني باسم اليمني املتطرف.
طالعت أيضا بعض الدراســات عن
طبيعــة القواعد الناخبــة لليمني
ومطالبهم االقتصادية واالجتماعية
والسياسية ،وعن حدود تعبير برامج
األحزاب اليمينية املتطرفة عن تلك
املطالب ،أردت أن أعــرف إن كان وراء
صعود كارهــي األجانــب ،ورافضي
اللجــوء ،والراغبني في تفتيت االحتاد
األوروبــي طيــف آخر من األســباب
غير اخلوف مــن الغرباء ،والقلق على
املكتسبات االقتصادية واالجتماعية
مــن اســتنزاف الالجئــني ،ورغبت
في التلمــس املوضوعــي واملبتعد
عن املبالغــة للتداعيــات الفعلية
لصعــود اليمــني املتطــرف علــى
املؤسســات الدميقراطية التي تدير
شئون األوروبيني منذ انتصف القرن
العشرين.
أوال ،تشــترك أحزاب اليمني املتطرف
فــي إطالقهــا لالتهامــات باجلمود
والفساد واالبتعاد عن الناخبني باجتاه
أحزاب اليمني واليســار التقليدية،
ويعبــر اليمينيون املتطرفــون هنا،
وكما تدلل استطالعات الرأي العام
في اجملتمعات األوروبية ،عن انطباعات
سائدة بني قطاعات شعبية واسعة

مقاهي ثقافية في اوروبا
لم تعــد تتحمل جمود برامج أحزاب
ميني ويســار الوســط في فرنســا
وأملانيا ورفضهم للتغيير أو فضائح
الفساد املتكررة التي ضربت النخب
السياســية التقليديــة اإليطالية،
مــن جهة ،يوظف اليمــني املتطرف
اتهاماته لألحــزاب التقليدية لكي
يجتذب تأييد ناخبــني بني الطبقات
العاملــة والفئات محــدودة الدخل
والتعليــم مــن البيــض األوروبيني
ســأموا رؤية ذات الوجوه في مقاعد
احلكم واملعارضة ويبحثون عن وجوه
جديدة تتحدث بلغتهم وتســتعمل
مفرداتهــم عند املطالبــة بإيقاف
تدفق األجانــب والالجئني أو احلد من
تدخل االحتاد األوروبي في السياسات
االقتصاديــة واملاليــة وسياســات
العمــل للدول األعضــاء .ومن جهة

أخرى ،يكتسب اليمينيون املتطرفون
طابعهــم الشــعبوي مــن خــالل
انتقاداتهم املســتمرة (بل وعدائهم
الصريــح) للنخب ويبــدون مبظهر
السياسيني والبرملانيني القريبني من
هموم ومطالب العمــال ومحدودي
الدخل من «السكان األصليني».
ثانيا ،تتشابه أحزاب اليمني املتطرف
في تبنيها خلطاب سياســي يوظف
املقــوالت القوميــة لصياغة رفض
صريح لوجود األجانب والالجئني من
غير البيض ولكيــان االحتاد األوروبي
بوضعيتــه الراهنــة ،الوطنيــون
اإليطاليــون ،القوميــون األملــان،
الدميقراطيون الســويديون ،اجلبهة
الوطنية الفرنسية ،مبسميات كهذه
يتقرب اليمني املتطرف من املشــاعر
الوطنية للبيــض األوروبيني اخلائفني

علــى ضيــاع «الهويــة األصلية»
جملتمعاتهــم ويســتخدم خوفهم
الجتذاب التأييد لبرامج سياســية
تدعو إلى إغالق أبواب أوروبا في وجه
األجانب والالجئني.
ومبســميات كهــذه أيضا يســجل
اليمــني املتطرف رفضــه النصهار
الــدول الوطنية والقوميات األوروبية
فــي احتــاد يدار مــن بروكســل وال
يســتطيع الناخبــون التأثيــر في
قراراته ،يزعــم اليمني املتطرف ذلك
متجاهــال للمكاســب االقتصادية
واالجتماعيــة الهائلة التي حققها
االحتــاد األوروبــي لشــعوب القارة
ومتناســيا لكــون الناخبــني فــي
اجملتمعــات األوروبية يشــتركون في
حتديد سياســات وقرارات االحتاد ،عبر
انتخاب حكوماتهم التي متثلهم في

االحتاد ،ومن خــالل انتخابات البرملان
األوروبي ،وهــي انتخابات مباشــرة
يصوت بهــا األوروبيون الختيار هيئة
تشــريعية متثلهم ،وذات صالحيات
واســعة ،بإغالق أبواب أوروبا في وجه
األجانــب والالجئني ،وبإغــالق أبواب
اجملتمعات األوروبيــة على قومياتها
البيضاء «األصلية» ،يســجل اليمني
املتطرف خروجه على توافق األحزاب
التقليدية في اليمني واليسار الرافض
لعزل القــارة األوروبية عن محيطها
اإلقليمي والعاملي ،واملتبنى لتعميق
التكامــل والتعــاون داخــل أوروبا.
وبينما أســفر تزايد أعداد الطارقني
ألبواب أوروبا عن انتشــار اخلوف على
ضياع الهويــة األصلية بني قطاعات
واســعة من البيض األوروبيني ،رتب
اخلروج البريطاني من االحتاد األوروبي

املزيد مــن الدعاية املضــادة لالحتاد
في أوســاط اليمني املتطــرف الذي
صــارت الكثير من أحزابــه تتحدث
صراحة عن مغــادرة االحتاد ورغبتها
في تنظيم اســتفتاءات شــعبية
مشابهة لالستفتاء البريطاني.
ثالثــا ،تظهــر اســتطالعات الرأي
العــام وكذلك دراســات تفضيالت
الناخبني وســلوكهم التصويتي أن
القواعــد الناخبــة لليمني املتطرف
لــم تعــد تــرى ال السياســة وال
املؤسســات الدميقراطيــة كمجال
للصــراع الســلمي بــني اليمــني
واليسار بشــأن قضايا مثل النظم
الضريبية ،وسياسات العمل واألجور،
وإعانات البطالــة ،والعجز والرعاية
االجتماعية والصحية والتعليمية.
جل ما يراه ناخبو اليمني املتطرف في

السياسة هو صراع ثقافي بني دعاة
فتح أبواب أوروبا لألجانب والالجئني،
وبــني املطالبني بإغــالق األبواب .بني
دعاة تبني قيــم عصرية حتض على
احلرية واملســاواة وقبــول اآلخر ،وبني
الباحثني عن إنقاذ مــا يرونه الهوية
األصلية ،واملتمسكني بفهم تقليدي
للقيــم الدينية املســيحية ،يرفض
على سبيل املثال زواج املثليني .صراع
ثقافي بني دعاة االنصهــار في احتاد
أوروبي تذوب بــه القوميات واللغات
ويتضامــن به األغنياء مــع الفقراء،
وبني القوميني املدافعني عن املشاعر
الوطنية واملطالبــني باحلفاظ على
القوميات داخــل أوروبا حتى وإن كان
ثمن ذلك ،اخلروج من االحتاد.
تفســر حقيقة أن ناخبــي اليمني
املتطــرف يرون السياســة كمجال
لصــراع ثقافي يؤيدون بــه من يرفع
الفتات إغــالق األبــواب والدفاع عن
الهويــة األصليــة واحلفــاظ على
القوميات داخل أوروبا ،تفســر هذه
احلقيقة محدوديــة اهتمام ناخبي
اليمني املتطرف بالبرامج السياسية
ألحزاب كاجلبهة الوطنية الفرنسية
وحــزب البديــل ألملانيــا وحــزب
دميقراطيي السويد واالئتالف اليمني
احلاكم اليوم فــي إيطاليا .فالتورط
في الصــراع الثقافي ال يســتدعي
صياغــة برامج سياســات محددة
بشــأن الضرائــب وســوق العمل
والرعايــة االجتماعية ،وال يســتلزم
التميز في األطروحات االنتخابية عن
املقوالت البســيطة التي يتداولها
الناس حول وجود األجانب والالجئني
والــدور الفعلــي لالحتــاد األوروبي.
املطلــوب فقــط هو رفــع الالفتات
املناســبة والقرع املســتمر لطبول
جمود وفســاد النخــب التقليدية،
واخلــوف من الغرباء وعلــى الهويات
األصلية والقيم التقليدية ،وضرورة
مواجهة االنصهار فــي احتاد أوروبي
يلغي القوميات.
مركز كارنيغي للشرق االوسط

طربوش» سياسي وغضاريف اقتصادية!
حسن البطل
في مقدور مح ّرر سياسي في وكالة
«وفا» الفلســطينية الرســمية أن
يكتــب ،على طاولتــه «الطربوش»
السياســي العربــي بشــأن راهن
املسألة الفلســطينية الصادر عن
«قمة» بيــروت الرابعة :االقتصادية،
التنموية االجتماعية!
محــ ّرر آخــر فــي وكالتــي األنباء
الكويتية والقطرية ،ســيكتب عن
مســاهمة البلديــن فــي صندوق
التكنولوجيا والرقمنة ،اذ سيساهم
البلدان ،مناصفة ،بنصف الصندوق
البالغة  200مليون دوالر.
رمبا ،محرر في وكالة األنباء الوطنية
اللبنانية ،ســيكتب عــن قرار قمة
بيروت في تســهيل عــودة املليون
ونصف املليون من الالجئني السوريني
إلى بالدهــم ،وكذلك خطــاب وزير
اخلارجية اللبناني ،جبران باسيل ،عن
ضرورة عودة سورية إلى مقعدها في

اجلامعة العربية.
ممّ تتشكل هذه اجلامعة ،التي اجتازت
عمرها السبعني؟ من  22دولة عربية،
لكــن الدول املؤسســة هي ســبع
دول ،ثالث منهــا أقصيت عنها ملدة
محدودة ،هي :مصر بسبب معاهدة
«كامــب ديفيــد» ،العراق بســبب
احتالله للكويت ،وســورية بذريعة
قمع النظام لشعبه.
هــذه الــدول الثالث هي «ســيبة»
العروبــة ،وعنها قال بــن ـ غوريون،
منتصف خمسينيات القرن املنصرم:
منعة إســرائيل ومســتقبلها في
تقويض هذه «السيبة»!
حتــى قمــة بيــروت ،عقــدت دول
اجلامعة ما مجموعــه  36قمة (22
اعتياديــة 11 ،طارئة ..و 3اقتصادية)
وستعقد القمة الرابعة العادية في
نواكشوط.
نعــرف أن القمة األولــى عقدت في
أنشــاص املصريــة وكانت بشــأن
ّ
لعــل جميــع القمم
فلســطني.

العربية ،على اختالف إطارها واكبت،
في بياناتها اخلتامية ،تطور املسألة
الفلسطينية ،رمبا باســتثناء قمة
عمان ،غير االعتياديــة ،لعام ،1987
ّ
حيث دعا رئيس وزراء العراق ،وقتذاك،
سعدون حمادي ،إلى «عقد التنمية»
العربيــة ،وكان جتاهلها للمســألة
الفلســطينية أحد أســباب اندالع
االنتفاضة األولى.
بدءا ً من قمــة الكويت االقتصادية،
في كانــون الثاني  ،2009عقدت دول
اجلامعة قمة كل ســنتني في ذلك
الشهر ،وستعقد قمة سياسية في
تونس خالل آذار املقبل.
كانت دول اجلامعــة قد أصدرت ،في
وقت ما« ،ميثــاق الضمان اجلماعي
العربــي» ،وطبق مرتني :خالل مطلع
ســتينيات القرن املنصــرم حلماية
اســتقالل الكويــت مــن مطامع
العــراق ..وجنحــت ،وفــي منتصف
ســبعينيات ذلــك القــرن ،عندما
شكلت اجلامعة قوات األمن العربية

لتهدئــة احلرب األهليــة اللبنانية..
وفشلت.
هل الحظتم بيانات اجلامعة والقمم
العربيــة ،ودوراتهــا االعتيادية ،منذ
فوضى «الربيــع العربي» بخصوص
ســورية وليبيا واليمــن ،حيث يدير
وسطاء أجانب مساعي التوفيق في
نزاعاتهــا الداخلية ،فــي حني تدعو
أميركا وإســرائيل إلى «ناتو عربي»
ضد إيــران ووكالئهــا .العروبة «دار
حرب»!
ّ
لعل جامعة إقليمية تشكلت قبل
حلــف «الناتو» وقبــل أول مداميك
اقتصاديــة أوروبيــة ،أســفرت عن
الســوق املشــتركة ،ثــم «االحتاد
األوروبي» تبدو فاشــلة على صعد:
أمنيــة (ميثاق الضمــان اجلماعي)
وسياســية (طموح نحــو نوع من
االحتــاد السياســي) واقتصاديــة
(السوق العربية املشتركة).
جامعة تضــم  22دولــة ،وفيها ما
ال يُحصى مــن العمــالت املتعددة

(حتى لتجمــع دول مجلس اخلليج
السداسية) ولكل دولة منها راياتها
الوطنية ،وجوازات سفرها اخلاصة..
وخالفاتها مع جاراتها.
ما زلنــا بعيدين عن حلــم املواطن
العربــي في حرية االنتقــال من بلد
عربي إلى بلد عربي آخر ،سواء بجواز
ســفره القطري ،فما بالــك بجواز
مشترك ،أو «فيزا شنجن» عربية!
حســناً ،إلى الصعيــد االقتصادي،
حيث التجــارة البينيــة العربية ال
تُقارن قياســا ً إلى التبــادل التجاري
اخلارجي لــكل قطر عربــي .وبينما
تستورد السعودية ،مثالً مبا يجعلها
الســوق األولى عامليا ً من األسلحة،
فــإن إعادة تســيير اخلــط احلديدي
احلجازي ،يبقى مشروعا ً على الورق،
بينما تخطط إسرائيل لتكون عقدة
هذا املشروع حالياً؟
فــي كل حــال ،ســتعقد القمــة
االقتصادية واالجتماعية اخلامســة
العام  2023في موريتانيا ،وســنرى

مدى التقدم في استراتيجية تنمية
عربية للعام  2030فــي مجال بناء
وتنميــة اجملتمــع العربي ،حســب
قرارات قمة بيــروت ،على أن نرى في
قمة تونس العادية أيــن وصلنا في
مسألة عودة ســورية إلى اجلامعة
العربيــة ،ومن ثم دور دول اخلليج في
إعمارها ،وإعمار ليبيا واليمن.
في العام  1987قدم سعدون حمادي
مشروعا ً لـ «عقد التنمية» العربية،
ولم يتحقق منه سوى القليل جداً.
قبل قمة بيروت طرحت الســعودية
برنامجــا ً شــامالً للعــام 2030
لنهضتها الكبيــرة في كل مجال،
بينما تســتنزفها حرب التدخل في
اليمن ،وخالفهــا مع العاصية قطر،
ومضاعفــات قضية اخلاشــقجي،
وصفقات السالح ،أيضاً ..ووساوسها
إزاء إيران.قمــة بيــروت طرحــت
اســتراتيجية لألعوام  2020ـ 2030
ســعيا ً الندماج اقتصاديــات الدول
العربية ،وخفض البطالة بنســبة

النصف ،وشؤون أخرى.
تســتطيع ليبيا والعراق مبواردهما
النفطية أن تعيدا بناء اقتصادهما،
إذا انتهــت نزاعاتهمــا الداخليــة
واخلارجية ..لكن من ســيم ّول إعادة
إعمار اليمن ،وخاصة اخلراب العميم
في سورية؟
للتذكيــر فقط ،فإن ســورية كانت
الدولــة العربية الفريــدة في توازن
فروعهــا االقتصاديــة ،ولــم تكن
مديونة إلى اخلارج ،أو إلى الصناديق
العاملية ،وخرابها كان نتيجة لتدخل
بعــض دول اخلليــج فــي حروبهــا
الداخلية.
باملناســبة ،غاب معظم القادة عن
قمة بيروت ،وحضرهــا أمير قطر؟!
صاحبــة معادلــة« :املــال حلماس
والهــدوء إلســرائيل»؟ كمــا يقول
سفيرها محمد العمادي!
ينشــر باالتفاق مع جريــدة األيام
الفلسطينية

تحويل الخروج البريطاني إلى احتفال بالديمقراطية
يانيس فاروفاكيس
أثينا
اآلن تخيــم حالــة مــن الســخط
واالســتياء ال نهاية لها على األجواء
في بريطانيا .ويسيطر اليأس والقنوط
على أنصار اخلروج من االحتاد البريطاني
وأنصار البقاء على حد سواء .ويسود
االنقسام في حكومة صاحبة اجلاللة
وفي حــزب العمال املعــارض بالقدر
نفسه.
وتعيــش اململكة املتحــدة حالة من
االنقســام العميق بني اســكتلندا
املغرمــة بأوروبا وإجنلترا املتشــككة
فــي أوروبــا ،وبــني املــدن اإلجنليزية
املؤيــدة لالحتاد األوروبــي (مبا في ذلك
لندن) واملدن الســاحلية والشمالية
املناهضة لالحتاد األوروبــي .وال يوجد
ســبيل لتوحيد الطبقــة العاملة أو
الطبقة احلاكمة خلف أي من خيارات
اخلروج املطروحة في مجلس العموم.
فهل من عجب أن يشــعر العديد من
البريطانيــني بالقلق واخلذالن من ِق َبل
نظامهم السياسي؟
مــن عجيــب املفارقات مــع ذلك أن
البريطانيــني ينبغي لهــم أن يرحبوا
مبأزق اخلــروج البريطاني احلالي ،برغم
أنه حافــل باخملاطر .منذ عــام ،1945
كانت املســألة األوروبية ســببا في
حجب ثمانية في األقل من األســئلة
األخرى األساسية لبريطانيا ــ بشأن
ذاتهــا ،ومؤسســاتها السياســية،

ومكانهــا فــي العالَــم .واآلن تدفع
قضية اخلروج من االحتاد األوروبي بكل
هذه األسئلة إلى الصدارة ،والسخط
السائد هو الشرط األول للتصدي لها.
الواقع أن اخلروج البريطاني رمبا يعمل
على متكني الدميقراطيــة البريطانية
من حل العديد من األزمات التي طال
أمدها في البالد .فأوال ،هناك املسألة
األيرلنديــة .على الرغم من تســوية
هــذه املســألة جزئيــا بالتوصل إلى
اتفاق اجلمعة احلزينة قبل جيل كامل،
فإن احلزب الوحــدوي الدميقراطي في
إيرلندا الشــمالية يعيد فتحها اآلن
بإصراره على أن اإلقليم ،الذي يشكل
جزءا مــن اململكة املتحــدة ،ال يجب
أن مييز بأي حال مــن األحوال عن ويلز
أو املقاطعــات احمليطــة مبدينة لندن
على ســبيل املثال .كمــا جرى إحياء
املسألة اإلســكتلندية .فبعد عامني
فقط من تســبب االستفتاء الفاشل
على االســتقالل في اســكتلندا في
عام  2014في انكماش القوميني ،جاء
االستفتاء لصالح خروج بريطانيا من
االحتــاد األوروبي في عــام  2016لكي
ينفخ أشــرعتهم بالرياح مرة أخرى.
هناك أيضا املسألة اإلجنليزية .فب ِفعل
انتقال سلطة رئيس الوزراء توني بلير
غير املكتمل أصبح اإلجنليز الشــعب
الوحيد في اململكــة املتحدة الذي ال
ميلك جمعية تشريعية أو برملانا خاصا
بــه ،األمر الــذي جعلهــم يعتمدون
على برملان وستمنســتر الذي يشعر
كثيــرون أنه ناء وغير ممثــل خملاوفهم

واهتماماتهم.
كما ميثــل اخلروج البريطانــي اختبار
إجهاد لنظــام األحزاب السياســية
الصارم الذي صيــغ على غرار النظام
االنتخابي الذي يكفل الفوز للحاصل
على أكثــر األصوات ،والــذي يجعل
املنافســة محصــورة بــني الالعبني
احلاليــني .ونتيجــة لهــذا ،أصبحت
األحــزاب البريطانية تعمــل وكأنها
احتادات احتكارية حتاول تنفيذ أجندات
متضاربة.
وأبرز اســتفتاء  2016مسألة تتعلق
بالدور الذي تلعبــه الدميقراطية في
السياسة البريطانية .فنظرا لألصوات
املتعالية التي تطالب بعقد استفتاء
ثان ،أصبح مــن األهمية مبكان ،عاجال
وليس آجال ،حتديد متى وكيف ينبغي
عقد التصويت الشعبي.
ولكن من الضروري أيضا معاجلة الدور
الذي تلعبــه الدميقراطية التمثيلية.
فقــد كشــفت مســألة اخلــروج
البريطاني عن أسطورة سيادة مجلس
العموم عندمــا أنكرت احلكومة على
البرملــان ،في إطار عمليــة اخلروج من
االحتاد األوروبي ،االضطالع بأي دور حتى
في حتديد كيفية نسخ تشريع االحتاد
األوروبي في قانون اململكة املتحدة.
كما أطلقت مسألة اخلروج البريطاني
إحباطا مكبوتا إزاء التقشــف ،والذي
اتخذ هيئة ذعر أخالقي بشأن الهجرة.
فقــد حجبت مســألة حريــة تنقل
الناس داخل االحتاد األوروبي الدور الذي
تلعبه تخفيضــات املوازنة احمللية في

احلد من اخلدمات العامة واإلســكان
االجتماعــي ،مما يجعــل ارتفاع حدة
كراهية األجانب أمرا ال مفر منه.
أخيــرا ،منــذ منتصــف ثمانينيات
القرن العشــرين ،في أعقاب تخريب
الصناعــة البريطانيــة املتعمد على
يد مارجريت تاتشــر ،اعتمد اقتصاد
اململكــة املتحــدة علــى «عطــف
الغرباء» .ولــم يكن أي اقتصاد أوروبي
أخر ،باستثناء إيرلندا ،في احتياج إلى
مثل هذه املبالغ الهائلة من رأس املال
األجنبي لتلبيــة االحتياجات .ولهذا
الســبب تعتمد بريطانيــا على كل
ما هو رخيــص :الضرائب املنخفضة،
واألجــور املنخفضة ،وعقود ســاعة
الصفــر ،والتمويل غيــر املنظم .وإذا
ِ
كانــت بريطانيــا راغبــة فــي جتاوز
الترويكا املتمثلة في املهارات املتدنية،

واإلنتاجية املنخفضة ،والنمو البطيء،
فيتعني علــى مواطنيهــا أن يعيدوا
النظر فــي مكانتهم فــي االقتصاد
العاملي .وميثل اخلروج البريطاني فرصة
رائعة للقيام بهذا ،وفي الوقت نفسه
إسكات األصوات التي تطالب باملزيد
من خفض األجور والضرائب وتخفيف
القيود التنظيميــة .مع تبقي حوالي
أسابيع قبل أن تغادر اململكة املتحدة
االحتاد األوروبــي كأمر واقع ،فإن أيا من
اخليارات الثالثة الرئيســية املطروحة
ــــ اخلــروج دون التوصل إلــى اتفاق،
واتفاق االنســحاب بني رئيسة الوزراء
تيريزا مــاي واالحتاد األوروبــي ،وإلغاء
املادة خمســني من أجــل البقاء في
االحتاد األوروبي ــــ ال يتطلب موافقة
األغلبية في البرملان أو بني الســكان.
وكل مــن هذه اخليــارات يولد أقصى
قدر من االســتياء :فاخلروج دون اتفاق
ميثل في نظــر الغالبية قفزة خطيرة
إلى اجملهول .ويصيب اتفاق ماي أنصار
البقاء بالفزع في حني يرى فيه أنصار
اخلروج وثيقة ال توقــع عليها إال دولة
مهزومة في حرب.
وأخيرا ،من شــأن التراجع عن اخلروج
أن يؤكــد على اعتقاد أنصــار اخلروج
بــأن الدميقراطية ال يُســ َمح بها إال
عندما تؤدي إلى النتائج املفضلة لدى
مؤسسة لندن.
وفقا للرأي الســائد في بريطانيا ،فإن
هذا املأزق مؤســف للغاية ،وهو يثبت
فشل الدميقراطية البريطانية .وأنا ال
أتفق مع أي من االفتراضني.

فإذا جرى إقــرار أي من اخليارات الثالثة
املتاحــة بنحــو مباشــر ،ولنقل في
استفتاء ثان ،فســوف تتفاقم حالة
االستياء ،وسوف تظل املسائل األكبر
التي تبتلي اململكة املتحدة بال إجابة.
الواقع أن عزوف البريطانيني عن تأييد
أي مــن خيــارات اخلروج فــي الوقت
احلاضــر يُ َعد مــن منظورهم عالمة
على احلكمة اجلمعيــة وفرصة نادرة
للتأقلم مع التحديــات الكبرى التي
تواجــه البالد وفــي ذات الوقت إعادة
النظر فــي عالقة اململكــة املتحدة
باالحتاد األوروبي .ولكــن الغتنام هذه
الفرصة ،يتعني على اململكة املتحدة
أن تستثمر في «حوار الشعب» ،الذي
يؤدي مبرور الوقت إلى «قرار الشعب».
ويجــب أن يتنــاول حــوار الشــعب
ســت قضايا :الدســتور البريطاني،
مبا في ذلك إنشــاء برملــان إجنليزي أو
جمعيات تشريعية إجنليزية إقليمية
متعــددة ،النظــام االنتخابــي ودور
االستفتاءات ،املســألة األيرلندية ،مبا
في ذلك احتمال السيادة البريطانية
األيرلندية املشــتركة علــى أيرلندا
الشــمالية؛ الهجرة وحريــة التنقل؛
االمنــوذج االقتصــادي الــذي تتبناه
بريطانيا ،وخاصة الدور الضخم الذي
يلعبــه التمويل واحلاجــة إلى تعزيز
االســتثمار األخضر في شــتى أنحاء
البالد ،وبالطبــع العالقة بني اململكة
املتحدة واالحتــاد األوروبي.لكي يكون
دميقراطيا ،البد أن يدور حوار الشــعب
في اجلمعيات التشريعية اإلقليمية،

وأن يؤدي إلى عقد مؤمتر وطني ،حيث
توضع قائمة خيــارات نهائية قبل أن
يترجمهــا مجلس العموم القادم إلى
أســئلة في اســتفتاء لتمكني قرار
الشعب بحلول عام  .2022وعلى هذا،
يتعني على حكومة اململكة املتحدة
أن تعمل على تأمني مدة انتقالية بعد
االنسحاب رسميا من االحتاد األوروبي
في التاســع والعشــرين من مارس/
آذار ،علــى أن تدوم هــذه الفترة إلى
أن يصبح بوســع الناس اتخاذ القرار
بعد ثالث ســنوات علــى األقل .خالل
املدة االنتقالية ،البد أن تظل اململكة
املتحــدة في االحتــاد اجلمركي لالحتاد
األوروبي والســوق املوحــدة ،مع متتع
مواطني االحتاد األوروبي بحرية التنقل
واحلقوق الكاملة في اململكة املتحدة.
ثم في عام  ،2022يستطيع الناخبون
أن يختــاروا بــني البقاء فــي االحتاد
اجلمركي والســوق املوحــدة ،واخلروج
الكامل ،والتقــدم بطلب للعودة إلى
االلتحــاق بعضوية االحتــاد األوروبي
كعضو كامل العضوية .عندما يعم
االستياء والسخط كما هي احلال في
بريطانيــا اليوم ،فالبد أن يكون الرهان
األفضل على تغليب الدميقراطية.
ترجمة :إبراهيم محمد علي
يانيس فاروفاكيس وزير مالية اليونان
األســبق ،وأستاذ علوم االقتصاد في
جامعية أثينا.
بروجيكت سنديكيت
www.project-syndicate.org
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محمد زكي ابراهيـم

دراسة

تجليات المناص في سرديات انمار رحمة اهلل ..
مجموعة عودة الكومينداتور أنموذجا
د.عمار إبراهيم الياسري

صناع الثقافة
ال يحتاج املــرء إلى جهد كبير ليكتشــف أن
املستشــرقني األجانب ،الذين أولــوا احلضارة
اإلســامية جل اهتمامهم ،عنوا عناية فائقة
باخملطوطــات العلمية ،املتناثــرة في مكتبات
العالم ،وأعجبوا أميا إعجاب مبا فيها من ابتكار.
فلم يوفروا جهدا ً من أجل إخراجها للنور ،ألنها
إرث عاملي ال يخص أمة دون ســواها ،أو بلدا ً دون
غيره ،كما هي حال العلوم في كل زمان ومكان.
يرجع سبب اهتمام هؤالء املستشرقني بالتراث
العلمي املكتــوب غالبا ً باللغــة العربية ،إلى
إميانهــم أن العلــوم الطبيعية هــي صانعة
الثقافة املشــرقية ،مثلما هــي صانعتها في
بقــاع العالم األخــرى .وهي التــي غيرت منط
احلياة وحفظت الناس ،وأوجدت ظروفا ً مناسبة
للعمل واخللق واإلبداع.
ولقــد دخل في روع الكثيريــن لدينا أن عناصر
الثقافــة احلقيقية تنحصر في الفنون واآلداب،
دون غيرها من املعارف اإلنســانية .وأن صانعي
الثقافة هم الشــعراء والروائيون واملسرحيون
والفنانــون التشــكيليون ورجــال اإلعــام
واملوسيقيون  ..فحسب.
غير أن هــؤالء جميعا ً لم يكونــوا قادرين على
إنتــاج عمل مــا دون جهــد تقنــي أو علمي.
ولعلهم كانوا سيظلون عاجزين عن إحداث أي
نقلة نوعية في الثقافة.
فلــوال الطباعــة ملــا كان بإمكانهم نشــر
الكتب أو إصدار الصحــف أو توزيع اإلعالنات.
ولــوال الكهرباء لتعذر عليهــم تقدمي أي عمل
ســينمائي أو تلفزيوني .ولوال وســائط النقل
لبقيــت النتاجــات الفنيــة حبيســة اخملازن
واملكاتب وورش العمل اخلاصة.
كما قدم احلاســب اآللي خدمة كبرى للثقافة،
مثلما قدم خدماته اجلليلة لكل صنوف املعرفة
األخرى .وجعل الثقافة املكتوبة واملســموعة
واملرئيــة تصل إلــى كل بيــت .فالثقافة قبل
ابتكار احلاســب هذا شئ ،وبعده شئ آخر .لقد
غير حياة الناس إلى الدرجــة التي باتوا معها
غير قادرين على االستغناء عنه في الليل أو في
النهار.
هنــاك ترابــط عضوي بــن مجــاالت احلياة
كافة .فبفضل إســهامات األطبــاء والعلماء
واملهندســن والصناع غدت احليــاة أجمل من
ذي قبل ،وباتت األعمال الثقافية أكثر انتشــارا ً
وتأثيرا ً من أي وقت مضى.
لقد أحصى بعضهم األوصــاف التي أطلقت
للتعريــف بالثقافــة فوجد أنهــا تزيد عن 60
تعريفاً .وهذا أمر غير مسبوق لكلمة مولدة لم
تعرفها العربية قبل عام  1927تقريباً .مثل هذا
االتســاع لم يكن ليحدث لو لم تتطور املعارف
اإلنسانية اخملتلفة وتتنوع فروعها إلى احلد الذي
بلغته اليوم.
وال بد أن الثقافة ستكون أعمق تأثيراً ،وأعظم
خطراً ،عندما تلتصق بحياة الناس .وســتكون
أكثر أهمية عندما تســعى إلى ملء أفئدتهم
وعقولهم بكل ما هو حديث وراق.
إن صناع الثقافة في كل مكان من العالم هم
الذين يحاولون تقدمي اجلمال واملتعة والذوق إلى
أفراد اجملتمع دون اســتثناء ،وهذا األمر يسهم
فيه اجلميع ،عماال ً وفالحني ومنظفني وطباخني
وأدبــاء وفنانني وكل فئات اجملتمــع األخرى .وال
شــك أن عمال ً جماعيا ً بهذا الشكل املبهر هو
ما مييز الثقافة عن سواها من األفعال.

شهد التجريب السردي نهايات القرن
املنصــرم اهتمام كبيــر باملتعاليات
النصية والعناوين والعتبات النصية
وما إلــى ذلك ،واملتعاليــات النصية
هي مجموعة من العالقات املتناظرة
واملرتبطة مــع املبنى احلكائي بصورة
داخليــة أو خارجيــة ،ومبعنى أخر ما
يجعل النص يشــتبك فــي عالقة
ظاهرية ضمنيــة أو خارجية ضمنية
مــع نصــوص أخــرى تســهم في
تشــكالته ،ســواء كانت هذه النص
مكتوبة او مسموعة او مرئية.
ويــرى (جيــرار جينــت) فــي كتابه
االطــراس أن املتعاليــات النصيــة
تتحدد في (التناص) ،املتناص ،املناص،
معمارية النــص) ،وهو بذلك أول من
أطلق مفهوم املناص على العتبات أو
النصوص املوازية.
أن التعريف الدقيــق ملفهوم املناص
 ،هــو عبارة عــن كل النصوص التي
حتيط بالنص األصلــي وترتبط معه
فــي منظومة بنيوية قارة ،وتتســق
معه بنســقني ،األول داخلي والثاني
إشــهاري خارجي  ،فالنسق الداخلي
يرتبــط بعناوين األغلفــة اخلارجية
والعناوين الداخليــة وصور األغلفة
واإلهداء والهوامــش والتظهير ،في
حني يرتبط النسق أإلشهاري اخلارجي
يرتبــط بعالقات النص مع اإلشــهار
الورقي واملرئي مــن صحف ومجالت
وإعالنــات وإذاعة وتلفزيون ووســائل
التواصل االجتماعي االلكترونية  ،ومما
البد ذكــره أن مفهوم املناص هو ذات
املفهوم املرتبط بالعتبات الســردية
أو النصوص املوازيــة ،لذا فأن عملية
اختالف التســمية ال تعني شــيئا،
فالناقــد املغربي (ســعيد يقطني)
يذهب مع مفهوم املناص في كتاباته،
في حســن يذهــب مواطنه (محمد
بنيس) إلى مفهوم النصوص املوازية.
ولو قمنا بتحليــل مجموعة القاص
(امنار رحمــة اهلل) عودة الكومينداتور
ونتوقف عنــد العنــوان الرئيس في

الغــاف اخلارجــي ونحــاول فهــم
مستوياته الداللية ،جند أن مصطلح
الكومينداتــور يعني فــي الالتينية
القائــد  ،وفي التراث املوســيقي هو
القائــد العائد مــن اجلحيم ليعاقب
جيوفانــي املعروف بغواية النســاء
كما يــرد فــي معزوفة املوســيقار
األملاني(موزارت) حسب ما ذكر القاص
ذلك في هامش متنه الســردي ،وقد
استخدم القاص هذه املفردة الغريبة
من اجل أن يترك اثــر صادم في وعي
املتلقــي يبقى شــاخصا معه على
امتداد اجملموعة من جهة ،ومنسجمة
مع النسق الغرائبي للمجموعة من
جهة أخرى .
إن عــودة الكومينداتــور هي إحدى
قصــص اجملموعــة التي تــدور حول
الديكتاتورية والغطرســة ،مما جعل
هذه الداللة املتناصة مع امليثولوجيا
ومــع موســيقى (مــوزارت) داللــة
شمولية ترتبط مع نصوص اجملموعة
كلها ،فالقســم األول من اجملموعة
تضمن قصــص العائــد وليلة ضاع
فيها الرصيــف والعراة واللعنة وهذا
ما حدث في املقبرة والســاهر وقتلت
عصفــورا مرتني والســحابة  ،وهذه
العنوانات الفرعية تشــي مبحموالت
العنــوان الرئيــس  ،فالضياع والعري
والقتــل واملقبــرة بنى ســطحية
ترتبط بالبنية العميقة التي يشــي
بهــا املعنى الداللــي للكومينداتور،
في حني تضمن القســم الثاني من
اجملموعة عــدة قصص جــاءت حتت
عنوان رئيــس هو قصص خطرة جدا،
إذن الزال شــاخص العنــوان الرئيس
ماثــا هنا ،ومــن عنوانــات قصص
القسم الثاني حكايات اجلندي املعلق
وسارق األطفال وعودة الكومينداتور
والصيــاد والســمكة واملتلصــص
وجمهورية بال معنــى وغيرها ،وهي
بذات احلمــوالت الداللية للقســم
األول ،ولكــن القاص حــاول أن يترك
لنا بصيص من األمــل في القصص
املتبقيــة مثل طفل وجــدار والبائع
املتجول وانظروا إلى التلفاز ،في حني
جاءت صورة الغالف على شكل كائن

غالف اجملموعة القصصية

غريب غارق فــي الفنتازيا ،فالعينني
غيــر املتوازنتني داللة علــى النظرة
الكونية غيــر املتوازنة التي خلفتها
الدكتاتوريات ،أما األيدي التي رسمت
بشــكل كبير غارق في الدماء كانت
تشــي بالوحشــية والقتل والدمار
التــي أفرزتها فلســفة التســليع
واالســتهالك ،والتي حتول اإلنســان
معها إلى وقود للمعارك قبل املصانع،
وقد أعتمد القاص في نهاية اجملموعة
على تظهير حمل شــهادات لثالثة
ســراد هم (وارد بدر الســالم وحامد

فاضل وعلي حســن عبيــد) قبالة
ناقد واحد هو (بشــير حاجم) ،كانت
شــهادة الســراد تتفق على دراسة
التجليــات الفلســفية والغرائبية
للمجموعة وكيف استطاع القاص
أن يوظفهــا بنجاح ،فــي حني حتدث
الناقد (بشــير حاجم) عن االشتغال
التقنــي واجلمالي الواعــي للقاص ،
والقاص ذهب إلى تغليب رأي السراد
على النقاد من حيث الكثرة ،ألنه مييل
إلى صناعة مشغل جمالي يحاور به
ممتهني الكتابة السردية ،وهنا ينتهي

احلديث عن النسق الداخلي.
أما النسق الثاني االشهاري اخلارجي،
فقد أشــتغل فيه القاص على فعل
القــراءة ،إذ يذهــب منظــرو الدراما
إلــى أن الفرق بني امللحمــة والرواية
وبني الدرامــا هو أن الدراما فعل اخلبر
في حــن أن الروايــة والقص عموما
هي خبــر الفعل ،وهنــا ولج القاص
فعــل األدرمة حينما قــام بتوظيف
– السوشــيال ميديــا -مثل الفيس
بوك واليوتيوب في إشــهار نصوصه،
ليقوم من خاللهــا بقراءة النصوص
علــى وفق البنــاء الدرامــي موظفا
اإللقاء بكل متفصالته مثل التهكم
والتعجب والغضــب والفرح مراعيا
في ذلك حتوالت احلــدث من املقدمة
املنطقيــة لألحــداث إلــى متظهر
الصراع فاشــتداده فاألزمات فالذروة
وصــوال إلــى االنفراج ،مســتخدما
املؤثرات السمعية في ذلك ،ولو تابعنا
نصه عــودة الكومينداتور املنشــور
فــي اليوتيوب والفيــس بوك جند أنه
استحضر موســيقى (موزارت) التي
حتمل ذات االسم موشجا ما بني التوتر
املوسيقي والتوتر الدرامي كي يصل
باملتلقي إلى أقصى مديات التماهي،
ومن خالل هذا النســق االشــهاري
نلحــظ أن القاص لم يشــتغل على
تســويق نصه فقط؛ بــل عمل على
خلق إشكالية جتنيسية بعد أن اخرج
بنية القصــة من برجهــا النخبوي
الكالســيكي إلى املتلقي الشعبي
بطريفة تفاعلية ،أي انه يســر على
املتلقي مهمــة التلقي وقدم له أداء
دراميا مع مؤثرات ســمعية وســط
فضاء تفاعلــي يتداخل به املنصوص
لــه مــع الناص مــن اجــل صياغة
نصوصية جديدة وهذا ما تسعى له
سرديات ما بعد احلداثة .
ومما تقدم نســتطيع أن امنــار رحمة
اهلل ميتلك وعي ســردي جتريبي فعال
ســاعده في ذلك حموالته املعرفية
بالســرد واملوسيقى والســينما وما
أحوجنا اليوم إلى مجربني حقيقيني
لكســر الرتابــة وامللل فــي البنية
السردية.
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قصة قصيرة

نادي الكتاب في كربالء يحتفي
بالشاعر عبد الحسين البريسم

محمد عواد

بحضــور جمع من مثقفي وادبــاء كربالء،
احتفى نــادي الكتاب في مدينــه كربالء
املقدسة بتجربة الشاعر البريسم ،وتوقيع
ديوانه اجلديد تاريخ اجلنــود اجملهولني ،قدم
االحتفال الروائي علي لفته سعيد ،معرفا
بالشاعر البريسم والديوان ":الكتاب صدر
دار الصواف للطباعة والنشر صدر الديوان
الثامن للشــاعر عبد احلســن البريسم
بواقــع  80صفحة من القطع املتوســط.
وضم الديوان أكثر مــن  40قصيدة جديد
كتبت في عام  ،2018وقال البريسم “اغلب
قصائد ديوانــه تتحدث عن الواقع العراقي
وحتدياته ،فضال عن هموم الشاعر احلياتية”،
مضيفــا “ان قصائــد الديــوان جميعها
قريبة الى نفســي واخص بالذكر قصيدة
“تاريخ اجلنود اجملهولني” التي جتسد معاناة
العراقي وحروبه املستمرة” .مؤكدا ان “هذه
القصيدة ترجمــت الى اللغــة الصربية
ونالت اجلائزة الذهبية في مهرجان الشعر
العاملي في بلغراد” .يقول الشاعر في بعض
ابياتها:
في سبعينات القرن املاضي
كانت بوصلة احلرب تشير شماال
تأخذ اجلنود حطبا لدفء اجلبال
وتعزف موسيقى عسكرية
اناشيدها جماجم

اللقاء االول :كان للجسد حكاية.
اللقــاء الثانــي :هدأت وطأة اجلســد
لتترك شيء للحرف.
اللقــاء الثالــث :كان ســاحل البحر
شاهدا ً على ما دار بينهم.
طولهــا الفــارع ،بيــاض محياها ،له
وقع عليــه ،رفعت خصلــة هاربة من
شــعرها املنســدل على كتفها كإنه
الليل ،ازاحته ،وتوســدت كتفه قائلة
بصــوت حزيــن ،كان جســدي مرفــأ
للعابرين واملسافرين كنت ال احسهم،
كانوا كغيوم الشــتاء كئيبة محملة
بأمطار سوداء ،منهم من ذرف الدموع
لتبريــر انتكاســة ،اخفاقة ،بعضهم
كان الزمن يؤرقــه بل يجعله مجنونا،
واخــرون كانــوا يكتفــون بالنظر الى
وجهي ويتغزلون به.
صمته ال يقطعه سوى تدافع املوجات
الــى نهاياتها احملتومــة ،ادارت عنقها
املرمري باجتاه وجهه السارح بعيدا مع
زرقة البحر ،وهي جتمع شتات نفسها
املمزقة ":ال تقل لي ملاذا فعلت ،جسدي
لم يؤرقني ،لم يتعبني ،ولكن للبطون
اخلاوية ثمن ،قد يكــون باهظاً ولكنه
مشــبع ،هل تســمعني؟ مال رأســه
عليها ،تكلــم بصوت يشــوبه احلذر
والهــدوء ،ال يعنيني كل هــذا ،بوحك

الى يارا

جانب من اجللسة

يذكر ان الشــاعر البريســم حاصل على
شهادة الدبلوم 1990وحاصل على شهادة
في االعــام احلديــث من جامعــة جورج
واشــنطن ،عضو احتــاد االدبــاء والكتاب
العراقيني منذ عام  1986وعضو احتاد االدباء

بقــدرات نقدي ٍة واعي ٍة .ففي هذا
ٍ
البــاب وعبــر فصولــ ِه ومتون ِه
َّ
املدشــنة مــن قبلهــا،
نلمس
ُ
الفائــق
د
اجله
مدى
املبذول من
ِ
ِ
ِ
تعالقات تلــك املتون
فــك
أجل
ِ
ببيئاتهــا التاريخية وحواضنها
الدينية والطائفيــة واملذهبية،
لتغدو ســرودًا خالصــ ًة لوج ِه
الدرس العلمي ،فتشتبك معها
ِ
بأســلح ِتها النقدي ِة ،مشرِّح ًة
بناها ومفككــ ًة رؤاها ،واضع ًة
إياها في مرتبتها الالئق ِة بها في
العربي.
السرد
مدماك ًّ
ّ
إ َّن موســوعة الدكتــورة نادية

العرب وله عدة دواوين شعرية آخرها ديوان ”
تاريخ اجلنود اجملهولني” .ترجمت قصائده الى
اللغات االنكليزية والكوردية والفارســية
والصربيــة وترجمــت قصيــدة انتخابات
الشهداء لالسبانية من الديوان نفسه.

من اعمال سلمان البصري

الصادق توبة لك ،يارا اســمعيني ،قد
اكون منتشيا بلحظة اللقاء ،باملكان،
انت امــرأة جعلتني استشــعر
بــكِ ،
البــكاء،
زمن
فــي
الفرح
وصنعت من
ِ
القهر حلظة عابرة في محطات حياتي
التي اكتوت بالكثير.
اريحي ذاكرتك املنهكــة ،واقفلي باب

محطتك ،فقــد آن لي أن اترجل واكون
اخــر العابريــن ،ولنترك لشــفاهنا ان
تقول ان هناك قصة جميلة لم تكتب
بعد.
نهــض ،نفــض الرمــال من مالبســه
اعطاها يده ،عيناهــا مبتلة بالدموع،
ارمتت بني احضانه ليتوقف الزمن.

كتب
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( لقاء العمر)

مذكرات الرئيس جالل طالباني
رحلة ستين عام ًا من التكية الى قصر السالم

تضع "الصباح اجلديد" بــني يدي القارئ الكرمي
ما ميكــن أن يوصف مبذكــرات للرئيس الراحل
جــالل طالبانــي ،وتتميز املذكــرات وهي عبارة
بوح متصل لألســتاذ صالح رشــيد ،بأنها
عن ٍ
صــورة مفصلة بل تشــريح سياســي ملرحلة
حاسمة في تاريخ العراق تشمل السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات وحتى يومنا هذا.
ــرف عــن مام جــالل من
وعلــى عكــس ما ُع ِ
دبلوماســية ونزوع نحو التســويات التي عرف
بها خــالل ثماني ســنوات من جلوســه على
مقعد رئاســة اجلمهورية العراقية ،فأنه على
العكس من كل ذلك يدلي بــآراء في غالبيتها
إشكالية ،ونحن ال نتحدث عن املعلومات وسرد
املعطيات التاريخية لعالقته بصدام حســني
وفرقــه اخملتلفــة للتفاوض مع االكــراد ،بل أنه

يتجاوز الى العالقة مع إيران وســوريا والواليات
املتحــدة وبقيــة األطراف التــي كان لها متاس
مع امللف العراقــي في مراحله اخملتلفة ،لكننا
نتحــدث عــن اآلراء املتعلقة بالشــخصيات
التي رافقته خالل مرحلــة بناء االحتاد الوطني
الكردستاني وتشكيله للبؤرة السياسية في
اعقاب عام (1975م) وهزميــة الثورة الكردية أثر
اتفاق اجلزائر بني الشاه وصدام.
وتشــكل املذكرات إنارة معمقة للطريقة التي
اتبعها مــام جالل فــي معاجلتــه للتحديات
واحللول التــي خرج بها لتجاوزهــا ،ولكنها ال
تخلو ً
أيضــا من اضاءة البعد الشــخصي ملام
جالل مما يســاعد في نهاية املطــاف الباحثني
السياســيني واملواطنني على حد سواء العرب
يجر
واالكــراد علــى االطالع على أســرار لــم ِ

التطرق اليها في املاضي.
وغني عــن القول أننا في "الصباح اجلديد" نع ّد
هذه املذكرات شــهادة تاريخية من شــأنها أن
تستكمل املشهد السياسي العراقي الراهن،
وهي تنطــوي على مفاجــآت وطرائف ال ميكن
ألحد من خــارج الدائرة الضيقــة ملام جالل أن
يطلع عليها.
"الصبــاح اجلديــد" ســوف تنشــر القســط
األساســي من هذه املذكــرات ،وهي ال تتحمل
مســؤولية أي آراء قــد تنطــوي علــى بعــض
القسوة هنا وهناك ،وستحاول تخفيفها بقدر
اإلمكان ،ونأمل أن يتجاوب الساسة الكرام في
كردســتان وفي الفضاء العراقي من خالل هذه
العملية ويســهموا بدورهم فــي إضاءة بقية
املشهد.

إعداد :صالح رشيد
ترجمة :شيرزاد شيخاني

إجتماعات باريس و دبلن

أيضــا "وحدث ما توقعــه بإتصالنا،
إستعادوا مناطقهم وإستفادوا من
تكتيكاتهم السابقة".
كل الرفاق كانوا متفائلني حول عودتنا
املبكرة ،وقال املال بختيار"أعتقد بأن
هذه ســتكون أقصر نكبــة حتل بنا،
وســتكون نهضتنا أســرع نهضة
بتاريخ اإلحتاد الوطني".
وجاء ســاالر وكوســرت واملالزم عمر
و قالــوا "لنضــع خطــة محكمة
لتحرير مناطقنا ليس باسلوب حرب
العصابات ،بل بحــرب جبهوية كما
خططنا لذلك".

* تدخلــت قــوى كرديــة و عربية و
أجنبيــة عدة للوســاطة بينكم و
بني البارتي لوقــف القتال ،ملاذا لم
تنجــح تلك الوســاطات ،و من هو
الطــرف الرافض لإلســتجابة مع
تلك النداءات؟
 نحن كإحتــاد وطنــي وافقنا علىجميع النــداءات والدعــوات لوقف
القتال ،وخاصة حني جاء وفد اميركي
ضم اليسترماكفيلد وروبرت دويتش
ووافقنا على جميع شروطهم ،ولكن
جماعة البارتــي رفضوا وأصروا على
إخالء أربيل مهمــا كان الثمن .وكان
البارتــي مدعومــا في ذلــك الوقت
من إيران وتركيــا معا ولذلك تعنتوا
ورفضوا نــداءات الســالم ،ومن غير
االميركان تقدمت أحزاب كردستانية
أخــرى مببــادرات ومقترحــات ،و
البرملانيــون جميعــا أعلنوااإلضراب
وقبلنا مطالبهــم ،و جميع األحزاب
إلتقت بي في أربيل و أعطيتهم ورقة
بيضاء موقعة مني ليملوا ما يردون،
لكن البارتي رفض كل ذلك أيضا!
* في ذلك الوقت ســنحت أمامكم
فرصتــان كبيرتان لوقــف القتال،
األولى إنعقاد مؤمتر باريس ،و الثانية
إجتمــاع دبلــن ،ملــاذا لــم تنجح
تلــك اجلهــود أيضا و مــن يتحمل
مسؤولية فشلهما؟
 لقد وقعنا فعــال إتفاقا في باريسوتوصلنــا الــى حلول مرضيــة لنا
جميعا ،ولكن البارتي سلموا نسخة
من ذلك اإلتفاق سرا الى تركيا ،وكان
إفشاء هذا الســر قد أزعج الرئيس
فرانسوا ميتران ،ألنه أوصانا مسبقا
بأن ال نكشف مضمون اإلتفاق حتى
يأتي مســعود وجالل الــى هنا في
باريــس ويوقعان اإلتفــاق بحضوره.
ولكن مســعودا لم يــأت وتذرع بأنه
ال يســتطيع أن يســافر عبر تركيا
أو ســوريا ،وال يعــرف كيــف يذهب
عبر إيــران ،فإقترحت عليه أن نذهب
ســوية لكنه رفض .لم يــرد البارتي
توقيع اإلتفاق وإنكشــاف حقيقته
أمام اجلميع وحتمله مسؤولية إدامة
االقتال ،ولذلك رفض مسعود أن يأتي
و يوقع اإلتفاق بنفسه.
توصيف حزب العمال الكردستاني
* وملــاذا فشــل إجتمــاع (دبلــن)،
وهو جهد دولــي مهم للتدخل في
الصراع و وقفه؟
 في دبلن حصل إتفاق ،ولكني أعتقدبأننــا أخطأنــا ،وأحتمل مســؤولية
هــذا اخلطأ لقد طلبــت منا اميركا
و بريطانيــا و تركيــا أن نصف حزب
العمال الكردســتاني بـ(مجموعة
إرهابيــة) .وبالطبــع كان البارتــي
يقــول ذلك بــل وأكثر حــني يصفه
بأنه (عدو الكــرد) أيضا ،وطبعا نحن
رفضنــا ذلك ،وبحســب التعليمات
التي تلقاها نوشــيروان منا لم يقبل
بتوصيــف احلزب املذكــور باإلرهاب.
وأغرونا االميركان بوعود كثيرة ،وقالوا
ومعهم بريطانيا وتركيا "إذا توصلتم
الى إتفاق مع البارتي ســنعطيكم
نصــف مــوارد إبراهيــم اخلليــل،
وسننشــيء مركزا قرب (سيلوبي) و
نوزع املوارد بينكــم و البارتي و بقية
التركمان واآلشوريني" .ولكننا رفضنا
عرضهم ،ولألسف رد هذا احلزب على
موقفنا القومي هذا بالهجوم علينا
الحقا.
رئاستي البرملان و احلكومة
بني مام جالل و البارزاني
* قبــل إنــدالع القتــال الداخلي،
كانت األعمــال املهمــة تنجز من
قبل البرملان و احلكومة مبوافقتك و
مسعود البارزاني ،فلماذا لم تتوليا
أنتما املســؤولية مباشــرة يكون
أحدكمــا رئيســا للبرملــان و أالخر

تقييم املعارك
*حسب معلوماتنا شــكل اإلحتاد
الوطنــي جلنة لتقييــم أحداث 31
آب ،فهل متت محاســبة املقصرين
في تلك النكبة؟
 -ال ..لم يحاسب أحد.

كوسرت رسول

مسعود بارزاني

نحن كإتحاد وطني وافقنا على جميع النداءات والدعوات لوقف
القتال ،وخاصة حين جاء وفد اميركي ضم اليسترماكفيلد وروبرت
دويتش ووافقنا على جميع شروطهم ،ولكن جماعة البارتي
رفضوا وأصروا على إخالء أربيل مهما كان الثمن.
رئيسا للحكومة؟
 لم يرض البارتي بذلك ،فقد طرحناهذا املقترح علــى البارزاني وقلنا له
"أي مــن املنصبــني تختارهما نحن
مســتعدون للموافقــة" ،وحاولت
أن أبرهن ذلك فعليــا وليس من وراء
الســتار ،وقلت بأننــي راض بأي من
املنصبني يخصصونه لي.

للبارتي عالقات قدمية و مستمرة مع
النظام العراقي ،ولألســف من أجل
تثبيت ســلطته كان على إستعداد
ألي شــيء ،فلم يتردد عن أية خطوة،
مرة مع اإليرانيــني ،وأخرى مع تركيا،
وأخيرا مع اجليش العراقي فلســان
حالهم يــردد دائمــا "البارتي ليس
وسيلة ،بل هو هدف".

* أثناء القتال تعطل البرملان ،ولكنه
كان موجــودا ،فلماذا لم يســتطع
اإلحتاد الوطنــي أن يجمع كتلته و
بعض املستقلني و آخرين من كتلة
البارتي لكي يستمر البرملان مبهامه
كما فعل ذلــك البارتي بعد أحداث
 31آب 1996؟
 لم نكن نرد أن نستفرد بالبرملان وإالكان بإمكاننا ذلك ،فاإلحتاد حني كان
في أربيل أبــدى  15من أعضاء كتلة
البارتي إســتعدادهم للمشــاركة.
وأٌقولها للتاريخ بأن كوســرت إقترح
علينا ذلك وقال "هناك خمسة عشر
عضو منهم وخمسون منا وخمسة
من اآلشوريني يكون العدد  70عضوا
وهذا يحقق األغلبية فلنفعل البرملان
وليستأنف نشــاطه" .ولكن رفاقنا
اآلخرين قالوا "ان هذا األمر سيكرس
إنقســاما يدوم لألبد ،و ســيغضب
البارتي ولــن يتصالح معنــا ثانية،
دعونــا نحافظ على وحــدة الصف
الكردي وال نفرقــه" .أعتقد بأننا لم
نكن دقيقــني بهذه املســألة أيضا
وأخطأنا ألنــه كان يفترض أن نأخذ
مبقترح التفعيل.

* وهــل كانــت لديكــم أيــة دالئل
و براهــني علــى وجــود عالقة بني
مســعود البارزانــي و النظــام
العراقي؟
 كما قلت لك آنفا لم يتردد البارتيللحظــة من جلب اجليــش العراقي
إلحتــالل كردســتان ،هنــاك بعض
املسائل سأرويها لك هنا ،كنا نعلم
بأن اجليش العراقي سيهجم ،فقبل
اســبوع من قدومه كنا نعرف بأنهم
ســيأتون مبســاعدة قوات البارزاني،
وفي األساس نحن لم نخف من قوات
البارزاني ألنهــا حاولت مرارا أن حتتل
أربيل ففشلت ،حتى أن وفدا برئاسة
الدكتــور محمــود و معــه بعض
األجانب جــاءوا الى أربيــل و إلتقوا
مبسعود البارزاني لبذل جهود السالم،
ورأوا بأعينهم فشــل قوات البارتي
حني حاولت شــن هجومها الكبير
على املدينة بقصد إحتاللها ،وكيف
تكبدوا خسائر فادحة و إنهزموا ولم
يحققوا هدفهــم ،وأصابتهم تلك
الهزميــة باليأس والضعــف ولذلك
جلئوا الى اجليش العراقي .ويروي طارق
عزيــز في كتابه "أن مســعود طلب
منهم املساعدة وأخبرهم بأن أربيل
أصبحت حتت قبضــة اإليرانيني ،وأن
جــالل واإليرانيني يســعون للقضاء
عليه ،ولذلك طلب مســاعدتهم و
أخبرهم أيضا بأن املعارضة العراقية
مجتمعة فــي أربيــل وتعمل على
التخطيط إلسقاط النظام العراقي
والقضاء عليه".

أحداث  31آب 1996
* أحــداث  31آب كانت نتاج القتال
الداخلــي ،ما أســباب وقــوع تلك
الكارثــة و جلوء مســعود البارزاني
الى صدام حســني إلرســال قوات
حرسه اجلمهوري إلحتالل أربيل؟
 هذا ســؤال على مسعود البارزانيأن يجيب عليه بنفسه ،ولكن حسب
رأيي فإن جماعة البارتي لوحوا مرارا
بهذا التهديد ،حتى أن األستاذ هاني
الفكيكي سأل مســؤوال كبيرا من
البارتي مــا إذا كانــت األزمة حتتاج
أن يتدخــل املؤمتر الوطنــي العراقي
للوســاطة بــني اإلحتــاد و البارتي؟
فأجابه ذلك املسؤول الكبير "ما يحل
املشكلة إال دبابات أبو عدي"! و كان

* مادمتم تعرفون كل ذلك ،ملاذا لم
تتـــخذوا إحتياطاتكــم و تضعوا
خطة للدفاع عــن أربيل كي التقع
بهذه السرعة بأيديهم؟
 قبل هجــوم اجليش العراقي حتدثناالى االميركيني فوعدونا بأنهم سوف
يتدخلون إذا تقدمت القوات العراقية
وقالوا سنضربها ،ولذلك إعتقدنا بأن
املهاجمني سيتعرضون لضربة و بأننا

سنســتولي على أسلحتهم ،وعلى
أساس تلك الوعود وضعنا خطتنا.
دور اميركا بأحداث  31آب
* هــذا يعني أنكم حســمتم األمر
و عرفتــم بنوايا البارتــي و اجليش
العراقي و قدومهم إلحتالل أربيل؟
 نعــم كنــا نعرف موعد وســاعةهجومهم ،ولذلك إتخذنا إحتياطاتنا
بجميع احملاور ،ولكن على أســاس أن
الضربــة االميركية قادمــة ،ولذلك
بنينا خطا للدفاع أمام قوات البارتي،
وآخــر أمام تقدم القــوات العراقية،
وقلنا إذا تدخلت اميركا وقصفتهم
بالطائــرات فبالتأكيــد ســتنهزم
القوات العراقية .حتى أننا خططنا
لتحريــر قضاء (مخمــور) أيضا من
أيدي السلطة العراقية ،وكان خطأنا
القاتــل هو تصديق موقــف اميركا
دون أن نحســب احلساب إلحتماالت
عدم حصــول الضربة ،ولــو تأكدنا
بــأن اميركا لن تضــرب لكان ميكننا
حينها أن نضع خطط بديلة أقوى مما
وضعناها .لقد كان بإمكاننا أن نوزع
قواتنا بشكل يضمن جتميع أفضلها
مبحور (قوشــتبة  -بيســتانة) لصد
هجمــات النظام ،ثــم إخراج جميع
قواتنا من مركــز مدينة أربيل و نقل
مكاتبنا و مقراتنا ،و وضع األسلحة
الثقيلة خارج حدود املدينة .وقبل يوم
واحد من الهجوم حتدثت من مقري بـ
(قالجواالن) مع روبرت بليترو الذي كان
ممثال الميركا فقال لي "أطمئن بأننا
ســنضربهم ونحن نراقبهم جيدا"،
حتى أنه أضاف "يجــب أن تفرح ألن
العراق ســيتدخل ،فهذه ســتكون
فرصة جيدة لنا لنؤدبهم".
* يعنــي كل هــذه التطمينــات و
الضمانــات االميركيــة أوقعتكم
باخلطأ؟
 خطأنــا كان تصديــق تلك الوعودفعلى األقل كان علينا أن نحســب
احلســاب لــكل اإلحتمــاالت و هذا
ما لــم نفعلــه ،وأقولهــا للتاريخ،
بأن كوســرت إقترح علينــا أن ننقل
مقراتنا الى خــارج أربيل ،ولو إلتزمنا
مبقترحه ملا وقعت كل تلك األشــياء
بأيديهــم ،وكنــا سنســيطر على
رقعة واســعة من األرض إبتداءا من
(كلك ياســني اغا) مرورا الى ناحية

(قوشتبة) و وزعنا فيها أعداد كبيرة
من البيشــمركة ،ولــو أعدنا هؤالء
جميعا الــى داخل املدينــة لكانت
الكفــة ســترجح لنــا ،ألن املعارك
داخل املدن ســهلة بالنســبة لنا و
أكثــر أمانا من حــرب اجلبهات التي
تتحكم بها حركة الدبابات و املدافع
و صواريخ الكاتيوشا ،ولو فعلنا ذلك
ملا إحتجنا الى كل هذا العدد الكبير
من البيشمركة ودفعهم لألسر ،بل
كنا نستطيع أن ننسحب بهدوء من
املدينــة ،ولكن ما خرب علينا الوضع
وأفشــل خطتنا هي وعــود اميركا
الزائفة بالرد.
* وملاذا تراجعت اميركا عن و عودها
برأيــك و إختــارت احليــاد في تلك
املواجهة؟
 ال أعرف األسباب ،ولكن دعني أضعأمامك تصوراتي بعدة نقاط:
األولــى :لم تكن من ســمات اإلدارة
االميركيــة بعهد الرئيــس كلنتون
التدخــل فــي الصراعــات و احلروب
اجلانبيــة ،وكانت سياســتهم تركز
على (اإلحتواء) فحســب ،وخصوصا
فــي تعاملها مــع العــراق ،ولذلك
بــدال مــن التحــرك واإلنتقــام من
النظام وجهوا صاروخني الى بنايتني
مهجورتني ،هذا املوقف لم يكن في
صاحلنا.
الثانيــة :قالوا بأن هــذه احلرب هي
بني قوتني كرديتــني الدخل لنا فيها،
فإحداها تدعــو القــوات العراقية
ملساندتها ،وخاصة ان العراق كشف
بشكل رســمي أن مسعود البارزاني
هو مــن طلب من (الســيد الرئيس)
إرســال قواته لتحرير أربيــل ،وتذرع
االميركان بهذه احلجة.
ثالثا :في ذلك الوقت كان جنم الدين
أربكان هو رئيس وزراء تركيا ،ويقال أنه
لم يسمح بإستحدام قاعدة إجنرليك
ضد العــراق ،ألن أربكان كانى يتمنى
أن يطــرد اإلحتاد الوطنــي من أربيل،
وكانت سياسة حكومته تقضي في
تلك الفترة بدعم مســعود البارزاني
لإلســتيالء على أربيل ،خاصة وأننا
أتهمنا بالصداقة و التعاون مع حزب
العمال الكردســتاني ،وقد يأتي يوم
وتســلط األضواء فيــه على بعض
اجلوانــب املظلمــة واخلفيــة لتلك
املواقف وما حدث وملاذا تغير املوقف
االميركي بغتة وحصل ماحصل..

إنهيار قوات بيشمركة
اإلحتاد الوطني
* بعد إحتالل أربيل من قبل اجليش
العراقي وقوات مســعود البارزاني
إنهارت قوات اإلحتاد الوطني وجلأت
الى املناطــق احلدودية ،هــل لنا أن
نعرف أسباب هذا اإلنهيار السريع
لقواتكم؟
 ال..لــم تكن الفتــرة قصيرة ،فقدصمدت قواتنا داخل أربيل ومحيطها،
ولكــن اإلنهيار كان بســبب أخطاء
بعــض القــادة العســكريني ،فقد
فشــلوا في تأمني إنسحاب منظم،
وكان هنــاك إثنــان من قــادة قوات
البيشــمركة لن أذكر إســميهما،
أرســلناهما الــى (رانيــة ورواندوز)
لتنظيم إنســحاب قواتنــا هناك،
لكنهما هربا الــى احلدود ولم ينفذا
األمر .وهناك قادة آخرون لم يسحبوا
قواتهم ،وإال كان باإلمكان جمعهم
خطوة بخطــوة في الســليمانية،
ولكن هؤالء القادة تركوا البيشمركة
يهيمون على وجوههم بعد أن هربوا
الى احلدود.
* وهــل كنــت تتوقع هــذا اإلنهيار
الســريع لقوات اإلحتاد وجلوئه الى
احلــدود ،و باملقابل هــروب البارتي و
عودته الى أربيل؟
 بالنســبة إلنهيــار قواتنا واللجوءالى املناطق احلدودية لم أكن أتوقعه،
فلو إلتزمت تلــك القوات بخططنا
وإنسحبت بشكل منظم لم يحصل
ما حصل ،بل على العكس كنا نقدر
أن نحمي السليمانية أيضا وننطلق
من هنــاك .مع ذلك فقد كنت أتوقع
أن نعود بهذه الســرعة وأشهد على
ذلك روبــرت بيلترو الــذي كتب في
مقال له "إتصلت بجــالل طالباني
(كنت فــي ناوزنك حينهــا) ورجوته
أن اليعــاود القتال ويحــل خالفاته
مــع البارزانــي باحلــوار والتفاهــم
وأبديت له إســتعدادنا للوســاطة
حلل املشــكالت" .ولكني رديت عليه
"إســمعني جيدا ،لقد حتدثت إليك
ســابقا فخدعتني ،وهــذه املرة لن
أســمع كالمك ،نحــن اآلن جاهزون
وسنهجم وسنســتعيد مناطقنا
عندهــا تعالــوا أنتــم للوســاطة
وحلــوا املشــكالت" ،ويقــول بلترو

*وملــاذا لم يحاســب املتســببني
بالهزمية؟
 لسببني:األول :كانت احملاسبة ستطال بعض
القيــادات ،ولم يكــن الوقت مالئما
حينذاك حملاسبتهم أو طردهم.
ثانيــا :كانــت املســألة متعلقــة
بالتكتالت احلزبية ،فلم نرد أن نغلب
كتلة على أخرى.
معركة عاصفة الثأر
* في بداية تشــرين الثاني من عام
 1997شــنت قوات اإلحتاد الوطني
هجوما واســعا ضد قوات البارتي
أســماه بـ(عاصفة الثــأر) ملاذا لم
ينتصــر اإلحتاد في ذلــك الهجوم،
وملاذا ساعت تركيا قوات البارزاني؟
 أوال ليــس صحيحــا أن اإلحتاد هزمفي تلــك املعركة ،بل حقــق نصرا
كبيرا ،فكل املناطــق التي خططنا
لإلســتيالء عليهــا حررناها بظرف
ســاعة واحدة من بــدء الهجوم ،مبا
فيها (تلة حمد اغا) التي تشرف على
مقر قيادة مسعود البارزاني من أعلى
قمة جبل سفني.
أما ملــاذا لم نكمــل العملية ،فألن
األتراك تدخلــوا .ففي اليــوم األول
إتصل بي ديفيد ويلش مســاعد وزير
اخلارجية االميركي لشــؤون الشرق
األدنى وقال "شيريك بيل معي على
اخلــط ويقــول لي أطلــب من جالل
أن يوقــف تقدمــه" .وكنــا حينها
على وشــك إحتالل (سري رش) املقر
الرئيســي للبارزاني ،بعــد أن إحتلنا
جبل سفني املشــرف على املنطقة،
ورجانا أن ال نتقدم نحو (سري رش) ألن
املشكلة ستتعقد أكثر ،وقال ويلش
"أتعهد لك بأن أحل املشــكلة وفق
اإلتفاقات السابقة".
مــن جانبهــا أرســلت احلكومــة
العراقيــة خبــرا يقول"مســعود
بالبارزاني إستجار بالرئيس ،و (سري
رش) هــي ملكنا ،و يرجــوك الرئيس
بأن التتقدم نحوها ،ألننا ســنضطر
الى الدفاع عنها ،و النريد أن نشترك
في القتــال مرة أخــرى ألنك تواجه
حاليا األتراك ولذلك نرجوك أن الحتتل
(سري رش)؟ وبسبب ضغوطات تركيا
و رجاء االميــركان و طلبات احلكومة
العراقية توقفنا عند ذلك احلد ،رغم
أن هــذه الوقفة كانــت من الناحية
العســكرية خاطئــة ،ولكــن من
الناحية السياســية لم يكن هناك
بد .وفي اليوم التالي وبعدها تدخلت
الطائرات التركية في القتال و أحلقت
بنا خسائر فادحة مبنطقة (خليفان)،
فأحرقــت العديد من ســياراتنا كي
يقطع الطريق علــى تقدمنا ،وكان
التحليــق يجري بشــكل يومي ،ثم
تقدمت الدبابات التركية وبعدها جاء
اجلنود األتراك ليشــاركوا في القتل،
ولوال تلك القوات كنا نســتطيع أن
نحقق نصرا كبيرا ،فقــوات البارتي
كانت منهارة متاما.
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ناقوس خطر يطرق أبواب االسر العراقية

مراهق عراقي ينتحر بسبب لعبة «بوبجي«
جميع الفئــات العمرية ،وخاصة
الشباب وتعد الوجه اآلخر للعبة
احلوت األزرق».
وتابــع ان «هذه اللعبــة تبدو في
ظاهرها بسيطة ،لكنها لألسف
تســتعمل أســاليب نفســية
معقدة حترض علــى إزهاق الروح
من خالل القتــل ،وجتتذب اللعبة
محبي املغامرة وعاشقي األلعاب
اإللكترونية ألنها تستغل لديهم
عامل املنافسة حتت مظلة البقاء
لألقوى ،وقد رصد قســم متابعة
وســائل اإلعالم باملركز أخبارا ً عن
حاالت قتل من مســتعملي هذه
اللعبة ،وقد نهانا اهلل ســبحانه
عن ارتكاب أي شــيء يهدد حياتنا
وســامة أجســامنا وأجســام
اآلخرين فقال تعالــى( :وال تقتلوا
أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما)،
وقال (وال تقتلوا النفس التي حرم
اهلل إال باحلق)».
وأضاف« :خلطورة املوقف ،وانطالقا ً
من دور مركز األزهر العاملي للفتوى
اإللكترونية الرائد في إرشاد الناس
إلى مــا فيه خيرهم ،وحتذيرهم مما
فيــه ضررهم ،يحــذر من خطورة
هذه األلعــاب ويهيب بالســادة
العلماء والدعاة واملعلمني بضرورة
نشــر الوعي العام بخطورة هذه
األلعــاب علــى الفــرد واجملتمع،
وتأكيــدا ً على حرمة هــذا النوع
من األلعــاب ،خلطورته على الفرد
واجملتمع يحرم مركز األزهر للفتوى
هذا النــوع من األلعــاب ويهيب
بأولياء األمــور وكل الفاعلني في
اجملتمــع واجلهات اخملتصة إلى منع
هذا النوع من األلعاب».

اعداد  -زينب الحسني:
«بوبجــي «  لعبــة إلكترونيــة
سرقت عقول الشباب وتركيزهم
واســتولت علــى حياتهــم
الشخصية وبعض من أموالهم.
فهي لعبة تلخص واقعا ً يتأرجح
بني اإلدمــان والهــرب من جهة
والتسلية واملرح من جهة أخرى.
ومهما كثرت النظريات وأساليب
الشرح ،يبقى الواقع واحدا ً وهو أن
جيل الشباب مهد ٌد على أصعدة
عــدة إن كان مــن جهــة ثقافة
ّ
الســاح أو األفكار التيتُزرع في
داخله حول اللجــوء إلى املعارك
واحلروب لتحقيق نشوة االنتصار
انطالقا ً منغريزة البقاء.
وقد ســببت هذه اللعبة الكثير
من املشكالت على صعيد العالم
العربــي خصوصــا ً فــي العراق
ومصــر ،وكانــت وراء العديد من
حــاالت القتــل واالنتحــار ،وفي
احملاكم جنــد اعدادا ً اليســتهان
بهــا مــن الشــباب يتواجدون
هناك لغرض إجــراءات الطالق اذ
كانت هذه اللعبة أحد االســباب
الرئيسة للطالق.
واللعبة ،عبارة عن معارك متعددة
يشــارك فيها العبون مختلفون
من شــتى أنحــاء العالــم عبر
اإلنترنت ،وفــي كل مباراة يهبط
 100العــب إلى خريطــة مملوءة
باألدوات واألسلحة اخملتلفة ،ومن
ثــم يقاتلون بعضهــم البعض
حتى ميوت اجلميع وينجو شخص
واحد أو فريق واحد.
انتحار مراهق عراقي
وأعلنــت مفوضيــة حقــوق
اإلنســان في العــراق أن مراهقًا
من محافظة بابل ،انتحر بسبب
لعبة بوبجي ( )PUBGاإللكترونية،
وأبدت قلقها من تنامي «األفكار
الهدامة» بني أوساط الشباب في
البالد.
وقال زيــدان العطوانــي ،عضو
مفوضيــة حقوق اإلنســان في
العراق (مؤسســة رسمية تعنى
بالدفــاع عــن حقوق اإلنســان
وترتبــط بالبرملــان) « :وردنا وقوع

معلومة:

لعبة بوبجي
حالة انتحار لــدى أحد املراهقني
( 17عاماً) من أبناء محافظة بابل
نتيجة تأثــره بفعل لعبة بوبجي
بحسب تصريحات عائلته.
وأضاف ،في بيان ،أن «هناك ضرورة
إلعداد الدراســات وحتديد أسباب
مثــل هذه احلــاالت املؤديــة الى
احلاق الضرر بالشــباب العراقي،
وأكــد على ضــرورة إيجاد احللول
املناسبة».
وطالــب العطوانــي العائــات
العراقية بزيــادة مراقبة أوالدهم
وتوفيــر البدائــل الترفيهيــة
املناســبة لهــم ،واحلــرص على
انتشــالهم مــن دوامــة مواقع
التواصــل االجتماعــي واأللعاب
اخلطيرة واملشبوهة.
وأثارت لعبة «بوبجي» جدال كبيرًا
في الكثير من البلــدان العربية،
ومنها العــراق ،في اآلونة األخيرة
بعد أن تســببت في العديد من

مشكالت اجتماعية.
مختصون يحذرون منها
ويحــذر مختصــون فــي علمي
النفــس واالجتماع مــن خطورة
اللعبة املثيــرة للجدل بوصفها
حترض على العنف والقتل.
جاءت نظــرة علم النفس لتؤكد
أن «لهــذا النــوع مــن األلعاب
خطــورة كبيــرةألنهــا جتعــل
اإلنسان يهرب من واقعه ليعيش
في عالم آخر بعيدا ً من احلقيقة.
فال يــدركدائما ً الفرق بني العالم
احلقيقــي والعالــم االفتراضي
الذي تعرضــه اللعبة» ،على وفق
ما شرح االختصاصيون في علم
النفس ألن لهذه اللعبة خطورة
كبيرة علــى املراهق ألنها توهمه
بأن أساليب العنف هي الطريقة
الوحيــدة للدفاع عــن النفس،
«وكأن العنــف هــو الوســيلة

للوصــول الى الهدف املنشــود
وإلغــاء اآلخر أمــر طبيعي» .وأن
PUBG  ومايشابهها «جتعل الفرد
يلجأ إلــى العنف حلــل نزاعاته،
كأن االذية أصبحت أمرا ً إعتيادياً،
وتصبح بذلك ردات فعله عصبية
كما يصبــح منعــزال ً اجتماع ًيا
ويتفاعل مع آلة ويعيشفي عالم
خيالي » .وشــددت علــى أن هذه
األلعاب تؤثر في مستوى الطالب
املدرســي كما ميكن أن تؤديإلى
االدمانّ ،
وحذرت من أن «استعمال
الســاح في هذه اللعبة يشجع
الفرد علىاســتعماله في احلياة
الطبيعية».
يُذكر أن منظمة الصحة العاملية
حــذرت فــي دراســات ،مــن أن
إدمان األلعــاب اإللكترونية ميكن
تصنيفه كمرض مزمن حاليا ً يؤدي
إلى اضطــراب الصحة العقلية
لعــدد كبيــر من مســتعمليه،

الصدق يجعل الحياة أكثر إمتاعًا من الكذب
متابعة الصباح الجديد:
توصلــت دراســة حديثة ،إلــى أن هناك عدة
أســباب للكذب ،منهــا أن معظم الناس في
الواقع يكذبــون ليكونوا أشــخاصا ً لطفاء،
فمثالً نقــول لزميلنا في العمــل إن طريقة
تصفيف شــعره اجلديــدة رائعــة ،وهي في
احلقيقة ليست كذلك.
ولفتت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن القليل
من الكذب يجعل من احلياة أكثر سعادة ،إال أن
الصدق قد يكون ممتعا ً أكثر مما نعتقد ،كما أن
كذباتنا البيض الصغيرة متنع سعادتنا.
وخلصت دراسة حديثة إلى أن  60%من الناس
ال يســتطيعون إكمال  10دقائق من احلوار من
دون الكذب ،عــاوة على أن هؤالء الذين كذبوا
بلغ متوســط عدد كذباتهــم  3كذبات في
هذه الفتــرة الصغيرة فقط بحســب موقع
“ ،”incفيما كشفت دراسة أخرى أن الشخص
االعتيادي يكذب في األقل مرة واحدة في اليوم.
وشددت نتائج الدراســة على أن التخلي عن
الكذب يؤثــر علينا بالفعل ،الفتــة إلى قيام
فريق من جامعة شيكاغو بإجراء سلسلة من
التجارب التي طلبت من املشاركني أن يكونوا
صادقني بوحشــية ،ومن ثم قارنوا توقعاتهم
للتجربة بالواقع.
فمثــاًُ ،طلِب مــن أفراد إحــدى اجملموعات أن
يحافظــوا على صدقهم الكامــل ملدة  3أيام

وأن يتكلموا عن جتربتهم .أما مجموعة أخرى
فقط ُطلِب منهــم أن يجروا محادثة صريحة
عن مواضيــع صعبة مع صديــق مقرب في
الوقت الذي تابعها فيه العلماء باخملتبر.
واكتشــفت هذه الدراســات أنــه في جميع
التجــارب توقع األفــراد أن الصدق ســيكون
تواصله أقل إمتاعا ً وأقــل اجتماعي ًة مقارنة
بـــما هو عليه فعلياً ،وهذا يتوافق مع دراسة
حديثة أخرى اكتشفت أن التعبير عن االمتنان
يعد أقــل إحراجا ً وغرابــ ًة وأكثــر تقديرا ً مما

لقطة

االزهر يحرمها
وأصدر مركز األزهــر للفتوى في
وقت ســابق علــى صفحته في
فيــس بــوك بيانا ً حــذر فيه من
خطورة ممارسة لعبة  ،pubgوذلك
بعــد أن كانت الدافــع وراء عدة
جرائم قتل.
وأشــار املركز في بيانــه إلى أنه
«تابع ما نشر عبر وسائل التواصل
االجتماعي مــن ألعاب تخطف
عقول الشباب خاصة وكثيرا ً من
أفراد اجملتمع ،وجتعلهم يعيشون
عاملا افتراضيا ً يعزلهم عن الواقع،
وتدفعهــم بعد ذلك إلــى ما ال
حتمد عاقبته ،ومن ذلك ما انتشر
مؤخرا ً من لعبة تدعى ( )pubgوما
مياثلها .وتســتهدف هذه اللعبة

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

االتصاالت تنفي حجبها
من جانبــه نفى وزيــر االتصاالت
نعيم ثجيل الربيعــي ،نية الوزارة
حجب لعبة ‹ ›PUBGفي العراق.
وقــال الربيعي إنه ‹ليس لدينا نية
حلجب لعبــة البوبجي في الوقت
احلالي ،وما نشــر بشــآن ذلك هو
شائعات ليس إال›.
وكانــت صفحــات علــى مواقع
التواصل االجتماعي ،تناقلت أنباء
عن عزم الوزير اجلديد حجب لعبة
“ ”PUBGفي البالد ،وســط رفض
شعبي كبير لهذا اإلجراء.

كلمات متقاطعة

أفقي

عامودي

 .1أول قبلة للمسلمني  oيوضع التاج فوق
رأسي
 .2جزيرة في احمليط الهادي.
 .3تنقرها فتسمع هدير الصوت  oيحتاج
 .4نسمات  oابتعدا
 .5في الشعر  oأغب وأشرب
 .6وحــدة قياس الطاقة  oمن أســاليب
اخلط العربي
 .7نصــف ولــول  oمعناه كثيــر البركة
واليمن
 .8من انواع اخلشب  oمجهز مواد ملوضوع
معني
 .9أول من روض اخليل.
 .10ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى
منصبه أكثر من مرة.

 .1مدينة غير عربية فيها  450مسجدا
 oحتت أقدامها اجلنة
 .2غير معقد  oللتعريف
 .3أنواع مشــروب محبب  oاسم فلم
حملمد سعد (مبعثرة).
 .4منســوب إلى دول العالم  oاالرتفاع
والعلو
 .5ما يبلغه االنسان من عمره  oسوق
كبير البناء  oقمة الطرب
 .6نعم باالجنبية  oركض
 .7حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل o
مجهز مواد للنداء معني
 .8اصبح ملكا ملصر وعمره  9سنوات
 .9اخلروج إلى احلياة  oلدينا
 .10ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

حظك اليـوم

المكسرات خطر على األطفال
ّ
حذرت مجلة «إلتيرن» األملانية (املعنية بشــؤون األسرة)
من تقدمي املكســرات لألطفال الصغار دون الرابعة؛ نظرًا
خلطورتها على حياتهم.
وأوضحت اجمللة أ َّن املكســرات تصل سري ًعا إلى النطاقات
العميقة من املسالك التنفسية مسببة خطر االختناق،
وفي هذه احلالة يلزم إزالتها جراح ًيا ،وإال ستتســبب في
أضرار مستدمية.
وينبغي على الوالدين اســتدعاء اإلسعاف فورًا في حالة
الشك في إصابة الطفل باالختناق ،والذي تتمثل أعراضه
في ضيق التنفس والسعال الشديد وصدور صوت صفير
في أثناء التنفس.
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الحمل

الثور

الجوزاء

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك ،ال تخفض رأسك
في يأس .إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف
حتصل على بعض النجاحات احملدودة ،إال أنه ال
يجب أن تتوقع الكثير .عندما تستعيد هدوئك
وتصبح أكثر ثقة ،سوف تتحسن األمور.

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل .ال جتعل ذلك
يخيفــك ،فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب .في
حياتك اخلاصة ،أنت بحاجة إلى دافع جديد ،فأنت
تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي
غير متناغم وغيــر ف َّعال .توخى احلذر اذا أردت
أن حتــرز تقد ًما على حســاب اآلخرين ،فذلك
التصرف قد يخلــق العديد من املنافســن
واملعارضني ،ولن يجلب لك هذا إال املتاعب.

السرطان

األسد

الميزان

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر
في هــذه األثناء بالضعف .فــي حني أن تأخر
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة
هادئة ،سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي
دون فوضى.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك
اتخاذ موقف ،وســتجد حال ًيــا صعوبة في
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة ،بالرغم
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة
من املاضي.

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم .حماسك
ونشاطك الداخلي سيعطيانك القوة وقدرة
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم
أشياء جديدة.

العذراء

العقرب

القوس

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ
خططــك بالطريقــة املثلى بالنســبة لك.
حتــرك بســرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة
للجهود التي بذلتهــا .عليك نقل املعلومات
إلى اآلخرين بالطريقة الصحيحة دون إضافة

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى
ّ
خــط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه .عليك
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم
مصاحلك أكثر مما تتخيل.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي
بالشــريك ،فهو في انتظارك .لديك الكثير
من الكتب وستحاول قراءتها ك ّلها فتحصل
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع
مرور الوقت.

الجدي

الدلو

الحوت

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات .لن
تتمكن من االهتمام بأمورك ك ّلها في الوقت
نفسه .ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة
إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــن بك ألن
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت.
ستغضب ألنك ستســمع كالما ً لن يعجبك
أبدا ً عن أحد األشخاص .عليك أن تتفاوض مع
الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض
املواضيع اليوم .انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل
التأكد من حسن سير األعمال .

مساء بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

يعتقده الناس.
وانتهت الدراســة إلى أن كون اإلنسان صادقا ً
وصريحا ً هو بالفعل أساس التواصل احلقيقي
الصادق (وكذلــك التعاون اإلنتاجــي) ،وذلك
التواصل احلقيقي الصادق هو أســاس كامل
سعادتنا.
وأوصت الدراســة أن يكون أحد أهدافنا خالل
العام اجلديــد  2019أن نكون أكثر صدقا ً هذه
الســنة ،مبينة أن ذلك األمر ســيعود علينا
بفائدة أكبر وألم أقل مما نتوقع.

وتســبب في أكثر مــن  40ألف
حالة طالق حول العالم حتى اآلن،
حسب تلك اإلحصائيات.

طيار ُيسلم قيادة طائرة لطفل
لقي طيار وطفالن حتفهم إثر حتطم طائرتهم الصغيرة
في حادث مأساوي شهدته سويسرا.
وكان احلــادث قد وقع عــام  ،2017لكن نتائــج التحقيق
صدرت االن ،وكشــفت عن تفاصيل مثيرة ،بحســب ما
ذكرت صحيفة “ديلي ميل البريطانية”.
وبدأت القصة عندما أقلعت طائــرة من طراز Piper PA-
 28خالل فعاليات لنادي طيران في جنوب شــرق سويسرا،
وكان علــى منت الطائرة فتى وفتــاة يبلغان من العمر 14
عاماً ،و 17عا ًما ،إضافة إلى قائد الطائرة.
وقــال احملققون :إن الطيار اختار مســارا ً جويــا ً محفوفا ً
باخملاطر قبل ان يتخذ قرارا ً بتســليم زمام األمور إلى أحد
الطفلني ،مما تسبب في النهاية بتحطم الطائرة.
وقد لقي الطفــان والطيار مصرعهم فــي احلال ،فيما
أصيبت فتاة معهم بجروح خطيرة ،في رحلة لم تستغرق
سوى  10دقائق فقط.
من جانبهم أكد املشــرفون على النــادي أنه لم يكن من
صالحية الطيار أن يسلم القيادة ألحد الركاب.

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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التشيكي بيليك

مدربا لكازاخستان
براغ ـ وكاالت:
قــال احتاد كرة القدم في كازاخســتان ،أمس ،إنه عني
التشــيكي ميشــال بيليك ،مدربا جديدا للمنتخب
ليحــل محل البلغاري ســتانيمير ســتويلوف ،الذي
غادر منصبــه يوم اخلميس ،بالتراضــي بني الطرفني.
وقال بيليك ،العب الوسط الدولي السابق والذي درب
منتخب التشيك في الفترة من  2009إلى  2013وقاده
للتأهل لدور الثمانية في بطولة أوروبا  ،2012إنه وافق
على العرض املقدم من كازاخستان على الفور.
وتابــع عقب التوقيع على عقد ينص على بدء مهمته
اعتبــارا من األول من شــباط املقبــل «توجهت إلى
كازاخســتان يوم اإلثنني املاضي ،وعدت إلى جمهورية
التشــيك الثالثاء».وهذا هــو ثاني مدرب تشــيكي
يدرب كازاخســتان بعد ميروسالف بيرانيك ،الذي درب
املنتخب في الفترة من  2011إلى .2013
وأحــرز بيليــك ( 53عامــا) هدفــن لصالــح
تشيكوســلوفاكيا في كأس العالم  1990ودرب عدة
أندية في التشــيك وكذلك في ســلوفاكيا وجورجيا
وكوســتاريكا.واحتلت كازاخســتان املركز الثاني في
اجملموعة األولــى بالدرجة الرابعة في بطولة دوري األمم
األوروبيــة التي أقيمت فــي  2018ألول مرة ،وأوقعتها
القرعة ضمن اجملموعة التاســعة فــي تصفيات أمم
أوروبا  2020مع بلجيكا وروســيا واسكتلندا وقبرص
وسان مارينو .وقال بيليك« :أدرك صعوبة املهمة فكل
املنافســن في اجملموعة من الفــرق القوية .منتخب
بلجيكا غني عن التعريف كما أن روســيا قدمت أداء
متميزا في كأس العالم».وستستضيف كازاخستان
منتخب اســكتلندا في أولى مواجهــات التصفيات
األوروبيــة في  21مارس املقبل.وســتلعب بعدها بـ 3
أيام مع روســيا ،وستخوض كازاخســتان مباراة ودية
أمام مقدونيا في  21شباط خالل فترة إعداد تستغرق
أســبوعا في تركيا.ولم يســبق لكازاخستان التأهل
لنهائيات كأس العالم أو ألمم أوروبا من قبل.

مفكرة اليوم

الدوري اإلسباني

جيرونا ـ برشلونة
إسبانيول ـ ريال مدريد

مساء
6:15
ً
مساء
10:45
ً

أتالنتا ـ روما
تورينو ـ إنتر ميالن
التسيو ـ يوفنتوس

مساء
5:00
ً
مساء
8:00
ً
مساء
10:30
ً

رياضة

سعادة لندنية بخروج كوريا الجنوبية من كأس آسيا

حصاد آسيا ..الثنائي العربي ُيكمل عقد نصف النهائي
أبو ظبي ـ وكاالت:
أكمل منتخبا اإلمارات وقطر ،أول
أمس ،عقد فرق نصف نهائي كأس
آســيا لكرة القــدم املقامة حتى
األول من فبرايــر املقبل باإلمارات.
وستتنافس  4منتخبات على بلوغ
الدور النهائــي للبطولة القارية،
وتقام يــوم غ ٍد املواجهــة األولى
لدور الـــ  4وجتمع بــن منتخبني
سبق لهما الظفر بلقب البطولة،
وهما إيران « 3مــرات» مع اليابان
« 4ألقاب».وجتمع املواجهة الثانية
لنصــف النهائي بــن منتخبني
لم يســبق لهما الظفر باللقب،
وهما قطر واإلمارات ،ويلتقيان يوم
الثالثاء املقبل.ويستعرض حصاد
ربع النهائي.ســجلت املنتخبات
فــي ربع النهائــي  6أهداف في 4
مباريــات ،ليرتفع عــدد األهداف
املســجلة بالبطولــة حتى اآلن
إلــى  119هدفا ً فــي « »48مباراة.
مواجهــات ربع النهائــي انتهت
جميعهــا ي الوقت األصلي ،حيث
لم تشــهد االحتكام ألشــواط
إضافية أو ركالت ترجيح.
 3مواجهــات من أصــل  4في ربع
النهائي انتهت بنتيجة  ،0-1فيما
فازت إيران على الصني  ..0-3وركلة
جزاء واحــدة احتســبت في ربع
النهائي ،وكانت لصالــح اليابان
أمام فيتنام ،وأحرز منها ريتســو
دوان هدف الفوز.
 بلغ اجملموع الكلي لضربات اجلزاءفــي البطولة حتــى اآلن 13 ،15
منها نفذت بنجاح ..و لم تستقبل
شــباك منتخبــن فقــط فــي
البطولة حتى اآلن أي هدف ،وهما
إيران وقطر ..ومنتخبا إيران وقطر
األقوى هجوميا ً في البطولة حيث

الدوري اإليطالي

ميونيخ ـ وكاالت:
حدد االحتاد األملانــي لكرة القدم،
أماكن إقامة مباريات املانشــافت
داخل أرضه ،على مدار عام .2019
وأعلن االحتــاد األملاني عبر موقعه
اإللكترونــي ،خوض املانشــافت

لقطة من مباراة املنتخب القطري و كوريا اجلنوبية
تساويا بتســجيل  12هدفا ً لكل
منهمــا ..و 7مباريات من أصل ،48
انتهت بنتيجة التعادل ،منهما 2
في دور الـ  ،6ومت حســمها بركالت
الترجيح.
ووصف املعز علي مهاجم منتخب
قطر ،فوز بالده على كوريا اجلنوبية
بربع نهائي كأس آسيا بالتاريخي،
خاصة أنه منــح العنابي بطاقة

التأهل لقبل النهائي للمرة األولى
في تاريخه.
وقال املعز ،في تصريحات صحفية
عقب املباراة« :تأهــل قطر لهذه
املرحلــة لم يــأت صدفــة ،لكن
املنتخــب برهــن خــال املباريات
الســابقة بأنه قادر على مقارعة
الكبــار والتغلــب عليهم فكان
الفــوز على الســعودية ،ثم على

واضحا على ذلك».
العراق ،مؤشرًا
ً
وأكمــل« :ال نزال نكرر أن البطولة
تعتبــر محطة مهمة بالنســبة
لنا لالســتحقاقات املقبلة ،وفي
مقدمتهــا كوبــا أمريــكا التي
سحبت قرعتها مؤخرًا ،وسيلعب
فيها العنابي مبجموعة نارية تضم
األرجنتني ،وكولومبيا ،وباراجواي».
وعن عدم تســجيله فــي مباراة

اليوم للمرة الثانية على التوالي،
أضاف« :ليس املهم من يســجل،
األهم هو أن يحقق املنتخب الفوز
وتأهله للــدور التالي في البطولة
اآلسيوية».
من جانب اخر ،دفــع خروج كوريا
اجلنوبيــة من كأس آســيا ،اليوم
اجلمعة ،الى احتفاالت ليس فقط
في قطر التي انتصرت ( ،)0-1لتبلغ

قبل نهائي البطولة ،لكن أيضا بني
جماهير توتنهام هوتســبير بعد
العــودة املبكرة للمهاجم ســون
هيوجن-مني لتشكيلة الفريق.
وخففت هذه الفرحة من متاعب
جماهيــر النــادي اللندني ،عقب
غيــاب القائد هاري كــن ،وديلي
آلــي ألكثر مــن شــهر لإلصابة،
لكنها تأثرت بشــكوى قائد كوريا
اجلنوبية من اإلرهاق جراء  12يوما
قضاها في اإلمارات للمشــاركة
مع منتخب بالده.
وقال ســون للصحفيني الكوريني
عقب اخلســارة أمــام قطر «لم
أســتعد للبطولة بشكل سليم.
أرهقت جســديا .نادرا ما أشــعر
بأني في حالة بدنية جيدة حاليا.
لم أمن بشــكل جيد .كان يجب أن
أعتني بنفسي بشكل أفضل من
ذلك».وتابع «اعتقدت أني ســأبدا
في الشــعور بالتحسن لكن هذا
لــم يحــدث .أدرك أن الكثير من
اجلماهير كانت تتنظر منا الكثير».
وواصل «شعرت بحالة من اجلنون
داخل نفســي لعدم قدرتي على
األداء بشــكل جيــد .أعتقــد أن
املبــاراة انتهــت بهــذه النتيجة
بســبب أدائي».ووضــع الكثيرون
كوريا اجلنوبية كأحد املرشــحني
للفــوز باللقب ،وتوقعــوا تأهلها
للنهائي في األول من فبراير شباط
املقبل ،لكن اخلسارة املفاجئة أمام
قطر ،بخــرت آمال البالد في الفوز
بلقبها األول خالل  59عاما.
وانضم ســون إلى منتخب بالده
قبل اجلولة األخيرة لدور اجملموعات
أمام الصني ،بعــد اتفاق املنتخب
الكوري مع توتنهام الذي ســمح
له باملشــاركة فــي دورة األلعاب
اآلســيوية في إندونيســيا العام
املاضي ،التي توجت كوريا بلقبها.

 5مدن ألمانية تحتضن مباريات المانشافت في 2019
مباراته األولى هــذا العام مبدينة
فولفســبورج ،حينما يستضيف
صربيــا وديًــا فــي  20آذار املقبل.
وحتتضن مدينة ماينز أولى مباريات
منتخــب أملانيا فــي التصفيات
املؤهلة لبطولــة يورو  ،2020أمام

إستونيا ،يوم  11حزيران.
وفي النصــف الثاني مــن العام
احلالي ،ســتكون هناك  4مباريات
أخــرى داخــل أملانيــا للمنتخب
األول ،حيث سيســتضيف نظيره
الهولنــدي يوم  6ســبتمبر ،في

تصفيات اليورو ،مبدينة هامبورج.
وسيخوض املنتخب األملاني مباراة
ودية داخل أراضيه أحد يومي  9أو
 10أكتوبر ،لكن املنافس لم يُحدد
حتى اآلن.
وينتهي مشــوار املانشافت عام

 ،2019مبواجهتــن فــي أرضــه
خالل شــهر نوفمبــر ،يواجه في
األولى بيالروســيا يوم  16مبدينة
مونشــنجالدباخ ،قبــل الســفر
إلى فرانكفــورت ملواجهة أيرلندا
الشمالية في تصفيات اليورو يوم

 19من الشهر ذاته.
وتأكد بالتالي اســتضافة  5مدن
أملانية ملباريات املانشــافت خالل
العام اجلاري ،علــى أن يتم حتديد
املدينة السادســة لودية تشرين
األول في وقت الحق.

مواجهات متوازنة للبرازيل
واألرجنتين في كوبا أمريكا
العواصم ـ وكاالت:
أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا
 ،2019التــي أقيمت فــي مدينة
ريو دي جانيرو البرازيلية ،مســاء
اليوم ،عــن مواجهات متوازنة بني
الفرق املشــاركة.ويواجه منتخب
البرازيل ،الذي ســيحظى باللعب
علــى أرضــه ودعــم جماهيره،
منتخبــات بوليفيا وفنزويال وبيرو،
في منافســات اجملموعــة األولى.
في حــن ســيصطدم منتخب
األرجنتني ،في اجملموعــة الثانية،
بنظيــره الكولومبــي ،بجانــب
منتخبي باراجواي وقطر.

فيما أوقعــت القرعــة منتخب
أوروجــواي ،فــي منافســة قوية
مع منتخبات تشــيلي واإلكوادور
واليابــان ،باجملموعــة الثالثــة
واألخيــرة ..وحتتضــن البرازيــل
النســخة الـ 46من بطولة كوبا
أمريكا ،والتي ســتقام في الفترة
ما بــن  14حزيران وحتــى  7متوز
من العام احلالي.وستكون نسخة
 2019مــن البطولة هــي األخيرة
في الســنوات الفرديــة ،على أن
يبدأ خوضها باســتمرار في ذات
العام مع بطولة اليورو ،مع بداية
النســخة املقبلة في  ..2020ومن

املقرر أن حتتضن  5مــدن برازيلية
البطولــة القاريــة ،حيــث تقرر
خوضها فــي ســالفادور ،ريو دي
جانيرو ،ساو باولو ،بيلو هوريزونتي
وبورتو أليجري ،لتقام املباريات على
 6مالعــب مختلفة.وتقام املباراة
االفتتاحية على ملعب مورومبي
في ساو باولو ،بينما تلعب مباراتي
نصف النهائي على ملعبي جرمييو
أرينا في بورتو أليجــري ،ومينيراو
فــي بيلو هوريزونتــي ..أما املباراة
النهائيــة فيحتضنهــا ملعــب
ماراكانــا في ريو دي جانيرو ،والذي
يسع لـ 74738ألف مشجع.

األرقام ترجح كفة ديوكوفيتش أمام
نادال قبل نهائي أستراليا اليوم
سيدني ـ وكاالت:
ســيكون عشــاق التنــس ،على
موعــد مع واحــدة مــن القمم
الكالســيكية،اليوم األحــد ،
عندما يصطدم اإلسباني رافائيل
نــادال بنظيــره الصربــي نوفاك
ديوكوفيتش ،فــي نهائي بطولة
أســتراليا املفتوحة.ويتفــوق
ديوكوفيتــش فــي املواجهــات
املباشرة على نادال ( ،)25 27-كما
يتفــوق الالعب الصربــي ()7-18
على نظيره اإلسباني في املالعب
الصلبة.
ويســعى نادال للتتويــج بلقبه
الثانــي فــي بطولة أســتراليا
املفتوحــة بعد عــام  ،2009كي
يصبــح أول العــب فــي العصر
احلديــث ،يتمكن مــن الفوز بكل
لقب من البطوالت األربع الكبرى،

مرتني علــى األقل.كما يأمل نادال
فــي التتويج بلقبــه رقم  18في
البطوالت الكبرى ،وتقليص الفارق
مع روجر فيــدرر متصدر القائمة
برصيــد  20لق ًبا.أما ديوكوفيتش
يبحث عن التتويج بلقبه السابع
فــي بطولة أســتراليا املفتوحة،
وفض الشــراكة مــع روجر فيدرر
وروي إميرسون.
كمــا يســعى ديوكوفيتش إلى
فض الشراكة مع بيت سامبراس،
واالنفراد باملركز الثالث في قائمة
تتويجــا باأللقاب
أكثــر الالعبني
ً
األربع الكبرى فــي التاريخ ،حيث
ميلــك الصربــي في رصيــده 14
لق ًبــا حتى اآلن.وتقابــل نادال مع
ديوكوفيتش 7 ،مــرات في نهائي
البطوالت الكبرى ،وكانت البداية
في نهائي أمريــكا املفتوحة عام

 ،2010وحســم الالعب اإلسباني
املواجهة لصاحله.
وحســم ديوكوفيتــش نهائــي
بطولتــي وميبلــدون وأمريــكا
املفتوحــة فــي  2011لصاحلــه،
وفــي  2012تفوق الالعب الصربي
على نــادال في نهائي أســتراليا
التاريخي ،وهو أطــول نهائي في
تاريخ اجلراند ســام ،قبل أن يعود
رافا إلــى طريق االنتصــارات في
نهائي روالن جاروس  ،2012ونهائي
أمريكا  ،2013وروالن جاروس .2014
كما تقابل الالعبــان  7مرات في
بطوالت اجلراند ســام بعي ًدا عن
املباراة النهائيــة ،وكانت البداية
فــي ربــع نهائــي روالن جاروس
 ،2006وفــاز نادال بعد انســحاب
ديوكوفيتش في اجملموعة الثالثة
بسبب اإلصابة.

اليوم ..النرويج والدنمارك
في نهائي مونديال كرة اليد

كوبنهاكن ـ وكاالت:
تأهلــت النرويج إلــى نهائي
بطولــة العالم لكرة اليد بعد
تغلبهــا على أملانيــا اجلمعة
بنتيجة  25-31في الدور نصف
النهائــي للبطولــة املقامة
باالشتراك في أملانيا والدامنارك،
لتضرب موعدا مــع الدامنارك
اليوم األحد.
وأنهى منتخب النرويج الشوط
األول متقدمــا بفــارق هدفني

 ،12-14ومتكــن في الشــوط
الثاني مــن زيادة الفــارق إلى
أربعة أهــداف .وبهــذا ضرب
املنتخــب النرويجي موعدا مع
نظيره الدامناركي فــي املباراة
النهائية التـي ستقـام اليـوم،
فـي حـــن  ،سيلعب املنتخب
األملاني مع نظيره الفرنسي في
اليوم ذاته مباراة حتديد املركزين
الثالث والرابع.وكانت الدامنارك
قد تأهلت إلى املباراة النهائية

فــي وقت ســـابق اجلمعـــة
عقـــب فوزها على فرنسا -38
 30في الــدور قبل النهائي من
البطولة.
وأنهــى املنتخــب الدامناركي
الشــوط األول متقدما ،15-21
وفي الشــوط الثاني تطور أداء
املنتخب الفرنسي ،لكنه فشل
في الفوز به حيث متكن صاحب
األرض من توســيع الفارق إلى
ثماني نقاط.
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نعمت عباس*

اإلمارات تجرد أستراليا من لقبها

غدا ..ينطلق دور نصف النهائي لكأس أمم آسيا 2019
أبو ظبي ـ محمد إبراهيم
وعلي حنون*
اكملــت االمــارات وقطــر عقد
املنتخبــات املتاهلــة الــى املربع
الذهبــي لنهائيــات كاس اســيا
بكرة القدم املقامة حاليا في دولة
االمــارات العربية املتحــدة وبات
تواجــد منتخب عربي فــي املباراة
النهائيــة مضمونــا ..وجاء تاهل
االمارات بعد فوزها على اســتراليا
بهدف واحد دون رد في املباراة التي
جرت في ملعب العني ضمن الدور
ربــع النهائي واحرز هــدف املباراة
الوحيــد الالعــب علــي مبخوت
ليرتفع عدد االهداف التي سجلت
حتــى االن في البطولــة الى 119
هدفا.
وبرغم ان مدرب االمارات االيطالي
البرتــو زاكيروني اجرى خمســة
تغييــرات علــى التشــكيلة
االساســيية التي لعبــت مباراة
قيرغزســتان فانه جنــح في جتريد
حامل اللقب من لقبه وبلوغ الدور
قبل النهائي ليضــرب موعدا ناريا
مع قطر.
ولم يكن جتاوز االســتراليني سهال
واليســيرا وهم الذين امضوا وقتا
طويــا من املباراة وهم يرســمون
الهجمة تلو الهجمون ويخطرون
املرمى االماراتي ويهدرون عددا من
الفــرص كما جانبهــم احلظ في
بعض املناســبات في املباراة التي
خالفوا خاللهــا تقاليدهم بلعب
الكرات الطويلة وعولوا كثيرا على
الكرات القصيرة املمررة بدقة .
واكد مــدرب االمــارات االيطالي
زاكيروني ان فريقه اســتحق الفوز
في املبــاراة على واحــد من اقوى
املنتخبات االسيوية مهنئل العبيه
علــى ماقدموه في حني اثنى املدير
الفني الســتراليا غراهــام ارنولد
علــى ماقدمه العبــوه مؤكدا ان

علي مبخوت يتلقى التهنئة من زمالئه بهدف الفوز في مرمى الكنغارو
العبيــه كانــوا الطــرف االفضل
وسيطروا على املباراة.
اما قطــر فقد تاهلت الــى الدور
نصــف النهائــي للبطولة للمرة
االولى في تاريخها بعد فوزها على
كوريــا اجلنوبية في ملعب مدينة
زايد بهــدف احرزه عبد العزيز حامت
فــي الدقيقــة  78من تســديدة
من خارج منطقة اجلزاء ليرســخ
القناعة بان االستحواذ واالفضلية
ليس لهمــا اهمية مالــم تقترن
بهز الشباك ،وكانت افضل نتائج

قطر في البطولة الوصول الى دور
الثمانية مرتني في نسختي 2000
و.2011
امــا كوريــا اجلنوبية فقــد كررت
ســيناريو اخلــروج من الــدور ربع
النهائي للمرة الثالثة بعد بطولتي
 19996و.2004وكان احلــارس
القطري ســعد الشيب واحدا من
الالعبــن الذين متيزوا فــي املباراة
عبر احباط اكثر من هجمة كورية
جنوبية .
واشــاد مــدرب قطر االســباني

الرياضة النسوية ..تحديات البقاء والتقدم

بغداد ـ سحر فؤاد المال*
برغــم عوائــق أبرزهــا األعــراف
والتقاليــد االجتماعيــة والوضــع
األمني املتدهور ونقص الدعم املادي،
تسعى الرياضة النسوية في العراق
بصفة عامة والبصرة بصفة خاصة
إلى وضع موطئ قدم على الساحة
الرياضيــة احمللية وحتــى العاملية
ومنافســة الرجــال فــي رياضات
طاملا تفوقوا فيهــا عبر الزمن على
رأسها كرة القدم واملبارزة والساحة
وامليدان والرماية.
وأشــارت وســن حنون عضو االحتاد
العراقي لكــرة الســلة أن العراق
يفتقــر لوجود البنــى التحتية من
قاعــات رياضية وجتهيــزات ،فضال
عن صعوبة احلصول على املوافقات
حلجــز القاعــات الرياضيــة مــن
الــوزارة ومن األنديــة ،وهذا ينطبق
علــى الرجال والنســاء" .وأضافت،
"يغيب دعــم االحتــاد لالعبات من
خالل تنظيــم املنافســات ،ودعم
الفرق النســوية .وهــذه في العراق
(باستثناء إقليم كردستان) عددها
احلقيقي فريقان فقط إذ ال يوجد نادٍ
يتحمل مسؤولية فريق نسوي ،من
تدريــب ونقل ورواتــب اجلهاز الفني

سحر فؤاد املال
حينما ال يكون هناك مردود مادي من
بيع التذاكر أو من دعم وزارة الشباب
لألندية التي حتتضن فرقا ً نسوية".
وأقر جاســم محمــد جعفر رئيس
جلنة الشباب والرياضة "بعدم وجود
رياضة نســوية ناجحة لعدم وجود
نســاء قادرات علــى أن يرتقني إلى
مســتوى الرياضيــات املاهرات ،إلى
جانب تأثرهن بالظروف االجتماعية
في بغداد واحملافظات اجلنوبية التي ال
تسمح مبشاركة النساء ،فضالً عن

أن الدولة العراقية ووزارة الشــباب
والرياضــة واالحتــادات العراقيــة
واجلهات املعنيــة غير مهتمة بهذا
اجلانب" .وأضــاف "حتى إذا أعطينا
للرياضة النســوية اهتماما ً كبيراً،
فال ميكنها أن تنافس لبنان أو شمال
أفريقيــا ملا متتلكه هــذه الدول من
إمكانات رياضية .الرياضة النسوية
في العراق أكذوبة".
في حني ،تشــير مســؤولة الوحدة
النسوية في مديرية شباب ورياضة
محافظة البصرة ،الزهراء حســن،
وهــي العبــة منتخــب وطني في
رياضة املبارزة ،إلى أن النادي الوحيد
اخملتص حاليا بالرياضة النسوية هو
نادي الفتاة ،مؤكدة أن مشــاركات
النســاء بالرياضة تقلصت بشكل
ملحوظ جدا.
وكشــفت في تصريح صحفي أن
العبات البصــرة املتميزات أصبحن
يلعــن ضمن فرق خــارج احملافظة،
وباألخص احملافظات الشــمالية في
كردســتان العراق ،عازيــة ذلك إلى
غيــاب الدعــم من قبــل احلكومة
احمللية.
* ناشطة مدنية

حكمان في بطولة األندية اآلسيوية باليد
بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمى االحتاد اآلســيوي لكرة اليد،
احلكمان الدوليان فاضل كاظم وخالد
شاكر للمشــاركة في إدارة مباريات
ضمن بطولة األندية اآلسيوية املقررة
اقامتها فــي دولة الكويــت للمدة

من  20آذار لغاية  2نيســان املقبلني.
هذا واســفرت قرعة بطولة األندية
اآلســيوية ،عن مالقاة فرق الصداقة
اللبنانــي ومضر الســعودي والصني
الصينــي في اجملموعــة االولنى فيما
تألفــت الثانية مــن الوكرة القطري

ومســقط العماني واجليش السوري،
اما اجملموعــة الثالثة فضمت الكرخ
العراقــي وباربار البحرينــي والهند
الهندي ،وتكونــت الرابعة من أندية
الدحيل القطــري وكاظمة الكويتي
واألهلي األردني.

تقرير

فيليكس سانشــيز بنجاح فريقه
في بلوغ الدور قبل النهائي ووصف
في املؤمتــر الصحفــي ماحققه
منتخــب قطر بانه اجنــاز تاريخي
برغم ان البداية لم تكن ســهلة
وقد حتســن االداء خالل الشــوط
الثانــي الذي شــهد احرازنا هدف
التقدم.
اما باولو بينتو مدرب منتخب كوريا
اجلنوبيــة فاعتبر اهــدار الفرص
الســبب الرئيس في عــدم تاهل
فريقه الى الدور املقبل.

وتتواجــه ايران واليابــان في اولى
مواجهات الــدور قبل النهائي يوم
غد االثنني في ملعب هزاع بن زايد
بالعني وهي مواجهة تضم فريقني
نال احدهما اللقب اربع مرات وهو
اليابان مقابل ثالث مرات اســتاثر
بلقبها منتخب ايران اما املواجهة
الثانية في هــذا الدور فتجري يوم
الثالثاء املقبل فــي ملعب مدينة
زايد الرياضيــة وجتمع فريقني هما
قطر واالمارات اللذين يطمح كل
منهما لنيل لقبه القاري االول.

وبعد ان تداولــت مواقع التواصل
االجتماعي اللقطــة املعبرة التي
تظهر زميلنــا املصور محمد عامر
العــزاوي وهو يــذرف الدموع اثناء
التقاطه احدى الصــور في مباراة
منتخبنا الوطنــي امام قطر حزنا
علــى انهيــار حلم التاهــل اولت
صحيفة االحتاد االماراتية اهتماما
كبيرا باملوضوع.
وقــد اشــارت الصحيفــة عبــر
محررهــا معتصم عبــد اهلل ان
املشــاعر الصادقة التي جسدتها
الصورة اجتذبــت االف التعليقات
منذ ســاعة نشــرها في احلساب
الرسمي لكاس اسيا ونقلت شكر
العــزاوي لالحتــاد االســيوي لكرة
القدم مشــيرا الى انــه يعتقد ان
املصور الذي التقــط هذه الصورة
اما مــن اليابــان او الصني متمنيا
ان يعود املنتخب العراقي بشــكل
اقوى في البطوالت املقبلة.
االعالمي املصري خالد بيومي اثنى
علــى اداء االمارات فــي مباراتها
امام اســتراليا وقــال في معرض
تعليقه على املبــاراة  »:لقد لعب
املديــر الفني لالمــارات زاكيروني
دورا الفتــا فــي حتقيــق النتيجة
رغم تفوق اســتراليا رقميا مشيرا
الى ان اســتراليا ظهرت بشــكل
عشــوائي وفــردي امــام منتخب
جماعي ومنظم استفاد كثيرا من
التغييرات التي اجراها في الشوط
الثانــي والتــي كان لهــا مفعول
السحر.
واضاف بيومي  »:مافعلته االمارات
باقصائهــا املنتخب االســترالي
حامــل اللقب ومــن قبلها اقصاء
اليابان حاملة اللقب في نســخة
 2015يؤكد انها قادرة على اسعاد
اجلماهيــر واختار بيومــي الالعب
اسماعيل احلمادي افضل العب في
املباراة بعد بالئه احلسن في املباراة.
* موفدا االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية

الموسوي رئيسا شرعيا للجودو

بغداد ـ الصباح الجديد:
ابــرق االحتــاد الدولــي للجودو
برســالة الــى وزارة الشــباب
والرياضــة واللجنــة االوملبيــة
العراقية واالحتاد العراقي للجودو
واالحتــاد االســيوي يعلمهــم
االعتــراف بنتائــج االنتخابات
التي اشرف عليها االحتاد الدولي
للجودو والتي أســفرت عن فوز

االستاذ ســمير صادق املوسوي
مبنصب الرئيس لالحتاد وملدة اربع
ســنوات قادمة كذلك االعتراف
بهيئته االداريــة  ،وبذلك يكون
قد اسدل الستار على تساؤالت
ارتياب الوســط اجلــودوي حول
الشــرعية بعد ان اجري مؤمترين
انتخابيني فــي ذات الوقت االول
بإشراف اللجنة االوملبية والثاني

بإشــراف االحتاد الدولــي الذي
ينتمي اليــه االحتــاد العراقي ،
وبداللــة واضحة علــى حجم
اإلربــاك الذي يكتنــف اجراءات
اللجنة االوملبيــة العراقية  ،مما
يفتح البــاب علــى مصراعيه
للتشــكيك بجميــع االجراءات
التي اعتمدتها اللجنة االوملبية
العراقية في االنتخابات األخيرة.

العجان ينضم للقوة الجوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي القوة
اجلوية ،عن تعاقدها الرســمي مع
احملترف الســوري مؤيــد العجان
من اجلزيرة األردني ،خالل امليركاتو
الشــتوي.وقال وليد الزيدي ،نائب
رئيس الهيئة اإلدارية للقوة اجلوية،

إنه مت االنتهاء من صفقة التعاقد
مع الدولي السوري مؤيد العجان،
وسيلتحق الالعب بصفوف الفريق
خــال األيام املقبلــة ..وأوضح أن
العجان هــو ثاني صفقات الفريق
فــي االنتقــاالت الشــتوية ،بعد
التعاقــد مع املهاجــم النيجيري

أيضا ســيتواجد
وليــام ،والــذي ً
مع الفريق خالل نهاية األســبوع
املقبل.
يذكــر أن الالعب الســوري مؤيد
العجان ســبق أن مثل فريق القوة
اجلويــة خــال الفترة مــن 2014
وحتى .2016

الثالثاء ..أستئناف
الجولة  14لدوري الكرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنة املســابقات في احتاد
الكرة  ،استئناف الدوري املمتاز،
وحددت إقامة مباريات اجلولة 14
في  29من الشــهر احلالي.وقال
مدير جلنة املســابقات ،شهاب
أحمد ،في تصريــح صحفي إن
اللجنة قررت استئناف مسابقة
الدوري ،بعــد خروج املنتخب من

كأس آسيا باإلمارات.
وتابع ،بأن اللجنة حددت يوم 29
من الشهر اجلاري ،موعدا إلقامة
مباراتني مــن اجلولة  14بالدوري،
األولى بني احلــدود وأمانة بغداد،
والثانيــة بــن البحــري والقوة
اجلوية في البصرة.
وأوضــح أحمــد ،أن املباريــات
تســتكمل يومــي  30و 31من

نفس الشــهر ،بواقع  4مباريات
في كل يوم.
وأشــار إلى أن جلنة املســابقات
قررت تأجيل منافســات بطولة
ذهاب ربع نهائــي كأس العراق،
والتــي كانــت مقررة الســبت
املقبل ،إلى إشــعار آخر ،بسبب
التزام املنتخــب األوملبي بإقامة
معسكر خارجي.

التبديالت المفاجئة

اإلجبارية بكرة القدم
كلفتنا ظاهرة التبديــات اإلجبارية املفاجئة
الكثير خالل مســيرة منتخبنا الوطني أتذكر
عــام  1994م تصفيــات كأس العالم ومباراة
منتخبنا الوطني أمام كوريا اجلنوبية حيث كنا
متقدمني بهدفني لعــاء كاظم وبعد حصول
الالعب سعد عبد احلميد على الكارت األحمر
وخروجــه من املبــاراة اضطر الكابــن عدنان
درجال ومســاعده أيوب اديشو إشراك الالعب
كرمي سلمان واخراج الالعب نعيم صدام وكان
املفتــرض أن يخــرج أما احمد راضــي أو عالء
كاظــم وذلك ملــا يتمتع به نعيــم صدام من
قدرات دفاعية عالية فدفعنا الثمن وخســرنا
املبــاراة بنتيجــة  2/3اما فــي بطولة اخلليج
الســابقة عندما أصيب احلارس محمد كاصد
واشــرك بدله على مطشــر فقدنا املنافسة
وخسرنا اللقب وفي مباراتنا األخيرة في بطولة
آسيا أمام منتخب قطر عند خروج همام طارق
املفاجئ وخروج على حســني املفاجئ كلفنا
اخلروج من البطولة ألن التبديل تكتيك يحتاج
إلى رؤيــة ودقة قرار الحتمــاالت أن تكون رؤية
املدرب صحيحة أو غير صحيحة.
وحتى الالعب يحتاج إلــى عملية إحماء كي
يكون على أمت االستعداد من الناحية النفسية
و البدنيــة والذهنية كي يؤدي دوره بالشــكل
املطلوب خروج على حسني مصابا ً وذلك كان
بســبب عدم أجراء عملية األحماء هذا سبب
وهناك أســباب كثيرة أبعدتنا عن اللقب ابرز
هــذه االســباب املهاجم الواحد وقــد أكدها
الدكتور املثالي كاظم الربيعي أســتاذي أيام
الدراسة اجلامعية حيث قال املهاجم الواحد ال
يقودنا إلى الفوز وتوصل إلى هذه القناعة من
خالل خبراته الطويلة بدراســة علم التدريب
والعمل امليداني.
وخالل خبرتي املتواضعة أدركت أن الفريق الذي
يلعب مبهاجم واحــد يفترض أن ميتلك أجنحة
وسط مثل عادل خضير وحبيب جعفر والعبي
وسط مثل حازم جســام وعباس عبيد وهؤالء
ميتلكون احللول املناســبة باإلسناد و الهجوم
املباغث عندمــا يعجز املهاجم الواحد عن إداء
دوره .
* مدرب عراقي محترف

المواي تاي يستعد

لبطولتي العراق وغربي آسيا
المكتب اإلعالمي لالتحاد
أختتــم األحتــاد العراقي املركــزي للمواي تــاي دورته
التحكيمية األساسية والتطويرية األولى مبشاركة ()32
حكما ميثلون مختلف محافظات العراق والتي أستمرت
للفترة من  24ولغاية  26من كانون الثاني اجلاري.
وقال رئيس األحتاد العراقي املركزي للمواي تاي املاســتر
مصطفــى جبار علــك  :تعد دورة احلــكام اولى باكورة
أنشطة األحتاد للعام احلالي ،مبينا ان الدورة كانت غنية
باملعلومات والشــرح الوافي ،مشــيدا في الوقت ذاته
باجلهود الكبيرة التي بذلتها جلنة احلكام برئاسة احلكم
الدولــي حيدر عبــد الواحد واعضــاء اللجنة احلكمني
الدوليني محمود هاشــم وحيدر حميــد ..وتابع علك :
األحتاد مقبل على أقامة بطولة أندية العراق للمتقدمني
منتصف الشــهر املقبل ،مشــيرا الى ان أختيار العبي
املنتخب الوطني سيتم وفق النتائج واالداء الذي يقدمه
الالعبون في البطولة.
وختــم رئيس األحتاد حديثه بالقــول  :تلقى أحتادنا دعوة
رسمية للمشاركة في بطولة غربي آسيا التي ستقام
فــي العاصمــة اللبنانية بيروت للمدة مــن  24ولغاية
 26من الشــهر املقبل ،مبينا ان احتاد اللعبة وافق على
املشــاركة فــي البطولة وهي ضمن املنهاج الســنوي
لألحتاد.

صفارتنا تحت (رادار) فيفا

حظوظ كبيرة لصباح بمونديال  ٢٠٢٢و طارق يمثل مستقبل التحكيم
لوزان ـ روان الناهي*
أكد احلكم الدولــي املتقاعد اجملري «
ماسيمو بوساكا» رئيس دائرة احلكام
في االحتاد الدولي لكرة القدم « فيفا»
ان الصفارة العراقيــة ،متلك حظوظ
كبيرة للتواجد فــي مونديال .. ٢٠٢٢
وأشار بوساكا :أن دائرة حكام الفيفا
بدأت العمل من اآلن لتجهيز وتهيئة
حــكام املونديال القادم ،منوها الى أن
 ٨٦حكم ســاحة حتــت رادار ومجهر
الفيفا كمراحل تصفية أولية.
وبني بوســاكا :العراق ميتلك طواقم
حتكيمية من طراز عــال وتابعت بروز
طاقــات كبيرة فــي األونــة االخيرة،
حيث تابعت بعناية املســتويات التي
يقدمهــا احلكم علي صباح من خالل
الفعاليات اآلســيوية واخرها مباراة
لبنــان والســعودية ضمن آمم آســيا

باالمارات ،وهو مدرج ضمن التصفية
االولية لطواقم املونديال .
وتابــع بوســاكا :احلكــم االخر هو
محمد طارق الذي تفوق كثيرا برامج
الرؤيا اآلســيوية مما يدل على امتالكه
حلظوظ كبيــرة لبلــوغ املراحل التي
توهله بعد  ٣ســنوات للحصول على
الشــارة الدولية ،ونأمــل ان يكون له
شأن كبيرة في مجال التحكيم على
املســتوى الدولي واحمللي ،وشخصيا
أتوقع له ان يكون مستقبل التحكيم
في العراق.
وتابع بوساكا :الظروف التي مرت على
العراق كانت ســببا رئيسيا في عدم
تواجــد احلكم العراقــي في محافل
عدة ،ولكن شــهدت االونــة االخيرة
املشاركة مبناســبات عدة مما يعطي
مدلوال عــن الفرص التي ســتمنح
للصفارة العراقية مستقبال.
وشدد بوساكا على اهمية ان يحصل

جانب من االجتماعات

احلكم العراقي على شهادة وموافقة
حــكام تقنيــة “ ، ”VARكونهــا من
شــروط اســتمرار احلكم في مراحل
تصفيــة الطواقم التي ســيختارها
الفيفا ملنافساته املقبلة .
وإســتعرض بوســاكا علــى هامش
كونغــرس االحتاد الدولــي للصحافة
الرياضيــة إيجابيــات وســلبيات
استخدام تقنية « ”VARفي مونديال
روســيا  ،مشــددا علــى ان معــدل
اإلخطاء التحكيمية إنخفض بشكل
كبير نتيجة إســتخدام هذه التقنية
 ،مســتعرضا عدد من احلــاالت التي
غيرت مســار مباريــات املونديال من
خــال تغيير احلــكام لقراراتهم بعد
اإلطالع على الفيديو.
وشهدت الفقرة املسائية لكونغرس
االحتاد الدولي بيومه الثاني إستضافة
«توماس جيوردانو» رئيس رئيس قسم
اإلعالم باالحتاد األوربي الذي تطرق الى

ان احتاده ســيتعاون مع االحتاد الدولي
للصحافة الرياضية من اجل برنامج
املراسلني الشباب ألعمار من ٢٦- ١٩
سنة  ،وســيتم الزج بهم في بطولة
اوربا للشــباب في ايطاليا وللناشئني
في سان مارينو.
واســتعرض جيوردانــو خطط االحتاد
االوربــي في  ٢٠١٩واصفــا عام ٢٠١٨
بالنجاح الهائل من خالل إطالق دوري
االمم االوربيــة لـ ٥٥دولــة كبديل عن
مباريات الفيفا الودية.
وبني :ان احتاده سيعقد مؤمتره العادي
الثالث واألربعني في  7شــباط 2019
في روما ،مع إجراء االنتخابات كواحد
مــن البنود الرئيســية علــى جدول
األعمال  ،وسيقف رئيسه ألكساندر
سيفرين دون معارضة إلعادة انتخابه.
* موفــد االحتاد العراقــي للصحافة
الرياضية

ومضــة

صحيفة يومية سياسية مستقلة

جمال جصاني

رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

الموسيقى العراقية تحتفي بسيدة

ما الذي تختلفون عليه..؟
مــع كل دورة انتخابيــة تطفح الى ســطح االحداث
سلسلة متتالية من الصراعات والنزاعات بني واجهات
الكتــل التي تلقفــت مقاليد أمــور الغنيمة االزلية
"بستان قريش" .والسؤال الذي يطرح نفسه وسط كل
هذا العجاج املتصاعد عن مالحمهم وفتوحاتهم هذه؛
ما الذي يختلفون عليه لينهشوا بعضهم بعضا ً بكل
هذه الضراوة والهمجية التي شهدناها طوال أكثر من
خمسة عشــر عاما ً من استئصال املشرط اخلارجي ملا
كان يعرف بـ "جمهورية اخلوف"..؟ وهنا البد من االشارة
الى ان القســط االكبر واالقسى لفواتير حروبهم هذه
يســددها "مكاريد" هذا الوطن املمتد من الفاو لزاخو.
حيث تبقى حيتان هذه الكتل واحلواشــي احمليطة بها
مبنأى عن كل ضرر وسوء.
عندمــا نتمعن جيدا بطبيعة اخلالفــات ونوع اخلطابات
والشعارات وما يطلقون عليه بـ "برامجهم" السياسية
و"جودلياتهم" اآليديولوجية ،سنجد غالبيتها املطلقة
تعتصم بنفس الغايات واملضامني االجتماعية والفكرية،
وهي جميعها مفلســة متاما ً في املوقف من محنة هذا
الوطــن الفعلية وما يواجهه من مخاطر وحتديات هائلة
تهدد وجوده ومصير اجياله احلالية واملقبلة .وهم جميعا ً
مبا فيهم من يدعــي تبنيه للبدائل املدنية واليســارية
والليبراليــة (وهم قلــة قليلة ال ترى بالعــن اجملردة) ال
ميتلكــون ال االرادة السياســية وال الوعــي وال املالكات
املطلوبة ملثل تلك التحوالت.
هذا النوع مــن اخلالفات والتي تقبــع املصالح العليا
للوطن والناس فــي قعر اهتماماتهــا ،كفيلة بجرنا
الى املزيد من الكــوارث واملتاهات والتي تذوقنا جرعات
منها برفقة هذه الطبقة والتي من الظلم وصفها بـ
(السياسية) فالسياســة عند االمم التي وصلت لسن
التكليف احلضاري معناهــا واضح ودقيق وهو؛ خدمة
الشــأن العام ،وهذا ما ال عالقة لهم به ال من قريب وال
من بعيد .مصيبتنا مع هذه اجلماعات والتي حتولت الى
ما يشــبه الديناصورات بفعل ما شفطته بعد حقبة
الفتح الدميقراطــي املبني عبر مكاتبهــا االقتصادية
واجنحتها املســلحة؛ تتعاظم يوما ً بعــد آخر ،ودورة
انتخابيــة بعد اخرى ،لتعصف مبا تبقــى لنا من آمال
وتطلعات مشــروعة حليــاة اخرى بعيدة عن خســة
وشــراهة ما ابتلينا به من قوارض وزومبيات ما يفترض
انها مرحلة للعدالة االنتقالية.
انهم بــكل تأكيد ال يختلفــون على نــوع البرنامج
االقتصادي واالجتماعي ،والذي من أجله وجدت االحزاب
السياسية احلديثة .كما ان آخر ما ميكن أن يشغلهم؛
هــو اعــادة العافية جلســد مجتمع ووطــن أنهكته
احلروب واجلوالت املتواصلة العادة تقســيم اسالبه بني
املشعوذين واللصوص ،وجتربة اربعة عقود من الهيمنة
املطلقة للنظام املباد وعقــد ونصف من حكم ورثته
احلاليــن ،تؤكد وبــكل تفاصيلها مثل هــذه احلقائق
املريرة .فما الذي ســيجنيه العراقيون من اختالفاتهم
حول املوازنة على ســبيل املثال ال احلصر ،ومحور ذلك
يدور حول "املاالت" وحجم احلصص التي ســتتلقفها
كل جماعة منهــم ،وهي بالطبع لن حتيد عن طريقها
اجملرب والذي يفضي الى املزيد من ســطوة تلك الكتل
وزيادة في ارصدة وحســابات حيتانها في مصارف دول
اجلوار ودول ما بعد البحار .وما الذي سيتغير ان خطف
الســيد الفياض حقيبة وزارة الداخلية أو املرشــحني
اآلخرين لها ،وكذلك في باقي احلقائب الشــاغرة ،وما
الذي سيجنيه شعب كوردســتان من املوازنة مقارنة
مبا سيشفط منها حلسابات زعاماتهم التاريخية وما
يحف بهم من حاشــيات وحبربــش ،وكذلك االمر في
باقي املواقع واملناوشــات والتي ستخمد وتستقر في
نهاية املطاف بني أحضان السلة الواحدة ذات الرسالة
اخلالدة!...

المقام العراقي فريدة محمد علي

سمير خليل
بحضور الســيد وزيــر الثقافة
والسياحة واآلثار الدكتور عبد االمير
احلمداني ،وفــي حفل غنائي بهيج،
احتفــت دائرة الفنون املوســيقية
في وزارة الثقافة والســياحة واآلثار
بسيدة املقام العراقي فريدة محمد
علــي وفــاءا واســتذكارا ملنجزها
الغنائي املتميز.
افتتحــت فقــرات احلفل بفيلم
وثائقــي عن احملتفى بهــا ،من انتاج
دائرة الفنون املوسيقية ،كما تضمن
منهاج احلفل وصالت غنائية والوان
من املقام العراقــي للفنانة فريدة،
ومطربني اخرين ،وافتتحت بانشودة
(لبيــك ياعراق) من كلمات ســيف
الدين ،واحلان محمد حســن كمر،
بصوت الفنانة فريدة .وتبعته باغان
تراثيــة ومقامات عراقيــة اطربت
اجلمهور الذي تفاعل معها كثيرا.
اســتمتع اجلمهــور ايضا بعزف
موســيقى اغنية (على شــواطي
دجلة) وهي من عيون التراث الغنائي
العراقــي ،من احلــان الراحل صالح
الكويتــي ،علــى آلــة الكالرنيت
للمايســترو علي خصاف ،الذي قاد
الفرقة املوســيقية .وكانت هناك
فقرة لفرقة نيتا النسائية مبصاحبة
املطربــة اديبــة ،إضافــة لوصالت
غنائية للمطربني حسني جبار ،ومنير
ناظم ،وغادة واصف ،وعمار العربي،
وفرقة االنشاد العراقية.
الفنانة فريدة قالت انها سعيدة
جدا بهــذا احلفل :حقيقة لم اتوقع
كل هذه احلفــاوة ،وهذا الفيض من
احملبة ،هذا اجلمهــور الراقي املتنوع
بــن االدب والفن واالعــام ،حفاوة
جتعلني أفكر بترك مكان اقامتي في
هولندا والعودة الــى العراق ،وامتنى
ان اكون قد وفقت في اســعاد هذا
اجلمع الطيب مبا قدمتــه من اغان
ومقامات.
وعن مشاريعها املقبلة ذكرت :في
شــهر آذار املقبل لدي حفالت اجتول
فيها باملــدن الهولندية مبناســبة
يوم املرأة العاملي .كذلك لدي اغنية
بعنوان (غربة) من كلمات الشــاعر
ماجــد عودة ،واحلــان الفنان الكبير
علــي ســرحان ،وهي تتحــدث عن
الغربة التي يعيشها العراقيون،
وســتقوم الفضائية العراقية
مشــكورة بتســجيلها
وانتاجها.
في نهايــة حديثها

شــكرت الفنانة فريــدة اجلمهور
ودائرة الفنــون املوســيقية ووزارة
الثقافة والسياحة واآلثار.
وخــال احلفل كانــت لنا فرصة
طيبــة بلقاء املايســترو عبد الرزاق
العزاوي الذي حتدث عن احلفل وهموم
املوسيقى العراقية :انا مع اي نشاط
نوعــي مثمر ،يعطي دفعــا لألمام،
وينعش املوسيقى خصوصا ،والفن
بنحو عام ،واي نشــاط ارجتالي ودون
املستوى املطلوب فانه يكون مضرا
بالواقع املوســيقي .با لتأ كيد
افرحنــا هــذا
احلفل لتكرمي
فنا نــة
عراقية

النحو المجاب في سؤال وجواب
قيد الطباعــة ،األول بعنوان
"مهــارات لغويــة" والثاني
"دروس اساســية في قواعد
اللغــة العربيــة /خالصــة
شروحات الفية أبن مالك".
يشــار إلى ان املؤلف ،حاصل
على شهادة بكالوريوس تربية في
قسام اللغة العربية من اجلامعة
املســتنصرية ،عمل فــي العديد
من املؤسسات اإلعالمية اإلذاعية
واإللكترونية ،إلى جانب نشاطه في
منظمات اجملتمع املدني.

بنك وراثي للحمير
الصباح الجديد  -وكاالت:
قالــت وكالة عمــون األردنية أن وزارة
الزراعة فــي األردن ،تعتزم إنشــاء نواة
لبنك وراثي للحميــر البلدية حلمايتها
من االنقراض ،وذلك بعد تراجع أعدادها
إلى ما دون الـ .1000
ونقلــت الوكالة عن مصدر في املركز
الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي األردني

قارن املمثــل الهوليوودي
الشهير ،كريستيان بيل،
بني الرئيس احلالي للبيت
األبيــض دونالــد ترامب،
ونائب الرئيس األميركي
الســابق ،ديك تشيني،
الذي برأيه كان أكثر هدوء
ومتيزا.
ووصــف املمثــل بيــل
الرئيــس ترامــب ،فــي
مقابلــة أجرتهــا معه
"Belfast
صحيفــة
 ،"Telegraphباملهــرج.
وقارنــه بنائــب الرئيس
األميركي الســابق الذي
متيز بالهــدوء والعبقرية
أكثر من ترامب.
وأشار بيل إلى أن املهرجني
ميكن أن يتسببوا بحدوث
الكثيــر مــن األضــرار،

مضيفــا :دعونا نأمل أال
يحدث هذا خالل العامني
املقبلني.
يذكر أن كريســتيان بيل
لعب دور نائــب الرئيس
األميركي ،ديك تشيني،
في فيلم النائب "،"Vice
الذي حصــل على اربعة
ترشــيحات أوســكار:
أفضــل فيلــم ،وأفضل
مخرج ،وأفضل سيناريو
أصلي ،وأفضل ممثل.

معروفة.
وتابع :واقع املوســيقى العراقية
ليس بخير اليوم مع األســف ،تبعا
للظــروف التــي مررنا بهــا ،لكننا
متفائلون بخطط الــوزارة والبداية
اجليــدة للســيد وزيــر الثقافــة
والســياحة واآلثار ،وواجــب علينا
جميعــا ان ندعم هذه اخلطوات من
اجل االرتقاء باملوســيقى العراقية
التي حتتاج الكثير ،وكل هذا مرتبط
بدعــم الدولــة للثقافــة والفنون
وجميع مجاالت االبداع.
جديــر بالذكــر ان الفنانة فريدة
محمــد علــي متيزت
بانها درست املقام
ا لعر ا قــي
أ كا د مييا
مــن

خالل دراســتها في معهد الدراسات
النغميــة الذي اصبحــت فيما بعد
معيــدة ملــادة املقــام العراقي فيه.
وتأثرت مبدرســة رائد املقام العراقي
محمد القباجني ،لذلك حملت على
عاتقها لواء املقام العراقي ،واحترفت
غناءه وطافت بصوتها لتقيم حفالت
في شتى دول ومدن العالم.
شــكلت فرقة فنيــة مبصاحبة
زوجها امللحن وعــازف اجلوزة الفنان
محمد حســن كمر ،الذي وضع لها
احلانا لعدد من اغانيها املعروفة نذكر
منها أغنية (أحلى عتاب) للشــاعر
الغنائــي نزار جــواد ،وأغنية (عليش
تغيب عني) للشاعر محمد احملاويلي،
وقصيــدة (حبيب األمس) للشــاعر
اسعد الغريري.
اســتطاع الزوجان ان يؤسسا مع
مجموعة مــن العازفني واألكادمييني
العراقيــن املغتربــن ،وبدعــم من
املؤسســات الفنيــة والثقافيــة
الهولندية (مؤسسة املقام العراقي
فــي هولندا) وتقوم هذه املؤسســة
بتوثيق ونشــر وتعليم املوســيقى
العراقيــة املتمثلة باملقام العراقي
في أوروبا والعالم.

نشــرت الفنانــة دوللي
شــاهني ،صــورة جديدة
لها ،وهــي ترتدي مالبس
شــتوية ،حيــث ظهرت
ببنطلــون جينز وجاكت
جينز ،وكانــت إطاللتها
متيل إلى الكاجوال.
ونشــرت الصــورة عبر
حســابها الشــخصي
على موقــع تبادل الصور
والفيديوهــات العاملــي
"إنستجرام".
يذكــر أن محكمة جنح
مســتأنف ،برئاســة
كمــال
املستشــار

مســعود قضت بحبس
املطربة دوللي شــاهني
ســنة بتهمــة التهرب
الضريبــي .وصدر احلكم
بعضوية املستشــارين،
عبــد الرحيــم فتحــي
ومصطفى عفيفي.

محمد حماقي
طرحــت شــركة "جنوم
ريكوردز" ،ألبــوم النجم
محمد حماقي "كل يوم
من ده" ،بشــكل رسمي
فــي األســواق ،بطريقة
جديــدة حتــدث ألول مرة
في مصــر وهي عبارة عن
"ألبومني في ألبوم".
كما حــددت الشــركة
امليعاد الذي سيتم طرح
األلبوم فيه وهو الساعة
الثانيــة ظهــرًا بجميع
األماكن في مصر.
ألبوم "كل يــوم من ده"
يتكــون الشــريط مــن
كاسيت األول ""A SIDE

يضم عشر أغنيات منهن
"يزلــزل" ،و "كل يوم من
ده" ،و"ليلــى" ،و"عيونى
ســهرانة" ،وغيرها .أما
" ،"B SIDEفيضم "قدام
النــاس" ،و"كفاية حلول
وســط" ،و"راضينــي"،
وعددا اخر من االغنيات.

ماريا كاري في السعودية!

بتلـــك املواصفـات،
مثاليـــا ً حلضـــور حفـل
وداع.
ٍ
وفي حني أ ّن سيلينا لم تنشر صورًا من هذا
احلدث ،عبر حساباتها على وسائل التواصل
االجتماعــي ،فقد شــوهدت في خلفية
ّ
العديد من صور إنستغرام صديقاتها،
وبالطبع على حسابات املعجبني،
بــدت أنيقــ ًة ،وهادئة،
وقــد
ْ
وبصحــ ٍة جيدة.
وســعيدة،
ّ
بعــد ان تعرضــت مــدة
طويلة لوعكة صحية بعد
انفصالهــا عــن حبيبها
جاستني بيير.

قوله :املشــروع ســينطلق خالل املدة
املقبلــة بعــد احلصول علــى التمويل
املطلوب ،حيث ستشتري الوزارة 40 – 30
حمارا بلديا ،وستعمل على مساعدتها
على التكاثر ،بعد أن شــهدت السنوات
العشر األخيرة تراجعا الفتا في أعدادها،
اذ وصل عددها إلى  1000حمار ،مقارنة
بـ  14117عام ."1997

كريستيان بيل

جانب من احلفل "عدسة :مصطفى"

األحمر..سجل حافل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصــدر املوظف في اإلعــام التربوي
في مديريــة تربية الرصافــة الثالثة،
علي زويد الدراجي ،كتابا ً علميا بعنوان
"النحو اجملاب في سؤال وجواب" ،وطبع
الكتاب في دار رواف للنشــر والطباعة
في لبنان.
وقال الدراجــي لـ "الصباح اجلديد":
املنجز العلمي ،جهد ســنوات ،الكتاب
بـ 190صفحة ،ويتضمن أسئلة وأجوبة
في مادة النحو باللغة العربية.
واضاف :هــو اول املنجز ولدي كتابني

أخبــارهــــــــــم

دوللي شاهين

سيلينا غوميز واللون
الصباح الجديد-وكاالت:
لدى ســيلينا غوميز ،ســجل حافل بال ّلون
األحمر ،فقــد ارتدته إلى حفــل توزيع جوائز
األوســكار ،وحفل جوائز غرامي ،بعبار ٍة أخرى،
تعرف أ ّن هذا ال ّلـــون يعطيهـــا رونقًـا آخـر،
لـذا ،فهـــي تعتمـــده فـــي اي مناسبـة
مهمـة.
ّ
ارتدت غوميز في أثناء حضور حفل
ومؤخرا
ْ
وداع عزوبية صديقتها املق ّربة "كورتني باري"،
وانتعلت معه حذا ًء
فســتان ًا أحمر بال أكمام،
ْ
وأثبتت بذلك ،أ ّن ال ّلون
رياض ًيا بال ّلون األبيض،
ْ
خاص ًة عندمــا يتع ّلق األمر
مثالــي،
األحمر
ّ
ّ
بحفل ٍة في الباحة اخللفية للمنزل.
لفســتان أحمر
ولم يكن اختيار ســيلينا
ٍ

ASSABAH
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ونقلــت الوكالــة عــن املعنيني ،أن
"التراجــع في أعداد احلميــر في البالد،
يعــود إلــى تراجــع احلاجــة إليهــا،
وبخاصة لدى املزارعــن الذين كانوا
يســتخدمونها بأعمــال النقــل
والزراعــة ،اذ إن املركبات والناقالت
واجلرارات الزراعية حلت مكانها
كوسائل للنقل".

الصباح الجديد  -وكاالت:
أعلنت اململكة العربية
الســعودية ،عــن إحياء
املطربــة األميركية ،ماريا
كاري ،ألول حفــل غنائي
لها على أراضيها.
وأشارت مدينة امللك عبد
اهلل االقتصاديــة في جدة،
عبر حسابها على "تويتر" ،إلى
أن حفل ماريا كاري ســيقام في
نهاية شــهر يناير/كانون الثاني،
وذلــك في أمســية فنيــة ضمن
فعاليــات البطولــة الســعودية
الدولية حملترفي الغولف.
وجــاء في تغريــدة ملدينة امللك
عبداهلل االقتصاديــة :ألول مرة في
اململكة ،وفي إحدى األمســيات الفنية
في منطقــة الترفيــه ..الفنانة العاملية

ماريــا كاري ،وذلك ضمن الفعاليــات املصاحبة
للبطولة السعودية الدولية حملترفي الغولف في
مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية (كيك).

لالوربيين أيضا تفسيرا لالشياء في االحالم
الصباح الجديد  -وكاالت:
نشــرت صحيفــة "الديلي
ميل" البريطانية ،تفسيرا لعدد
من األشياء التي نحلم بها وتظهر
في أحالمنا ،اذ قــام الطبيب توني
كريس بتفســير عدد من األشياء
التي تظهر عادة في أحالمنا.
الطائرة :يفســر وجودك في
الطائرة في أثنــاء احللم إلى
الســفر ،وحلظة الهبوط
تشــير إلى مشكالت
مستقبلية قريبة.

الطيور :ويعني التحرر من اإلرتباطات
املادية ،وعادة ما تقوم الطيور بأول رحلة
جوية من دون والديها.
لســقوط :الوقوع فــي احلب ،أو على
العكــس ،الوقوع في مشــكلة ،ولكن
عادة ما يفســر علــى أنه تقــرب من
شخص آخر.
الســلم :ويعني بأنه هناك ما ترغب
باحلصول عليه ،وقد يكون الســلم رمزا
للنجاح االجتماعي أو للفشل.
النقــود :في العديد من االحالم يكون
املال ،الرغبة بتغيير األشياء والسلطة.

البومــة :ومتثــل أحيانــا اخلوف من
الظلمة وتعني أحيانا املرشد للطريق.
املطــر :ففي حــال كان املطر خفيفا
في احللــم فإنه يعبر عن الرغبة بالتعبير
وإطالق املشاعر ،على عكس عندما يكون
املطر غزيرا ،فغالبا ما يعني احلزن.
الركض :وهي عنــد الرغبة في الهرب
من موقف أو نحوه ،وهنــاك القليل من
االحالم التي تعبر عن االستسالم للفرح.
األســنان :فسقوط األسنان في احللم،
الشعور بفقدان شــخص حتبه ،إضافة
ألنها توحي بالشيخوخة.

أغنى دولة في أوروبا من دون مطار وسكك حديد
الصباح الجديد  -وكاالت:
تعد ليختنشتاين أصغر دول أوروبا والعالم،
من أغنى الدول فــي أوروبا اليوم ،بالرغم من
صغر حجمها ،وافتقارهــا للموارد والثروات
الطبيعية املوجــودة لدى الــدول األوروبية
األخرى.
ونقــل موقــع " "MSNاألميركــي أن
ليختنشــتاين احتفلــت مؤخــرا بذكــرى
تأسيســها الـ  300والتي باتت بعد كل هذه
احلروب واألحداث والســنوات الدولة األغنى في

أوروبــا ،من حيث قياس الناجت احمللي اإلجمالي للفرد
الواحد.
ووفقا للموقع ،فإن املســاحة اإلجمالية للدولة
تعادل مساحة جزيرة ســتاتن في نيويورك ،ويبلغ
عدد السكان اإلجمالي نحو  40ألف نسمة وثلثهم
من األجانب.
وتتميز هــذه الدولة بقوانني فريــدة من نوعها
وغريبة بعض الشــيء ،ومن أبرزهــا قوانني تتعلق
مبنع الســكان من جز العشــب أو االحتفال خالل
استراحة الغذاء.

