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كتب رئيس التحرير:

طالب  الركــن  الفريق  كشــف 
مكافحة  جهاز  رئيس  شــغاتي 
اإلرهــاب في حــوار خــاص، ان 
تداولها  التي  والوقائــع  احلقائق 
االعالم خالل ســنوات احلرب ضد 
تنظيــم داعش اإلرهابــي، متثل 
قمة جبــل اجلليد في مشــهد 
تلــك احلــرب، مشــيرا الــى ان 
الكتلة العســكرية التي كانت 
اكثر متاســكا في بــاديء االمر، 
كانت تتمثل بقيادة وأفراد جهاز 
ألنها  وذلك  اإلرهــاب،  مكافحة 
كانــت علــى درجة مــن اتقان 
والتماســك  والكفاءة  التدريب 
املبنــي على حقيقة  والتنظيم 
ان تلــك القوات، قــوات عراقية 
يدخل  لــم  الواســع  باملعنــى 
النفــس الطائفــي فيهــا ولم 
املستحقني  غير  لدخول  يسمح 
الى  القادرين وغير املدركني  وغير 

قوامها.
الركن شــغاتي:  الفريق  وأضاف 
" : لقــد قاتلنا على املســتوى 
العســكري ونحــن نشــعر ان 
أن  ميكن  ال  الصحيحــة  البداية 
تأتي إال مــن العراقيني وحدهم، 
وفعــالً أجنزنا ذلــك ولكننا كنا 
نشــعر بقلق بالغ بسبب اخملاوف 
احللفاء  مواقــف  تكــون  أن  من 

واألصدقاء أضعــف وأقل مما كنا 
نحتــاج وننتظــر. وتعاظم ذلك 

الهاجس بعــد ان عّبر األميركان 
عن نزعة تراجعية لم ترغب في 

في  بلدنا  جتاه  التزاماتها  تطبيق 
وشعرنا  احلالكة.  الساعات  تلك 

ان اجلانب األميركي نشــر أفكاراً 
الى  تشير  الدولي  املستوى  على 

ان االحتالل الداعشــي سيكون 
مؤبــداً أو طويل األمد في العراق 
في أقل االحوال. وأن املعركة مع 
عشرات  ستستغرق  الظالميني 

السنني".
حتديناهــم  لكننــا   " واردف: 
ميدانيــاً وأثبتنــا ان األمــر مع 
كبوة  يتجاوز  ال  والعــراق  داعش 
ســينهض منها بلدنا في وقت 
ســريع. وطلبنا منهــم ان يأتوا 
معنــا الى غرفــة العمليات وان 
العمليات  يشهدوا على طبيعة 
ثم يحكمــوا على األمر ويقيموا 
مجهوداتنا. وفعالً طرأ تغير كبير 
علــى املواقــف األميركية بعد 
وقت قصير علــى وقوفنا بوجه 
إدامة  داعــش. وجتلى ذلك فــي 
تزويدنا  واستمرار  اجلوية  املظالت 
بحاجاتنا مــن الذخائر واملعدات 
التي  الالزمــة ملعركتنا  التقنية 

زادت تعقيداتها ومتطلباتها".
واكد شــغاتي في نهاية احلوار، 
ان " تعاطي احلكومات املتعاقبة 
يثير  اإلرهاب  مكافحة  مع جهاز 
الدهشــة عندما يتعلــق األمر 
واملوازنة  املالية  بالتخصيصــات 
" مشــيرا الى ان اجلهاز " يفتقر 
الى الطائرات بكل أنواعها، وهي 
أســلحة ومعدات أساسية في 
تنفيذ الواجبات املتممة للجهاز.
التفاصيل ص2

تعاطي الحكومات المتعاقبة مع جهاز مكافحة 
اإلرهاب يترجم نقصا خطيرا في العقيدة العسكرية

شغاتي في مؤمتر حترير اجلانب االيسر للموصل "ارشيف"

a

بغدادـ  الصباح الجديد: 
ضمــن العقــد املبــرم مــا 
بني شــركة ناقــالت النفط 
لنقل  العربيــة  والشــركة 
الوجبة  مباشــرة  مت  البترول 
العراقية  الطلبة  من  الثانية 
للدراســة فــي االكادمييــة 
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
مصر  جمهورية  في  البحرية 
الشركة  نفقة  على  العربية 

العربية.
وقد حضيت هــذه االلتفاتة 
محافظة  الهالــي  املهمــة 
واالرتياح  باالهتمــام  البصرة 
ملــا لها من مــردود اقتصادي 
احملافظة  لطــالب  وعلمــي 
وحصــول طلبتنا هناك على 
من  بحري(  )ضابط  شــهادة 

اجل خدمة البلــد من خالل 
ناقالت  مجــال  فــي  العمل 

النفــط ، اضافــة الى فرحة 
حصلوا  الذين  الطلبة  اهالي 

على فرصــة جيدة للحصول 
علــى الوضائف التي يتمنون 

احلصول عليها.
الثانية  وتضمنــت الوجبــة 
)100( طالب عراقي من اصل 
)400( طالب تكون على شكل 
وجبات وتكون مدة الدراســة 
4 ســنوات للحصــول على 
شهادة ضابط بحري هندسي 
ومتثيلي ليتم بعدها تدريبهم 
وتعيينهم في شركة ناقالت 
واسطولها  العراقية  النفط 
املزمــع تكوينه ضمن اخلطة 
قيادة  قبــل  من  املرســومة 

الوزارة.
ويهــدف عقد الشــركة بني 
والشــركة  النفط  ناقــالت 
تأهيل  اعــادة  الى  العربيــة 
لبناء  البحريــة  الطواقــم  

اسطول وطني ورصني.

تقريـر

ضمن العقد المبرم للشركة العربية البحرية لنقل البترول

الوجبة الثانية من الطلبة العراقيين تباشر الدراسة 
في االكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر 

بغداد - الصباح الجديد: 
العليا  االحتاديــة  احملكمــة  قضت 
بدســتورية إلية إدراج األشــخاص 
في قائمة جتميــد أموال اإلرهابيني 
املشــكلة مبوجــب النظــام رقم 
)5( لســنة 2016، وأشــارت إلى أن 
ذلك اإلجراء يتم بعد توفر أســباب 

معقولة وجدّية.
للمحكمة  الرسمي  املتحدث  وقال 
"احملكمــة  إن  الســاموك،  إيــاس 
جلســتها  عقدت  العليا  االحتادية 

برئاســة القاضي مدحــت احملمود 
األعضــاء كافة،  القضاة  حضــور 
ونظرت طعناً بعدم دستورية نظام 
رقم )5( لســنة 2016 )نظام جتميد 
أموال اإلرهابيني(، خملالفته للدستور 
والقوانــني النافــذة، وقــد خاصم 
املدعــي في دعــواه رئيس مجلس 

الوزراء/ إضافة لوظيفته".
وأضاف الساموك، أن "املدعي حصر 
دعواه بطلب إلغــاء نص املادة )13/

أوالً و خامســاً( مــن النظام محل 

الطعــن خملالفته املــواد )2/أوالً/ج( 
و )13/أوالً و ثانيــاً( و)15( و )19/ثانياً 
وخامساً وتاسعاً وعاشراً( و)47( من 

الدستور".
وتابع أن "املدعي طلب إلغاء النص 
املطعــون بــه، وكل نــص يخالف 
الدستور من النظام محل الطعن، 
وقــد نصت املــادة )13( من النظام 
علــى ))تتولى جلنة جتميــد أموال 
اإلرهابيــني في شــأن جتميد أموال 
االقتصادية  املــوارد  أو  اإلرهابيــني 

لألشــخاص الذيــن مت حتديدهــم 
األمن  قــرار مجلس  إلى  اســتناداً 
2001 والقرارات  )1373( لسنة  رقم 
األخرى ذات العالقة مــا يأتي: )13/
أوالً( إعداد قائمة محلية تدرج فيها 
أســماء األشــخاص الذين توافرت 
لالعتقاد  معقولة  أســباب  فيهم 
أو مبحاولة  إرهابي  بارتكابهم عمل 
ارتكابه أو الشروع فيه أو االشتراك 

فيه أو تسهيل ارتكابه....
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
الســفارة  بأعمال  القائــم  قــال 
االمريكية في بغداد جوي هود، امس 
محمد  البرملان  رئيــس  ان  الثالثاء، 
احللبوســي ورئيس احلكومة عادل 
عبد املهدي اكدا لنا انه ليس هناك 
مشــروعا لتقليص اعداد قواتنا او 
الغاء اتفاق اإلطار الستراتيجي بني 
جمهورية العراق والواليات املتحدة 
األميركية، مشيرا الى ان ما تداوله 
االعالم بشــأن نشر قوات أميركية 

في العــراق معلومات مضللة من 
جهة غير معروفة. 

وقال هود في جلسة حوارية لعدد 
من وسائل االعالم تابعتها الصباح 
اجلديد، إن" رئيس البرملان واحلكومة 
اكــدا لنا ليس هناك اي مشــروع 
مقــدم لتقليــص اعــداد القوات 
االمريكيــة او الغاء اتفاقية االطار 

الستراتيجي".
واشار الى ان "بعض اجلهات تسمي 
االمنيــة  باالتفاقيــة  االتفاقيــة 

ولكنهــا اتفاقيــة اســتراتيجية 
بــني العــراق وامريــكا"، مبينا ان 
الواليــات  ان  تؤكــد  "االتفاقيــة 
تســتخدم  لن  ســوف  املتحــدة 
االراضي او املياه العراقية كمنصة 

لهجمات على الدول االخرى".
وأكد هود في اجللســة، ان "هناك 
تضليال اعالميا متعمدا عن حراك 
عسكري امريكي في العراق وهناك 
امريكية في  قوات  بنشر  مغالطة 
العــراق وهي معلومــات مضللة 

وتنشــر مــن جهة غيــر معروفة 
وليس لهــا صحــة "، مضيفا ان 
"امريكا ال تستعمل هذه الوسائل 
إشارة  في  التهديد"،  او  الرشــاوى 
الى ما نشــر فــي بعض الصحف 
عن وجود رشاوى قدمت الى بعض 
النــواب "، واردف: "نحــن نقــدم 
باملليارات لتمكني احلكومة  الدعم 
الداخلية  التهديدات  من  حلمياتها 

واخلارجية".
تتمة ص3

المحكمة االتحادية: تجميد أموال اإلرهابيين
من دون اذن مسبق ال يخالف الدستور 

السفارة األميركية: رئيسا البرلمان والحكومة اكدا
عدم الغاء اتفاقية االطار الستراتيجي بين البلدين

داعش يكشف أسباب هزيمته
3في العراق وسوريا السيول واالمطار انعشت 95 % من هور 

2الحويزة و70 % من االهوار الوسطى

بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف اإلصــالح واإلعمار، أمس 
الثالثاء، املضي بــدوره الرقابي على 
اداء السلطة التشريعية بعد انتهاء 
أن  إلى  الفتاً  التشــريعية،  العطلة 

رئيس الوزراء عــادل عبد املهدي لم 
البرنامج احلكومي  أي بند من  ينفذ 
لغايــة اآلن، فيما دعا إلــى ضرورة 
بأسرع  الوزارية  الكابينة  استكمال 

وقت.

وقالت النائبة عــن التحالف إيناس 
املكصوصــي، إن "تنفيــذ البرنامج 
احلكومي يكون على ثالثة مستويات، 
االول قصير املدة بني ثالثة إلى ستة 
أشــهر، والثاني وهو املتوســط من 

ســبعة إلى ثمانية عشــر شهراً، 
والثالــث وهو الطويل ميتــد لغاية 

نهاية العمر الدورة االنتخابية".
وأضافت املكصوصــي، في تصريح 
إلــى "الصباح اجلديــد"،  أن "رئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي تعهد بعدد 
من االلتزامات خالل تلك املدد ينبغي 

منه اإليفاء بها"
وأشارت، إلى أن "عدد من التحديات 
تواجــه البرنامــج احلكومي أهمها 

تأخير اســتكمال الكابينة الوزارية، 
وما نصت عليــه املوازنة من فقرات 
ال تتفق مع ما حتتاجه مشــاريع من 

تخصيصات مالية".
تتمة ص3

االصالح: سنبدأ بالدور الرقابي بعد انتهاء العطلة التشريعية
أكد عدم تنفيذ أي بند من البرنامج الحكومي لغاية اآلن

االكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا

بغداد - الصباح الجديد:
قــال الســفير العراقــي لــدى 
موســكو حيدر منصور العذاري، 
امس الثالثــاء، إن العراق ال يجري 
مباحثــات مــع روســيا بشــأن 
الوقت  منظومــات 'إس400-' في 
احلالي إال أن ذلك غير مســتبعد 

في املستقبل.
وأضــاف العذاري خــالل حضوره 
منتدى  األوســط  الشــرق  مؤمتر 
تعاون  لدينــا   " الدولي،  فالــداي 
عســكري جيد مع روســيا، ولم 

تزويد  جتر مفاوضات حول مسألة 
لكن  إس400-،  مبنظومــة  العراق 
ميكن مناقشــة املوضوع في حال 
قرارا  العراقية  احلكومــة  اتخذت 

بهذا الشأن".
ومتتلك روســيا أقــوى نظام دفاع 
يســتطيع  العالم،  في  صاروخي 
رصــد أهدافــه وإســقاطها في 
مدى يتــراوح بني 40 إلى 400 كم، 
وتنطلــق صواريخه بســرعة 15 

ضعف سرعة الصوت..
تتمة ص3

بغداد - الصباح الجديد:
امــس  الدفــاع،  وزارة  اعلنــت 
الثالثاء، ارسال لواء املشاة االلي 
الســابع والثالثني للمشــاركة 
بتامني الشــريط احلــدودي بني 
العراق وسوريا في قضاء القائم 
مــن نهر الفــرات وصــوال الى 
فـي  احلـــدودي  الشريط  نهاية 

القضـاء.

وذكر بيان لــوزارة الدفاع تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
ان "هــذا اللــواء هــو احتياط 
على  املوجودة  للقوات  واســناد 
عمله  ويكون  احلدودي،  الشريط 
وفق خطط محكمة عن طريق 
ونقاط منتشرة على طول  ربايا 

الشريط احلدودي".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــث رئيس حتالــف اإلصالح 
واإلعمارالســيد عمار احلكيم، 
مع السفير الياباني في العراق، 
والوفد  هاشــيموتو،  ناوفومي 
االكادميي املرافق له سبل تعزيز 
واليابان  العــراق  بني  العالقات 
ومستجدات الوضع السياسي 

في العراق واملنطقة.
وذكــر بيــان ملكتبــه تلقــت 
"الصبــاح اجلديــد" نســخة 
منه، ان الســيد عمار احلكيم 
اهمية  "على  اللقاء  خالل  أكد 
االستفادة من التجربة واخلبرات 

التنمية  حتقيــق  في  اليابانية 
واصالح املنظومــة االدارية في 

العراق".
وبني، ان "العراق ميتلك مقومات 
النهضة الشاملة ويحتاج الى 
دعــم اجملتمع الدولــي لتجاوز 

التحديات".
وأشــار الســيد عمار احلكيم، 
التي شــهدها  الى "املتغيرات 
املســتوى  علــى  العــراق 
السياسي واالمني والعسكري 
انفتاح  الى  ولفت  واالجتماعي 
العراق على اجلميع من منطلق 

املصالح املشتركة"

سفير البالد في موسكو:
ال مباحثات الستيراد منظومة

"إس400-" من روسيا 

لواء آلي السناد القطعات 
العسكرية في تأمين الحدود 

العراقية السورية

الحكيم في لقائه السفير الياباني: 
العراق يمتلك مقومات النهضة 

الشاملة

بغداد - الصباح الجديد:
اقتــرح عضــو فــي اللجنــة 
الثالثاء،  النيابيــة،  القانونيــة 
تشكيل هيئة قضائية مختصة 
مبسائل الفســاد املالي واالداري، 
مشددا على أن تكون مستقلة 
الدستورية  الهيئات  جميع  عن 
وحتظى بقانــون خاص مع منح 
القضاة العاملني بها "امتيازات 
اشــار  فيما  حلياتهم"،  ضامنة 
الرقابية لم تستطع  اجلهات  ان 
استعادة %1 من فساد باملليارات 

في وزارة "من الصنف الثالث".
وقال النائب حسني العقابي في 
حديث تابعتــه الصباح اجلديد، 
ان "االرقام التــي اعلنتها هيئة 
النزاهــة ليســت مســتغربة 
يجثم  مظلم  كابوس  فالفساد 
على صــدر العراق منذ ســنني 
وبحاجــة الى تظافــر للجهود 
بغيــة القضاء عليــه وحتجيم 
دوره ودور املتبنــني لــه"، مبينا 

ان "هيئــة النزاهــة هي حلقة 
مؤسســات  ضمن  تنظيميــة 
الدولــة وعملها كعمل مكاتب 
وغيرها  العموميني  املفتشــني 
مــن دوائــر مكافحة الفســاد 
لكن حــني تكون تلــك الدوائر 
خاضعــة او رهينة بيد الطبقة 
ان  تســتطيع  فلن  السياسية 
مكافحة  فــي  شــوط  تقطع 

الفساد".
واضــاف العقابي، ان "مكافحة 

الفســاد فيهــا عــدة جنبات 
وفنيــة  وتنظيميــة  اداريــة 
بينهــا  والغالــب  وسياســية 
اجلنبة السياسية"، الفتا الى ان 
"الفساد اهدر امواال هائلة جدا 
اطلعت  وقد  تصورهــا  والميكن 
على وثائق رســمية على مقدار 
مامت اهداره بســبب الفساد في 
احدى الــوزارات التي تعتبر من 

الصنف الثالث..
تتمة ص3

القانونية النيابية تدعو الى تشكيل هيئة 
قضائية مختصة تنظر بمسائل الفساد 

الفريق الركن طالب شغاتي:
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كتب رئيس التحرير

ما ظهر من مشــهد حربنا مع داعش 
ليس ســوى قّمة جبــل اجلليد .. وهذه 
القّمــة تضمنت الكثير مــن احلقائق 
وتغطيتها  احلديث عنها  والوقائع جرى 
على امتداد الســنوات املريرة من وجود 
الظالميــن وأتباعهــم. أما القســم 
املتبقي وهــو األكبر من جبــل اجلليد 
فهــو ال يــزال غير مغطــى بعناية وال 
سيما في وسائط اإلعالم والفضائيات 
التاريخيــة  البحثيــة  واملؤسســات 
املتخصصة. ويشــتمل ذلك القســم 
على أســرار كثيرة وتفصيــالت مثيرة 
تتصل بكيفية تعامل األطراف العربية 
والدولية معنا في الوقت في ما يتعلق 

بالتسليح والتنسيق والتخطيط. 
الفريق  وفي هــذا الســياق يتحــدث 
الركن طالب شغاتي عن أول استالمه 
مســؤولية غرفة العمليات املشتركة 
الــى جانب منصبــه كرئيــس جلهاز 
مكافحــة اإلرهــاب. يقــول إن رئيس 
الوزراء املالكي اتصل بي وكلفني حتمل 
املســؤولية املذكورة في أعقاب الوضع 
املتدهور في نينوى وانفالت الســيطرة 
الى ســامراء  القطعــات وصوالً  على 
ومصفــى بيجــي. وبعد حتركنــا الى 
املنطقة اكتشفنا أن الداعشين نشروا 
حالة من الذعر املنقول عبر الفضائيات 
العســكرية  القطعات  بــن  واإلعالم 
العراقية الى درجة تهدم فيها ســّلم 
التراتبيــة والضبط والربــط ولم يعد 
أفــراد القوات الكبيــرة التي كانت في 
املنطقة قادرين علــى تنفيذ الواجبات 
مهما كانــت صغيرة أو محدودة. لكنه 
أكد أن تقديراتنا امليدانية كانت تؤشــر 
الى أنه خلف هــذه املناخات املتخاذلة 
حاجــز مزيــف ومبالغ فيــه علينا أن 
نزيله للســماح لقواتنا بتجديد الثقة 
الواجبات  تنفيذ  الى  وذهابها  بنفسها 

املنتظرة. 
وأكد شغاتي على أن الكتلة العسكرية 
املتماسكة أول األمر كانت قيادة وأفراد 
جهــاز مكافحة اإلرهــاب، وذلك ألنها 
كانت علــى درجة من اتقــان التدريب 
املبني  والتنظيم  والتماسك  والكفاءة 
على حقيقــة ان تلك القوات هي قوات 

عراقيــة باملعنى الواســع لــم يدخل 
النفــس الطائفي وال ســمح لدخول 
غير املســتحقن وغيــر القادرين وغير 
املدركــن الى قوامها. فاملــرء لم يكن 
قادراً على تشخيص أي مستوى يشم 
وما  القومي  والتمييــز  الطائفية  منه 
الى ذلك من أمراض تسللت الى اجليش 
من التركيبة السياســية املستقطبة 

أساًساً على تلك األسس. 
وقبــل ان نتحــول فــي قيــادة غرفة 
العمليــات املشــتركة الــى برامــج 
التجميع استعملنا أمنوذج مقاتل جهاز 
نفســية  كرافعة  اإلرهاب  مكافحــة 
القطعــات  لبقيــة  وســايكولوجية 
وعلى األرض وفــي ميدان املعركة. وأول 
درس تعلمه املقاتلون ما ســّطره جهاز 
مكافحــة اإلرهاب علــى الطريق الى 
ســامراء إذ تولى الشهيد فاضل برواري 
قيادة جحفل خــاص انطلق من بغداد 
ملنع تطويق سامراء واحتمال إسقاطها 

بيد داعش. وقد واجهت القوة مقاومة 
شرسة من قطعات داعش بحيث تعذر 
عليهــا التقدم نحو ســامراء. ووقتها 
أرســلتها قيادة  التي  القوات  تراجعت 
اجليش لدعم التقدم وعادت الى بغداد. 
ولكنني، يقول الفريق شــغاتي أبلفت 
الشــهيد فاضــل أن: ال تراجــع مهما 
كلف الثمــن وان القوة ملزمة بالتقدم 
ومواجهــة اإلرهابيــن حتــى لو بقي 
منهم رجل واحــد يزحف على قدميه. 
وفعــالً اتصل بي برواري بعد ســاعتن 
وأبلغني انه يتحدث من ســامراء التي 

وصلها بخسائر قليلة. 
هذه العملية سمحت بتطويق الزحف 
الى اخللف  اإلرهابي نحو بغداد وإعادته 
وإنقاذ ســامراء ومناطــق احملافظة من 
السقوط بيد داعش. كما أنها شجعت 
بقية القطعــات العراقيــة الى اتباع 
خطانــا والعمل بثقة أكبــر والتقاط 
بقية القوات أنفاسها وهي تسمع أنباء 

النجاحات التي حتققت. 
بعدهــا جلأت قيــادة جهــاز مكافحة 
القوات واألفواج  اإلرهاب الى تطعيــم 
من  وتشــكيالت  بتنظيمات  العراقية 
مكافحــة اإلرهاب في عــدد كبير من 
املواقــع. وارتقــى هذا األمر مبســتوى 
املمارسة واملعنويات وأعاد الى قطعاتنا 
، فضال عن أســباب أخرى، اإلحســاس 
بثقل املهمات وبحساســيتها. وملسنا 
بعد أســابيع على انهيــار املوصل في 
الرابع عشــر من حزيران أن الروح بدأت 
بالعودة الى قطعات اجليش العراقي بل 

جتددها. 
ومضــى الفريق الركن شــغاتي قائالً: 
لقد قاتلنا على املســتوى العســكري 
ونحن نشــعر ان البداية الصحيحة ال 
ميكن أن تأتي إال من العراقين وحدهم، 
وفعــالً أجنزنا ذلك ولكننا كنا نشــعر 
بقلق بالغ بســبب اخملاوف من أن تكون 
مواقف احللفاء واألصدقاء أضعف وأقل 

مما كنا نحتاج وننتظــر. وتعاظم ذلك 
الهاجس بعــد ان عّبــر األميركان عن 
نزعــة تراجعية لم ترغــب في تطبيق 
التزاماتها جتاه بلدنا في تلك الساعات 
احلالكة. وشــعرنا ان اجلانب األميركي 
نشر أفكاراً على املستوى الدولي تشير 
الداعشــي ســيكون  ان االحتالل  الى 
مؤبــداً أو طويل األمد فــي العراق في 
أقل االحوال. وأن املعركة مع الظالمين 
ولكننا  الســنن.  ستستغرق عشرات 
حتديناهــم ميدانيــاً وأثبتنــا ان األمر 
مــع داعش والعــراق ال يتجــاوز كبوة 
ســينهض منها بلدنا في وقت سريع. 
وطلبنا منهــم ان يأتوا معنا الى غرفة 
العمليــات وان يشــهدوا على طبيعة 
العمليــات ثــم يحكموا علــى األمر 
ويقيموا مجهوداتنــا. وفعالً طرأ تغير 
كبير على املواقف األميركية بعد وقت 
قصير على وقوفنا بوجه داعش. وجتلى 
ذلك في إدامة املظالت اجلوية واستمرار 

تزويدنــا بحاجاتنا من الذخائر واملعدات 
التقنيــة الالزمة ملعركتنــا التي زادت 

تعقيداتها ومتطلباتها. 
لقــد كنا نقاتــل عصابــات محدودة 
تلقــت دعمــاً مــن بعض الشــرائح 
احمللية في البداية ولكننا مع اســتمرار 
املعركــة اكتشــفنا ان لداعش حلفاء 
بأحدث  بتســليحها  وملتزمون  أغنياء 
أنواع األســلحة. وواجهنــا مجموعة 
مــن الذخائر اخلطرة التــي ال متتلكها 
تخترق  ومنهــا طلقات  جيوش عديدة 
الدروع علــى كفاءة عالية مما ســبب 
لنا قلقاً كبيراً كمــا واجهنا متويالت ال 
تنتهي لداعش من قبل بعض األطراف 
اإلقليمية التــي كانت وكأنها انتظرت 
ســقوطنا وانهيارنا طويالً واآلن حانت 

ساعة االنتقام منا. 
ومــع ان جهاز مكافحــة اإلرهاب أحد 
األذرع احلاســمة فــي أي معركــة في 
املاض او في املســتقبل إال ان التعاطي 

معه من قبل احلكومــة العراقية يثير 
الدهشــة. فهو وان كان مســتقالً عن 
أي وزارة إال ان رئيســه يعتبــر مبنزلــة 
وزير فــي منصبه. ولكنــه محروم من 
املعدات واحلاجــات امللحة التي يحتاج 
اليهــا. ومن املثير للدهشــة ان جهازا 
مبثل هذه احلساســية يفتقر للطائرات 
ومعدات  أســلحة  وهي  أنواعها،  بكل 
أساســية في تنفيذ الواجبات املتممة 
للجهــاز. وال نعرف تفســيراً لذلك وال 
سيما ان التجربة العاملية في التعاطي 
اإلرهاب تشــير  أجهزتها ملكافحة  مع 
الى إيالئها األهمية القصوى في سلم 
الترتيبــات العســكريةامليدانية. بــل 
ان دوال عديــدة تعدها وزارة مســتقلة 
بذاتها ولها ميزانية توازي ميزانية بقية 

التشكيالت. 
اللحظات  فــي  الكبيــر  الفضــل  ان 
احلاسمة في معاركنا من أجل سالمة 
الوطن قام بها هذا اجلهاز ولكن عندما 
يتعلق األمر مبيزانيتــه ومعداته تتبارى 
بقية الصنوف في إضعافه والتقليص 
من إمكانياته. وغنــي عن القول ان أي 
جهــاز ملكافحة اإلرهــاب يحتاج قدرة 
عالية على التنقــل والتحرك واحلاجة 
الى القيام بعمليــات إنزال عاجلة هنا 

أو هناك. 
املريض يترجم نقصاً  الواقع  ولعل هذا 
العســكرية  العقيــدة  فــي  خطيراً 
العراقيــة، هذا إذا لــم نقل غياب مثل 
هكــذا اســتراتيجية. فوجودها ميكن 
التســليحية  سياســاتنا  يحــدد  ان 
ومفهومنــا ملبادئ الدفــاع عن الوطن 
احلكومــات  تعاقــب  ان  وســيادته. 
العراقية كرس حقيقة مشــتركة هي 
إجماعهــا على عــدم االهتمام بوجود 
مثــل هذه العقيدة. بــل ان اخلوض من 
قبــل سياســين وكتل حــول األمور 
االستراتيجية يرسم ما ميكن ان نصفه 
بخبط عشواء وانعدام املعرفة والوعي 
او التسابق لتلبية رغبات قوى إقليمية 
ورغباتهــا ومواقفها أكثــر منه رغبة 
أو حاجة العراق الى سياســته اخلاصة 
واســتراتيجيته املتصلة لصورة العراق 

السياسي. 

انتصاراتنا على داعش والخلل االستراتيجي 

جولة في عقل قائد جهاز مكافحة اإلرهاب 

شغاتي مع رئيس التحرير

يتحدث الفريق الركن طالب 
شغاتي عن أول استالمه 
مسؤولية غرفة العمليات 
المشتركة الى جانب 
منصبه كرئيس لجهاز 
مكافحة اإلرهاب. يقول 
إن رئيس الوزراء المالكي 
اتصل بي وكلفني تحمل 
المسؤولية المذكورة في 
أعقاب الوضع المتدهور 
في نينوى وانفالت السيطرة 
على القطعات وصواًل الى 
سامراء ومصفى بيجي

بغداد - الصباح الجديد:
واملياه  الزراعة  اكد عضو في جلنــة 
محافظة  عــن  البرملانية  واالهــوار 
ميســان امس الثالثاء، وجود جهود 
لالستفادة  املستويات  باقصى  تبذل 
مــن ميــاه الفيضانات والســيول 
واالمطــار بغية انعاش االهوار وجتاوز 
حالة اجلفاف، مشــيرا الــى ان تلك 

مايقارب  اغمار  في  ساهمت  اجلهود 
%95 من هور احلويزة الشمالي و70% 
الوسطى في  االهوار  من مســاحة 

احملافظة.
وقال النائب جمال فاخر في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، إن »وزارة املوارد 
اســتثنائية  بجهود  تعمــل  املائية 
الفائضة  املياه  الســتعمال كميات 

والواردة من السيول واالمطار لالنهار 
سواء من داخل العراق او من دول اجلوار 
بالشــكل االمثــل وحتويلها لالهوار 
التــي عانت في الســنوات املاضية 
من اجلفاف«، مبينا ان »مركز انعاش 
االهوار واالراضــي الرطبة يقوم بدور 
متميز في تنفيذ اعمال فتح املنافذ 
وتطهير االنهر في االهوار الوسطى 

احلكومة  مع  والتنســيق  وبالتعاون 
احمللية في احملافظة لالســتفادة من 
هذه املياة وفق خطط مدروســة مع 
الالزمة في حماية  االحتياطات  اخذ 

الدور السكنية واالراضي الزراعية«.
واضــاف فاخر، »اننــا وخالل االطالع 
امليداني على اجلهــود املبذولة فقد 
وجدنا ان تلك اجلهود ســاهمت في 

اغمــار مايقارب %95 من هور احلويزة 
الشــمالي، كمــا ان اعمــال مركز 
انعــاش االهوار جاريــة وفق اخلطط 
املوضوعة من اجلهات اخملتصة الغمار 
اجلزء اجلنوبي لهور احلويزة الذي عانى 
التغيرات  بســبب  اجلفاف  من  اكثر 
املناخيــة ونــدرة وشــحة االيرادات 

املائية للعراق«.

واكد فاخــر، ان »اجلهود مســتمرة 
انعاش االهوار الغمار  من قبل مركز 
مســاحة اوســع من هــور احلويزة 
،حيــث مت حاليــا اغمار ما نســبته 
%70 من مســاحة االهوار الوسطى 
فــي احملافظــة«، مشــددا على ان 
»التواصل مســتمر من قبــل وزارة 
املوارد املائية مع مركز انعاش االهوار 

بغية  واملعرقالت  الصعــاب  لتذليل 
اســتمرار تغذية بقية االهوار باملياه 
الفيضانية  املوجات  من  واالستفادة 

بشكل امثل«.
العراق كافة خالل  وشهدت مناطق 
الفتــرة املاضية كميــات كبيرة من 
االمطار والســيول القادمة من دول 

اجلوار.

السيول واالمطار انعشت 95 % من هور الحويزة و70 % من االهوار الوسطى



3 شؤون عراقية

الملف األمني

بغداد – اطالق نار 
ذكــر مصــدر امنــي في الشــرطة 
الثالثــاء، مقتل مدني  العراقية امس 
احلسينية  قضاء  في  مسلحني  بنيران 

شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن "مســلحني مجهولني 
أطلقوا نيران اسلحتهم الكامتة باجتاه 
مدني في قضاء احلســينية، ما أسفر 
عن مقتله في احلال" ، مضيفا أن "قوة 
أمنيــة طوقت مكان احلــادث ومنعت 
االقتراب منه، فيما مت نقل جثة القتيل 

إلى دائرة الطب العدلي".

ديالى – مقتل ارهابي 
كشف مدير شــرطة محافظة ديالى 
اللــواء فيصل كاظــم العبادي امس 
الثالثاء عن مقتل ارهابي والقاء القبض 

على اثنني اخرين خالل تعرضهم لقوة 
امنية جنوب بهرز .

وقال اللواء العبــادي ان قوة امنية من 
مديرية اســتخبارات ومكافحة ارهاب 
ديالى باالشتراك مع فوج طوارئ ديالى 
الســابع ومفرزة من اجليــش العراقي 
اشــتبكت خالل عمليــة تفتيش في 
مناطق بزايز بهرز مع االرهابيني مما ادى 
الى قتل احدهــم والقبض على اثنني 
االســلحة  اخرين وضبط كميات من 
اخلفيفة واالعتدة كانت بحوزتهم في 

اطراف ناحية بهرز .

بابل – ممارسة امنية 
كشف مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة بابــل الثالثــاء، عن متكن 
اجهزتهــا االمنية من القــاء القبض 
على عــدد مــن املتهمــني ومطلوب 

للقضاء خالل ممارســة امنية شملت 
مناطق عدة من احملافظة.

وافاد املصدر ان "دوريات مراكز الشرطة 
االمنية ومفارز مكافحة االجرام نفذت 
باالعتماد على معلومات اســتخبارية 
دقيقة ممارســة امنية واسعة لتعقب 
في  واخملالفني  املطلوبــني  ومالحقــة 

مناطق متفرقة من احملافظة" .

صالح الدين – ضبط متفجرات  
اكد مصدر امني في مديرية شــرطة 
محافظة صالح الدين امس الثالثاء ان 
مفارز مكتب مكافحة املتفجرات في 
قضاء الضلوعية وخالل تنفيذها واجبا 
مشتركا في منطقة بساتني بيشكان 
من العثور على مواد متفجرة وعبوات 

ناسفة.
ولفت املصدر الــى ان املواد املضبوطة 

هي عبارة عن ســبعة جلكانات سعة 
)20 لترا( حتتــوي على مــادة االمونيا 
وفتيل قدح وصاروخ كاتيوشا وقذيفة 
منســاوي عيار 155 ملــم وقنبرة هاون 
عيــار 82 ملــم ، كانــت مخبئة حتت 

االرض مت رفعها بدون حادث يذكر.

االنبار – حترير مختطفني 
اعلن قائممقام قضــاء راوة في االنبار 
امــس الثالثاء، عــن حتريــر املواطنني 
اخلمســة الذيــن اختطفــوا على يد 

"داعش" غرب القضاء.
حســني  القضاء  قائممقــام  وقــال 
العكيدي ان "قــوة من اجليش متكنت 
فجــر يوم امــس من حتريــر املواطنني 
اخلمســة من ابنــاء القضــاء والذين 
اختطفــوا قبل ايام غــرب القضاء" ، 
مضيفا ان "عمليــة التحرير متت بعد 

تنفيــذ عملية للجيش فــي صحراء 
االنبار"، مشيرا الى ان "العملية نفذت 
قرب منطقة املدهم غــرب راوة )210 

كم غرب الرمادي( .

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
امنــي في شــرطة  اعلــن مصــدر 
ان  الثالثاء  امــس  الديوانية  محافظة 
 5 مفارز امنيــة القت القبــض على 
بقضايا  للقضــاء  مطلوبني  متهمني 
مختلفة ذلك خــالل حملة قامت بها 

للبحث عن املطلوبني للقضاء.
واضاف املصدر ان دوريات مركز اإلصالح 
القت القبض علــى 5 مطلوبني مبواد 
قانونيــة مختلفة مــن بينها جنائية 
تتعلق بالســرقة فيما مت وعلى الفور 
بغية عرضهم  املتهمني  مع  التحقيق 
على القضاء من أجل تقرير مصيرهم .

ذي قار – عملية دهم 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قــار امــس الثالثاء ان قــوة امنية 
ومن خــالل عمليــة دهــم وتفتيش 
وتدقيق أســماء الوافدين للمحافظة 
اســتطاعت ان تلقــي القبــض عبر 
ســيطرة تــل اللحم جنــوب مدينة 
الناصريــة على متهم يرمز الســمه 
)ر.ل.ن( 35 عامــا واملطلــوب الى مركز 
شــرطة اإلصالح بجرمية إطــالق النار 

على دورية شرطة مطلع آذار 2016, 
واوضح املصــدر االمني ان املتهم متت 
احالتــه الــى  جهة الطلــب أصوليا 
لينال  القضــاء  متهيد لعرضــه على 

جزاءه العادل.

نينوى – اعتقال متهمني 

كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة نينوى امــس الثالثاء ان قوة 
امنية القت القبــض على جملة من 
املتهمني بينهم ثالثة إرهابيني احدهم 
قيادي برتبة امير في اجلانب االيسر من 

مدينة املوصل.
وذكر املصدر ان "فوج طوارئ الشرطة 
12 القــى القبــض علــى 13 متهما 
بينهــم )3( من عناصر داعش االرهابي 
يســمى  فيما  يعملون  كانــوا  الذين 
بديــوان اجلند احدهم قيــادي بدرجة 
)أمير( ، مضيفــا ان "من بني املتهمني 
ايضــا 5 منهم يعملــون في النصب 
واإلحتيال على املواطنني واثنني منهم 
شــروع بالقتل وثالثة منهم مطلوب 
باالحتيال ، الفتا الى ان "العملية متت 
في أماكن متفرقة من اجلانب األيســر 

ملدينة املوصل".

مقتل مدني بقضاء الحسينية باسلحة كاتمة شمالي بغداد * مقتل ارهابي والقبض على اثنين اخرين جنوبي ديالى  
 تحرير 5 مختطفين من داعش جنوبي راوة * اعتقال 13 متهما بينهم )3( من عناصر داعش في نينوى

الصباح الجديد ـ نينوى:

فيمــا انظــار العالــم تتجــه الى 
الباغوز الســورية، وتترقب  منطقة 
االعالن الرســمي عن القضاء املبرم 
عســكريا على ما كان يســمى بـ 
العراق  فــي  االســالمية  "الدولــة 
داعش  تنظيم  كشــف  والشــام" 
االرهابي اســباب هزميتــه التي يرى 
انهــا اتــت نتيجــة سلســلة من 
االخطاء القاتلة، بضمنها فتح النار 
ضد  املفرطة  والقسوة  اجلميع  على 
وسبي  املســيحيني  وطرد  خصومه 

االيزيديني وغيرها.
وعلى وفق متابعة "الصباح اجلديد" 
فقد قــال احد اعالميــي التنظيم، 
في صفحة شــخصية مســتعارة 
لــه انه بعد ســيطرته على مدينة 
املوصــل، أصــدر التنظيــم  وثيقة 
املدينة املؤلفة مــن 16 نقطة عرف 
فيها التنظيم عن نفســه والغاية 
التي  والطريقة  التي جاء من أجلها 

سيسوس بها )الرعية(".
واضــاف "وكان أهــم ما بــنّي فيها 
التنظيم هو، تبشيره الناس بالعيش 
الرغيد في ظل حكمه وأنه جماعة 
إسالمية جاءت لتحكم الناس بشرع 
أنه جاء لرفــع الظلم واحليف  اهلل، 
وتخليصهم من حكم  النــاس  عن 
الشــيعة، أنه ال يأخذ الناس بالظن 
القاطعة  بالبينــة  وإمنــا  والتهمة 
من  الناس  حتذير  الساطعة،  واحلجة 
التعامل مع احلكومة ومنع االنضواء 
حتــت أي رايــة أخرى مهمــا كانت 
تســمياتها، إعطاء توبة لـ )املرتدين 
من اجليش والشرطة وبقية األجهزة 
الكفريــة(، وختمهــا بقوله للناس 
أنكم ســابقاً جربتم كل أشــكال 
احلكم من علمانيــة وغيرها واليوم 

سترون العيش في ظل شرع اهلل".
واشــار االعالمــي الداعشــي الى 
انــه "كانت هــذه الوثيقــة مبنزلة 
اخلطوط العريضة للسياســة التي 
في  وطريقته  التنظيم  سينتهجها 
احلكم، لكــن الواقع فيما بعد الذي 
نفذ بــه التنظيم تلك السياســة 
كانــت مختلفة كثيــرا عما ذكره 
في  الوثيقة، حيث كانت سياســته 

فــي احلرب والســلم وطريقة إدارته 
لشــؤون الناس غيــر واضحة وبدت 
كأنها غيــر مبنية على أطر وقواعد 
محــددة، بــل كانت القــرارات آنية 
حسب ما تقتضيه اللحظة من دون 
املصالح  لترجيح  مســبقة  دراسة 
ومراعاة  واملــآالت  العواقب  ومعرفة 

األوليات".
عــادا انه "نتيجة هــذا فقد ارتكب 
التنظيــم أخطــاًء جســيمة في 
واخلارجيــة  الداخليــة  سياســته 
أسردها على شكل نقاط وأعلق في 

آخر كل نقطة".
وتابع "كان أول خطأ ارتكبه التنظيم 
من وجهــة نظر عامــة الناس وأنه 
مخالف للوثيقــة التي أصدرها هو 
وضع استثناءات بعد فترة من الزمن 
على  التوبة التي أعطاها )للمرتدين 

من اجليش والشرطة وبقية األجهزة 
الكفرية كمــا جاء حرفيا في وثيقة 
االســتثناءات  كانت  حيث  املدينة(، 
واالســتخبارات  ســوات  لعناصــر 
وشؤون الداخلية والضباط  والقضاة  
والنواب  واملرشــحني  واملصادر، وقد 
إثرهــا حملة  التنظيم على  شــن 
اعتقاالت واســعة شملت ما يقارب 
3000 من هــذه األصناف، حيث قام 
مبحاكمتهم ثم إعدامهم في مدة ال 
تتجاوز في أقصى األحوال شهرا من 
تاريخ اعتقال الشخص، وكان تنفيذ 
حفرة   أطراف  علــى  اإلعدام  أحكام 
)حفرة  بداخلها  ورميهم  اخلفســة 
كبيرة ال حــدود لعمقها تقع جنوب 
املوصل ردمها التنظيم بعد ســنة 
ونصف الســنة من حكمه لســوء 
ســمعتها(، كما اعتقــل التنظيم 

وقتل كل من بقي من الشيعة داخل 
املوصل ورماهم في املكان نفســه ، 
علماً أن الشــيعة املتبقني هم من 
الذين ال يعرفون أي شــيء عن الدين 
كونهم يسكنون في قرى بعيدة عن 
الدعوة واألحداث وأبدوا استعدادهم 
الهرب مع  بإمكانهم  وكان  للتسنن 
من هرب، ولــو أخذنا األمور بالقياس 
املعاندين  الصوفيــة  قتــل  لــكان 

واملقامة عليهم احلجة أولى".
ويرى ان "هذه األفعال كانت الضربة 
في   التنظيــم  لشــعبية  األولــى 
املوصل، ذلــك ألن كثير من األصناف 
املذكــورة كان قد هرب إلــى  أربيل 
ثم عاد بعــد علمه بخبر  التوبة، بل 
حصلت حاالت برغــم أنها "فردية" 
اتصلوا  التنظيم  أن بعض عناصــر 
أراضي  )املرتدين( خــارج  بأقاربهــم 

األمان  وأعطوهم  التنظيم  سيطرة 
ثم مت اعتقالهم بعــد عودتهم من 
جهات متنفذة وقتلهم، وذلك لكون 
هــذا العنصر الذي أعطــى  )عهد 
األمــان( "غير مســنود"، وكان هذا 
)يســعى  لقاعدة  مخالفة صريحة 
بذمتهم أدناهم(، وأكثر هذه احلاالت 
حصلت في مناطــق جنوب املوصل 
وحتديــدا في  احلاج علــي و  القيارة 
و  حمــام العليل التــي حتولت إلى 
مناطــق معادية للتنظيم بســبب 
الفســاد )قلــة االلتــزام الدينــي( 
املستشري بني أعضاء التنظيم من 
تلك املناطق املسماة والية  اجلنوبية 

أو  دجلة".
ونــوه الى ان "كل شــخص مت قتله 
كســب التنظيــم معــه عــداوة 
العشــرات من أقاربــه الذين صاروا 

النواة األولــى للتعامل مع حكومة 
بغداد، و كان األولى بالتنظيم إبقاء  
التوبة على ما فهمــه الناس حتى 
لــو كان فهماً خاطئاً مــن باب دفع 
شــبهة  نقض العهود عن نفسه، 
وكان ميكنــه أيًضــا مراقبة كل من 
تسول له نفسه التواصل مع اخلارج 

عن طريق جهازه األمني القوي".
مشــددا علــى انــه "مت ُفِهــم أمر 
االستثناء في التوبة على أن التنظيم 
خشــي ردة الفعل العشــائرية في 
البداية ثم ملا متكن قتل من كان يريد 
قتله، يؤيد هــذا الكالم أن التنظيم 
ملا عجز عن دخول  حديثة )مبحافظة 
للكل على لســان  االنبــار( أعطى 
دون اســتثناءات  توبة من  العدناني 

مقابل رمي السالح فقط".
.. يُتبع

اعالمي داعشي: بعد 
سيطرته على مدينة 
الموصل، أصدر التنظيم  
وثيقة المدينة المؤلفة 
من 16 نقطة عرف فيها 
التنظيم عن نفسه والغاية 
التي جاء من أجلها 
والطريقة التي سيسوس 
بها )الرعية(

يعترف بسلسلة من األخطاء القاتلة

داعش يكشف أسباب هزيمته في العراق وسوريا

االصالح: سنبدأ بالدور الرقابي بعد 
انتهاء العطلة التشريعية

ولفتت املكصوصي، إلى أن "البرنامج 
احلكومي يختلف عن املنهاج الوزاري، 
فــاألول هو العالقة بني الســلطتني 
في  ذكره  ومت  والتنفيذية  التشريعية 
الدستور العراقي، اما الثاني فهو ما 
مجلس  على  الــوزراء  رئيس  يعرضه 

النواب للتصويت عليه".
وبينــت النائبــة عــن االصــالح، أن 
وبنى  مشــاريع  تضمن  "البرنامــج 
حتتية التي ينبغــي على عبد املهدي 
تنفيذهــا بالتعــاون مع الســلطة 

التشريعية".
"مجلس  أن  املكصوصــي،  وأكــدت 
النــواب ســيبدأ مراقبــة حقيقية 
للعمل احلكومي ملعرفة مدى االلتزام 
بالبرنامج خالل الفصل التشــريعي 
املقبل وبعد انتهاء العطلة مباشرة".

وافــادت، بــأن "النواب قــد يوجهون 
اسئلة نيابية إلى رئيس الوزراء ملعرفة 
مــا توصل اليه خالل املــدة املاضية، 
ومعــدالت اجناز املشــاريع التي وعد 
االولى،  الستة  بتنفيذها في االشهر 

واالسباب التي عرقلت العمل".
خلصــت املكصوصــي بالقــول، إن 
"الكتل السياســية عليها حســم 
الوزارات الشــاغرة التي تــدار حالياً 
بالوكالة ومنها احلقائب االمنية لكي 

منضي بعملنا الرقابة بنحو سلس".
مــن جانبه، ذكــر النائــب اآلخر عن 
التحالــف محمد اخلالدي في حديث 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، أن "عبد 
املهدي لم يكن مفلحاً في البرنامج 

احلكومي خالل املدة املاضية".
"املعلومــات  أن  اخلالــدي،  وأضــاف 
املتوفرة لدي تؤكد بــأن أي فقرة من 
البرنامج لم تنفــذ لغاية االن برغم 
مرور اشــهر على تكليــف احلكومة 

مبهامها".
ويرى أن "التجربة التي مرت تستدعي 
تعيــد  أن  السياســية  بالكتــل 
حساباتها مع الواقع احلالي من أجل 
معاجلته واجنــاح احلكومة وعدم ترك 
األمور تسير خالفاً لتطلعات املواطن 

العراقي".
وشــدد اخلالدي على "ضرورة أن يبدأ 
مجلس النــواب دوره الرقابي بتوجيه 
االســئلة النيابية أو االستجواب ألي 
مســؤول لم يقدم ما هــو مطلوب 

منه".

سفير البالد في موسكو:
ال مباحثات الستيراد منظومة 

"إس- 400" من روسيا 
وتســعى عدة دول عربيــة أن حتمي 

سماءها بتلك الصواريخ.
 '400  — 'إس  صواريــخ  وتســتطيع 
اجلوية  األهــداف  جميــع  إســقاط 
الشــبحية  الطائــرات  فيهــا  مبــا 
وطائــرات اإلنذار املبكــر األمريكية، 
وضــرب الطائرات قبــل إقالعها من 
منت حامــالت الطائــرات، وفقا جمللة 

ناشيونال إنترست األمريكية.

لواء آلي السناد القطعات 
العسكرية في تأمني احلدود 

العراقية السورية
مبينــا ان "الهدف هو احلماية التامة 
للحدود العراقية السورية ملنع تسلل 
عصابــات داعــش االرهابيــة داخل 

االراضي العراقية.

السفارة األميركية: رئيسا البرملان 
واحلكومة اكدا

عدم الغاء اتفاقية االطار 
الستراتيجي بني البلدين

وقال أيضا ان بــالده انفقت مليارين 
ونصف املليــار دوالر علــى النازحني 

ودعم العراق.
ولفــت الــى ان "هنــاك الكثير من 
الالجئــني العراقيــني فــي ســوريا 
ونحــن نقدم لهــم اخليــام والدواء 
اجبروا  الالجئــني  وان  واملســاعدات 
على تلك الظروف"، موضحا انه "اذا 
ما مت الطلب مــن احلكومة العراقية 
ســنقوم بتســهيل عودتهم ضمن 

منظمات". 
وأكد "اننــا انفقنــا 2.5 مليار دوالر 
على النازحــني وتقدمي الدعم للعراق 
"، مشــيرا الى ان "هذه املســاعدات 
قدمت خالل اخلمس سنوات للنازحني 
واملســاعدات  باخليام  ملســاعدتهم 
الصحية  العيــادات  ترميــم  واعادة 
ومعاجلة امليــاه وازالة االلغام وغيرها 

لعودة النازحني ".

احملكمة االحتادية: جتميد أموال 
اإلرهابيني من دون اذن مسبق ال 

يخالف الدستور 
أو الذيــن يتصرفــون نيابة عن هؤالء 
األشــخاص أو بتوجيه منهم أو هم 
حتت ملكيتهم أو سيطرتهم بشكل 
مباشر أو غير مباشر بناء على طلب 
من مكتب غســل األمــوال أو متويل 

اإلرهاب أو أي جهة معنية أخرى((".
وأشــار، إلــى أن "الفقرة )خامســاً( 
))إدراج  )13( نصت علــى  املــادة  من 
الشــخص على القائمة، دون احلاجة 
إدراجه في  إنذار مســبق ويجوز  إلى 
حــال عدم وجــود حتقيــق جنائي أو 

محاكمة أو حكم قضائي((".
"احملكمــة  أن  الســاموك،  وبــني 
االحتاديــة العليا ومن خــالل تدقيق 
النــص املطعــون فيه مــن النظام 
وهــو املادة )13( منــه وجدت أن جلنة 

جتميد أمــوال اإلرهابيني تقوم بأدراج 
جتميد  شأن  في  األشــخاص  أسماء 
أموالهم أي أموال اإلرهابيني أو املوارد 
االقتصادية لهم وحتديدهم بعد توفر 
أســباب معقولة وجديــة لالعتقاد، 
وتعتمد في ذلك على تقارير رسمية 
واالســتخبارية  األمنية  األجهزة  من 
والعدلية وعلــى إفادات املتهمني في 
ادوار التحقيق القضائي التي تستند 
إلى أدلة معتبرة ومقنعة باألســباب 
الى إصــدار قراراتها  التي تدفعهــا 

وجتميد األموال واألصول املالية".
"احملكمة  أن  الرسمي،  املتحدث  وذكر 
االحتاديــة العليا ذهبــت إلى أن نص 
املادة )13/خامساً( من النظام، قضى 
دون  القائمة  على  الشــخص  بأدراج 
احلاجــة  إلى إنذار مســبق، وأن هذا 
اإلجــراء تقــرر بهذا الشــكل بغية 
ســرعة تنفيذ القرارات الالزمة باحلد 
اإلرهاب، وهو إجراء  من يقوم بتمويل 
احتــرازي يتضمــن جتميــد األموال 
واألصــول املاليــة، وعدم الســماح 
بإيصالهــا إلــى اإلرهابيــني للقيام 

باألعمال اإلرهابية".
ولفت، إلى أن "احملكمة االحتادية العليا 
)7/ثانياً(   املــادة  في حكمهــا  أوردت 
الدولة  )تلتزم  ونصها  الدســتور  من 
مبحاربــة اإلرهاب بجميع أشــكاله ، 
وتعمل على حمايــة اراضيها من ان 
تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه(، 
وحيــث أن جمللس الــوزراء   صالحية 
إصدار األنظمة والتعليمات والقرارات 
تهدف إلى تنفيذ القوانني وذلك وفقاً 

للمادة )80/ثالثاً( من الدستور".
ويواصل الساموك، أن "احملكمة أكدت 
أن إصــدار هذا النظام جاء اســتناداً  
للمــادة )22( مــن قانــون مكافحة 
غســل األموال ومتويــل اإلرهاب رقم 
)39( لسنة 2015، وحيث أن املادة )7/

ثانياً( من الدســتور قد ألزمت الدولة 
مبحاربة اإلرهاب بجميع إشكاله ، لذا 
جتد احملكمة االحتادية العليا أن إصدار 
املدعى عليه للنظام محل الطعن ال 

يتعارض مع أحكام الدستور".
االحتادية  أن "احملكمــة  ويسترســل، 
العليا قالت إن هذا النظام قد حّصن 
حق املواطن في النظام بحق الطعن 
في القــرار الصادر مــن جلنة جتميد 
أموال اإلرهابيني وذلك باالعتراض أمام 

محكمة القضاء اإلداري".
أن "احملكمــة  وأوضــح الســاموك، 
وبالنظر  لألســباب املتقدمة، قضت 
)13/أوالً وخامســاً( من  بــأن املــادة 
النظام محــل الطعن ال تتقاطع مع 
بل جاءت متفقة  الدســتور،  أحكام 
وأحكام املادة )7/ثانياً( منه، وأن دعوى 
املدعي بصدد  ذلك فاقدة لســندها 

الدستوري مما يستوجب ردها".
ومضــى، إلــى أن "طلــب املدعــي 
النصوص  إلغــاء  أو  النظــام  بإلغاء 
التي تخالف الدســتور. فأن احملكمة 
االحتادية العليا وجدت أن هذا الطلب 
الوارد  غير وارد، ألنها مقّيدة بالطلب 
في عريضتها بعد حصرها وهو طلب 
/13( املــادة  احلكم بعدم دســتورية 

النظام موضوع  و خامســاً( من  أوالً 
الطعن، لذا ولكل ما تقدم قضت برد 

الدعوى".

القانونية النيابية تدعو الى 
تشكيل هيئة قضائية مختصة 

تنظر مبسائل الفساد 
او  املتقدمة  الــوزارات  وليســت من 
الســيادية او الصنــف االول او حتى 
الثاني فان مقدار الهدر كان باملليارات 
واملؤسسات  الهيئات  تستطيع  ولم 
الرقابية اســتعادة اال نسب ضئيلة 
جدا من تلك املبالغ ال تتجاوز الواحد 

باملئة".
واشــار الى ان "الفاســدين يعملون 
احباط  بطرق مختلفة على محاولة 
الطبقة النزيهة من ايقاف فسادهم، 
خللق حالة من اليــأس جتاه تصحيح 
هذا الوضــع رغم اننــا قادرين على 
ضرب اؤلئك الفاســدين وحتجيمهم 
الى ادنى مستوى، لكننا بحاجة الى 
مواقف وارادات جريئة وصادقة وقوية 
وان نفضــح هــؤالء الفاســدين وال 

نخشاهم او نتستر عليهم".
واكد العقابي "اهمية تشكيل هيئة 
الفساد  مبســائل  مختصة  قضائية 
املالــي واالداري وان تكون مســتقلة 
الدستورية  الهيئات  كل  عن  وبعيدة 
وحتظــى بقانــون خاص بهــا وتنظر 
بكل ملفات الفســاد من االلف الى 
الياء، وان يتم منح القضاة العاملني 
بهــا اعلــى مســتويات االمتيازات 
الضامنــة حلياتهم ومــن املمكن ان 
يكون لهم مقر ثابت ودائم ب املنطقة 
اخلضراء لضمــان عدم التعرض لهم 
او تهديدهــم من اجلهات الفاســدة 
بالشــكل  دورهم  اداء  ملنعهم مــن 

االمثل".
واعلنــت هيئــة النزاهــة، فــي 18 
شــباط 2019 ، عن احالــة 11 وزير 
ومــن بدرجتهم إلــى القضاء خالل 
عــام 2018 ، صدر بحقهــم 22 قرارا 
الدرجات  ذوي  مــن  و156  باالحالــة، 
ومن  العامــني  واملديريــن  اخلاصــة 
بدرجتهم، صدر بحقهــم 224 قراراٌ 
باإلحالة، فيما اشــارت الــى تنفيذ 
441 عملية ضبط، وأن عدد املتهمني 
الذين مت ضبطهم في تلك العمليات 
بلــغ 464 متهما، كما أن املبالغ التي 
العمليات بلغت  مت ضبطها في تلك 
)1,610,966,817( مليار دينار عراقي، و 

)133,400( دوالر أميركي
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الــى  وقت قريب وانا اعتقــد ان كلمة  "بوبجي" 
تعني  "گولچي" مبعنى "حارس املرمى" !!.. وكنت 
اعلــل ذلك ، اما انني  لم اســمع الكلمة جيدا ، 
أو ان الشــخص الذي ينطقها لديه مشكلة في 
النطق !! .. ولكن فجأًة اكتشــفت عمق جهلي 
في قصة "البوبجي" هذه  ، وذلك عندما اردت ان 
اركن سيارتي في احدى الساحات ، وبقيت انتظر 
الشــاب املســؤول ان يرفع العارضة لكي ادخل ، 
إال انــه بدا منهمكا مع هاتفــه لدرجة  انه كان 
يحاول اختراق اجلهاز واخلروج من اجلهة االخرى !! ، 
ولم تنفع معه "الهورنات" التي يطلقها اصحاب 
الســيارات الذين اصطفوا خلفي ، فما كان مني 
اال ان اترجل الســتطلع االمر ، وقفت على رأسه 
فوجدته ميارس لعبة الكترونية في جهاز  الهاتف 
، املهم انه انتبه له بعد كالم ، قلت له "شبيك" 
اي ماذا دهــاك ؟!! ردَّ علّي منزعجــا ، انها لعبة 
"البوبجي" وان تركتها االن سيقتلوني !! .. قلت 
له "الگولچي" اليُقتل ، بل هو اكثر الالعبني اماناً 
!! ضحك الشــاب حتى كاد يستلقي على قفاه 
من شــدة الضحك !!..، ثم فتح لي العارضة وهو 

ينظر الّي نظرة اشفاق !! 
وبصراحة ان ضحكة ذلك الشاب ونظرته الّي لم 
تفارق مخيلتي ، فرحُت اسأل االصدقاء واملقربني 
عن "البوبجي" فاكتشــفت انني )نــامي ورجليه 
في الشــمس( ، ف"البوبجي" لعبــة الكترونية 
انتشرت بني شتى شرائح اجملتمع انتشار النار في 
الهشــيم ، وهي واحدة من اخطــر االلعاب التي 
تؤدي الى تنمية العنف في نفوس الشباب النها 
تقوم اساســاً على عملية قتــل االخرين الذين 
يصــل عددهم الى  ١٠٠ شــخص ، والفائز فيها 
هو الذي يتمكن من قتل ٩٩ شــخصا ليبقى هو 
وحده حّيــا !! ، وهنا رُبَّ قائل يقــول ، انها لعبة 
افتراضية ، وهي ليست ســوى تسلية ميارسها 
الشــباب لقضاء الوقــت !! .. نعــم ، قد يصّح 
مثل هذا الــكالم لو ان الواقع كان بعيدا عن هذا 
العالم االفتراضي .. ولكــن االمر مختلف جدا ، 
فمضاعفــات وتداعيات هذه اللعبــة باتت متثل 
خطــرا داهما ينبغي ايقاف انتشــاره ، وخطرها 
يشــبه الى حد كبير جيشــاً مدججاً بشــتى 
االســلحة التقليدية وغير التقليدية ، يغزو  بلدا 
ويعيــث فيه قتال ونهبا وتشــريدا ولن يبقي من 
اهله باقية !!.. فعندما نتتبع االخبار ونقرأ الواقع 
جند ان لعبــة "البوبجي" التي اصبح عمرها اقل 
من ســنتني ، باتت اللعبة رقــم )١( في العراق ، 
والكثيرون انهمكوا  فيها حتى نســوا  مهامهم 
وواجباتهــم !!.. وينقل لنا اصدقاؤنا ان ممرضاً في 
احد مشــافي العاصمة بغداد رفض انقاذ حياة 
طفــل يرقد في احدى الردهــات  ، فاملمرض  كان 
يلعب"البوبجــي" ، وعندمــا يطلــب منه والد 
الطفل مســاعدة ابنه ، يجيبــه ، وهل ترضى ان 
اموت ؟!!!.. وهناك الكثيــر من القصص املّروعة 
التي نسمعها بســبب االدمان على هذه اللعبة 
اخلطيرة ، التي اّثرت على احلياة االسرية ، وتسببت 
في تراجــع مســتوى االداء لــدى الكثيرين من 
موظفي الدولة ، وانخفاض املســتوى التعليمي 
عند  طلبة اجلامعات واالعدادية وحتى املتوسطة 
ورمبا االبتدائيــة ايضا .. ومثل هــذه التداعيات ، 
ان لــم يتم ايقافها ، فاننــي اتوقع حدوث انهيار 
شامل امام جنود "البوبجي" املدججني باسلحة 

التخريب ..
يجــب ان يصار الى اجراءات رادعة ، الســيما في 
مؤسســات الدولة املدنية واالمنية ، واجلامعات ، 
من خالل حظــر اللعبة ، ان كان ذلــك ممكنا ، او 
في االقل محاســبة ممارسيها خالل اوقات الدوام 
، وكذلك حتى القطــاع اخلاص ، هو ايضا ينبغي 
عليه مراقبة العاملني لديه ، ومنعهم من ممارسة 
هــذه اللعبة اللعينــة ، امــا اذا كان رّب العمل 
"بوبجيا" فشيمة العاملني " البوبجة" بالتأكيد 

!!!
واالمر اليقتصر على مؤسســات الدولة وحسب 
، امنا مطلــوب من الكّتاب وقادة الرأي  ووســائل 
االعالم اخملتلفة ، ورجال الدين ، إيالء هذه الظاهرة 
اهتمامــا خاصاً من خــالل التوجيــه والتحذير 
من مغبة نتائجهــا الوخيمة .. وإال ، ســُيخّرب 

جنود"البوبجي" كل شيء .. والت حني مندم ..!!

ضحايا االلعاب 
االلكترونية 



محليات االربعاء 20 شباط 2019 العدد (4121)4

Wed. 20 Feb. 2019 issue (4121)

النقل الخاص ينجز 
مسقفات مرآب باب 

الطوب ايسر الموصل

الموارد المائية تناقش 
االجراءات المتخذة لدرء 

خطر الفيضان والسيول

ضبط ثالث ارساليات 
مخالفة إحداها تحمل 
موادًا غذائية تالفة

«الجوفية» تنجز حفر (40) بئرًا مائية مطلع العام الحالي   

وزير الزراعة يؤكد التوسع بدعم الحقول والمزارع في المناطق المحررة

بغداد _ الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامــة ألدارة النقل اخلاص 
امس الثالثاء إجناز مشروع بناء مسقفات مرآب 
باب الطوب ايســر مدينة املوصل ضمن حملة 

إعمار مرآئب املدينة .
وقال مدير عام الشركة عبدالعظيم الساعدي 
بالتعــاون مع  نينــوى  إدارة قســم  شــرعت 
املؤسسات اخلدمية بحملة واسعة إلعادة إعمار 
مرائــب مدينة املوصل والتي تعرضت للتخريب 
على يد عصابات الظــالم اإلرهابية ، مؤكدا ان 
احلملة شملت إزالة اخمللفات واألنقاض وتبليط 
وبناء املســقفات على وفق  الساحات والطرق 

أحدث الطرز املعمارية وبسرعة فائقة .
وأكــد الوزير علــى تصاعد وتيــرة العمل في 
اجناز وبناء مســقفات مرآب باب الطوب األيسر 
وبخطى متسارعة والذي يعد من مراكز النقل 
املركزية في احملافظة وسيعقبه إجناز العديد من 

املشاريع قريبا.

بغداد _ الصباح الجديد:
عقد رئيــس الهيئة العامة لصيانة مشــاريع 
الــري والبــزل املهنــدس وليد خالد شــالش 
أجتماعاً ملناقشة اعمال التطهيرات والتبطني 
واالجــراءات املتخــذة لــدرء خطــر الفيضان 
القضايا  والسيول في احملافظات واســتعراض 
(البدعة)  املتعلقة باعمال مشروع ماء البصرة 
ومشــروع اخلمس والتأكيد على صيانة االليات 
واملعــدات واعادتهــا للعمــل ضمــن اخلطة 

املرسومة لهذا العام.
على صعيــد متصل تفقد فريق مــن الهيئة 
االعمال واالجراءات املتخذة من قبل تشكيالت 
الــوزارة بتمرير املوجات املائيــة لنهر ديالى في 
محافظة بغداد واعمال ازالة مخلفات اجلســر 
االنبوبــي لتوســيع مقطع النهر وتســهيل 
انسيابية املياه الزالة حالة التلوث احلاصلة في 
نهــر دجلة جراء تراكم ميــاه الصرف الصحي 
في مقطع نهر ديالى مبنطقة الرســتمية قرب 

نقطة التقائه بنهر دجلة . 
كما تقوم دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر / موقع 
الرمادي بازالة الترسبات من نهر الفرات مقدم 
سدة الرمادي باســتعمال الكراءة ام الربيعني 
واالليات الســاندة لها بكميــة 100 الف متر 
مكعب من الترســبات و200 الف متر مربع من 
ازالة القصب ، وكذلك ازالة الترســبات مقدم 
ناظم الورار بواسطة الكراءة الرافدين واالليات 
الساندة لها وبكمية 300 الف متر مكعب من 
الترسبات و80 الف متر مربع من ازالة القصب 
ضمن خطــة الكري لعــام 2019 بهدف تأمني 
اطالق التصاريف التشغيلية املطلوبة الغراض 

االرواء وتأمني مياه الشرب الهالي املنطقة . 

بغداد _ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئــة العامة للجمارك امس الثالثاء، 
عن ضبط ثالث إرســاليات مخالفة للضوابط 
في جمــرك بوابة البصــرة، مبينــةً أن إحدى 
ً غذائية منتهية  تلك اإلرســاليات حتمل مــوادا

الصالحية منذ عام 2017.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الصباح اجلديد» 
نسخة منه، إن «الســلطة اجلمركية / جمرك 
بوابة البصرة متكنت من ضبط ٣ حاويات حجم 
٢٠ قدما حتمــل أثنان منها ١٧٨ برميل حبيبات 
بالســتيكية مضغوطة يجهل اســتعمالها 
لعدم احتوائها على أوراق رسمية وحاوية حتمل 

ً غذائية تالفة متنوعة صينية املنشأ». موادا
وأضافــت الهيئة، أن «املــواد الغذائية منتهية 
الصالحيــة منذ عــام ٢٠١٧، فــي حني أكدت 
املنطقــة اجلنوبيــة بعدم  مديريــة جمــرك 
اســتحصال املوافقات األصولية لالرســاليات 
الثــالث»، مؤكدة أنهــا «قامــت بالتعاون مع 
اجلهــات العاملة في امليناء باتخــاذ اإلجراءات 

القانونية وفقا للتعليمات النافذة «.

بغداد _ الصباح الجديد:

استعرض وزير الصناعة واملعادن 
الدكتور صالح عبداهللا اجلبوري 
مع ســفراء مصر وتونس وقطر 
مجــاالت  توســيع  والكويــت 
العربي  االقتصــادي  التعــاون 
االعمار في  واالســتثمار العادة 
احملافظــات واملناطــق التــي مت 

حتريرها من ارهاب «داعش» .
فقد بحث الوزير مع سفير مصر 
لدى العراق عالء موســى سبل 
بني  االســتثمار  وفرص  التعاون 
ونظيراتها  املصرية  الشــركات 
العراقية خــالل املرحلة املقبلة 
والتنســيق  التواصل  وآليــات 
اللقاءات  اجلانبــني الجــراء  بني 
والزيــارات املتبادلــة مبايخــدم 
للبلدين  املشــتركة  املصالــح 

الشقيقني .
ولفــت الوزير خــالل اللقاء الى 
قوة وعمق العالقات االقتصادية 
والتجاريــة بني العــراق ومصر 
واهميــة توطيدهــا ومتتينها ، 
مؤكدا توجه الــوزارة نحو دعم 
وتعزيز االســتثمارات املشتركة 
واالقليمية  العربيــة  الدول  مع 
واالجنبية ســيما وان لدى وزارة 
العراقية  واملعــادن  الصناعــة 
العديد من الفرص االستثمارية 
الوقت  فــي  واملتاحة  املعلنــة 
احلاضر والتــي باالمكان االطالع 
قبل  مــن  ودراســتها  عليهــا 
اجلانــب املصري بغيــة الدخول 
واتفاقات صناعية  في شراكات 

تخدم اجلانبني .
املصري  السفير  اكد  جانبه  من 
رغبة الشركات املصرية للتعاون 
نظيراتها  مع  املشترك  والعمل 
اســتعداده  مبديا   ، العراقيــة 
للتنســيق  واجلــاد  الكامــل 
والتواصل لتحقيق هذا التعاون 
البلدين  مصلحة  في  ومبايصب 

الشقيقني 
كما استعرض الوزير مع سفير 
تونــس لــدى العــراق أبراهيم 

التعــاون  مجــاالت  الرزقــي 
االستثمارية  والفرص  الصناعي 

املتاحة بني البلدين .
وتناول اللقاء مناقشــة السبل 
العالقــات  بتعزيــز  الكفيلــة 
االقتصادية والتجارية بني العراق 
وتونــس والتأكيــد على ضرورة 
من  واالســتفادة  اخلبرات  تبادل 
االمكانيــات املتاحة ومبا يحقق 
مصلحة الشعبني الشقيقني .

واكد الوزير رغبة الوزارة بتطوير 
العالقات مــع تونس في جميع 
اجملاالت الصناعية والتوصل الى 
اتفاقات للشــراكة واالستثمار 
اخملتصة  الــوزارة  شــركات  مع 
التونســية  ، داعيا الشــركات 
للعمل مــع نظيراتها العراقية 
، مبديــا االســتعداد لتقــدمي 

للشركات  التســهيالت  جميع 
التونسية للعمل في العراق.

مــن جانبــه ابــدى الســفير 
الشــركات  رغبــة  التونســي 
العراق  في  بالعمل  التونســية 
كافة  الصناعية  اجملــاالت  وفي 
والتعاون املشترك مبايسهم في 
تطويــر العالقــات الثنائية بني 
لتشجيع  واســتعداده  البلدين 
الشركات ورجال االعمال للعمل 

واالستثمار داخل العراق .
كما بحث الوزير  مع سفير قطر 
لــدى العراق حســني الفضالة 
ســبل توســيع افــاق التعاون 
بني  االستثمار  وفرص  الصناعي 

البلدين. 
واكد الوزير خــالل اللقاء حرص 
الوزارة علــى التعاون وفتح افاق 

وقنوات اتصال بني العراق وقطر 
التي  العالقات  لالرتقاء مبستوى 
جتمع البلدين ومبا يحقق املصالح 
اضافة   ، لشعبيهما  املشتركة 
الى توجه الــوزارة نحو االنفتاح 
العربي  القطاع اخلــاص  علــى 
واالجنبي لغــرض ابرام اتفاقات 
التوجه  مع  انسجاما  الشراكة 
املناخ  بتهيئة  العــام  احلكومي 
املناســب جلذب االســتثمارات 
العربيــة االجنبيــة لتحقيــق 
 . البالد  االقتصادية في  التنمية 
من جانبه أكد السفير القطري 
بالتعــاون وتطوير  بــالده  رغبة 
العالقات الثنائية مع العراق في 
شتى اجملاالت والعمل الى جانب 
لالسهام  العراقية  الشــركات 
الصناعي  القطــاع  تطوير  في 

عن طريق الشراكة او االستثمار 
، معربــا عن آمله بان يســهم 
هذا اللقاء في تطوير مستقبل 

العالقات الثنائية بني البلدين. 
الى ذلك ناقش الوزير مع السفير 
الكويتــي فــي بغداد ســالم 
الزمانــان الكثير مــن القضايا 
االهتمــام  ذات  واملوضوعــات 

املشترك. 
اســتعراض  اللقاء  خالل  وجرى 
التــي  التاريخيــة  العالقــات 
ومناقشــة  البلديــن  تربــط 
اطــر وافاق التفاهــم والتعاون 
املشــترك على جميع االصعدة 
واالقتصاديــة  السياســية 
وتنفيذ  والصناعية  والتجاريــة 
مصالح  مبايحقق  االستثمارات 

البلدين والشعبني الشقيقني .

فقد اكد الوزير ان العراق يتطلع 
الى تعزيز عالقــات التعاون مع 
كل دول العالم لدعم توجهاته 
تنموية  نهضــة  حتقيــق  نحو 
شــاملة ، مبديــا فــي الوقت 
الصناعة  وزارة  استعداد  نفسه 
واملعادن لفتح افاق تعاون جديدة 
مع نظيرتها الكويتية واجراءات 
للتوصل  واللقــاءات  املباحثات 
مشــتركة  عمل  صيغــة  الى 

تخدم كال البلدين.
من جانبه اكد السفير الكويتي 
للتعاون  واالســتعداد  الرغبــة 
والعمل املشترك مع العراق في 
اجملاالت كافــة ، معربا عن امله 
اللقاء انطالقة  بأن يكون هــذا 
التعاون  افــاق  لفتــح  وخطوة 

املستقبلي املشترك.   

وزير الصناعة يبحث التعاون الصناعي واالستثمار
 مع سفراء مصر وتونس وقطر والكويت

 اكد وزير الصناعة 
خالل لقائه سفراء 

مصر وتونس وقطر 
والكويت قوة 

وعمق العالقات 
االقتصادية 

والتجارية مع 
االقطار العربية 

واهمية توطيدها 
وتمتينها

وزير الصناعة في لقاء مع السفير الكويتي

بغداد _ الصباح الجديد:

اعلنت الشــركة العامــة لتصنيع 
التجارة  وزارة  احلبوب أحد تشكيالت 
عن ارســال فريق رقابــي وتدقيقي 
ملتابعــة جتهيز احلصــص االضافية 
الطحني  مــادة  مــن  التعويضيــة 

اخملصصة حملافظة نينوى.
واوضح مدير عام الشــركة العامة 
جاســم  املهندس  احلبوب  لتصنيع 
مؤلفا  فريقــا  ان  العامــري  محمد 
والرقابة  التسويق  اقسام  مدراء  من 
وممثال عن قســم السيطرة النوعية 
أرســل ملتابعــة جتهيــز احلصــص 
االضافية اخملصصــة حملافظة نينوى 
، حيــث التقى الفريــق مبديري فروع 
الشــركة في املوصل واربيل واطلع 

على نســب التجهيز املتحققة ثم 
توجه الفريق لزيارة املطاحن املكلفة 
بإنتاج احلصص االضافية واطلع على 
حجــم االنتاج املتحقــق والكميات 
قوائم  تدقيــق  الى  اضافــة  اجملهزة 

االنتاج والتجهيز.
 علــى الصعيــد نفســه واصلت 
التجارة  وزارة  الرقابية فــي  االجهزة 
حمالتها الرقابية الواسعة للتدقيق 
فــي نوعيات الطحــني املوزع ضمن 

مفردات البطاقة التموينية.
وقال الناطــق االعالمي للــوزارة ان 
التوجيهات صدرت لألجهزة الرقابية 
في بغداد واحملافظات مبتابعة عمليات 
وكالء  الى  وصوال  والتجهيز  الطحن 
الغذائيــة واملواطنني بهدف  املــواد 
التأكيد علــى النوعية ومنع حاالت 
تالعــب وحتايل قد حتصل فــي اثناء 

عمليات النقل او التجهيز فضال عن 
اتخاذ اجراءات قانونية بحق اخملالفني 

للشروط التعاقدية. 
زيارة رئيس  الوزارة عــن  كما اعلنت 
اللجنــة الزراعيــة العليا موســى 
جعفر الرازقي  لفرع الشركة العامة 
الديوانية ملتابعة  لتجارة احلبوب في 
التسويقي  املوســم  اســتعدادات 

للحنطة .
وقــال مدير عــام الشــركة نعيم 
املكصوصــي لقــد متت مناقشــة 
الستقبال  املطلوبة  االســتعدادات 
احلنطة  محصول  تســويق  موسم 
زيارة  ، كمــا مت  احلالــي  للموســم 
الى شــركة  العائد  النوريــة  مركز 
ما بني النهرين احدى شــركات وزارة 
الزراعــة املتكون من جملون عدد (٢) 
بطاقــة خزنية تصل الــى ( ٥٠٠٠) 

طن وســاحات كونكريتية نظامية 
تســتوعب خلزن اكثر مــن (١٥) الف 
طن لالســتفادة منه كموقع للخزن 
احلنطة  تســويق  ملوسم  استعدادا 
املقبل ، فضال عن زيارة سايلو شلب 
الشــامية لغرض االطــالع ميدانيا 
علــى القطعة اجملــاورة للصومعة 
كــون القطعة مبســاحة (١١) دومنا 
ومت ادراجهــا ضمن مشــاريع تنمية 
االقاليم لتشــييد مركز تســويقي 
متكامل (مسقفات وساحات وميزان 

جسري وبناية ادارة).
ولفت املدير العام الى اســتعدادات 
مواقع الفرع للموســم التسويقي 
كتهيئة البنزات واملسقفات والبناكر 
وتوفير جوادر جديدة واجهزة سحب 
النمــاذج اخملتبرية ومــواد التعقيم 

واملبيدات وغيرها . 

ضمنها استعدادات الموسم التسويقي للحنطة في الديوانية

ارتفاع االنتاج فيها الى ثالثة اضعاف

التجارة تشكل لجانا رقابية لمتابعة تجهيز الحصص االضافية من الطحين في نينوى
تقـرير

مصنع النتاح 

 منى خضير عباس
جتدد الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
عزمها لتحقيق اهدافها من خالل 
السعي للوصول الى اعلى النسب 
في اعمال حفر االبار ونصب طواقم 
الضخ في جميع احملافظات خدمة 
منها للمواطنني الذين يعانون  من 
ظاهرة شــحة املياه واستعماالته 
اضافة  املتنوعة  اليومية  لالغراض 
الى توســيع الرقعة اخلضراء  في 
مناطق واســعة من بلدنا وكذلك 
ارواء احليوانــات .  وأكــد املصــدر 
اإلعالمي في الهيئــة ان حصيلة 
(40) بئرا مائية  هذه اجلهود اجنــاز 
فــي  العديد مــن احملافظات خالل 
اضافة  املاضي  الثاني  كانون  شهر 
 (11) ونصب  بئــرا  الى فحص(32) 
طاقم ضخ ، وقــد جاءت حصيلة 

هــذه االبار بجهــود متواصلة من 
خــالل الفروع املوزعــة على اغلب 
احملافظــات بعد إن يتم الكشــف 
على املناطق اخملتارة جيولوجيا من 
خالل مــالكات متخصصة عاملة 
من  مباشر  وبإشــراف  الفروع  في 
قبــل املهندســني العاملــني في 
الفــرق احلقلية . ففــي العاصمة 
بغــداد مت اجنــاز (9) آبــار وفحص 
(15) بئرا ونصــب (6) طواقم ضخ 
بجهود العاملــني في فرقتي حفر 
التابعة ملشروع بغداد  و(111)   (78)
وباعمــاق مختلفة وذلــك لتوفير 
امليــاه الكافية لســقي املزروعات 
اليومية  االستعماالت  الى  إضافة 
املتنوعة ، ومن اهم هذه االبار اجناز 
(5) أبــار في معهــد التكنولوجيا 

بعمق (24) مترا . 

بغداد _ الصباح الجديد:
أكد وزير الزراعــة الدكتور صالح 
احلســني اتخاذ الــوزارة إجراءات 
القطاع  تأهيــل  إلعــادة  عملية 
الزراعــي فــي املناطــق احملــررة 
محصولي  إنتــاج  في  ألهميتها 

واالســتفادة  والشــعير  احلنطة 
من خصوبــة أرضها وصالحيتها 
للزراعــة . وقال الوزيــر إن الوزارة 
مستمرة في برامجها وخططها 
بتطوير وتنميــة القطاع الزراعي 
املزروعة  باملســاحات  والتوســع 

في  والشــعير  احلنطة  حملصولي 
املناطــق احملــررة ضمــن اخلطة 
 ) الزراعي  للموســم  الشــتوية 
2018 ـ 2019 ) وجلميــع طرائــق 

اإلرواء من اجل زيادة اإلنتاج .
أجمالــي  إن  الوزيــر   وأضــاف 

املساحات املزروعة حملصول احلنطة 
احملــررة للمحافظات  املناطق  في 
الدين  نينوى وصــالح   ) اخلمــس 
واالنبار وكركــوك وديالى )  بلغت 
( 4620720 ) دومنــاً ، فيمــا بلغت 
مساحات زراعة محصول الشعير 

( 3316157 ) دومنــاً . وبنيّ الوزير إن 
الوزارة تسعى إلى تطوير القطاع 
الزراعي من خالل اعتماد البرامج 
العلميــة  والطــرق  التنمويــة 
احلديثة ومنها التوسع في إدخال 
التقنيــات واحلــزم الزراعية التي 

تسهم بشــكل فاعل بتخفيض 
ومخرجات  مدخــالت  تكاليــف 
اإلنتاج احمللي الســتدامة وخدمة 
العمليــة الزراعيــة بغية حتقيق 
األمن الغذائــي ودعماً القتصادنا 

الوطني .
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت صحيفة جمهوريت التركية املعارضة 
امس الثالثاء، إن محكمة اســتئناف تركية 
أيــدت حكما بســجن 14 مــن صحفييها 
وإدارييها وإن السلطات ستعيد عددا منهم 
إلى الســجن لقضاء الفتــرات املتبقية من 

أحكامهم.
وكانت محكمــة قد قضت العــام املاضي 
الصحيفة،  العاملني فــي  14 من  بســجن 
التي ما زالت منشاألصوات القليلة املنتقدة 
للحكومــة، وذلك بعد اتهامهــم باإلرهاب 
ودعم رجل الدين املنفي في الواليات املتحدة 
فتــح اهلل كولن الذي تتهمــه أنقرة بتدبير 

محاولة انقالب عام 2016.
وعبرت منظمات حقوقية عــن قلق متزايد 
بشــأن حرية الصحافة فــي تركيا واتهمت 
الرئيس رجب طيب أردوغان باستغالل محاولة 

االنقالب الفاشلة في إسكات املعارضة.
اســتئناف  محكمة  إن  جمهوريــت  وقالت 
قضت بأن احملاكمــة قانونية وأيدت األحكام 
الصادرة ضــد موظفيها. وأضافــت أن مدد 
الســجن التي تقل عن خمس سنوات صارت 
نهائيــة وأن األحــكام التي تزيــد على ذلك 

ستنظرها محكمة أعلى درجة.
وأضافــت الصحيفــة أن احملكــوم عليهم 
بالســجن أقل من خمس ســنوات عددهم 
خمسة من الصحفيني واإلداريني وسيقضون 
باقــي العقوبــة. وأوضحــت أن رئيس حترير 
الصحيفة مــراد صابوجنو من بني من عوقبوا 

بالسجن ملدة زادت على خمس سنوات.
ومنذ محاولة االنقالب حبســت السلطات 
أكثر من 77 ألف شــخص على ذمة احملاكمة 
وفصلــت نحو 150 ألفا آخرين من وظائفهم 

املدنية والعسكرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قتل »إرهابي« و3 شــرطيني كانوا يالحقونه 
امس االول اإلثنني في القاهرة بانفجار عبوة 
ناســفة كانت بحوزته، بحســب ما أفادت 
امس الثالثاء مصادر أمنية وطبية وقضائية. 
وقالت املصــادر أن »الضابط رامي هالل من 
قــوات االمن الوطني توفــي متأثرا بجراحه 
امــس الثالثاء«. وأكد مســؤولون أمنيون أن 
قوات الشــرطة حــددت هويــة »االرهابي« 
مؤكدة أنه يدعى احلسن عبد اهلل وكان يبلغ 
من العمر 37 عاما. وأوضحوا أنه مت العثور في 
مســكنه مبنطقة الدرب األحمر على عبوة 
ناسفة أخرى موصولة بجهاز توقيت وقامت 
بتفكيكها. وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 
ســاعة متأخرة من مساء امس االول االثنني 
مقتل شرطيني وإصابة ثالثة ضباط شرطة.

وقالت الــوزارة في بيان إّن االنفجار الذي وقع 
على مقربة من مســجد األزهر أسفر »عن 
مصرع اإلرهابي واستشــهاد أمني شــرطة 
من األمن الوطني وأمني شرطة من مباحث 
وإصابــة ضابطــني أحدهما من  القاهــرة 
األمــن الوطني واآلخر مــن مباحث القاهرة 
وأحد ضبــاط األمن العــام«. وأوضح البيان 
أّن قوات األمــن حّددت مكان تواجد املطلوب 
في حــارة الدرديري في حي الــدرب األحمر 
حيث يقع األزهــر »فقامت مبحاصرته، وحال 
ضبطه والســيطرة عليــه انفجرت إحدى 
بحوزته«.  كانــت  التي  الناســفة  العبوات 
البيان فإّن »اإلرهابي« كان مالحقاً  وبحسب 
بشــبهة »ارتكابه واقعة إلقاء عبوة بدائية 
الســتهداف قول أمني )وحــدة أمنية( أمام 
مســجد االســتقامة باجليــزة عقب صالة 
اجلمعــة املاضية«، في هجــوم جنحت قوات 
األمن يومها فــي إحباطه من خالل تفكيك 
هذه العبوة. وبحســب مقطــع فيديو بثته 
قنوات التلفزيون احمللية ومأخوذ من كاميرات 
املراقبة فــي املنطقة، فان شــخصا يرتدي 
ما يشــبه قناعا طبيا على وجهه ويستقل 
دراجة يقوم بشــد شيء ما من السترة التي 
يرتديها عندما يقترب منه شرطيني ويحاوالن 

القبض عليه فيقع انفجار على الفور.

محكمة تركية تؤيد حكم 
السجن على صحفيين وموظفين 

من جمهوريت المعارضة

مقتل 3 شرطيين 
و«إرهابي« بانفجار عبوة 

ناسفة في القاهرة

متابعة ـ الصباح الجديد:

الدميوقراطية  قوات سوريا  اكدت 
أنه لم يعد أمام تنظيم » داعش« 
مربع  احملاصر في نصف كيلومتر 
في شرق سوريا، إال »االستسالم«، 
فــي وقت حضر امللف الســوري 
في اجتمــاع وزراء خارجية االحتاد 
االول  األوروبي في بروكسل امس 
االثنني غداة مطالبة واشــنطن 
مواطنيهم  باســتعادة  لدولهم 

املعتقلني لدى األكراد.
وطالبــت اإلدارة الذاتية الكردية 
امس االول االثنني الدول األوروبية 
بعدم التخلــي عنها، مع اقتراب 
بدعم  الدميوقراطية  قوات سوريا 
مــن التحالــف الدولــي بقيادة 
انتهاء  إعــالن  واشــنطن، مــن 
أثار  بعــد ســنوات  »اخلالفــة«، 
فيها التنظيــم املتطرف الرعب 
وأحكامه  املتشــددة  بقوانينــه 
الدموية  واعتداءاته  الوحشــية 

حول العالم.
وزار اجلنرال جوزيــف فوتيل قائد 
القــوات االميركية في الشــرق 
االوســط والــذي يقــوم بجولة 
في املنطقة، ســوريا امس االول 
التقى  لوقت قصير حيث  اإلثنني 

مسؤولني أكرادا.
وأعلنت قوات سوريا الدميوقراطية 
السبت املاضي أن قواتها تتحرك 
»بحذر« في بلــدة الباغوز لوجود 
»كــدروع  محتجزيــن  مدنيــني 
أن  تأكيدها  مع  تزامناً  بشــرية« 
»اخلالفة« ســتنتهي في غضون 

أيام.
وقال مدير املركز االعالمي لقوات 
الدميوقراطية مصطفى  ســوريا 
بالي لوكالة فرانــس برس امس 
االول االثنــني إنه خــالل اليومني 
تغييرات  أي  »لم حتصل  األخيرين 
جدية فــي املعطيات على األرض 
ايجاد طريقة  زلنا نعمل على  ما 

ما الخراج املدنيني«.
وعلى بعد مئات األمتار عن خط 
شــاهدت  الباغوز،  داخل  اجلبهة 
مراســلة فرانس برس امس االول 
االثنني خيماً بيضاء يتحرك قربها 
ترتدي  وســيدة  ملثمــون  رجال 

األسود.
وأشــار أحد املقاتلــني من قوات 
بيــده  الدميوقراطيــة  ســوريا 
متوقف.  ميــاه  إلــى صهريــج 
وقــال »أنظروا، هناك أشــخاص 

إذا  ما  معروفــاً  وليس  يتحركون 
كانوا مدنيــني أو مقاتلني«. وكان 
ميكن رؤيــة رجل بثياب ســوداء 

ودراجة نارية متر مسرعة.
التنظيم  ملقاتلــي  يعــد  ولــم 
قيادي  وقال مصــدر  أي منفــذ. 
الدميوقراطية  ســوريا  قوات  في 
لفرانــس برس االثنــني »ال ميتلك 
داعش خيــارات ليتفاوض عليها 
ألنــه محاصــر فــي منطقــة 
جغرافيــة ضيقــة جــداً وليس 
أمامه سوى االستسالم«، مؤكداً 
عدم وجود أي مفاوضات مباشرة 

مع التنظيم.
وطلــب التنظيم، وفــق ما قال 
على سير  ميداني مطلع  مصدر 
االثنني،  بــرس  لفرانس  املعــارك 
رافضاً الكشــف عن اسمه، ممراً 
آمنــاً للخروج مــن الباغوز، وهو 
ما أكده املرصد الســوري حلقوق 
االنسان. ولم يتسن لفرانس برس 
احلصول على تأكيد رســمي من 

مسؤولني أكراد.
الدواعش  »يطلــب  املصدر  وأفاد 
احملاصــرون فتــح ممر لهــم إلى 
إدلــب )شــمال غــرب(، على أن 

يأخذوا املدنيــني املتبقني معهم 
كدروع بشــرية« لضمــان عدم 
اســتهدافهم »لكــن األمر غير 
قابل للنقاش بالنسبة إلى قوات 

سوريا الدميوقراطية«.

رفض أوروبي 
وبدأت قوات سوريا الدميوقراطية، 
بدعــم من التحالــف، في أيلول 
املاضي عملية عسكرية واسعة 
ضد آخر جيب للتنظيم في شرق 
ســوريا، دفعت نحو أربعني ألف 
شــخص إلى الفرار، بينهم نحو 
3800 مشــتبه بانتمائهــم الى 
بحسب  توقيفهم  ومت  التنظيم، 

املرصد.
في  طويال  الفارين  بعض  وســار 
بلوغهم  قبل  صحراوية  منطقة 
الدميوقراطية  سوريا  قوات  نقاط 
إلى  النساء واألطفال  التي تنقل 
مخيمات خاصة بهم، ال ســيما 
الهول شــماالً، والرجال املشتبه 
بانتمائهــم للتنظيم إلى مراكز 

حتقيق.
وأحصــت جلنة اإلنقــاذ الدولية، 
وهــي منظمــة غيــر حكومية 

املدنيني  عريقة تعنى مبســاعدة 
فــي مناطق النزاع فــي العالم، 
مقتــل 62 شــخصاً، ثلثاهمــا 
أطفــال دون عمر الســنة، جراء 
اخلدمات  ونقــص  واجلــوع  البرد 
الطبية، خالل رحلة الفرار أو بعد 

وصولهم إلى مخيم الهول.
ســوريا  قــوات  واعتقلــت 
الدميوقراطيــة خــالل معاركها 
املقاتلني  مــن  املئات  الســابقة 
األجانب من جنسيات عدة أبرزها 
واألملانية.  والفرنسية  البريطانية 
وتناشــد االدارة الذاتية بلدانهم 

استعادتهم حملاكمتهم لديها.
وانتقــدت دول أوروبيــة عدة في 
من  مطالبتها  األخيرة  الساعات 
الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
باستعادة »أكثر من 800 مقاتل« 
حملاكمتهم،  سوريا  في  معتقلني 
يكون  لن  »البديــل  بأن  وتلويحه 
لإلفراج  ســنضطر  ألننــا  جيداَ 

عنهم«.
رئيســة  باســم  متحدث  وقال 
ماي  تيريزا  البريطانيــة  الــوزراء 
امس االول اإلثنــني »يجب تقدمي 
املقاتلني األجانــب إلى العدالة ، 

حني يصبح ذلك ممكناً، يحب إمتام 
األمر في املنطقــة التي ارتكبت 

فيها اجلرائم«.
األملاني  اخلارجيــة  وزيــر  وأكــد 
هايكو مــاس األحــد املاضي إن 
إعادتهــم في الظــروف احلالية 
أمــر »بالغ الصعوبــة«، في حني 
طالب وزير العدل البلجيكي كني 
غينس بـ«حــل أوروبي« داعياً إلى 
»التفكير بهــدوء والنظر في ما 
ينطوي على مخاطر أمنية أقل«.

الفرنســي  الدولــة  وزيــر  ورأى 
للداخلية لوران نونيز في تصريح 
تلفزيوني أنه »في كل األحوال إذا 
عاد هؤالء األشــخاص الى التراب 
الجراءات  الوطني، فسيخضعون 
قضائية جارية وســيتم تطبيق 

القانون بحقهم وحبسهم«.
وأعلنت فرنســا في وقت سابق 
أنهــا تــدرس ترحيل نحــو 130 
شــخصاً محتجزين لدى األكراد، 

غالبيتهم من األطفال.

نشر »قوة دولية«
عبئاً  األجانــب  ملف  ويشــكل 
على األكراد، خصوصاً بعد اعالن 

 2018 األول  ترامب فــي كانــون 
األميركية  القوات  بسحب  قراره 

واملقدرة بألفي جندي من سوريا.
الدول  االثنني  أكراد ســوريا  ودعا 
األوروبية إلى عدم التخلي عنهم. 
وقال ألدار خليل، القيادي الكردي 
اإلدارة  مهندســي  وأحــد  البارز 
الذاتيــة لفرانس برس في باريس 
»تلــك الــدول لديهــا التزامات 
سياســية وأخالقية ، إذا لم يفوا 

بها، فهم يتخلون عنا«.
ورأى أنه ميكن لفرنســا ان تقترح 
علــى مجلس األمن »نشــر قوة 
دوليــة بيننا وبني األتــراك تكون 
أو ميكنهــا حماية  جزءاً منهــا، 

أجوائنا«.
ويخشــى األكراد أن متهد مغادرة 
القوات األميركيــة الطريق أمام 
هددت  لطاملا  هجوم  لشن  تركيا 
به. ولتهدئة األجواء، اقترح ترامب 
الشــهر املاضي إنشاء »منطقة 
آمنة« بعمق ثالثني كيلومتراً بني 
باالقتراح  أنقرة  ورحبت  الطرفني. 
لكنها أصرت في الوقت ذاته على 
أن تديــر تلك املنطقة، األمر الذي 

يرفضه األكراد باملطلق.

بعد سنوات الرعب..ال خيار أمام » داعش« سوى االستسالم

داعيا الى السماح بدخول المساعدات اإلنسانية

قوات سوريا الديموقراطية تناشد
 االتحاد األوروبي عدم التخلي عنها

قالت قوات سوريا 
الديموقراطية أن 

قواتها تتحرك 
»بحذر« في بلدة 

الباغوز لوجود 
مدنيين محتجزين 
»كدروع بشرية« 

تزامنًا مع تأكيدها أن 
»الخالفة« ستنتهي 

في غضون أيام
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متابعة ـ الصباح الجديد:

وجه الرئيس األميركــي دونالد ترامب 
امس االول اإلثنني حتذيرا شديد اللهجة 
للقادة العسكريني الفنزويليني بانهم 
قد »يخســرون كل شــيء« في حال 
رفضوا دعم املعارض خوان غوايدو الذي 

أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.
وقال ترامب في خطاب ألقاه في ميامي 
أمــام اجلالية الفنزويليــة في فلوريدا 
»أنظار العالم بأسره مسلطة عليكم 
اليوم« داعيا الضباط الفنزويليني الذين 
ال يزالــون موالني للرئيــس نيكوالس 
مادورو الى السماح بدخول املساعدات 

االنسانية الى بالدهم.
»ال ميكنكم  االميركي  الرئيس  وأضاف 
االختبــاء من اخليار الــذي يواجهكم، 
ميكنكم أن تختاروا قبول عرض العفو 
السخي الذي قّدمه الرئيس )بالوكالة( 
غوايدو والعيش بســالم مع عائالتكم 

ومواطنيكم«.
وتابع ترامب »أو ميكنكم اختيار املسار 
الثاني: مواصلة دعم مادورو. إذا اخترمت 

هذا املسار لن جتدوا مالذاً آمناً، لن جتدوا 
مخرجاً ســهالً، لن يكون هناك سبيل 

للخروج. ستخسرون كل شيء«.
الفنزويلي  البرملان  رئيس  وكان غوايدو، 
الذي تســيطر عليه املعارضة، نّصب 
نفسه الشهر املاضي رئيساً بالوكالة، 
وقــد اعترفت به نحو خمســني دولة 

رئيساً انتقالياً.
وصفــق احلاضــرون مطــوال للرئيس 
االميركي الــذي رافقته زوجته ميالنيا 
بانه  الفنزويلي  الرئيــس  والذي وصف 
»دميــة كوبا«. وهاجــم ترامب بحدة 
»االشتراكية« قائال أن »أيام الشيوعية 
معدودة فــي فنزويال لكــن أيضا في 

نيكاراغوا وكوبا«.
تعرف  االميركية  الســلطات  إن  وقال 
التي  الــدوالرات  مليارات  تتواجد  »أين 
سرقها« عدد صغير من أعضاء النظام 

احلاكم في كراكاس.
وتشــهد فنزويال، التي تــزداد عزلتها 
الدولية، أزمة اقتصادية أفقرت ماليني 
األشــخاص وســط نقص في السلع 

األساسية مثل الغذاء والدواء.
لكن مــادورو ينفي وجود حالة »طوارئ 

إنســانية«، ويحّمل مسؤولية النقص 
الغذائــي للعقوبــات األميركية التي 
تقــول كراكاس إنها تفقــد االقتصاد 

الفنزويلي 30 مليار دوالر في العام.
مساعدات روسية 

»انتقاال  يفضــل  أنــه  االعــالن  رغم 
ســلميا« فــي فنزويال، قــال الرئيس 
االميركــي إن »كل اخليارات« مطروحة 
على الطاولة بخصوص هذا البلد الذي 
يشهد أزمة اقتصادية دفعت بأكثر من 

2,3 مليون شخص الى النزوح بحسب 
االمم املتحدة.

ويرفض مادورو حتمل مســؤولية نقص 
املواد الغذائية، التي أدت الى خســارة 
االقتصــاد 30 مليــار دوالر بحســب 

كراكاس.
ودخلــت فنزويــال امــس االول االثنني 
أســبوعا صعبا مــع تأكيــد غوايدو 
االميركية  االنســانية  املســاعدة  ان 
البالد مهما كان  الى  السبت  ستنقل 

االمر رغم رفض مادورو القاطع ذلك.
مــن جهته أعلن مادورو مســاء امس 
االول االثنني أّن روسيا أرسلت إلى بالده 
300 طّن من املســاعدات اإلنســانية، 
مجــّدداً رفضــه الســماح بدخــول 
الواليات  أرســلتها  وأدوية  مساعدات 
إدخالها  املعارضــة  وتعتــزم  املّتحدة 

بالقّوة.
وقال مادورو في بيــان بّثه التلفزيون » 
األربعاء املاضي ســتصل 300 طّن من 
اإلنســانية من روسيا«،  املســاعدات 
مشــيراً إلى أّن هذه املســاعدات هي 

»أدوية باهظة الثمن«.
وجــّدد الرئيــس االشــتراكي وصفه 
في  املكّدسة  األميركية  املســاعدات 
كولومبيــا علــى احلدود مــع فنزويال 
بأنها  بانتظار الســماح لها بالدخول 

»استعراض سياسي« و«فّخ مخادع«.
وأّكد مادورو أّن البضائع التي تستوردها 

بالده »دفعنا ثمنها بكرامة« وهي تأتي 
من روســيا والصني وتركيا ودول أخرى، 
إضافة إلى مساعدات من األمم املتحدة. 
وقــال »لدينا مســاعدة فنية من كل 

وكاالت األمم املتحدة«.
وأّكــد الرئيس الفنزويلي أّنه ســيتّم 
اإلعالن في غضون أيام عن وصول أدوية 
أو مــواد أّولية إلنتاج األدوية، مشــيراً 
إلى أّن هذه املســاعدات مصدرها دول 
عدة وستصل إلى بالده »من خالل األمم 

املتحدة«.
وتتكّدس مواد غذائية وأدوية أرسلتها 
تلبيــة لنداء غوايدو  املتحدة  الواليات 
في كولومبيا منذ الســابع من شباط 
، لكــّن حاويــات وضعتها ســلطات 
كراكاس على اجلسر احلدودي حتول دون 

ادخالها.
ومع اقتراب اســتحقاق الســبت، دعا 
غوايدو الذي يتــرأس البرملان املعارض، 
اجليــش إلــى عــدم عرقلــة دخــول 

املساعدات.
ومســألة دخول املساعدات حساسة 
فــي البالد التي تشــهد أســوأ أزمة 

اقتصادية في تاريخها املعاصر.

ترامب يطالب جيش فنزويال بدعم غوايدو قبل »خسارة كل شيء« 

قوات سوريا

ترامب يحذير  القادة العسكريني الفنزويليني

تقرير

بولندا تنسحب من قّمة كانت مقررة في إسرائيل بسبب تصريحات عنصرية
الصباح الجديد ـ وكاالت: 

قال رئيــس الــوزراء البولندي إن 
انســحبت من قمة كانت  بالده 
االول  امس  إســرائيل  في  مقررة 
االثنني بعدما قال القائم بأعمال 
وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي إن 
»الكثير مــن البولنديني« تعاونوا 
مــع النازيني في احلــرب العاملية 
حتمل  في  ويشــتركون  الثانيــة 
النازية  احملرقــة  عن  املســؤولية 

)الهولوكوست(.
البولندي  الــوزراء  رئيس  ووصف 
ماتيــوس مورافيســكي هــذه 
التصريحات بأنها ”عنصرية وغير 

مقبولة“.
 وكان في وقت سابق ذكر أنه لن 
يشارك في اجتماع لزعماء وسط 
أوروبا في إســرائيل يــوم الثالثاء 
لكنه أكــد الحقا عدم حضور أي 

مسؤول بولندي.

وقالــت إســرائيل إن باقــي دول 
مــا يعــرف باســم مجموعــة 
فيشــجراد، وهي اجملر وجمهورية 
تزال  ال  وســلوفاكيا،  التشــيك 
تعتزم املشاركة في احملادثات لكن 
أندريه  التشــيكي  الوزراء  رئيس 
بابيش قال إن مناقشــات ثنائية 
ســتجرى بدال من ذلك، فيما قد 
يحدد موعد الحــق للقمة خالل 

العام اجلاري.
الدبلوماســي  وتصاعــد اخلالف 
اجلمعة  وإســرائيل  بولنــدا  بني 
إعالم  نقلت وسائل  املاضية حني 
إســرائيلية عــن رئيس الــوزراء 
إلى  إشــارته  نتنياهو  بنيامــني 

ضلوع بولندا في الهولوكوست.
وال يــزال الكثير مــن البولنديني 
يرفضون تقبــل أبحاث تظهر أن 
آالفا شــاركوا فــي احملرقة عالوة 
على آالف خاطــروا بحياتهم من 

أجل مساعدة اليهود.
وأجج إســرائيل كاتــس القائم 
اإلسرائيلي  اخلارجية  وزير  بأعمال 
اخلــالف عندما قال امــس االول 
االثنني لراديو اجليش اإلســرائيلي 
»تعــاون الكثير مــن البولنديني 
مع النازيني وشــاركوا في تدمير 

اليهود أثناء الهولوكوست«.
كما نقل كاتس عن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي الراحل إسحق شامير 
»البولنديون رضعوا معاداة  قوله 
السامية مع حليب أمهاتهم. لن 
ميلي أحد علينــا كيفية التعبير 
عن موقفنــا أو كيفيــة احترام 

املوتى«.
وميثــل القرار البولنــدي صفعة 
لنتنياهو الــذي كان يأمل في أن 
مواقفه  فيشــجراد  قمة  تدعم 
االنتخابات  قبيل  الدبلوماســية 
اإلســرائيلية املقررة في التاسع 

من أبريل نيسان.
ويــرى نتنياهو فــي القمة ثقال 
موازيا لبلدان غرب أوروبا التي متيل 
إلى انتقاد سياسات إسرائيل جتاه 

الفلسطينيني.
وقال عمانوئيل نحشون املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
في رســالة نصية »لــن ينعقد 
اجتماع لــكل أعضاء مجموعة 
ثالثــة  ســيصل  فيشــجراد... 
من رؤســاء الوزراء وســيعقدون 
احلكومة  رئيــس  مع  اجتماعات 

)اإلسرائيلية(«.
وقال رئيس الــوزراء البولندي إنه 

»على اتصال مستمر« مع شركاء 
بولندا في مجموعة فيشــجراد 
وإن الشركاء عبروا عن تفهمهم 

ملوقف وارسو.
وكانت بولندا قبل احلرب العاملية 
الثانية موطنا ألحد أكبر اجلاليات 
اليهودية في العالم والتي كادت 

أن تختفي على يد النازيني.
بــني  أيضــا  التوتــر  وتصاعــد 
املاضي  العام  وبولندا  إســرائيل 
تشــريعا  بولندا  طرحت  أن  بعد 
جديــدا يجرم اســتخدام جمل 
املــوت  »معســكرات  مثــل 
عليــه  البولندية«ويعاقــب 
بالســجن ملدة تصــل إلى ثالث 

سنوات.
وخففت بولندا من حدة التشريع 
وألغــت عقوبــة الســجن بعد 
ضغوط مــن احلكومة األمريكية 

وانتقادات حادة في إسرائيل.



يوسف الشريف

العام  املتجــدد لالحتــاد  احلراك  يؤّشــر 
تركيز متزايد  إلى  التونســي للشــغل 
األولويات  على  التونسية  السياسة  في 

االقتصادية.
 بعد أشــهر من التوعد، نّظــم االحتاد 
العام التونســي للشــغل إضراباً على 
مستوى البالد في 17 كانون الثاني/يناير 
تسّبَب بشل االقتصاد، وحتى إغالق اجملال 
اجلوي، وهو ثاني إضراب من نوعه منذ 22 

تشرين الثاني/نوفمبر 2018. 
التي  األساســية  اخلالفيــة  واملســألة 
انطلقــت منهــا االحتجاجــات، القرار 
بتطبيق حزمة  احلكومــة  اتخذته  الذي 
اإلصالحات التي طلبهــا صندوق النقد 
الدولي، والتي من شأنها تقليص التأثير 
الذي ميارســه االحتــاد وتعريض مصالح 

أعضائه للخطر. 
  هّددت قيــادة االحتــاد بتنظيم إضراب 
عام ثاٍن وأوسع نطاقاً في 20-21 شباط/

فبراير اجلاري، إال أنهم توصلوا إلى تسوية 
مع احلكومة في الســابع من شــباط/

فبراير بزيادة الرواتب. 
على ضــوء الصعــود املتجــدد لالحتاد، 
مبا فــي ذلك الشــائعات عــن إمكانية 
انخراطه في السياســة النظامية، قد 
يؤّشــر هذا احلراك. لكــن حركية اإلحتاد 
هذه رمبا تؤّشــر إلى حتّول في السياسة 
التونســية.  فغالباً ما يختصر املراقبون 
الوضع في تونــس – وفي العالم العربي 
نــزاٌع بني اإلســالميني  بأنه   – عمومــاً 
والعلمانيني. في حني أن إطار االنقســام 
شيء  على  ينطوي  اإلسالمي-العلماني 
مــن الدّقة، إال أنه يتجاهــل في األغلب 
التحليــل األكثر غوصاً فــي التفاصيل، 
ويُبقي على الفرضية االستشراقية التي 
الشرق  السياسة  أنه ميكن تفسير  تعد 
الدينية  الضوابط  من  انطالقاً  أوسطية 
التاريخيــة.  فــي تونس، كان اإلســالم 
السياسي هامشياً حتى سقوط احلكم 
الديكتاتوري في كانون الثاني/يناير 2011. 
وعلــى النقيض من مصــر، حيث متّكن 
اإلخوان املســلمون من تقدمي مرشحني 
مســتقلني واســتخدموا عملهم على 
تأمني اخلدمــات االجتماعية لبناء قاعدة 
شــعبية قوية، تعّرضت حركة النهضة 

للحظــر والقمــع املمنهج فــي عهد 
الرئيس زين العابدين بن علي. لذلك فلم 
رفعتها  التي  املطالب األساســية  تكن 
التي  املتفّرقة  االحتجاجيــة  التحركات 
اندلعت قبل العــام 2011، أيديولوجية، 
بل داعيًة ملزيد من احلريات السياسية أو 
بتحسني الوضع االقتصادي واالجتماعي 

– كما في انتفاضة قفصة عام 2008.
كما كانــت إحدى املظالم األساســية 
في عهد بــن علي، إلى جانب الفســاد 
والســلطوية، تخّلي الدولــة عن دورها 
إصرارهــا  مــع  والتنظيمــي،  األبــوي 
فــي الوقت نفســه على اإلبقــاء على 
احتكارها للمبادرات االقتصادية. نتيجًة 
الغاضبون  التونســيون  طالــب  لذلك، 
بإســتمرار الدولة بتأمني الوظائف وبناء 
املستشــفيات وغيرهــا مــن املطالب 
االقتصادية واالجتماعية. بيد أن الصعود 
الســريع حلركــة النهضة اإلســالمية 
االنتخابية  وجناحاتها  كحزٍب سياســي 
فــي العــام 2011 دفعــت بخصومها 
إلى تطوير ســردية »علمانية« مضاّدة، 
حجبــت النقــاش العام فيمــا يخص 

الشــؤون االقتصادية، التــي كانت على 
العربي.  للربيــع  احملرِّكة  القــّوة  األرجح 
وقد تســببت الســردية األيديولوجية، 
املنفصلــة عــن املظالــم االقتصادية، 
بتدعيــم انطباٍع متناٍم لــدى الناخبني 
املســتائني، سيما الشــباب منهم، بأن 
تتحّسن  لن  املعيشــية  مســتوياتهم 
بغــض النظر عن احلزب الــذي يُصّوتون 
له.بحلول العــام 2015، عندما قّرر حزب 
النهضة »اإلســالمي« وحزب نداء تونس 
وحدة  حكومة  تشــكيل  »العلمانــي« 
وطنية، اعتمد كالهمــا رؤية اقتصادية 
نيوليبراليــة – غيــر أن النهضة أبدت، 
على النقيض من نداء تونس، تفضيلها 
للحد مــن تدّخــل الدولــة ولتقليص 
أن  من  الرغــم  وعلــى  البيروقراطيــة. 
حكومة الوحدة انهارت في العام 2018، 
إال أن االئتــالف الراهــن – الــذي يضم 
النهضــة، وحــزب حتيا تونــس بزعامة 
رئيس احلكومة يوســف الشاهد، وحزب 
مشــروع تونس، وحزب املبــادرة – أبقى 
على هذه املقاربة االقتصادية. فالنهضة 
ذا متثيل  ماً  بوصفها حزباً سياسياً منظَّ

النــواب إمنــا تأثير  واســع في مجلس 
ضئيل داخل مؤسســات الدولة، تسعى 
الوضع  إلــى تغيير  على وجه اخلصوص 
القائم. فجمهورها في الداخل التونسي 
ونخبته ال تزال مقصّية إلى حد كبير عن 

الدوائر االقتصادية التقليدية. 
حليفاً  الشــاهد  في  النهضــة  وجدت 
ناجعاً يتشــارك معها بعضاً من آرائها 
االقتصاديــة. ويحتــاج الشــاهد بدوره 
إلــى النهضــة لدعمه ضــد الفصائل 
املعارِضــة له فيما يعمل على توســيع 
حزب حتيــا تونس الذي أّسســه في 27 
كانون الثاني/يناير بغية اإلســتيالء على 
مكان نــداء تونس.  ويســعى الفريقان 
الدعم  إلى احلصول على  على الســواء 
السياســي من صندوق النقــد الدولي 
الــدول الصناعية  وبلــدان مجموعــة 
الســبع التي تطالب تونــس بالتعجيل 
فــي تطبيــق اإلصالحــات االقتصادية 
البنيوية. غير أن هذه اإلجراءات ليســت 
شــعبية على اإلطالق، فقد أوقظت من 
وتسببت خصوصاً  قدمية  جديد مظالم 
بانــدالع احتجاجات واســعة مناهضة 

للتقشــف في كانون الثاني/يناير 2018. 
ولذلــك أبقى الشــاهد والنهضة على 
االلتبــاس في تصريحاتهمــا ولم يعّبرا 
بوضوح عــن رؤيتهمــا االقتصادية، مع 
العلم بأنهما مضيا قدمــاً في تطبيق 
السياسات احلائزة على موافقة صندوق 
النقد الدولي، مثل زيادة أسعار احملروقات 

وجتميد رواتب القطاع العام في 2019.
الذي أعلــن عنه االحتاد  العام  واإلضراب 
العام التونسي للشــغل في 17 كانون 
الثاني/ينايــر جــاء احتجاجــاً على هذا 
املعســكر، فاالحتاد يدافع، بوصفه نقابة 
عّمالية، عــن نحو 500000 إلى 750000 
موظــف في القطــاع العــام يُعتبرون 
تلقائياً أعضاء فــي االحتاد. والرغبة التي 
الشــاهد في خفض  تُبديهــا حكومة 
أعداد املوظفني في القطاع العام وجتميد 
الرواتب تُهّدد االحتــاد في بقائه، ألنه من 
شــأن هذه التغييرات أن تُقلِّل من قدرته 
على التعبئة وتقتطع مصدراً أساســياً 
مــن إيراداتــه، واالحتاد العام التونســي 
للشــغل معارض أيضــاً للنهضة التي 
لديها وجوٌد محدود في أوساط موّظفي 

صفوف  في  )وبالتالــي  العــام  القطاع 
اإلحتاد(.

 يَلقى خطاب قادة االحتــاد – الذي يدعو 
األساســية،  القطاعات  تأميــم  إلــى 
ويتضمن كالماً عروبياً ومشــاعر قومية 
مناهضة لإلمبريالية – استحســاناً في 
أوســاط السكان املســتائني من فشل 
األحزاب الرئيسية في حتسني أوضاعهم 

االقتصادية.
 كما وجَد االحتاد شــركاء طبيعيني في 
اجلبهة الشعبية، وهي عبارة عن ائتالف 
سياســي مــن اليســاريني والعروبيني، 
وكذلــك في فلول النظــام القدمي الذي 
تشــتمل أيديولوجيتــه الهجينة على 
الوطنية واالشتراكية والقومية العربية.
لقد أبدى االحتاد العام التونسي للشغل، 
حتى اآلونــة األخيرة، تفضيله لالنخراط 
في السياســة خلــف الكواليس. لكن 
الثاني/ كانون  إلضرابات  التحضير  خالل 
يناير، صــّرح أمني عام االحتــاد نور الدين 
29 كانون األول/ديســمبر  الطبوبي، في 
2018، أن منظمته »مهتّمة« باالنتخابات 
2019، في  املزمع إجراؤهــا في خريــف 

تلميــٍح بأن االحتاد ســيخوض رســمياً 
مرشحني  وســيقّدم  السياســة  غمار 
لالنتخابات. ال يستبعد أن يسعى االحتاد 
إلى البناء على شعبيته الراهنة لتثبيت 
نفسه كرأس حربة اليسار في البالد، أو 
على األقل كصانِع لالئتالفات احلكومية.

ســواًء ترّشــح االحتاد فــي االنتخابات 
أم لم يفعــل، فإن خطابــه األخير يُنذر 
تُطلَق فيه  انتخابي محمــوم  مبوســم 
مزيد من الوعود االقتصادية والشعارات 
الوطنية. في غضون ذلــك، فيما يّتهم 
باخلضوع  والنهضة  الشاهد  االحتاد  قادة 
والبلدان  الدولي  النقد  صندوق  إلمالءات 
املمِســك  املعســكر  يعتمد  اخلارجية، 
بزمام الســلطة موقفاً دفاعياً، فُيطلق 
إلى  تارًة دعوات للتفــاوض، ويدعو طوراً 
التوصل إلى تســوية مع االحتــاد العام 
التونســي للشــغل، كما حدث مؤخراً 
ملــا رضخت احلكومــة ملطالــب اإلحتاد 
بالزيادة فــي رواتب املوظفني العموميني 
جتنباً لإلضراب العــام.  فقد جّدد زعيم 
النهضة راشد الغنوشــي التأكيد، في 
الثانــي من كانــون الثاني/يناير، على أن 
احلزب عازٌم على التمّسك باستراتيجيته 
االقتصادية القائمة على خفض اإلنفاق 
احلكومي مع تنبيه صندوق النقد الدولي 
من مغبة »ممارســة ضغــوط إلى درجة 
االنفجار«، في مســائل حّساســة مثل 
خفــض الدعــم احلكومي.كلما طالب 
شــركاء تونــس اخلارجيــون بإصالحات 
بنيويــة جوهرية، كلما واجــه االئتالف 
الراهن مزيداً من االســتياء الشعبي، ما 
يعنــي اخملاطرة بتأجيج األمــور إلى حد 
إســقاط احلكومة ورمبا حتــى تعطيل 

مسيرة اإلصالح. 
من شأن هذا األمر أن يجعل احلكومة جتد 
صعوبة أكبر فــي احترام التزاماتها جتاه 
املانحــني الدوليني، في وقــٍت حتتاج فيه 
إلى دعمهــم لالحتفاظ بقبضتها على 

السلطة.

* تُرجم هذا املقال من اللغة اإلجنليزية.
يوســف الشــريف محلل سياســي، 
عضو في شــبكة كارنيغــي لألبحاث 
املدنية، ومشــرف على مركز كولومبيا 

العاملي في تونس
صدى

كيشور محبوباني
 

دافوس 

 لن يعــارض أي ليبيرالــي فكرة أن 
انتخــاب دونالد ترامــب كان كارثة 
في  األميركي،  للمجتمع  بالنســبة 
حــني كان انتخــاب إميانويل ماكرون 
وفي  الفرنســي.  للمجتمع  نصــرا 
الواقع، قد يكــون العكس صحيحا، 

برغم كونه ابتداعا. 
 وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: ملاذا 
يخرج الناس في تظاهرات عنيفة في 
شــوارع باريس، وليس في واشنطن 

العاصمة. 
لقــد عشــت شــخصيا جتربــة   
احتجاجــات باريــز، وذكرتني رائحة 
الغــازات املســيلة للدمــوع فــي 
الشــغب  بأعمــال  الشــانزليزيه 
العرقية التي عشتها في سنغافورة 
في عام 1964. وملاذا يتظاهر أصحاب 
الســترات الصفر؟ يــرى العديد، أن 
السبب كان، في األقل بالبداية، عدم 
إميانهم بأن ماكرون يهتم مبصاعبهم 

االقتصادية ويفهمها.

 ويحاول ماكــرون تطبيق إصالحات 
فسياسة  حكيمة،  ماكرواقتصادية 
الرفــع من الضرائب التــي اقترحها 
كانت ســتقلص من عجــز ميزانية 
فرنســا، وكانــت ستســهم فــي 
خفض انبعاثاتها من ثاني أكســيد 
الكاربــون، وكان يأمــل ماكــرون أن 
يزيد وضٌع مالــٌي أكثر قوة من الثقة 
الفرنسي،  االقتصاد  في  واالستثمار 
الطبقة  النهاية،  في  تستفيد  حتى 
%50 من اجملتمع.  التي تشكل  الدنيا 
أملا قصير  الشــعوب  لتتحمل  لكن 
األمد من أجل مكسب طويل األمد، 

عليهم أن يثقوا بقائدهم. 
 وفــي املقابل، يحافــظ ترامب على 
ثقة الطبقــة الدنيا التي تشــكل 
نصف اجملتمع األميركي، أو في األقل 
البيــض منها. وفــي الوهلة األولى، 
يبدو هذا غريبا ومتناقضا: فالبليونير 
دونالــد ترامب أبعــُد اجتماعيا من 
النســبة الدنيا التي تشــكل 50% 
إلى  ينتمي  الذي  مقارنة مع ماكرون 
الطبقــة املتوســطة، ولكن عندما 
يهاجم ترامب املؤسسات األميركية 
الليبرالية واحملاِفظة، يُنظر إليه وكأنه 

يفرغ غضــب الطبقة األقل رفاهية، 
مصاعبهم  جتاهلــت  نخبــة  فــي 
االقتصاديــة. وبالتالــي، فقد يكون 
انتخابــه مبنزلــة تفريــغ لِنســبة 
الـ%50 الدنيا، مما قد يفســر انعدام 
االحتجاجات في شــوارع واشنطن، 
أو غيرها من املدن األميركية الكبرى.

 ولــدى هــؤالء األميركيــني الكثير 
يغضبهم،  ما  وأكتر  بسببه.  ليثوروا 
ان الواليــات املتحــدة األميركيــة، 
اجملتمع املتقدم الوحيد الذي ركد فيه 
متوسط الدخل وتراجع بنحو ملفت، 
كما وّثق ذلــك داني كوا من اجلامعة 
الوطنية لسنغافورة. وكان متوسط 
دخل الطبقة العليا التي تشكل 1% 
يســاوي دخل الطبقة الـ%50 الدنيا 
138 مرة فــي عام 2010، بعد أن كان 

أعلى منه 41 مرة في عام 1980.
 ليس هناك ما يفســر تزايد الفوارق 
االجتماعيــة في الواليــات املتحدة 
األميركية بشكل صاروخي في وقت 
االقتصادية  املصالــح  فيه جتاهل  مت 
لنســبة الـ%50 الدنيا، لكن ميكننا 
احلصول على جواب جزئي عن طريق 
النظــر إلى مبــدأي العدالة اللذين 

جون  هارفارد  فيلسوف  إليهما  أشار 
رولز في كتابه نظرية العدالة، ويحث 
املبدأ األول على أن كل شخص ينبغي 
أن يكــون لديــه » احلق نفســه في 
احلرية الشــاملة«، بينما يقول املبدأ 
الثاني أنه ينبغي ترتيب  الال مساواة 
االجتماعية واالقتصادية حتى تصب 

في » مصلحة كل شخص.«
 وما ال ميكن أن ننكره، أن الليبراليني 

الغربيني شددوا على املبدأ األول على 
حساب املبدأ الثاني نظريا وتطبيقيا، 
وهم بالتالي يعطون أولوية لليبرالية 
الال مساواة.  على حســاب  الفردية 
انتخابات  أنه مادام هنــاك  ويؤمنون 
ومــادام الناس ميكنهــم التصويت 
بكل حرية وبتساو، فهذا شرط كاف 
ولهذا،  اجتماعي،  استقرار  لتحقيق 
إذا، يفعل األشخاص الذين يفشلون 
افتقارهم  بســبب  هــذا  اقتصاديا 
بسبب  وليس  الشخصية،  للكفاءة 

ظروف االجتماعية.
إال أنه لم يكن هناك شك أن انضمام 
الصني إلى منظمة التجارة العاملية 
في عام 2001 ســيؤدي إلــى »دمار 
خالق« في الدول املتقدمة، وسيشمل 
هــذا الدمــار فقــدان العديــد من 
النخبة  الشــغل. وتتحمل  مناصب 
االقتصادية-سواء كانت في الواليات 
املتحــدة األمريكية او في فرنســا-
مسئولية مساعدة األشخاص الذين 
لم  لكن  مناصب شــغلهم.  فقدوا 
تقدم أي مســاعدة من هذا النوع. إن 
التقليدية  املاكرواقتصادية  النظرية 
تبقى سليمة، وســتكون لسياسة 

لترامب  الكبير  املالــي  العجز  تدبير 
آثارا ســلبية الحقا، بينما ســتعود 
لترامب  االقتصاديــة  السياســات 
بالصبر.  الفرنسيون  إذا حتلى  بالنفع 
كما أن ماكرون قد يدعم اإلصالحات 
فيما يخص املساواة، لكن ماكرون ال 
يحظى بثقة النسبة الـ%50 الدنيا، 
بالنســبة  العكس صحيح  بينمــا 
لترامــب.  ولهــذا الســبب، رمبا قد 
ارتكب الليبراليون خطئاً استراتيجيا 
بتركيز غضبهم على ترامب نفسه. 
وبدل ذلك، عليهم أن يتســاءلوا ملاذا 
يثق جزء كبير من النسبة الـ%50 في 
ترامب )بل قــد يصوتون لصاحله من 
جديد(. ولو كان الليبراليون صادقون، 
العترفــوا أنهم بالفعــل تخلوا عن 

النصف األدنى من اجملتمع.
وإذا أراد الليبراليون هزم ترامب، هناك 
إعادة كســب  واحدة فقط:  طريقة 
ثقة املصوتني الذين يشكلون غالبية 
قاعدته، وســيتطلب هذا إعادة بناء 
مجتمعاتهم حتى يستفيد النصف 
األدنى من النمو االقتصادي أكثر من 
%1 األعلى. ونظريا، ميكن حتقيق هذا 
بســهولة. لكن، عمليا، ستســعى 

املصالــح الراســخة الكبــرى إلى 
عرقلتهم. إن خيار الليبراليني واضح: 
ميكنهــم الشــعور باالرتيــاح وهم 
يلقون اللوم علــى ترامب، أو أنه من 
اجليد أن يهاجمــوا مصالح النخبة 
التي ساهمت في التصويت لصاحله.
قــادرون على  الليبراليــون  وإذا كان 
القيــام بهــذا، ســينظر مؤرخــو 
املســتقبل إلى التصويــت لصالح 
ترامب مبثابة منبــه ال بد منه، بينما 
ســيقولون إن ماكرون كان يوهم بأن 
كل شــيء على ما يــرام، وقد يصل 
هؤالء املؤرخون إلــى نتيجة مفادها 
أن التصويــت لصالح ترامب، أفضل 
مع  مقارنة  األميركــي  للمجتمــع 
التصويت لصالح ماكرون في فرنسا. 

ترجمة: نعيمة أبروش  
يشغل كيشور محبوباني منصب 
أستاذ لشــعبة ممارسة السياسة 
العامــة فــي اجلامعــة الوطنيــة 
لســنغافورة. وهو مؤلف كتاب هل 
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جايك واالس

 سيحتاج الفلسطينيون إلى شرعية 
الوطنية  حركتهم  لدفــع  دميقراطية 

قدماً إلى األمام.
مضى أكثر من ثالثة عشــر عاماً على 
آخر انتخاباٍت أجراها الفلســطينيون. 
بيد أن املســتجّدات األخيرة قد تُتيح 
فرصــًة لتنظيــم انتخابــات جديدة 
الختيــار أعضــاء اجمللس التشــريعي 
الفلسطيني. في كانون األول/ديسمبر 
الدســتورية  احملكمة  قــررت  املاضي، 
الســلطة  لرئيس  بأنــه يجوز  العليا 
الفلســطينية حّل اجمللس التشريعي 
القائــم الــذي ال يزاول نشــاطه منذ 
العام 2007.  وفي أواخر كانون الثاني/

يناير، قّدم رئيس الوزراء رامي حمد اهلل 
استقالة حكومته. وفي حني أن هذين 
التطورَيــن هما بصورة أساســية من 
الراهن بني  السياســي  الصراع  نتائج 
الرئيس محمود عباس وحركة حماس، 
إال أنهما يُتيحان فرصة للفلسطينيني 
بغية إجــراء انتخابات الختيار مجلس 
تشريعي جديد، والشروع في استعادة 
الدميقراطية ملؤسساتهم  الشــرعية 
احلاِكمــة بعدما شــهدت تراجعاً في 
األعوام األخيــرة، إمنا ثمة عوائق كثيرة 
اجلديدة،  االنتخابــات  تعترض طريــق 
وليست اآلفاق محسومًة على اإلطالق.
أجرت الســلطة الفلســطينية أربع 
دورات انتخابية وطنية منذ إنشــائها 
في العام 1994 مبوجب اتفاقات أوسلو 

– دورتنَي النتخاب رئيس في العام 1996 
ثم في العــام 2005، ودورتنَي النتخاب 
 1996 اجمللس التشــريعي في العــام 
ثــم في العــام 2006. وقد اســتنتج 
املراقبــون الدوليــون عمومــاً أن تلك 
االنتخابات كانــت حّرة ونزيهة. غير أن 
العام  في  التشريعي  اجمللس  انتخابات 
2006 أســفرت عن فوز قائمة حماس، 
وأطلقت سلســلة من األحداث التي 
أّدت إلــى االنقســام الراهــن بني غزة 
اخلاضعــة إلى ســيطرة حماس، وبني 
الواقعة حتت سيطرة  الضفة الغربية 
منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 
فتح.  وبعد ســيطرة حمــاس بالقوة 
على السلطة في غزة في العام 2007، 
لم يتمَكن اجمللس التشــريعي اخلاضع 
لســيطرة حماس من حتقيق النصاب 
املطلوب لالنعقاد، وعليه ميارس عباس 
احلكم مبوجب مرسوم منذ ذلك الوقت.
 احتدم اخلــالف بني عباس وحماس في 
األشهر األخيرة. كان الهدف من القرار 
الصادر عن احملكمة الدســتورية الذي 
يُجيز حل اجمللس التشــريعي، شــأنه 
في ذلك شــأن اســتقالة حمد اهلل، 
فتح.  مكانة  وتعزيــز  حماس  إضعاف 
وقد أراد عباس، علــى وجه اخلصوص، 
إلغاء إمكانية تســلُّم الرئيس الراهن 
للمجلس التشــريعي، وهو عضو في 
حركــة حمــاس، الســلطة خلفاً له 
على وفق مندرجات القانون األساسي 
اجمللس  حــّل  فعنــد  الفلســطيني. 
التشريعي، ال يعود هناك خلٌف معنيَّ 

للرئيــس، وبالتالي يصبــح هذا القرار 
فعليــاً في أيــدي منظمــة التحرير 
بزعامة فتح. فضالً عن  الفلسطينية 
ذلك، كانت لدى عباس رغبٌة شديدة في 
إنهاء عهد حكومة املصاحلة الوطنية 
برئاسة حمد اهلل، والتي أبصرت النور 

نتيجة اتفاقات بني حماس وفتح.
 لقد أعلن عباس التزامه بالقرار الصادر 
عن احملكمة الدستورية، والذي دعا إلى 
إجــراء انتخابات جديدة الختيار اجمللس 
التشــريعي في غضون ســتة أشهر، 
كذلــك أبــدت اللجنــة املركزية في 
حركة فتح موافقتها على الدعوة إلى 
تنظيم انتخابات جديدة. غير أن إحدى 
املشكالت التي سيواجهها عباس هي 

احتمال أن حتاول حماس تعطيل جولة 
جديدة من االقتــراع. فقد متّكنت، في 
السابق، من استخدام سيطرتها على 
غزة ملنع إجــراء انتخابات في القطاع، 
بحيث لم يبَق أمام عباس سوى اخليار 
غير احملبَّذ باالكتفــاء بتنظيم عملية 
اقتراع في الضفــة الغربية فقط، ما 
أّدى إلى تأجيج االنقســام بني الضفة 

الغربية وغزة.
لطاملــا كان ذلك ســبباً في إفشــال 
مســاعي الرئيس الفلسطيني. لكن 
فــي غياب أي آفــاق حقيقية تُبّشــر 
بانتهاء االنقســام، قــد يكون عباس 
مســتعداً في الوقت الراهن للمضي 
الضفة  انتخابــات في  بتنظيم  قدماً 

التصّدي حلركة  بغيــة  الغربية فقط 
الدميقراطية في  حماس. فقليٌل مــن 
هــذه املرحلة قد يكــون أفضل من ال 

شيء على اإلطالق.
الفلســطينيني  على  يكون  وســوف 
أيضــاً أن يتحســبوا إلــى عقبــات 
إســرائيلية حتــول دون إجــراء عملية 
االقتراع. وعلى وجــه التحديد، لطاملا 
فــي  الفلســطينيني  اقتــراع  كان 
سجالية.  مســألًة  الشرقية  القدس 
لقد نّصت اتفاقات أوســلو على قيام 
بالتصويت  الشــرقية  القــدس  أبناء 
في مكاتب بريدية إســرائيلية معّينة 
فــي املدينــة، وســمحت احلكومات 
التدبير خالل جميع  بهذا  اإلسرائيلية 

السابقة.  الفلســطينية  االنتخابات 
بيد أن السياســة اإلسرائيلية حتّولت 
إلــى درجة كبيــرة نحــو اليمني منذ 
العام 2006، وليس واضحاً ما إذا كانت 
احلكومــة الراهنــة )أو احلكومة التي 
قد تنبثق عن االنتخابات اإلســرائيلية 
في نيسان/أبريل( ستسمح بذلك من 

جديد.
 وقد تُبدي إسرائيل اعتراضها أيضاً في 
حال ُسِمح حلركة حماس أو تنظيمات 
أخرى تعتبرها إرهابية بخوض حمالتها 
اشترط عباس  لقد  بُِحرية.  االنتخابية 
دائماً إشــراك القدس الشــرقية في 
االقتراع مــن أجل إجــراء االنتخابات، 
وهو لن يتخّلى عــن موقفه اآلن. لكن 
في حــال رفضت إســرائيل الترتيبات 
على  بالتصويت،  املتعلقة  الســابقة 
الفلسطينيني أن ينظروا في إمكانية 
االقتراع عبــر اإلنترنــت، أو في بدائل 
أخرى، وأال يسمحوا إلسرائيل مبمارسة 
في  االنتخابات.  على  الفيتو  ســلطة 
دوراً  املتحــدة  الواليات  أّدت  الســابق، 
مفيداً في تهدئة اخملاوف اإلســرائيلية 
لكن  الفلسطينية،  االنتخابات  بشأن 
مــن غير املرّجح أن تُقــّدم إدارة ترامب 
مســاعدة كبيرة في هــذا اجملال في 
االحتاد  يتمّكــن  الراهنة. قد  املرحلــة 
األوروبي وأطراف أخرى من ملء الفراغ.

     لعل العائــق احملتمل األكثر أهمية 
أمــام االنتخابــات اجلديــدة يتمّثــل 
في انحســار املســاحة املتاحة أمام 
السلطة  داخل  السياســي  النشاط 

فمنذ  ذاتهــا.  بحــد  الفلســطينية 
للمجلــس  األخيــرة  االنتخابــات 
الســاحة  أصبحــت  التشــريعي، 
أشــّد  الفلســطينية  السياســية 
قمعيــة، وأقــل انفتاحاً علــى حرية 
التعبير، وأكثــر مقاومًة للمجموعات 
السياســية اجلديدة أو املنظمات غير 
احلكوميــة التي ترفع حتّديــاً في وجه 

األفرقاء القائمني. 
يجــب أن تتغّيــر هــذه األجــواء كي 
التشــريعي  اجمللس  انتخابات  تُقــّدم 
للدميقراطيــة  ُمجديــة  مســاهمًة 
يتعنّي  الغاية،  ولهذه  الفلســطينية. 
على عبــاس أن يَضَمن قــدرة جميع 
خوض  على  السياســية  اجملموعــات 
وأن  بُحّريــة،  االنتخابيــة  حمالتهــا 
ووسائل  الدوليني  للمراقبني  يســمح 
اإلعالم الدولية بتثبيت نزاهة العملية 

االنتخابية.
 االنتخابات التي تعاني من الشــوائب 
هي أســوأ من عدم تنظيم انتخابات. 
ففيمــا يتخّبط الفلســطينيون في 
مواجهة آفاق قامتة لتســوية نزاعهم 
إلــى  ســيحتاجون  إســرائيل،  مــع 
وشرعية  قوية  مؤسسات سياســية 
لدفــع حركتهم الوطنيــة قدماً في 
املرحلــة املقبلة. بإمــكان االنتخابات 
إمنا  الدميقراطية،  الشرعية  توليد هذه 
شرط أن تكون حّرة ونزيهة بكل معنى 

الكلمة.

مركز كارنيغي للشرق االوسط
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بغداد - الصباح الجديد:

وقعــت وزارة التخطيــط امس 
الثالثــاء، مــع االحتــاد االوروبي 
مشــاريع  لتنفيــذ  اتفاقيــة 
41.5 مليون  اقتصادية بقيمــة 

يورو.
االوربي  وقــال ســفير االحتــاد 
في العــراق رامــون بليكوا في 
وزير  مع  مؤمتر صحافي عقــده 
التخطيط نوري صباح الدليمي 
وزارة  اليــوم مع  »وقعنا  ببغداد 
التخطيــط اتفاقية مببلغ 41.5 
مليــون يورو من اجل تنشــيط 
العمل وتنفيذ عدد من املشاريع 
فــي محافظة البصــرة وبقية 

املدن العراقية االخرى«.
واضــاف بليكــوا ان »االتفاقية 
تاتي اســتكماال التفاقية التي 
وقعناها في شــهر كانون االول 
املاضــي بالتزام االحتــاد االوربي 
جتــاه العــراق من خــالل توفير 
وتنفيذ مشــاريع  العمل  فرص 
اقتصاديــة وخدمية، كما تؤكد 
بتعهداتها  االحتــاد  التزام  ايضا 
في مؤمتر الكويــت«، مؤكدا ان 
»البصرة من املدن املهمة والتي 
االقتصادية  الواجهــة  تعتبــر 
تطويرها  فــان  وبالتالي  للعراق 

شي مهم للعراق«.
من جانبــه، قال وزير التخطيط 
تعاني  »البصــرة  ان  الدليمــي 
الى  وحتتاج  كثيــرة  حتديات  من 
مؤكدا  بها«،  للنهوض  مشاريع 
ان »الوزارة ســتقوم بدعم هذه 
احملافظة ونقف على احتياجاتها 
هذه  الجنــاز  اليهــا  والذهــاب 

املشاريع«.
وكان العراق قــد وقع مع االحتاد 
األوربي اتفاقية مالية جديدة في 
كانــون اول املاضي لدعم جهود 
مرحلة ما بعد احلرب واملساعدة 
في تعزيز التنمية والشــفافية 

واملساءلة، مببلغ 72 مليون يورو. 
واوضــح بيــان صادر عــن وزارة 
نائــب  إن  قولــه  التخطيــط 
رئيس الوزراء العراقي للشــؤون 
االقتصاديــة ووزيــر التخطيط 
بالوكالــة فــؤاد حســن وقع 
العراقي،  االتفاقية عــن اجلانب 
األوروبي  االحتاد  عن  وقعها  فيما 
مدير التنميــة والتعاون ملناطق 
بيير  األوســط  والشرق  أســيا 
اميالت، وذلــك بحضور وفد من 
وكيل  وكذلك  األوروبــي  االحتاد 
ومفتشــها  التخطيــط  وزارة 
العام وعدد من املديرين العاملن 

في الوزارة.
االتفاقية »تضم  إن  البيان  وقال 

تقدمي  لدعم  إجراءات  مجموعة 
وإعادة  األساســية،  اخلدمــات 
االقتصادي  النشــاط  تفعيــل 
في  واملســاعدة  األعمال  وريادة 
ودعم  األراضي  تطهير  تسهيل 
الطاقة«،  قطاع  في  اإلصالحات 
تخص  االتفاقيات  أن  مضيفــا 
الالمركزيــة  قضايــا تطبيــق 
وكذلك  النفطي  القطاع  ودعم 
إلى مناطق  النازحن  دعم عودة 
إزالة  بعد  الســيما  سكناهم، 
وإعادة  مناطقهم  مــن  األلغام 
مؤكدا  احملــررة،  املــدن  إعمــار 
الشراكة  تفعيل  في  االستمرار 
وتوســيعها مع االحتــاد األوربي 
الشعب  ملساعدة  معا  والعمل 

العراقي ودعم اقتصاده.
مــن جانبه، قــال ممثــل االحتاد 
للتباحــث  »قدمنــا  األوروبــي 
الــوزارات  مع أكبــر عــدد من 
أولويــات  لتحديــد  املعنيــة 
أن  الى  اإلعمار«، مشــيرا  إعادة 
يظهر  االتفاقيات  هــذه  توقيع 
يقدمه  الــذي  امللموس  الدعم 
التنمية  األوربي خلطــط  االحتاد 
العراق ومســاعدة األســر  في 
حياتهم  بناء  إلعادة  واجملتمعات 

واقتصادهم.
وأضــاف أن »املكــون األول من 
هــذه احلزمة مببلــغ 10 مالين 
من  عدد  لتنفيذ  إضافيــة  يورو 
ونينوى  األنبــار  األنشــطة في 

وكركوك وصــالح الدين وديالي، 
الراغبن  النازحن  عودة  لضمان 
ديارهم  إلى  الطوعيــة  بالعودة 

بأمان«.
وتابع أن املكون الثاني يستهدف 
حزمة املساعدة املالية لتحقيق 
خالل  من  واالستقرار،  االنتعاش 
التنميــة احمللية التي تركز على 
محافظــات األنبــار والبصــرة 
ودهوك وأربيل وميســان ونينوى 
وذي  والسليمانية  الدين  وصالح 
قــار بتمويل يبلــغ في مجمله 
48.5 مليــون يــورو، مبينــا أن 
في  ستسهم  املســاعدة  هذه 
االقتصادية  والتنمية  االستقرار 
للعــراق عن طريق  االجتماعية 

تعزيــز احلوكمــة الدميقراطية، 
نظم  حتســن  إلى  باإلضافــة 
واخلدمــات  احملليــة  احلكومــة 

العامة حتسينا شفافا وفاعال.
أمــا اجلــزء الثالــث مــن هذه 
احلزمــة فيبلــغ 14 مليون يورو، 
وهــو اتفاقيــة لدعــم جهود 
إصالح  في  العراقيــة  احلكومة 
إذ ستعمل هذه  الطاقة،  قطاع 
املســاعدة على مد يــد العون 
للسلطات لضمان وصول املزيد 
العراق  لســكان  الطاقــة  من 
بشــكل أكثر موثوقيــة، وذلك 
املتجددة  الطاقة  على  بالتركيز 
وكفــاءة اســتخدام الطاقــة 

والتقليل من إشعال الغاز. 

لدعم جهود مرحلة ما بعد الحرب والمساعدة في تعزيز التنمية 

التخطيط توقع اتفاقية لتنفيذ مشاريع اقتصادية 
بقيمة 41.5 مليون يورو مع االتحاد االوروبي 

تأتي استكماال 
لالتفاقية التي 
وقعت في شهر 
كانون االول 
الماضي بالتزام 
االتحاد االوروبي 
تجاه العراق من 
خالل توفير فرص 
العمل وتنفيذ 
مشاريع اقتصادية 
وخدمية

جانب من التوقيع

بغداد - الصباح الجديد:
استقرت أســعار صرف الدوالر لليوم اخلامس على 
التوالــي ببورصة الكفاح واالســواق احمللية اليوم، 

الثالثاء، )19 شباط 2019).
فقد ســجلت أســعار بورصة الكفــاح – بغداد 
119,800، وهي نفس األســعار ليــوم االثنن ، اما 
اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة فان سعر 
بيع الدوالر = 120.250 دينار ، وســعر شراء الدوالر = 

119.250 دينار.

بغداد - الصباح الجديد:
أغلق مؤشــر ســوق العراق لــأوراق املالية على 
انخفاض بنسبة %0.45، متوقًفا عند 94.25 نقطة، 

في جلسة التداول ليوم امس الثالثاء .
وقاد املؤشــر نحــو التراجع، انخفاض أســهم 11 
شركة، يقابله ارتفاع أسهم 3 شركات مساهمة 
، فيما بلغ عدد األســهم املتداولــة 299,811,119 
ســهماً، بقيمــة إجماليــة 260,728,215 ديناراً، 
حتصلت مــن خالل إبرام 340 صفقة، شــملت 27 
شــركة مت تداولها في جلسة اليوم، من أصل 104 

شركات مساهمة مسجلة في السوق.

الصباح الجديد - وكاالت: 
قال وزيــر املالية املصري محمــد معيط لرويترز 
إن بــالده بدأت يوم امس الثالثــاء تلقي العروض 
في طرح الســندات الدولية ) الدوالرية (على أن 
يتم غلق باب العــروض في وقت الحق من اليوم 

نفسه.
كانت مصر جمعت في أبريل نيســان من العام 
املاضي ما قيمته 2.46 مليار دوالر من بيع سندات 
مقومــة باليورو ألجل ثماني ســنوات و12 عاما 

بفائدة 4.75 و5.625 باملئة على الترتيب.
وأضــاف معيط ”نقوم بعملية طرح الســندات 
الدوليــة مــن القاهــرة... بدأنا منــذ الصباح 
وسنســتمر في تلقي العروض من املستثمرين 
في كل مــكان بالعالم حتى وقــت الحق خالل 
اليــوم.. الطرح بالدوالر“ ، ولــم يخض الوزير في 
مزيد من التفاصيل بشأن قيمة الطرح، مكتفيا 

بالقول ”سنرى العروض“.
واختارت مصر جولدمان ســاكس وإتش.إس.بي.

ســي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك إلدارة طرح 
السندات املقومة بالدوالر.

كان معيــط أبلغ رويترز في ينايــر كانون الثاني 
أن بالده تعتزم البدء في برنامج طرح الســندات 
الدولية بن فبراير شــباط ومــارس آذار بعمالت 
مختلفة جلمع مــا بن ثالثة مليارات وســبعة 

مليارات دوالر.
تعتمد مصــر في توفير الــدوالر على االقتراض 
اخلارجي وتدفقات األموال الساخنة من األجانب 
علــى أدوات الديــن بجانب املصادر األساســية 
مثل إيرادات قناة الســويس والسياحة وحتويالت 

املصرين في اخلارج.
وزاد حجم الديــن اخلارجي للبالد إلــى     93.131    
مليار دوالر في نهاية ســبتمبر أيلول من 92.644 

مليار دوالر نهاية يونيو حزيران.      

استقرار سعر صرف 
الدوالر ببورصة الكفاح 

انخفاض مؤشر
 البورصة العراقية 

مصر تبدأ بتلقي العروض 
في طرح السندات الدولية  

الصباح الجديد - وكاالت:
 

علــى رغــم نتائــج األداء املتقلبة 
اقتصادات  التي ســجلتها غالبية 
منتجي النفــط حول العالم خالل 
العــام املاضي، إال أن هــذه النتائج 
إيجابية ومنت مبعدالت قريبة  جاءت 
من التوقعات واملستويات املنشودة 
السابقة إذا ما مت تقييمها باألرقام 
ومصادر  عــن طبيعة  بعيداً  اجملردة 
عوامــل الضغــط والدعــم التي 

واجهتها هذه االقتصادات.
وأشــار التقرير األسبوعي لشركة 
»نفط الهــالل« إلى أن »القطاعات 
سجلت  النفطية  غير  االقتصادية 
معدالت منو إيجابية عكست كفاءة 
خطــط التنميــة والتحفيز اجلاري 
تنفيذها وتلك التي يتم التخطيط 
لهــا في الوقت احلالــي واملدعومة 
تســتهدف  توســعية  مبوازنــات 
اإلنتاجية  االقتصاديــة  القطاعات 
التشــغيلية بالتحديد والتي ميكن 
بهــا مواجهة األعبــاء االقتصادية 
الناجتة عن تقلبات أسواق الطاقة«.
وأضــاف: »تعكس مؤشــرات األداء 
والغاز  النفط  ملنتجــي  االقتصادي 
في املنطقة مع نهاية العام املاضي 
التوقعات  ســقوف  على  ارتفاعــاً 
اإليجابيــة ملعــدالت النمو املمكن 
حتقيقها خــالل العام احلالي، والتي 
يتوقع لها أن تتجاوز 5 في املئة في 
القطاعات النفطية، وبنســب قد 
تصل إلــى 3.7 في املئة للقطاعات 
غيــر النفطيــة لــدى االقتصــاد 
اإلماراتــي على ســبيل املثال، كما 
ســجل الناجت احمللــي للقطاع غير 
النفطــي منــواً نســبته 1.05 في 
املئة نهاية عــام 2017 في اململكة 
العربيــة الســعودية بقيمة 1.44 
التحســن  ريــال، في ظل  تريليون 
املســجل علــى املاليــة العامــة 

وتوقعات إيجابية بتراجع العجز إلى 
4.6 في املئة نهاية العام احلالي، في 
ظل التماسك املسجل على أسواق 
والذي من شــأنه  العاملية  الطاقة 
معدالت  حتقيــق  في  يســاهم  أن 
منــو جيدة للقطــاع النفطي وغير 

النفطي على حد سواء«. 
وتابــع التقريــر: »أداء القطاعــات 
من  ســجلته  وما  النفطيــة  غير 
تدفقــات ومعدالت منو قــد جاءت 
أداء  لتحســن  مباشــرة  كنتيجة 
العاملي  ونتائــج قطــاع الطاقــة 
واالرتفاعات التي ســجلتها أسعار 
االرتباط  إلــى  إشــارة  في  النفط، 
أداء القطاعات غير  القوي ما بــن 
النفطيــة وأداء القطــاع النفطي 
على الرغم مــن النجاحات احملققة 
على صعيــد تعزيز اإليــرادات غير 
اإلنفاق  كفاءة  وحتســن  النفطية 
ومــا يرافقهــا من خطــط حتفيز 
الذي  اخلــاص  القطــاع  أنشــطة 

يشهد املزيد من التحسن من حيث 
اخلبرات واإلمكانيــات والقدرة على 
مشاريع  من  املزيد  على  االستحواذ 
التحفيز االقتصادي خالل السنوات 

املقبلة«.
وختــم: »تبدو احلاجــة أكثر احلاحاً 
تســجلها  التي  املســارات  لتتبع 
أســواق النفط العاملية بهدف احلد 
من التأثيرات الســلبية الناجتة عن 
أداء  على  املســتقرة  غير  حتركاتها 
خالل  النفطية  غيــر  القطاعــات 
العام احلالي، يأتــي ذلك في الوقت 
الذي تشــير فيــه التوقعــات إلى 
وصول أســعار النفط إلى 70 دوالراً 
للبرميــل بدعم من مؤشــرات منو 
وبالتالي  العاملــي،  لالقتصاد  قوية 
ال بد من اســتغالل كافة املؤشرات 
بأداء أســواق  اإليجابية التي حتيط 
تأثيراتها  لتعظيم  العاملية  الطاقة 
اإليجابيــة علــى األداء االقتصادي 
للمنتجن على مســتوى املنطقة 

بشكل خاص«.
واســتعرض التقرير اأبــرز األحداث 
فــي قطاع النفــط والغــاز خالل 
اخلليج،  األســبوع فــي منطقــة 
ففــي االمــارات، أعلنت »شــركة 
)أدنوك(  الوطنيــة«  أبوظبي  بترول 
ترسية عقد إلنشــاء عدد من اجلزر 
االصطناعية ضمن مرحلة التطوير 
األولى المتياز »غشــا« حيث فازت 
شــركة اجلرافات البحرية الوطنية 
بالعقد الذي تبلــغ قيمته 5 بالين 
درهم، وذلك بعد مناقصة اتسمت 
أن  »أدنوك«  وأوضحت  بالتنافسية. 
املشــروع ســيحقق قيمة محلية 
مضافة بنســبة تزيــد 70على في 
املئة مــن قيمة العقد. وســتقوم 
شــركة اجلرافات البحرية الوطنية 
بإنشــاء عشــر جــزر اصطناعية 
وجسرين، إضافة إلى توسعة إحدى 
اجلزر القائمــة »جزيرة القاف«، ومن 
املشروع  تنفيذ  يستغرق  أن  املتوقع 

38 شــهراً وسيوفر البنية التحتية 
واحلفر  التطوير  لعمليــات  الالزمة 
واإلنتاج في امتياز »غشا« العمالق 
للغاز احلامــض والذي يضم حقول 
و«نصر«  و«دملا«  و«غشــا«  »احليل« 
أن  املتوقع  ومــن  البحرية،  و«مبرز« 
ذروة عملياته  فــي  املشــروع  يوفر 
اإلنشــائية أكثر مــن 3500 فرصة 

عمل.
وفي الكويت، تعكف »شركة نفط 
دراســة من شأنها  الكويت« على 
الشــركة، خصوصاً  مرافق  حتديث 
مرافق النفط اخلفيف، ومن املتوقع 
تركيب  العمــل  نطاق  يغطــي  أن 
التحكم  وأنظمة  األنابيب  خطوط 
وتطوير نظام حتميل النفط وإنشاء 
املرافق املرتبطة بها. وقالت مصادر 
أن الشــركة تهدف مــن ذلك إلى 
زيادة إنتاج البــالد من هذه النوعية 
من النفط اخلفيف لتصل إلى 300 
ألف برميل يومياً خالل الســنوات 
اخلمس املقبلــة. وأضافت أن هناك 
حتديات تواجه شركة نفط الكويت 
في إنتــاج النفط اخلفيف، متمثلة 
في استمرار الشركة بالوصول إلى 
الهدف املوضوع فــي إنتاج النفط 
اخلفيف، إذ يتطلب األمر احلفر بعدد 

كبير من املنصات.
»الشــركة  أعلنت  مــن جهتهــا 
البترولية«  للخدمــات  الوطنيــة 
تغييري  أمر  اســتالم  )نابيســكو( 
مــن »شــركة نفــط الكويــت« 
بتقدمي خدمات  لتمديد عقد خاص 
التســميت واخلدمــات املســاندة 
لعمليات احلفر وإصالح اآلبار. وقالت 
»نابيســكو« إن أمــر التغيير يزيد 
على قيمة العقد األصلي مببلغ 1.8 
مليون دينــار، لتصبح قيمة العقد 
بعد الزيادة 20.18 مليون دينار وملدة 
شــهرين بدأت في االول من الشهر  

اجلاري.

فرص نمو القطاعات غير النفطية مرهونة 
باستقرار قطاعات الطاقة ونموها

بغداد - الصباح الجديد:
إلكتريــك  جنــرال  شــركة  زودت 
 9E املتطور  الغازي  التوربن  للطاقة، 
إلى محطــة القدس لتوليد الطاقة 

التابعة لوزارة الكهرباء .
وقالت الشــركة في بيان لها امس 
اجلديد"  "الصباح  الثالثاء تســلمت 

نســخة منه أنها ستقدم اخلدمات 
الداعمة ملا يصل إلى 7 توربينات من 
ذاتها واجلاري تشغيلها ضمن  الفئة 
احملطــة، على امتداد عــام 2019، مبا 
يشــمل الصيانة وتزويد قطع الغيار 

وخدمات الترميم.
وتعمــل جنــرال إلكتريــك، علــى 

اجلديد  الغــازي  التوربــن  تركيــب 
في موقــع احملطة، ومــن املتوقع أن 
يســاهم في توليــد 125 ميجاواط 
إضافية من الكهرباء ، وستســهم 
اتفاقية اخلدمات في تعزيز موثوقية 
العمليات في احملطة، واحملافظة على 
لتزويد  اإلنتــاج  عمليات  اســتقرار 

ما يصــل إلى 875 ميجــاواط خالل 
السنوات املقبلة.

وقال جوزيف أنيــس، الرئيس واملدير 
التنفيــذي لوحدة أعمــال خدمات 
الطاقة لــدى جنــرال إلكتريك في 
الشــرق األوســط وأفريقيا وجنوب 
آســيا "إن جنرال إلكتريك اسهمت 

منذ عام 2011 في تزويد أكثر من 14 
كيكا واطا من الطاقة إلى مختلف 

أنحاء البالد".
املناطق الشمالية، يعمل فريق  وفي 
احملررة  املناطق  تزويد  الشــركة على 
ترميم  التركيــز على  عبر  بالطاقة، 
محطــة القيارة فــي املوصل ، وفي 

جنرال  تشارك  الوســطى،  املنطقة 
إلكتريــك في تنفيــذ أكبر محطة 
لتوليد الطاقة بالــدورة املركبة في 
العراق، وذلك عبر محطة بســماية 
3 جيجاواط،  التي تبلغ استطاعتها 
والتي ستكون أول محطة رقمية من 

نوعها في البالد.

»جنرال إلكتريك » تزود محطة القدس الكهربائية بتوربين متطور 
اسهمت تقنياتها بتوليد نحو 55 % من الطاقة المنتجة في العراق 



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

9 منوعات

متابعة الصباح الجديد: 

في دراسة تعد األولى من نوعها قدم 
فيها املراهقون تقارير عن خبراتهم 
في اللعب مؤخراً مع حتديد درجات 
باعتماد  األلعــاب  العنف في هذه 
معاييــر االحتاد االوروبــي والواليات 
املتحــدة، إضافة الــى تقارير اآلباء 
عن ســلوك أطفالهم، برأ باحثون 
العنيفة  الفيديو  العاب  بريطانيون 
من تهمة جعل املراهقني عدوانيني 
وانطوائيني، فــي نتائج قد تطمئن 
االباء القلقني من التأثيرات احملتملة 

لهذه البرمجيات.
ووفقاً للدارسة التي أشرفت عليها 
جامعة اوكسفورد، ميارس %60 من 
العاب فيديو  البريطانيني  املراهقني 

عنيفة.
شــملت  التي  الدراســة  ووجدت 
1000 مراهق بريطاني في ســن 14 
و15 سنة من اجلنسني ان املراهقني 
ال يصبحون أكثــر عدوانية أو عداء 
للمجتمع بعـد جلسـة من العـاب 

الفيديـو العنيفـة بنحـو واضـح.
طريقــة  الباحثــون  واســتعمل 
املتعدد«  االنحدار  »حتليل  تُســمى 
رياضية  معــادالت  تتضمــن  التي 
للتأثير على  توفر عامالً مســاعداً 

السلوك.  
اجلديدة  الدراســة  تختلــف  كما 
تأخذ  ألنها  األخرى  الدراســات  عن 

املشــاركني  آباء  فــي حســبانها 
الذين ُســئلوا في مقابالت الحقة 
معهم عن ســلوك أطفالهم بعد 

ممارستهم العاب فيديو عنيفة.
عن  أســئلة  املراهقــون  وأكمــل 
التي  الفيديو  والعاب  شخصيتهم 
مارســوها خالل الشــهر السابق 
في  أمورهم  أوليــاء  فيما شــارك 
اســتطالع عن سلوكيات أبنائهم، 

ان كانت عدوانية.  
ان نحو نصف  ايضاً  الباحثون  وجد 
ميارســون  الصبيان  وثلثي  الصبايا 

هذه األلعاب.
النفس  بعلم  اخملتص  الباحث  وقال 
التجريبي في جامعة اوكســفورد 
البروفيسور  الباحثني  فريق  ورئيس 
انــدرو برزيبلســكي »ان الفكــرة 
العنيفة  الفيديو  العاب  ان  القائلة 
العالم  العدوانيــة فــي  تســبب 
احلقيقي فكرة واســعة االنتشــار 
ولكنهــا لم تصمد أمــام االختبار 
مبرور الوقــت.  وبالرغم من اهتمام 
باملوضوع  اآلباء وصانعي السياسة 

فان األبحاث لم جتد سبباً للقلق«.
وأكد البروفيســور برزيبلسكي ان 
فريقه  اجراها  التي  الدراسة  نتائج 
بوجود  القائلة  الفرضية  لم تسند 
عالقة بني العاب الفيديو والسلوك 
العدواني بني املراهقني وليس هناك 
دليــل علــى وجود نقطــة حرجة 
تربط االســتغراق في هذه األلعاب 

والعدوانية في الواقع.  

دراسة: ال دليل على عالقة العنف باأللعاب االلكترونية 
شملت 1000 مراهق واولياء امورهم

مراهم ودهون تجميلية مسرطنة تغزو 
أسواق العراق

كشــفت جلنة الصحة والبيئة النيابيــة، عن دخول 
مراهم ودهون جتميلية نسائية تسبب سرطانات اجللد 
ومن مناشــئ عديدة، مبينة ان تلــك املراهم تباع في 

الصيدليات بعموم البالد ومن دون رقيب.
وقالــت عضــو جلنة الصحــة منال املســلماوي : إن 
»الصيدليات ومذاخــر األدوية ومراكــز التجميل في 
عموم العراق مليئة بالدهون واملراهم التجميلية ذات 
نوعيات رديئــة وغير داخلة ضمــن التصنيف الطبي 

العاملي«.
وأضافت أن »اغلب تلك املواد دخلت من دون خضوعها 
للرقابة والفحص من قبل وزارة الصحة بسبب الفساد 
في املنافذ احلدودية”، مشــيرة الى ان “اغلب تلك املواد 

تسبب سرطانات جلدية باملستقبل«.
ودعــت املســلماوي وزارة الصحة واجلهــات الرقابية 
فــي املنافذ الى »اخذ دورها وســحب تلــك املواد من 
الصيدليات واملذاخر وتشــديد الرقابة على املنافذ ملنع 

دخولها« .

شارب تبتكر روبوت يتحدث اربع لغات 
ويعمل موظف استقبال

اعلنت شركة Sharp عن حتديث أجهزة الروبوت اخلاصة 
بها، بإنتاج خــط RoBoHon وهو الروبوت الذكي الذي 
 WiFiو LTE ميكنه الغناء والرقص، إلــى جانب طرازات

فقط.
وذكــرت الشــركة ان ” التحديث يشــمل مجموعة 
RoBoHon من اجليل الثاني على روبوت أرخص جالس 
ويكلف 715 دوالرًا، وهو ال يستطيع املشي لكنه يظل 
قادرًا على االنتقال إلى بعض األغاني باستعمال نصف 
أيًضا حتريك  العلــوي، وميكن للمســتعملني  هيكله 

أرجله يدويًا جلعلها في وضع قائم ».
ويتيح الروبوت تنفيذ مجموعة من املهام عبر الهاتف، 
منها التقــاط الصــور ومشــاركتها، والتحكم في 
األجهزة املنزلية الذكية مثل أجهزة تليفزيون شــارب 

ومكيفات الهواء.

بعد عمليات السمنة 74 % من المرضى 
عادوا إلى اكتساب الوزن

كشفت نتائج دراســة حديثة أجراها باحثون أن 74 % 
من املرضى عادوا إلى اكتساب الوزن وذلك بعد مضي 5 

سنوات من خضوعهم لعمليات تقليل الوزن.
وذكرت الدراســة، أن » ٣ % كانت زيــادة الوزن لديهم 
كبيرة، مشــيراة إلى ضرورة االســتمرار فــي املتابعة 
الطبية بعد عمليات الســمنة في  األقل مرة سنوياً 
ملتابعة الــوزن وجتنب املضاعفات، حيــث إنه مع زيادة 
معدالت انتشــار الســمنة في العالم تبرز عمليات 
الســمنة كأحد أهــم اخليارات وأكثرهــا فاعلية في 
عالج هذا املرض، وعلــى الرغم من جناح هذا النوع من 
العمليــات في تقليــل الوزن بصورة كبيرة وحتســني 
املضاعفات املرتبطة بالســمنة، إال أن متابعة املرضى 
لفترات طويلــة بعد إجراء العملية تشــير إلى عودة 

بعض املرضى إلى اكتساب الوزن بدرجات متفاوتة« .

ملونشريط

األربعاء 20 شباط 2019 العدد )4121(

Wed. 20 Feb. 2019 issue )4121)

معلومة

متابعة الصباح الجديد: 
من منــا لم يشــاهد أو من منا لم يســمع 
بالبحار املشــهور مفتول العضــالت »باباي« 
ذلــك املسلســل الكارتوني الذي رســخ في 
عقولنا منذ الصغر فوائد الســبانخ ويبدو أن 
باباي لم يكن على خطأ فالسبانخ لها فوائد 

عديدة نذكر منها ما يلي: 
1_منع تساقط الشعر: نقص احلديد يسبب 
فقر الدم األمر الذي يؤدي إلى فقدان الشــعر، 
وألن الســبانخ غنيــة باحلديــد، فإنها احلل 
األفضل لعالج تســاقط الشــعر، ولكن مع 

تناولها بانتظام.
2_جتدد اجللد: يعد الســبانخ مصــدرًا جيداً 
للفيتامــني A وC، وفيتامــني A يحســن لون 
البشــرة. من ناحية أخرى، وفيتامني C له دوراً 

مهم في جتديد اخلاليا.
٣_حتسني البشرة: للسبانخ القدرة على جعل 
البشرة تبدو مشــرقة، ملا حتتويه من كمية ال 
بأس بها من فيتامــني K، والذي يخلصك من 
البقع الســود، ويقلل من حب الشباب ويزيل 

الهاالت السود.
4_مكافحة الشــيخوخة: اجلــذور احلرة من 

املبكرة،  بالشــيخوخة  التــي تعجل  األضرار 
املــواد املضادة  ولكن احتواء الســبانخ على 
لالكســدة التي تقضي على اجلذور احلرة في 
اجلســم جتعلها احلل األفضــل للتخلص من 

التجاعيد واخلطوط الدقيقة واجللد املترهل.
5_الوقاية من الشــمس: فيتامني B املوجود 
في السبانخ يحمي بكفاءة اجللد من األشعة 
التي تسبب تلف  الضارة  البنفســجية  فوق 

اجللد، وسرطان اجللد والشيخوخة املبكرة.
أن تكون  الســبانخ ميكن  الشــباب:  6_حب 
فعالة في عالج حب الشــباب، واحلفاظ على 
صحة اجللد، وتســاعد على التخلص من حب 

الشباب.
7-حتســني الهضم: يساعد الســبانخ على 
تعزيز صحة اجلهاز الهضمي وذلك ملا يحتوي 
عليه من كمية كبيــرة من االلياف الضرورية 
لتحسني عملية الهضم وحركة االمعاء ومنع 

االمساك.
8-محاربة السرطانات: يحتوي السبانخ على 
مضادات قوية لألكســدة، مثل الفالفينويدز 
والكاروتينات، وهي مواد تســاعد في محاربة 
اجلهــاز  وخاصــة ســرطانات  الســرطانات 

الهضمي وسرطان اجللد.
9_التقليل مــن خطر اإلصابــة بالربو: ففي 
إحــدى الدراســات التي شــملت 4٣٣ طفالً 
تتــراوح أعمارهــم بني 6-18 ســنة مصابني 
بالربــو، و5٣7 طفالً غير مصابني به، لوحظ أّن 
األطفال الذين يتناولون بعض املواد الغذائية، 
ومنهــا البيتا كاروتني املوجود في الســبانخ 

يكونون أقّل عرضًة لإلصابة بالربو.

باباي.. لم يأكل السبانخ عبثا

متابعة الصباح الجديد: 
املوضة الرائجة ليســت فقط 
للبالغــني هذه األيــام، أو في 
األقل هذا مــا تظنه مصممة 
األزياء الصينية كوني ييا، التي 
التجارية  عالمتهــا  أطلقــت 
كوني جونيور، ونظمت أسبوع 
أزياء األطفــال في باريس، وهو 
وانطلق  نوعه،  األول من  احلدث 
قبيل أسبوع املوضة الذي يبدأ 
الشــهر  وقــت الحق من  في 
اجلاري في العاصمة الفرنسية.

 واملصممــة التــي تعمل من 
مدينــة هانغتشــو الصينية، 

أربعة  لديهــا طفلة عمرهــا 
أعــوام، وتؤكد أنهــا تأمل في 
أن تشــجع عالمتها التجارية 
األطفال على تطوير أسلوبهم 

الشخصي في ارتداء املالبس.
التجارية  العالمة  تسعى  كما 
ملالبس  شــارابيا  الفرنســية 
األطفال الفاخــرة، إلى اختراق 
للبضائع  الصينيــة  الســوق 
الفاخرة املقدرة بنحو 22 مليار 
دوالر، والتي حققت منواً بنسبة 
%20 مــن عــام 2017 إلى عام 

.2018
إريك  لشارابيا  التنفيذي  املدير 

اهتماماً  »نولي  يقول  بارينتون 
لعدة  اآلن  الصينية  بالســوق 
احلسبان  في  واضعني  مواسم 
االقتصاديــة هناك،  الطفــرة 
أكثر  إجناب  إمكانية  عن  فضاًل 
من طفــل اآلن في الصني، هذا 
إلى جانب اإلقبال على البضائع 
الفاخرة واملنتجات عالية اجلودة 
األطفال  مبتطلبات  تهتم  التي 
فيما يتعلق مبصــدر املنتجات 

وسالمتها، إنها سوق جاذبة«.
التنفيــذي  املديــر  ويؤكــد 
أن  بارينتــون،  إريك  لشــارابيا 
كنظرائهم  الصينيــني  اآلباء 

ال  واألميركيــني  األوروبيــني 
أطفالهم  ارتــداء  يعارضــون 
ملالبــس أنيقة في املناســبات 

اخلاصة.
باريس  يوفر هــذا احلدث فــي 
األطفال  ملالبس  عاملية  منصة 
األطفــال  أزيــاء  ومصممــي 

واملشترين والشركات. 
ويتيح الفرصة لتعزيز التواصل 
وتبادل  واملوضــة،  األطفال  بني 
القيمــة العامليــة لصناعــة 
مالبس الصغــار، وإدخال مزيد 
األزياء في قطاع  من مصممي 

مالبس األطفال.

أسبوع أزياء األطفال في باريس.. األناقة تمشي بقدمين صغيرتين

بغداد ودجلة توأمان اليفترقان »عدسة: زياد متي«لقطة

عمودي أفقي

1 –أسم ثاني لشاعر معاصر 
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية 
4–وقعة لنابليون – متشابهان 
فاكهــة   – متشــابهة   –  5

صيفية 
6 – نصف أريج – مركز قضاء 

لبناني
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي 
9 – مدينة في شمال الهند .

 1 – دولة أسيوية 
 2 – مدينة أميركية

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد

4– يسجن – عاصمة أفريقية
5 – عكســها زعيــم نازي – 

بحر
6 – جدها في أيوبي – جنيعها  

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد 

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان�ص

القوسالعقربالعذراء

برج السرطان
مهنياً: تشــعر باالرتباك وتخاف على موقع 
أو عالقــة، لكّنه يدفعك إلــى ارتكاب بعض 
التهّور عاطفياً: ال تســتفز الشريك  أعمال 

مبواقف متشّددة فالظروف احلالية سيئة

مهنياً: خطوة نوعية تعيدك إلى دائرة الضوء 
مجــدداً، وخصوصا أنك واجهــت في االيام 
املاضية تراجعاً الفتاً في عملك عاطفياً: جتد 
نفسك مندفعا للقيام بخطوات مستقبلية 
جتاه الشــريك، لكّنه قد يعلمــك بأنه غير 

جاهز لذلك بعد

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

ً بينكما أخيرا

مهنياً: ال تســَع إلبعاد الزمالء بغية الوصول 
إلى أهدافــك، فقد تنقلــب األدوار وتصبح 
من  النصائح  تقّبــل  عاطفيــاً:  الضحيــة 
الشــريك واعمل بها، فهو األكثر قرباً منك 
والقادر الوحيد على جتنيبك ارتكاب األخطاء

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

حياتك ويعزز موقعك في قلبه

مهنياً: ال تتدخل فــي قضايا ال تخّصك، وال 
ســيما أن رياح التغيير بدأت تعصف وتنذر 
إلى تلطيف  بحسم قريب عاطفياً: ســارع 
األجواء مع الشريك، بعد التردد الذي اعتراك 

في األيام املاضية لئال تدفع الثمن

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

دون استئذان

مهنياً: املشــاركة في العمل تســاعد على 
تأمني فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعاً 
من االنســجام التام بني الزمالء عاطفياً: أّي 
جناح للعالقة بالشريك يلزمك أن تقّدم بعض 

التنازالت، وهذا ليس معيباً أو مهيناً

مهنياً: تتهور كثيراً بســبب الســرعة في 
اتخــاذ القرارات املهمة، لــذا عليك أن تكون 
أكثر حذراً في تصرفاتــك عاطفياً:عليك أن 
تقوم مبا يتوجب جتاه الشــريك، وال سيما أن 

هناك بعض احلقوق املهدورة التي تزعجه

مهنياً: حني تواجه مواقف حاسمة يسيطر 
عليــك القلق، لكن ذلك لن يــدوم طويالً ألّن 
األســباب املوجبة ســتزول قريبــاً عاطفياً: 
عليــك أن تكــون متســامحاً لتتمّكن من 
حل بعض املشــاكل مع الشــريك، وهذا ما 

يجّنبكما الوقوع في اخلطأ

مهنياً: مساع متواصلة للحد من طموحك 
الكبير في العمل، لكــّن ذلك لن يثنيك عن 
االستمرار في ما أنت مصمم عليه عاطفياً: 
ما يضمره لك الشــريك قد يفاجئك، لكنك 

قادر على استيعاب األمور بسرعة

الحوتالجديالدلو

مهنياً: حتظى بعروض مغرية تســاهم في 
حتســني دخلك املــادي ويبتســم لك احلظ 
ويأتيك باألخبار الساّرة عاطفياً: ال تقدم على 
أّي خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك عن 

التواصل مع الشريك

حظك اليـوم
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شعراصدار

عرض كتاب

صدرت حديثا عن منشــورات املتوســط – 
إيطاليا، مجموعة شعرية جديدة للشاعرة 
املغربية فدوى الزياني، بعنوان »ماتريوشكا«، 
قصائــُد الزياني في هذا الكتاب ال تُشــبه 
مية الروســية فحســب، واحدة داخَل  الدُّ
ا تنفلُت بقسوٍة من قبضة  أخرى وهكذا؛ إنَّ
الوحــدة، ذلك األلــُم الذي ال يتَشــبَّه، وال 
ميكُن مداراته بني صمٍت وصخب، بني غياٍب 
وحضور، بني حلظِة حّب وحلظِة نكران، وبني 
البني ابتســاماٌت ُمقفلــة، وعيوٌن مقفلة، 

وتعاساٌت ُتصى بجدّية.
وفي قصائــد الزياني مزٌج واٍع بني أشــياء 
عادية يومّية، وأســاطير وحكاياٍت تاريخية، 
تلتقُط الشاعرة مشــهدا مفصليا منها، 
أو محاكاة تفتــُح القصيدة على أكثر من 
جهــة. وهي في طريقهــا لتكتب تاريخها 
وشــعريتها اخلاصــة، تضُر احلــروب، كما 
املعارك الصغيرة احلميمة، يحضُر الالجئون 
اجلــدد، تضُر  واألنبياء  واملوتى  والنازحــون 
القصائُد الطويلة بحجم املســافات التي 
تقطعها األقدام احلافية، واألجساد العارية، 

والقلوب املكســورة، يحضر ربُّ املسافات 
الطويلة، وتضر الوحــدة مكثَّفة طاغية 

وثقيلة كقفل صدئ في باب قلعٍة قدمية.
متنُح فــدوى الزياني الكثيرَ من نفســها 
ــعر، لقصائــد لــو رُســمت لكانت  للشِّ
دَة لشــخِص الشــاعرة،  بورتريهات متعدِّ
لذكرياتهــا وهواجســها التــي تبدأ من 
ســيجارة واحــدة قد ال تكفي إلســقاط 
ســقف الوحدة، وال تنتهي مبآسي احلروب 
والتشــرُّد والضيــاع بني القتــل والدماء 
وأنانية إنسان هذا العصر. نقرأ ونرى فدوى 
طفلًة وامرأة ناضجة وعاشــقة مجنونة 
ومحاربة متمّرســة، وبدل أن تكون فراشة 
تؤثر احللزون، كما جاء فــي عتبة الكتاب، 
ال لشيء ســوى لتترك في الطريق، طريِق 

الشعر، قصيدتها الالمعة:
ْعر وحكمِته احلالزيُن أكثر استجابة للشِّ

لتكوَن شــاعرًا يحتاُج األمُر ُسكوَن حلزوٍن 
صغيٍر يتشّبُث بالعشب

ِه، َقرْناَك واحٌد إلى  مثَل رضيٍع على صدرِ أُمِّ
اجلنوب واآلخٌر إلى الشمال

لتســمَع حكمَة الشــجرِ مــن بطونِها، 

َظهُرَك أملُس كأنا َصنعَت
ســفينة مــن الضــوِء والغيــِم والندى 

وحّملَتها نبيًّا يحمل عبَء الكوِن وحَده..
َدِت  قلُبَك على الطــنِي يخفُق متــى تنهَّ

األرض
مغمورًا في الّطّل حتى منتهى الوداعة

ساكًنا في الصمِت حّتى منتهى اخليال.
وفي وسِط كلِّ هذه املشاهد ودوَن أّي جهٍد 

يُذَكر
متضي وال متضي ...

وحيثما مضيَت تترُك على العشب دبيَبَك 
الفّضّي قصيدًة المعة.

اخلامســة  اجملموعة  و«ماتريوشــكا« هي 
للزياني، جاءت في 112صفحة من القطع 
الوسط، ضمن سلســلة »براءات« لسنة 
2019، التــي تصدرها الــدار وتنتصر فيها 
للشــعر، والقصة القصيــرة، والنصوص، 

احتفاًء بهذه األجناس األدبية.
الزياني مغربية، من مواليد مدينة زاكورة. 
صــدر لها شــعرًا: »خريــف أزرق«، 2014. 
2014. »أسبق  مجموعة »إمياءات شعرية« 
النهــر بخطــوة »، 2015. »خدعــة النور 

في آخــر املمر«، 2017. نشــرت نصوصها 
الشــعرية على صفحات كثير من اجملالت 
االتاد  العربيــة منها: جريــدة  واجلرائــد 
االشتراكي، مجلة اآلداب املصرية، صحيفة 

السفير اللبنانية وغيرها.

 
صدر حديثاً عن منشــورات املتوســط – 
والناقد  للباحــث  كتــاٌب جديد  إيطاليا، 
املصــري عاطف بطــرس العّطــار، وجاء 

بعنوان: »كافكا عربياً – أيقونة تترق«.
الكتاب يُحلِّل أصــداء كافكا في الفضاء 
الفكري العربي منذ ١٩٣٩، مستنًدا على 
مفهوم للترجمــة يتجاوز عبور النصوص 
والثقافــة،  واللغــة  القوميــة  احلــدود 
ليشــتبك مع حلظات مفصلية تفجرها 
هــذه النصوص داخل مســاحات ثقافية 
وتاريخيــة مغايــرة، لتفتح آفــاق جديدة 
وانعطافات  مســارات  ومراجعــة  لفهم 
الفكر العربــي املعاصر. فبني حلظة إنتاج 
النصــوص )كافكا، بــراغ، بدايــة القرن 
)طه  العربي  التلقي  العشــرين( وحلظات 
حســني، جورج حنــني، هزميــة ٦٧، احلرب 
الباردة، الثــورات العربيــة( تتولد معاني 
جديدة تضيف إلــى تراكم التأويالت حول 
تتعلق  أسئلة  وتطرح  األصلية،  النصوص 
الكامنة  واإلمكانات  والطاقات  باحلموالت 

بداخلها. وبالتالي يرسم الكتاب

ـَدت خالل هذه الدراســة مجموعة  »تولَـّ

والترتيبات املتشابكة  من السيناريوهات 
التي تعكس إشكاليات النقل والترجمة، 
وفــي كثير مــن األحيان َعــَدم القابلية 
للترجمة، وسوء النقل أو سوء القراءة أو 

سوء التأويل«
جغرافيا بديلة لــأدب العاملي بعيًدا عن 

جدليات املركز والهامش والتأثير والتأثر.
ولم تختلف اآلراء حول أهمية هذا الكتاب، 
ُه الكّتاب والباحثــون العرب  الــذي أعــدَّ
وغيرهم، من أهمِّ الدراســات التحليلية 
العربية،  الثقافــة  فــي  كافكا  لتأثيــر 
حيث قال أستاذ الدراســات العربية في 
جامعة يورك بكندا وليد اخلشــاب: »في 
هذا الكتاب يظهــر كافكا تارة كنموذج 
للمثقــف الذي يتحدى ســلطة التراث 
الديني والســلطة األبويــة، وتارة كناقد 
ُمبكــر لتجاوزات احلداثــة األوروبية التي 
أدت إلى الفاشــية والشمولية. تنبسط 
دََفَتا الكتاب كجناحي مالك أســطوري: 
طرفــاً نحو التــراث ونقــده وطرفاً نحو 
تأمل احلداثة«. وكتبــت الباحثة الروائية 
بســمة عبد العزيز: »في وقت تُســتَعاد 
دة  املتعدِّ بتجلياتهــا  الكافكاويــة  فيه 
وأثارها املمتدة؛ باعثة بأسئلٍة ُمتشابكة 

حول واقعنا الكابوســّي اآلني ؛ تأتي هذه 
الدراســُة املُلِهمة لتقدم َمعرفًة تليَّلية 
بعالــم كافــكا وصورته املُلتِبســة في 
الثقافة العربية. هي دراســٌة تسدُّ فراًغا 

في املكتبة العربية ببراعٍة واقتدار«.
أما عالم االجتماع األملاني فولف ليبنيز، 
فقد كتب فــي جريدة )دي فيلت(، ُمرجعاً 
العربي  كافــكا  اكتشــاف  في  الفضل 
لبطــرس العّطــار: »يرجــع الفضل في 
اكتشــاف كافكا العربي بــكل وجوهه 
اخملتلفة وتفاصيله إلــي الباحث املصري 
في  املتخصص  العطــار  بطرس  عاطف 
مجال الدراســات األدبية«. في حني كتب 
أســتاذ األدب العربي احلديث املقارن أمين 
الدسوقي واصفاً هذه الدراسة: »هو من 
رأى وهم من رأوا وثاروا! هذه بحق دراســة 
رائــدة تتميــز بعمق الفهــم والتحليل 
التاريخية،  إنتاج نصوص كافكا  للحظة 
وليس فقط ألصــداء التلقــي، ومن ثم 
فتح أفق معرفية جديدة تكشف بدورها 
عما أبعــد مما هو أيقونــة: عمق الفهم 
اتفق  املأساة!«. وهذا ما  التاريخي لفنية 
معه أستاذ األدب االجنليزي واملقارن سعد 
البازعي الذي عدَّ الكتاب: »قراءة تليلية 

الثقافي  للتفاعــل  وعميقــة  محيطة 
العربي مع كافكا، لكــن أهمية الكتاب 
متتد إلى مناقشته أللوان من التلقي غير 
إعادة  الذي يســتدعي  بالقدر  املتفحص 
النظر فــي كثير من التصورات التي متس 
أشــخاصاً أو أعماالً توطها حساسيات 

خاصة.«
من مقدمة الكتاب: لم يرِم مشروع هذا 
البحث منذ تصميمه إلى مجّرد تغطية 
تاريخ الترجمة والّتلّقي العربي لفرانتس 
كافكا )١٨٨٣ -١٩٢٤(، بل كان الهدف منه 

محاولــة لرصد وَفْهم وتليل مســارات 
العربّي مع  وتطّورات تتعّلق باالشــتباك 
نتاج هــذا األديب وخصوصيــة موقعه؛ 
نظــرًا ألنه أحد العالمــات األدبية البارزة 
للحداثة األوروبية، ال سّيما كونه ينتمي 
إلى سلسلة من املفّكرين والُكتَّاب األملان 
ذوي اخللفيــة اليهوديــة الذين كان لهم 
إسهامات نَْقِديَّة، فلسفية أو أدبية مُمَّيزَة. 
ـَدت خالل هذه  وعلى هــذه اخللفية تولَـّ
السيناريوهات  من  مجموعة  الدراســة 
والترتيبــات املتشــابكة التــي تعكس 
إشــكاليات النقل والترجمة، وفي كثير 
مــن األحيان َعــَدم القابليــة للترجمة، 
وســوء النقل أو ســوء القراءة أو ســوء 
التأويــل، أو ما ميكن وصفه بعملية إعادة 
توطني النصوص في سياقات ومشروعات 
متباينة، لُتفّجر من جديد معاني ُمغايرة، 
ولتعكــس خصوصية ســياقات النقل 
والّتلّقي واإلدماج ومحاوالت االســتحواذ 
على الّنّص األدبــي وامتالكه أو توظيفه. 
كما أن هذه املمارســات كثيرًا ما تتعّلق 
بعمليــات صناعة أو إعادة َخلْق األيقونة. 
مع  التعامل  كيفيــة  هنــا  واملقصــود 
أيقونة  َخلْق  شــخصية كافكا وعملية 

مســتقّلة لــه، تتحّكــم فيهــا آليات 
خاّصة، تعمــل على إضفاء القدســية 
عليها أو أسَطرَتِها، مرورًا بإعادة إنتاجها 
وفي  بأشــكال مختلفــة،  وتوظيفهــا 
ســياقات مختلفة، ووصــوالً إلى نَبذها 
وشيطنتها واملطالبة بحرقها وحرق كل 

ما يّتصل بها من نصوص.

د.عاطف بطرس العطار: أســتاذ األدِب 
املقــارِن مبعهــِد الّدوحــة للّدراســاِت 
العليا، وزميل باحث بجامعة ماربورج، 
حازَ درجَة املاجســتير في األدِب األملاني 
من جامعِة دوســلدورف، والدكتوراه في 
األدب املقارن من جامعة ليبزج بأملانيا، 
عمَل بجامعــة ماربورج من ٢٠٠٧ حتى 
٢٠١٥. من أهم مؤلّفاته: كتاب »كافكا 
مــن منظور عربــي« الصادر فــي أملانيا 
٢٠٠٩، و«الشــرق األوســط قطعة من 
أوروبا؟«، أملانيا ٢٠٠٦. باإلضافة لدراسات 
عديدة حــول جمالياِت املقاومة وفضاِء 
ا  السجِن السياســي. كما يعمل حاليًّ
على مشروٍع بحثيٍّ حوَل »أصداء فالتر 
بنيامــن في الفكر العربي بعد الثورات 

العربية«.

أتعود الذكرى كحقيقة »ماتريوشكا«.. مجموعة شعرية لفدوى الزياني
شعرية لفدوى الزياني

كافكا عربيا - ايقونة تحترق

دراسة

تخطر ببالــه ان صاحب اجلواز احلقيقي 
)زكريــا( هو كان املقصــود بينما األخير 
املصرية  الراقصة  زوجته  على  يسمسر 
) نــورا ( فــي مالهي شــارع الوطن في 
البصــرة، بيد ان غرقه فــي الثانية صار 
املغربية  الشاعرة  )عائشة(  متوقعا، ألن 
االمازيغيــة ليســت في انتظــاره وهو 

يخطط لوصوله ألملانيا بينما عائشــة 
في املغرب، رمبا يجهل الروائي ان االنحياز 
للنســاء في عالم الســرد ليس بهذه 
الســهولة، وان مسلســل قتل الرجال 
يحول روايته الى اشــتغال سرد نسوي 
من الدرجة األولــى املمتازة دون ان يدرك 
ان نقطة التفارق بني جناح إيهاب حسن 
في الهجرة من مصر كسيرة ذاتية وبني 
ما كتبه نبيل جميل في سيرته الروائية 
هو فكرة )اوديب( التي جعلت من ايهاب 
منّظرا ملا بعد احلداثة في جتاوزه ألصعب 
ســلطة يواجهها مثقــف ينتقل من 
الشرق الساحر الى الغرب املستنير، لن 
يستطيع نبيل جميل سوى القضاء على 
رجاله واحداً واحدا واالبقاء على عائشة 
الصراع  بأصل  ترتبــط  كصفة جندرية 
بني املركزية الذكورية العربية والهامش 
لن يســتطيع خالد  االنثوي،  االمازيغي 
العراقي القادم من الشرق الفوز بجسد 
املغربية عائشــة ولو عشقها ملدة ) 15(
عاماً وكتب رسائله الرطبة لها وكّلمها 
االجتماعي،  التواصــل  وســائل  عبــر 
القضية ليســت هكذا ان تكتب رواية 
سيرية، أن تضع األنا االنثوي بديالً للهو 
أو األنت الذكوري، وإن احتال الكاتب في 
ان ينعش ســلطة األب بانتشال روايته 
الغارقة فــي البحر من قبل رجل يوناني 
اسمه )سيمون فليبس( احد افراد خفر 
الســواحل اليوناني، هــذا ال ينفع في 
الرواية  ان  إحكام السيطرة على قناعة 
الغارقة هي هذه الرواية التي نقرأ، رواية 
خالد التي يتجســد فيها اوديب جلياً، 
فيحبط مغامــرة خالد في الوصول الى 
عائشة عكس ايهاب حسن الذي وصل 
امريكا، ما املانع الــذي حال بني خالد أو 
الكاتب )ضمنياً( في لقاء عائشــة بعد 
موت األب السياســي )صدام( بعد عام 
2003؟ بينما سمح  به في حضرته ونفاذ 
هيمنته، إن اإلشكالية في وصول ايهاب 
)وهو  نبيل جميل  حســن وعدم وصول 

أي عــدم الوصول ينطبــق على كل من 
يؤمن بســلطة أوديب( جاك الكان يقوم 
بوضع وظيفة األب في مرتبة ذات اهمية 

عظمى – فيعزو في مقالة له نشــرت 
العائلــة اهمية عقدة  1938 حول  عام 
أوديب الى حقيقة ان لشــخصية األب 

متناقضتني  تكونــان  تكادان  وظيفتني 
وظيفــة احلماية و وظيفــة التحرمي )6( 
ايهاب حسن جنح في الوصول الى بغيته 
بعدم إميانه بنبوءة اوديب، اســتطاع ان 
بتبعاتها  يشــعر  فال  العقــدة  يفكك 
في احلمايــة والتحرمي، البطل خالد ومن 
ورائــه الروائــي نبيل  جميــل وأنا وأنت 
آمّنــا بعقدة اوديــب، وارتبطنا بوظائف 
األب الرضائيــة والتحرمييــة، وان خالد 
بات يعاني مــن وظيفة التحــرمي التي 
مارسها أبوه عليه في تزويجه من امرأة 
ال يرغب بها، وان ميارس األب السياســي 
شعورا  املستبدة  السلطة  مثلته  الذي 
باالغتراب والعدمية والدونية على خالد، 
ويجد ان نســاء املالهي والراقصات اكثر 
مهادنة وتعاطفا في محاولته الســفر 
الى عائشــة، وان ال يكتفي بالرســائل 
الرطبة التي امتدت لـــ )15( عاماً، لعّل 
شرعنة قتل الرجل في الرواية النسوية 
التي يكتبها الرجل تعني تّوالً للهامش 
االنثوي الى مركزيــة في الهوامش وهو 
غير ممكن مما يؤدي الى االغتراب االنثوي، 
أي ان يشتغل الهامش على نفسه وهو 

بطالن محض.
إحاالت:

1 - رســائل رطبة ـ رواية نبيل جميل ـ 
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دمشق. 
2 - ايهاب حســن اوديب أو نطور ما بعد 
احلداثة  إعــداد و ترجمة الســيد امام  
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شهريار العراق – البصرة  ص 5
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عبد الغفار العطوي
 

في كتاب ) إيهاب حسن - اوديب أوتطّور 
ما بعد احلداثة ( )2( يؤكد السيد امام ان 
إيهاب حســن واحد  من اهم منظري ما 
بعد احلداثة، وفي سيرته الذاتية )اخلروج 
من مصر( )3( التــي نقلها جرزي ديوراك 
لوبلني في الكتاب نفســه في حوار معه 
إغفــال ايهاب حســن العنصــر االكثر 
اهمية بشكل ما يتعلق  بسيرته الذاتية 
كمهاجــر، عمليــة التحــول املرتبطة 
بالكيفية التــي اصبح بها امريكياً، كان 
كالعادة حينما تأتي فكرة الهجرة يطل 
أوديب وجها ً من وجوه االنتقال من فكرة 
ايهاب  التحكم، يقول  الى فكرة  الرعاية 
حسن: إنني ارتاح اكثر لصيغة املذكرات، 
وفي رّده على سؤال ثان حول إمكانية ان 
تكون سير املؤلفني املهاجرين ناجحة : ان 
كل من يعتقــد ان حياته قصة )ناجحة( 
احمق بكل تأكيد، هذا هو الســبب في 
وجــود الدين  والنزعــة القومية والعلم 
النجاح احلقيقي قّلما يدركه  والفن، ألن 
البشر )4(  لكن ايهاب حسن في حواره مع 
)الذات املنفعلة للذكورة -  دانيال كوملان 
اجلندر واالستشراق في )اخلروج من مصر( 
ان اهتمامي  )5( يقــول  العائلــة(  و)إرث 
بالعالقات املتبادلة بــني اجلندر والهجرة 
وما بعد الكولونيالية ذو جذور شخصية، 
من هنا تطــل فكرة ) اوديــب( وهيمنة 
األب في رواية نبيل جميل )رسائل رطبة( 
امامنا كإشــكالية في كيفية فشــل ) 
خالد( في الهجرة  واملــوت غرقاً، من هو 
الذي جعل النهاية املأساوية ال تنتهي اال 
في غرق البطل، بينما جنح ايهاب حسن 
في الوصول الى امريكا ؟ أي من اشــترط 
أو اقترح على الكاتب )قتل( بطل الرواية 
في احملاولة األولى في سفره ملصر، فشلت 
تصفية البطل رغم انه زّور اسمه وجوازه 
واســتبدل موته بالتهمة التي لم تكن 

غالف الرواية

 ان كل من يعتقد ان حياته 
قصة )ناجحة( احمق بكل 

تأكيد، هذا هو السبب 
في وجود الدين  والنزعة 
القومية والعلم والفن، 

ألن النجاح الحقيقي قّلما 
يدركه البشر )4(  لكن ايهاب 

حسن في حواره مع دانيال 
كولمان )الذات المنفعلة 

للذكورة - الجندر واالستشراق 
في )الخروج من مصر( 

و)إرث العائلة( )5( يقول ان 
اهتمامي بالعالقات المتبادلة 

بين الجندر والهجرة وما 
بعد الكولونيالية ذو جذور 

شخصية

رواية ) رسائل رطبة ( الروائي نبيل جميل  )1(   

 قتل الرجل في الرواية النسوية  التي  يكتبها الرجل 

حمزة فيصل المردان 

للغمامة املتدلية من فم قصيدتي 
العرجاء 

وهي تنثر امللح على جراحات اّمة
تعشق ماضيها

بصالبة انثى
يتدّلى من إرتكازها

ما يناهز شغفي 
املبحوح بثمالة احلجر

نصفها يشاركني حلمي اليتيم
في حسابات الزمن

والتي ال اعرف وجهتها
أسكب الغناء 

على رصيف من فّضة 
تنادهت عليه الذاكيات

وثَبتت وجهتها على إختالفه
وكراسّي من ذهب

بأطراف من عسجد 
أحّدد أبعاد حكايتي
استيقظ ثمالً بها

ومبا روته… 
لنخلة اجليران

في بحثها عن صاعود
ال يخاف حلظات هبوطه االضطراري

وتقلبات موجها 
في ريح ال طائل منها

سوى إسقاط الرطب التالف 
على سياج ذاكرة الشجر

فمالها ال تبتسم..



بغداد ـ سيف المالكي:
جددت الهيئة االدارية نادي ســامراء 
الرياضــي ثقتهــا بالدكتــور عبد 
الســامرائي  علوان  احمــد  احلليم 
رئيسا فخريا لنادي سامراء، واكدت 
ان معسكر تدريبي سيدخله الفريق 
ملباريات  الكروي في مصر حتضيــرا 

الدوري التأهيلي لكرة القدم.
احلليــم  عبــد  الدكتــور  وبــارك 
الســامرائي انتخاب الهيئة االدارية 
اجلديدة خالل اللقاء الذي جمعه في 
نادي  برئيس  االماراتيــة  دبي  مدينة 
سامراء الرياضي .. صدام عزيز وامني 
سر النادي نصيف جاسم أمني السر 
العامة واخلارجية  العالقــات  ومدير 
حميد محســن ابو رجــوة وقدمت 
ادارة النادي درع النادي لرئيس النادي 

الفخري عبد احلليم السامرائي.
دعم  بتقــدمي  الســامرائي  ووعــد 
كبيــر لفريق الكرة الذي يســتعد 
للمشاركة في الدوري التأهيلي من 
أجل التأهل لدوري النخبة مع إقامة 
معســكر تدريبي للنادي في مصر 
خالل الفترة املقبلة فضال عن دعم 

كافة فرق النادي.
واكــد الســامرائي ان رعايته لنادي 
والفخر  بالزهو  يشــعره  ســامراء 
كونــه حق وواجــب عليــه العادة 
التأريــخ الكبير لهــذا النادي الذي 
شهد تخريج تخريج عدد كبير من 
الالعبني فضال عن وجود ادارة جديدة 
ورياضييه  بالنــادي  الوصول  همها 
الى افضل مستويات واحتالل مراكز 

متقدمة في خارج الدوري الكروي.
يذكــر ان الدكتــور عبــد احلليم 
الســامرائي رئيســا فخريا لنادي 
ســامراء منذ اكثر من ١٠ سنوات 
ماديا  دعمــا  وقدم  النــادي  ورعى 
للنادي لفريق الكرة والفرق االخرى 
التي يضمها نادي ســامراء اذ قام 
معســكر تدريبي للنادي في دبي 

عام٢٠١٦.

بغداد ـ  قيس عبد المحسن:
اختتــم احتــاد االكادمييــات بطولة 
على  الكرويــة  العــراق  اكادمييــات 
نادي  اكادميية  وتوجت  االنصار  ملعب 
الناصريــة باللقب بعــد تغلبها في 
املباراة النهائية على اكادميية الوحدة 
من الشــطرة برباعيــة نظيفة بعد 
انتهاء الشوط االول من املباراة بثالثة 
الناصرية.  شــباب  لصالــح  اهداف 
واشــاد رئيــس االحتــاد الكابنت غامن 
للبطولة  العالي  بالتنظيــم  عريبي 
واجلهــود التي بذلت مــن قبل جلنة 
اكادمييات كربالء فــي توفير املالعب 
ومكان اقامة الوفود املشاركة وتوفير 
كل الســبل لنجــاح هــذا التجمع 

الشبابي الكبير.
مقدما شــكره وتقديــره الى هيئة 
احلشــد الشــعبي والى اللواء علي 
احلمداني امر لواء علي االكبر لرعايته 
للبطولة وللشــباب فــي محافظة 
كربالء، مبينــا ان االحتاد يقدم فرصة 
الــى الالعبني ألثبــات مواهبهم من 
الى  البطــوالت ويقــدم دعوة  خالل 
االندية واملنتخبات الوطنية من اجل 

اكتشــاف املواهب املميــزة وضمها 
الى االندية خدمــة للكرة العراقية.. 
و بــدوره قدم اللواء علــي احلمداني 
شــكره الى احتاد اكادمييــات العراق 
مقدما  العــراق  شــباب  الحتضانه 
دعمه الى مشروع االحتاد الهادف الى 
صناعة الشــباب كونهم مستقبل 

البلد.
وشــهدت البطولة التي اســتمرت 
مشــاركة  الربيعية  العطلة  لفترة 
)26( اكادميية من مختلف محافظات 

العــراق واقيمــت املباريــات علــى 
)4( مالعــب مثيلــة وادارهــا حكام 

ومشرفني من جلنة اكادمييات كربالء.
وفــي اخلتــام مت توزيــع اجلوائز على 
الفرق الفائــزة والهدايــا التذكارية 
للمتميزين  فرديــة  وجوائز  للضيوف 
في البطولــة.. و يطلــق االحتاد في 
االسبوع املقبل دوري للفئات العمرية 
)4( اشهر  في بغداد يســتمر لفترة 
ويشــارك فيه اكثر من )50( مدرسة 
واكادميية من جانبي الكرخ والرصافة.

بغداد  ـ الصباح الجديد:

قال مدير جلنة املسابقات, شهاب 
احمد ان اليوم االربعاء سيشــهد 
اجلولة  ضمن  مباريات  ثالث  اقامة 
18 من املرحلة االولى لدوري الكرة 
املمتــاز،  حيــث يضيــف ملعب 
والبحري،  احلدود  مواجهة  التاجي 
فيما يلتقــي النفط نظيره فريق 
احلســني على ملعــب الصناعة، 
ويقام على ملعب الشعب الدولي 

لقاء الزوراء والديوانية.
وبني: خمس مباريات ســتقام يوم 
النجف  يلتقي  غٍد اخلميس حيث 
السماوة في ملعب االول, ويالقي 
الصناعــات الكهربائيــة علــى 
ملعــب التاجي فريــق الكهرباء، 
فيما يضيــف امانة بغداد نظيره 
امليناء، ويواجه نفط ميسان نفط 
امليمونة،  ملعــب  علــى  اجلنوب 
الشــرطة  املتصــدر  ويلتقــي 
الوصيــف الكــرخ علــى ملعب 
اجلولة  منافسات  وتختتم  االخير، 
بديربي العاصمة الذي ســيجمع 

القوة اجلوية والطلبة.
ان الشرطة يتصدر  بالذكر  اجلدير 
بـ40 نقطة ولديه مباراة  الترتيب 
مؤجلة امــام النفط, يليه الكرخ 
الزوراء  حــل  فيما  نقطــة,  بـ36 
بـــ35 نقطة  الثالث  املركــز  في 
امام  مؤجلــة  مبــاراة  وبجعبته 

القوة اجلوية.
وجتــرى في الســاعة اخلامســة 
اال ربع من مســاء اليــوم االربعاء 
والديوانية  الــزوراء  فريقي  مباراة 
الدولي ضمن  في ملعب الشعب 
اجلولة 18 من املرحلة االولى لدوري 
باملركز  يقف  الزوراء  املمتاز،  الكرة 
الثالــث ولــه 35 نقطــة من 16 
مباراة، فيما يحتل الديوانية املركز 
السادس عشر وله 14 نقطة من 

17 مباراة.
للحديــث عن مبــاراة يــوم غٍد، 
املدرب  فتحدث  االراء،  استطلعنا 
املســاعد لكــرة الزوراء، باســم 
لعيبــي بقوله: املباراة ســتكون 
علــى درجة عالية مــن االهمية، 

وفريق الديوانيــة، برغم انه يتأخر 
لكنــه ميلك العبني  الترتيب،  في 
شــباب يتطلعون في املباراة الى 
اثبــات جدارتهــم امــام الفريق 
حيث  اللقب،  حامــل  اجلماهيري 
تنال املباراة قدرا عاليا من االهمية 

اجلماهيرية واإلعالمية.
واضــاف لعيبــي: فريقنــا جاهز 
بصفــوف متكاملــة ســيدخل 
املبــاراة، وهدفنا كســب النقاط 
الثالث واملضي في مسيرة التفوق 
الزورائي، اضافة إلى ان فريقنا نزف 

في مباراة نفط ميسان نقطتني، 
في اجلولة الـــ 16، ثم عاد الفريق 
وفاز بصعوبة على فريق احلســني 
بهدفني لهدف فــي مباراة اجلولة 
املاضية، حيث يتطلع اجلميع إلى 

استعادة ألق النوارس.

في حني، قال املدرب املساعد لكرة 
نطمح  فوزي:  حســام  الديوانية، 
إلى حتقيق نتائج اكثر اســتقراراً 
لكرة الديوانية، نأمل ان نكون عند 
حسن الظن في مباراة اليوم امام 
الفريق اجلماهيــري حامل اللقب، 
وندرك حجم املباراة التي ستكون 
اجلماهيريــة  باملتابعــة  حافلــة 

وتسليط االضواء االعالمية.
واضاف: نعمل وفقا الستراتيجية، 
والصعــود  االســتقرار  هدفنــا 
تدريجيــا فــي ســلم الترتيــب 
بالتعــاون مع الالعبني في امليدان، 
وإدارة النادي التي حترص على إيالء 
فريقنــا الدعم برغــم امكاناتها 

املتواضعة من اجلانب املالي.
وبني فوزي ان فريقه سيعاني غياب 
حارس املرمى عالء رحيم والهداف 
اإلصاباة  الرزاق بسبب  احمد عبد 
الفريق، لكن  التي ضربت صفوف 
املالك التدريي بقيادة الكابنت رزاق 
فرحان، قــام بتهيئة البديل اجليد 
ليكون الفريق نــداً للزوراء مبلعب 

الشعب الدولي.
يشــار إلــى ان مباراتي املوســم 
زورائيا،  الســابق شــهدتا تفوقاً 
االولى مبلعب  املرحلة  ففي مباراة 
الصناعة فاز الزوراء بثالثة اهداف 
تناوب على تسجيلها،   رد  من دون 
لــؤي صالح وامير صبــاح وامجد 
الثانية  املرحلة  مباراة  وفي  كلف، 
التــي ضيفها ملعــب عفك فاز 
بثالثة اهداف مقابل هدف  الزوراء 
واحد، ســجل للنوارس البوروندي 
الــرزاق فيســتون  احملتــرف عبد 
وحسني علي ومهند عبد الرحيم، 

والهل الدار محمد حامت.
وكان الــزوراء فاز بلقب املوســم 
املاضــي 2018/2017 جامعــا 88 
الديوانية  نقطة، في حني وقــف 
باملركــز الســابع عشــر وله 31 

نقطة.

الزوراء حامل اللقب يتطلع لكسب نقاط الديوانية

اليوم.. 3 مواجهات في الجولة 18 لدوري الكرة
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حصني يعزز صفوف 
القوة الجوية

اإلصابة تبعد اسامة 
رشيد عن كالرا

الجيش يحرز دوري 
الناشئين بكرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
التحق العب القوة اجلوية، علي حصني، اليوم االثنني، 
بتدريبــات الفريــق بعدمــا متاثل للشــفاء التام من 
اإلصابة، التي حلقت به خالل مشــاركته مع املنتخب 

العراقي أمام قطر، في كأس آسيا 2019.
وقــال مدير املكتــب اإلعالمي للقوة اجلوية، حســام 
الدراجي، في تصريحات صحفية إن حصني يســابق 
الزمــن للحاق مبواجهــة الطلبة، غــٍد اخلميس على 
ملعب الشعب الدولي، ضمن اجلولة الـ18 من الدوري 

العراقي املمتاز.
وتابع: »عودة حصني متثل إضافة حقيقية، وقوة كبيرة 
في اخلط األمامي للفريق، ملا ميتلكه الالعب من قدرات 

فنية، وملسة سحرية في صناعة األهداف«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 تلقــى العب منتخبنا الوطني لكــرة القدم واحملترف  
فــي صفوف نــادي ســانتا كالرا البرتغالي، أســامة 
رشــيد، صدمة مفاجئة للغاية، سيبتعد من خاللها 
عــن املالعب خالل الفترة املقبلة في الدوري البرتغالي 

املمتاز لكرة القدم.
وكشفت صحيفة )أوغو( البرتغالية عن تعرض العب 
منتخبنا الوطني ونادي سانتا كالرا البرتغالي إلصابة 
في الرباط األنسي للركبة اليمنى بحسب ما نشرته، 
ســيغيب على إثره أسامة رشيد لشــهر كامل عن 
فريقه خالل منافســات الدوري البرتغالي.ويعد رشيد 
قائد ســانتا كالرا أحــد األعمدة الرئيســية للفريق 
البرتغالي، نظراً لدوره املؤثر في وســط امللعب، بعدما 
ســاهم في صناعــة أربعة أهداف وتســجيله ثالثة 

أهداف خالل املوسم احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز فريــق نادي اجليــش بطولة دوري انديــة العراق 
للناشــئني بكرة اليد بعد فوزه في املبــاراة اخلتامية 
على فريق نادي ديالى بنتيجة 23-21 هدفا والتي جرت 
بينهما امــس االول في القاعــة التخصصية بوزارة 

الشباب والرياضة.
وجاء فريق نادي القاســم باملرتبة الثالثــة اثر تغلبه 
على فريق نادي الشــرطة بنتيجة 19-16 هدفا، علماً 
ان 9 اندية شاركت في منافسات البطولة التي جرت 

بطريقة التجمع ملرحلة واحدة.

جانب من مباريات دوري الكرة املمتاز

درع اإلدارة للسامرائي

جانب من االحتفالية بالفوز

العواصم ـ وكاالت:

كانت األندية اإلسبانية خالل السنوات 
األخيرة صداعا في رأس يوفنتوس وعائقا 
أمــام حتقيــق حلمه بالتتويــج بدوري 
أبطال أوروبا..واليوم األربعاء يواجه فريق 
»السيدة العجوز« حتديا جديدا، عندما 
يحــل ضيفا على أتلتيكــو مدريد في 

ذهاب ثمن نهائي التشامبيونزليج.
ويســتعد يوفنتوس، الذي لم يخســر 
منذ بداية املوسم في الدوري اإليطالي، 
ويتصــدر البطولــة بفــارق 13 نقطة 
عن نابولي أقرب مالحقيه، الســتئناف 
رحلته فــي دوري األبطــال من ملعب 
»وانــدا متروبوليتانو« الــذي يأمل في 
آيار  النهائــي في  إليــه خلوض  العودة 

املقبل.
ولبلوغ النهائي، على يوفنتوس أن يغير 
مــن ديناميكيته فــي مواجهة الفرق 
اإلسبانية بعدما تعثر مشواره األوروبي 
في 3 من املواسم األربعة األخيرة على 

يد أندية من إسبانيا.
وبدأت رحلــة التعثر هذه فــي نهائي 
دوري األبطــال عام 2015 فــي امللعب 
األوليمبي ببرلني عندما خســر اليوفي 
3-1 امام برشــلونة، الــذي كان يدربه 
وقتهــا لويــس إنريكي، املديــر الفني 
احلالي ملنتخب إسبانيا.. وكان يوفنتوس 
حينها مدججا بنجوم مثل األرجنتيني 
ألفارو موراتا  واإلسباني  تيفيز  كارلوس 
أرتورو  والتشيلي  بوجبا  بول  والفرنسي 
فيدال، لكنه لــم يتمكن من الصمود 
امام برشلونة، الذي أنهى ذلك املوسم 

بالفوز بثالثية الدوري اإلســباني وكأس 
ملك إسبانيا والتشامبيونز ليج.

وبعدمــا ودع يوفنتــوس دوري األبطال 
املوســم التالي أمام بايــرن ميونخ من 
ثمــن النهائي، بلغ فــي 2017 النهائي 
عن جدارة، بعد أداء راق قدمه في جميع 
أدوار البطولــة وأطاح فيه ببرشــلونة 
بربع النهائي بثالثية في تورينو أوال، ثم 

انتهى لقاء اإلياب بالتعادل السلبي.
لكــن في نهائــي 2017 فــي كارديف 
أصبح حلم يوفنتوس األوروبي، كابوسا 
أمام ريال مدريــد، األكثر خبرة في هذه 
البطولة واألكثر تتويجا بها أيضا..وكان 
الريال يدافع وقتها عن لقبه الذي فاز به 
أتلتيكو مدريد،  2016 على حساب  في 
زين  الفرنسي  بقيادة  امللكي  واستطاع 
الدين زيدان أن يهزم اليوفي 4-1 ليتوج 
بلقب التشــامبيونز ليــج الثاني على 

التوالي والـ12 في تاريخه.
والعــام املاضي، وضــع اليوفي الكأس 
ذات األذنني مرة أخرى نصب عينيه لكن 
الريــال كان مجددا هو العائق الذي بدد 
احللم.. وهذه املرة لــم يتبدد احللم في 

النهائي لكن في ربع النهائي.
وسقط يوفنتوس على أرضه في مباراة 
الذهاب أمــام الريال بثالثيــة نظيفة، 
لكنــه انتفض إيابا على »ســانتياجو 
بثالثية،  التقــدم  ومتكــن من  برنابيو« 
واقترب مــن التأهل، لــوال ضربة جزاء 
احتســبت لريال مدريد في الوقت بدل 
الضائع، وســجلها النجــم البرتغالي 
الريال  ليمنــح  رونالــدو  كريســتيانو 
قبل  النهائي،  لنصــف  التأهل  بطاقة 
أن يبلغ امللكي النهائي ويهزم ليفربول 

محرزا اللقب الـ13 في تاريخه والثالث 
على التوالي.

وبعد 10 أشــهر يعود اليوفي ليتواجه 
مع فريق إســباني، وهذه املرة سيكون 
النهائي،  أتلتيكــو مدريد فــي ثمــن 
والفارق أنه يتســلح برونالدو الذي كان 
عامال حاســما في تفوق ريــال مدريد 

عليه من قبل في البطولة األوروبية.
وأقــدم يوفنتــوس على ضــم النجم 
البرتغالــي الصيف املاضي مقابل 112 
مليون يورو، بدافع التتويج بكأس دوري 

 ..1996 التي تغيب عنــه منذ  األبطال 
اليوم  أتلتيكو  امام  الذهاب  لقاء  ويقام 
في مدريد، فيما يلعب اإلياب احلاســم 

يوم 12 آذار املقبل في تورينو.
من جانب اخر، يقف املدير الفني لفريق 
مانشستر ســيتي جوسيب جوارديوال، 
على  ذكرياته  اســتعادة  أعتــاب  على 
رفقة  يتوجه  األملانية، عندمــا  املالعب 
جيلسينكيرشــن،  مدينة  إلى  العبيه 
ملالقاة شالكه، مساء اليوم األربعاء، في 
ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
لبايرن ميونيخ  وكان جوارديوال مدربــا 
مــدة 3 مواســم، بني العامــني 2013 
 6 التقــى خاللهــا شــالكه  و2016، 
مــرات، محققــاً 4 انتصــارات مقابل 
في  البافاري  الفريق  تعادلني، وســجل 
هذه املباريــات 17 هدفاً، ودخل مرماه 4 

أهداف فقط.
 يرصــد أبــرز اإلحصائيــات واحلقائق 
املهمــة، التــي جمعناهــا لكم قبل 

املواجهة القارية املرتقبة:

حيــث فــاز مانشســتر ســيتي في 
مباراتني مــن 3 لعبها، أمام شــالكه 
في املسابقات األوروبية، آخرهما خارج 
2-0 فــي دور اجملموعات  أرضه بنتيجة 
من مســابقة الدوري األوروبي املوسم 
2008-2009، وهــي مبــاراة لعب فيها 
قائــد الســيتي احلالــي كومباني 90 

دقيقة.
وتقابــل الفريقــان أيضــاً، في نصف 
نهائي بطولــة األندية األوروبية أبطال 
الــكأس املوســم 1969-1970، وفــاز 
شــالكه في أملانيا 1-0، قبل أن يخسر 

في مانشستر بنتيجة ساحقة 5-1.
هذا أول ظهــور لشــالكه، منذ ثمن 
نهائــي دوري األبطــال منذ املوســم 
2014-2015، عندما خسر 5-4 مبجموع 
ريال  أمام  والعــودة  الذهــاب  نتيجتي 

مدريد.
و اجتاز شــالكه الدور ثمــن النهائي 
مرتني من أصل 5، وذلك على حســاب 
 ،2008-2007 املوســم  فــي  بورتــو 
 ..2011-2010 املوســم  في  وفالنسيا 
وفاز شــالكه في 3 مباريات فقط، من 
آخر 8 مباريــات على أرضــه في دوري 

األبطال، دخل مرماه فيها 18 هدفاً.
و ســجل شــالكه خال من الهزائم، 
في آخر 9 مباريــات أوروبية على أرضه، 
6 انتصارات و3 تعادالت.. كذلك،  بواقع 
سجل شالكه خال من االنتصارات، في 
5 مباريات أمام الفــرق اإلجنليزية،  آخر 
)تعــادالن و3 هزائم(، منــذ الفوز على 
 ،2012 أول  2-0 في تشــرين  أرســنال 
وآخر لقاء جمعه بخصم إجنليزي كان 
في جيلسينكيرشــن أمام تشيلسي، 

فــي دور اجملموعات مــن دوري األبطال 
املوسم 2014-2015، وخسر بخماسية 

نظيفة.
اخلسارة أمام الســيتي تعني عدم فوز 
شــالكه مبلعبه على فريق إجنليزي في 
آخر 6 مباريــات، )تعــادالن و4 هزائم(، 
وقبلها فاز في 3 مباريات متتالية، علماً 
بأنه لــم يتغلب على خصــم إجنليزي 
أرســنال في  الفــوز على  ضيف منذ 

تشرين أول 2001.
هذه ثاني مباراة على التوالي ملانشستر 
وذلك بعد  أملاني،  أمام خصم  ســيتي 
2-1، فــي دور  فوزه علــى هوفنهــامي 

اجملموعات هذا املوسم، )1-2(.
وفاز مانشستر سيتي في 6 من آخر 7 
مباريات، أمام فرق أملانية مقابل تعادل 
واحد، واخلســارة األخيرة أمام منافس 
مــن البوندســليجا تعود إلــى أيلول 
2014، أمــام بايرن ميونيــخ 1-0.. وفاز 
سيتي في 3 من آخر 5 مباريات أوروبية 
له في أملانيا، وخسر واحدة منها فقط، 
وقبــل ذلك تعرض للهزميــة في 5 من 
أول 6 زيارات، والفوز الوحيد حتقق على 

شالكه عام 2008.
والتقى مانشســتر سيتي مرتني أمام 
أملانيــة، فــي األدوار اإلقصائية  فــرق 
)ذهابــاً وإيابــاً(، من مســابقة الدوري 
األوروبي، خســر فــي املواجهتني أمام 
 )1979-1978( بوروسيا مونشنجالدباخ 
وهامبورج بعد 30 عاما.. و فاز ســيتي 
في 5 مباريات فقط، من آخر 11 مباراة 
أوروبية، وخارج أرضه حقق الفوز في 3 
من آخــر 6 مباريات، مقابل تعادل واحد 

وهزميتني.

األرقام تمنح مانشستر سيتي ميزة التفوق على شالكه

يوفنتوس يتسلح برونالدو إلنهاء الكابوس اإلسباني

تقرير

لقطة من دوري أبطال أوروبا

 11:00 مساًء

 8:00 مساًء

11:00 مساًء

 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

شالكة ـ مان سيتي

إشبيلية ـ التسيو

سان جيرمان ـ مونبيليه

اتليتكو مدريد ـ يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

الدوري االوروبي

الدوري الفرنسي

»سامراء« يجدد الثقة بالدكتور عبد 
الحليم السامرائي رئيسا فخريا للنادي

اتحاد اكاديميات الكرة يختتم بطولة 
العراق لفئة الشباب في كربالء 
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العاملية  الفنانــة  ُعرفت 
بإطالالتهــا  بيونســيه، 
"املثيــرة"، التــي غالبــاً 
بلمســات  تُزينهــا  مــا 
أنامل  تصممها  خاصــة، 
مبدعــات.  مصممــات 
اختيار  وقــع  مــن  فعلى 

بيونسيه هذه املرة؟
الصوت  صاحبــة  تألقت 
برتقالية  ببدلــة  العاملي 
توقيــع  حملــت  اللــون 
التجاريــة  العالمــة 
وبالطبع  "إناغانســيو". 
حرصــت علــى أن تُكمل 
إيرانية،  بلمسة  إطاللتها 
إذ تزينــت بحقيبة جلدية 
بنفســجية مــن عالمة 
تتخذ من  التي  "الفشار"، 

مدينة دبي مقراً لها.
يُشــار إلى أن احلقيبة من 

تصميم العالمة التجارية 
اإليرانيــة،  للبريطانيــة 
التــي  أفشــار،  ليليــان 
حقائبها  متيزت  قد  كانت 
بتنوع األمناط واألقمشــة 
من  والغريبة  املستعملة 
نوعهــا. وبالنســبة إلى 
 790 إلى  فيصل  سعرها، 
دوالراً، أي نحو 2900 درهم، 
موقع  أشــار  ما  بحسب 
الذي يختص  "الفشــار"، 
في تصميم حقائب اليد.

مواقــع  رواد  تــداول 
االجتماعــي،  التواصــل 
صورا للفنانة العاملية إميا 
ستون، بعد جناح فيلمها 
 ،The Favourite األخير   
بعدســة اخملــرج العاملي 

يورجوس النثيموس.
تفاصيل  الصــور،  تظهر 
جاءت  والتي  الكثيرة  إميا 
في  ومالبسها  ديكوراتها 
من  الســتينيات  حقبة 

القرن املاضي.
الصــور التــي التقطها 
اخملرج النثيموس، للنجمة 

فــي  جــاءت  العامليــة 
فيلمها  تصوير  كواليس 
األخيــر الــذي أخرجــه 
النثيمــوس وعــرض في 
الثاني  تشــرين  نوفمبر 

املاضي بدور العرض.

العاملي  الفنــان  توجــه 
كابريــو،  دي  ليونــاردو 
بالشــكر لـ "بكني" بعد 
قرارهــا األخير مبنع تداول 
الثقافية،  اآلثــار  مزادات 
ومالحقــة املتورطني في 
تلك املزادات، بعدما كانت 
الصينية  الدولــة  تتيح 
تلك  تــداول  ذلــك  قبل 

املزادات بشكل قانوني.
ونشــر دي كابريو، صورة 
الثقافية  اآلثــار  ألحــد 
موجهاً الشكر لـ "بكني" 
قائالً:  األخير،  قرارها  على 
"أخبــار جيدة من الصني 
على  بكــني  وافقــت  اذ 
حظر جميع مزادات اآلثار 
هذا  العاجية  الثقافيــة 
ثالث  ووضعت  العالــم، 

أكبر مدينــة في الصني 
سياســة قوية للقضاء 
على ثغرة اآلثار الثقافية 
التي خلفتها الصني بعد 
لعام  العاج  حظر جتــارة 

."2017
األوسكار  أشاد جنم  كما 
مبجلس الدفاع عن املوارد 
 ،)NRDC( الطبيعيــة 
بتعميم القرار  مطالبــاً 

على جميع مدن الصني.

بيونسيه

ليوناردو دي كابريو

إيما ستون

أخبــارهــــــــــم
وداد ابراهيم

دارت كاميرا اخملــرج العراقي أكرم كامل، 
على جانبي جســر االحرار، لتصوير أحد 
)يسكن  العراقي  املسلســل  مشــاهد 
قلبــي( والذي تنتجه جلنــة دعم الدراما 

العراقية. 
التي  بالنوارس  وفي مشهد فني اكتمل 
حلقت قريبا مــن الكاميرات، الف اخملرج 
أجواء الطبيعة واملكان وتفاصيل احلركة 
على اجلســر، اذ أبقى علــى أحد الباعة 
في مكانه قرب مــكان التصوير، ليزاوج 
بني جمالية اللقطــة، وتفاصيل حياتية 
بغدادية ساحرة، اكتملت معها مشاهد 
التلفزيوني  املسلسل  من  االولى  احللقة 
للكاتب، واملمثل باســل شــبيب. والذي 
التلفزيونيــة العديد من  قدم للدرامــا 
وباب  االزقــة،  اعمــاق  منها  االعمــال، 

الشيخ، وبقايا حب، ورجال وقضية.
محمود ابو العبــاس أحد ابطال العمل 
قال: مشــاركتي في هذا العمل مصدر 
ســعادة لي، الني أشــارك بالعمل كبار 
جنوم الدراما العراقية، واالمل يلوح امامي 
بعودة الدراما العراقيــة لتدخل البيوت 

مجددا، وتقدم املتعة باعمال رصينة.
وأضاف: يتنــاول العمل موضوعا واقعيا 
انسانيا، وله عالقة بالوطن، وقضية نشر 
االمــن، ومحاربة الظالم، ضمن ســياق 
اجتماعي، وهذا غيــر متعارف عليه في 
الدراما، النها تكــون ذات صيغة واحدة 
امــا اجتماعية، او سياســية، لكن هذا 
املسلســل مزج بني االثنني، احببت دوري 
الــذي يتحدث عــن رجــل عراقي عاش 
خارج الوطن، وحني يعود للوطن يشاهد 
معالم بغداد فيستعيد ذكرياته. واعتقد 
انها تتطابق مع شــخصيتي اذ ابتعدت 
عن الوطن ملدة 19 عاما. اتأمل ان يسجل 

لي اجلمهور عودة طيبة الى الدراما.
اخملرج اكرم كامل قال بدوره: املشــاهد 
الفنيــة اليوم جتري كلها على جســر 

االحرار، وما ملســته، ان هنــاك تعاونا 
والباعة على اجلســر،  املارة،  كبيرا من 
والبعض يفســح اجملــال امامنا المتام 
واليوم  االولية،  عملية تصوير املشاهد 
نحن بصدد تصوير مشاهد شخصية 
اجملنون، التــي يجســدها الفنان مازن 
محمد مصطفى، وهذه الشــخصية 
مسكنها ومأواها اجلسر، واجملنون  ميثل 
تاريخا عراقيا كامال من املعاناة، مبا فيها 
والناس  السياسيني،  السجناء  معاناة 

الذين تعرضوا للظلم، وكيف تعاملت 
كلها  معهــم،  القمعيــة  االجهــزة 
تتلخص في هذه الشــخصية، والدور 
جديد على الفنان القدير  مازن محمد، 
اتأمــل ان امتع بها عيون املشــاهدين، 
وان نعود للمشــاهد بعد قطيعة اربع 
التي  العراقية  الدراما  سنوات مبستوى 

تعود عليها.
مصممة االزياء شــيماء العزاوي والتي 
رافقــت فريق التصوير قالــت: تباينت 

االزياء ما بــني احلديث، والقدمي، علما ان 
ازياء ابطــال العمل، ازياء عراقية بحت، 
من دون تكلــف، وهي معــدة لعائلة 
عراقية فقيرة وبســيطة، وعلى الرغم 
من ذلك فان االزيــاء تتناغم مع املكان 
واحلالــة النفســية والبيئــة والزمن، 
وحرصت على ان اغير االزياء بني حالتي 
الفرح واحلزن، بحيث تكون منســجمة 
مع الشــخصية فتساعد املمثل على 

االسترخاء عند اداء الدور.

الصباح الجديد - وكاالت:
     قامــت مجموعة من النســاء 
بالتظاهر  لنــدن  فــي  البدينــات 
احتجاجــا على "أســبوع املوضة" 
الذي جتاهل شريحة نسائية كبيرة 

في اجملتمع من أزيائه.
     وحملت النساء البدينات أصحاب 
 Plus" الكبيرة  املالبس  مقاســات 
Size"، الفتات حتمل شــعارات "ال 
يجــب أن يخجل منا عالم املوضة" 
و"جمالنا ال يقاس" و"املوضة يجب 

أن تلهمنا".
     ووفقــا ملوقع "لينتــارو"، قالت 
اإلجنليزيــة،  "متــرو"  صحيفــة 

هيلــي  األميركيــة،  املمثلــة  إن 
هاســيلهوف، البالغة مــن العمر 
26 عامــا، قادت تظاهرة نســائية 
لندن،  البريطانية  العاصمة  وسط 
املوضـــة  اســبوع  على  احتجاجا 
البدينـات مـن  الـــذي استثنـــى 

أزيائـه.
     وأضافت الصحيفة أن املتظاهرات 
الغاضبــات كتنب على مالبســهن 
محاولة  فــي  وظائفهن،  أســماء 
لنقل رســالتهن إلــى العالم، بأن 
اجلسد اجلميل ليس أهم شيء في 
املرأة، كـ "سيدة أعمال"، و"فنانة"، 

و"مهندسة ديكور".

الصباح الجديد - وكاالت:
     استقال نائب في البرملان السلوفيني 
بعد ســرقته لشطيرة ساندويتش من 
محل في العاصمــة ليوبليانا، بيد أنه 
برر مــا فعله بإهمال العاملني في احملل 

طلبه.
     وقــال داري كراســيتش لوســائل 
إنه اســتاء من "إهمال  اإلعالم احمللية 
العاملني فــي احملل له"، وقــرر اختبار 
تركيز املسؤولني عن اإلجراءات األمنية 
في احملل التجــاري، باخلروج من دون دفع 

قيمة الساندويتش.
     وخرج النائب، الذي ينتمي إلى احلزب 
احلاكم، مــن دون أن يلحظ أحد فعلته، 
لكنه يصر على أنه عاد الحقا إلى احملل 

لدفع ما بذمته من مال.
     وقــال النائب، البالــغ من العمر 56 

تلفزيونية  لقنــاة  تصريح  فــي  عاما، 
خاصة: "وقفت أنتظر ما يربو على ثالث 

دقائق".
     وأفــادت تقارير بأن ثالثة من العمال 
في املتجر قد أهملوا كراسيتش عندما 
كانــوا يتحدثون فيمــا بينهم، ما دفع 
اختبار  إلى  الســابق  اجلامعي  األستاذ 

مدى انتباههم، بحسب تعبيره.
     وأضــاف: "ال أحــد حلق بــي، ال أحد 
صرخ، فالعاملــون يعتمدون كليا على 
كاميرات املراقبة، وال ينتبهون ملا يحدث 

في احملل".
     وضحك النواب على القصة عندما 
ســمعوها من زميلهــم، ولكن رئيس 
الكتلــة البرملانيــة التابعــة للحزب، 
وصف مــا فعله كراســيتش بأنه أمر 

"غير مقبول".

تظاهرة للبدينات احتجاجًا 
على أسبوع الموضة

نائب يستقيل بسبب ساندويتش

النوارس وجسر األحرار ومسلسل )يسكن قلبي(

محمود ابو العباس واكرم كامل في "يسكن قلبي"

الصباح الجديد - وكاالت:
     يحتفل العالم هذا العام باليوبيل اخلمسني ملسلسل 
الكرتون السوفيتي الشهير "يا ويلك يا أرنب"، او كما كان 
معروفا بالدبلجة العربيــة لطارق حبيب "حوّريك" الذي 

أحبه الكبار والصغار في روسيا وشتى أنحاء العالم.
     وقالت مديرة اســتديو "ســويوز مولت فيلم"، يوليا 
سالشيفا، في منتدى االســتثمار الروسي، الذي انعقد 
مبدينة سوتشــي فــي 14 و15 فبراير شــباط اجلاري، إن 
"االســتوديو ســينتج عــام 2019 حلقــات جديدة من 
مسلســل الكرتون األشهر في روسيا، يا ويلك يا أرنب، اذ 
نحتفل في هذه الســنة باليوبيل الـ 50 على بدء عرض 

أولى حلقاته في االحتاد السوفيتي".
     وأكــدت سالشــيفا علــى أن مواصلــة إنتــاج هذه 
السلســلة الكرتونية املمتعة موجهة للكبار والصغار 
معا، مضيفة أن "هدفنا أيضا األشــخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بني 25 و45 سنة، عالوة على اجلمهور األساسي 
من األطفال، ألن هذا الفيلم أثبت جدارته بجذب اهتمام 

اجلمهور من شتى األعمار".
     وتســتعرض كل حلقة من مسلســل "يــا ويلك يا 
أرنب" مغامرة طريفة يطارد فيها الذئب األرنب من خالل 
موضوعات متنوعــة، رياضية وفنية واجتماعية. وتنتهي 
كل حلقة، والتي يبلغ طولها عادة بضع دقائق، بفشــل 
ذريع ومضحــك من الذئب، لعدم قدرتــه على النيل من 

األرنب، اذ يصرخ الذئب في اخلتام "يا ويلك يا أرنب".

الصباح الجديد - وكاالت:
     تقدم شــاب بريطاني خلطبة حبيبته بخامت فتاة أخرى، 

ومن ثم طالبها بإرجاع اخلامت لصاحبته.
     وذكــرت صحيفة ذي ميرور، أن جــون إليوت، البالغ من 
العمر 27 عاما، من لندن، يواعد فتاة أحالمه آشــلي منذ 
أربع ســنوات، وقرر في عيد احلب، التقدم لطلب يدها، في 

مطعم.
وأراد العريــس البريطانــي أن تختار آشــلي خامت اخلطبة 
بنفســها في وقت الحق، لكنه لم يســتطع التقدم لها 
من دون أن يكون معه خامت. ووجد الشــاب، مبساعدة موقع 
إعالنات على اإلنترنــت، جيني باركر، الفتــاة التي أعارته 

خامتها "العائلي" الثمني لليلة واحدة.
     وقال إليوت: "أردتها أن تختار خامت اخلطبة الذي تستحقه، 
أهم شــيء عندي أنها وافقت علــى االرتباط وقالت نعم، 
لكن اخلامت )املستعار( أعجبها، وكانت مستاءة ألنها عرفت 
أنه لليلة واحدة فقط، لكنها اآلن اختارت اخلامت الذي تود أن 

تلبسه خلطبتها".

مغامرات جديدة 
لـ "يا ويلك يا أرنب" 

شاب يخطب حبيبته 
بخاتم مستعار

--1

من املرعب أْن ميتد الفساد أفقيا 
ليصل الــى األدويــة، تلك التي 
يرجتى منها ان تكون املنقذة من 
تُصبح  بها  واذا  املرضية،  احلاالت 
سموماً تلتهمها أجسادُ املرضى 

لتدفع بهم الى الهاوية ..!!
أيُّ فرق بني األدوية الفاسدة وبني 
النفايات التــي البُدَّ من إلقائها 

في املزابل ؟!
وأيُة لعبِة فســادٍ هــذه،  وهي 
تســتهني بحيــاة املواطنني وال 
وال  ألنســانيتهم  ال  حتســب 

لكرامتهم اي حساب ؟!
اّن أطناناً من االدوية الفاســدة 
ُعثر عليها مؤخراً في بغداد،وهي 
لتفتك  السوق  الى  في طريقها 
بالنــاس دون هــوادة، مــن أجل 
حفنــٍة مــن األربــاح تلتهمها 
عناصُر لئيمة ال متلك ذرة من دين 

أو خلق ..
وأفلســت  ضمائرها  ماتت  وقد 
افالســا كامالً مــن كّل القيم 

السماوية واألرضية ...

--2

إّن بيع األكفان مكروٌه في الفقه 
االسالمي ..

اذا  بائع األكفان  أّن  الواضح  ومن 
ما واجه حالًة مــن الركود وقّلة 
الزبائن يعتريه شيء من الضيق 

النفسي ..!!
وهذا الضيق معناه أنه راغب في 

موت الناس 
وهذا هو سّر الكراهة ...

وباعُة األدوية الفاسدة ال ميلكون 
من االحاســيس مــا يجعلهم 
عارفــني بحجــم هــذه اجلرمية 
املروعــة ..، أو أنهــم يُدركون وال 

يبالون ، وهذه أقبح وأتعس ...
لقــد أعمــى املــاُل أبصارهم، 
وبصائرهــم وطّلقــوا الوطنية 

واالنسانية الى غير رجعة .
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والسؤال اآلن :
والتحقق  الفحص  جلان  هي  أيَن 
من سالمة ما يُعرض من االدوية 

في االسواق ؟
وأيَن هــي العقوبات الرادعة عن 

هذه اجلرائم املنكرة ؟

وملاذا ال حتتل هــذه القضية من 
اهتمام اجلهــات اخملتصة احلجم 

املناسب لها ؟
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واالداري  املالي  الفساد  اّن شيوع 
في البالد أدى عمليا الى امكانية 
من  اجملرمــني  معظــم  افــالت 

العقاب،
وهذه هي الكارثة الكبرى .

--5

ان املواطنني يشهدون الصراعاِت 
السياســيني  بــني  املســتمرة 
من أجــل املزيد من املكاســب 
وال يشهدون منهم  واالمتيازات، 
أيَّ مظهر مــن مظاهر االهتمام 
باملواطــن العراقــي، حتــى في 

مجال الصحة ..!!
وهكذا يزدادون غضبا وأملا .
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ان االشتباك بااليدي وبالكراسي 
رسمية،  جلســات  ،وفي  أحياناً 

أصبــح مســألًة مألوفة مبجرد 
االختالف على موقع معنّي تريده 
ترضى  وال  لصاحبها  اجلهة  هذه 
على  وتصر  بذلك،  االخرى  اجلهة 

انَّه لها ..!!
واملواطن العراقي يغص باملشهد 

ويقول :
هل غضبتم من أجلنا ولشــأٍن 

من شؤوننا ولو ملّرة واحدة ؟!
واذا كان ذلــك قد حصل ، فمتى 

حصل ؟
وفي أّي شأن ؟

اّن أوجاع املواطن العراقي كثيرة 
وكبيــرة ، ولكــّن أهّمهــا على 
االطالق وجع االحساس بنسيان 
قضايا  في  املســتمرة،  معاناته 
هي  كما  والتعليــم  الصحــة 
في قضايــا البطالة، ناهيك عن 
والكهرباء  املاء  في  مشــكالته 
التحتية  البنى  والسكن وانهيار 

..
وال أدري أين املســؤولون من كل 

ذلك ؟
هل هم في سَكرة النوم ؟

أم اّنهــم فــي َســْكرِة غــرورِ 
السلطة ؟

أم أنهم يعيشــون أوهام القيام 
مبا عليهم ؟

أم أنهم مشــغولون بأنفسهم 
كمــا هو احلــال فــي كثير من 
احملافظات –لألســف  مجالــس 

الشديد - ؟

فساد األدوية 
وأدوية الفساد

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
     حصدت أغنيــة "كده باي" 
ألف   250 الزغبي،  نوال  للفنانة 
لتحتل  يوتيوب،  على  مشاهدة 
املركــز األول من حيث نســب 
املشــاهدة، وجاءت أغنية "جوه 
برصيد  الثاني  املركز  في  قلبي" 
190 ألــف، وفي املركــز الثالث 
أغنيــة "صبح صبــح" برصيد 
126 ألف مشاهدة على يوتيوب. 
     وبذلك، تصدرت أغنية "كده 
بــاي" للفنانــة نــوال الزغبي، 

الذي  ألبومهــا  أغانــي  ترتيب 
يحمل االســم نفســه، وجرى 
طرحه على املتاجر اإللكترونية، 
بالتزامن مع عيد  أيام  قبل عدة 

احلب. 
    يتضمن األلبوم عشر أغنيات 
من بينها سبع باللهجة املصرية، 
اللبنانيــة،  باللهجــة  واثنــني 
وواحدة فقط باللهجة العراقية، 
تصبح  ومــا  باي،  "كــده  وهي: 
صبح، وجوا قلبه، ومحاية، ومش 
خايفــة، واللي براســي عملته، 

سيدي،  يا  واه 
وجــع،  وميــة 

واجلمال له ناســه، 
وايام صعبة".

     ويعــد األلبــوم أول األعمال 
الفنيــة التــي جتمع بــني نوال 
انقطاع  وروتانا بعــد  الزغبــي 
"نوال"  وتعاونت  عشر سنوات، 
في األلبوم، مــع أمير طعيمة، 
تاج  وخالد  وأمين بهجت قمــر، 

الديــن، وعمــرو مصطفى، 
وندمي الشاعري.

"كدة باي" تتصدر أغاني 
ألبوم نوال الزغبي

الصباح الجديد - وكاالت:
     أعلنت شبكة "نيتفلكس" األميركية 
اثنني من  إلغائهــا  الرقمــي، عن  للبث 

مسلسالتها الناجحة.
     وأشارت في بيان لها أنها قررت إلغاء 
و"جيسيكا  بانيشــر"  "ذا  مسلسلي 
وكالهمــا  منصتهــا،  مــن  جونــز" 
مســتوحيان مــن قصــص "مارفل" 

الهزلية.
     وســبق لـ "نيتفلكــس" أن ألغت 

مواســم ثــالث مسلســالت تابعــة 
لـــ "مارفل" خــالل األشــهر املاضية، 
هي "لوك كيــج"، و"آيرون فيســت"، 

و"ديرديفيل".
     وذكــرت "نيتفلكس" في بيانها، أن 
املوســم الثالث واألخير من مسلسل 
"جيسيكا جونز" ســيعرض في وقت 

الحق من العام احلالي.
     وجــاء إلغــاء "نيتفلكــس" لــكل 
مسلســالت "مارفل"، تزامنا مع إطالق 

املالكة لها، خلدمة  شركة "ديزني" 
هــي "ديزني بث خاصــة بها، 

      . " وأملح رئيس بلــس
تــي "مارفل 
 ، " فــي
جيــف 

 ، ب لـــــــو
رســـالة  فــي 
جمهــور  إلــى 
بشأن  "مارفل"، 
احتمالية عرض 
ت  ملسلســال ا
امللغيــة فــي 
بــث  شــبكة 
من  بدال  جديدة 

"نيتفلكس".
لهــم:  وقــال       

رمبــا قــررت شــريكتنا 
تستمر  أال  "نيتفلكس" 

حكايات  ســرد  فــي 
الشــخصيات  هذه 
 … لعظيــــمـــة ا
تعرفون  ولكنكم 
"مــارفـــل"  أن 

أفضل من ذلك.

نتفليكس تلغي أثنين
 من مسلسالتها الناجحة
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