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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت اللجنة األمنية في مجلس 
األحد،  أمس  البص��رة،  محافظة 
أن قيادة العملي��ات في احملافظة 
اس��تحدثت خدمة االس��تطالع 
اجلوي بطائرات مسيرة في مركز 
العملي��ات النفطي بهدف تعزيز 
إج��راءات حماية وتأم��ني احلقول 

واألنابيب النفطية.
جب��ار  اللجن��ة  رئي��س  وق��ال 
الس��اعدي في تصريح صحفي، 
البص��رة  عملي��ات  "قي��ادة  إن 
اس��تحدثت للمرة األولى خدمة 
االس��تطالع اجل��وي ف��ي مرك��ز 
العملي��ات النفطي باس��تخدام 
طائرتني مسيرتني لتعزيز حماية 
وخط��وط  واملنش��آت  احلق��ول 

األنابيب النفطية".
"مرك��ز  أن  الس��اعدي،  وب��ني 
العمليات النفطي مت تأسيس��ه 
في عام 2010، ويعمل فيه ضباط 
من وزارتي الداخلية والدفاع، ومن 
واجبات��ه التعام��ل م��ع احلوادث 
والتدقي��ق  والرص��د  األمني��ة 
واملتابع��ة ل��كل ما يتعل��ق بأمن 
واملنش��آت  املواق��ع  وس��المة 
النفطية بالتنس��يق مع مديرية 

شرطة النفط".
ولفت الس��اعدي، إلى أن "خدمة 
االس��تطالع اجلوي س��وف حتقق 
أكب��ر  وس��رعة  أوس��ع  مرون��ة 
ف��ي رص��د األه��داف والتحركات 

املشبوهة".
يذك��ر أن البص��رة تع��د من أهم 
امل��دن النفطي��ة ف��ي العالم، إذ 
متتل��ك نحو %59 م��ن احتياطات 
الع��راق النفطية، وتضم أضخم 
العراق،  النفطي��ة ف��ي  احلق��ول 
منه��ا مجن��ون والرميل��ة وغرب 
القرن��ة، وتعم��ل ف��ي احملافظ��ة 
العديد من الش��ركات النفطية 
األجنبي��ة الكبي��رة مث��ل "رويال 
داتش ش��ل" و"برتش بتروليوم" و 
"لوك أويل"، كما فيها ش��ركات 
حكومي��ة كبيرة أبرزها ش��ركة 
نف��ط البص��رة، وش��ركة احلف��ر 
العراقية، ومن خالل احملافظة يتم 
تصدي��ر معظم كمي��ات النفط 
العراق��ي، حي��ث تض��م البصرة 
للنف��ط  ضخم��ة  مس��تودعات 
اخل��ام، وف��ي مياهه��ا االقليمية 
يوج��د مين��اء العمي��ة ومين��اء 
البص��رة النفطي��ني، فض��الً عن 

منصات عائمة للتصدير.

لرصد األهداف والحركات المشبوهة

"عمليات البصرة" تستعمل طائرات مسّيرة
لحماية الحقول والمنشآت النفطية

إحدى املنشآت النفطية في البصرة "ارشيف"

عمالة األطفال في العراق.. تحديات 
3الحياة وسط مهن خطرة مستقبل اليمن المحفوف

2بالمخاطر ما بعد صالح

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعل��ن أحمد أب��و الغي��ط، األمني 
الع��ام ل جامعة ال��دول العربية أن 
اعتراف الرئي��س األميركي، دونالد 
ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل 
مستنكر ومرفوض وال ميكن تبريره 

حتت أية ذريعة.
وق��ال أب��و الغي��ط خالل جلس��ة 
طارئ��ة ل��وزراء اخلارجي��ة الع��رب 
يوم أمس األول الس��بت، إن القرار 
األميرك��ي يعدُّ ش��رعنة لالحتالل 
وإجازة فرض األم��ر الواقع بالقوة، 

مؤكدا أن��ه يدفع اجلامعة العربية 
إلع��ادة النظ��ر في مس��ار عملية 

السالم.
ودع��ا األم��ني الع��ام دول العال��م 
أجمع، لالعتراف بدولة فلس��طني 
وعاصمتها القدس ردا على القرار 

األميركي.
من جهت��ه ش��دد وزي��ر اخلارجية 
الفلسطينية رياض املالكي، خالل 
اجللس��ة، على رفض القرار رفضا 
قاطعا، مشيرا إلى أن القرار إساءة 
واعت��داء عل��ى القان��ون الدول��ي 

وحقوق الشعب الفلسطيني.
تخلي��اً  الق��رار  املالك��ي  وع��دَّ 
لواشنطن من أهليتها في عملية 
السالم، مشيرا إلى أن القرار يظهر 
عدواني��ة الوالي��ات املتح��دة جتاه 
حقوق الش��عب الفلسطيني وله 

توابع سياسية وأمنية خطيرة.
ه��ذا ورأى وزي��ر اخلارجي��ة األردني 
أمي��ن الصف��دي، أن املنطق��ة ل��ن 
تنع��م باالس��تقرار إال إذا نعم به 
الفلس��طينيون، و"ال س��الم ب��ني 
الفلس��طينيني واإلسرائيليني من 

دون القدس".
وج��دد الصفديالتأكي��د عل��ى أن 
"األردن يرف��ض االعتراف األميركي 
إلس��رائيل"،  عاصم��ة  بالق��دس 
مضيف��ا أن��ه ال بد م��ن مواجهة 
ق��رار ترام��ب بفع��ل عرب��ي مؤثر 
وقادر، والتحرك مع اجملتمع الدولي 

لتأكيد بطالنه.
ه��ذا وأكد وزير اخلارجي��ة املصرية 
سامح شكري، أن القرار األميركي 

مناف للقانون الدولي.
تفصيالت ص6

وزراء الخارجية العرب يرفضون قرار ترامب بشأن القدس

وكاالت ـ الصباح الجديد:
تفي��د األنب��اء الواردة م��ن لبنان 
ب��أن القوى األمني��ة قطعت كل 
الطرق��ات املؤدية الى الس��فارة 
األميركي��ة ف��ي عوك��ر ش��مال 
األس��الك  ووضع��ت  بي��روت، 
الش��ائكة عند مفت��رق ضبية - 
عوك��ر عل��ى بع��د كيلومتر من 

السفارة.
الس��فارة  وقد ش��هد محي��ط 
التظاهرات  أعمال ش��غب ف��ي 
الت��ي أقيمت احتجاجا على قرار 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
عاصم��ة  بالق��دس  االعت��راف 

إلسرائيل.
وألقت قوات األمن قنابل مسيلة 
الذين  للدموع لتفري��ق احملتجني 
كان أغلبهم يرش��قها باحلجارة 
فلس��طينية  بأع��الم  ويل��وح 
بالق��رب من مجمع الس��فارات 

في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال��ت وس��ائل إع��الم محلية 

ف��ي لبنان إن بع��ض املتظاهرين 
حاولوا اقتحام مجمع السفارات 
عبر تس��لق األس��الك الشائكة 

احمليطة به.
وش��ارك ف��ي ه��ذه التظاهرات، 

الجئون فلسطينيون حضروا من 
مختلف اخمليمات في لبنان.

وكانت قيادة اجليش اللبناني قد 
دع��ت املتظاهري��ن واملعتصمني 
القضي��ة  م��ع  املتضامن��ني 

الفلسطينية، إلى عدم التعّرض 
بأي ش��كل من األش��كال ألمن 
العامة  واملمتل��كات  املواطن��ني 
األجنبي��ة  واملصال��ح  واخلاص��ة 

والبعثات الدبلوماسية.

وردد املتظاه��رون، الذي��ن ارت��دى 
الفلسطيني  الوش��اح  أغلبهم 
املمي��ز بلونيه األبيض واألس��ود، 
بالق��رار  للتندي��د  هتاف��ات 
األميركي. كما صنعت مجموعة 
من املتظاهرين دمية على شكل 
وأضرموا  ترام��ب  دونالد  الرئيس 

فيها النيران.
ويقي��م ف��ي لبنان مئ��ات اآلالف 
من الالجئني الفلسطينيني، مبن 
فيهم الذين فروا من فلس��طني 
عق��ب تأس��يس دولة إس��رائيل 

ونسلهم.
على صعيد تطورات أخرى لردود 
األفعال جت��اه ق��رار ترامب بنقل 
السفارة األميركية في إسرائيل 
اآلالف  تظاه��ر  الق��دس،  إل��ى 
ف��ي إندونيس��يا أمام الس��فارة 
األميركية في العاصمة جاكارتا، 
حامل��ني الفت��ات م��دون عليها 

"فلسطني في القلب".
تتمة ص3

مواجهات بين المتظاهرين وقوى األمن
أمام السفارة األميركية في لبنان

تقرير

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
أك��دت احلكوم��ة العراقية، أمس 
االح��د، أس��تمرار حاجته��ا ال��ى 
املستشارين الدوليني على صعيد 
تدري��ب وتأهيل القوات املس��لحة 
برغم إعالن النص��ر النهائي على 
تنظيم داعش االرهابي، مش��ددة 

عل��ى أن مس��كها للح��دود م��ع 
سوريا منع تس��لل االرهابيني مرة 

اخرى إلى البالد.
وقال املتحدث الرسمي للحكومة 
س��عد احلديث��ي في تصري��ح إلى 
إن "احلاج��ة  "الصب��اح اجلدي��د"، 
ما زالت مس��تمرة لبق��اء اخلبراء 

تدري��ب  الدولي��ني عل��ى صعي��د 
وتأهيل القوات املسلحة العراقية 

بشتى تشكيالتها".
وتاب��ع احلديث��ي أن "وج��ود هؤالء 
املستشارين مرتبط بقرار صادر من 
احلكومة العراقية، وال يس��تطيع 
احد فرضهم عليها، وهي من لها 

احلق بابقائهم أو رحيلهم".
وأش��ار إلى أن "مناط��ق في بادية 
اجلزي��رة ب��ني محافظت��ي االنب��ار 
ونين��وى وكذل��ك اقص��ى غرب��ي 
العراق مثل��ت طيلة املدة املاضية 
املمر الس��هل لالرهابيني السيما 

من سوريا".

وأك��د احلديث��ي أن "الوض��ع تغّير 
اليوم بوصول القوات العس��كرية 
ملناطق لم تضع قدمها فيها منذ 
ع��ام 2003، وق��د س��يطرت على 
احل��دود م��ن معبر الولي��د اقصى 
غربي محافظة االنبار إلى اقصى 
شمال محافظة نينوى في معبر 

ربيعة".
ورأى احلديثي أن "عملية التس��لل 
بحك��م  اصبح��ت  الب��الد  إل��ى 
املس��تحيلة وهذا االم��ر يضعف 
إلى حد كبير من ق��درات االرهاب 
في شن اعمال عنف في العراق".
تتمة ص3

الحكومة تؤكد استمرار حاجتها الى المستشارين الدوليين
بعد النصر على داعش وإيقاف تسلل اإلرهابيين عبر الحدود 

جانب من املواجهات أمام السفارة األميركية في لبنان

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعل��ن املستش��ار املال��ي لرئي��س 
الوزراء مظهر محمد صالح، أمس 
االح��د، ان ثالث��ة عناصر يس��عى 
صن��دوق النق��د لتعزيزه��ا مبوازنة 
العراق 2018، فيما اكد ان معظم 

ديون العراق داخلية.
وقال صالح في تصريح صحفي ان 
"صندوق النقد الدولي يسعى الى 
ما يس��مى بالتعزي��ز املالي لثالثة 

عناص��ر مبوازنة ع��ام 2018، منها 
خف��ض النفقات غي��ر الضرورية و 
تعظيم االي��رادات غير النفطية و 

خفض تراكم الديون".
واضاف صالح ان "العناصر الثالثة 
تعد صعبة التحقيق وعليه يجب 
ان تتكون املوازنة وفق مس��تويات 
االي��رادات والنفق��ات وعل��ى هذه 
املبادئ الثالث��ة، مبينا " في بعض 
املوازن��ة  تعدي��ل  يأخ��ذ  االحي��ان 

بتحس��ن اس��عار النفط باالعتبار 
لعمل ش��يء م��ن التخفيف، وهو 
غير صحيح الن هناك عجز باملوازنة 
هيكل��ي بس��بب هيمن��ة م��وارد 
النفط والديون على كل النفقات، 
وبالتال��ي اذا م��ا توف��رت اي��رادات 
اضافية في املوازنة تذهب لس��داد 
الدي��ون باعتباره��ا عبئ��اً وتعطي 

فسحة لالقتراض املستقبلي ".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مصدر مطل��ع، أمس 
الطي��ران  ادارة  ان  االح��د، 
االميركي والش��ركات املؤتلفة 
معها ستعاود حتليق طائراتها 
باألج��واء العراقي��ة بعد اعالن 

النصر.
تصري��ح  ف��ي  املص��در  وق��ال 

الطي��ران  "ادارة  ان  صحف��ي، 
 FAA الفيدرال��ي  األميرك��ي 
خفض��ت حتذي��ر الطي��ران الى 
ارتف��اع ٢٦ الف قدم بعد اعالن 
العملي��ات  وانته��اء  النص��ر 

العسكرية في العراق".
واضاف املصدر الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه ان "خفض 

التحذي��ر سيس��مح لطائرات 
االميركية  الطي��ران  ش��ركات 
والطائرات املسجلة في اميركا 
الطي��ران  ش��ركات  وطائ��رات 
االخرى املؤتلف��ة معها مبعاودة 
التحليق ف��ي االجواء العراقية 

مرة اخرى".
تتمة ص3

صندوق النقد الدولي يسعى الى
تعزيز موازنة العراق لعام 2018

الطيران المدني األميركي
عاود التحليق باألجواء العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتفاالت  االح��د،  امس  انطلقت، 
النصر النهائي على تنظيم داعش 
االرهابي في ساحة التحرير وسط 
بغداد وعدد من مناطق العاصمة، 
االحتفاالت غلق  واستوجبت هذه 
الط��رق املؤدية الى هذه الس��احة 
وتعزي��ز اإلجراءات األمنية حتس��باً 

للطواريء
االمني��ة بجميع  الق��وات  وقامت 

باس��تعراض عس��كري  صنوفها، 
في س��احة االحتفاالت، مبناس��بة 

االنتصار التام على داعش.
للق��وات  الع��ام  القائ��د  وكان 
املس��لحة حي��در العب��ادي أعلن، 
ام��س األول الس��بت، حتري��ر أرض 
الع��راق بالكام��ل، فيم��ا اعتبر ان 
اه��م واعظم اجناز حتق��ق عبر هذا 
باحملافظ��ة على  يتمث��ل  النص��ر، 

وحدة العراق وشعبه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
املتح��دة  الوالي��ات  ج��ددت 
االميركي��ة، التزامها باس��تقرار 

العراق بعد حتريره من داعش.
وزارة  باس��م  املتحدث��ة  وقال��ت 
اخلارجية االميركي��ة هيذر ناورت 
في بي��ان اطلعت عليه "الصباح 
اجلديد" ان" اع��الن العراق النصر 
يشير الى القضاء على آخر بقايا 
خالف��ة داع��ش املزعوم��ة وحترير 
الس��كان في مناطق العراق من 

التنظيم".
املتحدة  الوالي��ات  ان"  واضاف��ت 
تنضم الى احلكومة العراقية في 
التش��ديد على ان حترير العراق ال 
يعن��ي ان مكافحة االرهاب ومنه 

داعش ف��ي العراق ق��د انتهت"، 
مح��ذرًة بالقول "يج��ب أن نكون 
كاف��ة  مكافح��ة  ف��ي  حذري��ن 
العقائد املتش��ددة من أجل منع 
عودة داعش أو من��و تهديدات من 

مجموعات ارهابية أخرى".
أظه��ر  داع��ش  ان"  وأوضح��ت 
احتالله مناطق واس��عة  خ��الل 
م��ن الع��راق طبيعت��ه احلقي��رة 
م��ن خ��الل اس��تغالله األطفال 
واملدنيني اآلخرين كدروع بش��رية 
وحتويل املستش��فيات واملساجد 
واجلامع��ات واملدارس الى مصانع 
لألس��لحة ومنش��آت للتخزي��ن 

وقواعد للعمليات االرهابية".
تتمة ص3

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د زعي��م تي��ار احلكم��ة عمار 
احلكي��م، ام��س األح��د، أن خروج 
الع��راق م��ن البن��د الس��ابع يعد 
س��ابقة في تاريخ��ه وتاريخ الدول 
التي دخلت حتته، فيما ش��دد على 
ضرورة اس��تثمار االنتص��ارات في 

بناء دولة قوية.
وق��ال احلكي��م ف��ي بي��ان تلق��ت 
"الصب��اح اجلدي��د" نس��خة منه، 
"س��ررنا كثيراً بقرار مجلس األمن 
الدولّي الذي نص على خروج العراق 
من البند السابع لألمم املتحدة بعد 
أن أوفى العراق بجمي��ع التزاماته 

ولم يعْد هناك مبرراً لبقائه".

وأضاف "إذ نهنئ أبناء شعبنا األبي 
به��ذه املناس��بة، فإننا نس��تذكر 
واجله��ود  والب��ارز  الكبي��ر  ال��دور 
احلثيثة التي قام به��ا عبد العزيز 
احلكيم للعمل على اخراج العراق 
من طائلة هذا البند الس��يما ابان 
فترة توليه رئاس��ة مجلس احلكم 

االنتقالي".
وعّد احلكيم، أن "خروج العراق من 
البند الس��ابع س��ابقة في تاريخ 
ه��ذا البن��د وال��دول الت��ي دخلت 
حتت��ه، ويضع العراق أم��ام مرحلة 
جديدة في استعادة مكانته ودوره 

االقليمي والدولي".
تتمة ص3

بغداد تشهد احتفاالت
النصر النهائي على "داعش"

واشنطن تجدد دعمها الستقرار 
العراق بعد تحريره من "داعش"

الحكيم يعدُّ خروج العراق من 
البند السابع سابقة في تأريخه

السليمانية - عباس كاريزي: 
اعلن اجمللس االعل��ى للمعلمني 
املعترضني على حكومة االقليم 
عن موعد تنظيم تظاهرة عارمة 
ف��ي كردس��تان، ض��د حكومة 
االقليم، واجراءاتها التعس��فية 
بحق املالكات التدريسية،مؤكدا 
املتح��دة  األمم  سيس��لم  ان��ه 
مطالب��ه  تتضم��ن  مذك��رة 
الرامي��ة ال��ى رف��ع الغ��ن الذي 
حلق باملالكات التدريس��ية، بعد 
تخفي��ض رواتبهم الى اكثر من 

النصف، نتيج��ة لقانون االدخار 
االجباري الذي اعتمدته حكومة 
النافذة  االقليم، خالفا للقوانني 

في كردستان. 
للمعلمني  االعلى  اجمللس  واعلن 
عق��ده  صحف��ي  مؤمت��ر  ف��ي 
ان  الس��ليمانية،  مبحافظ��ة 
ح��ددت  التدريس��ية  امل��الكات 
ال��� 18 من ش��هر كان��ون االول 
ف��ي  للخ��روج  اجل��اري، موع��دا 
تظاه��رات عارمة ضد الفس��اد 
واحملس��وبية والتج��اوز احلاص��ل 

من قبل الس��لطات على رواتب 
ف��ي  املوظف��ني  ومس��تحقات 

االقليم. 
ط��ارق جوه��ر عض��و مجل��س 
املعلم��ني املعترض��ني ق��ال في 
مؤمت��ر صحف��ي ان »اجمللس قرر 
ان يق��دم مطالب��ه ومقترحاته 
ف��ي مذكرة الى االمم املتحدة في 
12 من الش��هر اجلاري في اربيل، 
واخلروج في تظاهرات في ال� 18 

من شهر كانون االول اجلاري«.
املعلم��ني  مجل��س  وكان 

املعترضني قد نظم بداية العام 
مبحافظ��ات  تظاه��رات  احلال��ي 
الس��ليمانية وحلبج��ة وادارتي 
كرميان ورابرين ضد االستقطاع 
االجب��اري ف��ي روات��ب املوظفني 
ال��ذي  التدريس��ية  وامل��الكات 
يصل ال��ى %75، الذي جلأت اليه 
حكومة االقلي��م بعد انخفاض 
اس��عار النفط عاملياً عام 2015، 
والذي تسبب بتخفيض حاد في 

رواتب املوظفني.
تفصيالت ص2

التدريسيون يعلنون 18 من الشهر الجاري
 موعدًا لتظاهرات عارمة في اإلقليم 



سايمون هندرسون*

تفيد التقارير بأن الهدوء بدأ يخيم على 
العاصم��ة اليمني��ة بعد ع��دة أيام من 
القتال العنيف ب��ني املتمردين احلوثيني 
املوال��ني إلي��ران والق��وات الت��ي كان��ت 
تدعم عل��ي عبد اهلل صال��ح، حيث أن 
هذا الرئي��س األوحد للبالد والذي أصبح 
الحق��اً حليف��اً للمتمردي��ن كان يحاول 
على ما يبدو الوصول إلى منطقة آمنة 
حني تع��رض موكبه لكمني ف��ي الرابع 
من كانون األول/ديس��مبر. وإذ كان موته 
يعزز على املدى القصير مركز احلوثيني، 
الذين متتد سيطرتهم على اجلزء اجلبلي 
الشمالي الغربي من البالد حيث يعيش 
غالبي��ة اليمنيني، فقد يفتح اجملال أمام 
اتخاذ خطوة دولية إلنقاذ اليمن قبل أن 
تصبح دولًة منهارة وجرحاً متقرحاً في 

اخلصام السعودي- اإليراني.
لقد م��رت ثالثة أع��وام تقريب��اً منذ أن 
أطلق التحالف الذي تقوده الس��عودية 
واإلمارات هجومه العسكري على أبناء 
القبائ��ل احلوثيني الذين كانوا قد زحفوا 
م��ن معاقلهم الش��مالية نحو صنعاء 
وأرغموا الرئي��س عبد ربه منصور هادي 
عل��ى الفرار إل��ى مدينة ع��دن املرفئية 
اجلنوبية ومن بعدها إلى الرياض. وبينما 
جنحت القوات اإلماراتية في النهاية في 
إرغام احلوثيني على التراجع إلى اجلنوب، 
ج��اء جناحهم ه��ذا على حس��اب ضرر 
جانب��ي، أال وهو الس��ماح ببقاء مالذات 

تنظي��م »القاعدة«. ومع ذلك، فإن األمر 
األق��ل ج��دارًة بالثن��اء ه��و أداء القوات 
الس��عودية التي لم تتمكن من التقدم 
بعيداً ع��ن احل��دود الش��مالية لليمن، 
وبدالً من ذلك س��محت للقوات احلوثية 
بتحويل مساحة من األراضي السعودية 
إل��ى أرض غير صاحلة للس��كن إلى حدٍّ 
كبير. وكانت القوات اجلوية الس��عودية 
نش��طة جداً مع تلقيه��ا بعض الدعم 
اللوجستي من الواليات املتحدة، ولكن 
اس��تهدافها للمناطق احلضرية تعرض 
بس��بب  النط��اق  واس��عة  النتق��ادات 

اإلصابات العديدة في صفوف املدنيني.
تواجه��ه  ال��ذي  التح��دي  ويكم��ن 
السياس��ة األمريكية في أن أساليبها 
والنتائ��ج املرجوة منه��ا ال تتوافق متاماً 
م��ع األه��داف الس��عودية واإلماراتية، 
والتي هي نفسها ال تسير على اإليقاع 
نفس��ه. وتشعر واش��نطن بالقلق من 
تفش��ي اجلوع ووباء الكوليرا وما يرتبط 
بهما من مشاكل في املنطقة اخلاضعة 
لس��يطرة احلوثي��ني والت��ي حتاصره��ا 
الق��وات الس��عودية واإلماراتي��ة. وفي 
السادس من كانون األول/ ديسمبر، دعا 
الرئي��س ترامب الرياض إلى »الس��ماح 
بوصول الطعام والوقود واملياه واألدوية 
بشكل تام إلى الش��عب اليمني الذي 
ه��و بأمس احلاجة إليه��ا، مع ضرورة أن 
يت��م ذلك على الفور لدواٍع إنس��انية.« 
وجاء هذا التصريح بعد يوم من اجتماع 
مس��ؤول رفيع في »الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية« مع نظيره السعودي 

من أجل مناقش��ة تعزيز أعمال اإلغاثة 
لليم��ن. وبينم��ا تلقي الري��اض باللوم 
على احلوثي��ني على الوضع اإلنس��اني، 
إاّل أّن ال��رأي العام الدولي ال يش��اركها 
وجه��ة النظر ه��ذه، وال البيت األبيض 
على ما يب��دو، ويعزى ذلك جزئياً إلى أن 
احلص��ار يواص��ل منع دخ��ول اإلمدادات 
الغذائية التجارية إلى بلٍد يعتمد على 
ال��واردات إلطعام األغلبية الس��احقة 
من مواطني��ه البالغ عددهم 28 مليون 

نسمة.
أن  تأم��ل  الري��اض  أن  املرج��ح  وم��ن 
تُنتج احلرب ف��ي املرحلة األخي��رة دولًة 
ميني��ًة خالي��ًة م��ن املش��اكل وموالية 
للس��عودية، بينما يب��دو أن اإلماراتيني 
يفضلون الع��ودة إلى االنقس��ام الذي 
كان��ت تش��هده الب��الد بني ش��مالها 
وجنوبها قب��ل توحيدها في عام 1990. 
بيد ان الرياض وأبوظبي تتفقان على ما 
يبدو على أمر واحد، وهو انعدام ثقتهما 

باملس��تقبل السياس��ي الطويل املدى 
للرئي��س هادي على الرغ��م من الدعم 

العلني الذي تقدمانه له.
وال ي��زال عدم التيقن قائم��اً أيضاً فيما 
يتعل��ق بالدع��م اإليران��ي للحوثي��ني. 
وحتى اآلن، اقتص��رت طهران علناً على 
التصريحات الداعمة للمتمردين، ولكن 
العديد من املراقبني يشعرون بالقلق ألن 
العدد القليل من ش��حنات األس��لحة 
اإليراني��ة الت��ي مت اعتراضها هي مجرد 

غيض من في��ض، وأن التجهيزات التي 
تصله��م أكبر بكثير. ومم��ا يبعث على 
القلق بشكل خاص هو االشتباه بنشر 
إي��ران فرق��اً استش��ارية متخصص��ة 
صغيرة لرمبا تكون قد ساعدت احلوثيني 
في تنفي��ذ الهجمات عالية املس��توى 
على غ��رار الضرب��ات الصاروخية التي 
ُوّجه��ت م��ن الس��احل ض��د الس��فن 
احلربي��ة األمريكية في الع��ام املاضي، 
والعملي��ة التي نُّفذت بواس��طة زورق 
س��ريع ب��دون قبط��ان وأحلقت أض��راراً 
بفرقاط��ة س��عودية ف��ي وقت س��ابق 
م��ن ه��ذا الع��ام، ناهيك ع��ن الضربة 
بصاروخ بعي��د املدى الت��ي تعرض لها 
مط��ار الرياض الدولي الش��هر املاضي، 
مع اإلش��ارة إلى أن هذه احلادثة األخيرة 
أث��ارت مخ��اوف كبيرة في الس��عودية  
)وفي واش��نطن، على األرجح( بس��بب 
م��ا أفيد عن إخف��اق منظومات الدفاع 
الصاروخي من نوع »باتريوت« املزودة من 
قب��ل الواليات املتح��دة. أضف إلى ذلك 
أن احلوثي��ني يّدعون إطالق صاروخ جوال 
على موقع بناء محطة نووية إماراتية، 
م��ع أن ظ��روف تلك احلادث��ة ال تزال غير 

واضحة.
ولطاملا اعُتب��ر إبعاد احلوثيني عن صالح 
س��بيالً للحد من التصعيد وتش��جيع 
وبالفع��ل، عندم��ا  السياس��ي.  احل��ل 
تواصل صالح أخيراً مع الرياض األسبوع 
املاضي، استتبع ذلك اجلولة األخيرة من 
القتال. ولكن بعد انشقاقه الذي افتقر 
إلى التخطيط الس��ليم ومن ثم موته، 

ظهر احلوثي��ون فعلياً بأنهم املنتصرون 
الواضحون على امل��دى القصير. وحتى 
أي حتال��ف م��ع صالح املاك��ر واملتقلب 
ل��كان أفضل م��ن هذه النتيج��ة. ورمبا 
كانت القمة املنعقدة هذا األس��بوع ل� 
»مجلس التعاون اخلليجي« املنقس��م 
منت��دًى يتم م��ن خالل��ه التوصل إلى 
توافق إقليمي بش��أن اخلطوات املقبلة 
ف��ي اليم��ن، ولك��ن باس��تثناء دول��ة 
الكوي��ت املس��تضيفة للقم��ة، ف��إن 
الدول��ة الوحيدة املمثلة برئيس��ها في 
هذه القمة هي قطر التي تعتبرها كل 

من السعودية واإلمارات دولًة متمردة.
وأياً كان املس��ار الذي يختاره التحالف، 
يب��دو أن املزيد من إراق��ة الدماء ال مفر 
من��ه، ورمبا بوتي��رة أكبر بع��د. فلليمن 
تاريٌخ سياسي س��افر. ففي ستينيات 
القرن املنصرم، حاولت كل من بريطانيا 
في اجلنوب ومصر في الشمال أن حتكما 
س��يطرتهما على تلك البالد ولكنهما 
فشلتا. وجاء حكم صالح الذي استمر 
ثالثة عقود بعد اغتيال سلفه بحقيبة 
مفخخة - وهذا األخير كان قد ساعده 
للوصول إلى الس��لطة بقتل أخصامه 
بالرشاشات خالل اجتماع لهم. ولذلك 
ف��إن هذه اخللفي��ة والفوض��ى الراهنة 
تعنيان أن أي تدخل إضافي ينطوي على 

مخاطر كبيرة. 

*ساميون هندرس��ون هو زميل »بيكر« 
وسياس��ة  اخللي��ج  برنام��ج  ومدي��ر 

الطاقة في معهد واشنطن

شؤون عراقية2

السليمانية - عباس كاريزي: 

اعلن اجملل��س االعلى للمعلمني 
املعترضني على حكومة االقليم 
ع��ن موع��د تنظي��م تظاه��رة 
ض��د  كردس��تان،  ف��ي  عارم��ة 
حكوم��ة االقلي��م، واجراءاته��ا 
امل��الكات  بح��ق  التعس��فية 
التدريسية،مؤكدا انه سيسلم 
األمم املتح��دة مذك��رة تتضم��ن 
مطالب��ه الرامية الى رفع الغنب 
الذي حلق باملالكات التدريس��ية، 
بعد تخفيض رواتبهم الى اكثر 
لقانون  نتيج��ة  النص��ف،  م��ن 
االدخار االجب��اري الذي اعتمدته 
حكومة االقليم، خالفا للقوانني 

النافذة في كردستان. 
االعلى للمعلمني  واعلن اجمللس 
عق��ده  صحف��ي  مؤمت��ر  ف��ي 
ان  الس��ليمانية،  مبحافظ��ة 
ح��ددت  التدريس��ية  امل��الكات 
ال��� 18 من ش��هر كان��ون االول 
اجل��اري، موع��دا للخ��روج ف��ي 
تظاه��رات عارمة ضد الفس��اد 
واحملس��وبية والتج��اوز احلاص��ل 
من قبل الس��لطات على رواتب 
ف��ي  املوظف��ني  ومس��تحقات 

االقليم. 
ط��ارق جوه��ر عض��و مجل��س 
املعلم��ني املعترض��ني ق��ال في 
مؤمت��ر صحف��ي ان »اجمللس قرر 
ان يق��دم مطالب��ه ومقترحاته 
ف��ي مذكرة الى االمم املتحدة في 
12 من الش��هر اجلاري في اربيل، 
واخلروج في تظاهرات في ال� 18 

من شهر كانون االول اجلاري«.
املعلم��ني  مجل��س  وكان 
املعترضني قد نظم بداية العام 
احلال��ي تظاه��رات مبحافظ��ات 
الس��ليمانية وحلبج��ة وادارتي 
كرميان ورابرين ضد االستقطاع 
االجب��اري ف��ي روات��ب املوظفني 
ال��ذي  التدريس��ية  وامل��الكات 
يصل ال��ى %75، الذي جلأت اليه 
حكومة االقلي��م بعد انخفاض 
اس��عار النفط عاملياً عام 2015، 
وال��ذي تس��بب بتخفي��ض حاد 
ف��ي رواتب املوظفني، اضافة الى 
تأخر توزيع رواتبهم الشهرية ما 
واعتصامات  ولد استياًء واسعاً 

في بع��ض الدوائر اخلدمية، وادى 
الى تدني مس��توى دخ��ل الفرد 
في االقلي��م وارتفاعاً ح��اداً في 
مس��تويات البطال��ة بل��غ ف��ي 
بع��ض املدن %40، اال ان حكومة 
االقليم ل��م تعر املتظاهرين من 
املعلمني واملوظفني اي اهتمام او 
تنظر في مطالبهم املشروعة.  
بدوره كش��ف عثم��ان عبد اهلل 
عضو اجملل��س االعلى للمعلمني 
عن ايص��ال مطالب واعتراضات 
املعلمني الى رئيس الوزراء حيدر 
العب��ادي، بعد ان فق��دوا االمل 
مضيف��ا  االقلي��م،  بحكوم��ة 
ان رئي��س ال��وزراء وع��د مبتابعة 
وال��رد  املش��روعة  مطالبه��م 

عليها في اقرب فرصة.
واض��اف ان اجمللس س��لم رئيس 
الوزراء العب��ادي مذكرة تتضمن 
احلاصلة  والتجاوزات  مطالبهم 

الوظيفية،  مستحقاتهم  على 
بنح��و غي��ر قانون��ي، من��ذ عام 
2015، مبين��اً ان رد رئيس الوزراء 
ويتناس��ب  عملي��اً  س��يكون 
م��ع حج��م املعان��اة التي وصل 
اليه��ا املعلمون واملدرس��ون في 

االقليم.  
واكد اجملل��س ان قط��اع التربية 
والتعلي��م ف��ي االقلي��م ام��ام 
يه��دد مجمل  منعطف خطير 
العملية التعليمية، وذلك يعود 
الى تده��ور االوضاع املعاش��ية 
وتدن��ي  املعلم��ني،  لش��ريحة 
الش��هري  دخله��م  مس��توى 
واستقطاع رواتبهم، مشيرا الى 
ان املالكات التدريسية لها كامل 
احلرية بني االس��تمرار في الدوام 
الرس��مي، او اع��الن االعتص��ام 
ال��دوام حلني معاجلة  ومقاطعة 
الصعب��ة  املعاش��ية  االوض��اع 

لهذه الشريحة املهمة. 
في غض��ون ذلك منع��ت قوات 
االمن )االسايش( في اربيل جتمعا 
تنوي  ملنظم��ة س��توب كان��ت 
االعالن فيه عن استطالع اجرته 
املنظمة عن ملفات الفساد في 

االقليم.
عض��و  رش��اد  فرم��ان  وق��ال 
حملارب��ة  س��توب  منظم����ة 
الفس���اد في تصري��ح للصباح 
اجلدي��د، ان قوات االس��ايش في 
اربي��ل قام����ت مبداهم��ة مقر 
املنظم��ة الت����ي كان��ت تنوي 
عقد مؤمتر صحفي تعلن خالله 
ع��ن اس��تط��الع للراي اجرته 
عن حجم الفساد املستش��ري 

ف�ي االقلي�م.  
واضاف رشاد ان الفعالية كانت 
العامل��ي حملاربة  اليوم  مبناس��بة 
الفس��اد، مبيناً ان 74 باملئة من 

املس��تطلعة اراؤه��م يعتقدون 
فش��لت  االقلي��م  حكوم��ة  ان 
ف��ي محارب��ة الفس��اد واج��راء 

االصالحات املطلوبة.
وتابع ان غالبية املش��اركني في 
االس��تطالع غير مقتنعني باداء 
حكومة االقليم ويعتقدون بعدم 
جديتها ف��ي محاربة الفس��اد، 
مشيرا الى ان االستطالع اجري 
على مدار اربعة ش��هور وشمل 
محافظات الس��ليمانية واربيل 

ودهوك.     
باملئ��ة م��ن   64 ان  رش��اد ق��ال 
املستطلعة ارائهم يعتقدون ان 
التدخالت وهيمنة االحزاب على 
مفاصل حكوم��ة االقليم عائق 
والس��بب الرئي��س امام فش��ل 
اية اصالحات قد تنوي احلكومة 

اجراءها. 
يش��ار الى ان حكوم��ة االقليم 

قام��ت بادخ��ار قراب��ة س��بعة 
مليارات دوالر من رواتب املوظفني 
خالل االع��وام الثالثة املنصرمة 
وتوقع خبراء ان ال تتمكن من ان 
تعي��د رواتب املوظف��ني املدخرة، 
مؤكدين ان عام 2018 س��يكون 
ع��ام اف��الس حكوم��ة االقليم 

بشكل رسمي.
يأت��ي ذلك في وق��ت دعا اعضاء 
في برمل��ان كردس��تان املواطنني 
دع��اوى  رف��ع  ال��ى  واملوظف��ني 
الس��لطات  ض��د  قضائي����ة 
حكوم��ة  ف��ي  واملس��ؤولني 
االقلي��م، على خلفية الفس��اد 
القانوني  واالس��تقط��اع غي��ر 
املوظف��ني، ومالحقتهم  لرواتب 
داخليا وفي احملافل الدولية، العادة 
اموال النف��ط املهربة واملودعة 
ف��ي بن��وك اجنبية بحس��ابات 

شخصية في اخل�ارج. 

التدريسيـون يعلنـون 18 مـن الشهـر الجـاري
 موعـدًا لتظاهـرات عارمـة فـي اإلقليـم 

أربيل تمنع تجمعًا مدنيًا للتنديد بالفساد 

يامن علمت الدنيا على الصبر ..
يام��ن عان��دت وحتدي��ت األهوال والش��دائد 

وكسبت الرهان ..
يامن بارزت ش��واخص الش��ر وانياب الظالم 
ورؤوس الفتنة وسفاكي الدماء بشباب لم 
يحملوا معهم س��وى قلوب االس��ود ..لبوا 
نداء العراق ..الوطن واالب ..وهبوا لنجدة من 

استفرد بهم القتلة ...
مامن وطن ف��ي العالم على الكرة االرضية 
افت��دى جنوب��ه ..ش��ماله وغرب��ه وش��رقه 

املغصوب واعاده الى حضن الوطن..
 ومامن وطن ضمد وس��طه اجلروح وامسك 
بخاصرت��ه ودف��ع بقوافل ابنائه  الش��هداء 
كي يعيد الخوانه في املوصل وصالح الدين 
واالنب��ار وديال��ى ف��رص احلي��اة بع��د ان كاد 

الظالميون يقضون عليها 
ياشمال وياجنوب ..

يااهوار وياجبال ..
يافرات ويانخيل ..  

اشهدوا بان اوالد امللح ..واوالد البادية ..واوالد 
الضحايا ..وابناء املقابر اجلماعية هم الذين 
ابقوا حلمنا قائما في العراق ..ولوال دماؤهم 

الزكية ماكان اليوم لنا ان نبتسم ..
الدموي��ة  امل��وت حملت��ه  اعل��ن  باالم��س 
الفتراس ب��الد مابني النهرين ..واليوم اعلنت 
بابل وسومر واكد واش��ور واحلضر والنمرود 
واور والبص��رة والكوف��ة وراوة وجمجم��ال 
وراس البيشة بأنها ساملة مسلحة باالميان 
والع��زم وان نهر احلياة ماي��زال يجري يتدفق 
في ربوعك ياعراق وان اس��مك ياعراق اليزال 
محفوفا باحل��ب واالمال حتمله القلوب قبل 
الكف��وف وان الكرامة والعزة واالباء عناوين 
موس��ومة بالعراقيني م��ن فالحني واطفال 
وشيوخ ونساء وشباب عربا وكردا وتركمانا 
..س��نة وش��يعة.. مس��لمني ومس��يحيني 

إيزيديني وصابئة  ..
في يوم اعالن نصرك ..يولد من جديد االمل 
وتتعافى اجلروح وتندمل ويحق لك والبنائك 
ان يتباهوا بني االمم بشجاعتهم وارادتهم ..

صفح��ة نطويه��ا ونط��وي معه��ا عناوين 
الغدر والفش��ل واخليان��ة  وصفحة جديدة 
نفرده��ا للمضحني واخمللصني وملن عاضدونا 
وس��اندونا ليش��اركونا صنع احلياة والعودة 
بالع��راق الى ميدان االمم التي ولدت من رحم 

التضحيات .

اآلمال معقودة
 بك يا عراق..!!

مستقبل اليمن المحفوف بالمخاطر ما بعد صالح
تقـرير

جانب من التظاهرات

حددت المالكات 
التدريسية الـ 18 
من شهر كانون 
االول الجاري، 
موعدا للخروج في 
تظاهرات عارمة ضد 
الفساد والمحسوبية 
والتجاوز الحاصل من 
قبل السلطات على 
رواتب ومستحقات 
الموظفين في اإلقليم
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د االحت��اد الع��ام للصحفيني 
الش��عب  ماحقق��ه  ان  الع��رب، 
العراق��ي من بط��والت رائدة في 
واالرهابي��ني  لالره��اب  التص��دي 
وحتقي��ق االنتصارات الكبيرة ضد 
ق��وى الش��ر والدم��ار، مكن من 
تطهير ارض العراق واس��تئصال 

هذا الورم اخلبيث من ارضه.
وحيا الصحفيون العرب في ختام 
اجتماعاتهم في بغداد، بحسب 
بي��ان لالحت��اد تلق��ت "الصب��اح 
اجلديد" نس��خة من��ه، "القوات 
املس��لحة العراقية التي قدمت 
التضحيات اجلسيمة في سبيل 
حتقيق ه��ذا اهدافها العظيمة"، 

معلنني ع��ن "اعتزازهم  بانتصار 
الوح��دة العراقية ف��ي مواجهة 
والتش��تيت  التجزئة  مح��اوالت 
الت��ي تع��رض له��ا م��ن اطراف 
عديدة"، داعني الش��عب العراقي 
ال��ى احلف��اظ عل��ى وح��دة ترابه 
ووطنه وسيادته على كامل اجزاء 

اراضي�ه".
الدائ��م الحتاد  املكت��ب  وس��جل 
الصحفي��ني الع��رب ف��ي بيان��ه 
وقف��ة  الص��دد  به��ذا  اخلتام��ي 
الصحفي��ني  للزم��الء  الصم��ود 
العراقيني الذين سخروا تضحيات 
جس��ام ف��ي مواجه��ة مختلف 
التحدي��ات الت��ي كان��ت ته��دد 
مصي��ر الش��عب العراقي برمته 

ودفعوا في س��بيل ذل��ك ضريبة 
الش��هداء  مبئات  باهظة متثل��ت 

واجلرحى.
وش��دد احتاد الصحفي��ني العرب 
بالق��ول "الس��بيل ألي���ة تنمية 
منش��ودة او تطوي��ر مأم��ول في 
البل��دان العربي�ة من دون احداث 
واقتصادية  سياسي�ة  اصالحات 
واجتماعي��ة وثقافية عميقة في 
اجملتمع العربي، تش��مل قطاعات 
واالعالم مبنأى  واالس��رة  التعليم 
عن التغييرات السياس��ية التي 
م��ن ش��أنها حتقيق بن��اء الدولة 
الدميقراطية احلديث�ة املس��تندة 
الى املؤسس��ات وس��يادة احترام 

حقوق االنسان".

وع��دَّ املكت��ب الدائم لالحت��اد ان 
والتعبي��ر  الصحاف��ة  "حري���ة 
الزاوي���ة  حج��ر  ه��ي  والنش��ر 
والقاط��رة االساس��ي�ة ف��ي اية 
عملية تغيير، ولذل��ك ندعو الى 
احترام هذه احلري�ة وفس��ح اجملال 
امام وسائل االعالم لتقوم بدورها 
في هذا الصدد، ونلح على تطوير 
البلدان  قوان��ني الصحاف�ة ف��ي 
العربي��ة للتخلص م��ن العقوبة 
الس��البة للحريات واطالق سراح 
الصحفي��ني  الزم��الء  جمي��ع 
ممارس��اتهم  ع��ن  واملعتقل��ني 
ارائهم  ع��ن  والتعبير  ملهامه��م 
ودعم املؤسس��ات الصحفية مبا 

يؤهلها للقيام مبهامها".

الصحفيون العرب يشيدون بمواقف زمالئهم العراقيين في مواجهة التحديات 
بغداد ـ الصباح الجديد:

دع��ا رئي��س مجلس الن��واب، س��ليم اجلبوري، 
أمس االحد، خالل مشاركته في انعقاد الدورة 
الثالثة عشرة حلوار املنامة لألمن االقليمي، الى 
حصر السالح بيد الدولة والعزوف عن سياسة 

عسكرة اجملتمع.
وذكر بيان ملكتب رئي��س مجلس النواب تلقت 
»الصباح اجلديد« نسخة منه، ان اجلبوري »اكد 
ان العراق كان ولم يزل محورا اساس��يا مهما 
في العال��م، ودليلن��ا الراه��ن ان التغيير الذي 
حص��ل في��ه ع��ام 2003 كان مفتاح��ا لتغيير 

واسع في العالم العربي«.
واضاف اجلبوري بحسب البيان انه »يجب علينا 
ان نعترف بدءا ان ما مر به العراق لم يكن نتاج 
صراع داخلي عراقي امنا كان نتاج صراع معروفة 
اطراف��ه ح��ول الهيمن��ة على مناب��ع الطاقة 

وعق��د املواصالت االس��تراتيجية في املنطقة 
والسيطرة على مقدرات وثروات شعوبها«.

وتابع إن »االرهاب آفة كونية، تهدد االنس��انية 
حيثما كانت، وان اس��تئصاله كامال ال يتحقق 
باحلس��م العسكري في مناطق انتشاره فقط 
ب��ل ببرنام��ج دولي ش��امل يس��تهدف جذوره 
الفكري��ة ومضانات��ه االساس��ية ويح��د من 
وس��ائل انتش��اره االعالمية ويجرم هذا الفكر 

ومعتنقيه والداعني اليه«.
واش��ار اجلبوري إلى إن »معاجلة هذه التحديات 
لن تك��ون ممكن��ة اال باس��ناد اقليم��ي ودولي 
حري��ص على وحدة العراق ودوره االيجابي املؤثر 

في املنطقة«.
وتاب��ع البي��ان إن »اجلب��وري تطرق ف��ي كلمته 
ال��ى ابرز التحديات التي تواج��ه العواق تتمثل 
في ض��رورة اس��تكمال بناء دولة املؤسس��ات 

الدستورية الذي عطلت بعض اشواطه احلرب 
ضد االرهاب، فضال عن تعديل الدس��تور الذي 
انط��وى على مفاهي��م مثيرة عل��ى االختالف 
والتقاط��ع ب��دل ان تك��ون حاثة عل��ى الوحدة 
واالنس��جام«. ودع��ا اجلب��وري ال��ى »معاجل��ة 
املش��كالت العميقة في البرامج السياس��ية 
واالقتصادية واالجتماعي��ة واالمني، باالضافة 
الى حصر الس��الح بي��د الدول��ة والعزوف عن 
سياس��ة عس��كرة اجملتم��ع، فض��ال ع��ن نزع 

االسلحة احلزبية في كل مكان من العراق«.
وطال��ب اجلب��وري خ��الل كلمت��ه ال��ى »اطالق 
حمل��ة اصالح��ات تعال��ج التره��ل والفس��اد 
الذين استش��ريا بش��كل ملفت وخطير يهدد 
مس��تقبل البالد«، الفتا الى ضروروه تقاس��م 
الس��لطة على قاعدة الشراكة الوطنية ونبذ 

االستئثار«.

رئيس مجلس النّواب يدعو الى نزع أسلحة األحزاب



بغداد – انفجار عبوة 
ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية 
امس االحد، بإصابة خمس��ة أشخاص 
 جراء إنفجار عبوة ناس��فة جنوب غربى 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
عن اس��مه إن "عبوة ناس��فة انفجرت، 
صباح ي��وم امس، قرب س��وق ش��عبي 
الرضواني��ة، جن��وب غرب��ي  ب منطق��ة 
بغداد، أدت إلى إصابة خمسة اشخاص 
بج��روح متفاوت��ة" ، مضيف��ا أن "قوة 
امنية وصلت الى م��كان احلادث ونقلت 
املصابني إلى مستش��فى قريب لتلقي 

العالج". 

كركوك – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان 

ام��س االح��د بوق��وع إصاب��ات بهجوم 
مسلح اس��تهدف سوقا ش��عبية في 

خان خورماني مبدينة كركوك.
وقال املصدر ان مس��لحا مجهوال فتح 
نيران مس��دس يحمله في س��وق "خان 
خورمان��ي" ف��ي كرك��وك مم��ا أدى الى 
إصابة أربعة اشخاص بجروح ، ولم ينج 
املس��لح اذ قبض عليه بعد اطالق النار، 
فيم��ا مت نقل املصابني الى مستش��فى 

آزادي في املدينة.

صالح الدين – هجمات مسلحة 
قض��اء  مجل��س  رئي��س  نائ��ب  اعل��ن 
ط��وز خورمات��و عل��ي احلس��يني امس 
االح��د، أن مجموعة مس��لحة وصفها 
ب�"االنفصالية" هاجمت ثالث شاحنات 
ق��رب القضاء ش��رقي محافظة صالح 

الدين.

وقال احلس��يني إن "مجموع��ة ارهابية 
انفصالي��ة هاجمت، ليل��ة أمس، ثالثة 
ش��احنات بني قضاء الطوز، )٧٥ شرقي 
تكريت(، وقادر كرم وتسبب عنها احتراق 
الس��يارات الثالثة"، مبيناً ان "الس��واق 
الثالث��ة جنوا من الهج��وم وهم بصحة 
جي��دة" ، مضيف��ا ان "الق��وات االمنية 

فتحت حتقيقاً باحلادثة".

االنبار – استهداف عجلة  
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
األنبار امس االحد بأن 9 مدنيني سقطوا 
بني قتيل وجريح بانفجارين غرب مدينة 
هيت غرب��ي مدينة الرم��ادي مبحافظة 

االنبار .
وقال املصدر الذي طلب عدم الكش��ف 
ع��ن اس��مه إن "عب��وة ناس��فة م��ن 
مخلفات داعش، انفج��رت على عجلة 

مدني��ة ف��ي قرية حطيان غ��رب مدينة 
هيت )70 كم غرب الرمادي(، ما اس��فر 
ع��ن مقت��ل 5 مدني��ني" ، مضيف��ا ان 
عب��وة أخرى من مخلف��ات داعش ايضا، 
انفجرت على عجلة مدنية في منطقة 
احلس��نية غ��رب مدينة هي��ت، ادت الى 

إصابة 4 مدنيني بجروح .

كربالء – دورية راجلة 
اعلن مصدر امني في شرطة محافظة 
كربالء امس االحد ان الشرطة اجملتمعية 
نظمت دورية راجل��ة بالتعاون مع رجال 
امل��رور ش��ملت بع��ض ش��وارع املدينة 

املقدسة .
واضاف املصدر الذي رفض الكشف عن 
اسمه انه مت خالل الدورية الراجلة توزيع 
االرق��ام الس��اخنة واإلرش��ادات املرورية 
فضال عن ح��ث املواطنني عل��ى ضرورة 

نصب كاميرات املراقبة وعدم ترك مبالغ 
مالي��ة داخل عجالته��م وأبالغ األجهزة 

األمنية عن اي حالة جتلب الشك.

الديوانية – اعتقال مطلوبني 
افاد مصدر امني في ش��رطة محافظة 
الديواني��ة امس االح��د ان دوريات مركز 
ش��رطة التح��دي متكن��ت م��ن إلق��اء 
القبض على شخصني متهمني بالقتل 
من سكنة شارع 30 في احلي العسكري 
كونه��م مطلوبني للقض��اء على وفق 

املادة 406.
واض��اف املصدر االمني الذي فضل عدم 
الكشف عن فيما متكنت مفارز شرطة 
النجدة  ف��ي احملافظة من القبض على 
ش��خص بحوزت��ه كمي��ات كبي��رة من 
املشروبات الكحولية في منطقة احلي 

العسكري .

النجف – ممارسة امنية 
بإش��راف ميداني من قبل مدير شرطة 
محافظة النجف االش��رف واملنش��آت 
العمي��د احلقوقي ماج��د حاكم كاظم 
انطلق��ت ليال ممارس��ة أمني��ة لتنفيذ 
أوام��ر الق��اء القب��ض على وف��ق مواد 

قانونية مختلفة  .
اش��رف  مديره��ا  أن  املديري��ة  وبين��ت 
ميداني��ا على تنفيذ أوامر القاء القبض 
من خالل هذه املمارس��ة التي  شاركت 
فيها قوات س��وات ومكافح��ة اإلجرام 
 ، النج��دة  ودوري��ات  الط��وارئ  وأف��واج 
موضح��ة ان العملية االمنية اس��فرت 
عن القاء القبض على عدد من املتهمني 
واملطلوبني للقضاء واخملالفني، فضال عن 
ضبط ع��دة عجالت مخالفة للضوابط 

املرورية. 

البصرة – عمليات دهم 
اكد مصدر أمني في ش��رطة محافظة 
البص��رة ام��س الس��بت، بأن ق��وة من 
الشرطة القت القبض في قضاء شط 
الع��رب عل��ى ثالثة متهمني بتش��كيل 
عصابة لسرقة الدور السكنية، وانهم 

اعترفوا بارتكاب عدد من تلك اجلرائم.
وق��ال املصدر الذي رفض الكش��ف عن 
اسمه إن "قوة من مركز شرطة الفيحاء 
ألق��ت القبض في قضاء ش��ط العرب 
عل��ى ثالثة متهمني يش��كلون عصابة 
للس��رقة"، مبيناً أن "املتهمني اعترفوا 
خالل التحقيق معهم بسرقة عدد من 
الدور السكنية في القضاء" ، الفتا الى 
أن "املتهمني س��وف تت��م احالتهم الى 
القضاء بعد انتهاء اج��راءات التحقيق 

معهم".

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الرضوانية غربي بغداد * مسلحون يهاجمون ثالث شاحنات شرقي صالح الدين
اعتقال مطلوبين في عدد من مناطق الديوانية * عمليات دهم في قضاء شط العرب جنوبي البصرة

3 شؤون عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:
كش��ف مص��رف الرافدي��ن ّعن وجود تنس��يق 
مش��ترك م��ع مص��ارف أخ��رى لتوفي��ر املبالغ 
الكفيلة بإنشاء طرق سريعة تصل الى مجمع 

بسماية السكني.
وقالت مدي��رة عام املصرف خول��ة طالب جبار 
األس��دي في بي��ان للمصرف تلق��ت "الصباح 
اجلديد" نسخة منه، ان "املداوالت واالجتماعات 
الت��ي أجرتها مع بعض املص��ارف متخضت عن 
االستعداد لتوفير املبالغ ومتويل الطرق السريعة 

الواصلة الى مجمع بسماية السكني".
وبينت األس��دي، ان "املش��روع يتضمن إكمال 
الط��رق من س��ريعي القناة ومحمد القاس��م 

باجتاه اجملمع".
واضاف��ت ان "نهاية الط��رق الواصلة للمجمع 
ستكون على شكل اليد بواقع خمسة منافذ 
لضم��ان عدم حدوث إختناق مروري في الدخول 

الى اجملمع".
واكدت االس��دي تش��كيل "جلنة لهذا الغرض 
تترأس��ها وزي��رة االعم��ار واالس��كان آن ناف��ع 
لتحدي��د انط��الق املش��روع بعد اجن��از اجلوانب 

الفنية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أك��د حزب املؤمت��ر الوطن��ي العراق��ي، امس 
األح��د، ان الفس��اد يهدد النم��و االقتصادي 
ويعيق مسيرة اإلصالح، فيما بني ان مكافحة 

الفساد يجب ان تكون ثقافة سائدة.
وقال بيان للح��زب تلقت "الصب��اح اجلديد" 
نس��خة منه، إن "الفس��اد كان وم��ا زال من 
أب��رز التحديات التي ته��دد النمو االقتصادي 
وتعي��ق مس��يرة اإلص��الح السياس��ي ف��ي 
العراق وتترك آثاراً ليست بالهينة على كافة 
مناحي احلياة"، مضيفا أن "العراق بات اليوم 
بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى خطوات 
ملموس��ة جتعل من محاربة الفساد أولوية 

قصوى".
وش��دد احلزب، على "ض��رورة االلتزام ببرنامج 
وطني تتكامل فيه اآلليات الوقائية والزجرية 
م��ن  ويجع��ل  واالجتماعي��ة  والقانوني��ة 
مكافحة الفساد ثقافة سائدة، سعياً لبلوغ 
أهداف العدال��ة االجتماعية ومحاربة الفقر 
وحتقي��ق التنمية على االصعدة السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة"، مؤك��دا على 
"أهمي��ة ان يقت��رن هذا البرنام��ج بخطوات 
تنفيذية ملموسة تتبناها احلكومة من أجل 

حماية املال العام ومصالح املواطنني".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت دائرة صحة ميس��ان، أم��س األحد، عن 
قيامها بإجراء الفح��ص الوظيفي للقلب وألول 

مرة في العراق.
وقال مدير مركز جراحة القلب واألوعية الدموية 
ف��ي ميس��ان أن��س فالح عيس��ى، ف��ي تصريح 
صحف��ي، إن "الفحص يج��رى في الع��راق ألول 
مرة"،  مش��يرا إلى "اس��تمرارية العمل بفحص 
مف��راس القلب للمرضى من مختلف احملافظات 

العراقية في مستشفى الزهراوي اجلراحي".
وأوض��ح بأن "الفح��ص يتم كل ي��وم أربعاء من 
أيام األس��بوع"، مؤكدا "إحالة املرضى في بقية 
احملافظات إلى ميس��ان؛ لغرض إج��راء الفحص 

لرخص تكاليفه وقلة اخلطورة على املريض".
وب��ني أن ال��كادر يتمت��ع مبصداقي��ة ف��ي إخراج 
النتائج الدقيقة قادر على العمل املتطور بإجراء 
فحص تلوين الش��رايني"، منوها إلى أن "فحص 
تلوين الش��رايني للقلب مت العمل فيه قبل سنة 

ونصف في احملافظة".
ويعان��ي القطاع الصحي في الع��راق من تدهور 
واضح ف��ي بعض اجمل��االت التخصصي��ة، حيث 
ل��م يجرِ الع��راق في الس��ابق اختب��ارات القلب 
الوظيفي��ة، كما تش��هد الب��الد ازدي��اد احلاالت 

املرضية التي تغادر للعالج في الدول األجنبية.

"الرافدين" يسعى 
لتمويل إنشاء طرق 
سريعة إلى بسماية

المؤتمر الوطني
يدعو الى ترسيخ ثقافة 

مكافحة الفساد

إجراء فحص القلب 
الوظيفي ألول مرة

في العراق

الملف األمني

احلكومة تؤكد استمرار 
حاجتها الى املستشارين 

الدوليني
وذكر املتحدث باس��م احلكومة 
أن "تنظيم داعش ومن الناحية 
العس��كرية انتهى ولم تبَق له 
مدين��ة ف��ي الع��راق"، مبيناً أن 
"رئي��س ال��وزراء حي��در العبادي 
اوف��ى بتعهده عندم��ا ذكر في 
تصريحات��ه الصحفية بأن هذا 
الع��ام سيش��هد حتري��ر العراق 

بنحو كامل".
وأورد "ان التحدي��ات االمنية ما 
زالت قائمة، والتنظيم ضعفت 
قدراته إلى حد كبير"، الفتاً إلى 
"عدم ق��درة داعش مجدداً على 
جتنيد احد من املناطق التي كان 

يحتلها في السابق".
إن  بالق��ول  احلديث��ي  وأكم��ل 
"ل��دى احلكومة خطط��اً امنية 
محكم��ة للتعام��ل مع مرحلة 
م��ا بعد داعش س��واء كان على 
صعي��د تعقب اخلاليا النائمة ام 
احباط مساعي التنظيم لشن 
بع��ض الهجم��ات داخ��ل املدن 

االمنة".
من جانب��ه، أفاد اخلبي��ر االمني 
اللواء املتقاعد عبد الكرمي خلف 
في حديث إلى "الصباح اجلديد"، 
بأن "العمليات العس��كرية من 
الناحي��ة الواقعي��ة انتهت بعد 

حترير منطقة راوه في االنبار".
"الق��وات  أن  خل��ف  وأض��اف 
العس��كرية تأخ��رت ف��ي اعالن 
النص��ر النهائي ملا بع��د القيام 
بعملي��ة ف��ي الصح��راء عل��ى 
احل��دود ب��ني محافظت��ي نينوى 
ال��ف   17 مبس��احة  واالنب��ار 
كيلومت��ر للتأكد م��ن القضاء 

على قدرات داعش".
ويجزم بأن "ه��ذه العملية تعد 
االول��ى م��ن نوعه��ا ف��ي تاريخ 
الدولة العراقية منذ تأسيسها 
في العام 1921، ومتكنت القوات 
العراقي��ة خاللها م��ن تفتيش 
بنح��و  شاس��عة  مس��احات 

دقيق".
ان  االمن��ي  اخلبي��ر  وأوض��ح 
ج��اءت  البح��ث  "عملي��ات 
للكش��ف عن مضافات تنظيم 
داعش وانفاقه حتت االرض التي 
كان يستعملها ألجل التخلص 

من الضربات اجلوية".
ويواص��ل خل��ف إن "داعش من 
الناحية العسكرية انتهى ولم 
يبق له س��وى جماعات صغيرة 
موجودة في مخابئ ومن املتوقع 
ان تش��ن اعم��ال عن��ف كم��ا 
يحصل ف��ي العديد م��ن بلدان 

العالم".
لكن��ه يؤك��د أن "التنظيم لم 
يعد ميتل��ك معدات عس��كرية 

او قدرات هندس��ية أو اسطول 
للعجالت امللغمة كما كان في 
الس��ابق"، مضيف��اً أن "القوات 
العراقي��ة اكمل��ت قدراتها ألن 
اجليش اليوم ينافس على املرتبة 
اخلامس��ة من ناحي��ة القوة في 

منطقة الشرق االوسط".
ومضى خلف إل��ى أن "العبادي 
جنح ف��ي جعل القوات العراقية 
ج��زء م��ن الش��عب، وتخليص 
االنتقادات  االدارة االمني��ة م��ن 
السياس��ية وهذا م��ا عزز فرص 

النجاح في حترير االراضي".

واشنطن جتدد دعمها 
الستقرار العراق بعد حتريره 

من "داعش"
الدولي  التحال��ف  ان"  وأك��دت 
يعتز بالدعم الذي قدمه للقوات 
قاتلت بشجاعة  التي  العراقية 
ه��ؤالء االرهابيني" الفتة الى انه 
البش��رية  الضحايا  "فضال عن 
ف��إن داع��ش ت��رك وراءه آثارا من 
الدم��ار وع��ددا غي��ر مس��بوق 
م��ن العراقي��ني النازح��ني م��ن 
ديارهم وضررا هائ��ال في البنية 

التحتية".
وبين��ت أن" الوالي��ات املتح��دة 
أس��همت بنحو 7ر1 مليار دوالر 
في املساعدات اإلنسانية للعراق 
والتزمت بأكث��ر من 265 مليون 

بتحقي��ق  االس��هام  ف��ي  دوالر 
االس��تقرار في العراق منذ عام 
بالده��ا  ان"  مؤك��دة   ،"2014
باس��تقرار  ملتزم��ة  س��تبقى 
العراق بعد حتريره من التنظيم 

املذكور".
العراق��ي  ال��وزراء  رئي��س  وكان 
حيدر العبادي أعلن مساء أمس 
األول الس��بت، النص��ر النهائي 
عل��ى داع��ش وأك��د ان القوات 
العراقية وصلت الى آخر معاقل 
داع��ش وطهرته��ا ورفعت علم 
العراق فوق مناطق غربي االنبار 
الت��ي كان��ت آخ��ر ارض عراقية 

مغتصبة.

احلكيم يعدُّ خروج العراق 
من البند السابع سابقة في 

تأريخه
مش��يرا إل��ى أن "الع��راق أكثر 
البل��دان أهلي��ة ف��ي لع��ب دور 
جسر التواصل بني دوِل املنطقة 
ملا ميتلكه من إمكانات وعالقات 
وواق��ع جديد فرضت��ه مواجهة 
التحدي��ات ومنها حتدي اإلرهاب 
ال��ذي يه��دد األم��ن االقليم��ي 

والدولي".
وش��دد عل��ى "اس��تثمار ه��ذه 
االنتص��ارات ف��ي بن��اء الدول��ة 
الت��ي حتف��ظ حق��وق  القوي��ة 
املؤسس��ات،  دول��ة  اجلمي��ع، 

وتق��دمي  بالقان��ون  وااللت��زام 
اخلدمات للمواطن العراقي".

مواجهات بني املتظاهرين 
وقوى األمن أمام السفارة 

األميركية في لبنان
وتعرض كنيس يهودي في مدينة 
جوتنبرغ، ثاني أكبرمدن السويد، 
مش��تعلة  بأجس��ام  للق��ذف 
الس��بت املاضي، م��ا دعا رئيس 
اجلالي��ة اليهودية في الس��ويد 
إل��ى التحذير م��ن أن التطورات 
األخيرة أدت إلى "ارتفاع خطورة 
تواجهه��ا  الت��ي  التهدي��دات" 

اجلالية في السويد.

الطيران املدني األميركي
عاود التحليق باألجواء 

العراقية
الع��ام للقوات  القائ��د  واعل��ن 
يوم  العب��ادي،  املس��لحة حيدر 
امس االول السبت 9 من كانون 
االول 2017، حتري��ر أرض الع��راق 
بالكام��ل، فيم��ا ع��دَّ احملافظة 
على وحدة العراق وش��عبه بأنه 

"أهم واعظم اجناز".

صندوق النقد الدولي يسعى 
الى تعزيز موازنة العراق لعام 

2018
واشار صالح الى ان "االقتراض 

جاء ف��ي ظروف االره��اب وادى 
غرضه في دح��ر داعش اال اننا 
اليوم نحتاج االقتراض ألغراض 
التنمية وبالتالي يجب ان نوفر 
فسحة مبا يسمى باحليز املالي 
ال��ذي يجع��ل االقت��راض وفق 
النسب املالية الدولية التي ال 
تزيد عن 60 % عن االنتاج احمللي 
االجمال��ي، مضيف��اً بالق��ول 
" يج��ب اطف��اء الدي��ون قدر 
االم��كان وبنف��س الوقت يتم 
اقتراض نوعي ملشاريع محددة 
وتعويض  بالتش��غيل  تنهض 
ورفع نس��ب  املضافة  القيمة 
معدالت النمو في الناجت احمللي 

االجمالي".
واك��د ان "دي��ون الع��راق ف��ي 
معظمه��ا داخلي��ة ملص��ارف 
حكومية ووزارة املالية، كاشفا 
عن وجود الية مستقبلية يتم 
العم�ل بها في حال س��دادها 
ان تذه��ب لصن��دوق يعاد من 
خالل��ه اقراضها الى الس��وق 
والقط��اع اخل��اص مب��ا يخ��دم 

التنمية".
وكان��ت رئاس��ة البرمل��ان ق��د 
االول،  كان��ون   3 ف��ي  ق��ررت 
احالة مش��روع قان��ون موازنة 
2018، ال��ى اللجن��ة املالي��ة، 
بع��د وصوله��ا م��ن احلكومة 

العراقية.

تتمات ص1

متابعة الصباح الجديد:

س��قط محم��د عل��ي )12 عاماً( 
أرضاً أكثر من مرة متأملاً حتت حمل 
مواد البناء حيث يعمل لتحصيل 

قوت عائلته.
ت��رك محم��د علي املدرس��ة قبل 
أيام قليلة من بدء العام الدراسي 
اجلدي��د في الع��راق، إذ بدأ العمل 
لتحس��ني دخ��ل عائلت��ه بعد أن 
قضى والده بانفجار في العاصمة 

بغداد قبل عدة أشهر.
الطالب في الصف السادس بات 
مطالبا بإعالة أس��رته الصغيرة، 
اللغ��م ال��ذي اغتال وال��ده اغتال 
كذلك أح��الم الصغير ف��ي إمتام 
والعرق  تعليمه. يتح��دث محمد 
يتس��اقط من جبين��ه عن التعب 
الذي سرق منه مالمح الطفولة، 
وبش��رته الناعمة وكي��ف يخرج 
من بيته قبل أن تصحو الش��مس 

ويعود بعدما تستقر في بياتها.
 يقول "ال أستطيع أن أرى عائلتي 
تعان��ي دون البحث ع��ن أي عمل 
حي��ث كان علّي أن أوف��ر الطعام 
إلخوتي ووالدتي التي تعتني بهم 
ول��ن أس��مح أب��داً أن تخ��رج هي 

للبحث عن عمل وأنا موجود".
وألن��ه األخ األكبر بني ثالث��ة أبناء 
صار يقضي )12( ساعة في حمل 
األحج��ار والرم��ل مكتفياً بوجبة 
واحدة ال يتعدى ثمنها ألفي دينار، 
ليع��ود إل��ى أمه في بداي��ة الليل 
يس��لمها كام��ل أجره وه��و )15( 
ألف دينار ويطمئن على "صغاره" 
قبل أن يأوي إل��ى جوارهم محتالً 

نصيبه من الفراش.
ظاهرة عمالة األطفال في العراق 
ازدادت بش��كل ملحوظ بعد عام 
2003، وزارة التخطي��ط العراقية 
تقول إن واحداً من بني كل خمسة 
أطفال يعمل دون السن القانوني 
إلعالة نفس��ه وأسرته، وبحسب 
ال��وزارة أيض��اً ف��ان أعم��ار هؤالء 
األطف��ال الذين يزجون في س��وق 
البالغني،  ليزاحموا  العمل مبكراً 
تت��راوح أعمارهم م��ا بني )5 – 14( 

سنة.
قص��ة محم��د ليس��ت الوحيدة 

لصغ��ار عملوا ليعيلوا أس��رهم، 
اذ اعت��اد حيدر على حمل مطرقة 
تعادل نص��ف وزنه يهوي بها فوق 
قطعة م��ن احلديد، تب��دو وكأنها 
حتول��ت بفع��ل النار إل��ى قطعة 
حلوى، يشكلها مبطرقته وساعده 

كيف يشاء.
حيدر طفل آخر لم يتجاوز عشرة 
اعوام اكتسب الكثير من صفات 
الف��والذ والنار لكث��رة ما اختلطا 
س��ويا، ويق��ول "رؤي��ة أصدقائي 
يذهبون الى املدرسة تؤملني ولكن 

ما باليد حيلة".
ويضي��ف حيدر وه��و يخفي على 
اس��تحياء حرقا أصاب يده عندما 
التحق بالعمل في ورشة للحدادة 
في قلب بغداد منذ تسعة أشهر 
ينظر إل��ى كفه ببقايا ب��راءة لم 
يفقده��ا بع��د، أن "املس��ؤول عن 
الورشة قال لي حينها إن أثر احلرق 
س��يزول قريب��ا ومنحني عش��رة 
آالف دين��ار لكنها لم تكن كافية 

لشراء عالج احلروق".
ويتابع "أمتنى لو أستطيع العمل 
لس��اعات إضافية للحصول على 
اج��ر يعادل أج��ر وال��دي وأوفر له 
تكالي��ف ال��دواء ال��ذي يحتاجه 
ليتعاف��ى وأعود أنا الى املدرس��ة 

مرة أخرى".
س��امر )8 أع��وام( قص��ة أخ��رى 
لطف��ل يعم��ل، إذ لم ي��ر الطفل 
ال��ذي فقد والده بانفجار س��يارة 
س��نوات  ث��الث  قب��ل  مفخخ��ة 
مقاعد الدراس��ة قط ولم يجلس 
عليها في ي��وم من األي��ام، وذلك 
لتفرغه للعمل في ورشة خاصة 
ب�"النجارة"، مع أخيه األكبر لكي 

يؤمن قوت عائلته.
الطف��ل الذي حم��ل عائلته على 
كتفيه منذ صباه، يتقاضى مبلغاً 
قدره )300( ألف دينار شهرياً، وبعد 
ش��هر كامل م��ن العمل يدفعها 
بكل س��هولة الى صاح��ب الدار 
الذي يس��كن فيه برفق��ة والدته 

املريضة وأخواته الثالثة.
وزارة التخطي��ط العراقية ذكرت 
عل��ى لس��ان املتحدث باس��مها 
إن "اس��باب ازدياد نس��بة عمالة 
األطف��ال ف��ي الب��الد يع��ود إلى 
الظروف االقتصادية السيئة التي 
تعاني منها األسر الفقيرة والتي 
بلغت نسبتها حوالي %22.5 من 

مجمل سكان العراق".
املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة 
الهنداوي، يضيف قائالً إن "نسبة 
األطفال الذي��ن يعملون في مهن 
 2017 بلغ��ت ف��ي ع��ام  خط��رة 
حوال��ي %12، إذ أن الوزارة وضعت 
خططاً لع��ام 2018 ولغاية 2022 
للحد م��ن الفق��ر والقضاء على 

هذه الظاهرة".
وبحسب الطبيب النفسي أحمد 
الردين��ي، يتأث��ر التط��ور املعرفي 
املدرس��ة  يت��رك  ال��ذي  للطف��ل 
وتطوره  فقدراته  للعمل،  ويتوجه 
إل��ى  ويؤدي��ان  يتأث��ران  العلم��ي 

انخفاض في قدراته على القراءة 
والكتاب��ة واحلس��اب، إضافة إلى 
أن إبداع��ه يقل بالطبع، كما يقل 

التطور العاطفي.
الردين��ي أك��د وجود ن��وع آخر من 
أرب��اب العمل، الذين يس��تفيدون 
لتس��هل  األطفال،  م��ن عمال��ة 
عملية اس��تعبادهم في العمل، 
مردف��اً بالقول إن "ه��ذه األعمال 
كاه��ل  وتثق��ل  تره��ق  كاف��ة 
الطفل الهزي��ل، ما تنذر بحصول 

شيخوخة مبكرة لهم". 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
وه��ي املؤسس��ة املعني��ة أكث��ر 
من غيرها بتنظي��م العمل بأطر 
وقوانني أك��دت رصدها انتهاكات 
ضد عمال��ة األطفال دون الس��ن 
القانوني املس��موح ب��ه وهو )15( 

سنة.
ويق��ول املتحدث باس��م ال��وزارة 
عم��ار منع��م إن "هيئ��ة رعاي��ة 
للحد  فريق��ا  الطفولة ش��كلت 

م��ن الظاه��رة"، مش��يراً إل��ى أن 
"من ب��ني اإلجراءات حتديد املناطق 
التي تترك��ز فيها عمالة االطفال 

النتشالهم من هذا الواقع".
وفي الس��ياق ذاته يقول مسؤول 
ش��عبة مكافحة عمالة األطفال 
إن  محم��ود،  ط��ه  ال��وزارة  ف��ي 
رؤي��ا واضحة  "الش��عبة متتل��ك 
 )37( رق��م  العم��ل  قان��ون  وف��ق 
لس��نة 2015 اذ يحتم علينا رصد 

ومراقبة عمالة األطفال".
ولفت إلى أن "اإلج��راءات املتبعة 
ف��ي ح��ال وج��ود مخالف��ة تبدأ 
بتوجي��ه اإلنذار لصاح��ب العمل 
م��ن  الثاني��ة  الفق��رة  وحس��ب 
امل��ادة )95( م��ن قان��ون العم��ل، 
وف��ي حال ع��دم امتث��ال أصحاب 
العمل يتم رف��ع مخالفتهم الى 
محكم��ة العمل إلصدار األحكام 

بحقهم".

*عن موقع نقاش.

الطالب في الصف 
السادس بات مطالبا 
بإعالة أسرته الصغيرة، 
اللغم الذي اغتال 
والده اغتال كذلك 
أحالم الصغير في 
إتمام تعليمه. يتحدث 
محمد والعرق يتساقط 
من جبينه عن التعب 
الذي سرق منه مالمح 
الطفولة، وبشرته الناعمة 
وكيف يخرج من بيته قبل 
أن تصحو الشمس ويعود 
بعدما تستقر في بياتها

جانب من عمالة األطفال في العراق

ازدادت بنحو ملحوظ بعد عام 2003

عمالة األطفال في العراق.. تحديات الحياة وسط مهن خطرة
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في مؤتمر صحفي عقدته الموانئ العراقية وحضرته ) الصباح الجديد (:

محليات 4

البصرة ـ سعدي السند:

م��ن الالف��ت للنظ��ر ان اي��ة دائ��رة 
م��ن دوائ��ر الدول��ة وعل��ى مختلف 
الالئمة  تلق��ي  باتت  تخصصاته��ا، 
على دوائ��ر أخرى، اذا م��ا تلكأت في 
القيام بواجباتها، او تأخرت في اجناز 
امر ما من صل��ب اختصاصها، ومن 
هنا رمب��ا تعرضت الش��ركة العامة 
ملوان��يء الع��راق الى ه��ذا االتهام او 
ذاك��ن او حمل��ت مس��ؤلية ام��ر او 
تأخير لم تتسبب به، من هنا تسعى 
الش��ركة غالباً الى توضيح احلقائق 
بشأن مهماتها ومس��ؤلياتها، ومن 
هنا عقدت الش��ركة مؤخ��راً مؤمترا 
صحفي��ا وضعت في��ه النقاط على 

احلروف.
ش��ارك ف��ي املؤمت��ر ال��ذي عقدت��ه 
الش��ركة  ف��ي موقعه��ا مبنطق��ة 
املعق��ل وحضره مراس��لو الصحف 
األنباء   الفضائية ووكاالت  والقنوات 
واإلذاع��ات للتعري��ف بأه��م اجنازات 
الشركة ومس��ؤولياتها في اجلوانب 
املينائي��ة املتعددة ودوره��ا في دعم 
الرافد  الوطن��ي كونه��ا  االقتص��اد 

الثاني في دعم ميزانية الدولة .
)الصباح اجلديد( حضرت املؤمتر الذي 
حتدث فيه الكابنت سالم جبار حسني 
املعاون اإلداري ملدير عام موانئ العراق 
ومدراء ام قصر الش��مالي واجلنوبي 
وخور الزبير وابي فلوس إضافة ملدير 
التش��غيل املش��ترك في الش��ركة 
ومدراء بعض األقس��ام ف��ي املوانئ 
العامل��ة وأدار آليت��ه بنجاح الزميل 
أمنار الصافي مدير العالقات واألعالم 

في املوانئ .

موانئ العراق تصنف
 من اجليل الثالث

الكابنت س��الم مع��اون املدير العام 
اإلداري ق��ال في مقدم��ة حديثه في 
املؤمتر : ان مش��اريع الشركة العامة 
ملوان��ئ الع��راق واس��عة ومتع��ددة 
ومنه��ا مايتعل��ق ببن��اء األرصف��ة 

وتق��دمي اخلدمات البحرية للس��فن 
القادم��ة من اخلارج وإيصالها الى بر 
األمان ومن ثم القيام بعمليات تفريغ 
حموالتها عندما يتم التأكد رسميا 
م��ن س��المة البضائع م��ن اجلهات 
الس��اندة املتواج��دة داخ��ل موانئنا 
والتابع��ة ال��ى وزارات ودوائ��ر أخرى 
كمديري��ات الكم��ارك والفحوصات 
وغيرها  البحرية  والوكاالت  اخملتبرية 
وتبدأ مخاطباتنا مع الدوائر الساندة 
منذ الق��اء الباخ��رة للمرس��اة في 
مياهنا األقليمي��ة مبحطة االنتظار 
حيث يبدأ وكي��ل الباخرة مبخاطبة 
موانئنا عبر الوكاالت البحرية ويحدد 
لن��ا فيها نوع البضاعة ومن ثم يتم 

دخول الباخرة بعد تخصيص مرشد 
بح��ري لها  ونحن به��ذه املعلومات 
نقوم بتحديد مكان رسوها وننتظر 
بعده��ا نتائج الفحوص��ات اخملتبرية 
واملوافق��ات األصولي��ة األخ��رى من 
الدوائ��ر الس��اندة ذات العالقة التي 
تعم��ل بضوابط وتعليم��ات خاصة 
به��ا ووفقا للقانون ونح��ن كموانئ 
الت��ي  بالتفاصي��ل  اب��دا  النتدخ��ل 
تتعام��ل به��ا ه��ذه الدوائ��ر فه��ي 
مس��ؤولة مس��ؤولية مباش��رة عن 
بتطبي��ق  بدأن��ا  وق��د  تخصصه��ا 
النظ��ام االكترون��ي ف��ي مين��اء ام 
قص��ر اجلنوب��ي وان موان��ئ الع��راق 
من الش��ركات الكبرى في املنطقة 

والتي تصنف من اجليل الثالث حيث 
تصلها السفن الكبيرة والتي عززت 
بذل��ك أالي��رادات املتحققة س��نويا 
وحتظى ش��ركتنا مبتابعة يومية من 
الكابنت كاظم فنجان احلمامي وزير 
النقل لألرتقاء مبهامها بشكل أكبر 

مما هي عليه اآلن .

هذا تخصص موانئنا
املينائي��ون في  املتحدث��ون  وتن��اوب 
توضيح مهام موانئهم في أم قصر 
و خ��ور الزبي��ر وأب��ي فل��وس اضافة 
الى  مدير التش��غيل املش��ترك في 
الشركة وقد اش��اروا في أحاديثهم 
ال��ى ان الدوائر املعني��ة عند تكتمل 

كالكم��ارك  لديه��ا  األج��راءات 
والصح��ة والبيئ��ة والزراع��ة يت��م 
اخراج البضاعة الى خارج امليناء من 
خ��الل بوابة ذلك املين��اء وهي حتمل 
ليتس��نى  االصولي��ة  اوراقه��ا  كل 
له��ا التوجه الى امل��كان الذي يريده 
هن��اك  ان  ال��ى  واك��دوا  املس��تورد 
عملي��ات خزن للبضائ��ع في اماكن 
خاص��ة ف��ي اي مين��اء م��ن موانئنا 
ونق��وم بأع��الم ومخاطب��ة اجله��ة 
البضاعة  بنوع  املس��توردة ش��هريا 
اخملزونة لتقوم بتس��لمها من امليناء 
وأحيان��ا تطول مدة تس��لمها لعدة 
اشهر والمنلك وس��يلة غير اخملاطبة 
ومن ث��م تقوم الدوائ��ر ذات العالقة 

بأجراءاته��ا ح��ول البضاع��ة الت��ي 
تطول مدة وجودها في اماكن اخلزن 
قان��ون وضوابط  ولديها  باألرصف��ة 
ف��ي الطريق��ة املناس��بة للتعامل 
مع البضاعة اخملزون��ة وبهذا الكالم 
توضح��ت اعم��ال موانئن��ا واعمال 
الدوائر الساندة ونريد بهذا ان نخرج 
موانئن��ا من دائرة االتهام و أن املوانئ 
العراقية غير مس��ؤولة عن االخبار 
التي تتناقلها وسائل اإلعالم ومواقع 
التواص��ل االجتماعي عن االتهامات 
الكيدي��ة والت��ي يراد منها تش��ويه 
العراقي��ة  واملوان��ئ  ال��وزارة  عم��ل 
والتحدث عن اشياء العالقة لشركة 

موانئ العراق بها ابدا .

مسؤولياتنا محددة وهناك دوائر أخرى تتعامل مع البضائع الواردة

شارك في المؤتمر 
الذي عقدته الشركة  
في موقعها بمنطقة 

المعقل وحضره مراسلو 
الصحف والقنوات 

الفضائية ووكاالت 
األنباء  واإلذاعات 

للتعريف بأهم انجازات 
الشركة ومسؤولياتها 

في الجوانب المينائية 
المتعددة ودورها في 
دعم االقتصاد الوطني 

كونها الرافد الثاني في 
دعم ميزانية الدولة

جانب من املؤمتر الصحفي للشركة العامة ملوانئ العراق

وزير التعليم يبحث 
افتتاح فرع للجامعة 
التقنية الماليزية 

الكهرباء تكشف نصف 
مستهلكي الطاقة في 

ذي قار بال مقاييس

وزيرة الصحة تبحث 
مع اليونسيف سبل 

التعاون المشترك 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بح��ث وزير التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 
الدكتور عبد الرزاق العيسى اخلميس مع رئيس 
اجلامعة التقنية املاليزية روزالي امكانية افتتاح 

فرع للجامعة في العراق .
وق��ال وزير التعلي��م العالي الدكتور العيس��ى 
خالل اللقاء إن وزارة التعليم تعمل على االرتقاء 
بواق��ع التعليم التقني في الع��راق عبر حتديث 
مناهجه النظري��ة والتطبيقية من اجل إعداد 
م��الكات فنية ملواءمة حاجة س��وق العمل في 

التخصصات الدقيقة والنادرة .
ورح��ب وزي��ر التعلي��م العالي برغب��ة اجلامعة 
التقنية املاليزية بفتح فرع لها في العراق كونه 
سيش��كل منطلقا جديدا ملسارات التعاون مع 
اجلامعات التقنية العراقية عبر تطوير املالكات 

التدريسية .

ذي قار ـ الصباح الجديد:
ان اكث��ر م��ن نص��ف  وزارة الكهرب��اء  أك��دت 
مس��تهلكي الطاقة الكهربائية في محافظة 
 ، مقايي��س  دون  م��ن  يس��تهلكونها  ق��ار  ذي 
يضاف اليه��م )210 ( االف، الميتلكون مقاييس 
ويس��تهلكون الطاقة من دون اجور ويس��رفون 

في استهالكها.
واضاف��ت ال��وزارة في بي��ان اطلع��ت » الصباح 
اجلدي��د« عل��ى نس��خة من��ه وان معظ��م من 
يعترض على هذا املشروع من املستهلكني غير 
النظاميني والذين يسرفون باالستهالك ويهدرون 
بالطاقة الكهربائية من دون ان يسددوا اجورها 

كونهم متجاوزين على شبكات التوزيع.
وقد اعدت الوزارة احصاءات بهذه االعداد والتي 
اكدت بان عدد مستهلكي الطاقة من اصحاب 
ال��دور واجملمع��ات الس��كنية واحمل��ال التجارية 
واملصان��ع يبل��غ )400 ( ال��ف ف��ي محافظة ذي 
قار, وان من لديهم اش��تراك نظامي )مقاييس( 
ه��م )190 ( الفا فق��ط، و)210 ( االف الميتلكون 
مقايي��س وليس لديه��م اش��تراك نظامي في 
مديرية توزيع الطاق��ة الكهربائية في احملافظة 

واقضيتها ونواحيها. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدارس��ت وزي��رة الصح��ة والبيئ��ة الدكت��ورة 
عديلة حمود حس��ني اخلميس مع شانيل هول 
مع��اون مدير منظمة األمم املتح��دة للطفولة ) 
اليونسيف ( س��بل تعزيز التعاون املشترك بني 

اجلانبني في اجملال الصحي .
واتف��ق اجلانبان خالل اللقاء عل��ى بلورة األفكار 
وال��رؤى التي مت تبادله��ا و طرحها في أطار ورقة 
عمل تتضمن قيام منظمة اليونسيف بتجهيز 
ورفد الوزارة بحاجتها من األدوية واملستحضرات 
الطبية وفقا لشروط ومعايير املنظمة الدولية 
ومبا يس��هم في دميومة وانس��يابية تلك االدوية 
املؤسس��ات   ف��ي  الطبي��ة  واملس��تحضرات 
الصحي��ة و كذل��ك حتقي��ق األم��ن الدوائ��ي و 
بأسعار اقل من أسعار املواد ذاتها التي كان يتم 
اس��تيرادها سابقا عن طريق الش��ركة العامة 

لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية .
وفي الس��ياق نفس��ه، دارت جولة م��ن احملادثات 
بني الوفد الفني للوزارة برئاس��ة الوكيل الفني 
الدكتور حازم اجلميلي ووفد منظمة اليونسيف 
من اجل اعداد ورقة العمل التي ستكون محورا 

للتعاون بني اجلانبني.
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اعلنت دائرة التخطيط واملتابعه في 
وزارة التجارة عن اس��تنفار اسطول 
نقله��ا ملناقل��ة احلنط��ه احملليه بني 
احملافظ��ات كافه واوضح��ت ابتهال 
هاش��م صابط مدي��ر ع��ام الدائرة 
واضاف��ت بانه مت االيعاز الى قس��م 
النق��ل املركزي احد اقس��ام الدائرة 
بتوجيه اقس��ام النقل في شركات 
توجيه ش��احناتهم  الوزارة بضرورة 
ال��ى مناقلة م��ادة احلنط��ه احملليه 
املتواجده في بعض احملافظات والتي 
حتتاج الى مناقل��ه اذ مت مناقلة )40( 
ال��ف ط��ن من مخم��ور ال��ى بغداد 
و)39( ال��ف طن من الطوز الى بغداد 
و)20 ( ال��ف ط��ن م��ن س��امراء الى 
بغداد و)35( الف طن من واسط الى 
البصرة وحسب اخلطه التسويقيه 
املع��ده من قب��ل الش��ركه العامه 

لتجارة احلبوب.
واش��ارت بانه مت توجيه جلان متابعه 
من قس��م النقل املرك��زي للتواجد 

في اقسام النقل للمتابعه امليدانيه 
حلركة االسطول وتس��هيل عملية 
املوضوعه  اخلطه  الس��ير وحس��ب 
لذلك فضال عن استمرار االسطول 
مبناقلة ال��رز الفيتنامي من ميناء ام 

قصر الى باقي احملافظات.
على صعيد متصل اعلنت الشركة 
العام��ة لتجارة امل��واد الغذائية في 
وزارة التج��ارة ع��ن قي��ام اس��طول 
نقلها بايصال كميات من الس��كر 
وزيت الطعام ال��ى محافظة االنبار 
ومخازن بازواي��ا في املوصل لتجهيز 
املواطنني في تل��ك املناطق باحلصة 

التموينية .
وق��ال مدير عام الش��ركة املهندس 
قاس��م حمود منصور واضاف ان 30 
شاحنة من اس��طول نقل الشركة 
احململة مبادتي السكر وزيت الطعام 
وصل��ت الى مخ��ازن الش��ركة في 
محافظ��ة ص��الح الدي��ن م��ن اجل 
نقله��ا وتفريغها في مخ��ازن بازوايا 
للمواطنني  املوصل لتجهيزه��ا  في 

ضمن مفردات البطاقة التموينية.
واضاف املدير العام ان أسطول النقل 

الش��ركة قام ايضا بتحميل مادتي 
الس��كر وزي��ت الطعام م��ن مخازن 
الدب��اش ال��ى محافظ��ة االنبار من 
اجل جتهيز املناطق واألقضية احملررة 
حديثا من عصابات داعش اإلرهابية 
مبينا انه مت تش��كيل جلان مشتركة 
من قس��م الرقابة والتدقيق وقسم 
الش��حن والنقل ملرافقة السائقني 
لغرض متابعة عملية حتميل وتفريغ 
املواد الغذائية وتس��هيل اإلجراءات 
عند مرور الش��احنات ف��ي الذهاب 
واالي��اب من بغداد وال��ى محافظات 
الع��راق كم��ا مت التوجي��ه بض��رورة 
متابعة وصيانة الشاحنات وإدامتها 
وتذليل الصعاب ومعاجلة املشكالت 
الس��ائقني  عم��ل  تواج��ه  الت��ي 

عندالتحميل والتفريغ.
ولف��ت املدير العام الى ان اس��طول 
نق��ل الش��ركة س��اهم ايض��ا في 
حتمي��ل م��ادة احلنط��ة من س��ايلو 
ف��ي محافظة  وتفريغه��ا  واس��ط 
البصرة ومناقلة مادة الرز من ميناء 

ام قصر الى بغداد. 
الى ذل��ك حث��ت الش��ركة العامة 

لتصني��ع احلبوب ف��ي وزارة التجارة 
الية جتهيز العوائل النازحة املتواجدة 
في محافظة كربالء املقدس��ة مبادة 

الطحني ونسب التجهيز
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
طه ياس��ني عباس خالل استقباله 
ملدي��ر ف��رع الش��ركة ف��ي كرب��الء 
اللق��اء  ان��ه ج��رى خ��الل  واض��اف 
املعتم��دة ف��ي  االلي��ات  مناقش��ة 
االنت��اج والتجهيز مبطاحن احملافظة 
ونس��ب االجناز املتحققة من اخلطة 
النس��ب  فضالع��ن  التس��ويقية 
املتحققة في جتهيز املناطق التابعة 

حملافظة كربالء من احلصة الثامنة.
واش��ار املدير العام ال��ى انه مت خالل 
اللقاء التش��دد على ضرورة تكثيف 
اجله��د الرقابي��ة من اج��ل لالطالع 
على نوعية الطحني املنتج ومتابعة 
الت��زام املطاحن بانت��اج طحني جيد 
 ، املعتم��دة  للمواصف��ات  مطاب��ق 
مضيفا ان فرع الش��ركة في كربالء 
انه��ى جتهيز الكمية املقررة لصالح 
محافظ��ة االنبار والت��ي مت تكليف 
مطاحن محافظة كربالء بانتاجها.

تقرير

التجارة تستنفر أسطولها لمناقلة الحنطة المحلية بين المحافظات
لتجهيز المواطنين بحصتها من هذه المادة  

ناقالت احلنطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
العام��ة  الش��ركة  اطلق��ت 
لالتصاالت احدى تش��كيالت وزارة 
االتصاالت اخلميس خدمة القنوات 
املش��فرة الكثر من 50 قناة ضمن 
باق��ة قن��وات ) OSN ( الرياضي��ة 
والوثائقية واالفالم بدقة متناهية 
بتقنية  HD 1080 وباسعار رمزية 
االش��تراك  اج��ور  ضم��ن  تك��ون 
الش��هري خلدم��ة االنترن��ت ف��ي 
مشاريع ش��بكات النفاذ الضوئي 
التي مت اطالق خدماتها مؤخرا في 
مناط��ق الطالبية وح��ي الطاقة 

والتربية والبنوك في الرصافة.
وق��ال مدير ع��ام ورئي��س مجلس 
ادارة الش��ركة العامة لالتصاالت 

الدكت��ور ناظم لفتة خش��جوري 
ان الش��ركة عملت على حتس��ني 
االتص��االت  خدم��ات  وتطوي��ر 
واالنترن��ت ف��ي مش��اريع النف��اذ 
الضوئي للمن��ازل التي مت اطالقها 
للعم��ل ف��ي بغ��داد وع��دد م��ن 
متط��ورة  بتقني��ات  احملافظ��ات 
وباسعار تنافس��ية واضاف نعمل 
بش��كل حثيث لتحسني اخلدمات 
وتخفيض االسعار للتخفيف عن 
كاه��ل املواطن العراق��ي والعمل 
على حتس��ني االداء العام ملشاريع 

النفاذ الضوئي.
وفي الس��ياق ذات��ه اوضحت رفل 
هش��ام مس��ؤولة مركز املبيعات 
الرئيس التابع لشركة ) IQ ( احدى 

شركاء الشركة العامة لالتصاالت 
ان الس��عر الكل��ي لنص��ب اخلط 
الضوئي للمشتركني يبلغ 55 الف 
دينار فقط يش��مل 35 الفا سعر 
 ONT ( جه��از الش��بكة الضوئية
( الذي يزود به املش��ترك وعش��رة 
االف س��عر تفعيل خ��ط الهاتف 
االرضي واملكون من س��بعة ارقام 
تب��دأ بالرق��م 887 وعش��رة االف 
دين��ار اج��ور النص��ب ، كم��ا يتم 
منح املش��ترك رقم هاتف مكون 
من س��بعة ارقام يق��وم بتعبئته 
ببطاقة مسبقة الدفع ،اما اسعار 
االشتراك خلدمة االنترنت فتتراوح 
بني 30 الفا لغاي��ة 120 الف دينار 

وحسب رغبة املشترك.

بغداد ـ الصباح الجديد 
اعلن��ت الش��ركة العام��ة لتجارة 
احلبوب في وزارة التجارة امس االحد 
عن اس��تمرارها بتجهي��ز املطاحن 
في كركوك وصالح الدين والنجف 
بخلط��ات احلبوب النت��اج الطحني 
امل��وزع ضم��ن مف��ردات البطاق��ة 

التموينية .
واوضح مدير عام الشركة املهندس 
هيثم اخلشالي ان فرع الشركة في 
محافظ��ة كركوك جه��ز مطاحن 
و744  الف��ا   11 احملافظ��ة بكمي��ة 
طنا م��ن اجمالي الكمي��ة املقررة 
والبالغ��ة 17 الفا و713 طنا اضافة 
ال��ى قي��ام ف��رع النج��ف بتجهيز 
املطاح��ن باحلبوب وبكمي��ة ) 187( 

الفا و620 طنا وتسلم الشلب من 
الفالح��ني واملزارع��ني حي��ث بلغت 
الكميات املتس��لمة 47 الفا و980 
طنا ش��لب عنبر وكذلك قيام فرع 
ص��الح الدي��ن بتجهي��ز املطاح��ن 
و797 طن��ا م��ن  )8( االف  بكمي��ة 
مجم��وع الكمي��ة اخملصص��ة من 
خلط��ات احلنطة والبالغة كميتها 
وكذل��ك  طن��ا  و378  الف��ا   )12(
الشاحنات  بتسلم  الفرع  استمرار 
احململ��ة بالرز حيث مت تس��لم )718( 
طنا من الرز الفيتنامي و)400( طن 

من الرز االرجنتيني .
م��ن جانب اخر اش��ار املدي��ر العام 
ال��ى مواصلة س��ايلو خ��ان ضاري 
تسلم وتفريغ كميات احلنطة والرز 

املستوردة والواردة للبالد عبر ميناء 
ام قص��ر لدع��م وتام��ني مف��ردات 
البطاقة التموينية حيث مت تسلم 
باحلنط��ة  محمل��ة  ش��احنات   4
االسترالية والبالغة حمولتها )369( 
الفا و142 طنا محولة من ميناء ام 
قصر وكذلك تس��لم 4 ش��احنات 
محملة بالرز واردة من ميناء ام قصر 
توزع��ت ب��ني 3 ش��احنات محملة 
بالرز الفيتنامي وبكمية )360( الفا 
و120 طنا وس��يارة محملة بكمية 
)85( الف��ا و639 طن��ا رز ارجنتين��ي 
اما في س��ايلو خان بني سعد فقد 
مت تسلم 4 ش��احنات محملة بالرز 
املس��تورد بكمية بلغت )155( الفا 

و397 طنا .

»االتصاالت » تطلق خدمة القنوات 
المشفرة بأسعار رمزية

تجهيز مطاحن كركوك وصالح الدين 
والنجف بخلطات الحبوب 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن��ت وزارة التعلي��م العال��ي 
والبحث العلمي أسماء املقبولني 
على قناة املتميزين في اجلامعات 

للسنة الدراسية 2017/2018 .
وق��ال املتحدث الرس��مي للوزارة 
الدكتور حيدر العبودي،  إن الوزارة 

أص��درت قوائ��م ب���200 موظف 
من ش��تى ال��وزارات والدوائر غير 
املرتبطة بوزارة من حملة شهادة 
الدبل��وم التقن��ي املقبول��ني في 
باجلامعات  الصباحية  الدراس��ة 
 2018  /2017 الدراس��ية  للسنة 
، مضيفا ان��ه ميكن االطالع على 

أس��ماء الطلب��ة املقبول��ني في 
اجلامع��ات عل��ى موق��ع البوابة 
االلكتروني��ة لدائ��رة الدراس��ات 
ف��ي  واملتابع��ة  والتخطي��ط 
وزارة التعلي��م العال��ي والبحث 

العلمي.
عل��ى صعيد متصل أعلنت وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي، 
نتائ��ج القب��ول لطلب��ة ال 10% 
االوائ��ل من خريج��ي املعاهد في 
الصباحية  الدراس��تني  الكليات 

واملسائية.
وق��ال الدكت��ور العب��ودي ، إنه مت 
قب��ول 1151 طالبا م��ن ال� 10% 

االوائ��ل، م��ن خريج��ي املعاه��د 
للعام الدراس��ي 2016/2017 في 
الصباحية  للدراس��ة  الكلي��ات 
وفي األقسام القريبة او املناظرة 
الختصاصه��م الدقي��ق للع��ام 

الدراسي 2017/ 2018.
أنه  الرس��مي  املتحدث  وأض��اف 

مت قب��ول 93 طالب��ا م��ن خريجي 
املعاه��د للعام الدراس��ي 2016/ 
ف��ي  االوائ��ل،  ال���10%   ،2017
املس��ائية  للدراس��ة  الكلي��ات 
وفي األقسام القريبة أو املناظرة 
الختصاصه��م الدقي��ق للع��ام 

الدراسي احلالي.

التعليم تعلن اسماء المقبولين على قناة المتميزين في الجامعات للعام الدراسي الحالي



5تقارير محلية االثنني 11 كانون األول 2017 العدد )3835(

Mon. 11 Dec . 2017 issue )3835(

متابعة الصباح الجديد:

بالتنس��يق مع اللجن��ة الدولية 
للصلي��ب األحم��ر، اقام��ت دائرة 
حماي��ة امل��رأة ف��ي وزارة العم��ل 
ورش��ة  االجتماعي��ة  والش��ؤون 
ع��ن  املعي��ل  لفاق��دات  عم��ل 
املشاريع الصغيرة املدرة للدخل. 
وترأس��ت الورش��ة التي حضرها 
ع��دد م��ن أعض��اء اللجن��ة و25 
ارمل��ة، الدكتورة عطور حس��ني 
املوس��وي مدير عام الدائرة والتي 
قالت:« اش��تملت الورش��ة على 
تعريف باملشاريع الصغيرة املدرة 
للدخل م��ن قبل املدرب��ني الذين 
اوضحوا ان أياً من هذه املش��اريع  
ميكن  املرأة املتوفى زوجها بسبب 
احلرب او املفقود او احملتجز ان جتني 
املال وتغط��ي احتياجات العائلة 
وس��تعمل اللجنة الدولية على 
تزويدها بامل��واد واالدوات املطلوبة 
املش��روع  الت��ي حتتاجها إلطالق 

التجاري الصغير ». 
واوضح��ت املوس��وي ان املدرب��ني 
في الورش��ة بينوا انواع املشاريع 
ومنه��ا )اخلياطة، ومح��ل بقالة، 
للس��يدات،  حالق��ة  وصال��ون 
والطبخ، والندافة، وتربية االغنام، 
ومش��اريع  املنزلي��ة(  والداللي��ة 
اخرى، مش��يرين الى الفئات التي 
ميك��ن ان تقدم على املش��روع ك� 
)االرام��ل، وزوجة املفق��ود، وزوجة 
احملتجز او املسجون ألكثر من عام، 

وفاقدات املعيل، واملطلقات(. 
وبينت انه مت التحدث عن املعايير 
التي يجب ان تتوفر في املتقدمات 
على املش��روع، اذ يج��ب ان تكون 
املتقدمة فوق سن الثامنة عشرة، 
وان تك��ون مس��ؤولة ع��ن اعالة 
عائلتها والوحيدة املس��ؤولة عن 
توفير دخل العائلة، وكذلك وجود 
دافع إلطالق مشروع صغير وبيان 
املش��روع  املطلوبة الدارة  اخلب��رة 
املش��روع  يك��ون  وان  بنفس��ها، 

املتقدمة  ضمن منطقة س��كن 
م��ع وج��ود زبائ��ن ف��ي املنطقة 

نفسها. 
ان  بالق��ول  املوس��وي  وتابع��ت 
اللجنة الدولية للصليب االحمر 
ستجري زيارات ميدانية مستمرة 
لكل مشروع وبانتظام خالل مدة 
اقصاه��ا س��تة اش��هر وتعطى 
االولي��ة للعائ��الت االكث��ر فقرا، 
الفت��ة الى اختيار )17( مش��روعا 
مقدما من قبل االرامل ممن تنطبق 
عليهن الشروط  املطلوبة ، وفيما 
يخص آلية التقدمي على املشاريع 
فقد اش��ارت املوس��وي ال��ى انه 
يج��ب عل��ى املتقدم��ة احض��ار 
عرض لتقييم��ه من قبل اللجنة 

الدولي��ة لفه��م الظ��روف التي 
ميكن من خاللها اطالق املش��روع 
بدعم م��ن اللجنة الدولية، وبعد 
العرض التقدميي، س��يطلب من 
املتقدمة ملء اس��تمارة التقدمي 
تذك��ر فيها ما حتتاج��ه من اجل 
اط��الق املش��روع الصغير)امل��واد، 
واالدوات( وعل��ى املتقدم��ة ايضا 
تزويد اللجن��ة الدولية مبعلومات 
ع��ن املبالغ املتوقع كس��بها من 
املشروع ونوعية النفقات التي من 
خاللها ميكن ادارة املش��روع، وفي 
حال مت��ت املوافقة عل��ى الطلب 
فس��تقوم اللجنة الدولية بزيارة 
املتقدمة الج��راء مقابلة  من��زل 
املعلومات  للتحقق م��ن  معه��ا 

املزودة في استمارة التقدمي، وعند 
اختيار املشروع ستتصل اللجنة 
باملتقدمة خالل مدة ش��هر واحد 

من الزيارة . 
تزاي��د  مش��كلة  ان  واوضح��ت 
البطال��ة ف��ي الب��الد، مش��كلة 
مجتم��ع وذل��ك لنقص��ان فرص 
العم��ل وان حلها ج��ب ان يكون 
تضامنيا بني مؤسس��ات الدولة 
ومؤسسات اجملتمع املدني ، الفتة 
ال��ى ان الدول��ة تنظ��ر باهتم��ام 
تطوي��ر  س��تراتيجية  لتفعي��ل 
القط��اع اخل��اص لك��ون القطاع 
الع��ام اصب��ح قطاع��ا مترهال ال 
يستطيع ان يستوعب البطالة او 
قوى العمل املتزايدة ، موضحا ان 

امكانياتها  الوزارة تسهم ضمن 
املتاحة في معاجلة هذه املشكلة 
م��ن خالل توفي��ر روات��ب احلماية 
الضعيفة  للفئ��ات  االجتماعية 
واعطاء دورات في اجملاالت العلمية 
واملهني��ة كاف��ة للباحث��ني ع��ن 
العمل لتعليمه��م كيفية ادارة 
املش��اريع املس��تقبلية اخلاص��ة 
به��م ومن ث��م منحه��م قروضاً 
تت��راوح بني 5 مالي��ني و25 مليون 
دين��ار ملس��اعدتهم على انش��اء 
مش��اريع صغي��رة م��درة للدخل 

لهم. 
واشارت املدير العام الى ان مراكز 
التدري��ب املهني التابع��ة للوزارة 
تستقبل الباحثني عن العمل من 

كال اجلنس��ني ف��ي دورات مهنية 
وتعليمي��ة لالعم��ار م��ن 50-15 
س��نة ، الفت��ا ال��ى ان ال��دورات 
)التكيي��ف  تتضم��ن  املهني��ة 
الس��يارات  وتصلي��ح  والتبري��د، 
والتأسيس��ات  واخلراط��ة، 
الكهربائي��ة، وصيان��ة املوباي��ل، 
واخلياط��ة والكوافير النس��ائية، 
والتأسيسات  الرجالية،  واحلالقة 
املنزلي��ة.  واالجه��زة  الصحي��ة، 
وب��ني  ال��دورات(.  م��ن  وغيره��ا 
ابراهي��م ان م��ن ح��ق اي مواطن 
يرغب بتطوير مهاراته التسجيل 
على دورة واحدة من هذه الدورات 
ومدته��ا من ش��هرين ال��ى ثالثة 

اشهر حسب االختصاص.

منحت قروضًا بين 5 - 25 مليون دينار إلنشاء مشاريع صغيرة

»العمل« توضح آلية تقديم فاقدات المعيل
 للمشاريع الممولة من قبل الصليب األحمر

المعايير التي يجب ان 
تتوفر في المتقدمات 
على المشروع هي ان 
تكون المتقدمة فوق 
سن الثامنة عشرة، 
وان تكون مسؤولة 
عن اعالة عائلتها 
والوحيدة المسؤولة 
عن توفير دخل العائلة

ورشة عمل لفاقدات املعيل

تواصل تنفيذ اعمال 
تأهيل طريق محمد 
القاسم في البصرة 

التشغيل والقروض 
تجري )25( ألف زيارة 

تفتيشية للمشاريع

البصرة ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة االعمار واالس��كان والبلديات واالش��غال 
العام��ة امس الس��بت ع��ن تواصل تنفي��ذ اعمالها 
في اع��ادة تأهيل وتطوير طريق محمد القاس��م في 
محافظة البصرة لصالح وزارة النفط / شركة نفط 

اجلنوب.
وذك��ر املركز االعالمي للوزارة ان املالكات الهندس��ية 
والفنية في شركة اشور العامة للمقاوالت االنشائية 
إحدى تشكيالت الوزارة مستمرة في تنفيذ اعمالها 
في مشروع تأهيل طريق محمد القاسم في احملافظة 

وبكلفة مليارين و800 مليون دينار .
وبني املركز االعالمي أن العمل في الطريق يتكون من 
جزءين االول بطول )٥( كم وميتد من تقاطع العسكري 
إلى جسر محمد القاسم والثاني بطول ما يقرب من 
)١١( كم وميتد من جسر محمد القاسم إلى الطريق 
الواص��ل إلى مصف��ى الش��عيبة ويتأل��ف من ثالث 
طبقات أساس بسمك ١٠سم ورابطة بسمك ٧سم 

وسطحية بسمك ٥سم .
واض��اف املرك��ز االعالم��ي ان االعم��ال ش��ملت قلع 
طبقة اإلس��فلت القدمية بالكامل مع قشط وحدل 
االرض الطبيعية وتنفيذ اعمال الدفن بالتربة احمللية 
وفرش طبقة حصى خابط لتعريض الطريق ومن ثم 
االكساء باالس��فلت ومن ضمن فقرات العمل أيضا 
تنفيذ القناطر الكونكريتي��ة عدد ٣ وعبرات انبوبية 
فضالً ع��ن األعم��ال الكهربائية الت��ي ضمت نصب 
مح��والت كهربائية وأعمدة اإلنارة للطريق مع جميع 

مستلزماتها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اج��رت جل��ان التفتيش التابع��ة لدائرة التش��غيل 
والقروض ف��ي وزارة العمل والش��ؤون االجتماعية 
)24349( زي��ارة ميداني��ة للمش��اريع ف��ي بغ��داد 

واحملافظات للشهور العشرة املنصرمة . 
واوضح مدير عام الدائرة املهندس عمار عبد الواحد 
ان الزيارات اسفرت عن توجيه )2542( تنبيهاً، و)111( 
إنذارا فضال عن احالة )326( مش��روعا الى محاكم 
العمل ، مضيفا ان عدد اللجان التفتيشية التابعة 
للدائ��رة تبل��غ )60( جلنة، تض��م )96( مفتش عمل، 
مبش��اركة )38( ممثال عن نقاب��ة العمال في الزيارات 
و)15( ممث��ال عن احتاد الصناعات العراقي، و)13( ممثال 
عن دائرة الس��المة املهني��ة. وبني عب��د الواحد ان 
الزي��ارات امليدانية ملواقع العمل في القطاع اخلاص 
جت��ري لغرض ضب��ط اخملالف��ات لدى ارب��اب العمل 
وحف��ظ حق��وق العاملني في املش��اريع وفق قانون 
العم��ل رقم 71 لعام 1987، مش��يرا ال��ى ان املادة 
)130( اوالً الزم��ت ق��وى االمن الداخلي والش��رطة 
بتلبي��ة طلب جل��ان تفتيش العم��ل مبؤازرتهم في 

اثناء قيامهم مبهامهم.

التربية: التعليم 
توافق على فتح بوابة 
التقديم لطلبة نينوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
اك��د وزير التربية الدكتور محم��د اقبال الصيدلي 
الس��بت على أهمية تأم��ني قبول طلب��ة املناطق 
احمل��ررة في اجلامعات العراقية وبأس��رع وقت ممكن ، 

وذلك تقديراً جلهودهم التي يجب ان ال تضيع .
وأض��اف وزي��ر التربي��ة في بي��ان صدر ع��ن مكتبه 
اإلعالمي اخل��اص اطلعت » الصب��اح اجلديد« على 
نس��خة منه  انه ناقش ه��ذا املوضوع ضمن لقائه 
وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق العيسى ، 
مبيناً املوافقة على فتح وزارة التعليم بوابة لقبول 

طلبة نينوى خالل اليومني املقبلني . 
وأش��ار البيان إلى إن وزارة التربية تولي ملف طلبة 
املناط��ق احمل��ررة اهتماماً خاص��اً ، تقدي��راً للجهد 
الكبير الذي بذلوه من أجل االستمرار في دراستهم 
، الفت��ا الى ان تأمني القبول لهم في جامعاتنا متثل 
املكافأة الالئقة بهم على مواجهة حمالت اإلرهاب 

والعنف األعمى برسالة العلم والنور . 

بغداد - زينب الحسني: 

اك��دت دائرة صحة بغ��داد الرصافة على 
اهمية تق��دمي اخلدمات واملعينات الطبية 
الى جرحى احلش��د الشعبي مجاناً، فيما 
نظمت الدائرة وبالتعاون والتنس��يق مع 
وزارة اإلعمار واإلس��كان/ دائرة اإلس��كان 
حمل��ة للتبرع بالدم دعم��اً جلرحى قواتنا 

املسلحة البطلة وحشدنا املقدس.
وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة 
الدكتور عبد الغني س��عدون الس��اعدي 
ان جمي��ع اخلدمات الطبي��ة املقدمة في 
مج��ال االط��راف الصناعية م��ن أطراف 
مس��اند وكراس��ي ومعينات طبية بنحو 
مجان��ي ال��ى جرحى احلش��د الش��عبي 

املقدس والقوات االمنية. 
واض��اف املدير الع��ام خالل اللق��اء الذي 
عق��ده مع الدكتور محمد عبد زايد مدير 
مرك��ز بغ��داد لألط��راف الصناعي��ة اننا 
نعمل على تقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
والصحية الى جرحى احلش��د الش��عبي 

والقوات االمنية.

فيما اشار مدير املركز الى ان، املركز يصنع 
ش��هرياً بح��دود 50-60 طرف��ا صناعيا ، 
فض��اًل عن تش��كيل جلنة مش��تركة بني 
املرك��ز ومنظم��ة الصلي��ب االحمر حول 
مش��اريع الكس��ب الصغي��ر لع��دد من 
املعوقني والذي يهدف الى حتسني الوضع 
املادي للمعوق��ني الذين منعتهم االعاقة 

من ممارسة اعمالهم اليومية.  
من جانب اخر نظم��ت دائرة صحة بغداد 
الرصاف��ة بالتعاون والتنس��يق م��ع وزارة 
اإلعمار واإلس��كان/ دائرة اإلسكان حملة 
للتبرع بالدم دعما جلرحى قواتنا املسلحة 
البطلة وحشدنا الشعبي املقدس وحتت 

شعار )دمانا توحدنا ( 
وق��ال الدكتور كرمي بهار نده مدير قس��م 
العمليات الطبية ان احلملة جاءت برعاية 
مدير ع��ام دائرة صحة بغداد/ الرصافة، اذ 
ش��ملت احلملة مدير عام دائرة اإلسكان 

ورؤساء االقسام واملوظفني واملوظفات.
 وبني ان هذه احلملة متثل مبادرة انس��انية 
ووطنية ، وتأتي ضم��ن العمل التطوعي 
في دعم مؤسسات الدولة ألبناء القوات 
االمنية وابطال احلش��د الشعبي املقدس 
الذين سطروا اروع املالحم والبطوالت في 

كسر شوكة  االرهاب الداعشي البغيض 
كي يس��ود االمن واالمان ف��ي ربوع وطننا 
العزيز وتستمر احلياة الكرمية ، إضافة الى 
تكريس ثقافة العمل التطوعي االنساني 
، ودعم  القوات االمنية وفصائل احلش��د 
الشعبي واجب وطني وانساني يقع على 
عات��ق اجلميع ، ال س��يما انه��م يعملون 
م��ن اجل حماي��ة املقدس��ات ودحر فلول 
االرهاب التي حتاول متزيق النسيج الوطني 
، والق��وات األمني��ة البطل��ة م��ن خ�الل 
تبرعهم بالدم ، اذ س��جلت احلملة التبرع 

بأكثر من )100( قنينة دم .
وحت��دث نده  قائالً ان هذه احلملة ليس��ت 
االول��ى ولن تك��ون االخيرة لك��ون صحة 
بغ��داد الرصافة س��بق ان نظمت العديد 
م��ن احلم��الت املماثلة ملس��اعدة اجلرحى 
واملصابني من جراء العمليات العسكرية 
في س��احات املعارك الذين يتعرضون الى 
اعم��ال ارهابية من قب��ل عصابات داعش 

االجرامية.
من جانب اخر ناقش الس��اعدي مع مدير 
مستش��فى ابن الهيثم للعيون الدكتور 
عمار فؤاد عيس��ى تقليل مواعيد انتظار 
العملي��ات ، مبينا ان ه��دف الدائرة تقدمي 

اخلدم��ات الطبي��ة ال��ى املواطن��ني م��ن 
خالل تقلي��ل مواعيد العملي��ات وجتهيز 
الطبي��ة  اجه��زة  بأح��دث  املستش��فى 
والصحية الى املواطنني ، مش��يرا الى ان 
الدائرة تدعم عمل املؤسس��ات الصحية 
ب��كل االمكاني��ات املادية واللوجس��تية 
من اج��ل االرتق��اء باخلدم��ة الطبية الى 

املريض. 
م��ن جانبه أوض��ح مدير املستش��فى ان 
ش��هر تش��رين الثاني ش��هد أجرى أكثر 
من )200( عملية قص للسائل الزجاجي، 
مش��يراً ان هذا النوع م��ن العمليات يعد 
من أصع��ب العمليات واكثره��ا تعقيداً 
في طب وجراحة العيون ، مش��يرا الى ان 
املستش��فى ينفرد في اجراء ه��ذا النوع 
من العمليات املعقدة اذ حقق نسب جناح 
كبي��رة جاءت ثم��رة اجلهود االس��تثنائية 
لعمل مالكاتها بجانب الرعاية واالهتمام 
اخلاص الذي اولت��ه وزارة الصحة والبيئة 
ودائرة صحة بغداد الرصافة للمستشفى 
من خالل رفده باملالكات الطبية والصحية 
الكفؤة وجتهيزها بأحدث االجهزة الطبية 
واملتطورة في طب العيون ومن مناش��ىء 

عاملية رصينة.

تقديم مواعيد إجراء عمليات العيون في » ابن الهيثم » 
تقرير

صحة الرصافة: تقديم أفضل الخدمات الطبية للمقاتلين مجانًا 

وزيرة الصحة تطلع على اخلدمات املقدمة جلرحى القوات االمنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختتمت وزارة الزراعة امس السبت 
انش��طة مؤمترها العلمي العاشر 
للبح��وث الزراعي��ة حت��ت ش��عار ) 
لالمن  العلم��ي طريقن��ا  البح��ث 
الغذائي( ، بحض��ور الوكيل الفني 
الدكت��ور مه��دي ضم��د  لل��وزارة 
القيس��ي وعدد من املدراء العامني 
واخلب��راء والباحث��ني واملتخصصني 

في الشأن الزراعي واملسؤولني. 
وجرى خالل الي��وم اخلتامي للمؤمتر 
عقد عدد من اجللس��ات النقاشية 
لعرض ومناقشة عدد من البحوث 
العلمية للباحثني املشاركني منها 
محور الثروة احليوانية واألس��ماك، 
الزراعية، ومحور  ومحور احملاصي��ل 
االقتصاد واإلرش��اد، ومحور بحوث 

البستنة.
والق��ى الوكي��ل الفن��ي الدكت��ور 
مهدي ضمد القيسي كلمة اخلتام 
أكد خاللها على أهمية هذا املؤمتر 
بوصف��ه تظاه��رة علمي��ة ونتاجا 

بحثي��ا لباحثي ال��وزارة وال��وزارات 
االخرى، مذكرا بأن وزارة الزراعة على 
الباحثني  دائم الستقبال  استعداد 
وطلب��ة الدراس��ات العلي��ا واالراء 
واألفكار التي من شانها ان تسهم 

في تطوير القطاع الزراعي.
واختت��م املؤمتر بتوزيع الش��هادات 
التقديري��ة للباحث��ني املش��اركني 
املتمي��زة، وخ��رج بعدة  والبح��وث 
دائ��رة  تكلي��ف  منه��ا  توصي��ات 
البح��وث الزراعية بتبن��ي البحوث 
العلمي��ة ذات اجل��دوى االقتصادية 
من قبل القطاع اخل��اص، والتأكيد 
على التنس��يق مع كلي��ة الزراعة 
البحوث  وغيرها العتماد  والبيطرة 
في الدراسات العليا ، ودعم الوزارة 
للبحوث املتعلقة بامللوحة وشحة 
املياه للمحاصيل االس��تراتيجية ، 
نظرا لش��حة املياه ينبغي اعتماد 
لتحم��ل  احلديث��ة  ال��ري  تقان��ات 
اجه��اد امللوح��ة واجلف��اف، واالجتاه 
الزراع��ة  اُس��لوب  نح��و  احلدي��ث 

مع  بالتعاون  واحلديثة  املس��تدامة 
املنظمات الدولية واملراكز البحثية 
للدراسات، عقد املؤمتر العلمي كل 

ثالث سنوات. 
وكان وزي��ر الزراع��ة ق��د اكد خالل 
كلمة االفتتاح على اهمية البحث 
العلمي في تطوير القطاع الزراعي 
بش��قيه النبات��ي واحليواني وتوفير 
س��لة الغ��ذاء للمواط��ن العراقي، 
مس��تعرضا س��يادته اهم اجنازات 

الوزارة خالل االعوام املاضية .
واكد الوزير على استمرار الوزارة في 
تنظيم املؤمترات العلمية والبحثية 
وانشاء املشاريع والبرامج البحثية 
والعلمية م��ن اجل تطوير القطاع 
الزراع��ي، وتقدمي الدع��م للباحثني 
والفالحني واملزارع��ني ومربي الثروة 
احليوانية، والعمل عل��ى زيادة غلة 
ال��دومن دعم��ا لالقتص��اد الوطني، 
ش��اكرا س��يادته جمي��ع الباحثني 
واخملتص��ني املش��اركني ف��ي املؤمتر 

واجلهات الداعمة والساندة له.

ناصر عبد ويس*
اعدت الش��ركة العام��ة لصناعة 
االس��مدة اجلنوبية احدى شركات 
خط��ة  واملع��ادن  الصناع��ة  وزارة 
تدريبي��ة  متكامل��ة ف��ي مجاالت 
ع��دة  م��ن خ��الل اقامتها ل��دورة 
تدريبية متخصصة وورش��ة عمل 
في مج��االت االنت��اج وادارة اجلودة 
مبش��اركة  اكثر من )50( منتس��با 
ال��وزارة  ش��ركات   م��الكات  م��ن 
لرفده��م  باخلبرات اجلديدة اخلاصة 
بالعم��ل على اخلط��وط االنتاجية 

واملعدات واالجهزة في معاملها.
وذكر مدير مركز االعالم والعالقات 
العام��ة ف��ي مق��ر ال��وزارة عب��د 
الواحد علوان الشمري بأن صناعة 
االس��مدة حت��رص بأس��تمرار على 
اضاف��ة خب��رات جدي��دة ملالكاتها 
وادخال التقنيات احلديثة لعملهم 
ورفع مس��تواهم وحتس��ني االنتاج 
السيما وانها متتلك من االمكانيات 
الفاعل��ة  والهندس��ية  الفني��ة 

الش��ركة  ان  مبين��ا    ، واملهم��ة 
نظم��ت دورة تدريبي��ة للم��الكات 
الفنية حول منظومات الس��يطرة 
احلديثة )التحكم املنطقي املبرمج 
PLc  ( ف��ي مجم��ع  وزارة العل��وم 
والتنسيق  بالتعاون  والتكنولوجيا 
مع الهيئة العامة للبحث والتطوير 
احدى  ال��زوراء  الصناعي وش��ركة 
تش��كيالت وزارة الصناعة واملعادن 
ته��دف الى رف��ع كف��اءة املالكات 
العامل��ة ف��ي الصيان��ة واالنت��اج 
الس��يما ف��ي مج��ال منظوم��ات 
الس��يطرة في املصان��ع االنتاجية 
، مبين��ا بان��ه مت اس��تعمال احدث 
للتعريف  والبرامجي��ات  التقنيات 
مباهية وطرق العمل على منظومة 
)PLc( والت��ي مت انتاجه��ا م��ن قبل 
شركة )sieMens( العاملية ، الفتا  
الى ان هذة الدورة لها اهمية كبيرة 
ملا حتوي��ه من معلومات قيمة وهي 
ليس��ت االولى م��ن نوعها حيث مت 
اقامة ع��دة دورات اخرى في مجال 

 )PLc( التحكم املنطق��ي املبرمج
ونظام السيطرة وجمع املعلومات 
االش��رافي )scADA و PLc( وتع��د 

من املنظومات احلديثة واملتطورة.
م��ن جانب اخ��ر ذكر الش��مري بان 
الشركة اقامت ورشة عمل جملاميع 
فرق التدقي��ق الداخلي لغرض رفع 
كفاءة املدققني الداخليني من خالل 
اس��تعراض متطلب��ات املواصف��ة 
القياس��ية الدولي��ة  9001-2015 
التطبي��ق  عل��ى  والتع��رف    iso
الداخلي  التدقيق  العملي الج��راء 
عل��ى وفق خطة مدروس��ة ومعدة 
مس��بقا له��ذا الغ��رض والتهيئة 
لالنتقال بنظام ادارة اجلودة بحسب 
املواصفة اجلدي��دة بهدف احلصول 
عل شهادة اجلودة العاملية، مؤكدا 
بان هذه اخلطة له��ا اهمية كبيرة  
كونها تس��هم في تطوير وحتديث 
ل��دى  واالمكاني��ات  املعلوم��ات 
الفنيني واالداريني في الشركة.               
*اعالم الصناعة  

اختتام المؤتمر العلمي
 العاشر للبحوث الزراعية

»األسمدة الجنوبية« تنّفذ برامج  
تدريبية للنهوض بالواقع اإلنتاجي 



لندن ـ وكاالت :

أّكد وزي��ر البيئ��ة البريطاني، مايكل 
س��يدلون  البريطاني��ن  أّن  غ��وف، 
بأصواتهم على اتفاق االحتاد األوروبي 
خل��روج بريطانيا منه ف��ي االنتخابات 
املستقبلية  وأيًضا احلكومة  املقبلة، 
ستكون قادرة على االبتعاد عن اتفاق 
تيري��زا ماي اخلاص ب� »البريكس��ت«، 
ويرح��ب غ��وف ال��ذي كان منافًس��ا 
مل��اي في انتخاب��ات قي��ادة احلزب في 
الع��ام املاض��ي، وه��و مؤي��د حلمل��ة 
اخلروج البريطاني من االحتاد، باالتفاق 
التمهي��دي لرئيس��ة ال��وزراء، مبّيًنا 
أّن ذل��ك يأتي بعد عام��ن من الفترة 
اجلانب��ن،  م��ن  احملض��رة  االنتقالي��ة 
وسوف يكون لبريطانيا كامل احلرية 
في تغيير مس��ارها ع��ن قانون االحتاد 
األوروبي بشأن السوق الواحد واالحتاد 

اجلمركي.
وأوض��ح غ��وف، م��ع بداي��ة احملادثات 
العالق��ات  بش��أن  امل��دى  طويل��ة 
األوروبي��ة، أّنه »إذا أص��درت إدارة ماي 

الكثي��ر م��ن التحذي��رات، س��يكون 
الناخب��ن قادري��ن على طل��ب مزيد 
من الش��روط املتش��ددة لالنفصال«، 
البريطان��ي  الش��عب  أن  مؤك��ًدا 
س��يتحكم في ذلك، وإذا لم تعجبه 
االتفاقي��ة التي تفاوضن��ا عليها مع 
االحت��اد األوروب��ي، سيس��مح االتفاق 
باالنحراف  املس��تقبلية  للحكوم��ة 
بعيدا، وتواجه الس��يدة ماي معركة 
بش��أن عالقة بريطانيا املس��تقبلية 
مع االحتاد األوروبي، بع��د اتفاق اليوم 
وال��ذي قاد إل��ى ادعاءات بأن��ه »ناعم 

جدا« وال ميكن اجتنابه.
وحقق��ت ماي إجنازا بع��د االتفاق بن 
بروكسل وبريطانيا والذي كان مبثابة 
تقدم��ا كبيرا في محادث��ات الطالق، 
لالنتق��ال إلى املرحل��ة املقبلة، والتي 
ستغطي الفترة االنتقالية والتجارة، 
ووافق��ت على دفع »فات��ورة الطالق« 
التي تصل إل��ى مبلغ 39 مليار جنيه 
 3 إس��ترليني، ومن��ح احلق��وق إل��ى 
مالي��ن مواطن أوروبي ف��ي بريطانيا، 
وق��ال االحتاد األوروبي إن��ه يتوقع بقاء 
بريطاني��ا في الس��وق املوحد واالحتاد 

اجلمرك��ي عل��ى األقل لعام��ن بعد 
»البريكست«.

ودع��ت م��اي، إل��ى اجتم��اع مجلس 
الوزراء في األسبوع املقبل، وسيتبعه 
جلسة في 19 كانون الثاني/ ديسمبر، 
ملناقشة العالقة النهائية لبريطانيا 
مع االحت��اد األوروبي، وتغيرت تفاصيل 
املس��ألة مع وجود الداعم��ن الكبار 
خل��روج بريطاني��ا من االحت��اد األوروبي 
مثل الس��يد غ��وف، ووزي��ر اخلارجية، 
بوريس جونسون، وهما أكثر املدافعن 
ع��ن حري��ة بريطانيا، بينم��ا اآلخرين 
مبا في ذل��ك املستش��ارين، يفضلون 
استراتيجية بقاء بريطانيا على خط 
التوازي وأكثر قربا من االحتاد األوروبي.
 وق��ال مص��در مّطل��ع، إّن املعرك��ة 
احلقيقية تبدأ اآلن، كما أن قلب وروح 
خ��روج بريطاني��ا من االحت��اد األوروبي 
اآلن عل��ى احملك، ويش��يد غوف مبهارة 
الس��يدة ماي في التفاوض مع االحتاد 
األوروب��ي، ولكن��ه أكد عل��ى أهمية 
تذك��ر أن الع��رض يعتم��د عل��ى ما 
نري��د تأمينه وم��ا نريده ف��ي مرحلة 
املفاوض��ات املقبلة، وعب��ر عن ثقته 

بأنه م��ع الي��وم األول ملغ��ادرة االحتاد 
األوروب��ي، س��تكون بريطاني��ا ق��ادرة 
على التركيز على أولوياتها الداخلية 
مثل اإلس��كان والتعلي��م والصحة، 
وأض��اف أّنه »س��نحصل على احلرية 
للتفاوض وتوقيع اتفاقات التجارة مع 
الدول األخرى ح��ول العالم، وتنظيم 
سياس��ة جتارتنا الدولية دون الرجوع 
للقوانن األوروبية أو أحكام محكمة 

العدل األوروبية«.
وأش��اد رئيس ال��وزراء األيرلن��دي، ليو 
ف��اردكار، باتف��اق م��اي للخ��روج من 
االحتاد األوروبي، ولكن باألمس، حّذرت 
شخصيات أوروبية السيدة ماي، بأنه 
من الواج��ب عليه��ا توحيد مجلس 
وزرائها خلفها، ومش��اركتهم الرؤية 
بحلول عي��د امليالد، حي��ث من املقرر 
أن تبدأ محادثات التجارة في شباط ، 
حسب االتفاق، ومن احملتمل أن يذهب 
مؤي��دو خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
األوروبي بعيدا، إذ لم يجدوا طريقهم 
في احملادثات، لذلك ستحاول السيدة 
ماي إيجاد أرضية للحفاظ على وجود 

بوريس وغوف داخل احلكومة.

شؤون عربية ودولية6

طرابلس ـ وكاالت : 
اتفق عس��كريون ليبي��ون، تابعون لق��وات خليفة 
حفت��ر، قائ��د اجليش املدع��وم من مجل��س النواب 
الليب��ي )طبرق(، امس االول الس��بت، على 4 مبادئ، 

لتوحيد اجليش الليبي.
وأعلن الناطق الرسمي باسم اجليش الليبي العميد 
أحمد املسماري عن التوصل إلى »تفاهمات ممتازة« 
خالل اجلولة الرابعة من اجتماعات القاهرة بش��أن 
توحيد املؤسس��ة العس��كرية، مش��يرا إلى »إجناز 
هذه املهمة بش��كل ناجح حتى اآلن مبا يرضي أبناء 
املؤسسة العس��كرية، ويعود على ليبيا واملنطقة 

ودول اجلوار باألمن واالستقرار«.  
وجاء في بيان عقب االجتماع الرابع خالل 3 أش��هر 
للعس��كرين الليبين التابعن حلفت��ر، والذي عقد 
خ��الل الفت��رة من ال���6 إلى ال���9 من كان��ون األول 
اجل��اري بالقاهرة أن »وفد اجلي��ش الليبي عمل على 
اس��تكمال الهيكل التنظيمي للقوات املس��لحة، 
واتفق عل��ى أن يك��ون االجتماع الق��ادم )لم يحدد 
موع��ده( لوضع اإلج��راءات والتدابي��ر اخلاصة بآلية 

تنفيذ تنظيم هيكلة املؤسسة العسكرية«.
وأعلن الوف��د 4 مبادئ، أوله��ا »التأكيد على وحدة 
ليبيا وسيادتها وأمنها وسالمتها، وتعزيز املصاحلة 

الوطنية الشاملة دون الوقوع في فخ اخلالفات«.

باريس ــ أ ب ف :
ب��دأت ام��س االح��د انتخاب��ات ح��زب اجلمهورين 
اليمين��ي الختي��ار رئيس ل��ه في اقت��راع يرجح ان 
يفوز في��ه الطموح ل��وران فوكييه، بع��د الهزمية 

االنتخابية التي مني بها امام اميانويل ماكرون.
وس��تجري االنتخاب��ات ف��ي دورت��ن الختي��ار احد 
املرشحن الثالثة لرئاسة احلزب: فوكييه وفلورانس 

بورتيلي ومايل دو كاالن.
لك��ن تقدم لوران فوكيي��ه )42 عاما( بفارق واضح 
على منافس��يه يع��زز آماله ف��ي انتخابه من قبل 
ناش��طي احلزب من ال��دورة االولى حت��ى قبل دورة 

ثانية مفترضة في 17 كانون االول.
واك��د جوف��روا ديديي��ه مدي��ر حمل��ة فوكييه ان 
»هدفه« هو الفوز من الدورة االولى بينما ال يش��ك 
احد ف��ي طموح الرجل في ان يصبح زعيم اليمن 
لالنتخاب��ات الرئاس��ية املقبلة التي س��تجرى في 

.2022
ويأتي اقتراع االحد بينما يبدو املش��هد السياسي 
في فرنس��ا مهتزا منذ صعود مارك��ون )39 عاما( 
الذي حملته الى الرئاسة حركة وسطية اسسها 

على عجل.

انقرة ــ أ ب ف :
اقنعت اليونان تركيا باملوافقة على اعادة استقبال 
مهاجرين وصلوا الى اراضيها انطالقا من االراضي 
التركية لتخفيف االكتظاظ الكبير في مخيمات 
الالجئن في جزرها، بحس��ب م��ا افادت صحيفة 

يونانية امس االول السبت.
وقال��ت صحيفة كاثيميريني ان��ه مت التوصل الى 
االتفاق خ��الل زيارة دولة اس��تمرت يومن قام بها 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان هذا االس��بوع، 
واثار خاللها غضب محاوريه بالتطرق الى مسائل 
ترس��يم احلدود وش��كاوى حول معامل��ة اليونان 

لألقلية املسلمة فيها.
ويأت��ي االتف��اق اجلدي��د ليكم��ل اتفاق��ا س��ابقا 
باس��تقبال تركيا مهاجرين عائدين من مخيمات 
ج��زر ايج��ه، ويندرج حت��ت بنود االتف��اق املوقع بن 

تركيا واالحتاد االوروبي.
وتعذر احلص��ول على تعليق من رئاس��ة احلكومة 

اليونانية على ما ورد في التقرير.
اال ان مص��درا في احلكوم��ة اليونانية قال اجلمعة 
ان اثينا وانقرة اتفقتا على »اجراءات تعاون جديدة 
ته��دف الى تخفي��ف االحتقان في اجل��زر، مبوجب 
االتف��اق املوقع بن تركيا واالحتاد االوروبي«، من دون 

اعطاء املزيد من التفاصيل.

4 مبادئ لتوحيد 
الجيش الليبي

اليمين الفرنسي ينتخب 
رئيسه الجديد ولوران 

فوكييه األوفر حظا

تركيا توافق على عودة 
مهاجرين من اليونان 

إلى أراضيها

متابعة ـ الصباح الجديد :

الس��نوية  الذك��رى  اقت��راب  م��ع 
األميركي،  الرئي��س  لتول��ي  األولى 
دونال��د ترام��ب، منصب��ه كرئيس 
للوالي��ات املتح��دة، يتوات��ر حرصه 
عل��ى إثارة املش��كالت س��واء على 
ام  األميرك��ي  الداخ��ل  مس��توى 
خ��ارج الوالي��ات املتح��دة، وولع��ل 
م��ن اهم مش��كالته، الص��راع مع 
الكونغ��رس، ففي  منافس��يه في 
األسبوع املاضي، صوت اجلمهوريون 
على قانون الضرائ��ب اجلديد، وهذا 
األس��بوع، أث��ار غض��ب الليبرالين 
ببعض التحّركات ،وتُش��ير ُمعظم 
التقدي��رات، املبنية على املعلومات 
واملؤشرات امللحوظة، إلى أن حزمًة 
السياس��ة  ف��ي  التغيي��رات  م��ن 
اخلارجي��ة األميركية س��تقع على 
األرج��ح، وذل��ك للتعام��ل مع عدد 
م��ن القضاي��ا احليوي��ة بالنس��بة 
للسياس��ة األميركي��ة اخلارجي��ة، 
وعل��ى رأس��ها االعت��راف بالقدس 
الكامل  عاصمة إلسرائيل، ودعمه 
للمرش��ح املثير للج��دل، روي مور، 

واملتهم بالتحّرش اجلنسي. 
مستش��اره  لتحقيق��ات  وتبًع��ا 
الس��ابق، ماي��كل فل��ن، واعتراف 
حتقيق��ات  ف��ي  بالذن��ب  األخي��ر 
االنتخابات  الروس��ي ف��ي  التدخل 
والت��ي   ،2016 لع��ام  األميركي��ة 
أس��فرت عن فوز ترام��ب، ذهب إلى 
ليهاجم محكمة  »تويت��ر«؛  موقع 
س��ان فرانسيس��كو، متهًما إياها 
وأيض��ا طالت  العدالة،  بإجه��اض 
تلميحات��ه، املس��ؤول ف��ي مكتب 
ع��ن  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
التحقيق في التدخل الروس��ي في 
االنتخابات روبرت مولر، ولم تسلم 
وس��ائل اإلعالم من ترام��ب، حيث 
 ABC« اته��م أحد مراس��لي قن��اة
NEWS« اإلخباري��ة، بع��دم األمانة 

املرش��حة  واخلط��أ، كم��ا هاج��م 
الس��ابقة وعضو احلزب اجلمهوري، 
هي��الري كلينتون، ولك��ن تغريداته 
على »تويتر« بش��أن فل��ن أوقعته 
في مش��كلة، حيث أكد أنه فصل 
الس��ابق من منصبه  مستش��اره 
بعدما علم أن��ه كذب على مكتب 
ونائ��ب  الفيدرال��ي  التحقيق��ات 
الرئي��س، حي��ث عل��م بكذبه وفي 
نفس الوقت طالب جيمس كومي، 
مدير املكتب بالتساهل معه، وهو 

ما يعطل سير العدالة.
ترام��ب  باته��ام  مزاع��م  وت��دور 
بالتحّرش اجلنس��ي في عام 2005، 
وف��ي نف��س الوق��ت يدع��م م��ور، 
املرش��ح اجلمه��وري، وال��ذي حتّرش 

جنسًيا بفتاة قاصر تبلغ من العمر 
14 عام��ا، فقد اتصل مب��ور هاتفيا 
وحفزه على االس��تمرار في س��باق 
االنتخابات، ورمبا فع��ل ترامب ذلك 
ألن��ه اتهم بالتحرش اجلنس��ي من 
قبل ع��دد م��ن الس��يدات، ولكنه 
ينكر هذه االتهام��ات، وتبن الحقا 
أن مص��رف »دويت��ش بن��ك« ق��دم 
لروبرت مولر تس��جيالت مصرفية 
تخ��ص ترام��ب، وفي مت��وز املاضي، 
ق��ال ترام��ب إن إطالع مول��ر على 
حس��اباته يعد خًطا أحمر، مؤكدا 

أن ذلك انتهاكا.
وسافر الرئيس ترامب إلى أوتوا بعد 
إعالنه عن التقليص الكبير الثنن 
م��ن املعال��م الوطنية، وه��و أكبر 

إلغ��اء حلماية األراض��ي العامة في 
تاريخ الواليات املتحدة، وفي خطوة 
أث��ارت الغض��ب واملعارض��ة، أعلن 
ترام��ب اعترافه بالق��دس عاصمة 
إلسرائيل، مما أثار االنتقادات الدولية 
ب��ن  الس��الم  عملي��ة  بتعطي��ل 
الفلس��طينين وإس��رائيل، وخالل 
حملت��ه االنتخابي��ة، تعهد ترامب 
بإرضاء احملافظن املؤيدين إلسرائيل، 
وكذلك املس��يحين الذين تشمل 
دع��م  الالهوتي��ة  معتقداته��م 
إس��رائيل، وبع��ض أج��زاء اجملتم��ع 
األميرك��ي اليه��ودي، مبا ف��ي ذلك 
شيلدون أديلسون، وهو املانح الذي 
أعطى ترام��ب مالين الدوالرات في 

عام 2016.

وتأت��ي قضايا جنوب ش��رق آس��يا، 
حيث استش��عار مصادر القرار في 
الواليات املتحدة أن اجلزء األكبر من 
االقتصادية  املقبلة  العقود  أحداث 
والسياس��ية س��ُيحدد ف��ي تل��ك 
املنطقة من العالم، إضافة لقضايا 
الشرق األوسط، مع إدراك واشنطن 
تراج��ع قدرته��ا عل��ى االس��تمرار 
بتحمل أعباء وجودها في الش��رق 
األوسط باملستويات نفسها خالل 
العقود املاضي��ة، خصوصاً مع بروز 
احلاجة لتعزيز الوجود األميركي في 
جنوب شرق آسيا، وّتّغيُّر األولويات.

وف��ي ي��وم ه��ادئ نس��بيا، احتفل 
ترامب بالذكرى الس��نوية لهجوم 
» Pearl Harbor« وال��ذي ق��اد إلى 

دخ��ول الواليات املتح��دة في احلرب 
العاملي��ة الثانية، وكذل��ك احتفل 
بعي��د الهانوكا اليهودي في البيت 
األبي��ض، وأخيرا، هاجم ترامب قناة 
»سي إن إن« اإلخبارية، بعد نشرها 
خبرا خاطئا، بعد مهاجمته له من 
خ��الل تقرير خاطئ، وفي سلس��ة 
تغريدات صباحية باتت من عاداته، 
هاجم ترامب »س��ي إن إن« قائال إّن 
»األخبار الكاذبة التي اقترفت خطأ 
غ��ادرا ومتعمدا، لقد ألقى القبض 
عليهم باجلرم املش��هود كما حدث 
م��ع املع��زول ج��دا براي��ن روس في 
»آيه بي س��ي نيوز«، )في إشارة إلى 
صحاف��ي علقت مهماته بس��بب 

خبر مغلوط(.

تزامنا مع الذكرى السنوية األولى لتوليه رئاسة الواليات المتحدة

تحركات ترمب تثير غضب الليبراليين والجمهوريين  

ترمب هاجم 
محكمة سان 
فرانسيسكو، 
متهمًا إياها 

بإجهاض 
العدالة، وأيضا 

طالت تلميحاته، 
المسؤول في 

مكتب التحقيقات 
الفيدرالي

لقاء جمع ترمب بعباس

تقـرير
بعد عامين من الفترة االنتقالية المحضرة من الجانبين

تيريزا ماي تواجه انقساًما في الحكومة بعد اتفاق »بريكست«

تيريزا ماي
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متابعة الصباح الجديد:
الع��رب  اخلارجي��ة  وزراء  اتف��ق 
باإلجماع، أمس االول السبت ، على 
رفض قرار الرئيس األميركي، اخلاص 
بنقل سفارة الواليات املتحدة الى 
القدس، كما اتفقوا على تشكيل 
جلن��ة وزارية عربية تتحرك في األمم 
املتح��دة ومجلس األمن، وقال وزير 
اخلارجية الس��عودي، عادل اجلبير، 
إن اململك��ة تعتب��ر وع��د ترم��ب 
استفزازا ملشاعر املسلمن، مؤكدا 
استنكار السعودية هذه اخلطوة، 
التي وصفها بأنها انتهاك لقرارات 
الش��رعية الدولية. ودع��ا أميركا 
إل��ى التراجع عن قراره��ا، والعمل 
على متكن الشعب الفلسطيني 

من حقوقه.
ودع��ا األمن الع��ام جلامعة الدول 
العربي��ة أحم��د أب��و الغيط "كل 
الشعوب احمُلبة للس��الم ألن ترفع 
صوتها صريحا برفض قرار الرئيس 
باالعت��راف  القاض��ي  األميرك��ي 
إلس��رائيل".  عاصم��ة  بالق��دس 
وقال أبو الغي��ط، في كلمته أمام 
االجتماع الطارئ ل��وزراء اخلارجية 
العرب مبقر اجلامعة العربية أمس 
االول  الس��بت، إن "ال��رد العملي 
عل��ى ه��ذا الق��رار اجمُلح��ف وغير 
القانون��ي ينبغ��ي أن يك��ون ه��و 
االعت��راف بالدولة الفلس��طينية 
املُس��تقلة، وعاصمته��ا الق��دس 

الشرقية".
وأض��اف أبو الغي��ط: "أحث الدول 
الت��ي ل��م تعت��رف بع��د بالدولة 
الفلس��طينية القي��ام بذلك في 
االعت��راف  فه��ذا  فرص��ة،  أق��رب 
يكتسب اليوم أهمية أكثر من أي 
وقت مضى، سواء في دعم املوقف 
الفلسطيني، أو من باب االنتصار 
للش��رعية الدولية التي انتهكها 
القرار األميركي"، مشددا على أن 
قرار اإلدارة األميركية "مس��تنكر 
ومرف��وض، وال ميكن تبريره حتت أي 
ذريع��ة أو بأي منطق، وهو مخالف 
األميركي  والقرار  الدولي،  للقانون 
باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل 
يقوض الثقة العربية في الواليات 
راعية لعملية  املتحدة بصفته��ا 

السالم".
وأوض��ح أب��و الغيط، أن ق��رار نقل 
إل��ى  املتح��دة  الوالي��ات  س��فارة 
الق��دس قرارٌ "ُمس��تنكر وال مُيكن 
تبريره حتت أي ذريعة، أو بأي منطق، 
إنه قرار خطير في تبعاته، س��يئ 
في مضمونه وش��كله، وُمجحٌف 
باحلقوق العربية، ومخالٌف للقانون 
الدولي وللق��رارات األممية، إنه قرارٌ 
يُدي��ن الدولة التي اتخذته، واإلدارة 
التي مررته، ويضع عالمة استفهام 
حول دوره��ا ومدى التزامها بتعزيز 
السالم واالس��تقرار في املنطقة، 
بل في العالم بأس��ره"، كما شدد 

أب��و الغي��ط عل��ى أن املوقف من 
قضي��ة الق��دس "يج��ب أن يظل 
معي��ارا حاكما في عالق��ة الدول 
العربي��ة بال��دول األخ��رى ،ولذلك 
فإنن��ا نتطلع إل��ى الت��زام جميع 
الدول بع��دم نقل س��فاراتها إلى 

مدينة القدس احملتلة". 
للجامعة  الع��ام  األم��ن  واختتم 
العربية بالتشديد على أن "العرب 
لم يتركوا بابا للس��الم العادل إال 
طرق��وه، ول��م يجدوا س��بيال إلى 
التف��اوض إال س��لكوه، وهذا اجلور 
على مب��ادئ التس��وية من جانب 
الراع��ي الرئيس��ي، ال��ذي يُفترض 
فيه احلي��اد، يدعونا إل��ى مراجعة 
مواقفنا، وإعادة حس��اباتنا، وهذه 
من��ا جميعا  تقتض��ي  اللحظ��ة 
التفكير في البدائل املُتاحة أمامنا 
بعق��ل مفت��وح وحس��اب دقي��ق 

للمكاسب واخلسائر احملتملة".
*أفضل "مكافأة لالستعمار"

واعتبر وزير خارجية فلسطن، رياض 
املالك��ي، ق��رار الرئي��س األميركي 
لالس��تعمار".  "مكاف��أة  أفض��ل 
وق��ال، خالل كلمته أمام االجتماع 
الطارئ ل��وزراء اخلارجية العرب، إنَّ 
الق��رار األميرك��ي بش��أن القدس 
اعتداء على القانون الدولي وحقوق 
الشعب الفلسطيني، موضحا أّن 
قرار ترمب يج��رد الواليات املتحدة 
من أهليتها في صنع الس��الم في 

املنطقة.
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة األردني أمين 
الصف��دي، "إنن��ا نح��ث اجملتم��ع 
الدولي ومؤسساته على االعتراف 
بالدول��ة الفلس��طينية بش��كل 
رسمي، ونحن بحاجة إلى التحرك 
مع اجملتم��ع الدولي لتأكيد بطالن 
جت��ب  ال��ذي  األميرك��ي،  الق��رار 
مواجهته بفعل عربي مؤثر وقادر.

 كم��ا نرف��ض اعت��راف الوالي��ات 
عاصم��ة  بالق��دس  املتح��دة 
إلس��رائيل، واملس بهوي��ة القدس، 
وتهجي��ر أهله��ا جرمي��ة تتطل��ب 
إدان��ة دولية"، مش��ددا على أنه ال 
اس��تقرار أو أمن ف��ي املنطقة إذا 
ل��م يش��عر ب��ه الفلس��طينيون، 
وقبي��ل االجتماع الرس��مي لوزراء 
االول  أم��س  ارتفع��ت  اخلارجي��ة 
السبت وتيرة التحركات واللقاءات 
وحال��ة الغض��ب العرب��ي داخ��ل 
أروق��ة اجلامع��ة العربي��ة، وخالل 
اللق��اءات الثنائي��ة الت��ي أع��رب 
فيه��ا اجلميع ع��ن الرف��ض التام 
لق��رار الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترمب، وعدم االعتراف به، والتأييد 
الفلس��طينية،  للمطالب  الت��ام 
ومن بينه��ا الذه��اب إلى مجلس 
األمن لتقدمي ش��كوى ضد الرئيس 
األميرك��ي، وكذل��ك اللج��وء إلى 
جلسة عاجلة في اجلمعية العامة 
الق��رارات  املتح��دة، حلماية  ل��ألمم 

الش��رعية الت��ي ص��درت بش��أن 
الشرقية  القدس  واعتبار  القدس، 

عاصمة لدولة فلسطن.
ووضع��ت جلن��ة مب��ادرة الس��الم 
العربية، التي عقدت اجتماعا طارئا 
أمس االول السبت، برئاسة األردن، 
خطة حترك للنظ��ر في التطورات 
اخلاص��ة بالق��دس. وج��اء اجتماع 
جلنة مبادرة السالم العربية قبيل 
االجتماع غير العادي جمللس جامعة 
العربي��ة عل��ى مس��توى  ال��دول 
وزراء اخلارجي��ة الع��رب، للنظر في 
تداعيات اخلطوة األميركية بشأن 
الق��دس، وبح��ث اللق��اء النتائج 
املدمرة التي ستترتب على اعتراف 
الواليات املتحدة بالقدس عاصمة 
إلس��رائيل، ونقل سفارتها من تل 

أبيب إلى القدس.
وأطلع وزير اخلارجية الفلسطيني، 
رياض املالكي، األمن العام جلامعة 
ال��دول العربية أحم��د أبو الغيط 
على آخر التطورات على الس��احة 
الفلس��طينية، بعد إعالن الرئيس 
األميرك��ي اعتراف ب��الده بالقدس 

عاصمة إلسرائيل. 
ودعا إلى مواصلة اجلهود واملساعي 
للتصدي لتداعياته اخلطيرة، كما 
ُعقد لق��اء ثنائي بن وزير اخلارجية 
أمي��ن  األردن��ي  ونظي��ره  املص��ري 
الصفدي قبيل بدء أعمال االجتماع 
ال��وزاري الط��ارئ جلامع��ة ال��دول 

العربي��ة، بحث��ا فيه مس��تجدات 
القضية الفلسطينية.

وكان وزراء اخلارجي��ة الع��رب ق��د 
حض��روا ام��س األول الس��بت في 
مق��ر األمان��ة العام��ة ل�"جامعة 
الدول العربية" في القاهرة أعمال 
االجتم��اع الط��ارئ لهم برئاس��ة 
وزير الش��ؤون اخلارجي��ة والتعاون 
الدولي ف��ي جيبوتي، ال��ذي ترأس 
بالده الدورة احلالية جمللس اجلامعة، 
محمود علي يوس��ف، ومشاركة 
واس��عة من وزراء اخلارجية العرب، 
وبحض��ور األم��ن الع��ام جلامعة 

الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وش��ارك ف��ي االجتم��اع 17 وزي��را 
للش��ؤون  والدول��ة  للخارجي��ة 
اخلارجي��ة، إلى جانب وكي��ل وزارة 
اخلارجي��ة الليبية، فيما مثل بقية 
ال��دول املندوب��ون الدائم��ون لكل 
م��ن البحرين وتون��س، وجمهورية 
جزر القمر املتح��دة، وذلك من بن 
21 دول��ة أعضاء باجلامع��ة، فيما 
بق��ي مقعد س��ورية مجمًدا منذ 
ع��ام 2012، وج��اء االجتم��اع بناء 
على طلب من فلس��طن واألردن، 
وأيدت��ه ع��دة دول عربي��ة للنظ��ر 
ف��ي التط��ورات اخلاص��ة بالقدس 
في ضوء إع��الن الرئيس األميركي 
دونال��د ترامب االعت��راف بالقدس 
عاصمة إلس��رائيل ونقل السفارة 

األميركية إليها.

لجنة وزارية عربية للتحرك من أجل القدس
نتجت عن االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

قال وزير النفط جبار علي حسني 
اللعيبي، إن اإلنتاج احلالي للعراق 
يتراوح بييني 4.350 و4.360 مليون 
برميل يوميا، متوقعاً بقاء أسعار 
النفييط اخلييام عند مسييتوى 60 

دوالر للبرميل في 2018.
وكانت وزارة النفط قالت في، 30 
تشييرين الثاني املاضي، ان معدل 
الصييادرات النفطية ميين اجلنوب 
وصييل إلييى نحو 4 ماليييني برميل 
يومياً، مضيفة أن ذلك جاء »بعد 
من  النفطية  الصييادرات  توقييف 

املنفذ الشمالي«.
وقال اللعيبي إن »معدل الصادرات 
النفطييية ميين املوانييئ اجلنوبية 
وصييل إلييى 3 مليييون و900 الف 
برميييل يومييياً وهو أعلييى معدل 
تصديييري لييم يبلغه العييراق من 

املوانئ اجلنوبية من قبل«.
وأضيياف أن »جهييود العاملني في 
حقول الوسييط واجلنوب أسفرت 
عيين حتقيييق أهييداف الييوزارة في 
زيادة معدل الصييادرات النفطية 
من املوانييئ اجلنوبييية بعد توقف 
املنفذ  ميين  النفطية  الصييادرات 

الشمالي«.
وتابييع أن »مييا حتقق يؤكييد على 
فييي  التصديرييية  العييراق  قييدرة 
زيييادة الصييادرات النفطية وبلوغ 
األهييداف املطلوبيية، لكيين هييذا 
اليعنييي بقيياء معدل الصييادرات 

على هذه املعدالت«.
»حييرص  إلييى  اللعيبييي  وأشييار 
احلكوميية والييوزارة علييى حتقيق 
ايييرادات إضافييية ترفييد اخلزينيية 
االحتادية وتقلل من نسبة العجز 
فيها وتعويض جزء من اخلسييائر 
التييي يتكبدهييا العييراق نتيجيية 
لتوقييف الصييادرات النفطية من 
املنفذ الشمالي عبر ميناء جيهان 

التركي«.
الى ذلييك، قييال اللعيبييي، أمس، 
ان وفييدا عراقيييا سيييزور الكويت 
األسبوع املقبل، لوضع اللمسات 
النهائية على اتفاق لتصدير الغاز 
للكويييت ، مؤكييدا ان املفاوضات 
مييع الكويت تييدور حييول تصدير 

50 مليون قدم مكعبة يوميا من 
الغاز تزداد إلى 150 مليونا ثم 200 

مليون.
اللعيبييي جاءت خالل  تصريحات 
هامييش  علييى  مؤمتيير صحافييي 
التحضير للمشاركة في اجتماع 

اوابك في الكويت.
وقييال اللعيبييي ان »وفييدا عراقيا 
سيييزور الكويت األسييبوع املقبل 
لوضييع اللمسييات النهائية على 
اتفيياق لتصدييير الغيياز للكويت« 
، الفتييا الى »الفجييوة ضاقت بني 
اجلانبني الكويتي والعراقي بشأن 

أسعار تصدير الغاز للكويت«.
واكييد اللعيبييي ان » املفاوضييات 
مييع الكويت تييدور حييول تصدير 
50 مليون قدم مكعبة يوميا من 
الغاز تزداد الى 150 مليونا ثم 200 

مليون«.
ولفت وزير النفط الى ان »اجتماع 
أوابييك فييي الكويت لييم يناقش 
اسييتخدام ورقة النفط للضغط 

في قضية القدس«.
وحتييدث وزير النفط عن مسيياعي 
بالده ملد أنبوب النفط بني جيهان 
وكركييوك وموعد اجنيياز ذلك قائال 
»نعتييزم االنتهيياء من مييد أنبوب 
النفط بني جيهان وكركوك خالل 

عام واحد«.
وبشان اعمال تطوير انتاج النفط 
كشييف  كركييوك  حقييول  ميين 
اللعيبي قائييال »اعتزم زيارة حقل 
كركييوك اخلميس املقبل بصحبة 
التنفيذي لشركة بي.بي  الرئيس 

لتفعيل االتفاقية«.
ومضى الييى القول »لدينا مذكرة 
تفاهم مع بي.بييي لتقييم حقل 
إنتاجييه  زيييادة  كركييوك بهييدف 

وحتسني املكامن فيه«.
وعن االتفاق النفطي الذي أعلنته 
بغييداد مييع ايييران بشييان تصدير 
النفط ميين حقول كركييوك عبر 
حوضيات الى ايييران قال اللعيبي 
»اتفاقنا مع ايييران يقضي بتبادل 

كميييات من النفط اخلييام بني 30 
و60 الييف برميييل يوميييا ومدته 
سيينة واحييدة ننظيير بعدها في 

إمكانية جتديدة«.
ويشييارك وزير النفييط جبار علي 
اللعيبييي فييي اجتميياع منظمة 
الييدول العربية املصييدرة للنفط  
الذهبييى  اليوبيييل  واحتفيياالت 
الكويييت  دوليية  فييي  لي«أوابييك« 
بحضييور عييدد ميين وزراء البترول 
والطاقيية للييدول األعضيياء فييي 

املنظمة.
وحتتفل، منظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول »أوابك«، باليوبيل 
علييى  عامييا   50 ملييرور  الذهبييي 
تأسيسييها، وذلك برعاية الشيخ 
جابر املبارك احلمد الصباح، رئيس 
الكويتي، وحضور  الوزراء  مجلس 
األمييني العييام للمنظميية عباس 

علي النقي.
وزراء  مجلييس  يعقييد  كمييا  
منظمة أوابك اجتماعهم الي99، 

وإقرار مشييروع ميزانية  ملناقشة 
املنظمة )األمانة العامة والهيئة 

القضائية( لعام 2018.
وتضييم منظميية »األوابييك« فى 
عضويتهييا، اضافيية الييى العراق، 
عددا من الدول العربية، من بينها 
الكويت  السعودية، ليبيا«، ودول 
قطيير، البحرين، اإلمييارات، اجلزائر، 

سوريا، ومصر.
اجمللييس  سيسييتعرض  كمييا 
نشيياطات األمانيية العاميية لعام 
املؤمتييرات  ضمنهييا  وميين   2017
التييي  واالجتماعييات  والنييدوات 
عقدتهييا أو شيياركت فيهييا مبييا 
والتحضييير  اإلعييداد  ذلييك  فييي 
الييي11  العربييي  الطاقيية  ملؤمتيير 
الذى سيييعقد فى العييام القادم 
2018، وكذلك مييا قامت بإعداده 
ميين دراسييات فنييية واقتصادية، 
إضافة إلى متابعة شييؤون البيئة 
واملفاوضييات املتعلقيية بتطورات 
اتفاقييية األمم املتحييدة اإلطارييية 

لتغير املناخ.
وقييد لعييب العييراق وعلييى مدى 
العقييود املاضييية دورا كبيييرا في 
حتقيق التضامن والتعاون العربي 

في مجال النفط والطاقة.
فييي الشييأن ذاته، أعليين مجلس 
محافظة ذي قييار، أمس أيضاً، ان 
عملييية ضييخ النفط ميين حقل 
صبيية النفطييي وربطييه مبوانييئ 

البصرة، سيكون مطلع 2018.
وقييال رئيس جلنة النفط والطاقة 
يحيييى  احملافظيية  فييي مجلييس 
املشرفاوي في حديث صحافي، ان 
»حقل صبة النفطييي اقترب من 
عملية الضييخ مطلع عام 2018، 
بعييد اسييتكمال عمليييات احلفر 
وربط احلقل مبوانئ البصرة بطاقة 

200 ألف برميل يوميا«.
وأضاف املشييرفاوي، أن »احملافظة 
تعاني من االهمال والفقر بالرغم 
ميين انهييا تعييد رابييع احتياطييي 

بالعراق«.

وضع اللمسات النهائية على تصدير الغاز إلى الكويت 

4.35 مليون برميل يوميًا اإلنتاج العراقي

 معدل الصادرات
 النفطية من الموانئ
 الجنوبية وصل إلى
 3 مليون و900
 ألف برميل يوميًا
 وهو أعلى معدل
 تصديري لم يبلغه
 العراق من الموانئ
الجنوبية من قبل

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واجه اجلنيه املصري، أكبر انخفاض خالل نحو 
4 أشهر، إذ تراجع بنحو 20 قرشا أمام الدوالر 
على مدار األسييبوعني املاضيني، ليصل األحد 

إلى ما بني 17.83 و17.98 جنيه للبيع.
وقال محللون إن هبوط اجلنيه خالل األسبوعني 
املاضيني بعد أشييهر من االستقرار النسبي، 
يرجع إلى عمليات جني أرباح وتسوية املراكز 
املالييية للمسييتثمرين األجانب قبل موسييم 

أعياد امليالد ونهاية العام.
وعزا محلييل االقتصاد املصري فييي اجملموعة 
املالية هيرميس، محمد أبو باشا، تراجع قيمة 
اجلنيه إلى »تخفيف األجانب السييتثماراتهم 
في أدوات الدين احلكومية جلني األرباح، وإغالق 
مراكزهييم املالية قبييل نهاية العييام، مما عزز 

الطلب على الدوالر«.
وقييال وزير املالييية املصري عمييرو اجلارحي، إن 
استثمارات األجانب في أدوات الدين احلكومية 
بلغييت نحو 19 مليييار دوالر منذ حترير سييعر 
الصرف فييي الثالث من نوفمبيير 2016، حتى 

السادس من ديسمبر اجلاري.
وساهم قرار البنك املركزي بتحرير سعر صرف 
العملة احمللية، الذي نتييج عنه فقدان اجلنيه 
لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات األجنبية 

على السندات وأذون اخلزانة احلكومية.
وقييال نعمان خالد محلييل االقتصادي الكلي 
في سييي.آي كابيتييال إلدارة األصييول: »هناك 
خييروج لألجانب ميين أدوات الدين ولييذا وتيرة 
استثماراتهم الشهرية وصلت ألقل مستوى 

ممكن في نوفمبر«.
وتابع: »خييروج األجانب ميين أدوات الدين ميثل 
ضغطا على سييوق اإلنتربنييك ألن اخلروج يتم 
ميين خييالل البنييوك بينما الدخييول من خالل 
البنك املركزي، لذا جاء قرار فرض رسوم دخول 
على اسييتثمارات األجانب في احملافظ املالية 

من خالل آلية البنك املركزي«.
وبدأ البنييك املركزي في حتصيل رسييوم تبلغ 
واحدا باملائة على دخول اسييتثمارات األجانب 
املوجهة للمحافييظ املالية منييذ الثالث من 
ديسمبر اجلاري، بينما أبقى رسوم اخلروج عند 

0.5 باملائة.
وأضيياف خالييد: »قييرار فييرض رسييوم واحييد 
باملائيية علييى دخييول اسييتثمارات األجانييب 
سيييدفع األجانب إلدخال اسييتثماراتهم عبر 

اإلنتربنك«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت منظمة التخطيط واملوازانة االيرانية 
حجم مشييروع املوازنة العامة للسنة املالية 
التي ستبدأ 21 آذار 2018، يتخطى 341 مليار 

دوالر من دون عجز.
وأوضحت املنظمة أن حجييم االیرادات املقدر 
فييي مشييروع املوازنيية الييذي قدمييه الرئیس 
روحاني جمللس الشورى االسالمي، أمس االحد، 
بلييغ »11,949,354,674,000,000ریال« )یعادل 
اکثر من 341.41 ملیار دوالر( في مقابل نفقات 

تبلغ »11,949,354,674,000,000ریال«.
واعتمد املشروع سعر برمیل النفط التعادلي 
55 دوالرا للبرمیل والسييعر الرسمي للدوالر= 

35 الف ریال.
وشييهدت النفقات منييوا بنسييبة 8.9 باملئة، 
فی حني انخفضييت املشيياریع العمرانیة 15 

باملئية.

أكبر انخفاض للجنيه 
المصري أمام الدوالر

341 مليار دوالر 
موازنة إيران 

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أقر البرملان التونسييي ميزانية العام 
املقبييل ويبلييغ حجمهييا 36 مليييار 
دينييار )14.55 مليييار دوالر( وتتضمن 
مجموعيية ميين اإلجييراءات املالييية 

خلفض العجز.
وأقر البرملييان امليزانية يوم السييبت 
مبوافقيية 134 صوتييا ميين بييني 217 
عضوا بالبرملان ويبدأ العمل بها في 

األول من كانون الثاني.
4.9 فييي  امليزانييية عجييزا  وتتوقييع 
املئيية من الناجت احمللييي اإلجمالي في 
عييام 2018 من نحو سييتة في املئة 
متوقعة العام اجلاري. وتهدف تونس 
لرفع معييدل منو النيياجت احمللي لنحو 
ثالثة في املئة العييام املقبل من 2.3 

في املئة العام اجلاري.
وتتعرض تونس لضغوط من صندوق 
النقد الدولييي للتعجيل بتغيير في 
السياسات للمسيياعدة في تعافي 
االقتصاد من هجمات متشددين في 
عام 2015 أضرت بقطاع السييياحة 

احليوي.
ونالت تونس إشادة واسعة بوصفها 
حالة النجاح الوحيدة على الصعيد 
الدميقراطي بني الدول التي شهدت 
انتفاضات ”الربيع العربي“ في 2011. 
لكيين احلكومات املتتالييية أخفقت 
في إجييراء التغييرات الالزمة خلفض 

العجز وحتقيق منو.
وترفييع ميزانية 2018 الضرائب على 
الكحولية  واملشييروبات  السيييارات 
واالنترنييت  الهاتفييية  واالتصيياالت 

وأسعار الفنادق وغيرها.
كما تشييمل امليزانية رفع الرسييوم 
اجلمركييية علييي بعييض املنتجييات 
مسييتحضرات  مثييل  املسييتوردة 
الزراعية  املنتجات  التجميل وبعض 
خلفض العجز التجاري الذي اتسييع 
بنسييبة 23.5 في املئة على أسيياس 
سيينوي في أول عشييرة أشييهر من 
2017 إلى 13.210 مليار وهو مستوى 

قياسي.
وأقيير البرملييان زيادة ضريبيية القيمة 
املضافة بواقييع نقطة مئوية واحدة 
وفييرض ضريبيية ضمييان اجتماعييي 
جديدة بنسييبة واحد في املئة على 

املوظفني والشركات. 
وتعاني صناديق الضمان االجتماعي 
من عجز نحو مليييار دوالر مع تضرر 
االقتصاد منييذ انتفاضة 2011 التي 
أطاحييت بالرئيس زييين العابدين بن 

علي بحسب مسؤولني.
وسييتزيد الضرائب علي أرباح البنك 

إلى 40 في املئة من 35 في املئة.
وفي نيسييان وافييق صنييدوق النقد 
على صرف شريحة 320 مليون دوالر 
من قييرض حجمييه 2.8 مليييار دوالر 
شريطة حترك تونس لزيادة حصيلة 
الضرائييب وخفييض فاتييورة األجييور 

العاميية وتقليييص دعييم الطاقيية. 
ويبلغ سييعر صرف الدينار التونسي 

ازاء الدوالر 2.4749.
على صعيد متصل، سجلت نسبة 
التضخم في تونس أعلى مسييتوى 
لهييا منييذ بداييية السيينة احلالييية، 
وقدرت مبا ال يقل عيين 6.3 في املائة، 

وهي النسييبة األعلى املسجلة منذ 
سنة 2014. 

وقال املعهد التونسييي لإلحصاء إن 
مؤشيير أسييعار األغذية واملشروبات 
زاد بنسييبة 8.7 في املائة في تشرين 
الثاني املاضي عما مت تسجيله خالل 
الفترة نفسييها من السنة املاضية، 

كما زادت أسعار اخلضراوات 15.9 في 
املائة، وهذا االرتفاع من بني العوامل 

املؤثرة على نسبة التضخم.
وتوقع عييدد من اخلبراء التونسيييني 
تواصييل  واالقتصيياد  املالييية  فييي 
تصاعييد نسييبة التضخييم بصفة 
متتالييية خالل األشييهر املاضية، إال 

أن ما سجلته نسبة التضخم دعت 
السييلطات املالية ممثليية في وزارتي 
املالية التونسييية والتجييارة والبنك 
املركزي التونسي إلى ضرورة التدخل 
اإلشييكال  هييذا  لتجيياوز  العاجييل 
املؤثر على مسييتوى املعيشة وعلى 

معظم األسعار عند االستهالك.
ومن بييني اإلجييراءات التييي اتخذها 
البنك املركزي التونسييي زيادة سعر 
الفائدة الرئيس ميين 4.75 في املائة 
إلى خمسيية في املائة خالل شييهر 
أيييار املاضي، كما اتخذ إجييراء مماثالً 
يقضي بزيادة نسييبة الفائدة بنحو 
0.5 نقطيية فييي املائيية في نيسييان 
املاضي، وذلك في محاولة للحد من 
نسبة التضخم والسعي للتخفيف 
من ضغوط التضخم على االقتصاد 
التونسييي وعلى املقدرة الشييرائية 
للتونسيييني، إال أن النتائييج كانييت 
محدودة ولم تكن مؤثرة على الوضع 

االقتصادي التونسي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة 
اخلبير االقتصادي واملالي التونسييي، 
إن مثييل تلييك اإلجييراءات احلكومية 
املتخييذة علييى غييرار رفييع نسييبة 
الفائدة في األسييواق املالية أو إجبار 
الفضيياءات التجارييية الكبرى على 
تخفيييض بعييض األسييعار، ال ميكن 
أن حتد من ارتفاع نسييبة التضخم، 
وما على السييلطات التونسييية إال 
البحييث عيين األسييباب احلقيقييية 

للنسب القياسية للتضخم.
وأكييد بومخليية أن تعطييل معظم 
محركات االقتصاد التونسييي على 
غييرار اإلنتيياج وخلييق الثييروة زيييادة 
نسييق التصدير وجلب االستثمارات 
اخلارجييية، هي التي تقف وراء تدهور 
املقدرة الشرائية للتونسيني والزيادة 
املسييجلة علييى مسييتوى معظم 
أسعار املواد االستهالكية، على حد 

تعبيره.
وحسييب املعطيييات التييي قدمهييا 
لإلحصيياء  التونسييي  املعهييد 
)مؤسسيية حكومييية( فإن نسييبة 
التضخم قدرت خالل شييهر تشرين 
األول بنحو 5.8 في املائة، مقابل 5.5 
في املائة خالل شييهر أيلول املاضي، 
وذلك بعد اسييتقرارها في مستوى 
4.8 في املائة خالل شييهري متوز وآب 

املاضيني.
وكان الشيياذلي العييياري محافييظ 
البنييك املركزي التونسييي قد توقع 
خالل شهر مايو املاضي دخول تونس 
فييي »طفييرة تضخييم متصاعدة«، 
الدينييار  حاليية  تدهييور  إن  وقييال 
التونسييي )العملة احمللية( وضعف 
نسييق الصييادرات من بييني العوامل 
التي ستؤثر على الوضع االقتصادي 
التونسييي العييام وتييؤدي إلييى فترة 
تضخم كبيرة لنظرا لوجود العوامل 
املسيياعدة على ذلييك، وهو ما حدث 

بالفعل.

تضمنت إصالحات مالية لخفض العجز تقـرير

تونس تقّر ميزانية 2018 بـ 14.55 مليار دوالر 

البرملان التونسي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
والتجييارة  الصناعيية  وزييير  قييال 
والتموييين األردني يعييرب القضاة، 
إن احلكوميية العراقية وافقت على 
إعفاء أكثر من 300 سييلعة أردنية 

من الرسوم اجلمركية.
تصريييح  فييي  القضيياة  وأضيياف 
لصحيفيية "العربييي اجلديييد"، أن 
إعفيياء هذه السييلع من الرسييوم 
اجلمركييية جيياء بنيياء علييى طلب 
األردن فييي وقت سييابق ميين العام 
احلالي 2017، وذلك مبوجب اتفاقية 
التجارة احلييرة الثنائية املوقعة بني 
البلدين، وهييي الوحيدة بني العراق 

وبلد عربي.
وأشار إلى أن اجلانب العراقي، اطلع 
علييى واقع القطاعييات الصناعية 

بالتصدير  ترغييب  التييي  األردنييية، 
إلييى العراق، حيث إن السييلع التي 
سييتصدر وستسييتفيد من القرار 

هي ذات منشأ أردني.
وكان العراق فرض رسوماً جمركية 
على جميييع وارداته ميين مختلف 
البلييدان بنسييبة %30، اعتباراً من 
العييام املاضييي، فييي إطييار خطة 
هدفت بحسب احلكومة العراقية 
إلى حماييية املنتجات احمللية وزيادة 

اإليرادات الضريبية.
وتوقييع وزييير الصناعيية والتجييارة 
األردني، أن يسييهم إعفاء السييلع 
ميين اجلمييارك، فييي زيادة صييادرات 
األردن إلى السييوق العراقية، والتي 
السيينوات  فييي  كثيييراً  تراجعييت 
اخلمييس األخيرة، بسييبب األوضاع 

األمنييية في العراق وإغييالق احلدود 
البرية بني البلدين.

واعيد فتييح معبر طريبيل احلدودي 
بني األردن والعراق، نهاية آب املاضي، 
بعد إغالقة كليا منذ العام 2014، 
بسييبب تعرضه لهجمات تنظيم 
أجييزاء  علييى  وسيييطرته  داعييش 
واسييعة غرب العييراق قبل حتريرها 

مؤخراً.
وقييال الوزييير األردنييي، إن العييراق 
التصديرييية  أهييم األسييواق  ميين 
للمنتجييات األردنية، الفتييا إلى أن 
العديييد من املصانييع األردنية جرى 
إنشيياؤها لغايييات التصدييير إلييى 

السوق العراقية.
وبلغييت الصييادرات األردنييية إلييى 
العييراق العييام املاضييي نحييو 695 

مليييون دوالر، فيما كانت تبلغ قبل 
االضطرابات نحو ملياري دوالر.

األردنييية  الشيياحنات  وتتبييادل 
والعراقييية احلموالت داخل منطقة 
التبييادل التجيياري، حيث أكييد وزير 
الصناعيية األردنييي فييي تصريحات 
صحفية في تشرين الثاني املاضي، 
أنييه لن يتم السييماح للشيياحنات 
العراقية بدخول األراضي األردنية إال 

بعد زوال األسباب األمنية نهائيا.
وبحسييب بيانات لدائرة اإلحصاءات 
العاميية األردنييية، فقييد بلغ حجم 
صييادرات األردن إلييى العييراق خالل 
األشييهر اخلمسيية األولى من العام 
احلالييي 200 مليييون دوالر، في حني 
بلغت وارداته من السييلع العراقية 

نحو 700 ألف دوالر.

إعفاء سلع أردنية من الرسوم الجمركية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنييت اللجنة املالييية في مجلس 
موازنيية  أن  األحييد،  أمييس  النييواب، 
مخصصيية  املقبليية  كردسييتان 
للمشيياريع االسييتثمارية، الفتا إلى 
توزيع رواتب موظفي اإلقليم سيييتم 
بعييد احصاء اعدادهييم من قبل جلان 

خاصة.
وقال عضييو اللجنة جبار العبادي، إن 
»حصة اقليم كردسييتان من املوازنة 
املقبلة هييي مخصصة للمشيياريع 
االسييتثمارية فقط، وهنيياك موازنة 

اخرى للرواتب«.
»احلكوميية  أن  العبييادي،  وأضيياف 
االحتادية لن تدفييع اي اموال لإلقليم 

قبل االيفاء بااللتزامات املترتبة عليه، 
والتييي ميين ضمنها تسييليم واردات 

النفط واملعابر احلدودية واملطارات«.
غييير  بغييداد  »حكوميية  أن  وأكييد، 
مسييؤولة عن االعييداد الوهمية في 
اعييداد املوظفييني باإلقليييم«، الفتييا 
إلى »وجود جلييان فنية تقوم بإحصاء 
االعييداد احلقيقييية للموظفييني في 
اساسييها  علييى  ونقييوم  االقليييم 

بتخصيص رواتب املوظفني«.
أن  إلييى  اللجنيية،  عضييو  وأشييار 
»حصيية االقليييم مت حتديدهييا وفقييا 
للنسييبة السييكانية والتييي تترتب 
عليها التزامييات مالية حالهم حال 

احملافظات العراقية االخرى«.

كردستان: تخصيصات الموازنة 
للمشاريع االستثمارية 



سالم مكي

كت��اب) فلس��فة تعدي��ل الدس��تور( ملؤلفه 
الدكتور) علي يوس��ف الشكري( الصادر عن 
دار الذاك��رة للنش��ر والتوزيع ف��ي بغداد عام 
2017، تن��اول األح��كام الدس��تورية الصادرة 
ع��ن احملكم��ة االحتادي��ة العلي��ا الت��ي أثارت 
جدال سياس��يا وقانونيا واسعا بني األوساط 
والنخ��ب العراقي��ة، إضافة ال��ى تناوله أهم 
مس��ألة في الدس��تور اال وهي آلية تعديله. 
الدس��تور  تعدي��ل  ع��ن  يتح��دث  الكت��اب، 
بش��كل عام، عبر اخذ اهم التجارب العاملية 
واإلقليمية، إضافة الى تناول الشأن العراقي، 
عب��ر احلدي��ث ع��ن آلي��ات تعديل الدس��تور 
املنصوص عليها في الدس��تور او التي يراها 
املؤلف طريقا للتعديل. الدس��اتير من حيث 
التعديل تقس��م ال��ى نوعني: دس��اتير مرنة 
ودس��اتير جامدة. واجلم��ود واملرونة، يتحددان 
أم��ا بالدس��تور نفس��ه او نتيج��ة للظروف 
السياس��ية التي يعيش��ها البلد، مبعنى ان 
الدس��تور مرن بذاته، لكن ظ��روف تطبيقه، 
جتعله جامدا. ولك��ون الكتاب يتناول الكثير 
م��ن املس��ائل الدس��تورية اخلاص��ة بتعديل 
الدستور خملتلف التجارب الدستورية العاملية 
واإلقليمي��ة، فإن قراءتنا للكتاب، س��تقتصر 
على الفصل األهم فيه وهو املتعلق بالدستور 
العراقي. املؤلف في هذا الفصل، استطاع ان 
يكشف عن موارد دس��تورية وسياسية، رمبا 
كان��ت خافية عن اخملتص بالش��أن القانوني. 
حتدث املؤلف عن موجبات او أس��باب تعديل 
الدس��تور، وكل س��بب، يبرز له مثاال مهما. 
فس��بب س��د القص��ور الذي يكش��ف عنه 
التطبيق او تس��تجد اليه احلاجة الحقا، أبرز 
له مثال الدس��تور األمريك��ي الذي مت تعديل  
امل��ادة املتعلقة بع��دد واليات الرئي��س. وهذا 
الس��بب تثار احلاجة له بعد م��رور وقت على 
إقرار الدس��تور والعمل به، حيث تظهر تباعا 
عيوبه، ونواقصه، مما يستلزم املشرع صاحب 

االختص��اص بتعديل الدس��تور لس��د ذلك 
النقص. ولكون الدس��تور وكما أشار املؤلف، 
هو صناعة بشرية وهذه الصناعة ال ميكنها 
بلوغ الكمال، مهما اجتهد املش��رع في إقرار 
نصوص قادرة على اس��تيعاب كل التفاصيل 
والقضاي��ا التي تخص اجملتمع والدولة، لكون 
ان نصوص الدستور تعالج قضايا اجتماعية 
ال تتطور وتنمو باستمرار بالتالي، البد من ان 
تتط��ور النصوص التي تعاجله��ا هي األخرى. 
املؤلف اعتبر ان املادة 142 أوال من الدس��تور، 
هي اول املواد التي يجب ان تعدل، كونها متثل 
اإلش��كالية األبرز فيه. وه��ذه املادة هي التي 
وضعت اآلليات اخلاصة بالتعديل. إضافة الى 
ان هذه امل��ادة، منحت احملاصص��ة واملكونات 
ش��رعية دس��تورية، وقانونية، بدال عن إحالل 
املواطنة واملساواة في اشغال الوظائف التي 
تهم الش��أن الع��ام. حيث نصت ه��ذه املادة 
على تشكيل جلنة نيابية ممثلة لكل املكونات 
الرئيس��ة التي عليها ان تق��دم تقريرها الى 
اجمللس على ان يتضمن التوصية بالتعديالت 
الضرورية الواج��ب إدخالها على الدس��تور. 
واعتبر املؤل��ف ان تعديل ه��ذا النص ضرورة 

الزمة لتجاوز التوقيتات الزمنية. 

موارد التعديل / التعديل العرفي
حمل هذا املش��هد من الكتاب اآلليات التي 

ميكن من خاللها تعديل الدستور ومنها: 
أوال: اآللية االستثنائية: وهذه اآللية تعني ان 
يتم التعديل وفقا للسياقات التي لم توضع 
ضم��ن الدس��تور، بل وضع��ت اس��تنادا أما 
للعرف او للقضاء. وان سبب اللجوء الى هذه 
اآللية حس��ب املؤلف هو اما لس��د الشاغر 
الذي تتركه السلطة املعنية بالتعديل، كأن 
تكون عاجزة عن التعديل، لطبيعة الدستور 
او لعدم وجود إرادة سياس��ية او شعبية لها. 
او يتم اللجوء اليه��ا نتيجة ملصالح ضيقة، 
ال عالقة لها بالش��أن العام، مبعنى استجابة 
ملصالح الفئة احلاكمة التي تكون اما اقلية او 
حاكم واحد. ففيما يخص التعديل العرفي، 
لم يخُل الدستور العراقي من تعديل حسب 

رأي املؤل��ف ع��ن طريق الع��رف، رغم جموده، 
وع��دم إمكاني��ة تعديله. حيث أش��ار الى ان 
املش��رع، أي مجلس النواب وبطريقة العرف، 
عدل نصوص الدستور اخلاصة بالشق الثاني 
م��ن الس��لطة التش��ريعية وه��و ) مجلس 
االحت��اد( حيث الغي هذا اجمللس، رغم انه الزال 
موجودا في الدس��تور، لكن لم يعمل به حلد 
االن رغم مرور اكثر من عش��ر س��نوات على 
وجوده في الدس��تور. وهذا برأيي أمر حس��ن، 
حيث ان مجلس االحتاد يجعل من الس��لطة 
التش��ريعية ثنائي��ة ف��ي مح��اكاة للنظام 
األمريك��ي، وهو أمر ال مبرر ل��ه في ظل قيام 
مجلس النواب، بكاف��ة الصالحيات الرقابية 
والتش��ريعية، دون ان تظه��ر حاج��ة لوجود 
مجلس آخر. خصوص��ا وان وجود هذا اجمللس 
يكبد خزين��ة الدولة تبع��ات مالية إضافية. 
وكذل��ك أش��ار الى مث��ال آخر عل��ى تعديل 
الدس��تور عن طريق العرف وه��و ان العطلة 
التش��ريعية وحس��ب الدستور ش��هران في 
حني ان العرف جرى على ان تكون شهرا واحدا 
فقط. كما أشار الى اجلانب األكثر إشكالية 
في العملية السياسية والتي لم يتضمنها 
الدس��تور لكنها أصبحت مبدأ دس��توريا ال 
ميكن جتاوزه، وان تس��ميته بالدس��توري رغم 
عدم نص الدستور عليه، هو أي محاولة خلرقه 
يعد مبثابة خرق للدستور. وهي عملية توزيع 

املناصب بني الكتل السياسية والطوائف. 

التعديل القضائي
برأي��ي ان ه��ذا اجلانب م��ن الكت��اب، اهم ما 
فيه ذلك انه تناول موضوعا مهما، وس��اهم 
الى ح��د كبير ف��ي تغيي��ر مس��ار العملية 
السياس��ية. هذا املوض��وع يتمثل باألحكام 
القضائي��ة التي أصدرته��ا احملكمة االحتادية 
العلي��ا بخص��وص القضاي��ا الت��ي عرضت 
امامها ومنها القضية األهم: تفسير معنى 
الكتلة النيابية األكثر عددا. ففي عام 2010 
ثار خ��الف بني كتلت��ني حول معن��ى الكتلة 
النيابية األكثر عددا: هل هي التي تتش��كل 
داخ��ل البرملان او الت��ي نالت أكث��ر عددا من 

األصوات؟ وقد جاء حك��م احملكمة على انها 
الكتلة التي تشكلت داخل البرملان وأصبحت 
مقاعدها النيابية في اجللس��ة األولى جمللس 
النواب أكثر ع��ددا من الكت��ل االخر. املؤلف 
يرى ان تفسير الدستور وهو اختصاص اصيل 
للمحكم��ة االحتادي��ة منحها له الدس��تور، 
يس��اهم ال��ى حد كبي��ر في تالف��ي النقص 
واجلم��ود ال��ذي يرافق نصوص الدس��تور. وان 
احملكم��ة االحتادية نتيجة له��ذا االختصاص 
وللقرارات التي أصدرتها بخصوص تفس��ير 
العديد من النصوص الدس��تورية، ساهمت 
ال��ى ح��د كبي��ر بإزال��ة الغم��وض واالبهام 
حول ع��دد من النص��وص الدس��تورية. تلك 
التفس��يرات س��اهمت الى حد كبير، بإزالة 
اخلالفات السياس��ية بني كت��ل كانت ترى ان 
تفس��يرها للدس��تور هو االصح من غيرها. 
ومن التعديالت التي حصلت على الدس��تور 
كم��ا يراها املؤلف ه��و ان احملكم��ة االحتادية 
اسقطت اختصاصا اصيال جمللس النواب ) حق 
املبادرة التشريعية( حني حكمت في قراراها 
املرقم 43/ احتادية/2010 على ان مش��روعات 
القوانني تقدم من خالل السلطة التنفيذية 
اما عب��ر احلكومة او عبر رئاس��ة اجلمهورية. 
ففي الوقت الذي يفترض ان تكون الس��لطة 
التش��ريعية هي املعنية بتش��ريع القوانني، 
اال ان الذي حدث ه��و العكس، حيث يفترض 
ان تأت��ي مش��روعات القوانني من الس��لطة 
التنفيذي��ة، وان تك��ون تلك م��ن قبل جهات 
مختصة داخ��ل الس��لطة التنفيذية، كون 
ان تلك املش��روعات قد ترتب التزامات مالية 
وسياس��ية، وان م��ن يق��وم باإليف��اء بتل��ك 
االلتزام��ات هي الس��لطة التنفيذية، لذلك 

فإن من حقها اقتراح مشروعات القوانني. 
ان كت��اب) فلس��فة تعديل الدس��تور( وكما 
قلنا س��ابقا، كش��ف عن انس��اق دستورية 
وقانوني��ة، مهمة، ينبغي الوقوف عندها، في 
مس��ألة جتاوز اجلمود الكلي الذي يتصف به 
الدستور، سواء جاء ذلك اجلمود من النصوص 
الدس��تورية التي تضمنها او جاء من الواقع 

السياسي الذي يشهده البلد. 

د. شادي عبدالوهاب*

في أعقاب س��يطرة القوات العراقية 
عل��ى مدين��ة كرك��وك، وط��رد قوات 
البيش��مركة الكردي��ة منه��ا، في ١٦ 
أكتوب��ر ، أعل��ن مس��عود البارزاني أن 
عددًا م��ن قادة ح��زب االحت��اد الوطني 
الكردس��تاني أعط��وا أوام��ر لوحدات 
ل��ه  التابع��ة  الكردي��ة  البيش��مركة 
باالنس��حاب من ع��دة مواقع لتمكني 
الق��وات العراقية من الس��يطرة على 

املدينة. )1(
كما صرح املال بختيار، مسئول الهيئة 
التنفيذي��ة ف��ي املكت��ب السياس��ي 
لالحتاد الوطني الكردستاني، بأن هناك 
مخاوف حقيقية من انقسام حكومة 
إقليم كردستان العراق إلى إدارتني، في 
إش��ارة إلى االنقسام الس��ابق لإلدارة 
الكردية في ش��مال العراق إلى إدارتني؛ 
إحداهما في السليمانية، واألخرى في 
أربيل ودهوك، وذلك حتى مت توحيدهما 
في عام ٢٠٠٦. وأض��اف أن هذا الوضع 
قد ينتج عنه حرب أهلية، ويفضي إلى 

التدخل اإلقليمي والدولي.)2(
وتُلقي هذه التصريح��ات الضوء على 
أح��د أبرز العوامل التي أدت إلى إخفاق 
احمل��اوالت االنفصالي��ة الكردي��ة ف��ي 
ش��مال العراق، وهو االنقسام العميق 
بني األكراد، خاص��ة احلزب الدميقراطي 
الكردس��تاني بزعامة مسعود بارزاني، 
الع��راق،  كردس��تان  إقلي��م  رئي��س 
واالحتاد الوطني الكردس��تاني. وسوف 
يلق��ي ه��ذا التحلي��ل الض��وء عل��ى 
ه��ذه االنقس��امات، وأبرز مؤش��راتها، 
وتداعياته��ا عل��ى مس��تقبل إقلي��م 

كردستان العراق.

صراعات كردية ممتدة:
ب��ني احل��زب  العالق��ة  لطامل��ا كان��ت 
واالحت��اد  الكردس��تاني  الدميقراط��ي 
الوطني الكردستاني متوترة، وشهدت 
في بعض فتراتها مواجهات مسلحة 
ب��ني الطرف��ني. فف��ي الفترة م��ن عام 
١٩٩٤، وحت��ى ع��ام ١٩٩٨، دخل احلزبان 
ف��ي ح��رب أهلي��ة، اس��تنجد خاللها 
العراقي  بالرئي��س  البارزاني  مس��عود 
األسبق صدام حس��ني من أجل هزمية 
القوات املوالية جل��الل طالباني، رئيس 
االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني آنذاك 
)والرئيس العراقي في الفترة من ٢٠٠٥ 

وحتى ٢٠١٤(.
وق��د انتهى هذا الصراع في عام ١٩٩٨ 
م��ن خ��الل وس��اطة أمريكي��ة، والتي 
أدت ف��ي النهاي��ة إل��ى إقام��ة إدارتني 
كرديتني في ش��مال الع��راق، إحداهما 
في السليمانية بقيادة االحتاد الوطني، 
واألخرى في أربيل ودهوك بقيادة احلزب 

الدميقراطي.)3(
ومن��ذ ع��ام ٢٠٠٥، بُذل��ت مح��اوالت 
لتوحيد اإلدارتني الكرديتني، حتت مظلة 
حكوم��ة واحدة ف��ي أربي��ل. وفي عام 
٢٠٠٦، ُش��كلت أول حكوم��ة موحدة 
إلقليم كردس��تان الع��راق ضمت وزراء 
م��ن احلزب��ني الكرديني، غي��ر أنه كانت 
هن��اك العدي��د من املؤش��رات على أن 
ه��ذا التوحي��د ل��م يكن كام��اًل، فقد 
ظلت األجهزة األمنية التابعة للحزبني 

الكرديني غير موحدة.

وباإلضافة إلى ما س��بق، فإن اخلالفات 
بني حزب االحتاد الوطني الكردس��تاني 
واحلزب الدميقراطي الكردستاني ازدادت 
التوجه��ات  حدته��ا مؤخ��رًا بس��بب 
الس��لطوية لرئيس اإلقليم مس��عود 
بارزاني، والذي رفض التنازل عن منصبه 
رغ��م انتهاء واليته في عام ٢٠١٥، كما 
من��ع انعقاد برمل��ان اإلقلي��م منذ عام 
٢٠١٥ بس��بب س��عي حرك��ة ج��وران 
الكردي��ة إلقالته من منصب��ه بعد أن 
جتاوز فترة واليته الرئاسية، وهو ما أدى 

إلى تصاعد التوتر بني جوران وبارزاني.
وقد أدى توصل حرك��ة جوران الكردية 
واالحت��اد الوطني الكردس��تاني التفاق 
ح��ول العم��ل املش��ترك ف��ي ١٧ مايو 
٢٠١٦، إل��ى تصاعد التوت��ر بني األخير 
واحلزب الدميقراطي الكردس��تاني. وقد 
كان االتفاق بني جوران واالحتاد الوطني 
تطورًا محوريًّا في سياس��ات اإلقليم، 
ألنه لم يُنِه س��بع س��نوات من اخلالف 
ب��ني الطرف��ني، ولكن��ه مّث��ل كذل��ك 
محاولة ملوازنة نفوذ احلزب الدميقراطي 

الكردستاني. )4(
ول��م تتوق��ف اخلالف��ات الكردية على 
الس��احة العراقية، بل امت��دت احلرب 
الباردة بني الطرفني إلى سوريا، حينما 
قام احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني 
بفرض نوع من أنواع احلصار على األراضي 
الس��ورية القريب��ة م��ن ح��دود إقليم 
كردس��تان العراق اخلاضعة لس��يطرة 
حزب االحتاد الدميقراطي الكردي املوالي 
حل��زب العم��ال الكردس��تاني التركي 
وحزب االحتاد الوطني الكردستاني في 
العراق)5(، وذل��ك لرفض االحتاد الكردي 
مقاسمة السلطة مع اجمللس الوطني 

الكردي املوالي لبارزاني.)6(

مؤشرات جتدد الصراعات:
أدت العديد م��ن العوامل إلى تصاعد 
التوتر بني الطرفني مؤخرًا، والتي ميكن 

إيجازها على النحو التالي:
-1املوق��ف من اس��تفتاء االس��تقالل: 
الوطن��ي  االحت��اد  م��ن  كل  تبن��ى 
الدميقراط��ي  واحل��زب  الكردس��تاني 
الكردس��تاني مواق��ف متباين��ة م��ن 
االستفتاء. ففي حني كان بارزاني يصر 
عل��ى إجراء االس��تفتاء، رغ��م اجلهود 
والدولية،  واإلقليمي��ة  الدبلوماس��ية 
إلثنائ��ه عن ذل��ك؛ فإن االحت��اد الوطني 
وحركة جوران عارضا إجراء االستفتاء 
قب��ل إع��ادة تفعي��ل البرمل��ان الكردي، 
كما كان من املالح��ظ أن احلزبني تبنيا 
مواق��ف أكث��ر اعت��دااًل م��ن مواق��ف 
بارزان��ي، إذ دعما العديد م��ن املبادرات 
اإلقليمية والدولية الرامية إلى تأجيل 
بني حكومة  والوس��اطة  االس��تفتاء، 
إقليم كردس��تان واحلكومة العراقية، 
للوص��ول إل��ى ح��ل وس��ط للقضايا 

اخلالفية العالقة بني الطرفني.
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا املوقف لم يكن 
موقًفا نخبويًّ��ا، فقد كانت التوجهات 
الش��عبية في محافظة السليمانية 
عل��ى  لالس��تفتاء  متحمس��ة  غي��ر 
إلى استطالعات  االستقالل، فبالنظر 
ال��رأي الت��ي أُجريت قبيل االس��تفتاء 
في الس��ليمانية وحلبجة، جند أن ٦٦٪ 
من املس��تطلع آراؤهم، إم��ا يرفضون 
االس��تفتاء، أو أعلن��وا امتناعهم عن 
التصويت. وعّبر الكثي��رون منهم عن 
اعتقادهم بأن االستفتاء ما هو إال أداة 
ف��ي يد بارزان��ي للبقاء في الس��لطة، 
والتغطي��ة عل��ى الفس��اد احلكومي، 

والوضع االقتصادي املنهار.)7(
لالنقس��امات  بارزان��ي  اس��تغالل   2-
داخ��ل االحت��اد الوطني الكردس��تاني: 
اندلع ص��راع على قيادة االحتاد الوطني 
الكردستاني قبل وفاة مؤسسه جالل 
طالبان��ي ف��ي ٣ أكتوب��ر ٢٠١٧. وميكن 
اإلش��ارة هنا إلى فصيلني أساس��يني 
هم��ا: فصي��ل هي��رو طالبان��ي، زوجة 

ج��الل طالبان��ي، وأوالده)8(، من جانب، 
وفصيل آخر بقيادة كوس��رت رس��ول 
عل��ي، النائ��ب األول لس��كرتير االحتاد 
وبرهم صالح،  الكردس��تاني،  الوطني 
النائب الثاني، واللذان قاما بتأس��يس 
كي��ان جدي��د في ع��ام ٢٠١٦، اس��مه 
»مركز القرار« ف��ي احلزب، في محاولة 
للس��يطرة على حزب االحت��اد الوطني 
بعيًدا عن سيطرة أسرة طالباني، وهو 
ما اعتبرت��ه هيرو طالبان��ي كيانًا غير 

شرعي.)9(
وقد حتال��ف الفصي��ل الثان��ي بقيادة 
كوس��رت وبرهم مع مس��عود بارزاني، 
خاصة وأن كوس��رت يش��غل منصب 
نائ��ب رئي��س إقليم كردس��تان، فضاًل 
ع��ن متاهيه مع االتهامات التي وجهها 
التابعة  البيش��مركة  لق��وات  بارزاني 
لالحتاد الوطني باالنسحاب من كركوك 
بالتواطؤ مع اجلي��ش العراقي)10(، في 
حني أن برهم صال��ح كان يَظهر دائًما 
في ج��والت بارزان��ي التي كان��ت تروج 
لصال��ح االس��تفتاء عل��ى االنفصال.

)11(
وقد ترتب على هذا الوضع إثارة غضب 
فصي��ل هي��رو طالباني، وس��اهم في 
تعزي��ز التحال��ف القائ��م م��ع حركة 
ج��وران، ض��د م��ا اعتب��روه مح��اوالت 
م��ن طالبان��ي للهيمنة عل��ى إقليم 

كردستان العراق.
ويش��ير ع��دد م��ن املؤش��رات إل��ى أن 
فصي��ل هي��رو ق��د متكن من حس��م 
الصراع الداخلي في احلزب لصاحله؛ إذ 
إن كوسرت رس��ول ال يتمتع بشعبية 
كبيرة بني كوادر االحت��اد الوطني، كما 
أن برهم صالح ال يتمتع بدعم قيادات 
البيش��مركة الكردية، الذين يشغلون 
مناصب بارزة في حزب االحتاد الوطني.

) 12(
وم��ن جهة ثاني��ة، فإن هي��رو وأبناءها 
يس��يطرون عل��ى قوات البيش��مركة 

الكردية وباإلضافة إلى ما س��بق، فإن 
الرأي العام في محافظة السليمانية، 
أن  ي��ري  البارزان��ي،  املع��ادي ملس��عود 
ش��عبية كوس��رت وبرهم قد تضررت 

كثيرًا هناك.
-3 االنسحاب من كركوك: أشار رئيس 
الوزراء العراقي الس��ابق نوري املالكي 
إل��ى أن فصي��ل هي��رو طالبان��ي أثبت 
الع��راق)13(.  وطنيته، ودعم��ه لوحدة 
وتُش��ير بعض األخبار إلى أن س��يطرة 
اجليش العراقي على كركوك بسهولة 
نسبية يرجع إلى اتفاق سري بني بغداد 
وأبناء طالباني، بوس��اطة إيرانية) 14(. 
في حني أكد بافل طالباني، جنل الزعيم 
الكردي جالل طالباني، أن االنس��حاب 
كان تكتيكيًّ��ا، ولم يت��م إال بعد وفاة 
حوال��ي مائة عنصر من البيش��مركة 
الكردية، والتيقن من أن اجليش العراقي 

ميتلك قوة نيران أكبر) 15(.
وقد س��عى بارزاني لتبرير هزميته أمام 
اجلي��ش العراق��ي بإلق��اء الل��وم على 
االتفاق املش��ار إليه بني االحتاد الوطني 
واحلكوم��ة العراقي��ة لالنس��حاب من 
كركوك، خاصة وأن االنسحاب أضعف 
م��ن املرك��ز السياس��ي لبارزان��ي في 
اإلقليم، حيث مّثل فقدان هذه األراضي 
التي حتت��وي على احتياط��ات نفطية 

هامة نهايًة ملشروعه االنفصالي.

تداعيات اخلالفات الكردية:
بالنظر إلى التطورات السابق اإلشارة 
إليها، فإنه من املتوقع أن ينجح فصيل 
هي��رو طالبان��ي في إحكام س��يطرته 
عل��ى االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني، 
خاص��ة بع��د قي��ام الرئي��س العراقي 
فؤاد معصوم )ك��ردي(، باملوافقة على 
ق��رار إقالة محافظ كركوك الس��ابق، 
جن��م الدين ك��رمي، والذي قام بإش��راك 
احملافظة في االس��تفتاء غير الشرعي 
الذي أجراه بارزاني على االستقالل، بل 

ودعمه لالنفص��ال عن الع��راق، وذلك 
باخملالفة لتوجيهات احلكومة املركزية، 
فضاًل عن قي��ام حزب االحت��اد الوطني 
بترش��يح ريزجار علي، عض��و املكتب 
السياس��ي في االحتاد الوطني، لتولي 

هذا املنصب.) 16(
وم��ن املتوق��ع أن ي��زداد التفاه��م بني 
االحت��اد  وح��زب  املركزي��ة  احلكوم��ة 
الوطن��ي، وهو األم��ر الذي ق��د يترتب 
عليه ضمان وح��دة األراضي العراقية، 
ومزيد من العزلة ملسعود بارزاني. كما 
قد يصل الطرف��ان إلى تفاهمات حول 
التحوي��الت املالية للس��ليمانية، وهو 
ما قد يُساعد احملافظة في جتاوز األزمة 
املالي��ة، مب��ا يُعزز م��ن ش��رعية االحتاد 

الوطني في السليمانية.
أم��ا بالنس��بة للعالق��ة ب��ني االحت��اد 
الوطن��ي واحل��زب الدميقراط��ي، فإن��ه 
يتوق��ع أن يتعم��ق االنقس��ام الكردي 
ب��ني إدارت��ني كرديت��ني، إحداهم��ا في 
السليمانية، واألخرى في أربيل ودهوك، 
حت��ى وإن حاف��ظ األكراد على ش��كل 
احلكوم��ة املوحدة ممثلة ف��ي حكومة 
إقلي��م كردس��تان العراق. وف��ي حالة 
تصاع��د االحتقان بني االحت��اد الوطني 
الدميقراط��ي  واحل��زب  الكردس��تاني 
الكردس��تاني، ف��إن حكوم��ة إقلي��م 
كردس��تان الع��راق ق��د تنقس��م إلى 
إقليم��ني فيدراليني، وهو س��يناريو قد 
يكون مستبعًدا، ولكنه يظل قائًما، مبا 
يرتبه ذلك من نهاية فعلية للمحاوالت 
االنفصالية الكردية في املدى املنظور، 
احلكوم��ة  عل��ى  س��يتوجب  كان  وإن 
العراقي��ة أن جت��د حالًّ ع��اداًل للقضايا 
اخلالفي��ة العالقة ب��ني حكومة إقليم 
املركزية،  واحلكومة  العراق  كردس��تان 
مبا يضم��ن وح��دة األراض��ي العراقية 
والتقاس��م العادل للثروة والس��لطة 

بني مكونات الشعب العراقي.

آفاق8
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تش��ير مجمل الترقبات املستقبلية 
الى واقع صعب وس��لبي س��واء من 
حيث املنافس��ة واالس��واق والفجوة 
العلمي��ة والتكنولوجي��ة بيننا وبني 
االم��وال  رؤوس  وه��روب  االخري��ن، 
واخلبرات وازدياد املعدالت الس��كانية 
واخلريجي��ني والبطال��ة، واملي��اه وبوار 
االرض، واستهالك املوجودات واالصول، 
وتخل��ف البن��ى التحتية واملش��اريع 
االرتكازي��ة، ال��خ. فالدول��ة ش��اخت 
وترهل��ت ومرض��ت وفق��دت عملي��اً 
قدرتها ان تك��ون اداة منتجة او رجل 
اعم��ال ناجح. فهي تس��تهلك اكثر 
مم��ا تنت��ج، وعاجزة عن اع��ادة االنتاج 
املوس��ع، بل قد ال تس��تطيع احلفاظ 
على اع��ادة االنتاج البس��يط، ومنع 
التراج��ع. ب��ل حتولت لعام��ل عرقلة 

امام النشاطات االقتصادية املنتجة. 
الن��اجت  تراج��ع  و2016   2013 فب��ني 
الوطن��ي االجمالي م��ن 234.6 مليار 
دوالر الى 171.7 بسبب تراجع اسعار 
النفط.. ومعدل دخل الفرد الس��نوي 
من 7021 الى 4533 دوالر. وهذه بعض 
احلقائق تشير اليها »مسودة« موازنة 
2018، والتي لن تغير التعديالت التي 
ستجرى عليها من توجهاتها العامة 
الس��لبية، اللهم اال اذا ُقلبت رأس��اً 
على عقب، وهذا اقرب للمس��تحيل، 
ويتطلب مقدمات واستعدادات خالل 

سنوات عديدة.
لع��ام  النفطي��ة  امل��وارد  تق��در   -  1
2018 ب�73 ترليون دين��ار، واملوارد غير 
النفطية ب�12 ترليون تقريباً.. ليكون 
اجملموع حوالي 85 ترليون دينار.. بينما 

التش��غيلية حوالي  النفقات  بلغت 
ان تقدي��ر  80 ترلي��ون دين��ار. علم��اً 
الواردات غير النفطية هي عادة اكثر 
من املتحقق، اما ال��واردات النفطية 
فهي متقلبة حس��ب حالة السوق. 
وعليه س��تكون املوازن��ة عاجزة عن 
وانتاجية  القيام مبشاريع استثمارية 
تستطيع قلب املس��ارات مبا يساعد 
على مواجه��ة تطورات املس��تقبل، 
والنمو السكاني، وزيادة الناجت الوطني 

االجمالي، ومعدالت العمالة، الخ.
الدف��اع  لوزارت��ي  س��يخصص   -  2
ترلي��ون   20 حوال��ي  والداخلي��ة 
دين��ار، حوال��ي 16 ترلي��ون دين��ار الى 
التش��غيلية.  والنفق��ات  الروات��ب 
االخرى  االمني��ة  النفقات  وباضاف��ة 
خ��ارج الوزارت��ني، فان املل��ف االمني 

سيستهلك حوالي %30 من مجموع 
النفقات. صحيح ان ملف االمن ملف 
مهم وخطي��ر، ولكن ملف االقتصاد 
واالهتمام باالنتاج واملستقبل ال يقل 

اهمية، حتى على املستوى االمني.
الزراع��ة  لوزارت��ي  س��يخصص   -  3
والصناع��ة 1.8 ترليون دين��ار، يذهب 
منها 1.7 ترليون كنفقات استهالكية 
وروات��ب.. وعليه ال نتوقع مس��اهمة 
جدية من الدولة لتنش��يط قطاعي 
كقطاع��ني  والصناع��ة،  الزراع��ة 
رئيس��يني النطالق االقتص��اد، وزيادة 
املوارد غير النفطي��ة والناجت الوطني 

ومعدالت العمالة.
4 - س��يخصص لوزارات املوارد املائية 
والنقل واالعمار واالسكان والبلديات 
واالتصاالت 2.6 ترلي��ون تقريباً، منها 

1.35 ترلي��ون كنفقات اس��تهالكية 
وروات��ب. وان تخلف ه��ذه القطاعات 
س��يكون حاج��زاً اس��تراتيجياً امام 
وس��تحظى  االقتص��اد.  انط��الق 
الكهرب��اء، وه��ي قطاع مه��م ايضاً 
للبنى التحتية والنشاط االقتصادي 
ب���7.1 ترلي��ون دينار، س��يذهب منه 
3.4 ترلي��ون كنفق��ات اس��تهالكية 
وروات��ب. رغ��م ذلك س��تزداد الفجوة 
بني الطلب على الطاقة والعرض لها 
مم��ا ميثل عقبة وحتدياً ل��م يوضع لها 
احلل املناس��ب حلد االن، رغم االموال 
الهائل��ة التي صرف��ت وتصرف لهذا 

القطاع.
5 - س��يخصص للنف��ط 16 ترليون 
النفق��ات  س��تحتل  تقريب��اً،  دين��ار 
االس��تهالكية والروات��ب 2.1 ترليون 

الش��ركات  ومس��تحقات  دين��ار، 
االجنبي��ة 13.9 ترلي��ون دينار، فعقود 
التراخي��ص جي��دة في حالة اس��عار 
النف��ط املرتفعة، لكنها تس��تهلك 
نسبة مهمة من املوارد عند االسعار 
املنخفض��ة، خصوص��اً م��ع متدي��د 
وإطالة فترات الوصول النتاج الذروة. 

6 - ام��ا التعلي��م والتربية والصحة 
مجتمعة فس��يخصص لها حوالي 
6.1 ترليون دينار، وسيذهب منها 5.8 
كنفقات اس��تهالكية ورواتب. وقس 
على ذلك ف��ي بقية الوزارات كاملالية 
والعمل واملهجرين واخلارجية والعدل 
والتخطي��ط  والش��باب  والثقاف��ة 
وغيرها من وزارات ودوائر مالية والتي 
اس��تهالكية  ودوائ��ر  وزارات  كله��ا 
والرعاي��ة  بالتقاع��د  وتتعل��ق 

االجتماعية او رعاية وخدمة ش��ؤون 
الدولة واملواطن��ني عامة، لكنها غير 

معنية بالشؤون االنتاجية مباشرة.
لهذا نحذر ونتوس��ل ونك��رر، انه دون 
قل��ب املس��ارات، ليحتل االس��تثمار 
والنش��اط االهل��ي واحل��ر والقط��اع 
اخلاص االولوية، ف��ان حصانات البالد 
حتدي��ات  ملواجه��ة  واس��تعداداتها 
التراجع س��تزداد  ومن��ع  املس��تقبل 
ضعف��اً وعجزاً وتأثراً مبرور االيام. وهذا 
لن يتحقق مع بقاء العناد على اعادة 
انتاج ذات املنظومة والسياقات بكل 
مرتكزاته��ا ومفاهيمه��ا وعقلياتها 
واحلف��اظ  ومخارجه��ا،  ومداخله��ا 
على احتكار الدول��ة وبيروقراطيتها، 
والبيئ��ة  البالي��ة  والتش��ريعات 

االجتماعية واالستثمارية السائدة.
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تنشر تعبر عن وجهة نظر 
أصحابها وال تمثل بالضرورة 
رأي الجريدة
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جوزيف ستيجليتز

وزير النفط السابق

الحائز على جائزة 
نوبل التذكارية في 

علوم االقتصاد لعام 
 .2001

نيويورك �� قبل خمس��ة عشر عاما، 
نش��رت كتاب »العوملة ومنغصاتها«، 
وه��و الكتاب الذي حاولت فيه ش��رح 
األس��باب وراء ذلك الق��در الكبير من 
االس��تياء وع��دم الرض��ا إزاء العوملة 
في ال��دول النامية. واألمر ببس��اطة 
ش��ديدة أن كثيرين تصوروا أن النظام 
كان »مرتب��ا عم��دا« للعمل ضدهم، 
وأن اتفاقيات التج��ارة العاملية كانت 

ظاملة بوضوح.
واآلن، حرك��ت حال��ة الس��خط م��ن 
العومل��ة موجة م��ن الش��عبوية في 
الواليات املتحدة واقتصادات متقدمة 
أخ��رى، ويق��ود ه��ذه املوجة ساس��ة 
يزعم��ون أن النظ��ام ظال��م لدولهم. 
فف��ي الواليات املتح��دة، يصر الرئيس 
دونال��د ترام��ب عل��ى أن املفاوض��ني 
التجاري��ني ع��ن أمي��ركا ُهزِم��وا في 
تفاوضوا  الذي��ن  نظرائهم  مواجه��ة 

باسم املكسيك والصني.
كيف إذن حتول شيء كان املفترض أن 
يع��ود بالنفع على اجلمي��ع، في الدول 
املتقدمة والنامية على حد سواء، إلى 
موضع للذم والس��باب في كل مكان 

تقريبا؟ وكيف ميك��ن التفاقية جتارية 
أن تكون ظاملة لكل األطراف؟

يرى أولئك في الدول النامية أن مزاعم 
ترام��ب �� مثلها كمثل ترامب ذاته �� 
مثي��رة للضحك. فقد كتبت الواليات 
املتحدة في األس��اس قواع��د العوملة 
وخلق��ت مؤسس��اتها. وف��ي بع��ض 
هذه املؤسس��ات ���� صن��دوق النقد 
الدولي على س��بيل املث��ال �� ما تزال 
الواليات املتحدة تتمتع بحق النقض، 
على الرغم م��ن تراجع دور أميركا في 
االقتص��اد العامل��ي )وهو ال��دور الذي 
يبدو ترامب عازما على تقليصه رغم 

ضآلته(.
أما م��ن منظور ش��خص مثلي، كان 
يراقب املفاوض��ات التجارية عن كثب 
ألكث��ر من ربع ق��رن من الزم��ن، فمن 
التجاري��ني  املفاوض��ني  أن  الواض��ح 
األميركي��ني حصل��وا عل��ى أغلب ما 
كان��وا يري��دون. وكانت املش��كلة في 
ذلك الذي كان��وا يريدون. فقد وضعت 
الش��ركات أجن��دة املفاوض��ني خلف 
أبواب مغلقة. كان��ت أجندة مكتوبة 
بواس��طة ولصال��ح ش��ركات كبيرة 

متع��ددة اجلنس��يات، عل��ى حس��اب 
العم��ال واملواطن��ني العاديني في كل 

مكان.
ف��ي واقع األم��ر، كثيرا ما يب��دو األمر 
وكأن العمال الذين رأوا أجورهم تنهار 
ووظائفهم تتالشى كانوا مجرد أضرار 
جانبية �� فهم ضحايا أبرياء ولكن ال 
ميكن جتنب اإلضرار بهم في مس��يرة 
عنيدة إل��ى التقدم االقتصادي. ولكن 
هناك تفسير آخر ملا حدث، وهو أن أحد 
أه��داف العوملة كان إضع��اف القدرة 
التفاوضية التي يتمت��ع بها العمال. 
وكانت الشركات تريد عمالة أرخص، 

أياً كانت طريقة احلصول عليها.
يس��اعدنا هذا التفس��ير في ش��رح 
بع��ض اجلوان��ب احملي��رة لالتفاقي��ات 
التجاري��ة. فلماذا على س��بيل املثال 
تنازل��ت ال��دول املتقدمة ع��ن واحدة 
من أكبر مزاياها، س��يادة القانون؟ إن 
الش��روط الواردة في أغلب االتفاقيات 
التجارية األخيرة تعطي املس��تثمرين 
األجانب من احلقوق أكثر من تلك التي 
تقدمها للمس��تثمرين ف��ي الواليات 
املتحدة. فهم يعوضون على س��بيل 

املث��ال إذا تبن��ت احلكوم��ة تنظيم��ا 
يلحق الضرر بصافي دخولهم، مهما 
كان ذل��ك التنظي��م مرغوب��ا ومهما 
كان الضرر الذي قد حتدثه الش��ركات 

في غيابه عظيما.
هن��اك ث��الث اس��تجابات للس��خط 
العاملي على العوملة. يتلخص األول �� 
ولنطلق عليه مس��مى استراتيجية 
الس فيج��اس �� في مضاعفة الرهان 
على العوملة كما كانت تُدار على مدار 
ربع القرن املاضي. ويستند هذا الرهان، 
مثل��ه في ذل��ك كمث��ل كل الرهانات 
على سياس��ات ثب��ت إخفاقها )مثل 
اقتصاد تقاطر الفوائد إلى األس��فل(، 
إلى األمل في جناح نفس السياس��ات 

بطريقة أو أخرى في املستقبل.
ف��ي  ثاني��ة  اس��تجابة  وتتمث��ل 
»الترامبي��ة«: أن تقط��ع نفس��ك عن 
العومل��ة، عل��ى أم��ل أن ي��ؤدي ذل��ك 
عل��ى نحو م��ا إلى إع��ادة عالَ��م ولى 
ومض��ى. غي��ر أن تدابي��ر احلماي��ة لن 
تُفلِ��ح. فوظائف التصني��ع آخذة في 
االنحدار في شتى أنحاء العالَم، وذلك 
ببس��اطة ألن منو اإلنتاجية جتاوز وتيرة 

منو الطلب.
وحتى ل��و ع��اد التصنيع، فل��ن تعود 
الوظائف. ذلك أن تكنولوجيا التصنيع 
املتقدمة، مبا في ذلك الروبوتات، تعني 
أن الوظائ��ف القليلة التي ستنش��أ 
في املس��تقبل تتطلب مهارات عالية 
وس��وف تكون ف��ي مواق��ع مختلفة 
عن مواق��ع الوظائف املفقودة. ومثله 
كمثل نهج مضاعفة الرهان، يبدو أن 
هذا النهج محكوم عليه بالفش��ل، 
وه��ذا م��ن ش��أنه أن يزي��د م��ن حدة 
الس��خط الذي يش��عر به م��ن تُرِكوا 

وراء الركب.
وسوف يفشل ترامب حتى في حتقيق 
هدف��ه املعل��ن املتمث��ل ف��ي خفض 
العجز التجاري، والذي يحدده التفاوت 
بني املدخ��رات احمللية واالس��تثمارات. 
واآلن بعد أن ن��ال اجلمهوريون وطرهم 
التخفي��ض  اس��تنان  ف��ي  وجنح��وا 
الضريب��ي لصالح أصح��اب املليارات، 
فس��وف تهب��ط املدخ��رات الوطنية 
ويرتفع العجز التج��اري، نظرا للزيادة 
ف��ي قيم��ة ال��دوالر. )يتح��رك العجز 
املال��ي والعجز التجاري معا بش��كل 

وثيق ع��ادة، حتى أن اخلب��راء يطلقون 
عليهما وص��ف »العجز التوأم«(. وقد 
ال يروق ه��ذا لترامب، ولكن كما يتبني 
له ببطء اآلن، هناك بعض األمور التي 
ال يس��تطيع حت��ى الش��خص الذي 
يش��غل أقوى منصب ف��ي العالَم أن 

يسيطر عليها.
أما االس��تجابة الثالثة فهي احلماية 
االجتماعية من دون اللجوء إلى تدابير 
احلماي��ة التجارية، وه��و النهج الذي 
تبنت��ه دول الش��مال الصغي��رة ف��ي 
أوروبا. فقد أدركت أنها باعتبارها دوال 
صغيرة البد أن تظل منفتحة. ولكنها 
أدركت أيض��ا أن بقاءها منفتحة من 
ش��أنه أن يع��رض العم��ال للخط��ر. 
وعلى هذا فقد جلأت إلى إنشاء العقد 
االجتماع��ي الذي س��اعد العمال في 
االنتق��ال م��ن الوظائ��ف القدمية إلى 
وظائف جديدة ومد لهم بعض العون 

في الفترة االنتقالية.
األوروب��ي  الش��مال  دول  أن  الواق��ع 
مجتمع��ات دميقراطي��ة عميقة، وقد 
أدرك��ت له��ذا الس��بب أن العوملة لن 
تس��تمر م��ا لم ي��ر معظ��م العمال 

أنها تعود بالفائدة عليهم. كما أدرك 
األثري��اء ف��ي ه��ذه ال��دول أن الفوائد 
س��تكون كافية لكي تعم اجلميع إذا 

ما عملت العوملة كما ينبغي لها.
كان��ت الرأس��مالية األميركي��ة ف��ي 
الس��نوات األخي��رة تتس��م بجش��ع 
جامح ���� وتؤكد األزم��ة املالية التي 
اندلعت في ع��ام 2008 هذه احلقيقة 
بوض��وح. ولك��ن كما أظه��رت بعض 
الدول، فإن اقتصاد الس��وق رمبا يتخذ 
أشكاال تس��اعد في تخفيف جتاوزات 
الرأسمالية والعوملة، وتوفر في الوقت 
نفس��ه منوا مس��تداما ومس��تويات 

معيشية أعلى ألغلب املواطنني.
وبوسعنا أن نتعلم من هذه النجاحات 
ماذا يتع��ني علينا أن نفعل، متاما كما 
نستطيع أن نتعلم من أخطاء املاضي 
م��ا ال ينبغي لنا أن نفع��ل. وكما بات 
واضحا، إذا لم نتمكن من إدارة العوملة 
على النحو الذي يجعل فوائدها تعود 
عل��ى اجلمي��ع، فم��ن احملت��م أن تزداد 
ِح��دة ردود الفع��ل العنيف��ة ���� من 
ِقَبل الس��اخطني اجلدد في الش��مال 

والساخطني القدامى في اجلنوب.

عولمة الُسخط
PROJECT
SYNDICATE

من األمور التي أثارت جدالً واختالفاً عند تطبيق قانون ترامب في جيب نتنياهو
العفو العام رقم 27 لسنة 2016، تلك املتعلقة مبدى 
إمكاني��ة ش��مول املوظف أو املكل��ف بخدمة عامة 
املتهم به��در املال الع��ام، بقانون العف��و العام عند 
حصوله عل��ى موافقة من الوزير اخملتص بتقس��يط 
مبل��غ الضرر الذي تس��بب ب��ه، نتيج��ة لتقصيره أو 

إهماله عند أداء الواجبات املنوطة به.
إذ يرى البعض عدم جواز ذلك اس��تناداً ملا ورد في نص 
املادة )3( من قانون العفو العام، والتي اشترطت فيما 
اش��ترطته تس��ديد ما ترتب بذمة املشمول بأحكام 

هذا القانون من التزامات مالية ملصلحة الدولة.
وتس��ديد الدين لغة هو »دفعه إل��ى الدائن«، فإذا لم 
يقم املوظف بتس��ديد املبالغ املترتبة بذمته كاملة. 
فان ش��موله بقانون العفو يعد تضييعاً حلق الدولة 
في اس��تيفاء حقوقها، ومساس��اً باحلماية اجلنائية 
املقررة للمال العام. غير أن القراءة املتأنية لنص املادة 
)3( من قانون العفو العام، تكشف لنا أن القانون وإن 
اش��ترط تس��ديد االلتزامات املالية للدولة، فإنه لم 

يبني آلية ذلك التسديد وال كيفيته؟
وإزاء س��كوت املش��رع ع��ن إيضاح األم��ور املتقدمة، 
يصب��ح لزام��اً على احملاك��م اخملتصة ح��ني تصديها 
لتطبي��ق قان��ون العفو الع��ام الرجوع إل��ى القوانني 
اخلاصة ببيان آلية اس��تيفاء الدي��ون العائدة للدولة 
والتي من بينها قانون التضمني رقم 31لسنة 2015، 
وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56لسنة 1977. 
إذ نص��ت امل��ادة )4( من قان��ون التضم��ني، على آلية 
تسديد مبلغ التضمني بأن يتم تسديده دفعة واحدة 
وأجازت للوزي��ر اخملتص أو رئيس اجله��ة غير املرتبطة 
ب��وزارة أو احملافظ، املوافقة على تقس��يط املبلغ ملدة 
ال تزيد عل��ى خمس س��نوات. وقيدت تل��ك املوافقة 
بضمان��ات عديدة كالكفالة العقارية ووضع إش��ارة 
احلجز على العقار، أو الكفالة الشخصية الضامنة. 
ونص��ت امل��ادة )7( من القان��ون املذكور على س��ريان 
أحكام قانون حتصيل الديون احلكومية على الشخص 
املضم��ن، في حال امتناعه عن أداء مبلغ التضمني أو 
عدم تسديده أي قسط من األقساط خالل )30( ثالثني 
يوما من تاريخ االس��تحقاق، عادة التقس��يط ملغياً، 

وتستحق األقساط املتبقية بذمته دفعة واحدة.
وإضاف��ة إلى الضمانات الواردة ف��ي قانون التضمني، 
فق��د وردت ف��ي قان��ون حتصي��ل الدي��ون احلكومية 
ضمانات أخرى، اس��همت وإلى ح��د كبير في تغليظ 
حق الدولة في استيفاء ديونها. ومنها ما ورد في املادة 
)اخلامس��ة( منه، والتي أجازت حجز األموال املنقولة 
وغير املنقول��ة للمدين ومبقدار الدين، ومانصت عليه 
املادة )الثالثة عشرة( منه بجواز حبس املدين املماطل 

وفقا لألحكام الواردة في قانون التنفيذ.
آخذي��ن بنظر االعتبار م��ا نصت عليه امل��ادة )8( من 
قانون التضم��ني، من كون انتهاء خدم��ة املوظف أو 
مهم��ة املكلف بخدمة عامة ال مين��ع من تضمينه . 
وبذلك تنطبق أحكامه بح��ق املتقاعدين احملالني الى 
احملاك��م فضالً عن املوظفني املس��تمرين في اخلدمة، 
وماميثله ذلك من ضمانة مهمة الس��تحصال مبالغ 
الض��رر التي تس��ببوا به��ا. ونعتقد أن ذلك الس��ور 
العالي من الضمانات التي أحاط بها املش��رع حقوق 
الدولة وديونها. يجعل من عدم شمول املوظف الذي 
قس��ط الدين بحقه أم��را ال يتفق م��ع روح العدالة، 
ومع مقاصد املش��رع عند تش��ريعه لقان��ون العفو 
العام والتي نص عليها في األسباب املوجبة »بإتاحة 
الفرصة مل��ن جنح من العراقيني في العودة لالندماج 
في احلياة العامة وإلش��اعة روح التس��امح واإلصالح 

في اجملتمع«.
كم��ا ان��ه ميثل م��ن جه��ة أخ��رى س��لبا لصالحية 
الوزير بتقس��يط الدين واملنص��وص عليها في قانون 

التضمني وذلك ماال يجيزه القانون.

العفو العام وتقسيط 
مبلغ الضرر

عامر حسن شنته
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كلم��اٌت تول��د مش��حونًة مب��ا حولها م��ن أتون 
األف��كار والعواط��ف واألخيل��ة... كلم��ات حتمل 
نقيضه��ا، والدته��ا وموته��ا، قوته��ا وضعفها، 
خلودها وتالش��يها... مع ه��ذه الكلمات واجلمل 
تول��د كلمات أخ��رى تالحقها، وتك��ون مالصقة 
لها دائماً. الكلمات األولى هي األدب والثانية هي 
النقد األدبي، نعيش في ه��ذه احلياة عبر عقولنا 
وعواطفنا، ضمن عملية تس��تمر بالتكامل في 
كل يوم، وال تنتهي حاجتنا إلى التجارب أبداً. إننا 
محكوم��ون باالخت��الف والنقص، ه��ذا ما يؤيده 
الدين والتجرب��ة الواقعية: }وَاْخِتاَلُف َلِْس��َنِتُكْم 
وَأَلَْوانُِكْم{ )الروم: 22(. إذن، يجعلنا هذا في حاجة 
مزدوجة مس��تمرة إلى النقد: نقد نقّدمه نحن، 
ونقد نتلقاه... نحن نحت��اج إلى بعضنا في هذه 
احلياة، عبر ممراتها اجملهولة، وغاباتها الشاسعة...
هنا سأحاول ذكر بعض اإلضاءات احملددة، اخلاصة 
برؤي��ة مفهوم )النقد األدبي( فرع��اً من العملية 

النقدية كلها، وما يتصل به:
1 - النقد األدبي: هو شرح معنى النص اإلبداعي، 
مهما كان جنس��ه ومس��تواه ومستوى مبدعه، 
وحتليل��ه إل��ى مكونات��ه الضرورية، وبي��ان الرأي 
املعيارّي واملوضوعي والواض��ح فيه مع التعليل، 

مصحوباً بتقدمي النصح واإلرشاد.
2 - النقد األدبي ضرورة حياتية؛ ألن اإلبداع األدبي 
نفس��ه ضرورة. إن��ه ليس ترف��اً عقلي��اً أو فرضاً 
ثقافي��اً أو أكادميي��اً مهنياً جافاً! إنه مس��ؤولية 

اجتماعية وعلمية.
3 - ينطل��ق النق��د األدب��ي من مس��توى تطبيق 
مكونات اجلنس اإلبداعي، التي تؤسس��ه ومتنحه 
خصوصيت��ه، م��ع االهتم��ام ب��أي ح��دود ممكنة 
أخ��رى، عندما يكون له تأثير واضح ومعلل، مثالً: 
حي��اة املؤلف الش��خصية. أي: لكي تنقد النص 
املس��رحي، فعليك أن تعرف كيفية أصول إنشاء 

النص املسرحي بكل أبعاده، حتى التمثيل.
4 - يجب أن يقترن الرأي النقدي بالتعليل العلمي، 
املستند إلى طبيعة مكونات النص واحلكم بها، 

فال قيمة لرأي نقدي بال تعليل.
5 - يجب أن يكون النقد األدبي موضوعياً وحيادياً 
إلى أقصى حد ممكن. املوضوعية: االلتزام مبوضوع 
النص اإلبداعي وح��دوده املمكنة. احليادية: إبعاد 
التأثي��رات الذاتية عن التدخل ف��ي إجراء احلكم 
النق��دي. ومن املمك��ن أن نقول: تعزي��ز االنطباع 
الذات��ي عن النص، عب��ر إحكامه بأص��ول النقد 
العلمي��ة، الت��ي تقّربه م��ن املوضوعي��ة واحلياد 

الرصني.
6 - لغ��ة النقد األدبي ومقاص��ده كلها يجب أن 
تك��ون واضح��ة، مهم��ا ارتقى مس��توى املعنى 
الفكري واخلي��ال الذي يعبر عن��ه. إذا كان النص 
فكي��ف  املس��توى،  وعال��ي  معق��داً  اإلبداع��ي 
سيشرحه النص النقدي ويوضحه بلغة ومقصد 

معقدين أو غامضني؟
7 - ال يحق للناقد أن يس��خر من النص اإلبداعي 
أو من منش��ئه، وكل نص إبداعي يستحق النقد 

األدبي مهما كان مستواه... 
8 - يجب أن تؤسس شخصيُة الناقد األدبي على 
ثقافة عامة واسعة، وحتصيل لغوي وأدبي ونقدي 

تخصصّي، ومزايا حيادية ومتزنة.
م��ن املؤك��د أن كثيراً م��ن هذه النق��اط مبثوث 
هن��ا وهناك، ف��ي كتب النق��د األدب��ي النظرية 
والتطبيقي��ة، لكنه��ا محاولة جلم��ع أهم تلك 
احملاور واألس��س، وتقدميها -عب��ر معاجلتها برؤية 
مركزة-ف��ي مق��ال محدد ومختص��ر؛ كي تكون 
منهاج��اً لعملية النظر في فك��رة النقد األدبي 

وإجراءاته.

فردوس النقد األدبي

هادي رزاق الخزرجي

كاظم مرشد السلوم 
 

الس��ينمائي  دب��ي  مهرج��ان   ش��هد 
الدولي ال14 حضوراً متميزاً للس��ينما 
العراقية ، اذ شارك تسعة من اخملرجني 
ب��ني  تنوع��ت  اف��الم  ف��ي  العراقي��ني 
الروائي��ة والوثائقي��ة الطويلة واالفالم 
القصي��رة، ل��م تبتع��د معظ��م هذه 
االفالم ع��ن الهم العراق��ي اليومي، اذ 
تناولت مراحل متنوع��ة لفترة ما بعد 
2003، أختلف نوع وكيفية االش��تغال 
باخت��الف مخرجي هذه االف��الم، فجاء 
فل��م الرحلة، للمخرج محمد الدراجي 
� ليتن��اول حكاي��ة حصلت ف��ي العام 
2006 في محطة قطار بغداد، ومحاولة 
احدى الفتيات تفجير نفسها، للتوالي 
اح��داث الفلم مس��تعرضا حكاية من 
يعي��ش ف��ي ه��ذه احملط��ة، وبالتأكيد 

ستكون لنا وقفة نقدية معه.
ويأت��ي فلم قص��ص العابرين للمخرج 
قتيبة اجلنابي، متناوال موضوعة ابتدأت 
من سبعينات القرن املاضي وهي هجرة 
وه��روب االالف العراقي��ني ال��ى املنافي 
االوربية هربا من بطش النظام، واحلنني 

الذي ظل ومازال مالزما لهؤالء.
73 مئوي��ة .. ه��و فل��م اخملرج ب��از دنخا 
شمعون، اذ اش��تغل على فلمه لثمان 
س��نوات متتالية متناوال ثالث حكايات 
لثالث ضحايا من شمال ووسط وجنوب 

العراق.
سهم عمر خليفة مخرج فلم ميسي 
بغ��داد وأرض االبط��ال، ش��ارك بفلمه 
اجلديد زاغ��روس، الذي يتحدث عن رجل 
ك��ردي يعم��ل راعي��ا للغنم ويعش��ق 
زوجت��ه الت��ي تهاجر ال��ى بلجيكا مع 
بناتها بعد شائعات بخيانتها له، االمر 
ال��ذي يدعوه التخ��اذ قرار حازم بش��أن 

ذلك.
ويقدم اخملرج ضياء جودة فلمه القصير 
»سبية » حيث تعيش امرأة ايزيدية مع 
ابنتها وحي��دة في منزلها، بعد ان غادر 
زوجها مع رجال اخري��ن ملقاتلة داعش، 
حيث ترفض ترك بيتها مؤمنة ان املوت 

في االرض أفضل من تركها.
ويأتي اخملرج مرتض��ى كزار بفلم حتريك 

جمي��ل عنوان��ه » لغ��ة » يتحدث عن 
رجل اعم��ى يلقبون » بحكم االعمى » 
يبتكر طريقة لتحويل ماكينة خياطة 
ال��ى االت طابع��ة تطب��ع بلغ��ة بريل 
للمكفوفني، وال يق��ف مكتوف االيدي 

في احلرب مع داع��ش ليكتب هذه املرة 
على اجلدران وبلغة بريل ليرد عليهم. 

اخملرج محمد شييرواني يشارك بفلمه 
دع��اء، ال��ذي يتح��دث ع��ن فت��اة يريد 
والده��ا ان ت��درس العلوم االس��المية 

ليتفاجأ انها قدمت للدراسة في كلية 
الفنون اجلميلة، فهل س��يتركها تقرر 

مصيرها؟
ورمبا كان اخملرج مال��ك املالكي، الوحيد 
الذي اش��تغل بعيدا عن احلدث والواقع 

العراق��ي فلقد ش��ارك بفلم » قطعة 
مفق��ودة » والذي هو عب��ارة عن رحلة 
تأملية، في معن��ى ومغزى احلياة حيث 
يس��عى رجل وامرأة وراء اخللود وحتقيق 

الكمال.
في اجلان��ب االعالمي والنقدي وصناعة 
السينما كانت هناك مشاركة عراقية 
مهم��ة في ه��ذه الدورة م��ن مهرجان 
دبي الس��ينمائي الدولي، اذ شارك في 
س��وق دبي الس��ينمائي، الذي ش��ارك 
السيد زيد فاضل صاحب ومؤسس دور 
العرض السينمائية احلديثة في العراق 
الت��ي تس��مى )عراقي س��ينما(، حيث 
طب��ع العدد االول من مجلة الس��ينما 
العراقي��ة هنا في دبي، واتفق مع بعض 
شركات االنتاج على حقوق عرض بعض 
االف��الم التي انتجتها، وكذلك ش��ارك 
الدكتور حكمت البيضاني رئيس ومدير 
شركة مدينة الفن لإلنتاج التلفزيوني 

والسينمائي في السوق أيضا.
س��ينمائيون عراقيون ج��اءوا من بلدان 
مختلفة للمشاركة في هذا املهرجان 
منهم السيد انتش��ال التميمي مدير 
مهرج��ان اجلونة الس��ينمائي، والناقد 
الس��ينمائي  اخلزاع��ي، وكذل��ك  زي��اد 
واالعالم��ي عرفان رش��يد، والناقد عالء 
املفرجي وكذلك الناقد كاظم مرش��د 

السلوم. 
املش��اركة العراقية ف��ي مهرجان دبي 
الس��ينمائي الدولي الرابع عش��ر رغم 
كونه��ا ممي��زة وواس��عة هذه امل��رة، اال 
اننا نطمح مبش��اركة اوسع ليس على 
مستوى االفالم فقط، بل على مستوى 
املش��اركة االعالمي��ة، حي��ث يغط��ي 
احلدث العشرات من وسائل االعالم من 
دول ومحط��ات مختلف��ة، وكنا نتمنى 
ان نش��اهد مش��اركة فاعلة وواسعة 
من االعالم العراق��ي املرئي وكذلك من 
الصحف العراقية الكثيرة، فاملهرجان 
يعد واحدا من اهم املهرجانات العربية 
في املنطقة، وكذلك له حضوره الكبير 
على املستوى العاملي، ليس بسبب نوع 
وكمية االفالم املش��اركة فقط، بل من 
خالل املش��اركة والتغطي��ة االعالمية 
الواس��عة من مختلف وسائل االعالم 

العربية والعاملية . 
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أحد األفالم العراقية املشاركة في املهرجان

سينما

قصة قصيرة

شعر

ابراهيم مشارة*

منذ أن نشر تلك املقالة ينتقد فيها 
أحد املس��ؤولني على تعس��فه في 
استعمال الس��لطة على صفحات 
جري��دة إلكترونية، ل��م يهدأ له بال، 
ف��ي البداي��ة كان حماس��ه يدفعه 
إل��ى الكتاب��ة والتندي��د وكان يقول 
لنفس��ه في نفس��ه : الساكت عن 

احلق شيطان أخرس
ملا نش��ر املقال��ة انس��حب احلماس 

وحل محله اخلوف
قال في نفسه سيقبضون علي!

حني يقف أم��ام النائ��ب العام أمام 
مكتبه الفخ��م وحركاته الصارمة 
ونظراته الباردة سيحس باالنسحاق 
بالتضاؤل سيكون كنملة، كبعوضة 
أمام ه��رم كبير سيتالش��ى الكالم 

تنسحب على مالمحه آثار اجلرمية :
مخرب، متطاول عل��ى الرموز قصد 

الشهرة
فكر إنه ال يطي��ق األماكن الضيقة 

مصاب برهاب املساحات املغلقة
ردد في صوت أسيف:

س��أموت في أول ي��وم مبجرد دخولي 
الزنزان��ة أح��س باالختناق تتس��ارع 

دقات القلب يشتد الشهيق والزفير 
ألم ناحية السرة تعرق فقد التركيز 
ث��م امل��وت . ليتهم يس��جنوني في 

الساحة!
نخس��ه صوت غريزي باس��م زوجته 

وابنته، احتمل األلم.
ص��ار يه��ذي كل ح��ني يط��ل م��ن 
الشرفة رمبا توقفت السيارة املدنية 
يخرج منها رج��الن يرتديان نظارتان 
س��وداوان عليهما سيماء الصرامة 
والقس��وة يصطحبان��ه ف��ي هدوء 
إل��ى داخله��ا، يالحظ اجلي��ران ذلك 

ياللمفارقة!
بيت��ه  مس��تقيما  رج��ال  يعرفون��ه 
وش��غله حتى املقه��ى ال يدخله إال 

ملاما
أم��وال،   تبيي��ض  ع��رض،   هت��ك 

حشيش....... رمبا هكذا يحدسون
تذك��ر أنه��م ال يقبض��ون على من 
يكت��ب، من يع��ارض، إال ف��ي الليل 
في منتصف��ه، ومن أجل ذلك قضى 
ليلت��ه األول��ى بال ن��وم تقريب��ا، بات 
ينتظر س��ماع صوت الس��يارة وهي 
تتوقف أمام منزله، أطال النظر في 
وجه زوجته خدها احملمر، ش��هيقها 
وزفيره��ا منتظمان قبلها وخرج إلى 
الغرفة حي��ث ترقد ابنت��ه الوحيدة 

احتضنه��ا وقبلها طوي��ال وانصرف 
في هدوء .

هكذا إن قبضوا عليه سيكون أهله 
آخ��ر من رأى، أفضل م��ن أن يقبضوا 

عليه في الشارع.
مل��ا أخذ منوم��ا حبة كامل��ة �� مع 
أن��ه تع��ود على نصف حب��ة �� بعد 
وقت فعل املن��وم فعله تخدر ثقلت 
حركته انتش��ى قلي��ال تذكر اجلنائن 

االصطناعية لبودلير جنته هو حني 
تثقل حركته يهدأ رأسه حتط طيور 
فكره امللتاعة على أفنان السكينة 

وينام.
حني خرج في الصباح تأمل الش��ارع 
برمت��ه، لع��ل في��ه س��يارة غريب��ة 
متوقف��ة بداخله��ا ش��خص يق��رأ 
جريدة على عينيه نظارة، ش��خص 
غريب ال عهد له به في الشارع ينظر 

نظ��رة محترف��ة حني رأى ش��احنة 
ش��ركة الكهرب��اء ورأى رجال ميتطي 
السلم الستبدال املصباح شك في 
األمر مل��اذا يس��تبدلونه اآلن حتديدا، 

منذ أيام والشارع يغرق في الظالم؟
فقد التركي��ز الحظت زوجته وابنته 
ش��روده، كثرة إطاللته من الش��رفة 
كثرة تفقده للهات��ف وكأنه ينتظر 
مكاملة لي��س من العس��ير معرفة 
رقمه وشتمه وتهديده فهم يعرفون 

ما كان وما يكون!
ف��ي حالته تل��ك ق��رر أال يذهب إلى 
العمل فهو منه��ك بالرغم من أنه 
نام قليال وجهه مصفر تركيزه قليل 

واضح للجميع أنه يعاني أمرا.
فكر أنهم س��يعذبونه كثيرا إن لم 
يب��ادروا بالقبض عليه ال يس��تطيع 
البق��اء هك��ذا طويال س��اعات مرت 

عليه طويلة كأن الزمن جتمد.
إنه فريسة محاصرة تنتظر اإلجهاز 
عليها رأس��ه ي��كاد ينفجر كلما رن 

هاتفه التاع صرف مكلمه بقلق
على مائدة الغداء كان ش��اردا يأكل 
قلي��ال حت��ى الش��هية فقده��ا إنه 
يؤان��س زوجته وابنته فق��ط ويدفع 
عن نفس��ه التهمة بالشرود وتقلب 

احلال وعلى املائدة

اجلري��دة  تل��ك  إل��ى  يكت��ب  أن  رأى 
يخبره��ا أن��ه مهدد محاص��ر لعله 
يجل��ب تعاطفا دوليا مع��ه، البد له 
من حماية، لم يج��رؤ على ذلك، هو 
متعود على الهدوء ال يطيق صخب 
اإلع��الم، فض��ول الن��اس....... ليل��ة 
أخ��رى لم ينمها رغ��م املنوم ونفس 
األش��ياء فعله��ا حني س��مع صوت 
س��يارة قادم��ة أجف��ل قلب��ه، خرج 
إلى الش��رفة، كانت ش��احنة عمال 
القمامة  أكي��اس  النظاف��ة جتم��ع 
تنفس الصعداء حدق في الس��ماء 
بدا له ضوء النجوم مرتعش��ا كثيرا 
سمع مواء وتعارك قطط أمام بقايا 

الفضالت حدجها بنظرة حاسدة.
استلقى على السرير كانت الزوجة 
تغط في نومها تقلبت على جنبها 
خدها دائما محمر شهيقها وزفيرها 
منتظمان، حدق في س��قف الغرفة 
مب��ا بقي فيه من تركيز فاملنوم خدره 
لكن��ه لم ينم��ه، في الس��قف رأى 
صورة الفأر حني تلدغه أفعى وتبقى 
األفعى تنتظر موت الفريس��ة بعد 
ش��للها لتجه��ز عليه��ا ذاك زم��ن 
معلوم محسوب.... حني طلع النهار 
قام من فراشه تساءل هل نام حقا؟، 
ح��اول أن يتذكر ه��ل رأى حلما؟ كان 

متعب��ا كأن ل��م ينم تذك��ر األفعى 
والف��أر فتح جه��از الكمبيوتر طبع 
املقال ووضعه في جيبه قبل زوجته 
في ناصيتها اس��تغربت ل��م يعلق 
احتض��ن ابنت��ه وأطال ذل��ك صفق 

الباب وخرج.
كان يالح��ظ وجوه اجليران وهو يلقي 
عليهم التحية لعل في ردهم شيئا 
غريب��ا، لعل في نظرته��م ما يريب، 
قال في نفس��ه فليرتابوا انتهى كل 
ش��يء، أكمل املسير ال يستقر على 
حال��ة وال عل��ى فكرة إال عل��ى قرار 

واحد.
اقت��رب م��ن مق��ر الش��رطة ألقى 
التحية على الش��رطي الواقف لم 
يدخ��ل في حياته مق��را لهم أخبره 

أنه يريد اإلدالء بشي خطير خاص.
ساقه الشرطي إلى حجرة الضابط 
احملق��ق جل��س عل��ى كرس��ي أخرج 

املقال واعترف بكل شيء.

* إبراهي��م مش��ارة كات��ب وناق��د 
جزائري من مواليد برج زمورة 1967 
درس ف��ي الكتاب ثم ف��ي املدارس 
الرس��مية، نال ش��هادة الدراسات 
العليا في األدب، يعمل حاليا إطارا 

بوزارة التربية.

االعتراف

الوقت.. الوقت

من أعمال الفنانة نوال السعدون

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

ضمن سلس��لة " س��رد " ص��درت عن 
دار الش��ؤون الثقافية العامة اجملموعة 
قط��ار  )ف��ي  املوس��ومة  القصصي��ة 
الش��حن( للقاص عبد اجملي��د لطفي، 
ضمت إح��دى عش��رة قص��ة قصيرة 
تبدأ بقصة )جبه��ة املنحدر من التل( 
وتنته��ي بقص��ة )حني ميتلئ الش��راع 

بالريح(.
ب��دأ الق��اص بكتابات��ه للقص��ة ف��ي 
مطلع الثالثينيات من القرن العشرين، 
فمنذ ذل��ك احلني وهو يرف��د الصحف 
واجمل��الت بالقص��ص القصي��رة الت��ي 
متي��زت بالواقعية إلى ح��د بعيد، وكان 
لهذا األديب نش��اطات أخرى في كتابة 
املس��رحيات والشعر بأنواعه العمودي 

واحلر واملنثور والرباعيات واخلواطر.
اتس��مت كتاب��ات لطف��ي بالواقعية 

وانحيازه للطبقات الفقيرة وحب اخلير 
كما هو واضح ف��ي كتاباته وقصصه 
وش��اعرا  كاتب��ا  ع��رف  املس��رحية، 
اجتماعيا، صور بأدبه معاناة اإلنس��ان 
االقتصادي��ة والثقافي��ة واالجتماعية 

والسياسية.
اجلدي��ر بالذك��ر أن لطفي متس��ق في 
بناء إحداث قصصه من ناحية املتتابع 
أو املتسلسل إذ يقوم هذا النسق على 
توالي س��رد اإلحداث الواحد تلو اآلخر، 

دون أن يكون بني هذه األجزاء شيء من 
قصة أخ��رى. ووظف نس��ق التضمني 
وه��و النس��ق ال��ذي يت��م م��ن خالله 
إدخال قصة في قص��ة أخرى أو إدخال 
حكاية ضم��ن أخرى، فكّت��اب القصة 
الرواد، وضعوا ملسات فنية في صياغة 
أساليبهم على الرغم من اهتمامهم 
باملضم��ون االجتماعي الواقعي وكانوا 
هم األس��اس لتقدم فن��ي وفكري في 

القصة العراقية فيما بعد.

صدور المجموعة القصصية "في قطار الشحن"

ريسان الخزعلي
) 1 ( شهرزاد اجلديدة

شهرزاد ُ..،

لها  ليُلها .
ولنا في ..،

حكاياتها نزهة ٌ وارتياح
لم تكْن 

نزهة ُ املوت ِ تُفجعنا.. ياسالم..! /
شهرزاد ُ..،

وما سكتت  عن  كالم ٍ  ُمباح
ا شهريار ُ..، انمّ

يخفي  الفضيحة َ  وقت َ  الصباح...

) 2 ( موعد الساعة العاشرة
ر ُ االن َ..، أُفكمّ

كيف َ كان َ موعدنا..؟
،.......

مااثقل َ الساعة َ العاشرة َ..،
الصبح َ واألميال َ من حجر ٍ ..!

طالت طريقي اليها..،

والضفيرة ُ فوق َ ملعة ِ االسفلت ِ../
اطول ُ من ..،

ِّ قد ُضفرت . تلك َ التي في مرايا اخلد 
كلُّ املقادير ِطالت واخُلطى عثرت
ما عدت ُ اذكر ُ من ذاك َ النهار ِ..،

سوى تنمّورة ٍ َقُصرت..!..

في الجانب اإلعالمي والنقدي وصناعة السينما كانت هناك مشاركة عراقية مهمة 
في هذه الدورة من مهرجان دبي السينمائي الدولي، إذ شارك في سوق دبي 

السينمائي، الذي شارك السيد زيد فاضل صاحب ومؤسس دور العرض السينمائية 
الحديثة في العراق التي تسمى )عراقي سينما(، حيث طبع العدد األول من مجلة 
السينما العراقية هنا في دبي، واتفق مع بعض شركات اإلنتاج على حقوق عرض 

بعض األفالم التي أنتجتها

ريسان اخلزعلي
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الفصل السابع عشر
التحقيق احلزبي يالحقني في 

عمان 

13 اتهام��اً أخطره��ا التع��اون م��ع 
سوريا ضد العراق 

أش��رت ف��ي ه��ذا الكتاب ال��ى إنني 
تعرضت – ح��ني كنت وزيرًا لالقتصاد 
–لعملي��ات حتقيق اجراها ش��خصياً 
بحق��ي كل من البكر وص��دام وعبد 
اخلال��ق الس��امرائي بس��بب تقاري��ر 
حزبي��ة ملفقة , كانت س��احتي تبرأ 
بع��د الف��راغ م��ن كل منه��ا . لكن 
مح��اوالت االيقاع بي ل��م تنته , ولم 
يتوقف التحقي��ق معي حتى عندما 
كنت اعمل خارج العراق , بد انتخابي 
مدة خمس سنوات 1978 1983- من 
قب��ل الدول العربية اميناً عاماً جمللس 
الوح��دة االقتصادي��ة العربي��ة الذي 
يع��د اح��دى املنظم��ات القائمة في 

اطار اجلامعة العربية .
في احد االيام من شهر أب / اغسطس 
عام 1980 اتصل بي السفير العراقي 
في منزلي بعم��ان هاتفياً معربًا عن 
رغبت��ه بزيارت��ي فأجبته عل��ى ذلك . 
وبع��د ان رحبت به س��لمني رس��الة 
مغلقة قال انها وردت من بغداد وعلي 
تسليم اجلواب مغلقاً اليه مباشرة . 
وبعد برهة وجيزة انصرف الس��فير , 
ألنظر انا الى الظرف املعنون الي وإذا 
به يحمل اسم )حزب البعث العربي 
االشتراكي / القطر العراقي / مكتب 

امانة السر /سري وشخصي ( .
فتحت الظ��رف واذا بالكت��اب موقع 
من قبل علي حسن مجيد )مدير عام 

مكتب أمانة سر القطر(
ومؤرخ في 18 اب / اغس��طس 1980 
ويطلب االجابة تفصيال وبالس��رعة 

املمكنة .
تضم��ن الكت��اب ثالثة عش��ر اتهاًما 
بس��وء االدارة والتص��رف . ومن خالل 
مضامينها بدا واضًحا انها استندت 
ف��ي االص��ل ال��ى تقاري��ر موظف��ني 
يعملون في االمانة العامة للمجلس 
وهم على صل��ة باخملابرات العراقية . 
اجبت على الته��م بخط يدي , نافًيا 
اياه��ا الواح��دة تلو االخرى ومش��يرًا 
الى املستندات الثبوتية لدى االمانة 
العامة التي يستطيع مندوب العراق 
الدائم في عمان االطالع عليها في أي 
وقت يشاء . سارعت بتسليم اجلواب 
بظ��رف مغلق الى الس��فير العراقي 
بتاريخ 31 اب / اغسطس , من دون أي 
تأخير قد يوقعني مبشكالت جديدة .

ولع��ل أخط��ر م��ا ج��اء ف��ي كت��اب 
التحقيق اتهامي بالعمل مع سوريا 
ض��د العراق . عندم��ا ادركت خطورة 
ما يحاك ضدي ه��ذه املرة . فقد كان 
معروفا ل��دى اجلمي��ع ان من يحكم 
به��ذه التهمة ال تك��ون عقوبته دون 
الرقبة . س��ألت نفسي : الم يشفع 
ل��ي اذن دوري في مفاوض��ات النفط 
املضنية مع س��وريا التي استغرقت 
اس��ابيع عديدة , الم يشفع لي دوري 

ف��ي الوفد العراقي – برئاس��ة صدام 
نفسه – بشأن مياه نهر الفرات ومد 
االنبوب النفطي االضافي , وماذا عن 
تكليفي من قبل ص��دام ذاته ببحث 
امور حساس��ة مع الرئيس الس��وري 
في حينه حافظ االس��د , وغيرها من 
االمور العدي��دة املوثقة . أهكذا تأتي 
تهمة التعاون مع سوريا على العراق 

ضد من يراد ازاحته بعد ذلك ؟
ربطت ه��ذه التهم��ة بحادثة غريبة 
اخرى وقعت ألقربائي في بغداد . فقد 
س��افر موظف من مكت��ب االحصاء 
جملل��س الوح��دة االقتصادي��ة حلضور 
اجتم��اع ف��ي بغ��داد يتعل��ق بأم��ور 
االحص��اء . وكنت رجوت ه��ذا املوفد 
بزيارة ش��قيقتي وتس��ليم رسالتي 
الش��خصية لها ان تسنى له الوقت 

.
وم��ا ان انته��ت زيارته حت��ى داهمت 
ش��قيقتي  دار  العراقي��ة  اخملاب��رات 
وأجرت حتقيًقا معها ومع زوجها عبد 
اللطيف الكمالي )ش��قيق ش��فيق 
الكمال��ي( وهم��ا م��ن ابن��اء عمي , 
وانصب التحقيق ح��ول هدف الزيارة 
وما ج��اء في رس��التي الش��خصية 
لسبب رئيس��ي كون املوظف سوري 

اجلنسية .
الوح��دة  م��ن مجل��س  اس��تقالتي 

االقتصادية العربية 
تعقد عملي في هذا اجمللس بس��بب 
توس��ع اخلالفات السياسية العربية 
وانعك��س ذلك على مس��يرة العمل 

العربي املشترك , بل ان تلك اخلالفات 
اخذت ته��ز ما مت اجن��ازه من خطوات 
ومؤسس��ات عب��ر العق��ود املاضية 
. فق��د ظلت حب��راً عل��ى ورق قرارات 
مؤمتر القمة العربي من تلك اخلالفات 
. وبقيت اجلامعة العربية ومنظمات 
العم��ل العرب��ي املش��ترك _ الت��ي 
يبلغ عددها نحو 30 مؤسس��ة _ متر 
بحالة رك��ود او تراج��ع . وكان االمني 
العام للجامعة العربية – الش��اذلي 
القليبي – حذر وفي مناس��بة قومية 
في نيس��ان / ابريل واخرى في مايس 
/ ماي��و 1982 م��ن )ان العمل العربي 
مه��دداً  الي��وم  اصب��ح  املش��ترك 

بالتوقف(.
ف��ي ه��ذه االجواء ب��رزت رغب��ات من 
بتصفي��ة  العربي��ة  ال��دول  بع��ض 
مجلس الوحدة االقتصادية . وكانت 
احلجة ان اتفاقية تأسيسه – من فترة 
التحضير ع��ام 1956 حت��ى قيامها 
رس��مياً ع��ام 1964 – مت��ت ف��ي ظل 
توجات قومية طموحة على الساحة 
العربي��ة وان الظ��روف اجلديدة – بعد 
مرور اكثر من عقدين من الزمن – لم 
تعد تس��اد على تنفيذ تلك االهداف 

املنشودة .
وادى توس��ع اخلالف��ات العربي��ة من 
ناحي��ة وب��روز تكت��الت سياس��ية / 
العربية  املنظومة  اقتصادية ضم��ن 
من ناحية اخرى الى اضعاف مس��يرة 
العم��ل املش��ترك ومنظمات��ه على 

الصعيد القومي .

وهك��ذا حتول مجل��س الوح��دة من 
حركة دائمة نحو االهداف الى هيكل 
تنخ��ر في��ه اخلالف��ات . وكحصيلة , 
اصب��ح االم��ني الع��ام احلط��ب الذي 

تأكله نار تلك اخلالفات .
ومما زاد في الطني بلة ان مندوب العراق 
الدائم لدى االمانة العامة للمجلس 
كان يتخذ مواقف سلبية ضدي أدت 
الى استغراب الدول العربية وأعطت 
أشارة واضحة ان قدوري شخص غير 
مرغ��وب به م��ن قبل الس��لطة في 

بغداد .
اس��تمرت املضايق��ة م��ن العناص��ر 
احلزبية واخملاب��رات العراقية الذين لم 
يكترثوا بوضعي الرسمي كأمني عام 
ملنظمة عربي��ة , فجاء امر بالتحاقي 
امللح��ق  برئاس��ة  حزبي��ة  بخلي��ة 
واضط��ررت  العراق��ي  العس��كري 
حلض��ور اجتماعاتها داخل الس��فارة 
مرة في االس��بوع . ث��م جاءتني اوامر 
اللقاء محاضرات اقتصادية على فرق 
حزبية في االردن . وكنت اشعر انهم 
كانوا يريدون اثارتي ويتمنون لو امتنع 
ع��ن تنفي��ذ االوامر ليش��ددوا اخلناق 

علي .
ثم واصلت السفارة مضايقاتها وكان 
لها وللمخاب��رات العراقية نفوذ في 
االردن . ول��م يكن غريب��اً جلوء اجلهات 
االردني��ة ال��ى س��حب جواز س��فري 
في مطار عمان كل م��رة كنت اغادر 
فيها املطار او اع��ود اليه من رحالتي 
الرسمية والش��خصية , لكن اجلواز 

كان يع��اد لي بعد بره��ة قصيرة رمبا 
لكونه جوازاً دبلوماس��ياً مما يس��بب 

لهم بعض االحراج .
تلك هي الظروف الت��ي دفعتني الى 
االس��تقالة من منصبي كأمني عام 
جمللس الوح��دة يوم 24 حزيران / يونيو 
1982 . وف��ي مؤمتر صحف��ي عقدته 
في االمانة العامة وحضره املوظفون 
ورجال الصحافة اعلنت اس��تقالتي 
واش��رت الى الظ��روف العربية املريرة 

التي وقفت خلفها .
بع��د ظهر ذلك الي��وم اتصل مكتب 
رئي��س ال��وزراء االردني بي ف��ي املنزل 
راجي��اً حض��وري الى مجل��س الوزراء 
ال��ذي كان في حال انعق��اد , وكانت 
استقالتي على جدول اعماله . خرج 
من اجللسة وزيران ملقابلتي في غرفة 
مجاورة ف��ي محاولة طويلة لعدولي 
عن االس��تقالة , لكنني كنت مصرًا 
عل��ى موقفي ث��م ودعتهما ش��اكرًا 

نواياهما الطيبة .
بدأت االذاعات والصحف العربية تنشر 
نب��أ اس��تقالتي وأس��بابها والتعلي��ق 

عليها أياما عديدة .
ف��كان ان وجه��ت صحيف��ة )الوط��ن( 
ي��وم  الص��ادر  بعدده��ا  الكويتي��ة 
1982/6/29 الدع��وة ألمني عام اجلامعة 
العربية كي يقدم هو االخر اس��تقالته 
, ضمن مق��ال افتتاحي مط��ول حتت ) 

استقل يا امني اجلامعة ( جاء فيه :
"وحس��نا فع��ل امني مجل��س الوحدة 
االقتصادي��ة الدكت��ور فخ��ري ق��دوري 

عندم��ا قدم اس��تقالته في االس��بوع 
املاضي النه , وحس��بما ما اعلن , وجد 
صعوب��ات عملية ف��ي ادائ��ه ملهمته , 
االمر الذي بات الرجل معه عاجزًا عن ان 
يس��تمر في حتمل تلك املسؤولية . واذا 
كان هذا السبب احلقيقي , فأننا يجب 
ان ننصف الرجل , ونعد اختياره موقفاً 
ش��جاعاً ومش��رفاً . اذ عندم��ا يصبح 
املسؤؤل عاجزا عن مباشرة مسؤولياته 
, باألخ��ص اذا كان يتص��در قيادة مرفق 
قومي , ف��أن االمان��ة التاريخية تفرض 
علي��ه ان يتخلى عن موقع��ه , حتى ال 
يستمر في ايهام اجلميع ان ثمة رسالة 
تؤدى في ح��ني انها معطل��ة ومصابة 
بالفش��ل . واذا كان االم��ر كذلك فأننا 
ندعو امني اجلامعة العربية , الش��اذلي 
القليب��ي , الن يق��دم اس��تقالته م��ن 
منصب��ه عل��ى الف��ور . واذا كان ام��ني 
مجلس الوحدة االقتصادية قد فعلها , 
ومسؤوليته اقل ومجال عمله محدود 
باالس��تقالة  االول��ى  ف���أن   , النط��اق 
بالفعل هو ام��ني اجلامعة العربية قبل 
غيره ... استقل يا امني اجلامعة , فذلك 
اك��رم لك , ولن��ا ولتاريخ ه��ذه املرحلة 

املشؤومة من عمر االمة العربية".
بع��د ان قرأت املق��ال املذك��ور بكامله 
سألت نفسي , اال كان االصوب ان توجه 
الدعوة لألنظمة العربية لالس��تقالة ؟ 
الم تكن سياس��ات تل��ك االنظمة هي 
الس��بب في انحس��ار العم��ل العربي 
املش��ترك وارتباك��ه وت��آكل منجزات��ه 

وهدم االمال املعلقة عليه؟

د. فخري قدوري
الدكتور فخري قدوري من أوائل البعثيين في العراق يكشف في كتاب " هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في 

حزب البعث" معلومات عن صدام حسين الذي جمعته به عالقة عمل فرضت مالقاته يوميًا لمدة ثماني سنوات، ويقدم صورة 
واضحة لشخصية متواضعة في البداية، ومنتهية بتسلط ونكبات متتالية، حسب تعبير المؤلف.

وفي الكتاب أوصاف دقيقة ألحمد حسن البكر وصدام حسين وجوانب من عاداتهما الشخصية لم يطلع عليها غير المقربين 
منهما.ويصف المؤلف كيفية انتمائه إلى حزب البعث وسيرته الحزبية وتجاربه مع رفاقه في الحزب "بعد أن أصبح الحزب في 

نهاية األمر محكومًا من قبل شخص واحد وأصبحت تنظيماته تحت مظلة اإلرهاب تنفذ رغبات الحاكم المستبد".  
"الصباح الجديد" تنشر فصواًل من هذا الكتاب نظرًا لدقة المعلومات التي سردها الدكتور فخري قدوري حول مرحلة 

االستبداد والتفرد وطغيان صدام حسين.

هكذا عرفت البكر وصدام.. رحلة 35عامًا في حزب البعث
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ردود فعل حكومية
ف��ي  االمني��ة  الس��لطات  اعرب��ت 
جمهوريات اس��يا الوس��طى والقوقاز 
عن قلقها من تزايد انضمام مواطنيها 
الذين يقاتلون ال��ى جانب التنظيمات 
اإلرهابي��ة في العراق وس��وريا. واصبح 
املقاتل��ني العائدي��ن م��ن ف��ي العراق 
وس��وريا يش��كلون تهديدا كبيرا على 
االمن في الصني وروس��يا ودول اس��يا 
الوس��طى. وتضم منظمة شنغهاي 
للتع��اون كال من الصني وروس��يا ودول 
اجلوار من اسيا الوسطى: كازاخستان 
وقيرغيزس��تان  وطاجيكس��تان 
واوزبكستان. ونقلت وكالة انباء الصني 
اجلديدة )ش��ينخوا( عن تش��نج القول 
في العاصم��ة الطاجيكية دوش��نبه  
بان هؤالء االش��خاص بدأوا العودة الى 
اوطانهم، وه��و ما ينطوي على تهديد 
كبير لألمن االقليمي. يشار ان القضاء 
الكازاخستاني يعارض ويقاضي جتنيد 
مقاتل��ني ال��ى س��وريا او الترويج الى 
اإلرهاب. ان هجرة ه��ذه العوائل وعلى 
ش��كل اعداد ومجموعات كبيرة، بدون 
شك تكون منظمة من قبل تنظيم " 
الدولة االس��المية" من خالل االقسام 
"املهاجري��ن"  باس��تضافة  املعني��ة 
واس��تقبالهم، وتكون عب��ر مضافات 
دول اخ��رى بينها افغانس��تان وتركيا. 
يعمل التنظيم ضمن واجهات مهنية 
ألغراض متعددة منها غس��ل االموال 
ونقل املقاتلني وامتام صفقات االسلحة 
والعج��الت وغيره��ا من خب��رات ادارة 

شؤون "الواليات".

تهجير السكان احملليني من سوريا
ادارة  البغ��دادي مؤخ��را ف��ي  اعتم��د 

ش��ؤون "دولته" على االجانب، ابرزهم 
الشيشان وكذلك من اسيا الوسطى 
اضاف��ة ال��ى االوروبيني الذي��ن ميثلون 
صلب النشاط االعالمي للتنظيم، اما 
الشيش��ان واسيا الوس��طى، فعرفوا 
بش��دة القت��ال واحلماس وال��ى جانب 
الدافع "العقائدي" فان تنظيم "الدولة 
االس��المية" يدفع رواتب ومستحقات 
ال��ى املقاتل��ني في س��وريا والع��راق ال 
تقل عن 600 دوالر ش��هريا للش��خص 
الواحد، حد ادنى مع امتيازات اخرى من 
الزواج والس��كن  "الغنائم" وتكاليف 
والزعام��ة. التقاري��ر من داخل س��وريا 
كش��فت ان عوائل واطف��ال املقاتلني 
االجانب ينعمون بحياة مترفة مقارنة 
الى اطف��ال س��وريا. ان الطريقة التي 
تظه��ر فيها "الدولة االس��المية" من 
اسلوب احلوكمة واالدارة داخل والياتها 
برغم وحش��يتها في القتال، تش��جع 
وتس��تقطب مقاتلني جدد لالنضمام 
ال��ى التنظي��م برغ��م تصاع��د حدة 
املواجهات املس��لحة. التنظيم يعمل 
عل��ى تهجير الس��كان احملليني وجلب 
"مهاجري��ن" لفرض س��يطرته وتغير 
خارط��ة املنطق��ة الس��كانية ورف��ع 

احلدود.

التنظيم يستهدف النساء 
االجنبيات

الع��راق  م��ن   املعلوم��ات  كش��فت 
وس��وريا، ان مواجه��ات التنظي��م مع 
عش��ائر االنب��ار  منها ال بو من��ر وال بو 
فه��د وكذل��ك العش��ائر في س��وريا 
ابرزها الش��عيطات، دفع��ت التنظيم 
الى اعتماد العنص��ر االجنبي بدال من 
العناص��ر احمللية في القي��ادة، برغم ان 
التنظي��م مازال يحتف��ظ باخلط االول 
م��ن املقاتلني م��ن العراقي��ني. اخلطوة 

التي اتخذه��ا البغ��دادي، هي  خطوة 
احترازية لتجن��ب العزل والتهميش او 
وخروج قي��ادات ميدانية وانش��قاقها. 
ان جل��ب مقاتل��ني م��ع عوائله��م او 
مبفردهم من جنس��يات متع��ددة من 
ش��أنها تعمل تهجني ال��ى الطبيعة 
الس��كانية للمنطقة خاص��ة العراق 
وسوريا ورمبا متتد الى دول اجلوار، ويظهر 
جيل م��ن ابن��اء "الدولة االس��المية" 
عل��ى غرار ايتام تنظي��م القاعدة ميثل 
تهدي��دا للمنطقة. وكش��فت ادبيات 
مجموع��ات  اغل��ب  ب��ان  التنظي��م  
كازاخس��تان  هم من النس��اء بسبب 
دوره��ن ف��ي التنظيم  وال��ذي اختلف 
متام��ا عن دوره��ن في القاع��دة وباقي 
التحقيق��ات كش��فت  التنظيم��ات. 
بان ش��بكات التجنيد عل��ى االنترنيت 
وش��بكات التواص��ل االجتماع��ي من 
النس��اء، اما االس��تخبارات العراقية، 
فقد كش��فت ادوار جديدة للنساء في 
تبادل الرسائل ما بني قيادات التنظيم، 
اضاف��ة ال��ى االدوار التقليدية االخرى 
منها الطبابة، املستشفيات امليدانية 
واخلط��وط اخللفية. تش��كلت جماعة 
اخلنساء  وغيرها داخل التنظيم للقيام 
مبهام قتالية ايضا. اما االطفال، فيتم 
اس��تعمالهم في احلماية الشخصية 
وف��ي املراقبة وايص��ال الرس��ائل، وما 
يه��دف اليه التنظيم ه��و خلق جيل، 
قائ��م على الطاعة وال��والء والصرامة 
اضاف��ة الى اخلب��رات القتالي��ة. برغم 
ان التنظي��م يعتم��د على الش��بكة 
العنقودية في التحرك والتجنيد، لكن 
م��ا يتعلق ف��ي جماعة كازاخس��تان، 
يرجح ان يك��ون عملية تدفق املقاتلني 
من خالل ايفاد مبعوثني من قبل زعيم 
التنظي��م البغدادي للنش��اط هنالك 
وضمن ش��بكة عمل تق��وم بالتزكية 

ومتخصص��ة في نق��ل املقاتلني على 
غ��رار ش��بكات االجت��ار بالبش��ر عب��ر 

احلدود.
بع��د تش��كيل اول كتيب��ة نس��ائية 
داعش��ية في الرقة، بدأت "داعش" في 
جتنيد االطفال  في س��ن العاشرة  من 
ابناء املدينة.  يخضع  التنظيم اولئك 
االطف��ال الى دورات خاصة حتت اس��م 
"دورات االش��بال" وذلك للتأثير فيهم 
وتغيير طريقة تفكيرهم  لكي تتقبل 
القت��ل والتكفي��ر وكش��ف ايضا عن 
معسكر "اش��بال الزرقاوي" قبل هذا 
الوق��ت. هذا من ش��أنه ان يخلق جيال 
مواليا ال��ى التنظيم وس��يكون اكثر 
شراس��ة واكث��ر دموية م��ن التنظيم 
احلالي، وهذا يعني ان املنطقة  س��وف 
تش��هد حتديات اصعب من الس��نوات 
الس��ابقة بخل��ق جي��ل يعي��ش ف��ي 
عاملن��ا  محمي��ات" جهادي��ة" خ��ارج 

املعاصر.
ومت��دد  توس��ع  م��ن  يح��دث  م��ا  ان 
الوس��طى   اس��يا  ال��ى  للتنظي��م، 
ليض��رب بتداعيات��ه الصني وروس��يا، 
يثير الكثير من التس��اؤالت حول س��ر 
"ق��وة" ه��ذا التنظي��م. ه��ذا يعكس 
صالب��ة "أيديولوجية" ه��ذا التنظيم 
تش��بع  الت��ي  والوحش��ية  الدموي��ة 
اع��داد من الش��باب املنحرف��ني فكريا 
قب��ل ان يك��ون س��لوكيا، وتأثيره من 
خ��الل وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
و املبعوث��ني للحص��ول عل��ى بيع��ات 
جديدة. اهمية التس��اؤالت رمبا تكمن 
بتصاعد اع��داد االجانب اكثر نس��بيا 
من املقاتلني احمللي��ني، خالل املواجهات 
املس��لحة وما بعد اع��الن "اخلالفة او 
الدولة االس��المية" من قبل البغدادي 
في يونيو 2013. وتقول صحيفة التاميز 
البريطانية ف��ي عددها الصادر يوم 18 

نوفمب��ر ان وحش��ية تنظي��م الدولة 
االسالمية لها مبررها اخلاص بالنسبة 
لهم، حي��ث ان التنظي��م يدير حملة 
دعاية واعية وذكي��ة، ويدرك ان اعداما 
بالغ الوحش��ية سيرس��ل موجات من 

الفزع في شتى بقاع العالم.
بات ضروريا ان تقوم الدول مبسؤولياتها 
القانوني��ة واالخالقي��ة ملواجه��ة هذا 
الفكر "التكفيري من خالل دعم منابر 
الوسطية  ضد التطرف بعقد املؤمترات 
واملنتدي��ات وه��ذا م��ا تفعل��ه دول��ة 
االمارات واململكة العربية الس��عودية 
واالزه��ر الش��ريف ب��ني فت��رة واخرى. 
تبق��ى وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
� االنترني��ت، العص��ب الرئي��س ف��ي 
خطاب ه��ذه اجلماع��ات، الت��ي جتتاح 
تويت��ر وتطبيق��ات "جهادي��ة" اخرى. 
اعترفت هذه اجلماع��ات بإغالق بعض 
حس��اباتها، لكن مازالت هذه اخلدمة 
والتطبيقات متثل  بوابة االنفتاح على 
عالم التنظي��م االفتراضي. لذا  يجدر 
فرض االلتزامات القانونية والقضائية 
عل��ى ال��دول الت��ي تدير ه��ذه اخلوادم، 
وه��ي ف��ي الغال��ب اميركي��ة، اضافة 
الى مح��ركات البحث جوجل والفيس 
بوك، وما اتخذته الدول االوروبية خالل 
ش��هر اكتوبر من خط��وات لالجتماع 
مبس��ؤولي جوجل والفيس ب��وك يبدو 

انها غير فاعلة حلد االن.

جهود حكومية ملواجهة شيطنة 
االنترنيت

سياسات مكافحة اإلرهاب الرقمي
ان استعمال تنظيم الدولة االسالمية" 
ال��ى االنترنيت ف��ي "دعايته اجلهادية" 
والتجنيد مثل افض��ل منوذج تعاملت 
معه هذه اجلماعات مع اجليل الرابع من 
"اجلهاديني". لقد نحج تنظيم "الدولة 

االسالمية" باستعمال العالم الرقمي 
االفتراضي الى اقص��ى حد. فالهجوم  
االلكتروني الذي تعرضت له قناة " تي 
في 5 " في 11 ابريل 2015 يعكس ذلك  
والذي جاء نتيجة تراجعه على االرض. 
وفي هذا الس��ياق يقول العميد خالد 
عكاش��ة  ان االعالم س��الح اساس��ي 
لتنظيم داعش، وليس مكمال او ثانويًّا، 
وليس اله��دف منه مجرد اس��تجالب 
املؤيدين، مش��يرًا الى ان وسائل اتصال 
التنظيم تتعدى استعمال االعالم، بل 
امتدت لتأطير عالقات مع التنظيمات 
"اجلهادية" االخرى، وهو ما يُش��ير الى 
ان اس��تراتيجية داعش على االرض قد 
وضعت من قبل خب��راء، كما هو احلال 

في تعامل التنظيم مع االعالم.
ميكن القول ان السياسات االوروبية في 
مواجه��ة ارهاب "الدولة االس��المية" 
وش��يطنة االنترني��ت، بانه��ا لم تكن 
ترتقي الى مس��توى التحدي ونش��اط 
هذه اجلماعة. وما يثير االس��تغراب ان 
املواق��ع التي تنش��ط عليه��ا "الدولة 
االس��المية" داع��ش ت��دار م��ن قب��ل 
خوادم غربي��ة ، اميركية ابرزها محرك 
"جوجل". وبرغ��م االنتقادات املوجهة 
ال��ى ادارة اخلوادم واحملركات للش��بكة 
العنكبوتي��ة ومنها وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي "تويت��ر" و"الفيس بوك"، 
فان فلسفة االستخبارات في مواجهة 
ه��ذه اجلماعات تختلف ع��ن ما تؤمن 
به دراس��ات عل��م النف��س واالجتماع 
ومكافحة اجلرمي��ة مجتمعيا. وتعتقد 
اجه��زة االس��تخبارات ان اعطاء هذه 
اجلماع��ات حرك��ة ونش��اط مفت��وح، 
مينحها فرصة الى فهم اكثر ومعرفة 
ما يجري داخل هذه اجلماعة افضل ما 
تكون عامل��ا مغلق. وفي هذا الس��ياق 
ب��دا االحتاد االوروبي  يوم 16 ابريل 2015 

حتركات��ه العملية ضد ش��ركة غوغل 
بتهمة اس��تغالل موقعه��ا العمالق، 
معتم��دا اس��تراتيجية هجومية ضد 
"جوج��ل" بع��د ان فش��لت محاوالت 
سياسية طوال سنوات. وبذلك اقترب 
االحت��اد خط��وة نح��و احتم��ال تغ��رمي 
عم��الق االنترن��ت. وس��بق ان عق��دت 
دول االحت��اد االوروب��ي واملفوضي��ة عدد 
م��ن االجتماع��ات م��ع ادارة "جوجل" 
ومحركات اخرى في بروكسل منتصف 
عام 2014. يب��دو ان االحتاد االوروبي بدء 
ينتهج سياسة جديدة اكثر حزما مع 
االنترنيت،  ش��ركات خوادم ومحركات 
كونه��ا بدئ��ت تؤث��ر مباش��رة بأمنها 
القومي من خالل الدعاية "اجلهادية".

نظم��ت وح��دة دراس��ات ال��راي العام 
واالع��الم باملركز االقليمي للدراس��ات 
االستراتيجية بالقاهرة،  في 11مارس 
2015، حلقًة نقاش��يًة  تق��ول فيه ان 
ثم��ة مقوالت قيد التس��ليم بها ال بد 
من مراجعته��ا ملعرفة الس��ياق الذي 
وجد في��ه تنظيم الدولة االس��المية 
"داع��ش"، اوله��ا: ان ال��دول الغربي��ة 
ض��د التط��رف ال��ذي ميثل��ه "داعش" 
وحت��ارب اجلماعات اإلرهابي��ة، )..( حيث 
العديد من االش��ارات الت��ي تدل على 
تورط اطراف دولي��ة في دعم جماعات 
ارهابية لتحقيق مكاس��ب سياسية، 
)..( وان هناك قرارًا دوليًّا مبحاربة داعش، 
وهو ما لم يتحقق حتى االن، وال توجد 
ثمة اس��تراتيجية دولية للقضاء على 

التنظيم )..(.

* باح��ث عراق��ي، مقيم ف��ي املانيا، 
متخص��ص ف��ي مكافح��ة اإلرهاب 

واالستخبارات
و الكت��اب صادر عن  دار نش��ر وتوزيع 

املكتب العربي للمعارف – القاهرة

يتناول هذا الكتاب تعريف اإلرهاب وقضية المقاتلين األجانب، وتنقلهم  ما بين دول أوروبا ـ وسوريا 
والعراق، لغرض القتال إلى جانب داعش هناك أو تنفيذ عمليات إرهابية في دول أوروبا والغرب.

وناقش الكاتب درجة تهديد المقاتلين األجانب إلى األمن القومي لدول أوروبا بشتى درجات خطورة المقاتلين 
العائدين، مع تفصيالت وإحصائيات عن أعدادهم وخلفياتهم وطرائق التجنيد وأسباب التجنيد ودول تواجدهم 

بنحو بيانات واستقصاء وبوابات العبور إلى سوريا والعراق عبر تركيا.
وألهمية الكتاب تنشر " الصباح الجديد" فصواًل منه.

مكافحة اإلرهاب: االستراتيجيات والسياسات
)مواجهة المقاتلين األجانب والدعاية الجهادية(

الحلقة 29



باريس ـ وكاالت: 

خرج أسللاف اإلنسان املعاصر من مهد 
البشللرية إفريقيللا إلى أصقللاع األرض 
في موجات هجرة متعددة، قبل سللتني 
ألف عللام كما كانت تقول الدراسللات 
السللابقة، بحسللب مللا خلللص إليلله 

باحثون في دراسة جديدة.
ونشرت خاصات هذه الدراسة اجلديدة 
في العدد األخير من مجلة »سللاينس« 
، واسللتند معدوها إلى عللدد كبير من 
االكتشللافات اجلديدة في آسلليا خال 
السللنوات العشللر املاضيللة أظهللرت 
أن أسللاف اإلنسللان املعاصللر قطعوا 
مسللافات هائلة في آسلليا واقتربوا مما 
يشّكل اليوم أسللتراليا، في زمن مبكر 

أكثر بكثير مما كان يُعتقد.
فقللد عثر في جنوب الصني ووسللطها 
على عظام عمرها ما بني 70 ألف سنة 
و120 ألفللا، تعود لهذا النوع البشللري، 

الللذي يسللّمى اإلنسللان العاقللل، وهو 
اجلنس البشللري الوحيد الذي ظّل على 

قيد احلياة بعد اندثار األنواع األخرى.
وأظهللرت دراسللات وراثية، أن اإلنسللان 
العاقللل التقى في آسلليا بأنللواع أخرى 
من البشر، مثل النيانديرتال، »ابن عّم« 

اإلنسان املعاصر.
وإنسللان نيانديرتال نوع من البشللر من 
سللالة تختلف عن سللالة اإلنسللان 
املعاصر، تعايش معه في بعض املناطق 
حللني خللرج أسللاف اإلنسللان املعاصر 
مللن إفريقيا إلى سللائر مناطق العالم، 
وحصللل تزاوج أيضا بللني النوعني، لكن 
 38 انقللرض قبللل  نيانديرتللال  إنسللان 
ألف سللنة ألسللباب مللا زال الغموض 

يشوبها.
ورّجح بعض العلماء أن يكون انقراضه 
عائداً إلى عدم قدرته على التكّيف مع 
تغيللر النظللام الغذائي من جللراء تغير 

املناخ.
ولطاملا ظّن العلماء أنهم كانوا كائنات 

ال تتمتللع بللإدراك، إلللى أن ثبللت أنهم 
كانوا يعتنون بالفنون ولديهم طقوس 
ويتزّينللون باحللّي ويعتنون باألشللخاص 

املسنني ويستعملون األعشاب كدواء.
وأظهرت دراسللات حديثة : أن اجلماعات 
البشرية التي تعيش اليوم خارج إفريقيا 
تنحدر كّلها من جماعة واحدة عاشت 

في إفريقيا قبل ستني ألف عام.
ولهللذا رّجح مايللكل بيتراغليا الباحث 
فللي معهللد »ماكللس بانللك« األملاني 
واملشرف على الدراسللة: أن »الهجرات 
التي انطلقت من إفريقيا قبل أكثر من 
سللتني ألف عام كانت هجرات قوامها 
مجموعات صغيرة من املستكشللفني، 
وبعللض هللذه املوجات لم تترك سللوى 
الشللعوب  علللى  ضعيفللة  بصمللات 

احلديثة«.
وحتّدث الباحث عن بصمات وراثية تعود 
إلللى االختللاط والتللزاوج بني اإلنسللان 
العاقل وأنواع أخرى من البشللر عاشت 

وقتها في آسيا.

ويعتقد العلماء اليوم أن كل البشر، ما 
عدا األفارقة، لديهم ما بني 1 إلى %4 من 
جيناتهم تعود إلى إنسللان نيانديرتال، 
أما سللكان الللدول املطلللة على احمليط 
الهللادئ فتلبغ نسللبة جينات إنسللان 

دينيسوفان املنقرض لديهم 5 %.
كل هذه املؤشرات تظهر أن التزاوج مع 
املنقرضني،  البشللريني  النوعللني  هذين 
ورمبا مع أنواع أخللرى، كان أكثر تعقيًدا 

مما هو معروف إلى اآلن.
وقال كريستوفر باي الباحث في جامعة 
هاواي وأحد املشللاركني في الدراسللة: 
»هذه املؤشرات ترّجح أن خروج اإلنسان 
احلديللث مللن إفريقيا لللم يقتصر على 

موجة واحدة«.
وأضاف »ينبغي أن نأخللذ بعني االعتبار 
أيضللاً التغيللرات البيئيللة والتفاعات 
التي جرت بني شللتى جماعات البشللر 
التللي كانللت تعيش في آسلليا في آخر 
عصللر البليستوسللني، العصر احلديث 

األقرب، قبل مئة ألف عام«.

بيئة وعلوم12

واشنطن ـ وكاالت: 
 ميداليللة نوبللل واحللدة مللن أصللل 20 كانت من 
نصيللب امرأة، فحصللاد هذه اجلوائللز العريقة لم 
يكن دوماً ملن يشللكلن نصف البشللرية، وبالرغم 
من اجلهود املبذولة في هذا الصدد، لم تتسلم أي 
امللرأة هذه اجلائزة منذ سللنتني خال احلفل املقام 

في 10 كانون األول/ديسمبر.
وتقللدم اجلوائللز العلميللة )أي الطللب والفيزيللاء 
والكيمياء واألدب واالقتصاد( في السويد، في حني 
يتم تسللليم نوبل السام في النروج، وهما بلدان 
يتفاخللران بوضع املرأة فيهما ويضربان القدوة في 

هذا اجملال.
واجلديللر بالذكللر ، أن عللدد الفائزات بهللذه اجلوائز 
العريقة مللا انفك يرتفع منذ الللدورة األولى، وهو 
قللد ازداد من 4 بللني 1901 و1920 إلى 19 بني 2001 
و2017، غير أن عدد النسللاء املكرمات بهذه اجلائزة 
والبالللغ في اجملموع 48 ال يشللكل سللوى %5 من 
إجمالللي الفائزين بهذه التكرميات والبالغ عددهم 

896 حتى موسم عام 2017.
ويأتي االقتصللاد في املرتبة األخيللرة وتليه اجلوائز 
العلميللة، في حللني يبقللى مجللال األدب منحازاً 

للرجال ويعد مجال السام أفضل حاال بقليل.
ومن بني اجلوائز األصليللة، تعد الفيزياء والكيمياء 
»األكثر معاداة للنسللاء«، فلم تنل سللوى امرأتني 
جائزة مللن الفئة األولللى، في مقابللل أربع للفئة 

الثانية من اجلوائز.

متابعة الصباح الجديد:
توصل علماء من جامعة »بينغهامتون« األميركية 
لنتائج تسللاعد على حتديد امليول االنتحارية عند 

اإلنسان عن طريق حتليل الدم.
وقال العلماء بحسللب صحيفة » اليف. رو«، انه » 
خال دراساتنا التي تتعلق مبوضوع االنتحار، قمنا 
بالعديد من االختبارات التي شملت مجموعة من 
املتطوعات، وقمنا بطرح األسللئلة عليهن ملعرفة 
ميلوهن النفسللية. كما راقبنللا حالة وآلية عمل 
أدمغتهن باسللتعمال أجهزة الرنني املغناطيسي 
وأكثللر أجهللزة املسللح الكهربائي تطللوراً، وقمنا 
بالعديد من التحاليللل الطبية لهن ومن ضمنها 

حتاليل لعينات الدم«.
وبني للعلماء أن:« آلية عمل أدمغة النساء اللواتي 
ميلللن لانتحار تتأثللر ببروتني خاص مشللفر باجلني 
)BDNF(، واخللللل في تركيز هللذا البروتني غالباً ما 
يولد شعوراً باليأس واإلحباط واحلزن الشديد الذي 

ينتهي عادة برغبة في االنتحار«
وأشللار العلماء إلى »أوجه الشبه بني تلك احلاالت 
وحللوادث االنتحللار التللي ياحظ فيهللا انخفاض 
لتراكيللز معينة من البروتني فللي منطقة الفص 

اجلبهي واحلصني في الدماغ«.
وأوضللح أنهللم »سلليواصلون العمللل للتوصللل 
ملعلومللات أكثر دقة وتفصيللا حول هذا املوضوع، 
أمللا في الوصول لطرق جديدة في حتليل الدم، قد 

تنقذ حياة آالف البشر«.

أوتاوا - وكاالت: 
عثر باحثون كنديون من جمعية دراسللة الكهوف 
على منظومة واسللعة من املغللارات حتت مدينة 

مونتريال الكندية.
وفي أثنللاء فحصهللم للفراغ اجلوفي املسللمى » 
سان-ليونار«، واملكتشف عام 1812، وجد العلماء 
متاهللة حتللت األرض، بعللرض يزيد علللى 200 متر 

وارتفاع 6 أمتار. 
وقللال لللو بانللك، أحللد علمللاء الكهللوف الذين 
اكتشللفوا املتاهة إن »جدرانها ملساء وسقفها 

أفقي متاًما«.
واكتشف العلماء في املغارات تكلسات وجتاويف، 
تشللكلت بفضل األجللزاء املتجلللدة التي دفعت 
الصخللور عنللد انسللحابها، ممللا يوحي بللأن تلك 
املنظومللة حتللت األرضية تشللكلت فللي العصر 

اجلليدي، أي منذ 10 آالف عام.
وأفللاد لو بانك إن » الدليل على ذلك هو بروز أجزاء 
أحللد اجلدران بنحو ينطبق متامللاً على التجويفات 
في اجلانب اآلخر للجدران«. ويأمل علماء الكهوف 
بالعللودة إلللى دراسللة املتاهللة بعللد أن ينخفض 

منسوب املاء فيها.

جوائز نوبل تدير
 ظهرها للنساء

علماء يحددون الميول 
االنتحارية عن طريق الدم

العثور على متاهة
 في باطن األرض من 

العصر الجليدي

بغداد - زينب الحسني:

 تعللد مجلة االطروحللة العلمية 
االن حديللث الكثير مللن الباحثني 
العراقيللني بعللد ان وجللدوا فيها 
ضالتهللم فللي نشللر بحوثهللم 
الترقيللة  ألغللراض  العلميللة 
العلميللة خاصة بعللد ان اجتهت 
املتخصصة  اصدار طبعاتها  الى 
لتكسللر احلاجللز الللذي وضعتلله 
بعللض اجلامعللات امللام باحثيها 
حللني اشللترطت عليهم النشللر 
في مجللات علمية متخصصة ، 
و«االطروحة » هي اجمللة العلمية 
التي كانت انطاقتها في آب عام 
2002 حتت مظلة ) كلية املعلمني( 
كليللة التربية االساسللية حالًيا 
املسللتنصرية  للجامعة  التابعة 
كملحق للمجلللة التي تصدرها 
الكليللة املذكللورة بعللد ان وجللد 
مؤسسللها الكاتللب والصحفي 
والباحث االعامي  ابراهيم زيدان 
، ان افضل وسيلة للحصول على 
امتياز اصدار هذا املطبوع العلمي 
يكون هكذا ، فالنظام السابق ال 
مينللح امتيللاز اصللدار املطبوعات 

لألشخاص .
والتطللورات  اجمللللة  هللذه  عللن 
التي شللهدتها واملعوقللات التي 
تواجهها بعد استئناف اصدارها 
في آب عام 2016، قال مؤسسها 
العللام لللدار االطروحة  املشللرف 

للنشر العلمي إبراهيم زيدان:
 راودني مشللروع هذه اجمللة طيلة 
سللنوات قبللل عللام 2002 حيث 
ظهللرت للنللور، فقللد كنللت أرى 
واالطاريللح  اجلامعيللة  الرسللائل 
يعلوها الغبار وال يتذكرها أحد اال 
عند احلاجة اليها كمصدر معرفي 
حني تنشللر فللي كتللاب، فولدت 
الفكرة إلصللدار مطبوع يحتضن 
اجلهللود العلمية هللذه للتعريف 
بهللا وتقدميهللا مصللدراً معرفيا 
والعالم  العللراق  فللي  للباحثللني 
العربي، فضًا عن نشللر البحوث 
العلميللة في جميللع اجملاالت الى 
جانللب الفعاليات االكادميية التي 

حتدث في نطاق اجلامعات.
وتابللع  :خطللرت في بالللي فكرة 
ان اعللرض هللذا املشللروع علللى 
املرحللوم الدكتور صبللاح محمود 
محمللد ،عميللد كليللة املعلمني 
آنذاك ملا تربطني به من صداقة ، 

فعرضت عليه الفكرة طالًبا منه 
الدعم الرسللمي املعنللوي فقط 
وهو ان يسللمح لي بإصدار اجمللة 
كملحللق جمللللة الكليللة ، فرحب 
مشللكوراً ودعانللي لزيارتلله فللي 
مكتبه بالكلية ، وبارك املشللروع 
ملا فيه من خدمة للبحث العلمي 
العراقي ، فكلللف وقتها الدكتور 
يونس عبللاس حسللني، وهو احد 
اسللاتذة الكلية بصفته مشرفاً 
على مجلة الكلية بتقدمي العون 
لي في حال عدم وجوده ألي سبب 
كان ،وبالفعللل لللم يقصر مثلما 
لم يقصر املرحوم الدكتور صباح 
محمللود محمللد  فللي مخاطبة 
الوزارات بشللأن ارسللال خاصات 
والبحللوث  واالطاريللح  الرسللائل 
للباحثللني العاملني فيها وكذلك 
تنظيم االشللتراك فيها ، فكانت 
االنطاقة في عددها االول في آب 
عام 2002 ، ولكون مجلة الكلية 
بنشللر بحوث  كانت متخصصة 
الترقيللة العلميللة وجللدت مللن 
الواجب االخاقي عدم املنافسللة 
واالبقللاء على اجمللللة ضمن نطاق 
معني تختللص به وعللدم الولوج 
في نشللاط تختص به اجمللة االم ، 
فكانت البداية التي وجدت فيما 
بعد صللدى طيباً ولقيللت ترحيباً 

كبيراً فانهالت علينا االشتراكات 
السنوية من جميع وزارات الدولة 
، وفي زمن قياسي اصبحت اجمللة 
عضواً في مجلس ادارة الصحف 
االسبوعية في نقابة الصحفيني 

العراقيني .

كيف وجدمت استجابة 
اجلامعات العراقية جتاه اجمللة؟

 بالرغم من ان اجمللة تصدر مبوافقة 
وزيللر التعليللم العالللي والبحث 
العلمي كما ذكرنا اال ان اجلامعات 
اعتمادها من  طالبتنللي بكتللاب 
قبل الوزارة، والغريب ان اجلامعات 
جتاهلت اعمام الوزارة 5534 في 6 
متللوز 2015، الذي منللح اجلامعات 
صاحية اعتمللاد اجملات العلمية 

ألغراض الترقية العلمية.
 واجمللة كما اشللرت استأنفت في 
آب عام 2016 ،أي بعد مرور عام من 
صدور االعمام املذكور ، بل الغريب 
ان اغلب اجلامعات جتاهلت صدور 
هللذا االعمام ممللا اضطرنللي الى 
مفاحتة ) دائللرة البحث والتطوير( 
في الوزارة بكتللاب العتماد اجمللة 
وحسللم هذه القضية ، فوجدت 
امامي مسؤوالً رائعا هو الدكتور  
غسللان حميللد عبد اجمليللد  مدير 
عام الدائرة املذكورة ، فقد وجدت 

لديه الترحاب واحلفاوة وهو يشيد 
باالخبار الطيبة التي يسمعونها 
عن » مجلة االطروحة » ليقول لي 
بانني اقدم خدمة للبحث العلمي 
عبر هللذه اجمللة مللن دون ان تنفق 
الللوزارة أي مبلللغ عليهللا ، وعليه 
نحن معك لدعللم اجمللة من اجل 
ان تنجح ، وبالفعللل اوعز بإجابة 
ودعللم اعتمادها  اجمللللة رسللمياً 
لللدى اجلامعات بكتاب رسللمي , 
فضللاً عللن تزويدي بنسللخة من 
ذلك االعمام الللذي مت اخفاؤه عن 
الباحثني العراقيللني ايضاً لكونه 
مينللح الباحللث احلللق فللي اختيار 
اجمللة العلمية لنشللر بحثه فيها 
والطلب باعتمادها ، فنشرنا كل 
هذا في حساب اجمللة على مواقع 
التواصللل االجتماعللي في فيس 

بوك  و تويتر  و  لنكدان.
واوضحنللا جلميللع الباحثللني في 
املواقع املذكورة : ان اجلامعات قد 
صادرت حقكم فللي اختيار اجمللة 
العلمية لنشللر بحوثكللم فيها 
ولكللم احلق في الطلللب باعتماد 
عندهللا   ، علميللة  مجلللة  ايللة 
كشفنا املسللتور فصارت حركة 
في الوسللط االكادميللي جتاه دعم 
اجمللة ، ان ) جامعة سامراء ( ممثلة 
برئيسها الدكتور موسى جاسم 

العلمللي  ومسللاعده  احلميللس 
الدكتور  حسللني علللون ابراهيم  
ورئيس جلنللة الترقيللات العلمية 
اجلامعللة الدكتللور عبللد املنعم 
حمد مجيللد كانللت اول جامعة 
حتتضن اجمللة وتعتمدها والفضل 
في هذا يعود الى الدكتور  قاسم 
حسللن السللامرائي  عميد كلية 
اآلثللار في اجلامعة الللذي كان اول 
املسللاندين للمجلة لدى اجلامعة 
املذكورة ، فهو من قدم للرئاسللة 
صورة جيدة عللن اجمللة كمطبوع 
وطنللي مختللص بنشللر البحوث 
العلمية ، ثم جاء االعتماد الثاني 
مللن  جامعللة ميسللان  بفضللل 
جهللود الدكتور رحيللم حلو علي  
ودعم رئاسة اجلامعة ومساعدها 
العلمللي اللذيللن كانللا وراء هللذا 
االعتمللاد ، وقللد فتحللت بعللض 
اجلامعللات ابوابها مرحبة »مبجلة 
االطروحة »وهللي تنظر حالياً في 
امللر اعتمادها ، وشلليئا فشلليئا 
تتسللع قاعدة االعتمللاد لتكون »  
مجلة االطروحللة » مجلة جميع 
الباحثني العراقيني الذين يعملون 

في اجلامعات العراقية .
اجلامعللات  اعتمللاد  عللن  *مللاذا 
ألننا  للمجلة،  واالجنبية  العربية 
وجدنا عليها بعض اسللماء هذه 

اجلامعات؟
نعللم وللتأريللخ ايضللاً اقللول ان 
احمد اسماعيل حسني   الدكتور 
بجامعة  االعللام  عميللد كليللة 
كان  السللودانية  كردفللان  غللرب 
اول املبادرين من االشللقاء العرب 
الى اعتمادهللا لدى كليته لينجز 
اعتمادهللا الحقا لللدى اجلامعة ، 
ثم كانت مبادرات وليست مبادرة 
واحللدة داعمة للمجلللة من قبل 
الدكتور عابدين الدردير الشريف ، 
من جامعة الزيتونة الليبية الذي 
فتللح للمجلللة ابللواب اجلامعات 
الليبيللة فحقق اكثللر من اعتماد 
للمجلللة ، اما اجلامعات االجنبية 
فجاءت مببادرة مللن الدكتور عواد 
كاظللم الغزي عضللو هيئة حترير 
اجمللللة ،يللوم كان ضمن وفللد زائر 
االيرانية فعرض  الزهللراء  جلامعة 
علللى الدكتللورة أنيسللة خزعلي 
موضللوع اعتماد اجمللة فاتصل بي 
من عندها طالًبا مفاحتة اجلامعة 
املذكورة ليعللرض الكتاب عليها 
وبالفعل حتقق االعتماد على يديه 
، ان كل ما حتقق كان بجهود فردية 
كمواقللف  ألصحابهللا  تسللجل 
داعمة ومساندة للمجلة وسنرد 
لهللم جميل ما صنعوه ان شللاء 

اهلل .

فيالدلفيا ـ وكاالت: 
أفادت دراسللة أميركية حديثة بأن 
بقاء األطفال ألوقللات طويلة على 
الهواتف الذكية واألجهزة الرقمية 
قبل النوم قد يسهم في إصابتهم 

مبشكات النوم وزيادة الوزن.
الدراسللة أجراهللا باحثللون بكلية 
طب جامعة بنسلللفانيا، ونشللروا 
نتائجهللا فللي العللدد األخيللر من 
دوريللة »غلوبللال بيدياتريك هيلث« 

العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، سأل 
الباحثللون آباء وأمهللات 234 طفاً 
تتراوح أعمارهم بللني 8 و 17 عاًما، 
حول عادات أطفالهم في التعاطي 

مع التكنولوجيا.
معلومللات  األمللور  أوليللاء  وقللّدم 
عللن عللادات اسللتعمال أطفالهم 
واألجهللزة  الذكيللة  للهواتللف 
النللوم  الرقميللة، إضافللة ألمنللاط 

والتغذية والنشاط.
ورصللد الباحثون العديللد من اآلثار 
باسللتعمال  املرتبطللة  السلللبية 
التكنولوجيا اخملتلفة قبل  تقنيات 
النللوم، وكان أبرزهللا انخفاض عدد 
سللاعات النللوم، إضافة إلللى زيادة 
الوزن. وأثبتللت النتائج أن األطفال 
الذين أبلللغ آباؤهم عن مشللاهدة 
التلفزيون أو ممارسة ألعاب الفيديو 
قبل النوم، انخفض عدد سللاعات 

نومهم مقارنة بأقرانهم الذين لم 
يفعلوا ذلك.

ووجللد الباحثون أيًضللا أن األطفال 
أو  هواتفهللم  اسللتعملوا  الذيللن 
النللوم  قبللل  الكمبيوتللر  أجهللزة 
انخفض متوسط ساعات نومهم 
مقارنة بأقرانهم الذين لم يفعلوا 
ذلللك. وأوضح الباحثللون: إن نتائج 
دراسللتهم تدعم توصيات جديدة 
األميركيللة  األكادمييللة  أصدرتهللا 
لطب األطفللال توصي اآلباء بوضع 
حدود ألطفالهم بشللأن استعمال 
التكنولوجيللا، مثللل مطالبتهللم 
لألطفللال باالبتعللاد عللن الهواتف 
الذكية خال أوقات تناول الطعام، 

ووضللع الهواتللف بعيللداً عن غرف 
النللوم، لتعزيللز صحللة األطفللال 

البدنية والعقلية.
وكانللت أبحاث سللابقة كشللفت 
أن الضللوء األزرق، ميكللن أن يضللر 
بالرؤية، كما أنلله مينع إفراز هرمون 
املياتونني، الذي يتحكم في دورات 

النوم واالستيقاظ.
وفي حالة حدوث خلل في مستويات 
ارتباك  وبالتالللي  املياتونللني،  إفراز 
دورة النللوم، تتزايللد مخاطر تعرض 
األفللراد لعدد مللن األمللراض، التي 
تتراوح ما بني االكتئاب والسرطان، 
وخطر التعرض لإلصابة بالسكتة 

الدماغية والنوبات القلبية.

متابعة الصباح الجديد: 
كشللف علماء متخصصون بالفلك 
عللن التهديللدات الرئيسللة لللألرض 
قادمة من الفضاء ووفقاً لبياناتهم، 
فانها تعد خمسللة مخاطللر تواجه 

الكوكب.
وذكللرت وكالة سللبوتنك الروسللية 
في خبللر لهللا: أن اخلطللر االول على 
االرض يكمن في الشمس فقد أشار 
اخلبراء إلللى أن » األرض تعتمد بنحو 
كبير على الشمس، وبالتالي فإن أي 
انفجار على سللطحها ميكن أن يؤثر 
سلللباً على الكوكللب األزرق، كما أن 
تضخم النجم سللوف يكللون كارثياً 
على البشللرية ». واضافت أن: اخلطر 

الثانللي يكمن في اصطللدام النيازك 
واخلطر الثالث يكمللن في انفجارات 
اشعة غاما وهي مرتبطة بانفجارات 
نشلليطة وبعيدة للغايللة في اجملرات 
البعيللدة. وتابعت أن: النجللوم التي 
تتجلله نحللو األرض حصلللت علللى 
املرتبللة الرابعة، وبحسللب اخلبراء، إن 
هذه النجوم ستصبح قريبة جداً من 
األرض بعد مايني السللنني، وبدورها 
سوف تقوم بتمزيق األرض إلى أجزاء 
صغيللرة. وواصلللت أن: مجللرة املرأة 
املسلسلللة تأتي فللي املرتبة االخيرة 
وطبقللا للعلماء فإنها سللوف تقوم 
بابتللاع مجللرة درب التبانة بالكامل 

بعد نحو خمسة مليارات سنة.

استعمال األجهزة الذكية قبل
النوم يعّرض األطفال للبدانة

خمسة تهديدات رئيسة 
لألرض قادمة من الفضاء

المشرف العام لدار االطروحة للنشر العلمي لـ » الصباح الجديد »

»مجلـة األطروحـة » اتجهـت لطبعـات
 متخصصـة خدمـة للبحـث العلمـي

»االطروحة« هي 
المجلة العلمية التي 
كانت انطالقتها في 
آب عام 2002 تحت 

مظلة ) كلية المعلمين( 
كلية التربية االساسية 
حاليا التابعة للجامعة 

المستنصرية كملحق 
للمجلة التي تصدرها 

الكلية

غاف مجلة االطروحة

تقـرير
من مهد البشرية إلى أصقاع األرض
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البصرة ـ سعدي علي السند:

حص��ل املهندس املعم��اري البصري 
ط��ارق منص��ور املوس��وي على ثالث 
ميدالي��ات ذهبية خالل مش��اركته 
ف��ي احملف��ل العلم��ي الدول��ي ف��ي 
ماليزيا وال��ذي ترع��اه جامعة ماليا 
– كواالملبور وش��ارك في��ه نخبة من 
العلم��اء والباحثني العرب الناطقني 
بالعربي��ة حت��ت ل��واء منص��ة )اريد( 
التي تض��م أكثر من )25( ألف عالم 

وباحث.
وذك��ر املهندس طارق ف��ي حديثه ل� 
»الصب��اح اجلدي��د«: تضم��ن احملفل 
اربع��ة مؤمت��رات وق��د ش��اركنا في 
البع��د  )صيان��ة  املوس��وم  بحثن��ا 
الرابع للهيكل البش��ري ف��ي اعادة 
تصميم االنسانية( و حصد البحث 
احملف��ل  ل��درع  أضاف��ة  الذهبي��ة، 
وش��هادة املش��اركة الدولي��ة فيما 
كّرمنا احملفل ايًضا بذهبية اخرى عن 
تصميمنا للنصب التخليدي ملنصة 
العرب  والباحث��ني  للعلم��اء  )اري��د( 
كما حصدن��ا الذهبي��ة الثالثة عن 
تصميمنا للقلعة العلمية للعلماء 

والباحثني العرب.

امللجأ الوحيد
أُري��د،  ِمنص��ة  ان  املوس��وي:  وب��نّي 
مؤسسة غيُر ربحية، تٌتيح للباحثني 
التس��جيل فيه��ا مجان��اً، وته��دف 
إل��ى حتقيق أهداٍف علمي��ٍة وبحثية 
وتواصلي��ة ُمتعددة األوج��ه. وقد مت 
إنش��اُؤها ِمن ِقبل عددٍ من الباحثني 
واخلبراء )أكثر من 80 شخصاً محترفاً، 
إل��ى جان��ب العدي��د م��ن الباحثني 
مني ف��ي املوقع(  واألكادمييني املس��هِ

من املهتمني بش��ؤون تطوير ُقدرات 
وطاق��ات وإمكانات الباحث والبحث 
العلمي وتوس��يع ُفرصه واس��تثمار 
ميزاته وتَس��عى املِنص��ة إلى توفير 
بديٍل وتُعد امللج��أ الوحيد للباحثني 
العرب للتعريف بأنُفس��هم وتوثيق 
أعماله��م وأبحاثهم األكادميية قبل 

إنشاء منصة أَري�د.

نواِة اجملتمع
 واضاف: تس��عى »أري��د » إلى تقدمي 
الدعم املفت��وح في مجاالت البحث 
العلم��ي للباحثني الناطقني باللغة 
العربية، عن طريق إسناد رقم ُمعرٍِّف 
ل، هذا الرقم مبنزلة  خاص لكل ُمسجَّ
ش��يفرة لهوية املُس��جل العلمية، 
ميكن وضُع��ه في بطاق��ة التعريف 
الش��خصية واالستش��هاد به عند 

بش��خصيته  للتعري��ف  الض��رورة 
ومكانت��ه وجه��وده العلمي��ة، هذه 
اخلدم��ة مهمة للغاي��ة، حيث ميكن 
وس��يرتِه  أعمالِ��ه  جْم��ع  للعض��و 
م��كان  ف��ي  ومجهودات��ه  الذاتي��ة 
واح��د، وبنحو أنيق وُمنظم وس��هل 

التصفح.
 وته��دف » أري��د » كذل��ك إلى ربط 
األعضاء فيما بينهم، عن طريق خلق 

نواِة مجتمٍع يضم آالف املتخصصني 
والعلم��اء واخلب��راء والباحث��ني ف��ي 
تُس��ّهل  بطريق��ة  اجمل��االت  ش��تى 
عل��ى اجلمي��ع معرف��ة اختصاصات 
ومهارات األعضاء اآلخرين ومناقشة 
أعماله��م وبحوثِهم وت��داول الرؤى 
واألفكار حولَه��ا، وكذا تداول األخبار 
واملعلوم��ات الت��ي ته��م قضاياهم 
اإلعالنات  ِمث��َل  البحثية  وأموره��م 

واملباريات، املنش��ورات، املنح، براءات 
م��ن  غيرِه��ا  واملؤمت��رات  االخت��راع، 

األنشطة العلمية.

الِفئة املستهَدفـة
 وأضاف: ان مشروُع أَري��د يستهِدف 
األكادميي��ني،  األس��اتذة،  ِم��ن:  كل 
العلماء، األطباء، املهندسني، اخلبراء، 
الباحث��ني، الطلبة في  املس��همني، 
والتخصص��ات،  املراح��ل  جمي��ع 
جميُعه��م ميكنهم التس��جيل في 
املوق��ع، واس��تعمال خدم��ات أَري��د 

مجاناً.

سيرة متميزة
ويذك��ر ان املعماري طارق املوس��وي  
حاص��ل عل��ى الهندس��ة املعمارية 
م��ن اجلامع��ة العاملي��ة األميركي��ة 
واملاجس��تير منها ايضاً وماجستير 
اخ��رى ف��ي الهندس��ة اإلداري��ة من 
األميركي��ة   الدولي��ة  األكادميي��ة 
وحاص��ل عل��ى الب��ورد البريطان��ي 
البريطان��ي  والب��ورد  للمهندس��ني 
مل��دراء املش��اريع وس��فير األكادميية 
البريطاني��ة  العربي��ة  الدولي��ة 
للدراس��ات العلي��ا   ، وش��ارك ف��ي 
تصمي��م دار األوبرا العراقية وحصل 
على التسلسل األول  ،وحصل على 
املرك��ز االول في مس��ابقة تصميم 
املرك��ز الثقافي الفني ف��ي البصرة 
، وحص��ل عل��ى املرك��ز الثان��ي في 
تصمي��م بناي��ة محافظ��ة البصرة 
وصم��م بناية جامعة اإلس��كندرية 
فرع البصرة ،وبوابة جامعة البصرة، 
ومس��جد كرم��ة عل��ى ومس��جد 
املودة،  وبناية مستش��فى  الهارث��ة 
وبناي��ة املكتب��ة املركزية ملؤسس��ة 

اهل البيت ومشاريع اخرى.

مهندس من البصرة يحصد ثالث ميداليات ذهبية
خالل مشاركته في المحفل العلمي الدولي في ماليزيا

املوسوي خالل تسلمه جوائز فوزه في احملفل العلمي الدولي في ماليزيا

شريط ملون
تمثال لألميرة ديانا تخليدًا لذكرى وفاتها

ق��ال مكت��ب األمي��ر ولي��ام وش��قيقه األصغر ه��اري: إن 
االختي��ار وق��ع عل��ى النح��ات ال��ذي نحت ص��ورة امللكة 
إليزابيث املس��تعملة على العمالت املعدنية البريطانية 
لنحت متثال جديد لألميرة ديانا تخليداً للذكرى العشرين 

لوفاتها.
ويصم��م إي��ان ران��ك برودل��ي، الذي ظه��ر التمث��ال الذي 
نحت��ه للملكة على العمالت ف��ي أنحاء اململكة املتحدة 
والكومنولث منذ 1998، التمثال الذي لن يكشف النقاب 

عنه قبل 2019.
وأف��اد األميران ولي��ام وهاري في بيان »إي��ان نحات موهوب 

ونعرف أنه سيبدع، تكرمياً مناسباً ودائًما ألمنا«.
وفي يناير/كانون الثاني قرر وليام وهاري إقامة متثال ألمهما، 
التي القت حتفها في حادث سيارة في باريس منذ عشرين 

عاما، أمام قصر كينزنغتون منزلهما الرسمي في لندن.
والقت ديانا، الزوجة األولى لول��ي العهد البريطاني األمير 
تشارلز، حتفها مع صديقها دودي الفايد في حادث سيارة 

في نفق بباريس في أغسطس/آب 1997.
وكان يؤمل أن يتم الكش��ف عن التمثال قبل نهاية العام 
لالحتفال بالذكرى الس��نوية لها لك��ن قصر كينزنغتون 

قال إنه يتوقع اآلن الكشف عن التمثال في 2019.
ومت كش��ف الس��تار عن أول نص��ب تذكاري دائ��م لألميرة 
ديان��ا وهي نافورة يبلغ طولها 210 أمتار في هايد بارك في 
2004 بعد سنوات من اجلدل البيروقراطي واخلالفات بشأن 

التصميم.

دكتوراه فخرية للفنانة »نادية لطفي« 
كرم��ت أكادميية الفن��ون في مصر املمثل��ة نادية لطفي، 
مبنحه��ا الدكت��وراه الفخري��ة تقدي��راً لش��وطها الفني 
الطويل وأعماله��ا املميزة التي أثرت في تاريخ الس��ينما 

املصرية.
وقال��ت أحالم يونس رئيس��ة األكادميية خ��الل حفل أقيم 
خصيصاً بهذه املناسبة: »نادية لطفي جنمة وفنانة قديرة، 
دخلت الفن وعاشت التجربة بكل عمقها، وقدمت أعمااًل 
متنوع��ة منها املومي��اء، والناصر صالح الدي��ن، واخلطايا، 
وغيرها... وأثرت الس��ينما املصري��ة والعربية بأكثر من 75 

فيلماً«.
وأضافت: »لهذا قرر مجلس أكادميية الفنون في جلس��ته 

املنعقدة رقم 342 منحها درجة الدكتوراه الفخرية«.
وم��ن فوق كرس��ي متح��رك تس��لمت نادي��ة لطفي )80 
عام��اً( تكرميها خالل احلفل الذي أقي��م في قاعة املؤمترات 

مبستشفى املعادي العسكري حيث تعالج منذ فترة.

طفل الخوخ حالة وراثية نادرة
عرض موقع »أوديتي سنترال« اإللكتروني حالة نادرة لطفل 
يدعى »ميكا جابرييل« يبل��غ من العمر عامني يعيش في 

كندا ال ميكنه تناول أي شيء سوى اخلوخ فقط.
وقد ش��خص األطباء حالته بأن��ٌه يعاني من حالة خطيرة 
تس��مى متالزمة الته��اب األمعاء التي يس��ببها البروتني 
الغذائي، فيتعرض لإلصابة بحساس��ية ش��ديدة عندما 
يتناول أي طعام آخر غير اخلوخ، وذكر األطباء أن هذا املرض 

حالة وراثية نادرة.
وس��بب الطفل لوالدي��ه خس��ائر مادية فادحة بس��بب 
التكالي��ف الباهظة التي يطلبها األطب��اء اذ مت معاينته 
م��ن قبل أكث��ر من تس��عة أطباء مختص��ني، إضافة إلى 
كمية اخل��وخ الكبيرة التي يش��ترونها خاصة إذا كان في 

غير موسمه.

االثنني 11 كانون األول 2017 العدد )3835(

Mon. 11 Dec. 2017 issue )3835(

معلومة

»الساللم املُتحركة« قاتل
يُفقد ضحاياه أطرافهم

بالرغ��م م��ن أن الس��اللم املتحرك��ة تبدو 
خطورتها احمُلتملة أقل من مخاطر املصاعد 
الكهربائي��ة، الت��ي ق��د تس��قط مس��ببة 
مقتل من يس��تقّلها، أو قد تتوقف مسببة 
االختناق، إال أن الساللم املُتحركة تُعد قاتاًل 
أش��ّد خطورة، وبرغ��م أن البع��ض يتعامل 
مع الس��اللم املُتحرك��ة بحيط��ة، وأحيانًا 
يتجنب التعامل معها من األس��اس، خوًفا 
من فقدان توازنه في أثناء اس��تعمالها ، إال 
أن األغلب يتعامل معها باعتيادية ش��ديدة 
غير م��راع للعيوب اخلطي��رة التي قد تكون 
موجودة بتصميم هذه الساللم، إذ حصلت 
الساللم املُتحركة على براءة اختراع في عام 
1892، ومن��ذ ذلك احلني لم يتغير التصميم 

كثيرًا.
ومن ه��ذه العيوب، أن جميع أن��واع املالبس 
وجميع أجزاء اجلس��م مُيك��ن أن تتعثر خالل 
حركة الساللم املُتحركة، وإذا حدث هذا فال 
يوجد وسيلة تنبيه أو آلية توقف، مما يُبقيها 
تتحرك، وهو ما يتس��بب في فقدان البعض 
أطرافهم أو أصابعهم، وهو ما س��بب أيًضا 
االختناق لش��خص في أثن��اء تعثر قميصه 
ف��ي الس��اللم التي ظل��ت تتح��رك إلى أن 

تسببت في موته.
ال تش��مل عيوب التصميم هذا األمر فقط، 
ولك��ن مُيكننا الع��ودة إلى ع��ام 1987 ، في 
مت��رو أنفاق لندن حيث ح��دث انفجار بأحد 
أجهزة الساللم املُتحركة نتيجة القاذورات 
املُتراكم��ة ف��ي اجله��از على مدى س��نوات 
من االس��تعمال ، مما تس��بب في مقتل 31 
ش��خًصا خالل هذا احلادث، ومنذ ذلك احلني 
أُضيفت أزرار توقف حلاالت الطوارئ، وفي عام 
2002 بنيودلهي حاول القائمون على صيانة 
تلك الس��اللم اتخ��اذ إج��راءات وقائية متنع 
القاذورات من الترس��ب في أجهزة الساللم 
املُتحرك��ة، باس��تعمال بع��ض األس��اليب 
التقنية احلديثة، كم��ا حاولوا منع ُمرتديات 

الساري الهندي من التعثر.

مزيالت العرق تزيل
الرائحة وجتلب األمراض

ُمزي��الت العرق »spray« والت��ي جرى تعريب 
مس��ماها إلى »اس��براى« من املواد اخلطيرة 
الت��ي رمب��ا ال يُراع��ي مس��تعملوها مقدار 
خطورته��ا، وخاص��ة إذا كانوا م��ن األطفال 
واملراهقني، الذين يُفرطون في اس��تعمالها 
لعدة مرات في اليوم، ويقومون برشها على 

اجسادهم بالكامل.
ويش��عر اخلبراء بالقلق من إفراط املراهقني 

في اس��تعمال مزيالت العرق هذه، ُمحذرين 
من أن استنش��اق تل��ك امل��واد الكيميائية 
بهذه الكثافة قد يس��بب احلساس��ية في 
اجلل��د والرب��و وصعوبات ف��ي التنفس، وفي 
حاالت نادرة قد تقود إلى أزمات قلبية، ويوجد 
نحو ش��خص من كل ثالثة أشخاص بالغني 
في اململكة املتحدة يعانون من ش��كل من 
أش��كال احلساسية والربو والتهابات األنف، 
وتزداد أعراض أمراضهم بس��هولة بس��بب 
استعمال املُنتجات العطرية، وتفاقم املواد 

الكيميائية ملزيالت العرق.
وقد نش��رت صحيفة اجلاردي��ان البريطانية 
دراسة أجريت على نحو 18 رجاًل وامرأة أثبتت 
أن اس��تعمالهم ملزيالت العرق املرشوش��ة 
البكتيري��ا  عل��ى  القض��اء  ف��ي  تس��ببت 
الطبيعية املوجودة حتت إبطهم، والتي هي 
طبًقا للدراسات مفيدة جًدا حلفظ الصحة 

العامة والتخلص من بعض األمراض.

سماعات الرأس تتسبب
في فقدان حاسة السمع

يب��دو اجللوس ف��ي املن��زل واالس��تماع إلى 
املوسيقى أو مشاهدة املسلسالت والبرامج 
من خالل سماعات الرأس من أكثر األنشطة 
اآلمن��ة التي مُيكنك ممارس��تها ف��ي احلياة، 
ولكن تلك الس��ماعات التي تلتصق بأذنيك 
قد تتس��بب في تدمير حاسة السمع، وهو 
اخلطر الذي ال يُقدره الكثيرون، حيث يرفعون 
درجة الصوت إلى احلد األقصى وال يالحظون 
أن لذل��ك تأثيرًا ض��ارًا، واحلقيق��ة أن فقدان 
السمع هو أمر يحدث بنحو تدريجي، ويصل 
إلى نقط��ة بالغة الس��وء ق��د يُفقد فيها 

السمع بنحو كلي.
وملعرفة كيف يحدث الضرر علينا أن نتعرف 
على أجزاء األذن احليوية التي تنقل الصوت، 
ومنه��ا نحو 18 أل��ف خلية صغي��رة تنقل 
الص��وت، حي��ث إن تل��ك اخلاليا ه��ي جزء ال 
يتج��زأ من العملية الت��ي يجري من خاللها 
إرس��ال اإلش��ارات الكهربائية إل��ى الدماغ، 
وال��ذي يُترج��م بع��د ذلك إلى ص��وت ميكن 
التعرف عليه، واملوسيقى الصاخبة ودرجات 
الص��وت املُرتفعة للغاية تدم��ر هذه اخلاليا 

والتي تفتقر إلى خاصية جتديد نفسها.
فالعدي��د م��ن س��ماعات الرأس ق��د تصل 
إل��ى 120  مس��تويات عل��و الص��وت به��ا 
ديسيبل، وهو ما قد يسبب األضرار البالغة 
حلاس��ة الس��مع، خاص��ة لدى األش��خاص 
الذين يُفضلون أن يصلوا مبستويات الصوت 
إل��ى أقص��ى درجاته��ا، ألن مس��تويات علو 
األصوات من 90 ديسيبل هي بالفعل كافية 

للتسبب في أضرار دائمة للسمع.

متابعة الصباح الجديد: 
 الق��دس عربية..  الق��دس لنا، بهذه 
العربية  الش��عوب  أدانت  العب��ارات 
اعت��راف الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترامب بالقدس عاصمة إلس��رائيل، 
فمن املع��روف أن حتتل زه��رة املدائن 
مكان��ة غالي��ة ف��ي قل��وب العالم 
وجميع األديان فه��ي مدينة األنبياء، 
عشقها عبد الرحمن األبنودي، ودائًما 
م��ا كان يقول »حبيبتي فلس��طني، 

فلسطني تعيش في ضمائرنا«.
وصل عش��ق االبنودي ملدينة البتول 
به��ا  رس��م  كتاب��ة قصي��دة  ح��د 
ب��آالم  وش��بهها  الق��دس  معان��اة 
املسيح، وس��طر ملحمته الشهيرة 
»املس��يح«، وقال فيها: على أرضها 
طب��ع املس��يح قدمه، عل��ى أرضها 
ن��زف املس��يح أمله، ف��ي القدس في 
طريق اآلالم، وف��ي اخلليل رنت تراتيل 
الكنايس«، وحتولت الكلمات ألغنية 

ش��هيرة غناها عب��د احلليم حافظ 
وحلنها بليغ حمدي.

وأث��ارت أغنية املس��يح أزم��ة كبيرة 
وصل��ت الى حد منعها م��ن اإلذاعة 
خش��ي  فق��د  كلماته��ا،  جل��رأة 
املسؤولون وقتها من األزهر عندما بدأ 
العندليب في تس��جيلها، وبالفعل 
ذهب ملش��ايخ األزهر لكنهم رفضوا 
كلمة صلب املس��يح ومت استبدالها 
بخان��وا املس��يح، ومت��ت موافقتهم 

شرط غنائها خارج مصر.
وبع��د ان اذيع��ت ملرات ع��دة، ظلت 
األدراج  حبيس��ة  املس��يح  أغني��ة 
لس��نوات طويلة إل��ى أن غناها عبد 
احللي��م حاف��ظ في أح��دى احلفالت 
مبس��رح قصر النیل وبعده��ا غناها 
في قاعة ألبرت هول في حفالت دعم 

مصر عقب هزمية 1967.
كلمات أغنية املسيح: 

یا كلمتي لفي ولف��ي الدنیا طولها 

وعرضها
وفتحي عیون البشر للي حصل على 

أرضها
على أرضها طبع املسیح قدم
على أرضها نزف املسیح ألم

في القدس في طریق اآلالم
وفي اخللیل رنت تراتیل الكنایس

وفي اخلال صبح الوجود إجنیل
***

تفض��ل تضیع فیك احلق��وق ال متى 

ال متى
یا طریق االالم

وینطفي النور في الضمیر وتنطفي 
جنوم السالم

یا طریق االالم
والمتى فیك یمشي جریح

والمتى فیك یفضل یصیح
مسیح وراه مسیح وراه مسیح

على أرضها.

أغنية »آالم المسيح« الممنوعة لـ »عبد الحليم« ترصد معاناة القدس بعد 45 عامًا

»الساللم املُتحركة«

سماعات الرأس

مزيالت العرق

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

وعود ولقاءات عاطفية قد تلوح في األفق على 
م��دار اليوم. توصل��ت أنت واحلبيب إل��ى اتفاق 
جعلكم��ا أكثر قرب��ا وترابطا. ال داع للش��عور 
باملل��ل إذا قضي��ت يومك بالكام��ل مع احلبيب 

للتحدث عن أمور تخصكما. 

توقع أن يقيم شخصا تعرفه معك في منزلك. 
ال تقلق هذا خبر س��ار فهذا الشخص محبوب 
ج��دا ومتع��اون وق��ادر على حتمل مس��ؤوليات 
عديدة في املنزل. ستصبح أنت وهذا الشخص 

أصدقاء لألبد

وضعك املالي احلالي مستقر إلى حد ما ولذلك 
تش��عر باالطمئن��ان. تتمن��ى أن تلتقي احلبيب 
اليوم حتى تبوح له بس��ر م��ا. احللم الذي رأيته 
في منامك الليلة املاضية قد يكون واضحا وال 

يحتاج إلى تأويل أو تفسير.

الرومانس��ية واإلبداع هما احملركان الرئيس��يان 
في حيات��ك اليوم. عالقة احلب التي تعيش��ها 
اليوم والتى تعزز الرومانسية والعاطفة لديك 
ورمبا تس��تمر ألط��ول وقت ممكن. كم��ا أن هذه 

الرومانسية ستكون مصدرا لإللهام.

تتعزز عالقتك باحلبيب التي دامت ألكثر من عام 
بفضل الش��عور املتزايد بالرومانس��ية واحلب، 
ولذل��ك قد جتد صعوبة بالتركيز في أي ش��يء. 
تتطل��ع الي��وم أن تقضي يومك أن��ت واحلبيب 

مبفردكما فحاول أن حتقق حلمك.

رمبا تخصص اليوم جزءا من وقتك ملناقش��ة 
بعض املوضوع��ات الدينية م��ع األصدقاء أو 
للمش��اركة في بعض األنشطة اجلماعية. ال 
ترهق نفسك وحدد الوقت الذي يتعني عليك 

أن تتوقف فيه عن العمل.

رمب��ا تقض��ي وقت��ا طوي��ال ف��ي املكتب��ة أو 
عل��ى اإلنترن��ت، وبالرغ��م من ذلك س��تكون 
مس��تمتعا ج��دا ولن تهتم بعدد الس��اعات 
التي تقضيها من أجل احلصول على ما تريده 

من معلومات.

رمب��ا تهدر س��اعات طويل��ة هذا الي��وم خلدمة 
اآلخري��ن. ال تظن أن جهودك لن يقدرها اآلخرون 
ولكنهم اآلن مي��رون مبراحل صعب��ة للغاية وال 
يس��تطيعون التحدث عن أي شيء. أصدقاؤك 

سيكونون بجانبك عندما حتتاج إليهم.

قد يتغير يومك فجأة بس��بب حصولك على 
رس��الة م��ا، ولذل��ك ستش��عر أن احل��ب في 
طريقه إليك. كن مستعدا لاللتقاء بشخص 
ما يهمه أم��رك وال تتخل عن��ه مهما كانت 

الظروف فهذه فرصة ال تعوض.

م��ا حت��اول أن تقوم ب��ه اليوم قد يك��ون جزءا 
مهم��ا من حياتك. رمبا تأخ��ذ األعمال الفنية 
أو األنشطة البدنية أو الروحانية أو العالقات 
العاطفية شكال آخر أو رمبا متثل شيئا جديدا 

بالنسبة لك.

تتحس��ن عالقت��ك بش��ريك حيات��ك ألنك قد 
تقضي وقتا طويال معه مبفردك ولذلك قد تبوح 
له مبش��اعرك الت��ي حاول��ت أن تخفيها خالل 
الفترة املاضية. تظهر العاطفة واحلب واملشاعر 

الدافئة أثناء تعاملك مع أي شخص اليوم.

الدلو الحوتالجدي

حتقق النجاح والتقدم املهني واملادي بعد انتظار 
طوي��ل. الدع��م العاطفي الذي تش��عر به ممن 
حولك سيكون مدعاة للسرور والبهجة طوال 
الي��وم. إذا كنت حتب عمل��ك فتوقع حصولك 

على ترقية أو مكافأة ما خالل األيام املقبلة.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أطول نهر في العالم o إناث

2. جزيرة اس��ترالية o ن��زل الطائر على 
الغصن

3. كاتب فرنس��ي س��اهم أدبه في قيام 
الثورة الفرنسية

4. قواعد اللغة o شربنا حتى االرتواء
5. خض o بسط o ضمير مؤنث

6. متشابهان o اسم أمر مبعنى أسكت 
o سائل حيوي أحمر

7. ه��ف الهواء على الش��واء o عاصمة 
أوروبية

o مح��ب  8. يراق��ب انتظ��ارا لفرص��ة 
ومحبوب

9. من دول اخلليج o آلة نفخ موسيقية
10. فاكهة o مقدار صغير من الطعام

 o )1. م��ا يضع��ه امللك للتمي��ز )مبعثرة
وسائل محدثة إلجناز العمل بكفاءة

2. لغ��ة o يض��ع س��الحه على وس��طه 
)معكوسة(

3. نعطيه ما يستعني به على قضاء أمر 
مهم o نظر بود وحب وعطف
4. منطقة في األردن o يابسة

5. يخصنا o طني
6. يحتفل بهن بحفل تكرمي o ثلثا تقي

7. مادة متفجرة o من السلم املوسيقي
8. نعم )بالفرنس��ية( o اللعب على أوتار 

العود
9. أفضلهم o نصف واحة

م��ن  س��حابة   o مغربي��ة  مدين��ة   .10
الكواكب والنجوم

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
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8
9

10
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الجزائر ـ وكاالت:
اختار راب��ح ماجر املدير الفني 
للمنتخب اجلزائ��ري، 21 العبا 
للمباراة  اس��تعدادا  محلي��ا، 
الودية التي يحل فيها الفريق 
ضيفا على املنتخب اإلماراتي 
للمحليني يوم 23 من الشهر 

اجلاري بدبي.
التي نشرها  القائمة  وضمت 
االحت��اد اجلزائري عل��ى موقعه 
اإلنترن��ت  عل��ى  الرس��مي 
أم��س، 6 العبني من نادي احتاد 
اجلزائ��ر، و4 العب��ني م��ن وفاق 
سطيف، ومثلهم من شباب 
محمد  بينه��م  قس��نطينة 

أمني عبيد هداف الدوري.
وج��دد ماجر الثق��ة في فوزي 
مولودي��ة  ح��ارس  شاوش��ي 
اجلزائ��ر، كم��ا وج��ه الدع��وة 
للمرة األولى لكل من س��ليم 
ش��بيبة  م��ن  بوخنش��وش 
القبائل، وس��يد عل��ي لكروم 
من ش��باب بل��وزداد، ورش��يد 

بوهنة من مولودية اجلزائر.
ويخ��وض املنتخ��ب اجلزائ��ري 

باملرك��ز  إعدادي��ا  معس��كرا 
التابع  التقني سيدي موسى 
الحت��اد الك��رة بداي��ة م��ن 17 
كان��ون األول، عل��ى أن يطي��ر 
باجت��اه دب��ي بع��د يوم��ني من 

ذلك.
وجاءت قائمة املنتخب اجلزائري 
كالتالي: حلراسة املرمى: فوزي 

اجلزائر(،  )مولودي��ة  شاوش��ي 
وعب��د القادر صاحلي )ش��باب 
بلوزداد(، وخلط الدفاع: ‘س��ام 
ع��روس )�تلتيك بارادو(، وأيوب 
عبد الاوي، وفاروق ش��افعي، 
ومخت��ار ب��ن موس��ى ) احت��اد 
اجلزائ��ر(، ومحم��د خثير زيتي، 
)وف��اق  ب��دران  الق��ادر  وعب��د 
س��طيف(، ومحم��د وليد بن 
شريفة )ش��باب قسنطينة(، 
)مولودي��ة  بوهن��ة  ورش��يد 

اجلزائر(.
وفي الوس��ط: رؤوف ب��ن قيط، 
ومحم��د ب��ن خماس��ة )احت��اد 
اجلزائ��ر(، وعب��د املؤم��ن جاب��و، 
وأكرم جحنيط )وفاق سطيف(، 
وسيد علي لعمري، وعبد النور 
بلخي��ر )ش��باب قس��نطينة(، 
وس��ليم بوخنش��وش )شبيبة 
القبائ��ل(، وفي الهجوم: س��يد 
بل��وزداد(،  )ش��باب  لكروم  علي 
وفريد املال��ي )أتلتيك ب��ارادو(، 
ومحم��د أم��ني عبيد )ش��باب 
قس��نطينة(، وأس��امة درفل��و 

)احتاد اجلزائر(.
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العواصم ـ وكاالت:

احتف��ل كريس��تيانو رونالدو خير 
احتفال بفوزه بالكرة الذهبية حني 
س��جل ثنائية لفريق��ه في مباراة 
ريال مدريد وإش��بيلية 5-0 ضمن 
املرحل��ة 15 من الدوري اإلس��باني 

لكرة القدم.
الفرنس��ي  امل��درب  فريق  وحتض��ر 
زي��ن الدين زي��دان بأفض��ل صورة 
ممكن��ة قبل التوجه إل��ى اإلمارات 
خلوض نص��ف نهائي كأس العالم 

لألندية.
وس��جل الدون كريستيانو رونالدو 
ثنائية احتف��ل فيها بفوزه بالكرة 
الذهبية أول م��ن أمس، كما أحرز 
املغربي أش��رف حكيمي أول هدف 
لاع��ب عربي مع الفري��ق امللكي، 
وأضاف األملاني طوني كروز وناتشو 
هدفان. كل ذلك كان في الش��وط 

األول.
وأصب��ح رصي��د ري��ال مدري��د 31 
نقط��ة ف��ي املركز الثال��ث، بينما 
جتمد رصيد إشبيلية عند النقطة 

28 في املركز اخلامس.
وهذه أول مرة يتلقى فيها إشبيلية 
خمس��ة أهداف في ش��وط واحد 
في الدوري منذ تشرين األول 1987 
ضد ريال سرقس��طة )8-1 نتيجة 

املباراة(.
كما أنها أول م��رة يفوز فيها ريال 
على إشبيلية 9 مرات على التوالي 
عل��ى ملعب��ه س��انتياغو برنابيو، 
إذ يع��ود فوز إش��بيلية األخير إلى 

.2008
وعلق الاعب الدولي املغربي أشرف 
حكيم��ي، على اله��دف التاريخي 
الذي سجله مع فريقه ريال مدريد، 
وقال أش��رف في تصريحات نقلها 
موقع »برنابيو ديجيتال« اإلسباني 
»بعد تس��جيلي لله��دف توقفت 
ألنني ل��م أكن أعرف م��اذا أفعل، 
لم أسجل من قبل )يضحك( إنها 

حلظة لن أنساها أبًدا، لقد عملت 
بجد من أجل هذه الفرصة«.

وأض��اف »إن��ه ع��ام م��ن العم��ل 
وقب��ل كل ش��يء أود أن أتعلم من 
زمائي الذين ه��م األفضل، أتذكر 
كل أولئ��ك الذين كان��وا بجانبي، 

وعائلتي«.
إل��ى ذل��ك، ض��رب توتنه��ام بقوة 
وحقق ف��وزاً عريض��اً على ضيفه 
ستوك س��يتي بخمس��ة أهداف 
مقاب��ل هدف عل��ى ملعب وميبلي 
في إطار املرحلة السادسة عشرة 

من الدوري اإلجنليزي لكرة القدم.
أه��داف الفري��ق اللندن��ي أحرزها 
راين شوكروس مدافع ستوك في 
الدقيق��ة )21 باخلط��أ ف��ي مرمى 
فريقه(، والك��وري اجلنوبي هيونغ-

مني س��ون )53( وه��اري كاين )54 
كريس��تيان  والدمنارك��ي  و65( 
اريكس��ن )74(، ثم عاد شوكروس 
وأحرز ه��دف س��توك الوحيد في 

الدقيقة 80.
ورف��ع كاين رصيده إل��ى 12 هدفاً 
وتساوى مع املصري محمد صاح 
مهاجم ليفربول في صدارة ترتيب 
رصي��د  ارتف��ع  فيم��ا  الهداف��ني، 
توتنه��ام ال��ى 28 نقط��ة، وبق��ي 
خامس��اً بف��ارق األه��داف خل��ف 
آرسنال الذي يحل غدا ضيفاً على 

ساوثمبتون.
وحسم بيرنلي الصراع على املركز 
الس��ابع م��ع منافس��ه واتف��ورد 
س��جله  -1صف��ر  علي��ه  بف��وزه 
سموت آرفيلد )45( مستفيداً من 

النقص العددي في صفوف األخير 
بط��رد مدافع��ه الهولندي مارفني 

تسيغار في الدقيقة 39.
هادرس��فيلد على ضيفه  وتغلب 
م��ن  قادم��ان  )كاهم��ا  برايت��ون 
الدرج��ة األولى( بهدف��ني للبنيني 

ستيف مونييه )12 و43(.
وتخل��ى سوانس��ي س��يتي ع��ن 
املرك��ز األخي��ر بفوزه على وس��ت 
برومويتش البيون بهدف لإليفواري 
ويلفري��د بون��ي ف��ي الدقيقة 85، 
نقط��ة   12 إل��ى  رصي��ده  رافع��اً 
ومتقدما بفارق نقطة واحدة على 
كريس��تال باالس ال��ذي تعادل مع 
بورمن��وث بهدف��ني للصرب��ي لوكا 
الدقيق��ة  ف��ي  ميليفوييفيت��ش 
41 من ركل��ة جزاء وس��كوت دان 

ف��ي الدقيق��ة 44 مقاب��ل هدفني 
جليرماين ديفو ف��ي الدقيقتني 10 

و45.
كريس��تيان  البلجيك��ي  وأه��در 
الف��وز  فرص��ة حتقي��ق  بنتيك��ي 
لكريس��تال ب��االس بإضاعة ركلة 

جزاء في الثواني االخيرة )3+90(.
وف��ي ختام مباريات اليوم س��قط 
نيوكاس��ل أم��ام ضيفه ليس��تر 
س��يتي بطل املوسم قبل املاضي 
بهدفني لإلس��باني خوس��يلو )4) 
ودواي��ت غاي��ل )73( مقاب��ل ثاثة 
للجزائري رياض محرز )20( ودمياراي 
غراي )60( واإلس��باني إيوزي بيريز 

)86 خطأ في مرمى فريقه(.
جيرم��ان  س��ان  باري��س  وع��وض 
بس��رعة خس��ارته املفاجئة ضد 

ستراسبورغ املتواضع، وحقق الفوز 
عل��ى ضيفه ليل 3-1 ضامناً لقب 
دور الذهاب، في املرحلة الس��ابعة 

عشرة من الدوري الفرنسي.
ومني فريق العاصمة بأول خسارة 
ل��ه محليا األس��بوع املاضي أمام 
ستراس��بورغ 1-2، قبل أن يسقط 
مجددا بش��كل م��دو أم��ام بايرن 
ميونيخ 1-3 في دوري ابطال اوروبا، 
لترس��م ه��ذه اخلس��ارة مج��ددا 
ق��درة  ح��ول  اس��تفهام  عام��ة 
الفري��ق على إح��راز ال��كأس ذات 

األذنني الكبيرتني.
وبرغم غياب جنمه البرازيلي نيمار 
وس��ع س��ان جيرم��ان  املوق��وف، 
الف��ارق في الصدارة ال��ى 9 نقاط 
مع موناكو الذي حقق  فوزا بشق 
النفس عل��ى ت��روا املتواضع 2-3،  
و12 مع ليون الذي يحل على اميان 
االحد ومرس��يليا الذي يس��تقبل 
س��انت اتي��ان، ليضم��ن لقب دور 
الذهاب قبل مرحلتني من نهايته.

وهذا تاسع فوز على التوالي لسان 
جيرمان على أرضه بفضل أهداف 
األرجنتينيني انخ��ل دي ماريا )28( 
وخافيي��ر باس��توري )49( وكيليان 
مباب��ي )90+4(، مقاب��ل هدف انور 

الغازي )86(.
وقل��ب موناك��و الوصي��ف تأخره 
بهدفني إلى ف��وز على ضيفه تروا 

السابع عشر 2-3.
وتع��ادل اجني��ه وصي��ف القاع مع 
ضيف��ه مونبليي��ه الس��ابع 1-1. 
س��جل الجنيه الكاميرون��ي كارل 
توك��و ايكامب��ي )56( وملونبليي��ه 

البلجيكي اسحاق مبنزا )51(.
وحصد ميتز األخير نقطته األولى 
بعد 3 خس��ارات متتالية، بتعادله 
مع ضيفه رين السادس 1-1. وحقق 
تولوز فوزه األول في س��بع مباريات 
على ضيف��ه كان الثامن -2صفر، 
بهدفي داميان دا سيلفا )62 خطأ 
ف��ي مرم��ى فريق��ه( والإليف��واري 

ماكس-آالن غراديل )74(.

ضمن بطوالت الدوريات األوروبية

الريال يسحق إشبيلية في الليجا.. وتوتنهام يضرب بقوة في البريمييرليج

فرحة مدافع ريال مدريد ناتشو وزميله اسينسيو بهدفه األول في مرمى إشبيلية

ماجر

العواصم ـ وكاالت:
عاقب االحتاد األوروبي لكرة القدم، نادي بايرن ميونخ 
األملان��ي، بس��بب س��وء س��لوك مش��جعيه، خال 
مواجهة باريس س��ان جيرمان الفرنسي، في املباراة 
الت��ي جمع��ت الفريقني، ف��ي خت��ام دور اجملموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وقرر االحتاد األوروبي، تغرمي نادي بايرن ميونخ، 20 ألف 
يورو، بسبب سلوك جماهيره خال مواجهتي باريس 
سان جيرمان وأندرخلت البلجيكي، في دوري األبطال. 
وألقت بع��ض جماهير الفريق البافاري، أمواال مزورة 
على البرازيلي نيمار دا س��يلفا، جن��م البي إس جي، 

خال تنفيذه لضربة ركنية خال اللقاء.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن االحت��اد القط��ري للك��رة الطائ��رة، تعاقده 
م��ع امل��درب األرجنتين��ي، كاميلو س��وتو، لقيادة 
منتخب قط��ر األول، في الفت��رة املقبلة، وجتهيزه 

لاستحقاقات القادمة.
وق��ام بتوقيع العقد مع امل��درب األرجنتيني، علي 
غ��امن الكواري، رئيس االحتاد، في حضور مبارك عيد 
العبد اهلل، عضو مجل��س إدارة االحتاد، إلى جانب 

عدد من مسؤوليه.
ويأتي التعاقد مع سوتو، في ظل سعي احتاد الكرة 
الطائرة، لتجهيز العنابي للبطوالت املقبلة، حيث 
أن��ه من املدرب��ني املتميزي��ن، ويعول علي��ه االحتاد 

القطري كثيرا، في تطوير مستوى اللعبة.

العواصم ـ وكاالت:
أعل��ن االحت��اد الدول��ي لكرة الس��لة، ع��ن اختيار 
الفلب��ني واليابان وإندونيس��يا، لتنظي��م بطولة 

كأس العالم 2023.
واختار االحتاد الدولي امللف املشترك للدول الثاث، 

على حساب امللف الثنائي، لألرجنتني وأوروجواي.
وستكون هذه املرة األولى، التي تقام فيها بطولة 
كأس العالم لكرة السلة في عدة دول.ويستضيف 
ملعب »فلبني أرينا« في ش��مال مانيا، الدور قبل 
النهائ��ي والنهائي للبطولة، فيما س��تقام كأس 

العالم املقبلة في الصني، عام 2019.

االتحاد األوروبي 
يعاقب بايرن ميونخ

سوتو مدرب لطائرة قطر

»آسيا« تضّيف 
مونديال السلة 2023

11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

إسبانيول ـ جيرونا

التسيو ـ تورينو 

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

لندن ـ وكاالت:
تسلم البريطاني لويس هاميلتون، 
جائ��زة بطول��ة العالم لس��باقات 
خ��ال  للس��يارات،   1 الفورم��وال 
حفل كبير أقيم في قصر فرس��اي 
الليل��ة  فرنس��ا،  ف��ي  التاريخ��ي 

املاضية.
رئي��س  كاري،  تش��يس  وبحض��ور 
الفورموال 1، س��لم جان تود، رئيس 
االحت��اد الدول��ي للس��يارات، الذي 
أعيد انتخابه لوالية جديدة، اجلائزة 
إلى هاميلت��ون )32 عاما(، س��ائق 
مرس��يدس، ال��ذي حس��م اللقب 
الرابع في مس��يرته م��ع البطولة 

في سباق املكسيك.
وحصد مرسيدس، لقبي السائقني 
والصانع��ني للع��ام الراب��ع عل��ى 
التوال��ي، لك��ن توتو فول��ف رئيس 
الفري��ق، ق��ال بع��د تس��لم جائزة 
الصانع��ني م��ن كاري، إن موس��م 

2017 كان صعبا بصفة خاصة.
وللعام الثالث على التوالي، حصد 
الهولندي الشاب ماكس فرستابن 
)20 عاما( جائزة »شخصية العام«، 

متفوقا على اجلميع.
وقال فرس��تابن الذي فاز بسباقني 
خال الع��ام احلالي »دائم��ا أحاول 
أن أك��ون صادق��ا وصريح��ا، ولهذا 

الس��بب أعتقد أنني حصلت على 
اجلائزة مرة أخرى هذا العام«.

وتوج الفرنس��ي ش��ارل لوكليرك، 
الفائ��ز بس��باق موناك��و وس��ائق 
ساوبر في املوس��م املقبل، بجائزة 
أفض��ل س��ائق صاع��د، ف��ي حني 
ذهب��ت جائ��زة أفض��ل حركة في 
املوس��م لس��ائق الرالي الفنلندي 
ايس��ابيكا البي، بس��بب قفزة قام 

بها خال رالي البرتغال.
وت��وج البريطان��ي الش��اب بيل��ي 
موجن��ر، بجائ��زة خاصة م��ن رئيس 
االحتاد الدولي للس��يارات، وس��ط 

تشجيع حار من احلضور.

مدريد ـ وكاالت:
دعا متوس��ط ميدان فالنسيا، 
زم��اءه  كوندوجبي��ا،  جيف��ري 
إل��ى التحل��ي بالتواض��ع وفي 
الوق��ت نفس��ه بالتطل��ع إلى 
القيام بأشياء عظيمة من أجل 
االس��تمرار في املس��توى اجليد 

الذي يقدمه الفريق حالًيا.
وأضاف الفرنس��ي، الذي أصبح 
قطعة ال غنى عنها في فريقه، 
في تصريحات نقلتها صحيفة 

املهتم��ة  ديبورت��ي«  »س��وبر 
أن  »نعل��م  فالنس��يا  بش��ؤون 
برشلونة وريال مدريد أقوى منا، 
م��ا يفرض علين��ا التركيز على 
الثقة واألش��ياء التي نستطيع 

القيام بها«.
وتاب��ع الاع��ب املعار م��ن فريق 
إنتر مي��ان اإليطال��ي، متحدثًا 
ع��ن مس��تقبله »س��نرى ماذا 
س��يحدث، امله��م اآلن هو مزج 
الطم��وح والتواض��ع، من أجل 

االجت��اه  ه��ذا  ف��ي  االس��تمرار 
اجلي��د الذي نس��ير في���ه هذا 

املوس�م«.
جدي��ر بالذكر أن فالنس��يا عاد 
إل��ى نغمة الف��وز أم��س األول 
بعد التفوق على س��يلتا فيجو 
بهدف��ني له��دف واح��د، بع��د 
جولت��ني ل��م يحق��ق فيهم��ا 
االنتصار، إذ تعادل مع برشلونة 
ف��ي اجلول��ة 13، ثم خس��ر من 

خيتافي األسبوع املاضي.

األمل والتواضع سالح نجم فالنسيا هاميلتون يتسّلم جائزة سباقات الفورموال 1
لالستمرار في المنافسة

الدوحة ـ وكاالت:
اخلليجي لكرة  االحتاد  يحس��م 
الق��دم، ف��ي اجتماع��ه الي��وم 
االثنني، مصير النسخة الثالثة 
والعشرين من بطولة )خليجي 
23( واملقررة خال الفترة املقبلة 
وذلك بعد االستقرار على إعادة 

هذه النسخة إلى الكويت.
قط��ر  ف��ي  املس��ؤولون  وكان 
والكوي��ت اتفق��وا عل��ى نق��ل 
فعالي��ات ه��ذه النس��خة من 
قطر إلى الكويت، احتفاال بقرار 
رفع احلظر املفروض على الكرة 

الكويتية منذ أكثر من عامني.
ويعقد املكتب التنفيذي لاحتاد 
اجتماع��ه  للعب��ة،  اخلليج��ي 
مس��اء أم��س، ف��ي العاصمة 
برئاس��ة  الدوح��ة  القطري��ة 
الش��يخ حم��د ب��ن خليفة بن 
أحم��د آل ثاني رئي��س االحتادين 

للعب��ة  والقط��ري  اخلليج��ي 
االحت��ادات  مندوب��ي  وحض��ور 
اخلليجية للعبة وذلك ملناقشة 
القطري  اجلانب��ني  ب��ني  االتفاق 
الق��رار  واتخ��اذ  والكويت��ي 
إعادة  والنهائي بشأن  الرسمي 
حق اس��تضافة هذه النسخة 

إلى الكويت.
وينتظ��ر أن يش��هد االجتم��اع 
العدي��د من  الي��وم مناقش��ة 
به��ذه  تتعل��ق  الت��ي  األم��ور 
النس��خة في ضوء نقلها إلى 

الكويت.
ويأت��ي في مقدمة ه��ذه األمور 
موع��د إقام��ة هذه النس��خة 
إقامته��ا  مق��ررا  كان  حي��ث 
خال الفت��رة من 22 كانون أول 
احلالي إلى اخلام��س من كانون 
الثاني املقبل، ولكن نقلها إلى 
الكوي��ت قد يس��تدعي تعديل 

أس��ابيع  لعدة  وترحيله  املوعد 
من أجل منح الفرصة الكافية 
للمنظم��ني ف��ي الكوي��ت إلى 
اتخاذ كاف��ة الترتيبات اخلاصة 
باستضافة البطولة واجلماهير 

وغيرها من شؤون التنظيم.
كم��ا ينتظ��ر أن يق��رر املكتب 
اليوم  التنفيذي ف��ي اجتماعه 
املوق��ف النهائي بش��أن قرعة 
البطولة وما إذا كانت س��تقام 
فعاليات هذه النس��خة طبقا 
قب��ل  أجري��ت  الت��ي  للقرع��ة 
أس��ابيع، ويرج��ح إج��راء قرعة 
جديدة لهذه النسخة في ظل 
املضيف.وكانت  البل��د  تغيي��ر 
القرعة أوقعت منتخبات قطر 
والبحري��ن واليم��ن والعراق في 
اجملموع��ة األول��ى والس��عودية 
واإلمارات وعم��ان والكويت في 

اجملموعة الثانية.

اليوم.. حسم مصير خليجي 23 

ماجر يختار 21 العبا لمواجهة اإلمارات الودية



بغداد ـ عدي صبار*
عقد املؤمتر الفن��ي في مقر االحتاد 
الق��دم  لك��رة  املرك��زي  العراق��ي 
برئاس��ة يحيى زغي��ر ررئيس جلنة 
ك��رة الص��االت وحض��ور أعض��اء 
االندي��ة، وجرى  ومندوبي  اللجن��ة 
خالله اس��تعراض جميع النواحي 
الفنية املتعلقة في املوسم اجلديد 
التعدي��الت وعبر ش��رح  وخاص��ة 
تفصيلي من قبل رئي��س اللجنة، 
»واشار« زغير : إلى اهمية مواصلة 
الت��ي حتققه��ا ك��رة  النجاح��ات 
الصاالت عل��ى الصعيد اإلقليمي 

والقاري ، حيث ش��دد على االندية 
بض��رورة احت��رام القوان��ن الت��ي 
ستضعها اللجنة ، ومنها الفنية 

واملالية.
»معبرا« عن س��عادته البالغة في 
جتاوب ممثل��ي االندية م��ع ما طرح 
عليه��م م��ن مقترحات ، تس��هم 
في جناح اللعبة محليا .. »مؤكدا« 
أن هذا املوس��م س��يكون مختلفا 
ع��ن املواس��م املاضية م��ن ناحية 
التنظي��م.. وحدد ي��وم 19 من هذا 
الش��هر موع��دا ألنط��الق بطولة 
الدوري املمتاز لكرة الصاالت ، على 

ان تق��ام املب��اراة النهائي��ة لكأس 
الع��راق بك��رة الص��االت بن نفط 
الوسط والشرطة يوم غٍد الثالثاء 

على قاعة الكرخ.
ويشارك قرابة 25 نادي في مسابقة 
ال��دوري ، ميثل��ون كل محافظ��ات 
العراق ، حيث تقرر أن تقس��م هذه 
الفرق إلى مجموعتن ، يتأهل اول 4 
من كل مجموعة خلوض النهائيات 

التي يتحدد مكان إقامتها الحقا.

للجن��ة  اإلعالم��ي  املنس��ق   *
الصاالت

بغداد  ـ الصباح الجديد:
قاد امل��درب جبار حمي��د احملترف 
بك��رة  البحرين��ي  ال��دوري  ف��ي 
القدم، فريقه ن��ادي قاللي للفوز 
عل��ى فري��ق االتفاق ف��ي اجلولة 
السادسة لدوري الدرجة الثانية 
بخمس��ة أهداف مقابل هدفن 

لفريق االتفاق أول أمس.
وابدى حميد س��عادته بتحقيق 
الف��وز الكبي��ر، مؤك��داً إل��ى ان 
خط��وة مهم��ة للفري��ق ال��ذي 
يس��عى إل��ى التقدم في س��لم 
ترتيب املنافس��ة، وتابع ان فريقه 
اس��تحق  كبي��رة  مب��اراة  ق��دم 
الفوز الكبي��ر بفضل احلرص من 
الالعبن عل��ى تطبيق الواجبات 
واس��تغالل الف��رص التي توفرت 

اثناء املباراة لطرق شباك الفريق 
املنافس، مضيفاً ان مباراة فريقه 
املقبلة ستكون امام فريق ستره 

ي��وم 6 من ش��هر كان��ون الثاني 
املقبل.

واوضح انه تلقى عرضن للعمل 
في الع��راق واحد منهم��ا لنادي 
احملافظات،  م��ن  واالخ��ر  بغ��داد، 
كاش��فاً عن امنيته بالعودة إلى 
التدري��ب ف��ي الع��راق ف��ي حال 
أنته��ت االتص��االت عل��ى وف��ق 

املستوى املطلوب.
يشار إلى ان حميد، ميلك شهادة 
التدريب��ي اآلس��يوية فئة A وهو 
مس��اعد محاض��ر معتم��د من 
االحتاد القاري لكرة القدم، س��بق 
له في تدريب العديد من االندية 
احمللية، قب��ل التوج��ه إلى عالم 
االحتراف ليق��ود أندية باإلمارات 

واألردن والبحرين.
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الكهرباء يعطب الطلبة 
في الدوري الممتاز

تسنيم فريد وحسين عالء 
يحرزان لقبي براعم التنس

»المالكمة« يبدأ اإلعداد 
لنزاالت شباب العرب

بغداد ـ الصباح الجديد:
حق��ق فري��ق الكهرباء ف��وزاً كبي��راً على فريق 
الطلب��ة في منافس��ات اجلولة اخلامس��ة من 
املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز عندما تغلب 
عليه أمس في املباراة التي ضيفها ملعب أمانة 
بغداد باربعة أهداف من دجون رد، س��جل منها 
احملت��رف الكاميرون��ي )ابو كون��ي( ثالثة  أهداف 

واضاف مصطفى علي الهدف الرابع.
وفي ملع��ب احلدود خرج فريقا احلس��ن ونفط 

اجلنوب متعادلن بهدفن ملثلهما.
يش��ار الى ان فريق الزوراء يتصدر ترتيب الدوري 
املمت��از برصي��د 15 نقطة متقدم��اً على فريق 

الشرطة بفارق األهداف.

 بغداد ـ عبدالكريم ناصر*
اختتمت في مجمع التنس في ملعب الشعب 
الدولي بطولة العراق للبراعم مبش��اركة اغلب 
محافظات  العراق وبحضور االمن املالي لالحتاد 
رياض مه��دي واملش��رف عل��ى البطولة عضو 
االحتاد اس��عد شاكر اضافة الى جمع غفير من 

اهالي الالعبن واحملبن للعبة.
 فازت  العبة الصيد تس��نيم عالء باملركز االول 
بعد تفوقها على الالعبة ازهار اسعد من ديالى 
والثالثة ميار علي والرابعة تبارك خليل  وفازت 
الالعب��ة ازهار حس��ن من حافظ��ة بابل على 
الالعب��ة تالة احم��د من محافظ��ة ديالى وفاز 
الالع��ب بافيان علي باملرك��ز الثالث بعد فوزها 

على الالعبة اسماء اسعد.
 وفي منافسات الفتيان فاز الالعب حسن فريد 
من كربالء على الالعب همام قاس��م من ديالى 
والالعب محم��د حيدر من كربالء  على الالعب 
على حيدر من كربالء ايضا وفي ختام البطولة 
وزع��ت اجلوائز عل��ى الالعبن الفائزي��ن باملراكز 

االربع االولى.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التنس

بغداد ـ قاسم شالكه*
بدأ أم��س منتخبن��ا الوطن��ي باملالكمة لفئة 
الشباب في قاعة املركز التخصصي بالعاصمة 
بغداد حتضيرا لبطولة العرب الثانية باملالكمة 
للشباب التي من املؤمل اقامتها في العاصمة 
املصرية القاهرة ش��هر شباط املقبل. اكد ذلك 
امن س��ر االحت��اد عبدالرضا علي، حيث اش��ار 
الى ان املعس��كر بدأ أمس مبشاركة ٢٢ مالكما 
حتت اشراف املدربن محسن عبداحلسن وعباف 
كلف وماجد حمي��د ومحمد محل، واملالكمن 
غي��ث حم��ودي، مؤمل عقيل، مرتضى باس��م، 
حس��ن عبدالهادي، حسن علي، سيف سعد، 
عم��ر ايهاب، مظاهر عماد، حمزة علي، س��جاد 
علي، علي حسن، موسى جعفر، محمد حيدر، 
حس��ن قاس��م، يحيى هش��ام، حيدر محمد، 

وعباس حيدر.
موع��د  حت��ى  املعس��كر  ويس��تمر  واض��اف: 
االختب��ارات الت��ي س��تحدد من ميث��ل املنتخب 
الوطن��ي للش��باب وبعده��ا س��يكون هنالك 
معس��كر تدريب��ي يق��ام ف��ي القاه��رة قب��ل 
م��ن  العربي��ة  البطول��ة  البطول��ة.  انط��الق 
البطوالت املهم��ة كونها تضم نخبة مميزة من 
املنتخبات العربية حيث تعود بالفائدة الكبيرة 
للمالكمن، كما اننا نتوقع حصد عدد كبير من 
االوسمة ملا يضمه منتخبنا من عناصر مهمة 
من املالكمن الذين نتوقع لهم مستقبالً كبيراً 

في عالم املالكمة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد املالكمة

دبي ـ حسين الشمري*

 تنطلق، اليوم االثنن، منافس��ات 
بطولة االلعاب االسيوية الباراملبية 
للش��باب بنس��ختها الثالثة في 
ملع��ب دبي للمعاقن مبش��اركة 
)800( رياضي ورياضية ميثلون )30( 
دولة عربية واس��يوية، وتستمر 4 
ايام، إذ تس��تهل اليوم منتخباتنا 
ف��ي فعالي��ات الس��باحة وتنس 
منافساتها  والبوتش��يا  الطاولة 
ف��ي مقارع��ة منتخب��ات ال��دول 
االخرى العربية واالس��يوية، فيما 
ستجري منافس��ات منتخب رفع 
االثقال يوم غد الثالثاء مبش��اركة 
5 رباع��ن، وخس��ر منتخبنا بكرة 
الهدف للمكفوفن اولى مبارياته 
ف��ي بطول��ة االلعاب االس��يوية، 
منافس��ه  ام��ام  أم��س،  صب��اح 
املنتخ��ب الياباني بنتيجة )15/8(، 
وس��يالقي اليوم االثنن منافسه 
االيران��ي ف��ي ثان��ي مباريات��ه في 

البطولة.
االول  ام��س  ي��وم  عق��د، مس��اء 
الس��بت، املؤمتر الفن��ي للبطولة 
ال��ذي جمع اللجن��ة املنظمة مع 
وقد  املش��اركة،  البعثات  رؤس��اء 
مثلن��ا فيه رئيس الوف��د الدكتور 
احم��د العان��ي، بصحب��ة زميله 
رئي��س البعث��ة عبيد عني��د، وقد 
مناقش��ة  االجتم��اع  تضم��ن 
اللوائح واالنظم��ة التي وضعتها 
اللجن��ة املنظم��ة، اضاف��ة ال��ى 
ع��دد املنتخبات املش��اركة، وعدد 
الذي��ن  والرياضي��ات  الرياضي��ن 
ميثلون بلدانهم. وقال رئيس الوفد 
العاني:  الدكت��ور احمد  العراقي، 
ان املؤمتر تطرق الى عدة امور، ومن 
اهمها مناقشة اللوائح واالنظمة 
الت��ي وضعتها اللجن��ة املنظمة 
لهذه البطولة، وم��ن ثم التطرق 
ال��ى املالعب التي س��تقام عليها 

البطول��ة، وهي ملع��ب دبي الذي 
سيحتضن منافسات رفع االثقال 
وتن��س الطاول��ة وك��رة اله��دف 
للمكفوف��ن، أم��ا نادي الش��باب 
منافس��ات  علي��ه  فس��تجري 
البوتش��يا، أم��ا ملع��ب االهل��ي 
ملنافس��ات  مس��رحا  فس��يكون 
ان  العان��ي:  واض��اف  الس��باحة. 
منتخباتنا س��تكون س��باقة في 
تنفي��ذ لوائح وانظم��ة البطولة 
عل��ى افض��ل م��ا يك��ون لعكس 
صورة مش��رفة عن واق��ع رياضة 
املعاقن في العراق، وما وصلنا له 

من اجنازات عاملية كبيرة. 
أم��ا زميل��ه رئيس البعث��ة، عبيد 
عنيد، فقال: ان املؤمتر وضع امامنا 
الصورة الكاملة ملنافسات بطولة 
الباراملبي��ة  االس��يوية  االلع��اب 
الت��زام بالقوانن،  للش��باب م��ن 

واقتصار املشاركة على الرياضين 
املصنفن س��ابقا وحاليا، واحلمد 
هلل ان جميع رياضيينا قد خضعوا 
ال��ى التصني��ف الدول��ي الطبي 
والوظيف��ي، وهي وثيقة س��يتم 

اعتمادها لدى العبينا والعباتنا.
وأبدى رئيس احت��اد تنس الطاولة، 
الك��ردي،  س��مير عل��ي لطي��ف 
امتعاضه وقلقه من النظام الذي 
س��يعتمد في البطول��ة، بعد ان 
نص��ت اللوائح ف��ي فعالية تنس 
نظامي  اعتم��اد  الطاول��ة عل��ى 
الف��ردي والزوج��ي ، وابع��اد نظام 
الفرقي، وقد انضم ممثال السعودية 
واي��ران الى الكردي ف��ي اعتراضه 
واملطالب��ة بإعتماد نظام الفرقي. 
وقال الك��ردي للموفد الصحفي: 
لقد اصابنا القلق والذهول ونحن 
نس��مع ان اللجن��ة املنظم��ة قد 

اعتم��دت عل��ى نظام��ي الفردي 
والزوجي وابعاد الفرقي الذي نعول 
عليه ف��ي حصد احد االوس��مة. 
واوض��ح الك��ردي: أن��ا ش��خصيا 
قدمت اعتراضا بش��كل ش��فوي 
ام��ام اللجنة املنظم��ة، ونأمل ان 
يس��هم اعتراضنا خ��الل اليومن 
املقبلن في ع��ودة العمل بنظام 
الفرقي، علما ان التعليمات التي 
وصل��ت الينا قد تضمن��ت وجود 
نظ��ام الفرق��ي، وهذا م��ا عملنا 
علي��ه ف��ي الوح��دات التدريبي��ة 

إلنتزاع احد اوسمة الفوز.
وحتدث امل��الك التدريب��ي ملنتخب 
القيس��ي  راف��د  االثق��ال،  رف��ع 
والدكت��ور مؤيد جاس��م ومحمد 
غلوم، عن جاهزية رباعينا الشباب 
للمنافسات، بعد ان خضعوا الى 
التصني��ف الطب��ي والوظيف��ي، 

وال��ذي ج��اء مطابق��ا لتصنيفنا 
الطب��ي والوظيف��ي ف��ي العراق. 
واض��اف القيس��ي: لق��د اج��رى 
رباعونا اول��ى وحداتهم التدريبية 
بعد االنتهاء من عملية التصنيف 
والوظيفي، وكلهم عزمية  الطبي 
واص��رار على التحدي ومنافس��ة 
رباع��ي املنتخب��ات االخرى حلصد 
اوس��مة الف��وز امللون��ة، وهذا ما 
سيتحقق في هذه البطولة التي 
نعول عليه��ا في نيل االوس��مة، 
وتأكي��د ان اللعبة م��ا زالت بخير 
املعلى  القدح  وس��تبقى صاحبة 
في حص��د االجنازات بوج��ود هذه 
النخب��ة املبدع��ة م��ن الرباع��ن 

الشباب.
البوتش��يا،  وقال م��درب منتخب 
التصني��ف  ان  نتيش��ه:  كاظ��م 
الطب��ي والوظيفي قد اس��تبعد 

احد العبينا، وه��و لطيف عباس، 
علما انن��ا نش��ارك بثالثة العبن 
فقط، ولذلك سندخل املنافسات 
بالعب��ن فقط، هما س��جاد علي 
وهنا س��تكون  ومحمد حس��ن، 
فرصتنا ضعيفة في نيل اوس��مة 
الفوز، ولكنها ليست مستحيلة 
ان  برغ��م  العبين��ا  عزمي��ة  ام��ام 
التصنيف الطبي قد وضع العبنا 
س��جاد في الفئة الثانية بدال من 
االول��ى وهي االصع��ب، أي اللعب 
م��ع منافس��ن افضل من��ه من 

حيث البناء اجلسماني.
وقال رئيس احتاد سباحة املعاقن، 
هاشم فرز: ان سباحينا سيكونون 
عل��ى موعد مع االجن��از الذي يليق 
بهم وباللعبة، وما وصلنا اليه من 
مستوى فني كبير. واشار فرز الى: 
ان 3 م��ن س��باحينا مت تصنيفهم 
دوليا، وس��يتم تصنيف زميليهم 
االخرين ف��ي اليوم اآلتي بس��بب 
املشاركن  الس��باحن  كثرة عدد 
ف��ي البطول��ة والذي بل��غ )240( 
س��باحا، وهذا سيجعل املنافسة 
قوي��ة ومحتدم��ة ب��ن س��باحي 
اسيا، إال ان ثقتنا كبيرة في انتزاع 
اوس��مة الفوز، وهذا ما سنؤكده 
عل��ى ارض الواق��ع ولي��س مجرد 

كالم.
 تس��لم حكمنا الدولي، الدكتور 
سالم جنف، الباج الدولي بإعتماده 
حكما دوليا، وسيش��ارك في ادارة 
منافس��ات رفع االثق��ال لبطولة 
االس��ياد للش��باب. وقال الدكتور 
جنف: أنا س��عيد ج��دا بحصولي 
عل��ى الب��اج الدولي ف��ي حتكيم 
االثقال، وس��أثبت  رف��ع  فعالي��ة 
للجميع احقيتي في منحي الباج 
الدولي كي اعكس صورة مشرفة 

عن احلكم العراقي.     

* موفد االحت��اد العراقي لإلعالم 
الرياضي
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بدء منافسات األلعاب اآلسيوية البارالمبية للشباب
بمشاركة 800 رياضي ورياضية

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات

عقد رئيس اللجنة املش��رفة على تنفيذ 
أوملبياد االلعاب الفردية االول ٢٠١٧معاون 
املدي��ر الع��ام لدائ��رة ش��ؤون االقالي��م 
واحملافظ��ات س��والف حس��ن سلس��لة 
ناجح��ة  فني��ة  تنظيمي��ة  اجتماع��ات 
متخض��ت ع��ن نتائج عملي��ة على طريق 
تنفي��ذ االوملبي��اد األكبر في تاري��خ وزارة 
الش��باب والرياضة ، حيث اجتمع صباحاً 
م��ع اللج��ان العاملة م��ن الدائ��رة وهي 
جلان تهيئ��ة املالعب و اخلدم��ات املركزية 
و اإلع��الم وحفلي االفتت��اح واخلتام فضالً 
عن س��كرتارية غرف��ة العمليات اخلاصة 
لألوملبياد ، وجرى خ��الل االجتماع متابعة 
م��ا مت اجن��ازه عل��ى األرض م��ن توصي��ات 
ومه��ام ج��رى توجيهه��ا ف��ي اجتماعي 
الثالث��اء واألربعاء املاضين ، باإلضافة إلى 
توزيع واجب��ات جديدة عل��ى تلك اللجان 
و التوصي��ة بأصدار اخملاطبات الرس��مية 
الالزم��ة ، وكذلك االس��تماع إلى وجهات 
تنفي��ذ  بش��أن  اللج��ان  رؤوس��اء  نظ��ر 

املفاصل الفنية و اإلدارية و اللوجس��تية 
املكلفن بها. بعدها التقى رئيس اللجنة 
املش��رفة مبمثلي احت��ادات رياضات اجلودو 
والريش��ة  واجلوجس��تو  والتايكوان��دو 
الطائرة وبحضور عضو اللجنة املش��رفة 
رئيس جلنة اخلدمات املركزية حامد حنون 
، و ج��رى خالل اللق��اء البحث بالتفصيل 
واملس��تلزمات  الفني��ة  املتطلب��ات  ف��ي 
الرياضية اخلاصة لكل لعبة من ابسطة 
واجه��زة وزن وش��باك وغيره��ا، وكذل��ك 
القاعات الرياضية و تقسيم الفرق وإعداد 
الالعبن املش��اركن وفئاتهم والتشديد 
على أهمية التنسيق املكثف مع اللجنة 
املش��رفة واللجان العاملة ودائرة التربية 
البدني��ة وجلنت��ي العالق��ات واالعالم ومبا 

يضمن اقامة االوملبياد وبأبهى صورة.
ظهراً استقبل حسن رئيس جلنة اإلعالم 
مدير قس��م اإلعالم واالتص��ال احلكومي 
علي العطواني وأعضاء جلنته في مكتب 
االول وبحث معه��م تفاصيل ومتطلبات 
الدعاية واالعالن واالعالم اخلاص لألوملبياد 
الصحفي��ة  التغطي��ات  ومس��تلزمات 
والدعائي��ة ومنها إعالنات الطرق واملواقع 

اخلارجية وكذل��ك االحتياجات اإلعالمية 
في القاعات املغلقة مبجمع املركز الوطني 
وف��ي قاعة الش��عب املغلقة و مس��بح 
الش��عب االوملب��ي، كما جرت مناقش��ة 
واملقترح��ات  االفتت��اح  حف��ل  منه��اج 
واألف��كار به��ذا اخلص��وص، والتفصيالت 
اخلاص��ة ألنش��اء مرك��ز إعالم��ي موحد 
لألوملبي��اد في فندق بيت الرياضة ، بعدها 
جتول رئيس اللجنة املش��رفة مبعية جلنة 
اإلعالم رئيساً واعضاءاً على قاعات اجملمع 
ورصد االحتياجات الدعائية الالزمة لكل 
منها وحسب خصوصية كل لعبة فضالً 
عن مواقع عالمات الداللة و الدعاية داخل 

وحول اجملمع ككل.
كم��ا، ترأس مع��اون املدير الع��ام للدائرة 
رئي��س اللجنة العليا املش��رفة س��والف 
حس��ن اجتماعاً ش��ارك فيه عضو جلنة 
اإلعالم س��يف املالكي ومديرو األقس��ام 
ومس��ؤولو الش��عب في دائ��رة االقاليم 
وه��م مس��ؤولو واعض��اء ف��ي اللج��ان 
العاملة والساندة املنفذة لألوملبياد الذي 
س��ينطلق في ٢٧ من كان��ون أول احلالي 
ويس��تمر أربعة أيام عل��ى قاعات مجمع 

املركز الوطني لرعاي��ة املوهبة الرياضية 
بالدائرة ،باالش��تراك م��ع الدوائر العامة 
املس��اهمة في اقامة االوملبي��اد الرياضي 

األكبر في تاريخ الوزارة.
حس��ن ركز خ��الل االجتماع عل��ى حتديد 
نقاط الش��روع و توزيع املهام على اللجان 
و تذلي��ل كل املعوق��ات املتعلقة بالروتن 
اإلداري وجتاوز كل احللقات املعرقلة ، فضالً 
عن مناقش��ة تفصيالت تخ��ص عملية 
التنس��يق بن مس��ؤولي وأعضاء جميع 
اللج��ان و االحت��ادات الرياضية املش��اركة 
في املهرجان واخلدمات اإلعالمية املكثفة 
والكبيرة املعدة لتغطية احلدث الرياضي 
االهم محلياً ويعتبر مبثابة بطولة العراق 
لاللع��اب الفردي��ة في الص��االت املغلقة 
وكذلك م��امت اجنازه على صعيد حتضيرات 
حفل��ي االفتت��اح واخلت��ام الكبيرين و مبا 
يتناسب مع أهمية املهرجان ، هذا فضالً 
عن التشديد على استثمار جهود شباب 
العمل الطوعي واللجان الساندة األخرى 
بهدف ضم��ان التنفيذ الدقي��ق للمهام 
املوكلة بكل منها، وإع��داد تقارير يومية 

تفصيلية باخلطوات املنجزة.

تحضيرًا ألولمبياد األلعاب الفردية األول

اجتماعات تنظيمية فنية مع اللجان المنفذة وممثلي االتحادات واإلعالم

تقرير

جانب من االجتماعات »عدسة: عباس كردي«

وفد العراق في املؤمتر الفني

جبار حميد

بغداد ـ قسم اإلعالم:
ق��دم وزير الش��باب والرياضة عبد 
احلس��ن عبط��ان، التهنئ��ة ال��ى 
الشعب العراقي وقواتنا املسلحة 
وحش��دنا الشعبي مبناسبة اعالن 
تنظي��م  النهائ��ي عل��ى  النص��ر 
داع��ش االرهابي وق��وى التكفير ، 
مش��يدا ببطوالت قواتن��ا االمنية 
في مختل��ف صنوفها التي انزلت 
بق��وى الرذيل��ة الهزمي��ة املنك��رة 
الظالمي على  وانه��ت وجوده��م 
ارضنا املقدس��ة ودفعت شرورهم 

عن العالم اجمع.
االنتص��ارات  ان  عبط��ان  واك��د 
الت��ي حتقق��ت عل��ي ي��د ابطالنا 
الغي��ارى، ستس��هم ف��ي تلبي��ة 
وبناء  ورياضيينا  طموحات شبابنا 

بوصل��ة  وتوجي��ه  مس��تقبلهم 
العمل نحو البن��اء وازدهار عراقنا 
واس��تعادة مج��ده كون��ه ميتل��ك 
طاق��ات ش��بابية هائل��ة خالق��ة 
الش��باب  وزارة  ان  ال��ى  مش��يرا 
الزم��ن  س��ابقت  ق��د  والرياض��ة 
للتوجه نحو مدننا التي عاث فيها 

االرهاب الجل عودة احلياة اليها.
الكبي��رة  االنتص��ارات  ان  وب��ن 
الت��ي حتققت ج��اءت بفعل االرادة 
الصلبة والصادقة لقواتنا االمنية 
وابن��اء احلش��د الش��عبي الذي��ن 
الع��رض،  وصان��وا  االرض  ح��رروا 
فيما كانت دماء الشهداء نبراسا 
يض��يء درب اخل��الص م��ن االرهاب 
وعطرا نستنشق منه عبق احلرية، 
فطوب��ى له��ذه الدم��اء الزاكي��ة 

ف��ي علي��ن عن��د ملي��ك مقتدر، 
وان احلف��اظ على النص��ر يتطلب 
حركة بناء واعمار، وتقدمي اخلدمات 
الى الش��عب العراق��ي الذي جنح 
في جتاوز األزمات ببس��الة وحرص 

واصرار على التقدم.
واوض��ح عبط��ان ان ال��وزارة تؤكد 
ببرامجه��ا وخططه��ا  التزامه��ا 
ومش��اريعها التنموية للش��باب، 
للقط��اع  املتواص��ل  ودعمه��ا 
الرياضي وايجاد حالة من العالقات 
التكاملية بن املؤسسات واالعالم 
الرياضية ومبا  والرياضي واجلماهير 
يس��اعد ف��ي خلق اج��واّء صحية 
وس��ليمة للعم��ل اجلاد م��ن اجل 
رياضتن��ا وخاصة في املناطق التي 

عانت الويالت من بطش االرهاب .

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر اجله��از الفني للق��وة اجلوية، 
إبع��اد احل��ارس عل��ي عب��ادي عن 
صفوف الفريق، لنهاية املوس��م، 
بس��بب مت��رده، وع��دم التحاق��ه 
بالتدريب��ات اليومية.. وقال مدرب 
حراس مرمى القوة اجلوية، صالح 
حميد، ف��ي تصريحات صحفية: 
»احلارس ل��م يلتح��ق بالتدريبات 
م��ع اجلهاز الفن��ي اجلديد، بقيادة 
امل��درب راض��ي شنيش��ل، من��ذ 
أسبوعن، بس��بب عدم الدفع به 
أساسًيا، وبإيعاز من مدرب حراس 

منتخب الشباب«.
أنن��ا جلس��نا  »برغ��م  وأض��اف: 
مع عائلت��ه، إلقناعه��م بضرورة 
االستفادة من نهج اجلهاز الفني 
اجلدي��د، وأن الزج ب��ه يعتمد على 
انضباطه وجهده وحده، وتعهده 
بالفري��ق،  بااللتح��اق  حينه��ا 
لكنه مت��رد واختل��ق أع��ذارًا غير 
مقبول��ة، فتارًة حتج��ج باإلصابة، 
وتارًة أخ��رى بتعرضه لضغط من 
الشباب«..  مدرب حراس منتخب 
وواصل حميد: »رغم أننا توسمنا 
احلراس��ة،  ب��ه خي��را ملس��تقبل 

لكنه بهذه التصرفات س��يضيع 
مس��تقبله، وسيؤسس لظاهرة 
التمرد غير الصحية في مالعبنا، 
وه��ي س��ابقة خطي��رة، تعصف 

بالرياضة العراقية«.
املنتخبات  »أدع��و مدرب��ي  وتابع: 
الوطني��ة، بأن يعلموا الناش��ئن 
الضغ��ط  وع��دم  االنضب��اط، 
عليهم، من أجل ترك هذا الفريق 
أو ذاك، ألن التواج��د م��ع الق��وة 
اجلوية، مفخرة وحلم لكل العب، 
ولن نتهاون مع حالة غير صحية 

كهذه«.

الجوية يستبعد حارس المرمى علي عبادي الثالثاء.. نهائي كأس العراق لكرة الصاالت

»عبطان« يبارك لشعبنا 
وقّواتنا المسلحة نصرنا الناجز

جبار حميد يقود قاللي للفوز 
بخماسية في البحرين
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كاريكاتري ـ  عاصم جهاد

حن��ان  النجم��ة  ب��دأت 
أول  تصوي��ر  مط��اوع، 
مش��اهدها ضمن أحداث 
القص��ة اخلامس��ة التي 
ف��ي  ببطولته��ا  تق��وم 
م��ن  الثان��ي  املوس��م 
"نصيب��ي  مسلس��ل 
أول  داخ��ل  وقس��متك"، 
ديكوراته��ا ف��ي العم��ل، 
وذل��ك بع��د م��ا أجل��ت 
الش��بورة التصوي��ر ف��ي 
األيام املاضية، ومن املقرر 
أن تنته��ي مط��اوع م��ن 
في  مش��اهدها  تصوي��ر 

نهاية األسبوع املقبل.

بطولة  ف��ي  ويش��اركها 
فهمي،  إيه��اب  القص��ة 
رش��اد،  ونادي��ة  وتتيان��ا، 
وفاطم��ة الناصر وجميل 
برس��وم، وهي من تأليف 
عم��رو محم��ود ياس��ني، 

وإخراج أكرم فريد.

األزياء  ش��اركت عارض��ة 
أص��ول  م��ن  العاملي��ة 
حديد،  بيال  فلس��طينية 
ضّم��ت  تظاه��رة  ف��ي 
آالف من الفلس��طينيني 
ف��ي  وذل��ك  والع��رب، 
البريطاني��ة  العاصم��ة 
الس��فارة  أم��ام  لن��دن 

األميركية.
وانتشرت صور عبر وسائل 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
متفاعلة  تظه��ر حدي��د 
وناشطة خالل التظاهرة، 

م��ن خ��الل رفعه��ا كتب 
عليه��ا " فلس��طني حّرة 
ترداده��ا  إل��ى  إضاف��ة   "
للهتاف��ات الت��ي كان��ت 

تطلق.

الثنائ��ي  ق��ّرر  بعدم��ا    
جاس��تني بيبر، وس��يلينا 
غوميز، التقابل في السر، 
عالقتهما  إع��الن  وع��دم 
عل��ى  انتش��ر  رس��مّياً، 
املتابعني  صفحات  إحدى 
واملعجب��ني عب��ر مواق��ع 
االجتماع��ي،  التواص��ل 
خبر عن لسان والدة بيبر 
وموقفه��ا م��ن عالقت��ه 
باألخيرة، وقالت: "ال أعرف 
كثيرًا ع��ن عالقتهما ألن 
جاستني ال يشارك الكثير 
ويوميات��ي  أخب��اره  م��ن 
أحبه��ا،  لكنن��ي  مع��ي، 
كما أنني أدعم اي ش��يء 
يفعل��ه، اذا كان يحبه��ا 

فأنا أحبها. ولقد قابلتها 
ولدينا عالقة خاّصة مًعا، 

اعتقد انها رائعة جًدا".
ق��د  غومي��ز  وكان��ت 
انفصل��ت ع��ن حبيبه��ا 
العامل��ي  ال��راب  مغن��ي 
"ذا ويكن��د"، لتع��ود إلى 
أحض��ان حبيبه��ا املغني 

العاملي جاستني بيبر.

حنان مطاوع

جاستين بيبر

بيال حديد

أخبــارهــــــــــم

الشركة العامة لموانئ العراق تشكر 
مراسل )الصباح الجديد( في البصرة

قدمت الش��ركة العامة ملوانئ العراق ومديرها 
العام رئيس املهندس��ني رياض سوادي شمخي 
كتاب شكر وتقدير ملراسلنا في البصرة الزميل 
"سعدي الس��ند" تثمينا جلهده ومتابعته في 
تغطية اجنازات وفعاليات الشركة، وانشطتها، 

في شتى مواقعها املينائية. 

الصباح الجديد - وكاالت:
   بيعت قري��ة "ألفينه" الصغيرة الواقعة في أملانيا 
الش��رقية، مقابل 140 ألف يورو، في مزاد علني فريد 

من نوعه، نُّظم في برلني.
   وح��ددت مجموع��ة "كاره��اوزن" املتخصصة في 
املزادات على العقارات السعر األساسي لهذه القرية 

الصغيرة ب� 125 ألف يورو.
    وقام شخص واحد لم يكشف عن هويته باملزايدة 
عل��ى القرية ذات البي��وت املتداعية التي كانت ملك 

مستثمرين لم تعرف هويتهم أيضا، عبر الهاتف 
    وق��د تص��درت "ألفين��ه"، التي لم يس��مع عنها 
الكثير في الس��ابق، عناوين األخبار منذ طرحها في 

مزاد، في إطار مسار غير اعتيادي لقرية بكاملها.
  وهذه القرية الصغيرة هي، بالنسبة لوسائل اإلعالم 
األملانية، خي��ر مثال على مآل قرى كثيرة، كانت جزءا 
من جمهورية أملانيا الدميوقراطية سابقا، غرقت في 
الفقر بعد نزوح الشباب منها، إثر إعادة توحيد البلد 

قبل 27 عاما.
  ويعد هذا املزاد فرص��ة لترميم هذه القرية املمتدة 
عل��ى 16800 متر مرب��ع تقريبا، على بع��د نحو 120 
كيلومت��را ع��ن برلني حيث م��ا يزال يقي��م نحو 20 

شخصا.

الصباح الجديد - وكاالت:
   أعلنت شركة فيس بوك عن إطالق خدمة البث املباشر 
لأللعاب عب��ر تطبيق "ماس��نجر"، وتقول إنها س��تتيح 
دردش��ات الفيديو عبر املنصة في أوائل عام 2018، وكانت 
الش��ركة قد أطلقت ميزة األلعاب الفورية عبر ماسنجر، 
للعب م��ع األصدق��اء داخل الدردش��ة في جمي��ع أنحاء 

العالم خالل شهر مايو املاضي.
   وذكر موقع "ديلى ميل" البريطاني أنه مت دعم هذه اخلدمة 
مبيزة البث املباش��ر، وهذا يعنى أنه ميكن للمشتركني بث 
اللعبة إلى صفحة فيس بوك، أو امللف الشخصي اخلاص 
بهم من داخل "ماس��نجر"، وهذا يأت��ي احتفاال مبرور عام 

على إطالق األلعاب داخل ماسنجر ألول مرة.
   وكل ما يجب فعله لالس��تفادة م��ن امليزة اجلديدة عند 
بداية طرحها هو أن يقوم املشترك بالضغط على أيقونة 
الكاميرا، ويحدد األشخاص القادرين على مشاهدة البث، 
ويكت��ب ما يريد ثم الضغط على Start Live Video، كما 
أشارت الش��بكة االجتماعية إلى أنها س��توفر إمكانية 
اللع��ب اجلماع��ي عب��ر الب��ث املباش��ر، وس��تتم إضافة 
 Angry مجموع��ة جدي��دة من األلع��اب من بينها لعب��ة

Birds الشهيرة.

قرية ألمانية تباع
 بـ 140 ألف يورو "فقط"

فيس بوك يقتحم عالم األلعاب 
بداية 2018 بمجموعة مزايا جديدة

لندن - ابتسام يوسف الطاهر:
احل��وار  قاع��ة  اس��تضافت     
االنس��اني لدار الس��الم، الكاتب 
ل��ؤي عبد االل��ه لالحتفاء مبنجزه 
االدبي. مبناس��بة صدور النسخة 
احل��ب  كوميدي��ا  االنكليزي��ة، 

اإللهي.
   قدم االمسية الصحفي صادق 
الطائي مع مش��اركة للصحفي 
االيران��ي املقيم في بريطانيا امير 
طاهري، الذي س��بق ان كتب عن 

الرواية. 
    ق��رأ الق��اص ل��ؤي عب��د االله 
باللغ��ة  الرواي��ة  م��ن  مقاط��ع 
العربي��ة. ثم حت��دث امير طاهري، 
ع��ن اطالع��ه عل��ى اعم��ال لؤي 
عبد االله، وع��ن عالقته بالعراق، 
يق��رأ  فه��و  العراق��ي،  واالدب 
بها،  العربي��ة، ولكنه اليتح��دث 
فتعل��م اللغة العربي��ة في ايران 
الغاي��ة منه قراءة الق��رآن فقط: 

"ان��ا مهتم بالع��راق، وما يصدره 
الكت��اب، خاص��ة مايص��در لهم 

باللغة االجنليزية.. 
 وتاب��ع طاه��ري: صلت��ي بالعراق 
تع��ود لزم��ن بعي��د، حي��ث اب��ي 
ومعظ��م اقربائ��ي يرق��دون ف��ي 
النج��ف... زرت العراق عدة مرات، 
خاصة في الستينيات من القرن 
املاضي، وكان الناس تبدو عليهم 
السعادة واالرتخاء بعض الشيء، 
حت��ى مجيء البعث، وزرع س��مة 

اخلوف في نفوسهم". 
   ث��م حت��دث طاهري ع��ن الرواية 
"املاضي ف��ي الرواية حاضرا بقوة، 
وقد جن��ح عبد االله مب��زج املاضي 
باحلاض��ر، وبني الفانتازي��ا والواقع، 
وباس��لوب متق��ن وس��لس، م��ن 
دون اث��ارة لألعص��اب والتش��نج، 
كما هو احل��ال في الرواي��ات التي 
السياس��ي  الواق��ع  حتك��ي ع��ن 
االن، والدكتاتورية، ومش��كالتها.. 

ف��ي كوميديا  األول��ى،  والس��مة 
احل��ب االله��ي، هي جن��اح الكاتب 
ف��ي إيجاد ش��خصيات نس��ائية 
مقنعة، وهي السمة التي نادرًا ما 
يحققها كت��اب الروايات العربية. 

فشخصية شهرزاد، وحياة، وبيداء 
تعد ش��خصيات روائي��ة متطورة 
فعلًيا، أكثر من كونها شخصيات 
مج��ردة. اس��تعملت ف��ي الرواية 
لتق��دمي اجتاهات عاطفية محددة، 

كما تعد حياة على وجه اخلصوص 
من الشخصيات األكثر إقناعا في 
الرواية، نظ��رًا لقدرتها االمنوذجية 
نفس��ها  عل��ى  االعتم��اد  عل��ى 

وامتصاص الصدمات.
   أما السمة املميزة الثانية، فهي 
التوجه متعدد النغمات في سرد 
الرواية، حي��ث توجد عدة قصص، 
تلتق��ي الواح��دة مع األخ��رى في 
بعض النق��اط، وف��ي الوقت ذاته 
تنته��ج ف��ي جوهره��ا مس��ارات 

متعددة".
   وف��ي مداخل��ة ص��ادق الطائي 
"املعروف ان الكاتب لؤي عبد االله 
يكتب القصة القصيرة، وله عدة 
مجامي��ع قصصي��ة.. والحظ��ت 
ان البع��ض من كت��اب الرواية لم 
يتخلص��وا م��ن حرفيته��م ف��ي 
القص��ة القصي��رة، الت��ي تتميز 
بكثاف��ة احداثه��ا، فيلج��أون الى 
متديد االحداث، وحشوها، الطالتها 

لتصبح رواية.. لكن عبد االله في 
روايته ه��ذه، متكن م��ن حياكتها 
كما يفعل حائك السجاد، فأجنزها 
بحرفي��ة واتقان، وهي من الروايات 
الت��ي تتمي��ز بعنص��ر التش��ويق 

وينشد لها القاريء"
   وردا على اس��ئلة بعض احلضور، 
ذك��ر الكاتب الضي��ف "ان بعض 
االحداث والصور مبنية على وقائع 
مع بعض التغييرات التي تنسجم 
م��ع العم��ل الروائي، مث��ل اقامة 
حفل تابني للمل��ك فيصل الثاني 
م��ن قبل املوال��ني له، مم��ن متكنوا 
م��ن اله��رب ال��ى لن��دن.. وعالقة 
البطلة ش��هرزاد بش��باب الهيبز 
عن طريق صديقها االجنليزي. فقد 
اطلعت عل��ى ماكتب عن مرحلة 
الس��تينيات س��واء في لن��دن، او 
العراق، وقد اخذ االمر عدة سنوات 
ف��ي البح��ث ألش��رع بعده��ا في 

كتابة الرواية".  

قاعة الحوار اإلنساني لدار السالم في لندن تحتفي ب"كوميديا الحب اإللهي" 

غالف الرواية

تس��تعد الفنانة 
ماجدة  الكبيرة 
إلحياء  الرومي، 

حفلت��ني 
في  غنائيني، 
ي��نت�ي  مد
ة  ج�������د
وال�ري��اض 

ف��ي 

اململكة العربية الس��عودية، 
ال�28وال�29 من ش��هر  يومي 

ديسمبر/كانون األول اجلاري.
وف��ي الس��ياق ذاته، تس��تعد 
ماج��دة الروم��ي إلحي��اء عدد 
من احلف��الت الغنائية اخلاصة 
اجمليد  امليالد  بعي��د  باالحتفال 
، أول ه��ذه احلف��الت اقامتها 
بالفعل يومي السبت واألحد 
ديس��مبر/ و10   9 املصادف��ني 
كانون األول في "دير مار مارون 

الرويس".
أما ثان��ي احلفالت فس��يكون 
في يوم��ي اجلمعة والس��بت 
املصادف��ني 15 و16 ديس��مبر/

العاذري��ة،  ف��ي  األول  كان��ون 
وس��تكون احلفلة الثالثة يوم 
اجلمعة املصادف 22 ديسمبر/

كانون األول في كنيس��ة "مار 
دولة  ف��ي  انطلياس"  الي��اس 

لبنان.
يذك��ر ان املوس��يقار العامل��ي 

يان��ي احيا قب��ل أيام��ا حفال 
موس��يقيا كبيرا في مدينتي 
الرياض وج��دة، والقت احلفلة 
اقباال واسعا من قبل اجلمهور 
ارضه  املتعطشة  الس��عودي 
مب��ادرات  ف��ي  للموس��يقى، 
عدة م��ن قبل هيئ��ة الترفيه 
الس��عودية التي تس��عى الن 
تكون السياحة بكل تنوعاتها 
القتص��اد  إضافي��ا  مص��دراً 

البلد. 

ماجدة الرومي تحيي حفلتين غنائيتين
 في السعودية نهاية كانون األول

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - خاص: 
تع��ود النجم��ة إين��اس طالب ال��ى عالم 
املس��رح بعد انقط��اع طويل عب��ر لعبها 
دور البطول��ة ف��ي املس��رحية الش��عبية 
الكوميدية ) ماكو مثلنه( التي س��تعرض 
على  خش��بة املس��رح الوطني في الثاني 

عشر من شهر كانون األول اجلاري.
   وس��تلتقيها العائلة العراقية واجلمهور 
املتعطش له��ؤالء النج��وم، وللفن الراقي 
الذي قدمته خالل س��نوات نش��اطها في 
الدراما العراقية، وأيضا أدوارها املميزة التي 
لعبتها في العديد من االعمال املس��رحية 
الناجح��ة، في اهم واعرق مس��ارح بغداد، 
منها املس��رح الوطني، ومس��رح الرشيد، 
ومس��رح النج��اح، وم��ع نخب��ة م��ن أبرز 
مخرجي املس��رح العراقي أمثال: محسن 

العلي، وحيدر منعثر، وغيرهما.
مس��رحية ) ماكو مثلنه( م��ن انتاج دائرة 
جم��ال  د.  وتألي��ف  واملس��رح،  الس��ينما 

الش��اطيء، واخ��راج الفن��ان ط��الل هادي، 
ومتثيل نخبة من الفنانني املعروفني: كاظم 
القريشي، وميالد سري وخضير أبو العباس 

ونزار علوان وغيرهم.

"إيناس طالب" تعود إلى خشبة 
المسرح الوطني بـ"ماكو مثلنا" الصباح الجديد - وكاالت:

   صنفت بوابة " Vulture" اإللكترونية، أفضل 
األفالم السينمائية لسنة 2017 التي شارفت 
عل��ى االنتهاء، ولم تش��مل القائم��ة األفالم 
الفنية الطويلة فحسب، بل تضمنت األفالم 

الوثائقية والقصيرة أيضا.
    وتصدر فيلم "مشروع فلوريدا" قائمة هذا 
التصنيف. يتحدث الفيلم الدرامي الكوميدي 
عن أحاس��يس ومشاعر األطفال وقيم احلياة، 
وأصب��ح من أفضل أعمال املمث��ل وليام دافو، 

واملمثلة الصاعدة بروكلني برينس.
 "Call me by your name" واحت��ل فيل��م   
املركز الثان��ي في قائمة أفض��ل أفالم 2017، 
وهو من إخراج لوكا غوادغنينو الذي اش��تهر 

بفيلمه "أنا احلب" عام 2009.
     الفيلم عن رواية باالس��م نفس��ه لألديب 
أندريه أس��يمان، ولعب فيه األدوار الرئيس��ة 
كل م��ن آرم��ي هام��ر، وتيموتيه ش��االميت، 

ومايكل شتولبارغ.
   وختم قائم��ة أفضل ثالثة أفالم لعام 

 Lady" األول  الفيل��م   2017
وكاتبة  للمخرجة   "Bird

س��يناريو الفيل��م غريت��ا غيروي��غ، وه��و من 
بطول��ة املمثلة اآليرلندية الش��ابة سيرش��ا 
رون��ان. يتح��دث الفيل��م عن طالب��ة متمردة 
في املدرس��ة الثانوية في مدينة سكرامنتو، 
حيث تريد الهرب إلى نيويورك مع ش��قيقها 

)املتبنى( األكبر.
    وكان��ت املرتب��ة الرابع��ة ف��ي هذه 
القائم��ة م��ن نصي��ب فيل��م 
الرعب والكوميديا السوداء 

"Get Out"، وهو الفيلم األول للمخرج األفرو 
أميركي جوردان بي��ل. الفيلم يطرح القضايا 
العنصري��ة، ويش��كك في مس��ألة التعايش 

السلمي في اجملتمع األميركي.
   أم��ا الفيلم اخلامس ف��ي هذه الالئحة فقد 
 ،"Faces Places" كان الوثائق��ي الفرنس��ي
من إخ��راج أنيس فاردا واملص��ور الفوتوغرافي 
جي آر، الذي فاز في مهرجان كان 2017 بجائزة 

"العني الذهبية".

أفضل أفالم العام 2017

 متابعة - سالم البغدادي:
الغن��اء  مهرج��ان  نظ��م    
للهيب هوب في العاصمة 
"دكار"،  الس��نغالية 
وللمرة الثالثة، حتت شعار 
"الغناء م��ن اجل الوعي" 
ف��ي محاول��ة ال��ى ابع��اد 
الشباب عن أفكار التطرف، 

م��ن خ��الل االجت��اه الى املوس��يقى 
والغناء.

من��ح  املهرج��ان،  م��ن  اله��دف    
الش��باب منصة يس��تطيعون من 
خالله��ا التعبي��ر ع��ن أنفس��هم، 
وافكاره��م، بحرية، ويأمل القائمون 
عل��ى املهرج��ان، ان يج��د مثل هذا 
احل��دث مكانا له في ال��دول اجملاورة، 

الت��ي تعاني م��ن الهجمة الفكرية 
الشرسة التي طالت عقول الشباب 
فيها، وحولتهم الى أداة إرهاب ضد 

أبناء وطنهم.
يقول "حس��ن مبا" وهو أحد مغني 
ال��راب: ان��ا س��عيد به��ذا املهرجان 
ألن��ه يجمعنا على منص��ة واحدة، 
اس��تلهام  نس��تطيع م��ن خاللها 

ام��ا  البع��ض،  بعضن��ا  أف��كار 
"ميرج��ام دي برويج��ن" وه��ي م��ن 
فتقول:  للمهرجان  املؤسس��ني  بني 
لدى الش��باب أف��كارا متطرفة في 
حتديهم للس��لطة، ويجدون ان مثل 
هذا املهرج��ان فرص��ة للتعبير عن 
رفضهم، او تقاطعهم مع السلطة، 

لكن بطريقة فيها ابداع وسلمية.

السنغال تحارب التطرف بالغناء
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